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ِحٍِى تِ  ٍِ اَنزه ًَ ْح ِ اَنزه  ْسِى ّللََاه

 

اعتًذ فً ْذا انًهخص عهى يجًٕعة يٍ انًصادر ٔانًزاجع ٔانًقاالت، ٔانًٕاقع 

 أًْٓا: اإلنكتزٍَٔة انًتخصصة

 

 انًزجع فً انهغة انعزتٍة نعهً رضا. -

ٔونيتٍ انًقذية اَجزٔيٍة،  - ٍِ آُجزُّ  إلياو ات

، إياو (و1886 /ْـ 1304ـ  و1816 /ْـ 1231 )دحالٌ انحسًُأحًذ تٍ سًٌُ  ، اَجزٔيٍة يتٍ شزح -

 .انذٔنة انعثًاٍَةفً عصزِ أٔاخز  انشافعٍة، ٔيفتً ٔفقٍّ انحزيٍٍ

 انتحفة انسٍُة تشزح انًقذية اَجزٔيٍة، يحًٍ انذٌٍ عثذ انحًٍذ -

 شزح اتٍ عقٍم عهى أنفٍة اتٍ يانك -

 األصٕل، تًاو حساٌ -

 انًٕجش فً قٕاعذ انهغة انعزتٍة، سعٍذ األفغاًَ -

  شــزح أنفٍة اتٍ يانك نهعالية انهغٕي: أحًذ تٍ عًز انحاسيً -

 خانذ تٍ سعٕد انثهٍٓذ ،جزٔيٍةإٌضاح يسائم انعزتٍة عهى يتٍ اَ -

  يٕقع درٔص انهغة انعزتٍة -

ٔغٍزْا يًا ْٕ يتذأل يطزٔق فً أتٕاب انُحٕ... ، ًٌٔكٍ نهطانة أٌ ٌستعٍٍ تأي شزح ٌزاِ 

 يُاسثا نًستٕاِ ٔقذراتّ .

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1231_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1816
https://ar.wikipedia.org/wiki/1816
https://ar.wikipedia.org/wiki/1304_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 في اللغة العربيةالجملة وأنواعها                           

  أنماط الجملة البسيطة  - 1

 أنماط الجملة المركبة   - 2 

 الجملة االسمية: -   3

 أنماط الجملة االسمية   -أ              

 خصائص المبتدأ   -                 

 خصائص الخبر  -                

 أنواع النواسخ  -ب          

 النواسخ الفعلية  -              

 النواسخ الحرفية  -              

  الجملة الفعلية - 4

 الجملة الفعلية أنماط -أ         

 ) الفعل، الفاعل، المفعول، الملحقات رتبة المكونات  -            

 ) أنواعو، خصائصوالفاعل  -ب        

 آخر ىذا المطبوع إضافات عن العدد والمعدود  لالستفادة فقط .تجدون في 
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ىػ: ")جمؿ(: الجيـ والميـ والالـ أصالف: أحدىما تجمُّع وِعَظـُ 593يقوؿ ابف فارس ت  :لجملة لغةً ا

مُتو، وقاؿ ا  الَخْمؽ، واآلخر ُحسٌف، فاألوؿ قولؾ: أجممُت الشيء، وىذه ُجممة الشيء، وأجممُتو حصَّ
َؿ َعَمْيِو اْلُقْرآُف ُجْمَمًة َواِحَدًة ﴾  ﴿ :تعالى ( ويجوز أف يكوف الَجَمؿ مف 53الفرقاف: )َوَقاَؿ الَِّذيَف َكَفُروا َلْوََل ُنزِّ

 ىذا، لعظـ َخمِقو. 

الكالم ىو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد: ما دل على معنى ) ىػ(: 761ابن ىشام )  يقول الجملة اصطالحا:
 كان بمنزلة أحدىما وخبره: كزيد قائم، وما والمبتدأكقام زيد،   :السكوت عليو، والجملة عبارة عن الفعل وفاعلويحسن 

كثير من   و. وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما توىمنحو ُضرب اللص وأقائم الزيدان؟ وكان زيد قائما وظننتو قائما
عم منو، أد أن فرغ من حد الكالم قال: ويسمى: جملة. والصواب: أنها الناس، وىو ظاىر قول صاحب المفصل ، فإنو بع

وكل ذلك ليس مفيدا،  وجملة الصلة، إذ شرطو اإلفادة بخالفها، ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط، وجملة الجواب،
 465مغني اللبيب، تحقيق فخر الدين قباوة ص ا(فليس كالم

، ألن الكالم ىو ما ركب من كلمتين أسندت إحداىما ة، وليس كل جملة كالًماأعمُّ من الكالم، فكل كالم جمل الجملةف
إلى األخرى، أو أكثر من كلمتين ولو معنى مفيد يحسن السكوت عليو، وىذا يعني أنو ال بد من وجود مسند ومسند إليو 

ىو الفعل ) ادخل ( حتى يعد التركيب كالما، فقولك مخاطبا شخصا ما: ادُخْل، ىو كالم مكون من المسند الذي 
والمسند إليو وىو الضمير المستتر فيو وجوبا، تقديره ) أنت (، وىو جملة كذلك. والكالم ال يكون إال في اسمين مثل ) 

العلم نافع ( أو في فعل واسم مثل )حضر الطالب (، أو أكثر من ذلك وكل ذلك يسمى جملة، فكل كالم جملة 
ا مثل ما تقدم من األمثلة، وقد ال تكون كالما كقولك: ) إن حضر الطالب(، فهي بالضرورة. أما الجملة فقد تكون كالم

 تسمى جملة الشرط. ليست كالما ألن المعنى ناقص الفتقاره لجواب الشرط، وىي جملة

لمجممة عند النحاة ركناف: المسند إليو، والمسند، فأما في ) الدكتور تماـ حساف عف أركاف الجممة:  يقوؿ
مية، فالمبتدأ مسند إليو، والخبر مسند، وأما في الجممة الفعمية، فالفاعؿ أو نائبو مسند إليو، الجممة اَلس

مما  -والفعؿ مسند، وكؿ ركف مف ىذيف الركنيف عمدة َل تقوـ الجممة إَل بو، وما عدا ىذيف الركنيف 
الوضع بالنسبة فيو فضمة يمكف أف يستغني عنو تركيُب الجممة، ىذا ىو أصؿ  -تشتمؿ عميو الجممة 

األصوؿ دراسة إبستيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب؛ لمدكتور تماـ حساف،  .(لمجممة العربية
 .131ص 
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 :أنواع الجمل

فإف بدأت باسـ فالجممة اسمية  ،وذلؾ اعتماًدا عمى ما تبدأ بو كؿ جممة ،فعمّيةو سمية ا :الجممة نوعاف 
ف دخؿ عمييا ناسخ فعمي أو خرفي، ف بدأت بفعؿ فيي جممة فعمية  وا   .وا 

 .خبر الىي التي تبدأ باسـ، وليا ركناف اثناف ىما: المبتدأ و  :الجملة االسمّية  - -1

ـّ بو الفائدة مع المبتدأ   .فالمبتدأ ىو اَلسـ المجّرد مف العوامؿ المفظّية. والخبر ىو ما تت

ـُ نورٌ   فالمبتدأ ىو المسند إليو، اإلسناد خبر المبتدأ، ومف ناحية ( نور)ىنا مبتدأ و (العمـ)ؼ ،مثؿ: العم
 .عراب فحكـ كّؿ مف المبتدأ وخبره الّرفعاإلالمسند، ومف ناحية  ىووالخبر 

   :وف أف يفقد الجممة اسميتيا ، مثؿناسخ د المبتدأ والخبروقد يدخؿ عمى 

 . ( إفّ  ) الحرؼ الناسخدخوؿ : حاضرٌ  طالبَ إّف ال  –

 . ( كاف ) الفعؿ الناقص  دخوؿ ضرًا:اح البُ كاف الط -

 . دخوؿ َل النافية لمجنس :حاضرٌ  البَ َل ط  –

ـَ زيدٌ  : الجممة الفعمية - 1 ، يحضر خالد، تتكوف مف ركنْيف أساسييف ىما: الفعؿ والفاعؿ، مثؿ: قا
 اجمْس. ُكتَب الدرُس، 

 .المسند إليوىو فالفعؿ ىو المسند والفاعؿ أو نائب الفاعؿ  سناداإلومف ناحية 

ّما مضارًعا ،ثالثة أنواع مف حيث الزمف :الفعؿ   ّما أمًرا ،فإّما ماضًيا وا   .وا 

 قسمان:الجممة 

 (الجممة البسيطة)جممة صغرى( والجممة المرّكبة)جممة كبرى

 الجممة البسيطةأنماط  - 2

الجممة البسيطة ىي كالـ نعػّبر بو عف معنى مفيد بجممة واحدة كؿ عنصر مف عناصرىا األصمية أو 
المتّممة يكوف لفظا واحدا أو مرّكبا غير إسنادي )شبو جممة(، ويمكف أف تكوف جممة نواة )تتكّوف مف 

، أو  إليو( وخبر )المسند( المسند( وفاعؿ )المسند إليو( أو مبتدأ )المسند)العناصر األساسّية لمجممة: فعؿ 

https://analbahr.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%8c-%d8%a5%d8%b9/
https://analbahr.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d9%86-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%8c-%d8%a5%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%8c-%d8%a3%d9%85%d8%ab%d9%84/
https://analbahr.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%8c-%d8%a5/
https://analbahr.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%8c-%d8%a5/


6 
 

جممة نواة موّسعة )تتكّوف مف العناصر األساسّية لمجممة مع متّممات مثؿ الحاؿ، والمفعوؿ المطمؽ، 
 ( …والمفعوؿ فيو

 : أنواع الجممة البسيطة 

 : الجممة الفعمية  -أ

 حضر الطالب المجتيد، سافر زيدمثؿ :  ،تتكوف مف فعؿ َلـز وفاعؿ    -

 .نحوِ ال كتابَ  طالبال تصّفح ،الكتاب الطالبمثؿ : تصّفح ، فعؿ متعد وفاعؿ ومفعوؿ بو تتكوف مف   -

 ُفيـ الدرسمثؿ :  ونائب فاعؿ، تتكوف مف فعؿ مبني لممجيوؿ -

 الجممة الّنواة الموّسعة:  - 

 اجتيد الطالب اجتيادا حسناتتكوف مف فعؿ َلـز وفاعؿ ومفعوؿ مطمؽ :  -

 مبتسماكممتو الطالب  ألقىتتكوف مف فعؿ متعد وفاعؿ ومفعوؿ بو وحاؿ :  -

 درجصديقو قرب الم الطالبالتقى  تتكوف مف فعؿ متعد وفاعؿ ومفعوؿ بو ومفعوؿ فيو: -

 

