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أصبحت اللغة اآلن تحلل وتدرس انطالقا من أصغر وحدة فيها أاَل وهي الصوت ، وقد برع 
لم يسبقهم إلى ذلك و العرب في هذا العلم أيَّما براعة الرتباط هذا العلم بقراءة القرآن الكريم ، 

إلى جانب صوت صوت ....يضا هو دراسة كتابهم المقدس الفيداأسوى الهنود ولسبب ديني 
يعطينا كلمة مفردة ، الكلمة المفردة هي موضوع علم الصرف ،كلمة إلى جانب كلمة إذا 

 .وأدَّت الجملة معنى يحسن السكوت عليه نكون بصدد علم النحو ،وصلنا إلى النقطة

 .هو العلم الذي يدرس التركيب اإلسنادي الذي يؤدي معنى وتحصل به الفائدة:علم النحو 

هو ما كان لفظا ، مركبا ، مفيدا ، موضوعا بالوضع : ف النحاة الكالم بقولهم لذا فقد عر  
 .العربي

في : المعروفة والتركيب المفيد هو التركيب اإلسنادي الذي يتأتى في العربية بأركان اإلسناد 
الفاعل مسند : المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، وفي الجملة الفعلية : سمية الجملة اال

 .حكم به على كلمة ماوالفعل مسند ، وليست العبرة بصدارة الجملة بل بالحكم االذي ي  إليه، 

نوع واحد من الجمل ، كما هو الحال تختلف في مسألة الجملة ، بعض اللغات فيها واللغات 
، فهي ال تعرف الجملة الفعلية ،بل تكتفي بنمط واحد وهو الجملة في اللغات األوروبية 

 .االسمية

منها ذلك التقسيم الفريد الذي  ،الجملة في العربية عدة تقسيمات العتبارات متعددة متقد ُقسو 
جملة صغرى وجملة كبرى، خرج به ابن هشام األنصاري رحمه اهلل حين قسَّم الجملة إلى 

فالجملة الصغرى هي التي تقتصر ،  تقسيم يراعي عدد عمليات اإلسناد داخل الجملةوهو 
والجملة الكبرى هي التي ال تقتصر على زيد ُمنطلٌق ، : ، نحو ةعلى عملية إسناد واحد
سمية أو فعلية اسمية التي ي خبر عنها بجملة الجملة اال أو هي عملية إسناد واحدة ،

 .َزْيٌد قاَم أبوه، وزيٌد أبوه قائمٌ :  نحو
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باسم  سمية وجملة فعلية ، فإذا ُصدِّرتاوتنقسم الجملة بالنظر إلى ما يتصدرها إلى جملة 
ذا ُصدِّرت بفعل فهي جملة فعليةاعلى وجه األصالة فهي جملة   .سمية ، وا 

، محمٌد رسوُل اهلِل ، اهلُل خالُق  معنى الثبوتسمية في أغلبها تفيد ويرى النحاة أن الجملة اال
 .األمور والقضايا التي ال مساومة فيهاوالعربية تستعمل الجمل االسمية في ...الكونِ 

معاني التغير والتجدد نتيجة ارتباطها بالزمن ، الفعلية فتستعمل غالبا إلفادة أمَّا الجملة 
 .حال واستقبالإلى والزمن متحول متغير من ماٍض ، 

والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل تام يقابله فعل ناقص ، والبد من االنتباه هنا إلى 
ة ناقص بين النحو والصرف ، مسألة المصطلحات حتى ال يقع لنا خلط في معنى كلم

فالناقص في الصرف هو الفعل المعتل اآلخر ويقابله الفعل الصحيح ، وهو الفعل الذي ُبنَي 
أما في النحو وهذا الذي يعنينا في هذا المقام الفعل الناقص هو .من حروف صحيحة 

دث ، كان زيٌد ، وهي ناقصة ألنها تفيد معنى الزمن دون ح( كان وأخواتها ) النواسخ الفعلية 
بل يقابله  ،وال يقابله فعل صحيح...كان تفيد أن حدَث  الحضور تمَّ في الماضي : حاضرًا 

فعل تام يفيد معنى الزمن والحدث معا ، وأغلب األفعال في العربية من هذا القبيل باستثناء 
 .ما ذكرنا آنفا

ينظرون إليه من  تلفةمخ وزوايامداخل كثيرة جدا وله مستويات عدة  في العربية للفعلو 
 :على زمن  خاللها ، فباعتباره داال

هو الوحيد الذي يظهر أّنه  النحاة إلى ماض ومضارع وأمر ، والحظوا أن الماضيَ  هقسم
، فهو يشير إلى حدث مضى وانتهى ، أو هو تحديدا ى الزمن يحمل معه من تسميته معن

اهر أو فتح مقدر كما قال النحاة وهو مبني دائما على فتح ظ.قبل لحظة التكلم حدث وقع 
 .القدامى 
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فعل االمر كله مبني ، هل له زمن يشير إليه ؟ اختلف النحاة حول هذه المسألة ، خاصة 
 ...الحدث قد ال يحدث من أساسه، بعضهم جوَّز ذلك وقال ليس شرطا أن يحدث وأن

ه إلى كيف نصوغ االمر هو مقتطع من المضارع ، يبنى على ما ُيجزم به مضارعه ، موجَّ
أنتما ، : أنتما ، والمخاطبتان: أنِت ، والمخاطبان: أنَت، والمخاطبة : المخاطب 
 .أنتنَّ : أنتم، والمخاطبات: والمخاطبون

 المماثل أو  المضارع تسميته ال تشير إلى الزمن ، بل هي صفة له، الفعل المضارع

، فصار اعل شربا من ضرع واحد رع ، وكأنَّه مع اسم الفمن الضِّ المضارع ...أو المشابه  
 –خوة كاملة ، لكنها تمنحه حقوقا معينة ، منها أنه أعرب أليست  وهذه أخا له في الرضاعة،
من رفع  الذي تعتوره الحاالت اإلعرابية الثالثكما هو حال اسم الفاعل  –في أغلب حاالته 

الشيء إذا اشبه الشيء والنحو العربي أخذ بمبدأ القياس من الفقه اإلسالمي ، ، ونصب وجر
 .، والمضارع أشبه اسم الفاعل فأخذ حكمه وهو اإلعرابأخذ حكمه

 :أين يكمن وجه الشبه بين الفعل المضارع واسم الفاعل   

يهم في هذه نيشبهه من حيث الوزن ، لكن هذا ال يهمهم كثيرا، ما يع: قال نحاة العربية 
ارع يقبل الالم المزحلقة تماما كما هو الحال المسألة هو الشبه التركيبي ، وتحديدا كون المض

 :مع اسم الفاعل

 .زيٌد كتب  =       زيٌد ي ْكت ب   =           زيٌد كاتٌب   

ْيٌد كاتٌب    .إن  زيدًا كتب=    إن  زيدًا ي ْكت ب   =     إن  ز 

 ـــــ=      إن  زيدًا ل ي ْكت ب   =    إن  زيدًا لكاتٌب 
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المرفوعات ألنها عمد في الكالم  الي ستغنى عنها  ة في تصانيفهم الحديث عنوقد بدأ النحا
، إذ ال تستوفي الجملة أركانها إال بذكرها ، ما زاد عن المسند والمسند في عملية اإلسناد 

 .فضلة جمع فضالتإليه فهي 

 .المبتدأ والخبر= االسمية : األساس في الجملة العربية 

 .الفعل والفاعل= الفعلية                              

 :والمرفوعات في العربية سبعة

 .الفاعل ونائب الفاعل: في الجملة الفعلية

 .المبتدأ والخبر، واسم كان ، وخبر إن  : سمية في الجملة اال

  .ثم التابع للمرفوع ، وهو كلُّ ثان أعرب إعراب األول الحاصل والمتجدد
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 .وما في تأويله مقد م عليهأمبني للمعلوم  تام فعل أسند إليهي تأويله اسم أو ما ف

 .ال يتم اإلسناد إاّل إلى األسماء، هو اسم ، إذ لفاعل هو الذي ُيسند إليه  الفعلفا 

الرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ال ألنَّه قام = مات الرجل   :وفي جملة 
االسم الذي يسند إليه فعل مبني للمعلوم يسمى فسند إليه  نحويا ،  بالفعل ، لكن ألنَّ الفعل أُ 

لم يضرْب زيٌد محمدًا ، فكيف يكون فاعال وهو لم : مر يقال عن جملة فاعال ، نفس األ
 يضرب ، ولم يقم بالفعل ؟ 

لذا وجب التمييز بين الفاعل النحوي الذي هو مجرد إسناد ال يعبر عن المعنى ، والفاعل 
 .المعنوي 

 :أحوال الفاعل

******** 

 : يكون الفاعل 

 .زيدٌ جاء : ، نحو اسما صريحا ظاهرا واضحا *

 .الدرَس  تُ حضر : ، نحوضميرا بارزا*

 : مصدرا مؤوال*

،  تركيب لغوي يتكون من حرف مصدري تليه جملة اسمية أو فعليةوالمصدر المؤول  
أن  والجملة االسمية ،  الفعليةأن وما والجملة : والحروف المصدرية في العربية خمسة هي 

وال يأتي منهما مصدر يصلح أن يكون في محل رفع فاعل أو نائب عن   ولو وكي،  
، جرورا ال مرفوعاالم التعليل فيكون م قهتلح ،للتعليل وعند تأويلها بمفرد كي  الفاعل ، ألنَّ 
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تسبق بالفعل ود  أو ما  لو فعادة  اانتظرتك إِلكراِمك، أمَّ : انتظرتك كي أكرمك ، أي : نحو 
 َكِثيرٌ  َودَ ﴿: ، من ذلك ما جاء في اآلية الكريمة  يودُّ ، وهما معا يطلبان مفعوال به ال فاعال

، وتقدير الكالم 1﴾ َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِهمْ  َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّاًرا َأْهِل اْلِكَتابِ  ِمنْ 
ونحن هنا في باب ...مفعول به = ودَّ كثير من أهل الكتاب ردَُّكْم : اهلل  في غير كتاب

 : المرفوعات ونبحث عن المصدر المؤول الذي يصلح أن يجيء في محل رفع ، نحو

فعل ومفعول به ، أما الفاعل فال نحصل عليه إال بعد :  نشيٌط، أعجبني أعجبني أنَّك 
 .نشاُطكَ أعجبني : التأويل 

فاعل مبني على الكسر في محل  :المجاهدوَن ، هؤالء  هؤالءِ أبَدَع : ، نحو ااسما مبني*
 .رفع

اسم موصول مبني : ، الذين 2﴾كفروا  الذينوقال  ﴿: نحو قوله تعالى : اسما موصوال*
 .على الفتح في محل رفع فاعل

