
 صوغ المثنى وإعرابه

تعريف المثنى

هو كل اسم دل على اثَنين، أو اثَنَتين متفقين في الحروف والحركات والمعنى.

تأمل األمثلة التالية

حضر التلميذان (التلميذ + التلميذ = التلميذان).

رأيت (تلميذة + تلميذة = تلميذتين).

مررت بصديقين (صديق + صديق = صديقين).

استنتاج

المثنى هو ما دل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى.

يشترط في االسم المراد تثنيته أن يكون:

مفردا (فال يثنى المثنى وال الجمع).

غير مركب (فال يثنى المركب اإلضافي وال المزجي وال اإلسنادي).

معربا (فال يثنى االسم المبني).

له مماثل في لفظه ووزنه ومعناه.

صياغة المثنى

ُيصاغ المَثّنى بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون على مفرده، مفتوح ما قبل األلف والياء، ومكسور النون، صالحا للتجريد منها.

تأمل األمثلة التالية

التغيير الحاصلنوع المفردمفردهالمثنى

زيادة األلف والنونصحبحالكتابالكتابان

زيادة األلف والنونمنقوص معرف بألالمحاميالمحاميان

رد الياء + زيادة األلف والنونمنقوص نكرةمحاميمحاميان

رد األلف إلى أصلها+ زيادة األلف والنونمقصور ألفه ثالثةفتىفتيان

قلب األلف ياء + زيادة األلف والنونمقصور ألفه رابعةالمولىالموليان

زيادة األلف والنونممدود همزته أصليةإنشاءإنشاءان

قلب الهمزة واوا + زيادة األلف والنونممدود همزته للتأنيثصحراءصحراوان

بقاء الهمزة على حالها أو قلبها واوا + زيادة األلف والنونممدود همزته أصلها حرف علةرداءرداءان أو رداوان

استنتاج

يصاغ المثنى بحسب نوع االسم المفرد:
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1. الصحيح: يصاغ منه المثنى بزيادة األلف والنون أو الياء والنون دون تغيير آخر.

2. المنقوص: يصاغ منه المثنى بزيادة األلف والنون أو الباء والنون مع رد يائه إن كانت محذوفة.

3. المقصور: يصاغ منه المثنى بزيادة األلف والنون أو الياء والنون، فإن كانت ألفه ثالثة ردت إلى أصلها، وإن كانت رابعة فأكثر قلبت

ياء.

4. الممدود: يثنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون بحسب نوع همزته:

إن كانت همزته أصلية تبقى على حالها.

إن كانت للتأنيث تقلب واوا.

إن كان أصلها حرف علة يجوز اإلبقاء على الهمزة أو قلبها واوا.

ملحقات المثنى

سميت ملحقات ألنها جاءت على صورة المثنى وتعرب إعرابه، إال أنها غير قابلة لتجريدها من األلف والنون أو الياء والنون وال مفرد لها

من جنسها، وهذه الملحقات هي:

اثنان واثنتان.

كال وكلتا المضافتان إلى ضمير (ألن المضافتين إلى االسم ال تعرب إعراب المثنى ولكن تعرب إعراب االسم المقصور).

إعراب المثنى

ُيرفع المثنى باأللف، مثل: العاِلمان مجدان.

وُينصب وُيجر بالياء، مثل: قرأت قصتين مفيدتين – سلْمُت على األستاذين الجليلين.

شروط التثنية

أن يكون االسم مفردا، فال يثنى المثنى وال يثنى جمع المذكر، أو المؤنث السالمين.

ال يثنى المركب اإلضافي، مثل: عبد ا�، وعبد الرحمن، ويثنى صدره دون عجزه، مثل: عبدا ا�.

ال يثنى المركب المزجي، مثل: حضرموت، وسيبويه.

ال يثنى المركب اإلسنادي، مثل:جاد الحق، تأبط شرا.

المثنى إذا أضيف ُتحذف نونه في الرفع والنصب والجر، مثل: زواَيا الغرَفة َفارغَتان.

ما ُيلحق بالمثني

ُيلحق بالمثنى ألفاظ جاءت على صورته وليس لها مفرد من لفظها وهي غير صالحة للتجريد من عالمة التثنية، مثل:

عربتا بالحركات المقدرة مثل االسم المقصور. أمثلة: دخلت كَال وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، فإن أضيفت إلى اسم ظاهر ا�

التلميذتان كلتاهما القاعة – رأيت الرجلين كليهما – جاء كال الرجلين.

اثنان للمذكر واثنان للمؤنث في حالة اإلفراد أو في حالة التركيب مع عشرة. أمثلة: فاز اثنان من المتسابقين.