 : الجممة االسمية  -ب 

 : الجممة اَلسمية المجردة البسيطة  -  

  طالبٌ  الكمية. في نورٌ  العمـُ  تتكوف مف مبتدأ وخبر. مثاؿ :

 : الجممة اَلسمية المنسوخة البسيطة – 

 . يسراً  العسرِ  ػ إّف معَ  حاضراً  كاف الطالبُ تتكوف مف الناسخ واسمو وخبره .مثاؿ: 

 :الجممة المركبةأنماط  -  2

مصدر  اسمية أو المتممة جممة فعمية أو الجممة المركبة ىي جممة أحد عناصرىا األصمية األساسية أو
 : أمثمةالجممة التي تحوي أكثر مف تركيب إسنادي واحد في الجممة الواحدة.، أي ىي  مؤوؿ

 : الجممة الفعمية -أ 

  ، دخؿ: مسند، طالب: مسند إليو، يحمؿ: مسند، الضمير ( نعت جممة فعمّية، ) دخؿ طالب يحمؿ كتابا -
 .المستتر في يحمؿ فاعؿ: مسند إليو، والجممة يحمؿ في محؿ رفع نعت لطالب

 (حاؿ ػ جممة فعمّيةالطالب إلى الكمية يحمؿ كتابا، ) حضر -

 ( حاؿ ػ جممة اسمّية حضر الطالب إلى الكمية وىو يحمؿ كتابا، ) -
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، فوائده: مبتدأ وىو مضاؼ الياء في محؿ جر مضاؼ ( نعت ػ جممة اسمّيةقرأت كتابا فوائده جمة، )  -
 محؿ نصب نعت لكتاب ، جمة: خبر مرفوع، والجممة اَلسمية فوائده جمة فيإليو

يسرني: فعؿ مضارع مرفوع النوف مصدر مؤّوؿ(  )فاعؿ ػ جممة فعمّية تراجع دروسؾ، أف  يسرني  -
لموقاية، الياء ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعوؿ بو، أف حرؼ نصب ومصدر، تراجع فعؿ مضارع 

اؼ ضمير منصوب والفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت، دروسؾ مفعوؿ بو منصوب وىو مضاؼ الك
 متصؿ مضاؼ إليو، والمصدر المؤوؿ في محؿ رفع فاعؿ لمفعؿ يسر.

مصدر مؤوؿ في محؿ نصب  :أف يطالع ( )مفعوؿ بو ػ مصدر مؤّوؿأراد الطالب أف يطالع كتابا، - 
 مفعوؿ بو.

 : مصدر مؤوؿ في محؿ رفع نائب فاعؿأف ترتاح ( )نائب فاعؿ ػ مصدر مؤّوؿ ،ُيسمح لؾ أف ترتاح  -

 

 : الجملة االسمّية  -ب 

 . الجممة االسمية المجردة المركبة  - 2ب 

 ( مصدر مؤّوؿوىو مبتدأ أف تدرس:  )،خير لؾ أف تدرس   -       

 ( مصدر مؤّوؿوىو خبر : أْف تنجح ) ،أْف تنجحالمطموُب   -      

 ( يتكوف مف المبتدأ الثاني وخبره جممة اسمية وىو خبر :فوائده عظيمة، )فوائده عظيمةالكتاب  -      

 جممة فعمية (وىو خبر  :ينفع صاحبو، )ينفع صاحبوالعمـ  -     

 

 . الجممة االسمية المنسوخة المركبة -1ب 

 (ػ مصدر مؤّوؿوىو كافاسـ  :أف تراجع دروسؾ) ،أف تراجع دروسؾكاف واجبا عميؾ   -       

 (جممة فعمّيةخبر ناسخ ػ )  ، ينيمركاف المطر  -      

                              ، ) خبر جممة اسمية (خمقو حسفلعؿ الطالب  -       

 أنماط الجممة االسمية : خصائص المبتدأ و خصائص الخبر - 3
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 :َعموَدا الجممة اَلسمية ،خبرالالصور التي يأتي عمييا كؿ مف المبتدأ و 

ّما مؤوًَل كما في  .فزيد اسـ صريح ( زيٌد قائـٌ  ) فالمبتدأ َل يكوف إَّل اسًما إّما صريًحا كما في جممة  -أ  وا 
 .أي: صومكـ خير لكـ(  وأف تصوموا خيٌر لكـ) قولو تعالى: 

تصوموا: فعؿ مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو حذؼ النوف ألنو مف ، أف : حرؼ نصب ومصدر
والمصدر المؤوؿ مف أف والفعؿ في ، او ضمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿالو   ،األمثمة الخمسة
لكـ: الالـ حرؼ جر، الكاؼ مبني في محؿ جر ، خير: خبر مرفوع بالضمة الظاىرة، محؿ رفع مبتدأ

 بالالـ 

 وأّما صور الخبر فيي:  -ب 

ـُ نورٌ  :الخبر المفرد  - ف كاف مثنى أو جمًعا، مثؿ: العم ، والمقصود بو ما ليس جممة أو شبو جممة وا 
 الطالباف حاضراف، الطالب حاضروف.

متعمؽ بمحذوؼ في محؿ رفع المدرج ( في  )، فشبو الجممة المدرج طالبالخبر شبو الجممة، مثؿ: في  -
 . خبر مقّدـ

 الكتاب فوؽ المكتب: الكتاب مبتدأ مرفوع 

 مضاؼ إليو مؽ بمحذوؼ خبر، وىو مضاؼ المكتب: ظرؼ مكاف في محؿ نصب متعفوؽ 

 :الخبر الجممة -

 .خبر المبتدأ في محؿ رفع (راجع ي)، فالجممة الفعميةالطالب يراجع دروسوإّما فعمّية، مثؿ:  -     

ّما جممة اسمية، مثؿ -      .الكتاب فوائده جمة :وا 

، جمة:خبر المبتدأ الثاني، والجممة مبتدأ ثاف وىو مضاؼ الياء مضاؼ إليوالكتاب: مبتدأ مرفوع، فوائده: 
 اَلسمية مف المبتدأ الثاني وخبره في محؿ رفع خبر المبتدأ األوؿ.

  َل بّد مف وجود روابط في جممة الخبر تربط بينيا وبيف المبتدأ ومف ىذه الروابط: 

 الياء ) في فوائده ( في المثاؿ السابؽ.ثؿ الضمير الذي يعود عمى المبتدأ في جممة الخبر، م  -
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 (  الحاقة ما الحاقة : )إعادة لفظة المبتدأ نفسيا في جممة الخبر، مثؿ قولو تعالى  -

  ( ولباُس التقوى ذلؾ خيرٌ  ) أف يحوي الخبر عمى إشارة إلى المبتدأ، مثؿ قولو تعالى: -

  .مثؿ: بئس الخمؽ الخيانة أف يكوف في الخبر لفظ عاـ يشتمؿ عمى المبتدأ وغيره، -

 :المبتدأ والخبر وتطابقهما

أساسّياف لمجممة اَلسمّية، وبذلؾ فإّف خبر المبتدأ َل بّد مف مطابقتو لممبتدأ في  ركنافالمبتدأ والخبر  
: الطالب حاضر، الطالبة حاضرة، الطالباف حاضراف، الطالبتاف اإلفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث

 حاضرتاف، الطالب حاضروف، الطالبات حاضرات.

أّما إذا كاف المبتدأ جمًعا لغير عاقؿ فيجوز اإلخبار عنو بالجمع أو بالمفرد المؤّنث، مثؿ: الشجرات  
 ويجوز أيًضا الشجراُت مورقٌة. مورقات،

 :االبتداء بالنكرة 

عماؿ وَل يعطي فائدة مقنعة، لو قمنا األصؿ في المبتدأ أف يكوف معرفة، فاَلبتداء بنكرة َل يقبمو اَلست 
. عمى أف نعّد كممة صديؽ ىي المبتدأ، فذلؾ َل يفيد شيًئا محّدد ، غير أّف اصديٌؽ وفيٌّ أو صديٌؽ الوفيُّ

تعماؿ ويقتنع ىناؾ مواطف يصح فييا اَلبتداء بالنكرة، وىذه المواضع تكوف فييا النكرة مفيدة يقبميا اَلس
 منيا:ىي كثيرة، بيا السامع، و 

  .في المدرج طالبمبتدأ، مثؿ: الأف يكوف الخبر شبو جممة متقدًما عمى   -

 أإلو مع ا؟أف يكوف المبتدأ نكرة عامة في سياؽ النفي أو اَلستفياـ، مثؿ:  -

     .أف يكوف المبتدأ نكرة موصوفة، مثؿ: حياٌة قصيرٌة مفيدٌة خيٌر مف حياة طويمة تافية  -

    سالـ عميكـ.أف يقصد بالنكرة الدعاء أو التعجب، مثؿ:  -  

ذا بشرى في انتظاريأ -   .ف تقع بعد إذا الفجائية، مثؿ: صحوُت مف النوـ وا 

لغدوٌة في سبيؿ ا أو روحٌة : صمى ا عميو وسمـ-أف تقع بعد َلـ اَلبتداء، مثؿ: قوؿ رسوؿ ا  - 
 .خيٌر مف الدنيا وما فييا
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   .....عد لوَل، مثؿ: لوَل ذنٌب ما كانت توبةٌ أف تقع ب -

 :الترتيب في جملة المبتدأ والخبر

الجممة اَلسمية في المغة العربية األصؿ فييا أف يتقّدـ المبتدأ ويتأخر الخبر، ومع ذلؾ فقد استخدـ في  
المغة الفصحى الجممة اَلسمية عمى غير الترتيب األصمي، فيتقّدـ الخبر عمى المبتدأ والذي يميز المبتدأ 

 دأ عمى الخبر، منيا:تقديـ المبت مف الخبر ىو ظروؼ الكالـ، ولكف ىناؾ مواضع يجب فييا

أف يكوف الترتيب ىو الوسيمة الوحيدة لتمييز المبتدأ مف الخبر، فمو تقّدـ الخبر لحدث إرباؾ في تحديد   -
 مبتدأ وكممة (الديف) فكممة (الديف المعاممة) وظائؼ الكممات في الجممة اَلسمية فمثاًل في جممة

تمط األمر، إذ يصح أف تكوف مبتدًأ، أو قد يحصؿ ارتباؾ خبر، فمو تقّدـ الخبر عمى المبتدأ َلخ (المعاممة)
عمى  (ينتصر)آخر باختالط الجممة اَلسمية بالجممة الفعمية، ومثاؿ ذلؾ: الحؽ ينتصر، فمو تقّدـ الخبر

 . ألدى إلى اختالط الجممة اَلسمية بالفعمية والمتكمـ َل يريد ذلؾ (الحؽ ) المبتدأ

تي ليا حؽ الصدارة في الجممة، كأسماء اَلستفياـ وأسماء الشرط، مثؿ: أف يكوف المبتدأ مف األلفاظ ال -
  مف عندؾ؟ مف يجتيد ينجح.