مختف ، لكنه هو: الفاعل موجود  وهو ضمير مستتر تقديره زيٌد يكتُب ، : ضميرا مستترا* 
واْقِصْد في مشيَك واْغُضْض  من ﴿:ومنه قوله تعالى . عن أعيننا لفظا ال معنى، لذا نقدره

 .أنت، والفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره 3﴾صوِتَك 

 .الفاعل ال يكون جملة: تنبيه 

 :يكون الفاعــل 

 

 
                                                           

 .901: سورة البقرة، آية - 1

 .91:سورة إبراهيم، آية - 2

  .91: سورة لقمان، آية -3
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 اسما ظاهرا 

ضميرا 
 متصال

ضميرا 
 مستترا

اسما 
 موصوال

 والمصدرا مؤ  اسم إشارة

 

 :أحكام الفاعل 

 :الفاعل من مرفوعات األسماء ، فحكمه الرفع 

 .زيدٌ قام :  بالضمة الظاهرة

 . موسىجاء :  بالضمة المقدرة

 .الطالبان، وحضر  أخواكجاء :  باأللف

 .أخوكَ ، وجاء  المؤمنونأفلح : بالواو 

 :هـيـتنب

 :في موضعين اثنين هما الفاعل حكمه الرفع ، لكنه قد يأتي مجرورا وهو فاعل ، وذلك 

، فاسم الجاللة 1﴾ولوال دفُع اهلِل النَّاَس  ﴿: ومنه قوله تعالى  إذا أضيف المصدر إلى فاعله،
 .فاعل محال مجرور لفظا من إضافة المصدر إلى فاعله، والناس مفعول به منصوب 

لجملة ، وضابط هذا الحرف أن يكون دخوله كخروجه من ا إذا اتصل بالفاعل حرف جر زائد
، فبشير 2﴾بشيرٍ  نا منْ ما جاءَ  ﴿:ومن هذا القبيل قوله تعالى.، ويؤتى به لمجرد توكيد الكالم

 . اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد بضمة مقدرة منع من ظهورهافاعل مرفوع : 

 :أحكام الفاعل

                                                           
 .159: سورة البقرة، آية - 1

 .91:سورة المائدة، آية - 2
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فعلية أن فاألصل  في ترتيب الجملة ال. قام زيٌد : ، نحو  ضرورة أن يتقد م عليه فعله* 
 .، ويذكر الفعل بعد فاعلهيتقدَّم الفعل على فاعله

 :العامل في الفاعل 

اسم الفاعل، الصفة : الفعل وهي المشتقات ، واألسماء التي في تأويل يعمل في الفاعل الفعل
 .، اسم التفضيل ، المصدر ، وصيغة المبالغةالمشبهة ، اسم الفعل

: اسم فاعل، وهو في معنى الفعل، وألواُنُه : ، مختِلف 1﴾أْلوان ه  ُمْختِلٌف  ﴿: قال تعالى 
 .فاعل مرفوع

فاعال ، بل يرفع نائبا عن الفاعل، ألن اسم المفعول مشتق اسم المفعول ال يرفع : تنبيه 
 .من الفعل المبني للمجهول ، وهو يرفع نائبا عن الفاعل وال يرفع فاعال

 :يهـتنب

إن الجملة تتحول إلى جملة إسمية ، وزيد هنا مبتدأ ال زيٌد قام ، ف: إذا تقدم الفاعل  نحو 
 .فاعل

 :حذف الفعل

 . قد يحذف الفعل ويبقى فاعله إن دل  عليه دليل

 :على نحو ما جاء في األلفية  جوازا هحذف

 في جواب من قرا كمثل زيٍد **** ويرفع  الفاعل  فعٌل أ ضمرا

زيٌد ، زيد فاعل : من جاء؟ فتجيب  :، تقول  يكون الحذف جائزا في الجواب عن استفهام
 .مرفوع لفعل محذوف دلَّ عليه الفعل الموجود في السؤال

                                                           

 .91: سورة النحل، آية - 1
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 : حذفه وجوبا 

ذا ، ، فهو فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعده  كل اسم مرفوع بعد إْن وا 
ن أحدٌ  ﴿: ومنه قوله تعالى   فاعل لفعل محذوف: أحٌد ،1 ﴾من المشركين اْستجاركَ  وا 

 .استجارك: تقديره

ذا النجوم   ﴿: وقوله تعالى   ، النجوم فاعل مرفوع لفعل محذوف يفسره 2 ﴾انكدرْت  وا 
 .المذكور

 :التذكير والتأنيث

 يذكَّر الفعل وجوبا إذا كان فاعله مذكرا مفردا كان او مثنى 

 :تذكيرًا وتأنيثاً  مطابقة الفعل للفاعل

  سالم جمع مذكر، أو مثنىمفردًا كان، أو  .مذّكراً إذا كان فاعُله  وجوباً الفعل  ي ذّكر -     
 [.ونسلمالم سافر -سقط الجدران  -قَصَف الرعُد ]: مثال ذلك

  :يؤّنث الفعل وجوبًا في حالتين فقط -     

، مفردًا كان، أو التأنيث، غير مفصول عنه حقيقي  أن يكون فاعله : الحالة األولى     
 ت  سافر -الطالبتان  ت  سافر -لطالبة ا ت  سافر]: مثنى، أو جمعًا سالمًا نحو

        [.الطالبات

مثال : مفردًا كان، أو مثنى، أو جمعاً  ،أن يتقّدم عليه فاعل ه المؤنث: الحالة الثانية    
الطالبات سافرت  -الطالبتان سافرتا وتسافران  -زينب سافرت  -الشمس طلعت : ]ذلك

 [.وتسير ويسرن والِجمال سارت وسرن -وسافرن وتسافر ويسافرن 

                                                           
 .9: سورة التوبة، آية - 1

 .1: سورة التكوير، آية- 2

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Muthana.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/JamelMuthakar.htm
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حالة وجوب التذكير إذا كان الفاعل مذكرًا، : أي: )أما في غير هذه الحاالت الثالث ·     
أو مؤنثًا . وحاَلَتْي وجوب التأنيث إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث غير مفصول عن فعله

 .، فيجوز التذكير والتأنيث، والمرء بالخيار(مطلقًا متقدمًا على فعله

 :نماذج

  1.﴾من ربه جاءه موعظةٌ فمن ﴿:تعالى قال

[ موعظةٌ : ]مذكر، وفاعله[ جاء: ]فالفعل .ال مطابقة هنا في اآلية، بين الفعل وفاعل ه     
 :إنما تكون واجبًة في حالتين -إذا كان الفاعل مؤنثًا  -وذلك جائز، ألن المطابقة . مؤنث

[ موعظة]فـ . ير متحّقق في اآليةوهذا غ. األولى أن يتقّدم الفاعل المؤنث على فعله     
 .فاعل مؤنث، ولكنه لم يتقّدم على فعله

وهذا أيضًا لم يتحقق . والثانية أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث، غير مفصول عن فعله     
ولو لم . فضاًل عن أنه مفصول عن فعله بالهاء. مؤنث غير حقيقي[ موعظة]فـ . في اآلية

 [.من ربهجاءته موعظٌة فمن : ]ًا أن يقاليكن الكالم قرآنًا لجاز أيض

  2.﴾الصيحة  الذين ظلموا  وأخذ﴿ *  

: مذكر، وفاعله[ أخذ: ]فالفعل الشأن في اآلية هنا، كالشأن في اآلية السابقة،     
فال مطابقة إذًا بينهما، وذلك جائز، ألّن المطابقة إنما تكون واجبًة في . مؤنث[ الصيحةُ ]

م الفاعل المؤنث على فعله، أو أن يكون حقيقي التأنيث، غير مفصول أن يتقدّ : حالتين هما
ودليل ذلك وبرهانه، قوُله . واآليةلم يتحقق فيها أّي منهما، فجاز التذكير والتأنيث. عن فعله

فقد َوَرَد الفعل هنا مؤنثًا، إذ لم  ، 3﴾الصيحة  الذين ظلموا  توأخذ﴿: تعالى من السورة نفسها
 .ي الوجوب المذكورين آنفاً يتحقق أّي من شرطَ 

                                                           

 .175:سورة البقرة، آية - 1

 .97:  سورة هود، آية - 2
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  .1﴾يبايعنك المؤمناتك جاءإذا ﴿*     

ألّن . فاعٌل مؤنث، حقيقي التأنيث، ولم يتطابقا[: المؤمنات]فعل مذكر، و [: جاء]     
أن يتقّدم الفاعل : المطابقة ال تكون واجبة، إال في الحالتين اللتين ذكرناهما آنفًا، وهما

واآلية لم يتحقق فيها . قيقي التأنيث، غير مفصول عن فعلهالمؤنث على فعله، أو يكون ح
ن تأّخر عن الفعل وكان حقيقي التأنيث  -أّي منهما، فالفاعل لم يتقّدم على فعله، ثّم إنه  وا 

. وعلى ذلك جاز التذكير والتأنيث[. جاءك]هو كاف الضمير في  قد فصل بينهما فاصل -
 [.إذا جاءتك المؤمنات: ]أيضاً ولولم يكن الكالم قرآنًا، لجاز أن يقال 

 .2﴾إسرائيل بنوبه  آمنتْ ﴿    * 

هي أن يكون الفاعل مذكرًا، . في حالة واحدة فقطوجوبًا من المقّرر أّن الفعل ُيذكَّر      
ولما كان  -تحديدًا دون غيره من الجموع  -سالمًا  مفردًا كان أو مثنى، أو جمع مذكر

انتفى وجوب  وليس مذكرًا سالمًا،، ًا بالمذكر السالمملحق[ بنو]: الفاعل في اآلية وهو
: ولو لم يكن الكالم قرآنًا، لجاز أن يقال أيضاً . التذكير والتأنيث: الوجهانجاز التذكير، و

 [. آمن به بنو إسرائيل]

  3.﴾نوٍح المرسلين كّذبْت قوم  ﴿ *

وقد جاز ذلك ألن [. مقو : ]، والفاعل مذكر[كذبت: ]فالفعل مؤنث ال مطابقة في اآلية،     
أن يكون الفاعل مذكرًا، مفردًا كان أو مثنى أو جمع : وجوب التذكير لم يتحقق شرطه، وهو

ليس جمع مذكر [ قوم: ]ولما كان الفاعل -تحديدًا دون غيره من الجموع  -سالمًا مذكر 

                                                           

 .91:سورة الممتحنة، آية - 1

 .10: سورة يونس، آية - 2
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ْن دّل على كثير  -سالمًا  ومنه . ذكيرالتأنيث والت: انتفى وجوب التذكير، وجاز الوجهان -وا 
 1.﴾وهو الحقّ قوم ك به ك ّذب و﴿: أْن جاء التذكير في قوله تعالى