ما يدل على اثنين، ولكنهما مختلفان في اللفظ، مثل: بوان – أبوين. أو مختلفان في الحركات، مثل: القمرين (الشمس والقمر).

الملخص

تعريف المثنى

هو كل اسم دل على اثنين، أو اثنتين متفقين في الحروف والحركات والمعنى

صياغته

يصاغ المثنى بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون على مفرده، مفتوح ما قبل األلف والياء ومكسور النون صالحا للتجريد منها
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مثال: طاِلب + طاِلب = طاِلبان، اسم يدل على اثنين متفقين في اللفظ والمعنى والحروف والحركات ويمكن تجريده من عالمة

التثنية...

إعرابه

انِ ُيرفع المثنى باأللف، مثل: العاِلمان ُمجد�

تينِ ُمفيَدتينِ – سل�مُت على األستاذين الجليلينِ وُينصب ويجر بالياء مثل قرأُت ِقص�

شروط التثنية

أن يكون االسم مفردا فال يثنى المثنى وال يثنى جمع المذكر أو المؤنث السالمين

ال يثنى المركب اإلضافي مثل: عبد ا�، وعبد الرحمن

يثنى صدره دون عجزه مثل: عبدا ا� (...)

ال يثنى المركب المزجي، مثل: حضرموت وسيبويه...

ال يثنى المركب اإلسنادي مثل: جاد الحق، تأبط شرا...

المثنى إذا أضيف ُتحذف نونه في الرفع والرفع والنصب والجر، مثل زوايا الُغرفِة فارغتانِ...

ما يلحق بالمثنى

ُيلحق بالمثنى ألفاظ جاءت على صورته وليس لها مفرد من لفظها وهي غير صالحة للتجريد من عالمة التثنية مثل:

1) كال وِكلتا بشرط إضافتهما الى الضمير، فإن أضيفت الى اسم أعربتا بالحركات المقدرة مثل االسم المقصور. أمثلة:

لميذتانِ ِكلتاُهما القاَعَة َدخلِت الت�

رأيُت الّرُجلينِ ِكلَيِهما

ُجلينِ َحَظَر ِكال الر�

2) اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث في حالة اإلفراد أو في حالة التركيب مع عشرة، أمثلة: فاَز اثنانِ مَن المتسابقيَن

3) ما يدل على اثنين ولكنهما مختلفان في اللفظ مثل: أبوانِ – أَبوينِ – أو مختلفان في الحركات مثل: الَقَمرينِ (الشمس والقمر)

نماذج في اإلعراب

1) جاء المصليان كالهما:

جاء: فعل ماض مبني على الفتح

المصليان: فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى،

كالهما: توكيد معنوي تابع لمؤكده (المصليان) في إعرابه

2) كال الُمْسِلَمْين جاء:

كال: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على األلف، (ألنه اسم مقصور)وهو مضاف

الُمْسِلَمْين: مضاف إليه مجرور بالياء ألنه مثنى

جاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره(هما) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ

انِ: 3) اْلَعاِلَمانِ ُمِجد�

اْلَعاِلَمانِ: مبتدأ مرفوع باأللف ألنه مثنى

انِ: خبر مرفوع باأللف ألنه مثنى ُمِجد�

َتْينِ ُمِفيَدَتْينِ: ُت ِقص� 4) َقَرا�
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ُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. َقَرا�

َتْينِ: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى ِقص�

ُمِفيَدَتْينِ: نعت تابع لمنعوته في نصبه، وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى

5) َسل�ْمُت َعلَى اال�ْسَتاَذْينِ الَجِليلَْينِ:

َسل�ْمُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

َعلَى: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

اال�ْسَتاَذْينِ: اسم مجرور بـ " َعلَى”، وعالمة جره الياء ألنه مثنى

الَجِليلَْينِ: نعت تابع لمنعوته في جره، وعالمة جره الياء ألنه مثنى

6) الضوأن مبهران

الضوأن: مبتدأ مرفوع، عالمته األلف – مثنى

مبهران: خبر مرفوع، عالمته األلف – مثنى

7) استمتع الطفالن برؤية الظبيين والزرافة

استمتع: فعل ماٍض مبنى على الفتح

الطفالن: فاعل مرفوع عالمته األلف – مثنى

برؤية: شبه جملة جار ومجرور

الظبيين: مضاف إليه مجرور عالمته الياء – مثنى

8) ُيدافع المحاميان عن الجانيين

يدافع: فعل مضارع مرفوع، عالمته الضمة

المحاميان: فاعل مرفوع، عالمته األلف – مثنى

الجانيين: اسم مجرور، عالمته الياء – مثنى

9) صدر الحكم في القضية باتفاق القاضيين

صدر الحكم : فعل وفاعل

في القضية: شبه جملة جار ومجرور

باتفاق: شبه جملة جار ومجرور

القاضيين: مضاف إليه مجرور، عالمته الياء – مثنى
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 صوغ جمع المذكر السالم وإعرابه

تعريف جمع المذكر السالم

جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون مفتوحة في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب

والجر.