  . يجب تأخره، وبذلؾ يتقّدـ المبتدأ وجوًبا، مثؿ: وما الشرُّ إَل تعاسةٌ  إذا جاء الخبر في جممة القصر -

إذا وجد في  :             الحاَلتأّما الخبر فيناؾ مواضع يجب فييا تقديمو عمى المبتدأ، ومف ىذه 
 :الكالـ دَلئؿ لفظية تقتضي تقدـ الخبر أو تأخر المبتدأ، ومنيا

 ) إذا جاء المبتدأ والخبر في أسموب قصر بالغي، بحيث يكوف المبتدأ مقصوًرا عميو، في أحد األسموبيف 
َلّ   مثؿ: ما لمبخيؿ إَل الميانة (  إّنما، ما وا 

 . في الكمية طالبيايعود عمى الخبر، فيجب تأخير المبتدأ ىنا، مثؿ:  رالمبتدأ ضمياتصؿ بإذا  

 النواسخ الفعلية والحرفية    -              

عمى المبتدأ والخبر، فتغيرىما وتنسخ حكميما السابؽ،  لعوامؿ الداخمةالنواسخ الفعمية والحرفية: ىي ا  
ف وأخواتيا( نحو : إّف زيدًا قائـٌ )وظف وأخواتيا( نحو : كاف  وليذا تسمى بالنواسخ )وىي كاف زيٌد قائمًا )وا 
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ترفع اَلسـ( الذي كاف مبتدأ، ويسمى بعد  وأخواتيا( نحو : ظننت زيدًا قائمًا )فأما كاف وأخواتيا فإنيا
  .دخوليا اسميا )وتنصب الخبر( وىو الذي كاف خبرًا لممبتدأ، ويسمى بعد دخوليا خبرىا

 :وأخواتها كانالنواسخ الفعلية: -أ 

عرابو : كاف فعؿ ماض ناقص يرفع اَلسـ وينصب الخبر،  ( َوَكاَف اُ َغُفورًا َرِحيماً ) )كاف( نحو :  -  وا 
الجاللة اسميا، مرفوع بيا وعالمة رفعو الضمة الظاىرة، وغفورًا خبُرىا منصوب بيا وعالمة نصبو  ولفظ

ىذه األفعاؿ ناقصة ألنيا َل  ة الظاىرة، وُسمَِّيتالفتحة الظاىرة، ورحيمًا خبٌر بعد خبر  منصوب بالفتح
  .تكتفي بالمرفوع بؿ َل يتـ معناىا إَل بالمنصوب

عرابو أمسى زيٌد غنيًا، نحو:)وأمسى(  - الخبر، وزيٌد  : أمسى فعؿ ماض ناقص يرفع اَلسـ وينصبوا 
: أصبَح نحو)وأصبح(  -       .اسميا مرفوع بالضمة الظاىرة، وغنيًا خبرىا منصوب بالفتحة الظاىرة

عرابو البرُد شديدًا، وينصب الخبر، والبرُد اسميا مرفوع بالضمة  : أصبح فعؿ ماض ناقص، يرفع اَلسـوا 
 .الظاىرة الظاىرة، وشديدًا خبرىا منصوب بالفتحة

عرابو)وأضحى(  - اَلسـ وينصب الخبر،  : أضحى فعؿ ماض ناقص يرفعنحو: أضحى الفقيو ورعًا، وا 
 .اسميا مرفوع بالضمة الظاىرة، وورعًا خبرىا منصوب بالفتحة الظاىرةوالفقيُو 

-  ) عرابو)وظؿَّ : ظّؿ فعؿ ماض ناقص يرفع اَلسـ وينصب الخبر، وزيٌد اسميا نحو: ظّؿ زيٌد صائمًا، وا 
 بالفتحة الظاىرة  مرفوع بالضمة الظاىرة، وصائمًا خبرىا منصوب

عرابو)وبات(  - بات فعؿ ماض ناقص يرفع اَلسـ وينصب الخبر، وزيٌد اسميا  :نحو: بات زيٌد ساىرًا، وا 
 .بالفتحة الظاىرة مرفوع بالضمة الظاىرة، وساىرًا خبرىا منصوب

عرابو)وصار(  - ناقص، يرفع اَلسـ وينصب الخبر،  : صار فعؿ ماضنحو: صاَر السِّعُر رخيصًا، وا 
 .بالفتحة الظاىرةمنصوب  الّسعُر اسميا مرفوع بالضمة الظاىرة، ورخيصًا خبرىا

عرابو)وليس( نح - : ليس فعؿ ماض ناقص يرفع اَلسـ وينصب الخبر، وزيٌد اسميا و: ليس زيٌد قائمًا، وا 
 .منصوب بالفتحة الظاىرة مرفوع بالضمة الظاىرة، وقائمًا خبرىا

عرابو)وما زاؿ(  - صب : ما نافية، وزاؿ فعؿ ماض ناقص يرفع اَلسـ ويننحو: مازاؿ زيٌد عالمًا، وا 
 .الظاىرة، وعالمًا خبرىا منصوب بالفتحة الظاىرة الخبر، وزيٌد اسميا مرفوع بالضمة
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 عمٌرو جالسًا  )وماانفؾ( نحو : ماانفؾ - 

 . )ومافتئ( نحو : مافتئ بكٌر محسناً  -

عراب الجميع مثؿ إعراب مازاؿ زيٌد عالمًا  )ومابرح( نحو : مابرح  -  محمٌد كريمًا، وا 

عراب ماداـ : ما مصدرية ظْرفية، وداـ فعؿ  َل)وماداـ( نحو :  - أصحبؾ ماداـ زيٌد مترددًا إليؾ، وا 
يرفع اَلسـ وينصب الخبر، وزيٌد اسميا مرفوع بالضمة الظاىرة، ومترددًا خبرىا منصوب  ماض ناقص

ليؾ جار ومجرور متعمؽ بمترددًا؛ وسميت ما ىذه ظرفية، لنيابتيا عف ظرؼ،  بالفتحة الظاىرة، وا 
 .مترددًا إليؾَ  ية ألنيا َتْسُبُؾ مع ما بعدىا بمصدر، إِذ التقدير مدة دواـ زيدٍ ومصدر 

ماضييا مف كونو يرفع اَلسـ وينصب الخبر )نحو : كاف  ما تصّرؼ مف ىذه األفعاؿ يعمُؿ عمؿَ  و 
ويكوف وكف( فاألوؿ ماٍض، والثاني مضارع، والثالث أمر، وكميا ترفع اَلسـ، وتنصب الخبر )وأصبح، 

قائمًا( وتقدـ  ماض ومضارع وأمر )تقوؿ( في عمؿ الماضي )كاف زيدٌ  ُؿ األوؿ يصبح، وأصبح( مثْ و 
عرابو : يكوف فعؿ مضارع ناقص مف متصرفات  إعرابو، وتقوؿ في عمؿ المضارع : يكوف زيٌد قائمًا، وا 

خبرىا منصوب بالضمة الظاىرة، وقائمًا  كاف الناقصة، يرفع اَلسـ وينصب الخبر، وزيٌد اسميا مرفوع
عرابو : كف فعؿ أمر ناقص مف متصرفات كاف  بالفتحة الظاىرة؛ وتقوؿ في عمؿ األمر : كف قائمًا، وا 

الناقصة، يرفع اَلسـ وينصب الخبر، واسميا ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت، وقائمًا خبرىا منصوب 
 .الباقي مما يتصرؼ بالفتحة الظاىرة، وقس

عرابوليس عمٌرو شاخصًا(  ) أما ليس فيي فعؿ ماض جامد:  : ليس فعؿ ماض ناقص يرفع اَلسـوا 
الظاىرة؛ وليس َل  وينصب الخبر، عمٌرو اسميا مرفوع بالضمة الظاىرة، وشاخصًا خبرىا منصوب بالفتحة

تستعمؿ إَل بصيغة الماضي ليس ليا مضارع وَل أمر وَل مصدر، وليذا ذىب بعضيـ إلى أنيا حرؼ نفي 
يث الساكنة، نحو: َلْيَسْت ىنٌد تاء التأن مذىب الجميور أنيا فعؿ ماض ألنيا تقبؿوليست فعاًل، لكف 

 .جالسةً 

  :إنَّ وأخواتها النواسخ الحرفية:

 فإنيا تنصب اَلسـ وىو الذي كاف مبتدأ )وترفع الخبر( الذي كاف مرفوعًا بالمبتدأ 
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عرابو : إفَّ حرؼ توكيد ونصب،  )وىي : إّف، وأّف، ولكّف، وكأّف، وليت، ولعؿ، تقوؿ : إّف زيدًا قائـٌ( وا 
 .الظاىرة وترفع الخبر، وزيدًا اسميا منصوب بالفتحة الظاىرة، وقائـ خبرىا مرفوع بالضمة تنصب اَلسـ

عرابو : بمغ فعؿ ماض،(بمغني أفَّ زيدًا منطمؽٌ )وتقوؿ في عمؿ أفَّ المفتوحة :   والياء   والنوف لموقاية ، وا 
بني عمى السكوف في محؿ نصب، وأفَّ حرؼ توكيد ونصب، تنصب اَلسـ، وترفع الخبر، مفعوؿ بو م

وزيدًا اسميا منصوب بالفتحة الظاىرة، ومنطمٌؽ خبرىا مرفوع بالضمة الظاىرة، وأّف وما دخمت عميو في 
 .انطالُؽ زيدٍ  تأويؿ مصدر فاعؿ َبَمَغ، والتقدير : َبَمغني

عرابو : قاـ القوـُ فعؿ وفاعؿ، ولكفَّ حرؼ استدراؾ (عمرًا جالٌس  لكفّ قاـ القـو )وتقوؿ في عمؿ لكّف :  ، وا 
ونصب، تنصب اَلسـ وترفع الخبر، وعمرًا اسميا منصوب بالفتحة الظاىرة، وجالسًا خبرىا مرفوع بالضمة 

عرابو : كأف حرؼ تشبيو ونصب، تنصب اَلسـ، وترف ع الظاىرة، وتقوؿ في عمؿ كأّف : كأفَّ زيدًا أسٌد، وا 
 .الخبر، وزيدًا اسميا منصوب بالفتحة الظاىرة، وأسٌد خبرىا مرفوع بالضمة الظاىرة

عرابو : ليت حرؼ تمفٍّ ونصب، تنصب اَلسـ، وترفع :ليت تقوؿ في عمؿ و   )ليت عمرًا شاخٌص( وا 
 .الخبر، وعمرًا اسميا منصوب بالفتحة الظاىرة، وشاخٌص خبرىا مرفوع بالضمة الظاىرة