  2.﴾عمران قالت امرأةإذ ﴿   *

، فالمطابقة إذًا متحققة، [امرأة: ]، وفاعله أيضًا مؤنثٌ [قالت: ]الفعل في اآلية مؤنث     
تأنيث غير مفصول أّن الفاعل متى كان اسمًا حقيقي الوذلك . وهي مطابقة واجبة قواًل واحداً 

فاعل حقيقي التأنيث، [ مرأةا]فـ : ولقد تحقق ذلك في اآلية. عن فعله، كان تأنيث فعله واجباً 
 .المطابقة واجبة، ومن هنا كانت [قالت: ]ال يفصله فاصل عن فعله

لفاعل عمدة في الكالم ال ُيستغنى عنه في عملية اإلسناد ، ومع ذلك قال النحاة ا: مالحظة 
قلمَّا زْرَتني ، : ،نحو قولك  قل ما وطالمااألفعال قد ال تحتاج إلى فاعل ، وهي إنَّ بعض 

والمسألة بسيطة ال تحتاج إلى هذه العلل العليلة التي قال بها النحاة ، فـ ...وطالما انتظرُتَك 
هنا مصدرية يمكن أن تؤول بمصدر يكون فاعال لهذين الفعلين ، وذلك على النحو " ما " 

 : اآلتي 

 .قل ْت زيارت ك  ، وطال انتظار ك  

 

 

 

 

 

                                                           

 .99:سورة االنعام، آية - 1
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الفاعل قد  ، لكنَّ خالٌد الزجاَج  خالٌد ، أو كسرَ  جاءَ : نحو  ن ُيذكر الفاعل مع فعله،أاألصل 
 اإلسناد،  عملية  يحذف ، والفاعل ال يحذف هكذا دون سبب ،ألنه عمدة ال ُيستغنى عنه في

ل فيه علماء البالغة في باب المعاني ،ب لسبب الحذفلكنه غالبا ما يتم  ومن  الغي فصَّ
 :أشهر أغراض حذف الفاعل 

 .ُكٍسَر الزُّجاُج ، إذا كنت تجهل حقا من الذي كسره: نحو  :الجهل به* 

 .ُقِتَل َزْيٌد ، إذا كنَت تخاف أن تذكر اسم القاتل: نحو  الخوف منه،* 

 .جوزي  طالب القرآن لمَّا حفظ ال: نحو قولك  :الرغبة في اإليجاز * 

د ْت سيرت ه  من طابْت سريَرُتُه، : كقولهم  المحافظة على السجع،* م   .ح 

دِّق  : نحو  الرغبة في اإلبهام على السامع،*  .بألف درهم ت ص 

 .الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل: الجملة الفعلية ركناها 

وإلنابة  .رض من األغراض البالغيةيقوم م قام الفاعل عند حذفه لغما :  ونائب الفاعل هو
 :غير الفاعل محل الفاعل البد من عملين اثنين 

 :تغيير صيغة الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول* 

، فإذا ذكر ذكر الفاعل أو حذفهقضية البناء للمعلوم والبناء للمجهول في األفعال ضابطها 
، نحو قولك  للمعلوم امبني يكونتقديرا ، فإنَّ الفعل  و ُقدِّرَ أبعد فعله ، او أضمر فيه الفاعل 

ضمير = اهلُل يجزي المحسنين على إحسانهم : فاعل ظاهر ، وقولك = األكواَن  الل  خلَق : 
 .هو يعود على اسم الجاللة  همستتر جوازا تقدير 

مبنيا  أمَّا إذا لم يذكر الفاعل بعد فعله، ولم يضمر ولم يقدر، فعندها نسمي هذا الفعل
الفعل الذي لم ي س م  فاعله ) ، ويفضل كثير من نحاة األمة أن يطلقوا عليه تسمية للمجهول
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ولكنَّ المتكلم يخفيه لسبب من  ،، بل قد يكون معروفااعل ال يكون مجهوال دائماألن الف(
 .األسباب البالغية التي محلها كتب البالغة في باب علم المعاني

ذا ب ني  الفعل للمجهو  :ل تحت م أمران وا 

ُيحذف الفاعل وجوبا، وينوب عنه نائب الفاعل، ألنَّ الفاعل عمدة في الكالم، :  األول
 .واليجوز حذفه نسيًا منسياً 

ذكرها الصرفيون وفيها تفصيالت كثيرة جدا .تحدث تغيرات صرفية في بناء الفعل:   الثاني
لها من البناء للمعلوم إلى البناء عند حديثهم عن التغييرات التي تلحق األفعال عند انتقا

ورغم ذلك فقد حاولوا وضع قاعدة عامة تنضوي تحتها الكثير من التفصيالت ، للمجهول
 :هيو 

 .ُكِتبَ = َكَتَب :  بضم األول وكسر ما قبل اآلخرفي الماضي 

 .ُيْكَتبُ = َيْكُتُب : بضم األول وفتح ما قبل اآلخرفي المضارع 

 :األمور األربعة اآلتية مكان الفاعل أحد  ويقوم* 

= أحضَر الطالُب المنظومةَ : ، نحوا ينوب عن الفاعل دون قيد أو شرطوهذ:  المفعول به -
 .ُأْحِضرِت المنظومةُ 

فإذا ُنِفَخ في  ﴿: ، نحو قوله تعالى  2ومختصا 1شريطة أن يكون متصرفا :المصدر -
 3﴾نفخٌة واحدةٌ الصور 

                                                           

 .معنى التصرف هو أن يأتي المصدر في حاالت إعرابية مختلفة من رفع ونصب وجر، وأال يلزم حالة واحدة - 1

 .معنى االختصاص ويكون بوصف المصدر أو إضافته- 2

 .91: سورة الحاقة، آية - 3
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ألنه قد يجيء في مواضع أخرى مرفوعا  صرفٌ متمصدر ناب عن الفاعل وهو : نفخٌة 
 .واحدةٌ :  ألنه جاء موصوفا بكلمة مختص، وهو ومجروراأومنصوبا أ

شرحه في  يكون مختصا على النحو الذي تم، وأن  شريطة أن يكون متصرفا :الظرف  -
 .صيَم رمضانُ = صاَم النَّاُس رمضاَن : المصدر، تقول 

 .أماَم الحديقةِ  ُجِلَس = جلَس زيٌد أماَم الحديقِة 

جار : ُجِلَس في الدَّاِر، في الدار = لَس زيٌد في الدَّاِر جُ : نحو :  الجار والمجرور -
 .كائن أو استقر: تقديره  نائب فاعلومجرور متعلق بمحذوف 

 :أحوال نائب الفاعل

*********** 

 :يكون نائب الفاعل

 .ُكِتَب الدَّْرُس : ، نحو  اسما صريحا* 

المصدر المؤول من أنَّ ومعموليها .ُعِلَم نشاُطكَ = ُعِلَم أنََّك نشيٌط : ، نحو  مصدرا مؤوال*
 .في محل رفع نائب فاعل

التاء المتحركة في محل رفع نائب فاعل . ُأِكْلُت َيوَم ُأِكَل الثور األبيُض  :ضميرا متصال *
 .ألن الفعل مبني للمجهول

عل مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر يكتب ف. الدَّْرُس ُيْكَتبُ  : ضميرا مستترا* 
 .هو : تقديره 

 :أحكامه 

 .يصير عمدة بعد أن كان فضلة* 
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على التفصيل بعد أن كان منصوبا ، الفاعل حكمه الرفع ، ونائب الفاعل حكمه الرفع * 
 .الذي رأيناه في مبحث الفاعل

ف ت  الز هرة   :نحو جائزا،بعد أن كان تقديمه  خر نائب الفاعل عن الفعل،أن يتأال بد *  .ق ط 

 .يؤنث الفعل إذا كان نائبه مؤنثا على التفصيل السابق في باب الفاعل* 

 :مالحظة

، ويصاغ من الفعل الماضي أو المضارع التام مراليصاغ الفعل المجهول من األ* 
فيصاغ منه بالجار والمجرور ، أمَّا الفعل الالزم المتعدي إلى مفعول به بنفسه ،أو المتصرف 

، مثل ُاْحُتِفَل الصيغة إذا جاء بعده ظرف أو مصدر، إذ تصح نيابتهما عن الفاعلهذه 
 .احتفاٌل عظيمٌ 

 . ، فال يصاغ منه الفعل المبني للمجهولنعم وبئس وليس وعسى:  أم ا الفعل الجامد مثل

صيغة  ا ، ولم يستخدمو  مجهولة مبنية جملة من األفعال لم ترد عن العرب إال  هناك * 
 :المعلوم منها 

الهالل أصابه الزُّكام ، ُغمَّ : أصابته الحمى ، ُزِكَم = أصابه مرض السل ، ُحمَّ = ُجنَّ وُسلَّ 
 .....أصابه الفلج: إذا احتجب ، ُأْغِمَي عليه ، واْمُتِقعض لونه ، وُفِلَج = 
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 .غير الزائدة هو االسم المجرد عن العوامل اللفظية 

 أو هو اسم أو ما في تأويله 

 : أتيمبتدأ ما يفي الومعنى هذا أنه يشترط 

 . أن يكون اسما -

 بها ،  فإذا سبق(الحروف الناسخةو األفعال الناسخة ، ) غير مسبوق بعامل لفظي  كـ - 
 .أخواتهما  ىحدإأو  ،أو إنّ  ،وأصبح اسما لكان ،تجرد من االبتداء

: ما ، مثال ذلك  صفةفالمبتدأ مسند إليه حدث ما أو  ،أن يكون في تركيب إسنادي -
 . ( االجتهاد)  صفةمسند إليه ( محمد ) محمد مجتهد ، 

 :أنواع األسماء التي تقع مبتدأ ( ب

 إلخ.....مثل محمد ، زيد ، الكتاب ، العلم ، القيام ، القعود ،  :أسماء صريحة  -

 .ك خير ل تذاكر   أنْ : مثال ذلك  : أسماء مؤولة - 

، أو بل اسما مؤوال، مباشرة في الجملة  ُذكر ولكنه ليس اسما صريحا  ،مبتدأ( أن تذاكر)فـ
،  فيتأول ( تذاكر)المصدرية على الفعل المضارع ( أن)مصدرا مؤوال ، لدخول : بمعنى آخر 

 :  منهما مصدر يقع مبتدأ وتقدير الكالم 

، مصدر  حصلنا علىالمضارع  الفعل و،  فلما تأول من أن ( لك ك خيرٌ مذاكرتُ )  
 .تذاكر في موضع رفع مبتدأ  والمصدر اسم قيل إن أنْ 
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+ أن ) المبتدأ هنا هو المصدر المؤول من  1﴾ تصوموا خير لكم وأنْ  ﴿:قوله تعالى ومنه 
 .كم خير لكم صيام   : تقديره( الفعل المضارع تصوموا 