تأمل األمثلة التالية

حضر المعلمون (المعلم + المعلم + المعلم … = المعلمون).

مدحت المجتهدين (المجتهد + المجتهد + المجتهد … = المجتدين).

أحسن إلى العاملين (العامل + العامل + العامل ... = العاملين).

إعراب جمع المذكر السالم

ُيرفع جمع المذكر السالم بالواو، مثل: َيفرح الَفَالحون ِلُهُطول المَطر.

بهين – حكم القاضي على المجرمين. ُينصب جمع المذكر السالم وُيجر بالياء، مثل: كان الَتالميذ منَتِ

شروط صياغة جمع المذكر السالم

تأمل األمثلة التالية

السببجمعه جمع مذكر السالماالسم

ليس علما وال صفةال يمكنالولد

ألنه علم مؤنثال يمكنزينب

ألنه علم لغير العاقلال يمكنكلب

ألنه علم مختوم بتاء التأنيثال يمكنحمزة

ألنه علم مركبال يمكنسيبويه

ألنه صفة لمؤنث مختوم بتاء التأنيثال يمكنساجدة

ألنه صفة لغير العاقلال يمكنباسق

صفة على وزن أفعل مؤنثها على وزن فعالءال يمكنأحمر

صفة على وزن فعالن مؤنثها على وزن فعلىال يمكنعطشان

صفة مشتركة بين المذكر والمؤنثال يمكنعجوز

استنتاج

يشترط في االسم المراد جمعه جمع مذكر سالما أن يكون:

علما: لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث والتركيب.

صفة: لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، وليست من باب (أفعل فعالء) وال من باب (فعالن وفعلى) وال مما يستوي فيه المذكر

والمؤنث.
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صياغة جمع المذكر السالم

تأمل األمثلة التالية

التغيير الحاصل عند الجمعنوع المفردمفردهجمع المذكر السالم

زيادة الواو والنونصحيحالعاملالعاملون

القاضون 

القاضين

القاضي 

القاضي

منقوص 

منقوص
حذف الياء + ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء.

المَنادون 

المَنادين

المنادى 

المنادى

مقصور 

مقصور
حذف األلف + فتح ما قبل الواو والياء.

خطاؤون 

بناؤون

خطاء 

بناء

ممدود 

ممدود
نفس التغييرات التي تطرأ على الممدود عند تثنيته.

استنتاج

يصاغ جمع المذكر السالم بحسب نوع المفرد المراد جمعه:

الصحيح: يجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون.

المنقوص: يجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون مع حذف يائه، وضم ما قيل الواو وكسر ما قبل الياء.

المقصور: يجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون مع حذف األلف، وفتح ما قبل الواو والياء.

الممدود: يجمع بنفس التغييرات التي نطرأ على االسم الممدود في المثنى.

القاعدة العامة لجمع االسم جمع المذكر السالم

يجمع االسم الصحيح اآلخر، أو شبهه جمع مذكر سالما بزيادة واو ونون، أو ياء ونون على مفرده، دون أن يحدث أي تغيير على

هذا المفرد، مثال: ُمهندس ← مهندسون أو مهندسين.

يجمع االسم المقصور، بحذف ألفه، وتبقى الفتحة قبل الواو، والياء دليال على األلف المحذوفة من المفرد، مثل: مصطفى ←

مصطفون، األعلى ← األعلون.

يجمع المنقوص بحذف يائه، وتبقى الكسرة قبل الياء، ويضم ما قبل الواو للمناسبة، وذلك في حال وجود الياء، مثل: الشادي ←

الشادون، الغادي ← الغادون، الداعي ← الداعون، الراعي ← الراعون.

عند جمع الممدود جمعا مذكرا سالما ينظر إلى همزته، مثل : عابدين، وزيدين، وعلبين، نقول : جاء عابدون، وصافحت زيدين.

حذف نون جمع المذكر السالم: جمع المذكر السالم إذا أضيف ُتحذف نونه في الرفع والنصب والجر، مثل: احتفل مسلمو العالم بعيد

األضحى، حيى المدير معلمي المدرسة، مررت بعازفي الفرقة.

ما ُيلحق بجمع المذكر السالم

يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد عن العرب مجموعا بالواو والنون، ولكنه لم يستوف الشروط السابق ذكرها، مثل:

ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين، ألنه ال واحد له من لفظه، نحو: اشترك في الرحلة عشرون طالبا.