عرابو : لعؿ حرؼ ترٍج ونصب، تنصب :لعؿ وتقوؿ في عمؿ  اَلسـ، وترفع الخبر،  )لعؿ الحبيَب قادـٌ( وا 
 .بالضمة الظاىرة والحبيَب اسميا منصوب بالفتحة الظاىرة، وقادـٌ خبرىا مرفوع

ـَ زيدٍ    مثاًل في قولؾ : إف زيدًا قائـٌ، فيرتفع الكذب )ومعنى إّف وأّف لمتوكيد( أي توكيد النسبة، أعني قيا
تعقيب الكالـ برفع ما يتوىـ ثبوُتو أو نفيو )وكأفَّ لمتشبيو( وىو  واحتماؿ المجاز )ولكفَّ لالستدراؾ( وىو

ألمٍر في معنى بينيما )وليت لمتمني( وىو طمب ما َل طمع فيو، أو ما فيو عسر )ولعؿَّ  مشاركة أمرٍ 
دـٌ، والتوقع اإلشفاؽ أي الخوؼ مف : لعؿ الحبيَب قافالترجي طمب األمر المحبوب، نحولمترجي والتوقع( 

  .المكروه، نحو : لعؿ زيدًا ىالؾٌ 

 ، وىي:وأخواتيا وأما ظف

 ()حسبت، وخمت، وزعمت، ورأيت، وعممت، ووجدت، واتخذت، وجعمت، وسمعت

 فإنيا تنصب المبتدأ والخبر عمى أنيما مفعوَلف ليا، وىي :  
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عرابو : )  ظننُت فعؿ وفاعؿ، وزيدًا مفعوؿ أوؿ منصوب بالفتحةظننُت( نحو : ظننُت زيدًا قائمًا، وا 
زعمت بكرًا  ،)وخمُت اليالَؿ َلئحاً  .          الظاىرة، وقائمًا : مفعوؿ ثاٍف منصوب بالفتحة الظاىرة

نافعًا، واتََّخْذُت  العمـَ  محبوبًا، ووجدتُ  منجيًا، وعممُت الجودَ  قادما، ورأيُت الصدؽَ  صديقًا، وحسبت الحبيبَ 
عرابو كما تقدـ (إبريقاً  ًا صديقًا، وجعمت الطيفَ بكر  ومثاؿ سمع : سمعُت النبيَّ صمى ا عميو وسمـ  .وا 

يقوؿ، فسمعت فعؿ وفاعؿ، والنبيَّ مفعوؿ أوؿ، ويقوؿ فعؿ مضارع، وفاعمو ضمير مستتر فيو جوازا، 
فعوؿ واحد والجممة والجممة في محؿ نصب مفعوؿ ثاف؛ والراجح أف سمع في نحو ىذا المثاؿ تتعدى لم

 التي بعدىا حاؿ، وا سبحانو وتعالى أعمـ وأحكـ

 

 الجملة الفعلية       - 4                      

تعرؼ الجممة الفعمية في المغة العربية عمى أنيا كؿ جممة مكونة مف فعؿ وفاعؿ،  :مفيـو الجممة الفعمية 
وقد سميت بيذا اَلسـ ألنيا تبدأ بفعؿ، بخالؼ الجممة اَلسمية التي تبدأ باسـ، ومف األمثمة عمى الجممة 

أف ركني ومف األمثمة السابقة يتبيف  وراجع دروسؾ...، ويسافر خالدالشمس،  أشرقت، و زيد الفعمة جاء
سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبؿ، والفاعؿ الذي قاـ  ،الجممة، ىما الفعؿ الذي يدؿ عمى زمف ما

المفاعيؿ كالمفعوؿ بو والمفعوؿ ألجمو وما شابو فكميا ممحقات قد ترد أو َل ترد في الجممة  أمابالفعؿ، 
 مما يعني أنيا ليست ركًنا أساسًيا.

  :الفعليةأنواع الفعل في الجملة  

: ىو الفعؿ الذي يكوف فاعمو معموم - ، وىو زيد ، فالفاعؿ ىوكتب زيد درسو، مثؿ: االفعؿ المبني لممعمـو
اسـ ظاىر في الجممة، معموـ بالنسبة لمسامع والقارئ مًعا، وىذا ينطبؽ عمى الفاعؿ إذا كاف ضميًرا بارًزا 

 .أو مستتًرا، فالميـ أف يكوف معموًما مذكوًرا

ىو الفعؿ الذي يكوف فاعمو  :) أو الفعل المبني لما لم يسم فاعلو ( المبني للمجهول الفعل -

فال يمكف تحديد الجواب، ألف الدرس  كتب، فإذا ما سأؿ شخص ما عف الذي ُكتب الدرس، مثؿ: مجيوَل
في الفعؿ  )درَسو(، وفي المثاليف نجد أف الحركة اإلعرابية َلسـ كتابةالفاعؿ مجيوؿ، وقد بقي أثر ال

المبني لممعمـو كانت منصوبة عمى اعتبار أنو مفعوؿ بو منصوب، فيما تحولت إلى الرفع في الفعؿ 
 .المبني لممجيوؿ عمى اعتبار أنو نائب فاعؿ مرفوع
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 :حسب زمن حدوث الفعل 

 األفعاؿ ثالثة : 

الساكنة، نحو : ضرَب، وانقضى، وعالمتو أف يقبؿ تاء التأنيث  وىو ما دؿ عمى حدث مضى :ماٍض() 
 تقوؿ فيو َضَرَبْت )ومضارع( وىو ما دؿ عمى حدث يقبؿ الحاؿ واَلستقباؿ، وعالمتو أف يقبؿ السيف

عمى  ، ولـ يضرْب )وأمر( ىو ما دؿ، وسوؼ يضربُ ، تقوؿ فيو : سيضربُ وسوؼ ولـ، نحو : يضربُ 
اضرْب، تقوؿ فيو : و : ى الطمب، نححدث في المستقبؿ، وعالمتو أف يقبؿ ياء المؤنثة المخاطبة ويدؿ عم

واضرب( األوؿ مثاؿ لمماضي، والثاني مثاؿ لممضارع، والثالث مثاؿ  اضربي )نحو : ضرب، ويضرب،
لألمر )فالماضي مفتوح األخر أبدًا( يعني أنو مبني عمى الفتح لفظًا، نحو : ضرَب، أو تقديرًا لمتعذر، نحو 

بو ضمير رفٍع متحرؾ، نحو : ضربُت وضربنا، ويكوف ظيور  أيضًا إذا اتصؿ : رمى، ويقدر فيو الفتح
إذا اتصؿ بو واو  كراىَة توالي أربع متحركات فيما ىو كالكممة الواحدة، ويقدر فيو الفتح أيضاً  الفتح متعذراً 

المناسبة تمنع مف ظيور الفتح، فيقاؿ :  الضمير نحو : ضربوا، ألف الواو يناسبيا ضـ ما قبميا، فضمة
 .المحؿ بحركة المناسبة  فتح مقدر منع مف ظيوره اشتغاؿ مبني عمى

إذا كاف صحيح اآلخر ولـ يتصؿ بو  بني عمى السكوفيبنى عمى ما يرفع بو مضارعو، في :)واألمر ( 
، فإف كاف معتاًل آخره باأللؼ أو الواو أو الياء، يكوف مبنيا عمى حذؼ شيء ) اكتْب  يا زيُد درسؾ (

ف كاف مسندًا إلى ألؼ اَلثنيف، أو حرؼ العمة، وىي األلؼ  ، وا  أو الواو أو الياء، نحو : اخَش، وادُع، وارـِ
واو الجماعة، أو ياء المؤنثة المخاطبة يبنى عمى حذؼ النوف، نحو : اضربا، واضربوا، واضربي، واأللؼ 

ف كاف مسندًا إلى نوف النسوة يبنى عمى السكوف، نحو : اضرِ  فاعؿ، وكذا الواو، والياء، ف وا  ْبَف يا نسوُة، وا 
 .الثقيمة بو نوف التوكيد يبنى عمى الفتح، نحو : اضرَبْف، بالنوف الخفيفة، واضِرَبفَّ بالنوف اتصمت

( بشرط أف تكوف اليمزة   أنْيتُ  )ما كاف في أولو إحدى الزوائد األربع، يجمعيا قولؾ : (:)والمضارع 
أو المعظـ نفسو نحو : َنقوـ، والياء لمغائب نحو : يقوـ، لممتكمـ، نحو : أقوـُ، والنوف لممتكمـ ومعو غيره 

لممتكمـ، نحو :  والتاء لممخاطب نحو : تقوـ، ولممؤنثة الغائبة نحو : ىند تقوـ؛ فخرجت اليمزة التي ليست
نحو : َنْرَجَس زيٌد الدواَء، إذا  فإنو ماٍض، والنوف التي ليست لممتكمـ ومعو غيره، أو المعظـ نفسو ـَ رَ كْ أَ 

لمغائب، نحو : يرنأ زيٌد الشيَب، إذا خضبو باليرناء، فإنو  جعؿ فيو النَّرجس، فإنو ماٍض، والياء التي ليست
 : تعمَّـ زيٌد المسألَة، فيو فعؿتاء نحووخرج بالتاء التي لممخاطب أو الغائبة،  ماٍض، واليرناء ىي الحناء،

ود حرؼ الزيادة في أوليا، أعني اليمزة والنوف لوج ةٌ عَ ماٍض، فأقوـ، ونقوـ، ويقوـ، وتقوـ أفعاؿ مضارِ 
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( ورافعو ، وىو  والتاء والياء )وىو مرفوع أبدًا، حتى يدخؿ عميو ناصب أو جاـز تجرده مف الناصب والجاـز
 ينصبو، أو جاـز فإنو يجزمو عامؿ معنوي َل لفظي  فإف دخؿ عميو عامؿ ناصب فإنو

 

 

 َفاِعلِ ال                                      
 :ظاىر( )الفاعؿ ىو اَلسـ المرفوُع المذكور قبمُو ِفْعمُو( نحو : قاـ زيٌد، ويقوـ عمٌرو )وىو عمى قسميف :)

، مخاطب، أو غائب وىو ما دؿ عمى مسماه بال قيد، كزيد ورجؿ )ومضمر( وىو ما دؿ عمى متكمـ، أو
 .وأنت، وىو ،كأنا

مبني عمى فتح ظاىر في آخره، وزيٌد فاعؿ مرفوع  فعؿ ماضٍ قاـ زيٌد( فقاـ ) فالظاىر نحو : قولؾ :    -
، وزيد فاعؿ مرفوع  بالضمة الظاىرة )ويقوـ زيٌد( فيقوـ فعؿ مضارع مرفوع لتجرده عف الناصب والجاـز

بالضمة الظاىرة )وقاـ الزيداف( فقاـ فعؿ ماٍض، والزيداف فاعؿ مرفوع باأللؼ نيابة عف الضمة ألنو مثنى 
الزيدوف( فقاـ فعؿ ماٍض، والزيدوف  فيقـو فعؿ مضارع، والزيداف فاعؿ مرفوع باأللؼ )وقاـ ()ويقـو الزيداف