حل له من اإلعراب ، حرف مصدري ناصب مبني على السكون ال م: أن : اإلعراب 
وعالمة نصبه حذف النون  ألنه من األفعال الخمسة ،  مضارع منصوب بأنْ فعل : تصوموا 

في ( أن وما دخلت عليه ) والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل ، والمصدر المؤول من 
 .  مبتدأمحل رفع 

 . مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  خبر :خير 

 :البتداء بالنكرة ا مسوغات: ج

 .األصل في المبتدأ أن يكون معرفة     

؛ ألن النكرة مجهولة والحكم على النكرة  أن يقع المبتدأال  يجوز ومن هنا قرر النحاة أنه  
مسند إليه حدث ما أو محكوم عليه بحكم ما  -كما عرفنا سابقا -فالمبتدأ.  المجهول ال يفيد 

وهو غير معلوم ، فكيف نخبر عنه أو نحكم عليه بحكم ما  ،  فإذا كان المسند إليه مجهوال
 . لدى السامع 

وقد أجاز النحويون االبتداء بالنكرة في مواضع ترجع في حقيقتها إلى الفائدة ، والتي تتحقق  
 : بداللة النكرة على أمرين 

 .الداللة على العموم 

 .الداللة على الخصوص 

                                                           

 .989: سورة البقرة، آية - 1
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وص ؛ خرجت من حيز المجهول المطلق إلى معلوم فإذا دلت النكرة على العموم أو الخص
إما بكون النكرة  عامة في جنسها  أو خاصة في جنسها ، وتتحقق الداللة على وذلك  ،مقيد

 . العموم أو الخصوص بدخول أدوات أو مقيدات على النكرة 

 :  العموم من أمثلة  الداللة على

 . ما رجل في الدار 

 . 1﴾له مع الل إأ ﴿

وقعت في أول الجملة فهي مبتدآت ، والذي أجاز االبتداء بها دخول  اننكرت( له رجل وا  )فـ
وكأن المعنى أصبح عاما . أداة النفي في المثال األول،  ودخول أداة االستفهام في الثاني 

 ،نفي وجود جنس الرجال في الدار نفيا عاما فال رجل وال اثنان وال أحد: إذ المراد، هنا 
، ونفي وجود شريك في ( ما رجل في الدار ) :في قولنا  ،رجال في الدارينتسب إلى جنس ال

األلوهية مع اهلل نفيا مطلقا ، إذ االستفهام هنا دل على معنى االستنكار لوجود شريك في 
 . { له مع اهلل إأ} : األلوهية مع اهلل سبحانه وتعالى في قوله تعالى 

لعموم،  فال رجل وال إله مع اهلل أيا كان هذا فنلحظ هنا أن النكرة دلت في المثالين على ا
 .على هذا المعنى دخول االستفهام والنفي  الرجل وأيا كان هذا اإلله ، والذي دلّ 

 :  لخصوصومن أمثلة الداللة على ا

 2.﴾ كٍ ر  شْ م   نْ م   رٌ يْ خ   نٌ م  ؤْ م   دٌ بْ ع  ول  ﴿:قال الل تعالى

 (. لة  يْ الل  و   م  وْ ي الي  ف   الل   ن  ه  ب  ت  ك   اتٍ صلو  س  خمْ  :)قال رسول الل صلى الل عليه وسلم

                                                           

 .91:آيةسورة النمل،  - 1

 .119: قرة، آيةسورة الب - 2
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هو داللتها على  ،نكرتان وقعتا مبتدأ في المثالين ، والذي جوز االبتداء بالنكرة :عبد وخمس
وصف النكرة أو مجيء النكرة : الخصوص ، والذي أفاد الخصوص في المثال األول هو
مر ذاته في المثال الثاني ؛ فالذي موصوفة ،  فليس أي عبد خير بل هو عبد مؤمن ، األ

دل على الخصوص فيه هو مجيء خمس مضافة إلى صلوات،  فاإلضافة منحت النكرة قيدا 
 .   أو فائدة معنوية أخرجتها من المجهول إلى معلوم ما مقيد  ،خاصا

 .خبر مرفوع  :صفة مرفوع، خيرٌ  :مبتدأ مرفوع ، مؤمنٌ  :عبدٌ : اإلعراب 

في محل ( كتبهن اهلل ) مضاف إليه مجرور ، الجملة الفعلية  :صلواتٍ  مبتدأ مرفوع ، :خمُس 
 . رفع الخبر 

 .المبتدأ يكون اسما ومصدرا مؤوال وال يكون جملة: تنبيه 

سابقا، ومبتدأ وصف له قوة الفعل  ما رأيناهمبتدأ يحتاج إلى خبر وهو : والمبتدأ قسمان 
 ....والمصدر اسم الفاعل والصفة المشبهة : في العمل ، نحو 

 ، شريطة أن يسبق بنفي  ال يحتاج إلى خبر بل إلى مرفوع يسد مسد الخبروهذا النوع 

 أحاضٌر أخوك ؟: أو استفهام ، نحو 

 .حرف استفهام ال محل له من اإلعراب: الهمزة 

 .مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة على آخره: حاضرٌ 

 .مسدَّ الخبر فاعل مرفوع بالواو ألنه من األسماء الستة سدَّ : أخوك 

 ** . 

 .جزء المتم للفائدة مع مبتدأ غير وصفهو ال: الخبر  
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 :من هذا التعريف نستنتج أن الخبر البد أن يتوفر فيه أمران  

، قائم:  الخبر هو( محمد قائم : ) أي داال على الحدث ، مثال ذلك :أن يكون مسندا  -
 . ه لمحمد ألن فيه داللة على حدث ما نريد إسناد

دون أن أخبر عنه (  محمد: ) ، فال جدوى من أن أقول  فائدةالمبتدأ  مع أن تتم به -
 .  أي بدون الخبر ... نائم ، قائم،  مجتهد،: فأقول 

 :أنواع الخبر 

 :  ينقسم الخبر إلى أقسام ثالثة 

.  ) الفرج حُ مفتا ، الصبرُ  نورٌ  العلمُ :  وهو ما ليس جملة وال شبه جملة، نحو  :مفرد  -
 . أخبار مفردة مرفوعة ( نور ومفتاح الفرج 

:              نحو وهي ما تألفت من مسند ومسند إليه  :اسمية أو فعلية جملة  -
 . هُ تَ ارَ سيَّ  يركبُ  ، ومحمدٌ نظيفةٌ  ثيابهُ  محمدٌ 

 ، العصفورُ في الدارِ  محمدٌ : نحو( ظرف زمان ومكان ، أو جار ومجرور ) شبه جملة 
 . الخميسِ  يومَ  ، الصومُ  جرةِ الشَّ  فوقَ 

 :"أحكامه و أنواعه ، " الخبر الجملة  

 :الجملة التي تقع خبرا تنقسم من ناحية االسمية والفعلية إلى قسمين      

 " .فعل وفاعل " فعلية  ، و  "مبتدأ وخبر " اسمية  

رفوع باالبتداء وعالمة مبتدأ أول م( الفتاة ُ ) فـ   ،ها حسنةٌ أخالقُ  الفتاةُ :  فاالسمية نحو 
خبر المبتدأ الثاني (   حسنةٌ ) ،والهاء مضاف إليه. مبتدأ ثان( ها أخالقُ . )رفعه الضمة 

 . مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ األول 
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وفاعله . فعل مضارع( يهدي)مبتدأ ( الصدق)، فـ رِ يهدي إلى البِّ  الصدقُ : والفعلية نحو 
 .والجملة خبر ( الصدق)يعود إلى " هو: "ضمير مستتر جوازًا تقديره 

 ( أحكامهو أقسامه، )  الخبر شبه الجملة

 :الخبر شبه الجملة ينقسم إلى قسمين   

 .ظرف  للزمان أو المكان -1

 .جار ومجرور -2

َم  عرفة ، الحج يو :  مثال ظرف الزمان .  ا شرط اإلخبار بهما فهو حصول الفائدة أمَّ 
 .مضاف إليه ( عرفة)ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر، ( يوم)فالحج  مبتدأ 

ظرف منصوب ( حول)مبتدأ ( الطواف)الطواف حول الكعبة ، فـ : ومثال ظرف المكان 
 .مضاف إليه ( الكعبة)متعلق بمحذوف خبر، 

جار ( قيبةفي الح)مبتدأ ( الكتاب)الكتاب في الحقيبة، فـ : ومثال الجار والمجرور 
 .ومجرور متعلق بمحذوف خبر 

 ماذا  نعني بقولنا متعلق بمحذوف خبر؟

:  أن الخبر ليس هو الظرف أو الجار والمجرور ؛  بل  هو فعل محذوف تقديره :  الجواب 
أو يستقر ، أو اسم محذوف تقديره مستقر أو كائن ،  تعلق به الظرف أو الجار ففي  استقر

 ، ويتعلق به الظرف ،بل هوفعل محذوف( يوم عرفة ) الظرف المثال األول الخبر ليس 
 .  وكذا يكون في المثالين اآلخرين . يوم عرفة " يكون أو  يستقر: "تقدير الكالم 
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 : نواسخ االبتداء والخبر
األصل في المبتدأ والخبر أن يكونا مرفوعين ، وقد يدخل عليهما ما يزيل هذا األصل 

اإلزالة ،  :مى هذا الدخيل بالناسخ الذي يزيل حكم االبتداء ؛ إذ النسخ في اللغة، ويس
 .ما يزيل حكم المبتدأ والخبر  :وفي االصطالح

  
 :والنواسخ التي تدخل على الجملة االسمية تنقسم إلى ثالثة أقسام 

 
 من( ليس)، وما حمل على "كان وأخواتها"وهو . ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر -1

 . الحروف النافية
 .وال النافية للجنس . وهو إن وأخواتها. ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر -2
 .ما ينصبهما معًا، وهو ظن وأخواتها  -1

، رغم دخول النواسخ عليها اسمية معها  تبقى الجمل المجموعة األولى والثانيةمع 
دأ والخبر، ليصبحا التي تنصب المبتوهي ظّن وأخواتها  المجموعة الثالثةلكن مع 

 .جملة فعليةمفعولين، تنقلب الجملة االسمية البسيطة إلى 
رعي بحكم شرعي آخر ، النواسخ مصطلح من الفكر اإلسالمي ، تغيير حكم شو 

حول المبتدأ إلى اسم لها والخبر من خبر للمبتدأ تُ  والنواسخ بنوعيها الفعلية واالسمية ،
في هذه الجملة  العاملكله هو أنها تقوم بتغيير األهم في هذا  لكنَّ ....إلى خبر لها
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إلى عامل يتحول ....كان العامل فيها عامال معنويا ضعيفا وهو االبتداء  فبعد أن...
هذه كما ال يخفى  فكرة العامل خاصة أنَّ ...وهذا هو األساس...لفظي قوي معها