مذكر سالـ )ويقـو الزيدوف( فيقـو فعؿ مضارع، والزيدوف  فاعؿ مرفوع بالواو نيابة عف الضمة ألنو جمع
ـو )وقامت ىند( فقاـ الرجاؿ( فالرجاؿ جمع تكسير فاعؿ قاـ )ويقـو الرجاؿ( فالرجاؿ فاعؿ يق فاعمو )وقاـ

ىند( فتقـو فعؿ مضارع، وىند فاعمو )وقامت  فعؿ ماٍض، والتاء عالمة التأنيث، وىند فاعمو )وتقوـ
 الينداف( فقاـ فعؿ ماض، والينداف فاعمو )وتقـو الينداف( فتقـو فعؿ مضارع، والينداف فاعمو )وقامت

مضارع،  الـ )وتقـو اليندات( فتقـو فعؿاليندات( فقاـ فعؿ ماٍض، واليندات فاعمو وىو جمع مؤنث س
جمع ىند جمع تكسير )وتقـو الينود(  واليندات فاعمو )وقامت الينود( فقاـ فعؿ ماٍض، والينود فاعمو، وىو

فتقوـ فعؿ مضارع، والينود فاعمو )وقاـ أخوؾ( فقاـ فعؿ ماٍض، وأخو فاعؿ مرفوع بالواو ألنو مف 
غالمي(  )ويقـو أخوؾ( فيقـو فعؿ مضارع، وأخوؾ فاعمو )وقاـوالكاؼ مضاؼ إليو  األسماء الخمسة،

فقاـ فعؿ ماٍض، وغالمي فاعمو مرفوع بضمة مقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ، منع مف ظيورىا اشتغاؿ 
مبني عمى السكوف في محؿ جر )ويقوـ  المحؿ بحركة المناسبة، وغالـ مضاؼ، وياء المتكمـ مضاؼ إليو

 .فاعمو )وما أشبو ذلؾ(  ع، وغالميغالمي( فيقـو فعؿ مضار 
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وىو اثنا عشر ضميرًا، سبعة لمحاضر، وخمسة لمغائب، )والمضمر نحو : قولؾ َضَرْبُت( بفتح  :المضمر

عرابو َضَرَب فعؿ ماض، والتاء ضمير المتكمـ فاعؿ مبني عمى الضـ في  الضاد وضـ التاء لممتكمـ، وا 
عرابو ضرب فعؿ محؿ رفع )وَضَرْبنا( بفتح الضاد وسكوف  الباء لممعظـ نفسو، أو المتكمـ ومعو غيره، وا 

عرابو ضرب  ماض، ونا فاعمو مبني عمى السكوف في محؿ رفع )وَضَرْبَت( بفتح الضاد والتاء لممخاطب، وا 
عمى الفتح في محؿ رفع )وَضَرْبِت( بفتح الضاد وكسر  عؿ مبنيافعؿ ماض، والتاء ضمير المخاطب ف

ضرب فعؿ ماض، والتاء ضمير المؤنثة المخاطبة مبني عمى الكسر في محؿ رفع  عرابوالتاء لممخاطبة، وا  
عرابو ضرب فعؿ ماض، والتاء ضمير  )وَضَرْبػُتما( بفتح الضاد وضـ التاء لممثنى المذكر والمؤنث، وا 
المخاطبيف فاعؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع، والميـ حرؼ عماد  واأللؼ حرؼ داؿ عمى التثنية 

( بفتح الضاد وضـ التاء لجمع الذكور)وَضرَ  عرابو ضرب فعؿ ماض والتاء ضمير  ْبتـُ المخاطبيف، وا 
( بفتح الضاد وضـ  المخاطبيف فاعؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع، والميـ عالمة جمع الذكور  )وَضَرْبُتفَّ

عرابو ضرب فعؿ ماض، والتاء فاعؿ مبني عمى الضـ  التاء لجمع ، في محؿ رفعاإلناث المخاطبات، وا 
 والنوف عالمة جمع اإلناث المخاطبات . 

عرابو زيد مبتدأ  مثؿ وىذه كميا أمثمة الحاضر، و أمثمة الغائب )َضَرَب( أي مف قولؾ مثاًل : زيٌد َضَرَب، وا 
 بالضمة الظاىرة، وضرب فعؿ ماض، والفاعؿ ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو يعود عمى زيد، مرفوع

لمغائبة، أي مف قولؾ : ىند  لفاعؿ في محؿ رفع خبر المبتدأ )وَضَرَبْت( بسكوف التاءوالجممة مف الفعؿ وا
عرابو : ىند مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة، وضربَ  فعؿ ماض، والتاء عالمة التأنيث، وفاعمو  َضربْت، وا 

لمبتدأ والجممة مف الفعؿ والفاعؿ في محؿ رفع خبر ا ضمير مستتر جوازًا تقديره ىي يعود عمى ىند،
عرابو : الزيداف مبتدأ مرفوع باأللؼ نيابة  ا( لممثنى الغائببَ رَ )وضَ  المذكر مف قولؾ مثاًل : الزيداف ضربا، وا 

عف الضمة ألنو مثنى، والنوف عوض عف التنويف في اَلسـ المفرد ، وَضَرَب فعؿ ماض، واأللؼ فاعؿ 
ى الغائب المؤنث َضَرَبتا تقوؿ : الينداف السكوف في محؿ رفع، والجممة خبر المبتدأ، ولممثن مبني عمى

عرابو : الينداف مبتدأ مرفوع باأللؼ نيابة عف الضمة ألنو مثنى، وضرب فعؿ ماض، والتاء  ضربتا، وا 
لمناسبة األلؼ، واأللؼ فاعؿ مبني عمى  عالمة التأنيث، وُحرِّكت َللتقاء الساكنيف وكانت الحركة فتحة

المبتدأ )وضربوا( لجمع الذكور الغائبيف مف قولؾ مثاًل : الزيدوف  السكوف في محؿ رفع، والجممة خبر
عرابو : الزيدوف مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عف الضمة، ألنو جمع مذكر سالـ، والنوف عوض عف  ضربوا، وا 

المفرد، وضرب فعؿ ماض مبني عمى فتح مقدر عمى آخره منع مف ظيوره اشتغاؿ  التنويف في اَلسـ
مناسبة، والواو فاعؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع، والجممة خبر المبتدأ )وَضَرْبَف( بحركة ال المحؿ
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عرابو : اليندات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة،  لجمع اإلناث الغائبات مف قولؾ مثاًل : اليندات ضربف، وا 
 . مبتدأوضرب فعؿ ماض، والنوف ضمير النسوة فاعؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع، والجممة خبر ال

 أو نائب الفاعل اْلَمْفُعوِل الَِّذي َلْم ُيَسمَّ فَاِعُلوُ                  

الذي لـ يسـ فاعمو  ويسمى نائب الفاعؿ )وىو اَلسـ المرفوع الذي لـ يذكر معو فاعمو( يعني أف المفعوؿ
جميع أحكامو بعد حذؼ الفاعؿ لغرض  المسمى أيضًا نائَب الفاعؿ، ىو المفعوؿ الذي يقوـ مقاـ فاعمو في

مف األغراض، كقولو تعالى }َوُخِمَؽ اإلنَساُف َضِعيفًا{ األصؿ وخمَؽ اُ اإلنساَف، برفع لفظ الجاللة عمى 
الفاعمية، ونصب اإلنساف عمى المفعولية، فحذؼ الفاعؿ وىو لفظ الجاللة لمعمـ بو، فبقي الفعؿ محتاجًا 

الفاعؿ في اإلسناد إليو فُأعطي جميَع أحكاـ الفاعؿ، فصار  المفعوؿ بو مقاـ إلى ما يسند إليو، فُأِقيـَ 
كاف منصوبًا، فالتبست صورتو بصورة الفاعؿ فاحتيج إلى تمييز أحدىما عف  المفعوؿ مرفوعًا بعد أف

عمى  أّف ما بعده فاعؿ أو نائب عف الفاعؿ، فبقي الفعؿ مع الفاعؿ َمـعْ إذا سمع لفظ الفعؿ يُ  اآلخر بحيث
 صورتو األصمية وُغػّير مع نائبو .

 ( اإلنَساُف َضِعيفاً  َوُخِمؽَ ) الفعؿ ماضيًا ُضـَ أولو وُكِسَر ما قبؿ آخره( نحو  )فإف كاف :كيفية تغيير الفعؿ
ف شئت عرابو : ُخِمَؽ فعؿ ماٍض مبني لما لـ يسـ فاعمو، وا  قمت مبني لممجيوؿ وىو بمعنى ما قبمو،  وا 

ف كاف الفعؿ )مضارعًا ُضـ . َوَضعيفًا حاؿ مف اإلنساف عؿ مرفوع بالضمة الظاىرة،واإلنساف نائب الفا وا 
عرابو : ُيْضَرُب فعؿ  أولو، وفتح ما قبؿ آخره( نحو : ُيضَرُب زيٌد، بضـ األوؿ وفتح الراء التي قبؿ آخره، وا 
ف شئت قمَت مبني لممجيوؿ وىو بمعنى ما قبمو، و  زيد نائب الفاعؿ مضارع مبني لما لـ يسـ فاعمو، وا 

 . مرفوع بالضمة الظاىرة

أولو  : ُضِرَب( بضـفالظاىر نحو قولؾكما تقدـ نظيره في الفاعؿ ) ،ومضمر وىو عمى قسميف : ظاىر
فعؿ ماض مبني لما لـ  وكسر الراء التي قبؿ آخره )زيٌد( فإذا قمت : ُضِرَب زيٌد، تقوؿ في إعرابو : ضرب

مرفوع بالضمة الظاىرة )وُيضَرُب( بضـ أولو وفتح الراء التي قبؿ آخره )زيٌد( يسـ فاعمو، وزيٌد نائب الفاعؿ 
فإذا قمت : ُيْضَرُب زيٌد، تقوؿ في إعرابو : يضرب فعؿ مضارع مبني لما لـ يسـ فاعمو، وزيٌد نائب الفاعؿ 

عرابو : أُ  ْكِرـَ فعؿ ماٍض مرفوع بالضمة الظاىرة )وُأْكِرـَ َعْمٌرو( بضـ أوؿ الفعؿ وكسر ما قبؿ آخره، وا 
مرفوع بالضمة الظاىرة )وُيْكَرـُ َعْمٌرو( بضـ أوؿ الفعؿ وفتح  مبني لما لـ يسـ فاعمو، وعمٌرو نائب الفاعؿ

عرابو : يكـر فعؿ مضارع مبني لما لـ يسـ فاعمو، وعمٌرو نائب الفاعؿ الراء التي مرفوع  قبؿ آخره، وا 
عرابو : ْبتُ بالضمة الظاىرة )والمضمر نحو قولؾ : ُضرِ  ( بضـ الضاد وكسر الراء وضـ التاء لممتكمـ، وا 
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الفاعؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع  ُضرب فعؿ ماض مبني لممجيوؿ، والتاء ضمير المتكمـ نائب
عرابو ضرب فعؿ ماض مبني  )وُضِربنا( بضـ الضاد وكسر الراء، لممتكمـ ومعو غيره أو المعظـ نْفَسو، وا 

 الفاعؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع )َوُضِرْبَت( بضـ الضادعف نائب  ونا ضمير لما لـ يسـ فاعمو،
عرابو : ُضِرَب فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، والتاء  وكسر الراء وفتح التاء، لممخاطب المذكر، وا 

رفع )وُضِرْبِت( بضـ الضاد وكسر الراء والتاء،  ضمير المخاطب نائب الفاعؿ مبني عمى الفتح في محؿ
عرابو : ضرب فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ فاعمو، والتاء ضمير المخاطبة المؤنثة لممخ اطبة المؤنثة، وا 

التاء لممثنى  نائب الفاعؿ مبني عمى الكسر في محؿ رفع )وُضِرْبُتما( بضـ الضاد وكسر الراء وضـ
عرابو : ُضرب فعؿ ماض مبني لممجيوؿ، مخاطبْيف نائب والتاء ضمير ال المخاطب، مذكرًا أو مؤنثًا، وا 

( بضـ  الفاعؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع، والميـ حرؼ عماد، ـْ واأللؼ حرٌؼ داٌؿ عمى التثنية )وُضِرْبتُػ
عرابو : ضرب فعؿ ماض مبني لما لـ يسـ  الضاد وكسر الراء وضـ التاء لجمع الذكور المخاطبيف، وا 

الضـ في محؿ رفع، والميـ عالمة الجمع  والتاء ضمير المخاطبيف الذكور نائب الفاعؿ مبني عمى فاعمو،
عرابو : ضرب فعؿ ماض  ( بضـ الضاد وكسر الراء وضـ التاء، ضمير النسوة المخاطبات، وا  )َوُضِرْبُتفَّ

المخاطبات نائب الفاعؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع،  مبني لما لـ يسـ فاعمو، والتاء ضمير النسوة
التاء في الجميع نائب الفاعؿ، وما اتصؿ بو حروؼ دالة عمى والنوف عالمة جمع النسوة، والحاصؿ أف 

تثنية، وجمع تذكير وتأنيث )وُضِرَب( بضـ الضاد وكسر الراء وفتح الباء لممذكر الغائب  المعنى المراد مف
عرابو : زيٌد مبتدأ مرفوع بالضمة، وضرب فعؿ ماض مبني لممجيوؿ،  في نحو قولؾ : زيٌد ُضِرَب، وا 

مير مستتر فيو جوازًا تقديره ىو )َوُضِرَبْت( بضـ الضاد وكسر الراء وفتح الباء وسكوف ونائب الفاعؿ ض
عرابو : ىند مبتدأ مرفوع بالضمة، وضرب فعؿ ماض  التاء لمغائبة المؤنثة في نحو قولؾ : ِىْنٌد ُضِرَبْت، وا 

الضاد  ىي )وُضِربا( بضـعالمة التأنيث، ونائب الفاعؿ ضمير مستتر جوازًا تقديره  مبني لممجيوؿ، والتاء
عرابو : الزيداف مبتدأ  وكسر الراء وبعد الباء ألؼ لممثنى الغائب المذكر في نحو قولؾ : الزيداِف ضربا، وا 
مرفوع باأللؼ، وضرب فعؿ ماض مبني لممجيوؿ، واأللؼ نائب الفاعؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع، 

ادة تاء التأنيث )َوُضِربوا( بضـ الضاد وكسر الراء، لجمع وتقوؿ في مثنى الغائب المؤنث : ُضِرَبػتَا، بزي
عرابو : الزيدوف مبتدأ مرفوع بالواو، وضرب الذكور فعؿ  الغائبيف، في نحو قولؾ : الزيدوف ضربوا، وا 

والواو ضمير  ،ماض مبني لممجيوؿ مبني عمى فتح مقدر منع مف ظيوره اشتغاؿ المحؿ بضمة المناسبة
في محؿ رفع نائب فاعؿ )َوُضِرْبَف( بضـ الضاد وكسر الراء، لجمع النسوة الغائبات جمع الذكور الغائبيف 

عرابو : النسوة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة، َوُضرب فعؿ ماض مبني  في نحو قولؾ : النسوة ُضِرْبَف، وا 
 لممجيوؿ، والنوف ضمير جمع النسوة نائب الفاعؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع .



20 
 

 ادةإضافات لإلف

 تمييز العدد               
َـّ األشياء التي نعدُّىا  -                                           (المعدود التمييز)يقصد بالعدد: الرقـ الحسابي الذي يحدد َك
 .األشياء التي يجيء العدد مبّينًا لكميتيا ( تمييز العدد) يقصد بالمعدود:   -

ثماف تسع  واحد اثناف ثالث أربع خمس ست سبع  :خاليًا مف عالمات التأنيثالعدد المذكر: ما كاف  - 
 .عشر

 :واحدة ،مؤنث بألؼ التأنيث المقصورة :إحدى :العدد المؤنث: ما كانت فيو إحدى عالمات التأنيث  - 
تسعة ثالثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ، مؤنث بالتاء المتوسطة :اثنتاف ،بالتاء المربوطة    مؤنث
 .عشرة

المعدود المذكر: ىو ما كاف مفرده مذكرًا: )رجؿ قمـ كتب جنود خطابات مساجد مسافروف رجاؿ   -  
 .(..عماؿ أرغفة أبناء

المعدود المؤنث: ىو ما كاف مفرده مؤنثًا: )مدرسة مدارس قرية قرى مدينة مدائف صفحة صفحات   - 
 .(..قبيمة قبائؿ

 :وتأنيثو ىو المفرد، ألنو األصؿ عددالذلؾ أف المعموؿ بو في تذكير ا

 (حدائؽ، مدارس، قرى، أمـ، عامالت( مؤنثة ألف مفردىا مؤنث: )حديقة، مدرسة، قرية، أمة، عاممة) 

 . ، كتاببلطا ،( مذكرة ألف مفردىا مذكر: رجؿكتب طالب، ،و)رجاؿ

                 :                                                           العددأحوال 

 تذكير العدد وتأنيثو: -2

 :نقوؿ ،( يطابقاف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا دائماً الواحد واَلثناف  العدداف ) أواًل:

 .رجٌؿ واحٌد، امرأٌة واحدٌة قرأَت قصًة واحدًة، وكتابًا واحداً 

 . وكتابْيف اثنْيف ،وثنتيف قرأت قَصتَْيف اثنتْيف وثنتاف، رجالف اثناف، امرأتاف اثنتاف

 .أكمُت رغيفًا واحدًا، وتفاحًة واحدًة َوقطعتْيف اثنتْيف مف الُجبف، وشربت كوبْيف اثنْيف مف الماء

تأتي عكس المعدود دائمًا أي تخالؼ التمييز تذكيرًا وتأنيثًا في جميع  (9 إلى 5األعداد المفردة مف ) ثانيًا: 
: حضر ثالثُة أو معطوفا عمييا، نحو أو مركبة مع عدد آخر مفردةكانت في ذلؾ إذا الحاَلت سواء 
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األسبوُع سبعُة أياـ مدة العمؿ ، معي خمسُة كُتٍب ومع أخي خمُس كراساتٍ ، طالٍب وحفظوا ثالَث قَصائدَ 
 .سبُع ساعاتٍ 

 .ِفي الموقؼ تسُع سيارات كتبٍ تسعُة  في الخزانة، في الكتاب ثمانيُة دروٍس وفيو ثماني ُصورٍ 

نجح أربعَة عشَر طالبا أجبُت عف أربَع ، رَة خريطةً َر طالبا َوفي َىذا الكتاب ثالَث عشْ فصؿ ثالثَة عشَ في ال
 .رَة مسألةً عشْ 

 ..رَة ثمرةً عمى المكتب خمسَة عشَر كتابًا عمى الشجرة خمَس عشْ 

 :أنيثاً وت أي يخالؼ المعدود تذكيراً  (9إلى  5(: إذا كاف مفردًا فحكمو حكـ )11العدد ) ثالثًا: 

 قرأُت عَشَرَة ُكتٍب و عْشَر مجالتٍ  .نساءٍ  رُ عشْ رجاٍؿ و رُة عشَ 

 :( تأتي مثؿ المعدود تذكيرًا وتأنيثاً 11فإف )(  19إلى  11( مركبًا مع عدد مفرد )11أما إذا كاف )

 :والعدد المفرد يأخذ حكمو السابؽ

 رَة محاضرةً إحدَى عشْ  :محاضرة  11 ،أحَد عشَر طالباً  :طالبًا  11

 رَة درجةً اثنتا عشْ  :درجة  13 ،اثنا عشَر كتابا :كتابا  12

 .يطابقاف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا بجزأييما (12 و 11 وعمى ىذا نجد أف العدديف )

 .رَة ساعةثالَث عشْ  :ساعة  15ثالثَة عشَر مسافرا.  :مسافرًا  13

 .رَة مزرعةخمَس عشْ  :مزرعة  13خمسَة عشَر طابقا.  :طابقا  15

 .رَة مسابقةتسَع عشْ  :مسابقة  19تسعَة عشَر متفوقا.  :متفوقا  19

أـ  امذكر عشروف وثالثوف إلى التسعيف ومئة وألؼ، َل تتغير سواء أكاف المعدود العقود ألفاظ  رابعًا: 
 :امؤنث

 .كتابا عشريف قرأت، طالباً سبعوف  المدرجفي ، .ثالثوف طالبًا وثالثوف طالبةً  حضر

ذا كاف   :نقوؿ ،ىناؾ عدد مفرد مع العقود فإنو يمتـز بقاعدتو السابؽ ذكرىاوا 

حفظت خمسًة وعشريف َنصًا، في كؿ نص خمٌس وعشروف صورًة خيالية في الكتاب ثالثٌة وأربعوف درسًا 
 :.في الدرس أكثر مف اثنتيف وعشريف فكرةً 

 ، خمُسمائة شجرةٍ درىـمائة كتاب، مائة كراسٍة خمُسمائِة 

، تسُعمائة سنٍة سُتمائة طالٍب، ستمائة ورقةٍ تسُعمائِة   عاـٍ

 :يكتب عدد المائة معيا كممة واحدة

 .مئتاف ثالثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة سبعمائة ثمانمائة تسعمائة