 .عليكم هي محور الدراسات النحوية جميعا
 باب كان وأخواتها :أوال 
 

يعد باب كان وأخواتها من أول أبواب نواسخ  االبتداء والخبر ، فإذا دخلت كان     
أو إحدى أخواتها على الجملة االسمية زال حكم االبتداء ، وأصبح االسم األول اسما 

كان ،  : هي  ثالثة عشر فعالوهي  ،واالسم الثاني خبرا لكان منصوبا ،لكان  مرفوعا
، ما فتئ ، صار  ، ليس ،  ما زال، ما برح ى ، ظل أمسى ،  أصبح  ،بات ، أضح

 .، ما دام ، ماانفك
 .كان وليس وما بينهما : أو هي كما قال النحاة القدامى 

وقد ...لنفي الخبر عن االسم ليسإلثبات نسبة الخبر إلى المبتدأ إثباتا مطلقا ، و كان
م هي حرف أ، كنةألنها تقبل تاء التأنيث السا أهي فعل ،اختلف النحاة حول ليس

، واأليس  ال أْيس  : أصلها  وقالوا إنَّ ...خوات كان أها ال تتصرف كما هو حال ألنَّ ؟
 .ال وجود :أي هو الوجود،

 
 :أقسام األفعال الناسخة من حيث العمل

              : تنقسم األفعال الناسخة من حيث العمل إلى ثالثة أقسام        

 : ثمانية أفعال  يأو شرط ، وه ما يعمل بدون قيد -1       

بُّك   ﴿: نحو قوله تعالى  ،ويفيد اتصاف االسم بالخبر في الماضي :كان  ك ان  ر  و 
يًرا ، مبني على الفتح يرفع االسم وينصب الخبر ،فعل ماض ناقص( كان)فـ  ،1﴾ ق د 
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( اً قدير )اسمها مرفوع بها وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، والكاف مضاف إليه ( كربُّ )
 .كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  خبر

بارًدا  وُّ أمسى الج: ويفيد اتصاف االسم بالخبر في وقت المساء نحو  :أمسى 
 .يا لِّ صَ مُ  العابدُ   أصبحَ : ويفيد اتصاف االسم بالخبر في وقت الصباح نحو  :أصبح
 أضحى السوقُ : ويفيد اتصاف االسم بالخبر في وقت الضحى نحو :  أضحى
 .اً مفتوح
 . الجوُّ حاًرا ظلَّ : ويفيد اتصاف االسم بالخبر في جميع النهار نحو :  ظل  
بات : وهو الليل نحو  ،يفيد اتصاف االسم بالخبر في وقت بات البيات:  بات

 .ساهرًا  الجنديُّ 
 صارَ : يفيد تحول االسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر نحو :  صار
    .زبيبا العنبُ 

 . داجِ مُ  الولدُ  ليَس : يفيد نفي الخبر عن االسم  نحو :  يسل
، 1﴾كاٍف عبَدُه أليَس اهلُل بِ  ﴿ : ، قال تعالى ويكثر مجيء الباء المؤكدة مع ليس*

 2.﴾ رٍ طِ يْ سَ مُ بِ  مْ هِ يْ لَ لسَت عَ  ﴿: وقوله عز من قائل 
 
 برح وفتئزال، و : )ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء وهو أربعة  -1 
 .، و تدل هذه األفعال على مالزمة الخبر لالسم مالزمة مستمرة ال تنقطع  (وانفك ،
فعل ناسخ يرفع االسم ( زال)نافية و ( ما ) مازال الجو صحوا ، فـ :  فمثال النفي  

 . خبرها منصوبا( صحواً ) ،اسمها مرفوعا( الجو) ،وينصب الخبر
فعل مضارع مجزوم بال ( تزل) ناهية ( ال)فـ .  الموتِ  ذاكرَ  ال تزلْ : ومثال النهي 

 أنت ،: وعالمة جزمه السكون  ، اسم كان  ضمير مستتر وجوًبا تقديره 
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 .خبره منصوب وعالمة نصبه الفتحة  (  ذاكرَ )  
يرفع االسم  ،فعل ماض( زال)دعائية ( ال)منهال ، فـ  المطرُ   ال زالَ : ومثال الدعاء 
اسمها مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، ( المطر ) تح  مبني على الف ،وينصب الخبر

 .خبرها منصوب وعالمة نصبه الفتحة( منهال)
 

أنها  :ومعنى المصدرية ( دام)المصدرية الظرفية، وهو ( ما)ما يعمل بشرط أن تتقدمه  -1
، ومثالها قوله (مدة)لنيابتها عن الظرف وهو : والظرفية . تقدر بالمصدر وهو الدوام

يًّاو أ   ﴿:تعالى  ة  و الز ك اة  م ا د ْمت  ح  ان ي ب الص ال  فعل ( دام)و . مصدرية ظرفية( ما)﴾، ْوص 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر ( ما. )الخبر( حيا)والتاء اسمها،  و . صماض ناق

 .دوامي حيا  ةَ دَّ مُ : زمان، والتقدير مجرور بإضافة ظرف ال

 :(أحوال خبر كان ) 

 :ل هي لخبر كان وأخواتها أحوا

كان محمد مجتهدا ، وقوله تعالى : ، نحو  التأخر عن الفعل واالسم وهو األصل -
اسم لكان مرفوع وعالمة رفعه الضمة ( محمد )و(  ربك)،  1﴾وكان ربك قديرا ﴿:

خبر لكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على ( مجتهدا )و( قديرا ) الظاهرة ، 
 .آخره 

نحو قوله  ،الفعل إذا لم يوجد ما يوجب التوسط وال ما يوجب التأخرالتوسط  بين االسم و  -
ن ين   ﴿: تعالى  ل ْين ا ن ْصر  اْلم ْؤم  قًّا ع  ك ان  ح  ( نصر المؤمنين)مقدم ( كان)خبر ( حقاً )فـ  ،2﴾ و 

  .اسمها مؤخر
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وب ، عالما خبر كان مقدم منص(  زيدٌ  كانَ  عالماً : ) كقولك  ، التقدم على الفعل واسمه -
 . وعالمة نصبه الفتحة ، زيد اسم كان مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

 :اسم كان وخبرها 

، ن قد يحدث أن يتساويا في التعريف، لك اسم كان معرفة ، وخبرها نكرةاألصل ان يكون 
وقيمة وهنا أنت بالخيار حسب المعنى  والعنصر الذي يريد المتكلم تقديمه إلعطائه أهمية 

 ...كان محمٌد أخاك أو كان أخوك محمدٌ : كبرى 

: ، نحو  حالة اسم كان وخبرها المبنيين أو المعربيين إعرابا تقديريانفس األمر يقال في 
 .كان هذا موسى ، كان موسى هذا

 :حذف نون مضارع كان

************** 

ْن  ﴿: تحذف نون مضارع كان، في نحو قوله تعالى   .1﴾فهاحسنُة يضاع تك  وا 

 :وتحذف نون مضارع كان 

 .أي مسبوقا بجازم المضارع مجزوماشريطة أن يكون * 

ال بحذف حرف العلة أو بالنون كما هو الحال مع األمثلة  أن يكون الجزم بالسكون* 
 .الخمسة

 .يتصل الفعل المضارع المجزوم بالسكون بضمير متصل أال  *

 .حرفا ساكنايكون بعد المضارع المجزوم بالسكون  أال  * 
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 :تطبيقات

ت ْرج ون  م ن  الل ه  م ا ال  ي ْرج ون    إ ن ت ك ون وا ﴿ :قال تعالى *  ت ْأل م ون  ف إ ن ه ْم ي ْأل م ون  ك م ا ت ْأل م ون   و 
ك يًما ل يًما ح  ك ان  الل ه  ع  ، ألن الجزم بغير السكون بل هو  تكونوا: لم ُتحذف نون الفعل :  1﴾ و 

 .ن ألن الفعل من األفعال الخمسة التي اصطلح على تسميتها باألمثلة الخمسةبحذف النو 

ظ ل م وا  ﴿: قال تعالى *  وا و  ين  ك ف ر  يًقا ل ْم ي ك ن  إ ن  ال ذ  ي ه ْم ط ر   2.﴾ الل ه  ل ي ْغف ر  ل ه ْم و ال  ل ي ْهد 

ن فيه متبوع بساكن في حرف النو  ، والفعل مجزوم بالسكون ، ألنَّ يكن : لم تحذف النون من 
 .اهلل: اسم الجاللة 

 .دوما شامًة بين الناسِ  سنكون   :قولنا * 

 .، ألن الفعل هنا غير مجزوم سنكون  : لم تحذف النون في 

مجزوم بالسكون ولم : ت ك ْنه  الفعل . تسعُد في حياتك  ت ك ْنه   هذا النموذج الراقي، إن: قولنا * 
 .الفعل متصل بضمير ُتحذف منه النون وسبب ذلك أن 

 : من أحكام كان

ن اختفت لكن بشروط   :، من ذلك  إْن ولو الشرطيتين، تحذف بعد  أن ها تعمل وا 

ن شرا فشرا ما تعمْل تُ   ...إن كان عمُلك: تقدير الكالم = جزى به إْن خيرَا فخيرًا ، وا 

 ...ولو كان الملتمُس : تقدير الكالم ،(  حديدٍ  ا منْ لتمْس ولو خاتمً اِ ) 

 : حكام كانأمن 
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، إذا اكتفت باسم مرفوع ، وجاءت بمعنى  ها قد تأتي تامة غير ناقصة ، فترفع الفاعلأن   
: كان  ،صام الناُس رمضاَن في خشوع وابتهاٍل هلل ، ثمَّ كانَ  العيُد : حصل أو حدث ،تقول 

 .فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره: فعل ماض مبني على الفتح ، والعيُد 

 :ن أحكام كان م

كان زيٌد حاضرًا ، ُكْن مستعدًا ، ُسِرْرُت لكونك مخلصًا ، أحبُّ أن :  أنها تعمل بكل تقلباتها 
 ...مخلصاً  تكونَ 
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 .إٌن وأخواتها : النوع الثاني من   نواسخ االبتداء  
 :  حرفأوهي سته   
توكيد نسبة الخبر للمبتدأ ، ورفع الشك : ، أي  ومعناهما التوكيد:  إٌن ، أنٌ  - 1 – 9

 .َأٌن القناعَه  كنزٌ  إٌن القناعَة  كنٌز  وعلمتُ : عنهما ، نحو قولنا 

اإلخوان  :نحو ،وهو تعقيب الكالم بنفي مايتوهم ثبوته:ستدراك اال: ومعناها : لكنّ  - 1
 .عظيمٌ  نفَعهُ  لكنَّ  رخيٌص  ابُ الكت: يتوهم نفيه،نحو أو إثبات ما ،كثيرون ولكّن األوفياَء قليلون