                                             .ستمائة ،خمسمائة :عدد المائة المتصؿ بيا مذكر دائما ألف مائة مؤنث
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ـُ ألؼٍ  سنة ألؼٍ  ،ألُؼ زىرةدرىـ لُؼ أ سبعة  سبعة آَلؼ طالبٍ  ،ستة آَلؼ ورقةٍ درىـٍ ستة آَلؼ  ،عا
 .تسعة آَلؼ بيت تسعة آَلؼ نخمةٍ  ،ثمانية آَلؼ عاـٍ  ثمانية آَلؼ سنةٍ  ،آَلؼ طالبةٍ 

( أو 11)عدد األلوؼ مؤنث دائمًا ألف معدوده )ألؼ( مذكر: إذا كاف مفردًا وكذلؾ إذا كاف مركبًا مع 
 :( فالعشرة مثؿ المعدود المذكر والعقود بصيغة واحدة31)

 خمسَة عشَر ألَؼ طالبةٍ  :طالبة  13111خمسَة عشَر ألَؼ طالٍب  :طالب  15000  

 خمسٌة وعشروف ألَؼ طالبة :طالبة 33111وعشروف ألَؼ طالٍب  خمسةٌ  :طالب  25000 

 :أمثمة أخرى

َـّ ِميَقاُت َربِِّو َأْرَبِعيَف َلْيَمًة َوَواَعْدَنا ُموَسٰى َثاَلِثيَف لَ )  143األعراؼ  (ۚ  ْيَمًة َوَأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر َفَت

َذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف َنْعَجًة َوِلَي َنْعَجٌة َواِحَدةٌ )  35ص  (ِإفَّ ىَٰ

 133األعراؼ  (َواْخَتاَر ُموَسٰى َقْوَمُو َسْبِعيَف َرُجاًل لِِّميَقاِتَنا)

ـْ َأْلَؼ َسَنٍة ِإَلَّ َخْمِسيَف َعاًما)  14العنكبوت  (َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلٰى َقْوِمِو َفَمِبَث ِفيِي
                                                                                       إعراب األعداد وبناؤىا

 :اسـ عادي، فيأتي في جميع المواقع اإلعرابية لألسماءلمَّا كاف العدد اسمًا فإنو يعرب كأي 

 .يأتي العدد مبتدًأ: في الكتاب خمسوف درسًا، عندنا سبُع سيارات

 .يأتي العدد خبرًا: عدُد الطالب خمسٌة وثالثوف، الشير ثالثوف يوماً 

 .يأتي العدد فاعاًل: نجح أربعٌة وعشروف طالبًا، ورسب ثالثَة عشرَ 

 .فاعؿ: ُكسرت مني ثالثُة أقالـ، ُحبس عشروف مخالفاً يأتي العدد نائب 

 .يأتي العدد مفعوًَل بو: حفظت ثالثَة دروس، أرسمت خمسًا وعشريف دعوة

 .يأتي العدد اسـ كاف: كاف عشروف طالبًا غائبيف، صار ثالثُة طالب متفوقيف

 .، وصار أربعيفدرىماً يأتي العدد خبر كاف: كاف ثمف الكتاب ثالثيف 

 .عدد اسـ إف: إف سبعَة طالب قد نجحوا، لكفَّ ثالثَة قد غابوايأتي ال

 .يأتي العدد خبر إف: إف عدَد الحاضريف خمسٌة وسبعوف

 .يأتي العدد حاًَل: جاء الفريؽ عشريف عضوًا، واختار موسى قومو سبعيف رجالً 

 .يأتي العدد صفًة: الطالُب العشرُة متفوقوف، الصفحة التاسعُة محذوفة

 .ي بقية المواقع اإلعرابيةوىكذا.. ف

                                                                                                    كيف يعرب العدد:  
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األعداد المفردة )اآلحاد( تعرب إعراب اَلسـ المفرد: ترفع بالضمة الظاىرة، تنصب بالفتحة الظاىرة،  أواًل:
 :تعرب إعراب المثنى، نقوؿ ( 3) الظاىرة، ما عدا وتجر بالكسرة 

 ،)اسـ إف منصوب بالفتحة الظاىرة( :نجحوا طالبٍ  إف ثالثةَ  ،فاعؿ مرفوع بالضمة(: ) طالبٍ  نجح ثالثةُ 
 ( )مجرور بالكسرة: ساعاتٍ  استذكر الواجب في ثالثِ 

مفعوؿ أوؿ أرى منصوب )سبَع: ، 45يوسؼ (َيْأُكُمُيفَّ َسْبٌع ِعَجاؼٌ َوَقاَؿ اْلَمِمُؾ ِإنِّي َأَرٰى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍف )
 (فاعؿ مرفوع بالضمةسبٌع: ) ، بالفتحة(

نائب عف المفعوؿ المطمؽ منصوب بالياء ألنو ممحؽ ) ، 11غافر  (َقاُلوا َربََّنا َأَمتََّنا اْثَنتَْيِف َوَأْحَيْيتََنا اْثَنتَْيفِ )
 .( موتتيف اثنتيف) بالمثنى 

، أما المختوـ بألؼ ) بنى عمى فتح الجزأيف دائماً ي مف أحَد عشَر إلى تسعَة عشَر  المركب العدد ثانيًا: 
واثنا عشَر واثنتا جر( أو  نصب أو في محؿ رفع) إحدى ( أو ياء ) ثماني ( فإنيما يبنياف عمى السكوف، 

صبا وجرا ألنيما ممحقاف بالمثنى والجزء عشرَة يكوف الجزء األوؿ منيما معربا فيعرب باأللؼ رفعا وبالياء ن
 ، ألنو بمنزلة النوف مف المثنى. عمى الفتح َل محؿ لو مف اإلعرابالثاني يبقى مبنيا 

 :مادةَ  ةَ رَ عشْ  ثالثَ َة عشَر تخمفوا في ستَ َر طالبًا لكف نجح خمسَة عشَ 

مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ  :َة عشرَ ستَ مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ رفع فاعؿ( ) :رَ خمسَة عشَ )
 (مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ جر َة:رَ عشْ  ثالثَ نصب اسـ لكف( )

 :حصمف عمى تسَع عشرَة جائزةً  عشرَة طالبةَ  مديُر سبعَ كافأ ال رَة طالبةً كوفئت تسَع عشْ 

الجزأيف في  مبني عمى فتح :عشرةَ  سبعَ مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ رفع نائب فاعؿ( ) :رةَ تسَع عشْ )
 (.مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ جر :محؿ نصب مفعوؿ بو( )تسَع عشرةَ 

أكمت  ،عشر( مبني عمى الفتح َل محؿ لو مف اإلعراب)اثنا( فاعؿ مرفوع باأللؼ: )نجح اثنا عشَر طالباً 
 إلعراب،ا)عشرة( مبني عمى الفتح َل محؿ لو مف اء)اثنتي( مفعوؿ بو منصوب بالي :اثنتي عشرَة برتقالة

                                      اإلعراب.)عشر( مبني عمى الفتح َل محؿ لو مف  )اثني( مجرور بالياء: حصمت عمى اثنْي عشَر كتاباً 
ذا و تعرب إعراب جمع المذكر السالـ ترفع بالواو  ( 90 إلى 31العقود مف ) ثالثًا: تنصب وتجر بالياء.. وا 

 :سبؽ فإنيا تعرب مثؿ إعرابو ألنيا في ىذه الحالة معطوفة عمى ما قبموكاف قبميا عدد مفرد مما 

حصمت  .سبعوف( معطوؼ مرفوع بالواو) خمسة( فاعؿ مرفوع بالضمة )  :نجح خمسٌة وسبُعوف طالباً  -
 )خمس( مجرور بالكسر)سبعيف( معطوؼ مجرور بالباء: وسبعيف درجة عمى خمسٍ 

 .اءي)عشريف( معطوؼ مجرور بال لياءاثنيف( مجرور با: ) عباً َلالفريؽ مف اثنْيف وِعشريف  كوفيت -

نائب  (ثمانيف) (:ثمانيف جمدة ) فاجمدوىـ ،حاؿ منصوب بالياء (أربعيف) (:فتـ ميقات ربو أربعيف ليمة)  -
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مبتدأ  (تسٌع وتسعوف ) (:إف ىذا أخي لو تسٌع وتسعوف نعجة)  ،عف المفعوؿ المطمؽ منصوب بالياء
 عطوؼ مرفوع بالواومرفوع بالضمة م

) الساعة( مجرور بالكسرة )الثالثة( صفة مجرورة: ) وصمت الطائرة في الساعِة الثالثِة والعشريف ليالً  -
( ثالثًة ) : جاءت فرؽ المباريات ثالثًة وعشريف عضواً  ، العشريف( معطوؼ عمى ما قبميا مجرور بالياء

 منصوب بالياءمعطوؼ عمى ما قبمو )عشريف(   حاؿ منصوب بالفتحة

 :يعرباف إعراب اَلسـ المفرد 1111، 111: العدد رابعاً  

 مبتدأ مرفوع بالضمة :مائةُ  درىـ،مائُة  عندي

 مفعوؿ بو منصوب بالفتحة :مائة درىـ،أعطيت صديقي مائَة 

 مجرور بالكسرة :مائة درىـ،اشتريت الثوب بمائِة 

 فاعؿ مرفوع بالضمة :ألؼ ،حضر ألُؼ عالـ لممؤتمر

 مفعوؿ بو منصوب بالفتحة :ألؼَ  ،ألَؼ متفوؽٍ  مديرُ ا كـر

 مجرور بالكسرة :ألؼ درىـ، بعت المحصوؿ بألؼِ 

                                                                                                        تمييز العدد
 .ويفسره وىو ما نعرفو بالمعدودتمييز العدد ىو اَلسـ الذي يقع بعد العدد يوضحو 

 (صفةويعرباف ( َل تمييز ليما، ألنيما يتبعاف ما قبميما )3، 1العدداف ) أواًل: 

 صفة مرفوعة بالضمة (:اثناف) ،نجح طالباف اثناف. صفة منصوبة بالياء (:اثنتيف) ،أكمت تفاحتيف اثنتيف

 صفة مرفوعة بالضمة (:واحدٌ ) ،إلو واحدٌ إليكـ . صفة منصوبة بالفتحة (:واحداً ) ،حفظت درسًا واحداً 

 صفة مجرورة بالكسرة (واحدٍ ) ،مررت ببستاف واحدٍ 

 :يأتي تمييزىا جمعًا مجروراً  (10إلى  5األعداد المفردة مف ) ثانيًا: 

 ضيوٍؼ تمييز العدد مجرور بالكسرة عندنا أربعةُ . دروٍس تمييز العدد مجرور بالكسرة حفظت خمسةَ 

ـَ النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّاـٍ ) . سياراٍت تمييز العدد مجرور بالكسرةنحف نممؾ خمَس  آؿ عمراف  (َقاَؿ آَيُتَؾ َأَلَّ ُتَكمِّ
تمييز العدد  ،45يوسؼ  (َوَقاَؿ اْلَمِمُؾ ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَمافٍ ). تمييز العدد مجرور بالكسرة، 41