 .كاتبٌ  كأّن خالداً : ، أو للظن ، نحو كأّن المعلمين آباءٌ : ، نحوللتشبيه: كأنّ  -9

طلب الشيء المحبوب الذي ال ي رجى حصوله ، لكونه : وهو للتمني ومعناه : ليت -5
 :قول الشاعر : ، فالمستحيل نحو أو بعيد المنال مستحياًل ،

  برُه بما فعَل المشيبُ خْ يومًا                      فأُ  يعودُ الشباَب  ليتَ  الأ

 . هبلي قنطارًا من الذَّ  ليتَ : طع الرجاء قوبعيد المنال نحو قول من

 للترجي، ومعناه طلب الشيء المحبوب الذي ي رجى حصوله: لعل   -9

زيدًا  لعلَّ  :وأو لإلشفاق من حصوله والتخوف من وقوعه نح،  مناحَ اهلَل أن يرْ  لعلَّ : نحو
      1.﴾ ف ق وال  ل ه  ق ْواًل ل يًِّنا ل ع ل ه  ي ت ذ ك ر  أ ْو ي ْخش ى   ﴿:أو التعليل نحو قوله تعالى ،  هالكٌ 

بشرط  ،هذه األحرف تنصب المبتدأ وي سمى اسمها ، وترفع الخبر وي سمى خبرها : تنبيه 
 .زيدًا مجتهدٌ  إنّ : الحرفية الزائدة ، نحو((  ما))تتصل بها  أال
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فينصب األول اسمًا له ويرفع ، سمية حرف ناسخ يدخل على الجملة اال: إّن  :اإلعراب 
 .  الثاني خبرًا له

 .   خبر إن مرفوع بالضمة  : مجتهدٌ .   اسم  إّن  منصوب بالفتحة : زيداً 

 :من أحكام إن  

، وهي يد والالم المزحلقةالم االبتداء والم التوك، وتسمى  الم االبتداء على خبرهادخول 
 .حرف مهمل غير عامل

عند دخول إنَّ على الجملة االسمية تتزحلق الالم إلى الخبر تاركة الصدارة إلنَّ ، فمعلوم أنَّ 
 .جمع بين أداتين تؤديان نفس المعنىالعرب ال ت

 ؟لماذا تزحلقت الالم ولم تتزحلق إن  

 .هو األقوى وهو المسيطر ألنَّ إنَّ تعمل ، والالم ال تعمل ، والعامل 

ها في األصل مختصة ، ألنَّ  الم االبتداءالالم رغم تزحلقها يجوز أن نطلق عليها  :مالحظة 
 .بالمبتدأ ، ولم تتأخر عن مكانها إال لعارض معين وهو وجود إنَّ 

، بل تختص بإن  ومعموالتها فقط :مالحظة   .ال تدخل الالم على بقية أخوات إن 

 : فإنها  الحرفية الزائدة بهذه الحروف إذا اتصلت ما 

وت سمى   - عدا ليت -عن العمل إن وأخواتها ( ما)تبطل عملها ، حيث تكف  -1
ّن وأخواتها مكفوفة( ما)  .حينئٍذ كاّفة ، وا 

قال . تزيل اختصاصها بالجملة االسمية وتهيؤها للدخول على الجملة الفعلية -1
ى  إ ل   ﴿:تعالى  ٌد ف ه ْل أ نت م مُّْسل م ون  ق ْل إ ن م ا ي وح    1. ﴾ ي  أ ن م ا إ ل  ه ك ْم إ ل  ٌه و اح 
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 .ال عمل لها  (بطلت ما عملها أ )مكفوفة حرف توكيد ونسخ : نّ إ :اإلعراب 

 ( .ما الزائدة كفت إّن عن العمل )كافة : ما 

: ( م ) ضافةللمخاطب في محل جر باإل: ( ك  ). مبتدأ مرفوع بالضمة : له إ:  مْ كُ هُ لَ إِ 
 .                   عالمة الجمع 

 .مرفوع بالضمة ( نعت)صفة :  واحدٌ . خبر مرفوع بالضمة : هٌ إل

 :وجه الشبه بينها وبين األفعال

***************** 

 األفعال إن  وأخواتها
تنصب األسماء بعد ان تكتمل أركان الجملة  .تنصب االسم األول ويسمى اسما لها

 .األساسية
ن ني، كأنِّي  تدخل عليها نون الوقاية، إّني وا 
وكأن ني،لعلِّي وهو األكثر ولعل ني ، وليتي 

 .قليلة واالكثر ليتني

تتصل نون الوقاية بالفعل عند اتصاله بياء 
المتكلم لتحمي ه من الكسر الذي هو خاص 
باألسماء ، إذ ال جر في األفعال كما ال جزم 

 .في األسماء
تبنى األفعال في الماضي على الفتح الظاهر  تحتبنى على الف

والمقدر ، وفي المضارع عند اتصاله بنون 
 .التوكيد الخفيفة والثقيلة

 :تتضمن معنى األفعال
 .أؤكِّد  : إن  وان   بمعنى 

 .لك ن  بمعنى أستدرك  
 .بمعنى أ ْشب ه   كأن  بمعنى

ن ى  .ليت  بمعنى أت م 

بزمن من  امرتبط امتجدد احدث فيدتاألفعال 
 .األزمنة المعروفة
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 .لعل  بمعنى أرجو
 

 

 .هي النعت والعطف والتوكيد والبدل
اآلن والمتجدد هو : ، الحاصلوهي كل ثان أعرب إعراب األول الحاصل والمتجدد

هذا إعراب : جاَء محمٌد العاقُل : المتغيير بتغيير العوامل الداخلة عليه، ففي قولنا
 .ل تابٍع لالسم المرفوع مرفوعوكحاصل آني، 

مررُت بمحمٍَّد العاقِل، وصافحُت محمَّدًا : ولو غيرنا العامل تغيَّر اإلعراب
 .وهكذا...العاِقلَ 
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 .مسلك الدراسات العربية
 2النحو 

 .سميرة حيدا: ذة
 

 نصوص تطبيقية
 :قال اإلمام الشبراوي رحمه اهلل

 

 الباب الثالث

 في مرفوعات االسماء

وصف للعقول جليوالرفع أبوابه سبع ستسمعها                 تتلى عليك ب-41  

فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه                      كجاء زيد فقصر ياأخا العذل-41  

ونائب الفاعل اسم كان منتصبا                   فصار مرتفعا للحذف في األول-41  

يل قول وزيد بالوشاة بليوق      كنيل خير وصيم الشهر أجمعه                 -41  

تثلــفي الدار وهو أبوه غير مم                   م وأناــنحو زيد قائوالمبتدا -41  

في نحو زيد صاحب الدول نكالشأ       ومابه تم معنى المبتدا خبر                -41  

اسما وتنصب ماقد كان بعد ولي                        بتدأـوكان ترفع ماقد كان م-22  

بها كأصبح ذو األموال في الحلل                     مالألحقت عــومثلها أدوات -24  

وصار ليس كريم الناس كالسفل                 وبات أضحى وظل العبد مبتسما   -22  

أو شبهه كالفتى في الدار لم يزل        وأربع مثلها والنفي يلزمها               -22  

تاهلل تفتئ من ذكراه في شغل            وليس يبرح أو ينفك مجتهدا             -21  

ن تفعل هذا الفعل منعكسا                -21 كإن قومك معروفون بالجدل          وا   
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لعل ليت كأن الركب مرتحل                 لكن زيد بن عمرو غير مرتحل-21  

وخذ بقية أبواب النواسخ إذ                كانت ثالثا وذاك الثلث لم يقل-21  

ظن تنصب جزأي جملة نسخا                 بها وصير لها أمثالها وسلف-21  

مثاله ظن زيد خالدا ثقة                   وقد رأى الناس عمرا واسع األمل-21  

وتلك ستة أبواب سأتبعها                 بالنعت والعطف والتوكيد والبدل-22  

بو الضيا نفسه من غير مامهلكزيد العدل قد وافى وخادمه                 أ-24  
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 .مسلك الدراسات العربية

 .2وحدة النحو

 .سميرة حيدا: األستاذة 

****** 

 

 :قال ابن هشام األنصاري رحمه اهلل 

 ، وال يتأخر عامله عنه، وال تلحقه عالمة تثنية"ماَت عمرو  "و" قام زيد  " الفاعل مرفوع، كـ
يتعاقبون فيكم " قام رجل ، وَشذَّ : قام رجالن ورجال  ونساء ،كما يقال: وال جمع، بل يقال

، "طلعِت الشمُس " ، و"قامت هند  "، وتلحقه عالمة تأنيث، إن كان مؤنثا،كـ "مالئكة  بالليل 
  ﴿ قْد جاءْتكم موعظة  من ربِّكم ﴾، ﴿قدْ :ويجوز الوجهان في مجازيِّ التأنيث الظاهر، نحو

، وفي الجمع، "حضرِت القاضَي امرأة  : " صل، نحو جاءُكْم  بيِّنة  ﴾، وفي الحقيقي المنف
قام " ، و"قام الزيدون: " ، نحو ﴿ قالِت األعراُب﴾ إالَّ جمعْي التصحيح فكُمفردْيها:نحو

نَّما امتنع في النثر "الهنداُت   "."ما قامْت إالَّ هند  " ، وا 

 

محمد محيي الدين : ى ، للعالمة ابن هشام النحوي، تحقيقالصد لِّ شرح قطر الندى وبَ 
 .412:عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر ، ص
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 مسلك الدراسات العربية 

 2وحدة النحو 

 .سميرة حيدا: األستاذة

********* 

 :قال اإلمام الحريري البصري رحمه اهلل في ملحة اإلعراب

 باب الفاعل
 فصل توحيد الفعل

ِد الفعَل َمَع الَجمَووَ  اَعهْ َـــ حِّ  
 

اَعهْ ّـ كقوِلِهم َساَر الّرجاُل الس   
ْن َتَشْأ َفِزْد عليِه الت  اءَ ّــــ وا   

 
ّشتاءَ ـنحُو اشتََكْت ُعرَاتَُنا ال   

حقيقِ ــوتُلَحُق التاُء على التّ    
 

ــقيقي بكّل ما تَأِنيثُه  ــحَ  حــ ــ ــ قيقيـ  
هْ كقوِلِهم جاَءْت ُسعاُد َضاِحك   

 
َكهْ ـوانطَلقْت َناَقُة هنٍد رَائِ    

ــوتُكَسُر التّاُء بال مَ   هَحالَ ـ  
 

َلِت الَغزَالهـفي مثِل َقْد أَقبَ    

 
 

 باب ما لم يسم فاعله
ُلهْ واقِض قضاًء ال ُيَردُّ قائِ   

 
مَّ فاِعُلهْ َـ بالّرفِع فيما لم ُيس   

ِل األفعالِ    ِمن بعِد َضمِّ أوَّ
 

هُد الَواليُب عـكقوِلهم ُيكتَ    
ن يكن ثاِني الثُّالثيِّ أِلفْ    وا 

 
فْ فاكِسْرهُ حيَن تَبتَدي وال تَق   

ثّوُب والُغالمُ ـتقوُل ِبيَع ال   
 

ُت الّشاِم والّطعامِ ـوِكيَل َزي   
  

 :قال اإلمام الشبراوي الشافعي رحمه اهلل في منظومته الموسومة بفن قواعد العربية و 

 ِع للعقوِل جلـيـــتُتلى عليـك بوض *****ـُهاـــــــوالرفُع ابواُب سبُع ستسمع

 صر يا اَخ العذلــــــكجاَء زيد  فقَ *****ه ــــــــالفاعُل اسُم لفعِل قد تقدمـ
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 عًا للحذِف ُأوليـــــــفصار مرتف ***** صباً ــــــونائُب الفاعل اسَم جاء منت

 زيــد  بالـوشـاِة ُبِلي)و( قــَول  ِقيـَل )و ****(ِصيَم الشهر أجمعـه)و( ِنيـَل خـير  )كـ
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.مسلك الدراسات العربية  

.2النحو: الفصل الثاني  

.ذة سميرة حيدا  

.نصوص تطبيقية  

:قال أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني   

ضرب زيدا، ُضِرَب زْيٌد ، وِسيَق البعيُر، تريد أنَّ ضاربا :مرفوع ما لم يسم فاعله، نحو قولك: النوع الثاني" 
.وأنَّ سائقا ساق البعير، ولكنك لم تذكر اسمه  

قام، : الزم ومتعد، فالالزم ما لزم نفس العامل، وال يتعدى عنه إلى غيره نحو:واعلم أنَّ الفعل على قسمين
: وغضب، وجاء، وذهب، فإذا لم تسم الفاعل َضَمْمَت أوَّل هذه األفعال، وكَسْرَت ما قبل آخرها، فتقول

.ونحو ذلك زيٍد،ُذِهَب ب  

ُضِرَب : ضرب زيٌد عمرًا، فإذا لم تسمِّ الفاعل، قلت: وأمَّا المتعدي فمنه ما يتعدى إلى مفعول واحد، نحو
.عمرو، فحذفت زيدا، وأقمت عمرا مقامه  

ُظنَّ :لم تسمِّ الفاعل ، قلت ظننُت زيدًا عالمًا، وأعطيُت زيدًا درهمًا، فإذا: ومنه ما يتعدى لمفعولين، نحو 
.زيُد عالمًا، وُأْعِطَي زيٌد درهما  

ُأْعِلَم زيٌد : فإذا لم ُتسمِّ الفاعل، قلَت . أعلَم اهلُل زيدا عمرًا أخاك: ومنه ما يتعدَّى إلى ثالثة مفاعيل كقولك
."عمرًا أخاك، فأقمَت المفعول األول مقام الفاعل  

السنة والكتاب، ألبي المواهب عبد الوهاب الشعراني، تحقيق  لباب اإلعراب، المانع من اللحن في
.11-11:،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ص4111الدكتور فتحي علي حسانين،الطبعة األولى   

 
 مسلك الدراسات العربية 

                                                           
1
 .22:  سورة الفجر، آية - 
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 2وحدة النحو والصرف 

 .سميرة حيدا: األستاذة 

 --------------------

 

 :قال اإلمام الحريري البصري 

******************************** 

 

 باب المبتدإ والخبر 

 

 وإْن فَتَحتتتتتتتتتتتتَا المُبتتتتتتتتتتتتَ  با تتتتتتتتتتتت     بتَتتتتتتتتتتتتَدا

 

 فاْرفَْعتتتتتتتتتتتتع  واأببتتتتتتتتتتتتاَر  متتتتتتتتتتتتع   بَتتتتتتتتتتتتَدا 

تتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتَ    تتتتتتتتتتتتد  َ ا  تتتتتتتتتتتت       تقتتتتتتتتتتتت ز    

 

 والصتتتتتتتتتتتألم  ب تتتتتتتتتتتر  واأ  تتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتا  ز   

تتتتتتتتتتتتتع  َ تَتتتتتتتتتتتتت  َ َبتتتتتتتتتتتتت ْ    َم  تتتتتتتتتتتتت ز      وال  َح 

 

مألَت تتتتتتتتتع  وَ تتتتتتتتتْ  وبَتتتتتتتتت ْ     َ  لَتتتتتتتتتْ   ألتتتتتتتتت  

 فص  تقد   الخبر  

 

 

 و َتتتتتتتتتتَد   اأببتتتتتتتتتتاَر إ  تَ تتتتتتتتتتتَ      

 

تتتتتتمع      تتتتتتر    الم  ََ  كقتتتتتت ل       تتتتتتَ  ال

تتتتتْد َ       و ثأل تتتتتع  ك تتتتتَ  المتتتتتر    الم 

 

 و  ُ تتتتا الَيتتتتا ل  تَتتتت  الم مَصتتتتَر    

تتتْ  بعتتت   الُِتتتر و   الَخبَتتتَرا    َ  وإْن  

 

تتتَرا  َْ  متتتَ  الم   فَأْول تتتع  المَصتتتَع وَ 

  متتتتتر و  ََعتتتتتَدا تقتتتتت ز    تتتتتد  َبأْلتتتتت َ   

  

تَدا  ََ والص     ت َ  ال تبا  والَ ت ر  

 وإْن تَق تتتتتتْ    تتتتتتَ  اأ  تتتتتتر  َتتتتتتال      

 

 وفتتتتن فَمَتتتتار  التتتتُدار  ب ْ تتتتر  َ تتتتا      

ف َعتتتتتتتا    فَجتتتتتتتال   وَ تتتتتتتا      تتتتتتتْد ر 

 

َّ الُرفتتتب  والمُصتتتع  َ تتتبَ   َ  تتت  و تتتد   

   

 

 ، دار األمل للنشر 1991فائز فارس، الطبعة االولى ، سنة .د: ق ، تحقي(هـ 615المتوفى )الحريريُّ البصري شرح ملحة اإلعراب ،

 .والتوزيع إربد األردن
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 .مسلك الدراسات العربية
 .2النحو: الفصل الثاين

 .مسرية حيدا: ذة
 .نصوص تطبيقية

 :قال ابن ابن مالك رحمه اهلل

 َكان َوَأَخَواتُ َها

تَ ْنِصُبُه    َكَكاَن    َسيَِّداً    ُعَمرْ                     تَ ْرَفُع  َكاَن  اْلُمْبَتَدا  اْسَماً َواْلَخبَ رْ   

َأْمَسى  َوَصاَر  لَْيَس  زَاَل  بَرَِحا                     َكَكاَن  َظلَّ  بَاَت َأْضَحى َأْصَبحا  

ي   ُمْتبَ َعهْ ِلِشْبِه    نَ ْفي   أْو   لِنَ فْ                     فَتىء   َوانْ َفكَّ   َوهِذي   اأَلْربَ َعهْ   

َكَأْعِط  َما  ُدْمَت  ُمِصْيَباً  ِدْرَهَماً                      َوِمْثُل   َكاَن   َداَم   َمْسبُ ْوقَاً  ِبَما  

ُر   َماٍض   ِمثْ َلُه   َقْد  َعِملَ  ُر اْلَماِض ِمْنُه اْستُ ْعِملَ                       َوَغي ْ ِإْن َكاَن َغي ْ  

َقُه   َداَم   َحظَرْ                     َها   تَ َوسَُّط   اْلَخبَ رْ َوِفي    َجِمْيع َأِجْز   وَُكلٌّ   َسب ْ  

ُلوًَّة   الَ   تَالَِيهْ                       َكَذاَك   َسْبُق   َخَبٍر   َما  اْلنَّاِفَيهْ  َفِجيء   ِبَها   َمت ْ  

َوُذو   َتَماٍم   َما   بَِرْفٍع   َيْكَتِفي                     َوَمْنُع  َسْبِق  َخَبٍر  لَْيَس اْصطُِفي  

فَِتىَء   لَْيَس   زَاَل   َدائَِماً  قُِفي                      َوَما  ِسَواُه  نَاِقٌص  َواْلن َّْقُص  في  

ى َأْو َحْرَف  َجر  ِإالَّ  ِإَذا  ظَْرفاً أَتَ                      َواَل  يَِلي  الَعاِمَل  َمْعُموَل  الَخبَ رْ   

ُمْوِهُم   َما   اْسَتَباَن  أَنَُّه  اْمتَ َنعْ                      َوُمْضَمَر  اْلشاِن اْسَماً اْنِو إْن َوَقع  

َما                   َوَقْد   تُ َزاُد  َكاَن  ِفي  َحْشٍو  َكَما َكاَن    َأَصحَّ   ِعْلَم   َمْن   تَ َقدَّ  

ُقْوَن     اْلَخَبر َراً َذا اْشتَ َهرْ                       َوَيْحِذفُ ْونَ َها     َويُ ب ْ َوبَ ْعَد  ِإْن  َوَلْو  َكِثي ْ  

َها اْرُتِكبْ  َكِمْثِل   َأمَّا   أَْنَت  بَ رًّا  فَاقْ َتِربْ                       َوبَ ْعَد َأْن تَ ْعوِْيُض َما َعن ْ  

ُتُحَذُف  نُ ْوٌن َوْهَو َحْذٌف َما اْلُتزِمْ                     َكاَن   ُمْنَجزِمْ َوِمْن    ُمَضارٍِع   لِ   
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 2وحدة النحو

 .سميرة حيدا: األستاذة 

 .تطبيقات

 ---------

 :ب    ا ع ال ا   فن اآل ات القرآ  ة والجم  اآلت ة

 (إنَّ اإلنساَن ُخلَِق هلوعا:)قال هللا تعالى 

 (زلزلت األرُض زلزالها إذا: )قال هللا تعالى  

 {كتب عليكم القتالُ } : قال تعالى 

 .يُصام نهاُر رمضان ويقام ليلُه

ِت األرُض ، ُمدَِّت الجسورُ   . ُشدَّ الحبُل ، هُزَّ

 .شوهد الكسوفُ 

 .أعلََم ُمنَظُِّم الحفلِة الحاضريَن العرَض مستمرا  

 .اُحتفِل احتفاٌل عظيمٌ 

 .صيم يوُم الجمعة

 :آلت ة لألمج  زاب   اأفعاز ا

 –ناقش  –ظنَّ  –قضى  –فتح  –أعطى  –تخاصم –يبيع  –باع  –يظُنُّ  –وعى  –قف ي

استنصر  –اختار  –انقاد  –تَسلََّم  –تهادى  -انتصر -يُكرمُ  –يدعو  –يقضي  –أطاع  –أحَسَن 