 مجرور بالكسرة

ـْ سَ  ) َرَىا َعَمْيِي  تمييز العدد مجرور بالكسرة، 7الحاقة  ( ْبَع َلَياٍؿ َوَثَماِنَيَة َأيَّاـٍ ُحُسوًماَسخَّ

 :يأتي تمييزىا مفردًا منصوباً (  99إلى  11)ثالثًا: األعداد المركبة مف:  

 كوكبًا تمييز العدد منصوب بالفتحة، 4يوسؼ  (ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا)
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 شيرًا تمييز العدد منصوب بالفتحة ،53التوبة (الشُُّيوِر ِعنَد المَِّو اْثَنا َعَشَر َشْيًراِإفَّ ِعدََّة )

 عينًا تمييز العدد منصوب بالفتحة، 31البقرة  (َفانَفَجَرْت ِمْنُو اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا

َذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف َنْعَجةً )  د منصوب بالفتحةنعجًة تمييز العد، 35ص  (ِإفَّ ىَٰ

 رجاًل تمييز العدد منصوب بالفتحة ، 133األعراؼ  (َواْخَتاَر ُموَسٰى َقْوَمُو َسْبِعيَف َرُجاًل )

 طالبًا تمييز العدد منصوب بالفتحة ،وعشروف طالبًا  في الفصؿ سبعةٌ 

 :يأتي تمييزىما مفردًا مجروراً  1111، 111العدداف  رابعًا: 

ـْ َأْلَؼ َسَنٍة ِإَلَّ َخْمِسيَف َعاًماَوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنو ) ِفي ُكؿِّ ُسنُبَمٍة مِّاَئُة ) ،14العنكبوت  (ًحا ِإَلٰى َقْوِمِو َفَمِبَث ِفيِي
 تمييز العدد مجرور : حبةٍ  و سنةٍ ، 331البقرة  (َحبَّةٍ 

 :ممحوظة ىامة

 التمييز يتبع آخر رقـ في العدد الذي تكتبو

 درىـ 1533نقوؿ في تمييز العدد 

 مجرورؼ ( تمييز العدد مفرد مجرور ألف تمييز األلْ درىـٍ  : )درىـٍ خمس وعشروف وثالثمائة وألؼ  -

( تمييز العدد مفرد منصوب ألنو تمييز خمسة درىمًا  : )درىماً ألؼ وثالثمائة وخمسة وعشروف  -
 وعشروف

 طالبة 13513ونقوؿ في تمييز العدد 

 (: )طالبة( تمييز العدُد مفرد مجرور )تمييز ألؼبةٍ طال ألؼَ  عشرَ  مائة وخمسةَ وثالثُ  أ خمٌس 

 .: )طالبات( تمييز العدد جمع مجرور تمييز لخمسطالباتٍ  مائة وخمُس ألفًا وثالثُ  عشرَ  ب خمسةَ 

                                                    تعريف العدد وتنكيره، كيف ُنَعرِّف العدَد باأللف والالم
تدخؿ أؿ عمى المضاؼ إليو أي أف الذي ُيعرَّؼ بأؿ ىو المعدود وليس  (10 إلى 1المفرد )أوًَل: العدد 

 رأيت خمَس الصورِ ، حفظُت سبعَة األبياتِ  ،حضر ثالثُة الطالبِ  :العدد

تدخؿ أؿ عمى الجزء األوؿ منو فقط: ألف المضاؼ والمضاؼ  ( 19إلى  11ثانيًا: العدد المركب مف ) 
انتيى القرف الرابَع ، كاف ترتيبي الثاني عشَر فائزاً ، حضر األحَد عشَر مسافراً : الواحدةإليو في حكـ الكممة 

ولد أخي في  ،اليوـ ىو الخامَس عشَر مف الشير، وانتيى القرف التاسَع عشَر الميالدي ،عشَر اليجري
 الثامَف عشَر مف رجب

مف الجزأيف: ألف المعطوؼ َلبد أف تدخؿ أؿ عمى كؿ (  99 إلى 31)  مف  ةمعطوفال: األعداد ثالثا 
 إف الخمسَة والعشريف طالبًا قد نجحوا ،والعشريف بيتاً  حفظُت الثالثةَ ، يشبو المعطوؼ عميو تعريفًا وتنكيراً 

 ،كاف الثاني والعشروف ىو الفائز، بعد التاسِع والتسعيف تأتي المائة ،ر الثالَث والخمسيف طالبةً لمديكافأ ا
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 لعشروف مف رمضافاليوـ ىو الثامُف وا

( تدخؿ أؿ عمى التمييز )المعدود( وليس عمييا ألنيا تعامؿ معاممة اَلسـ 1111، 111األعداد ) رابعًا: 
 :المفرد فيعرؼ المعدود َل العدد

 في النحو أكمؿ ابف مالؾ ألَؼ البيتِ  ،زاد عمره عف مائِة العاـِ ، درىـِ تسممت ألَؼ ال نجح مائُة الطالبِ 

 زاد المطموب عف ألِؼ العامؿِ  ،يدةٍ حفظت مائَة القص

 :)بمفردىا( أي ليست معطوفة تدخؿ أؿ عمييا تقوؿ ،العقود خامسًا: 

 درىمااشتريت الكتاب بالسبعيف  ،زاد عمره عف األربعيف، عوقب الثالثوف متخمفاً  ،سافر العشروف مشتركاً 

العدد الذي يأتي صفة تدخؿ )أؿ( عميو وتدخؿ عمى موصوفو ألف الصفة َلبد أف تطابؽ  سادسًا: 
نحف في الشير الرابع ، (جاء الفائز الثاني غاب المتسابؽ الثالُث )صفة مرفوعة: الموصوؼ تعريفًا وتنكيراً 

 (فة منصوبةحفظت الدرَس الخامَس قطعت الشوَط العاشَر )ص، (أناـ في الساعة التاسعِة )صفة مجرورة

                                                                                                صوغ العدد
                                                             حكم ما يصاغ من األعداد عمى وزن فاعل

فينعت بو ويطابؽ منعوتو في التعريؼ ( 10  إلى  3) العدد  وصؼ عمى وزف ) فاعؿ ( مفيصاغ  أواًل:
، أما الواحد والواحدة فتبدَلف بمفظي األوؿ )فاعمة( لممؤنثةولممذكر،  والتنكير والتذكير والتأنيث ) فاعؿ (

واألولى، فنقوؿ : الطالب األوؿ والطالبة األولى، أما في العدد المركب أو المعطوؼ فتصبح: الحادي 
جاء الطالب الحادي عشر والحادي والعشروف ورأيت الطالبَة الحاديَة عشرَة والحاديَة والحادية نحو: 

 والعشريف.

 ،تاسع تاسعة ،رابع رابعة، الثامف الثامنة ،ثالث ثالثة، سابع سابعة ،الثاني الثانية، السادس السادسة

 ،صفحة الخامسة منوىذا ىو الدرس الخامس مف النحو، وىذه ىي ال، الخامس الخامسة العاشر العاشرة

يـو الحج ىو التاسع مف ذي ، طويؿ الثالثَ  سيؿ ولكف البابَ  الثالثةِ  النحو المقرر عمى طالب السنةِ 
الطابؽ الرابع في ىذه العمارة شاغر، ولكف الشقة ، الحجة، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة لميجرة

 .الخامسة مسكونة

 :يصاغ اسـ العدد مف الجزء األوؿ فقط(  99ى إل 11)األعداد المركبة مف  ثانيًا: 

 المرة الثالثةَ  عشرَ  الدرس الثالثَ ، اليـو الثاني عشر الساعة الثانية عشرة، الحادي عشر الحادية عشرة
 عشرةَ 
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 والعشروف الثالثةُ  والعشروف الصفحةُ  الثالثُ  الدرُس ، عشرةَ  الخامسةَ  الصفحةُ  عشرَ  الخامَس  البابُ 

 ترتيبؾ الرابع والخمسوف ترتيبيا الرابعة والستوف.. 

                                                                                          قراءة األعداد
عند قراءة األعداد أو كتابتيا يجوز أف تبدأ باآلحاد ثـ العشرات ثـ المئات ثـ األلوؼ ثـ مئات األلوؼ كما 

 :ز أف تبدأ باأللوؼ ثـ المئات ثـ العشرات ثـ اآلحاديجو 

 درىماً . أو تقوؿ: مائة وخمسة وستوف درىـٍ تقوؿ: خمسة وستوف ومائة  درىماً ( 133العدد )

وخمسوف  وثالثمائة وسبعٌ  . أو تقوؿ: ألؼٌ سيارةٍ  مائة وألؼُ وخمسوف وثالثُ  ( سيارة تقوؿ: سبعٌ 1537العدد )
 .سيارةً 

. أو تقوؿ: سبعة طالبٍ  لبًا تقوؿ: ثمانية وعشروف وتسعمائة وسبعة وأربعوف ألؼَ ( طا47934العدد )
 وعشروف طالباً  وأربعوف ألفًا وتسعمائة وثمانيةٌ 

 :ممحوظات

 البدء باآلحاد ثـ العشرات ثـ المئات ثـ األلوؼ ىو األفصح  -  

 :تذكر مرة أخرى أف التمييز يتبع آخر رقـ تنتيي بو تقوؿ  -    

 (( التمييز )طالب( مفرد مجرور )ألف تمييز األلؼ مفرد مجرورألؼ طالبٍ  ... ...)

 (وخمسة عشر طالبًا( التمييز )طالبًا( مفرد منصوب )ألنو تمييز خمسة عشر ... ...)

 (( التمييز )طالب( جمع مجرور )ألنو تمييز ثمانيةوثمانية طالبٍ  ... ...)

 أيضاً وَلبد مف مالحظة الموقع اإلعرابي  -  

 .وخمسوف طالباً  حضر مئتاف وأربعةٌ  :طالباً  334حضر 

 مئتاف( فاعؿ مرفوع باأللؼ )أربعة( معطوؼ عمى ما قبمو مرفوع)

 قرأت مائتيف وأربعًا وخمسيف صفحةً  :صفحة 334قرأت 

 مائتيف( مفعوؿ بو منصوب بالياء )أربعًا وخمسيف( معطوؼ عمى ما قبمو منصوب) 

 آَلؼ طالبٍ  وأربعةُ  مائةٍ وثمانوف وتسعُ  سبعةٌ طالبًا: تفوؽ  4947تفوؽ 

 ثمانوف( معطوؼ مرفوع بالواو، )سبعة( فاعؿ مرفوع بالضمة، )تفوؽ( فعؿ ماض)

 مائة( مضاؼ إليو مجرور، )( معطوؼ مرفوع بالضمةتسعُ )

 .طالب( مجرور، )أربعة( معطوؼ عمى ما قبمو مرفوع بالضمة)

 