 .يستقي –يستعين  –ينقاد  –يُطيع  –يَُربِّي  –استسقى  –استعان  –اختار  –
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 ال ص  الثا ن2المح و دة 

  م رة   دا: اأ تا ة 

 .تبب قات

 -------

 :بين نائب الفاعل في اآليات القرآنية والجمل اآلتية

 { كتب عليكم القتالُ } : قال تعالى 

 .ُيصام نهاُر رمضان ويقام ليُله

 . ُشدَّ الحبُل ، ُهزَِّت األرُض ، ُمدَِّت الجسورُ 

 .شوهد الكسوفُ 

 .حفلِة الحاضريَن العرَض مستمراً أعَلَم ُمَنظُِّم ال

ل الجمــل التاليــة مــن جمــل معلومــِة الفاعــل ، إلــى جمــٍل مجهــوٍل فاِعُلهــا ، واضــبطها  حــوِّ
 .بالشكل التام 

  
  .مالت أغصاُن الزيتون من كثرة الثمر -11

 .عاَد الهدوُء إلى المدينة  -11

يمارُس أهُل القرية عادة زراعِة  -11

 .عاَد المسافُر عن الحدوِد  -1

 .ناَم الطفُل في سريره  -1

 .أحيا المطُر الزرَع  -1
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 .األشجاِر 

 .الدان ابَنهما عليًا سمى الو  -11

 .ُيغطي الجليُد سطَح البحيرة  -11

 .يديُر المجلُس البلدّي شؤوَن البلدة  -11

ُيقّدُم مدير البنك تقريرًا سنويًا لمجلس  -11

 .اإلدارة 

ُيقِبُل الناُس على شراء أجهزة  -11

 .الحاسوب 

 يستعمُل المواطنون الهاتَف النقال في  -11

 .التواصل

معظُم العرِب أمواَلهم خارَج يستثمُر  -12

 .الوطن 

 .شرَح الخبُر صدوَر المواطنين  -1

أعلننننن مسننننؤوُل االسننننتعالمات عننننن موعنننند  -1

 .الجوية قيام الرحلة

 .استصدرت الحكومُة ِعدََّة قوانين مؤقتٍة  -1

ممثلو النقابات على رفض التطبين  أصّر  -1

 .م  العدو 

منحننننت الجامعننننُة المتفننننوقين فنننني الدراسننننة  -1

 .مجانيةَ  بعثاتٍ  الثانوية

 .اجتاحت األمطاُر آثاَر المتحف القديم  -1

 .سرَّ نجاح اإلبنِة أباها وأمها  -12
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 تطبيقات

: أجب عن ألاسئلة آلاتية مستعينا باهلل تعالى   

فوعة في الشواهد اآلتية ، وبيِّن موقعها  خرِّج األسماء المر  -1
 :اإلعرابي

 .﴾وهذا كتاٌب أنزلناه مبارٌك فاتَِّبعوه  ﴿:  قال اهلل تعالى

 .﴾آمنا األعرابُ  قالتِ  ﴿ :  قال اهلل تعالى

 .﴾ وال نذيرٍ  نا من بشيرٍ ما جاءَ  ﴿:  قال اهلل تعالى

َذا ُحيِّيُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحي  ﴿ : قال اهلل تعالى   .﴾وا ِبَأْحَسَن ِمْنَهاَواِ 

َذا)) :قال اهلل تعالى  .﴾ َوَأنِصُتوا َلهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلُقْرآنُ  ُقِرئَ  َواِ 

 :أعرب اآلية القرآنية اآلتية- 2     

 .﴾ شهيدا باهلل وكفى ﴿: قال اهلل تعالى 

 :  اهلل عز وجل من قول خرج الشاهد النحوي -1     

ذا النجومُ ﴿            .ْت ﴾انكدر  وا 

بين نوع العالقة بين الفعل وفاعله من حيث التذكير والتأنيث في اآليات -4
 :القرآنية اآلتية

 الصيحةُ الذين ظلموا  وأخذ ﴿:  قال اهلل تعالى ﴾. 
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  إسرائيلَ  بنوبه  آمنتْ  ﴿: قال اهلل تعالى ﴾. 
  نكبايعْ يُ  المؤمناتُ  كَ جاءإذا  ﴿: قال اهلل تعالى﴾. 
 نوٍح المرسلين قومُ  كّذبتْ ﴿: قال اهلل تعالى﴾. 

 :عرِّف المصطلحات اآلتية -5         

 -الفعل الذي لم ُيَسمَّ فاعله – كان التامة – نائب الفاعل – المركب اإلسنادي
 .أفعال المقاربة

الفاعل عمدة ال ُيستغنى عنه في عملية  اإلسناد،  لكنه قد يحذف ألسباب  -1
ل فيها علماء البالغة في با  .ُاذكر أشهر هذه األغراض ب المعاني ،بالغية فصَّ

:اشرح قول ابن مالك -1  

 كمثل زيٍد  في جواب من قرا**** ويرفُع الفاعَل فعل  ُأضمرا
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 تطبيقات

: أجب عن ألاسئلة آلاتية مستعينا باهلل تعالى   

 :خرِّج األسماء المرفوعة في الشواهد اآلتية ، وبيِّن موقعها  اإلعرابي -2

 .﴾واحدة  في الصور نفخة    خَ فِ فإذا نُ ﴿ :  قال اهلل تعالى

 .﴾واختار موسى قومه﴿ :  قال اهلل تعالى

 .﴾ ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهمْ  ﴿:  قال اهلل تعالى

 .﴾َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحقِّ ﴿ : قال اهلل تعالى 

 .﴾سعىوجاء رجل  من أقصى المدينة ي)) :قال اهلل تعالى

 .﴾فالصالحات قانتات  حافظات  للغيب بما حفظ اهلل: ))قال اهلل تعالى 

 .﴾وأنتم حينئٍذ تنظرون)) :قال اهلل تعالى 

 :أعرب اآلية القرآنية اآلتية- 2     

 .﴾نَّ لهَوَأن َيْسَتْعِفْفَن َخْير  ﴿ : قال اهلل تعالى 

 :  خرج الشاهد النحوي  من قوله تعالى -1     

 .من المشركين استجارك﴾ أحدٌ  ﴿ولوْ   

في مواضيع معينة، وضِّح ذلك انطالقا من الشواهد القرآنية " كان " ُتحذف نون  -4
 :اآلتية
 َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك ﴿:  قال اهلل تعالى

 .﴾الذ لِّ َوَكبِّْرُه َتْكِبيًرا َوَلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمنَ 
  ِلَيْغِفَر َلُهْم َواَل ِلَيْهِدَيُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا َلْم َيُكِن اللَّهُ ﴿: قال اهلل تعالى

 .﴾ َطِريًقا
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  مغّيًرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغّيروا ما  لْم َيكُ  ذلك بأّن اهلل﴿: قال اهلل تعالى
 .﴾ بأنفسهم

 :عرِّف المصطلحات اآلتية -5         

 .أفعال الشروع -االبتداء – كان التامة –الفاعل  –اإلسناد 
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 .2وحدة النحو 

 .سميرة حيدا: أ

 تطبيقات

: أجب عن األسئلة اآلتية مستعينا باهلل تعالى   

 : كتابة صحيحة  الجمل اآلتية اكتب  -4

 الجملة الصحيحة الخطأ الجملة

ن األديبين كا -4
 مشهوران

  

   .ُضرب ضرب   -2

   .ُظّن زيدًا عمرو   -2

إنَّ المتعلِّموَن  -1
 مِجدُّونَ 

  

 

 :   مّيـز الّصواَب ِمن الخطأ في الجمِل اآلتية مع تعليل إجابتك وتعزيزها بأمثلة توضيحية  -2

 .يعتبر نائب الفاعل عمدًة في الكالم قبل نيابته*  

 .لةال يجوز حذف الفاعل ألنه فض* 

 . من أحكام الفاعل أنه ال ُيحذف، بل يستتر جوازًا أو وجوًبا* 

  . تامة؛ ألنها دّلت على حدث يقتضي فاعال" كان المطر " في عبارة " كان" جاءت  *

 .صريًحا أو مؤوال: يجوز أْن يكون الفاعل مصدرًا* 
 .يجوز أْن يسبق الفاعل فعله عند البصريين، وال يجوز ذلك عند الكوفيين*
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 :اختر اإلجابة الصحيحة  -3

 :واحد فقط من األفعال اآلتية ال يجوز أْن يكون له فاعل، وهو الفعل*

 .الالزم. د.             الجامد. ج.               الناقص. ب.                التامّ  . أ
 :تتصل تاء التأنيث وجوًبا بالفعل في كل من الجمل اآلتية سوى* 
 .طلعت الشمس. د.        الشمس طلعت. ج.       قامت هند. ب.          هند قامت . أ
 :كل  مما يأتي يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل سوى* 

 .صيغة المبالغة. د.         اسم المفعول. ج.       اسم الفاعل. ب.     الصفة المشبهة . ب

 :ظرف الزمان المختص يكون معلومًا بـ *
 .جميع ما سبق.   د.     اإلضافة.   ج       . الوصف.  ب.              العلمية. أ

 :فإن هذا االسم يعرب( محمد نجح) إذا جاء في الكالم ما ظاهره أن الفاعل متقدم على الفعل مثل * 
.              فاعال مؤخرا. د.           مبتدأ أو فاعال. ج.     فاعال مقدما.   ب.       مبتدأ.   أ  

 :ن معلومًا بـظرف الزمان المختص يكو *
.            جميع ما سبق.   د.         اإلضافة.   ج.       الوصف.  ب.              العلمية. أ  

 ": واحدة   نفخة   فإذا ُنفخ في الصور:" ُيعرب ما تحته خط في قوله تعالى*   

 .خبرا -د        .     نائبًا عن فاعل  -ج.                        صفةّ    -ب.       فاعال  -أ 

 :أعرب ما تحته خط *2

ذا﴿: قال اهلل تعالى  .﴾ُبْعِثَرتْ  اْلُقُبورُ  َواِ 

 .التابع للمرفوع ،هو كلُّ ثان أعرب إعراب األول الحاصل والمتجدد: اشرح هذا التعريف  *4

 أين يكمن وجه الشبه بين الفعل المضارع واسم الفاعلَ ؟  *6

 :آلتيةِ ا لمصطلحاتِ با قصودَ وّضح المَ * 5

 .النواسخ*

 .كان التامة * 
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 .الالم المزحلقة* 

 

 
