أرضون – عليون – عالَمون – أولو ...

الملخص

تعريفه

جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون مفتوحة في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب

والجر شرط أالّ يلحق مفرده تغيير في ِبنائه ، مثل: ُمَهْنِدُسوَن – ُمَعل�ِميَن…
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إعرابه

ُيرفع جمع المذكر السالم بالواو، مثل: َيْفَرُح الَفال�ُحوَن ِلُهُطولِ الَمَطِر.

الِميُذ ُمْنَتِبهيَن – َحكََم القاِضي َعلى الُمْجِرميَن. ُينصب جمع المذكر السالم وُيجر بالياء، مثل:كاَن الت�

ُشروط صياغته

غيير. ُيصاغ جمع المذكر السالم بزيادة واو ونون مفتوحة، أو وياء ونون على مفرده، مع بقاء المفرد سالما من الت�

فة جمعا مذكرا سالما، لكن بُشروط: ُيجمع االسم الَعلم والص�

ُيشترط في االسم الَعلم أن يكون علما لمذكر عاقل ، خاليا من التأنيث والتركيب .

ْفَعل” الذي ُمؤنثه على وزن “َفْعَالء” وال على ُيشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، وليست على وزن “ا�

وزن “َفْعالن” الذي ُمؤنثه على وزن “َفْعلَى”، وال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. مثل: َماِهٌر – َماِهُروَن…

ما ُيلحق بجمع المذكر السالم

يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد مجموعا بالواو والنون ، ولكنه غير ُمْستوف لشروطه ، وذلك مثل :

ْهُلون – ِعُضون – ِعُزون… وُلوا – ا� َرُضون – ِسُنون – ِعِلُيون – ا� ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين – ِبُنوَن – ا�

ْحلَِة ِعْشُروَن َطاِلبًا… ِاْشَتَرَك ِفي الر�

َما َيَتَذك�ُر أوُلو األْلَباِب} سورة الرعد 19. قال تعالى :{إن�

ْنَيا} سورة الكهف 46. قال تعالى :{اْلَماُل َواْلَبُنوُن ِزيَنُة اْلَحَياِة الد�

حذف نون جمع المذكر السالم

جمع المذكر السالم إذا أضيف ُتحذف نونه في الرفع والنصب والجر، مثل:

اْحَتَفَل ُمْسِلُمو الَعالَِم ِبِعيِد األْضَحى.

ى الُمِديُر ُمَعل�ِمي الَمْدَرَسِة. َحي�

َمَرْرُت ِبَعاِزِفي الِفْرَقِة.

نماذج في اإلعراب

1) َيْفَرُح الَفال�ُحوَن ِلُهُطولِ الَمَطِر:

َيْفَرُح: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الَفال�ُحوَن: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.

”حرف جر مبني على الكسرة، ال محل له من اإلعراب “ُهُطولِ” اسم مجرور بالالم، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على ـِ ِلُهُطولِ: “ل

آخره، وهو مضاف،

الَمَطِر: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

الِميُذ ُمْنَتِبهيَن: 2) كاَن الت�

كاَن: فعل ماض ناقص، مبني على الفتح.

الِميُذ: اسم ” كاَن” مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الت�

ُمْنَتِبهيَن: خبر” كاَن” منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم.

3) َحكََم القاِضي َعلى الُمْجِرميَن:

َحكََم: فعل ماض مبني على الفتح.
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القاِضي: فاعل مرفوع بالضمة الُمقّدرة على الياء.

َعلى: حرف جر مبني على السكون.

الُمْجِرميَن: اسم مجرور بـ “َعلَى”، وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم.

ْحلَِة ِعْشُروَن َطاِلبًا: 4) ِاْشَتَرَك ِفي الر�

اْشَتَرَك: فعل ماض مبني على الفتح.

ِفي: حرف جر مبني على السكون.

ْحلَِة: اسم مجرور بـ ” ِفي “، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الر�

ِعْشُروَن: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.

َطاِلبًا: تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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 صوغ جمع المؤنث السالم وإعرابه

تحديد جمع المؤنث السالم ومالحظته

قال تعالى: ” وله الجوار المنشآت في البحر كاألعالم”

قال تعالى : ” إن الحسنات يذهبن السيئات”

قال تعالى : ”ال تبديل لكلمات ا�”

الوصف والتحليل

تعريف جمع المؤنث السالم

األسماء (المنشآت – الحسنات – السيئات – كلمات ) تدل على أكثر من اثنتين أي جماعة من اإلناث. وهذا النوع من الجمع يسمى

جمع المؤنث السالم.

صياغة جمع المؤنث السالم

التركيب
جمع المؤنث

السالم
التغيير الحاصل (صياغته)مفرده

قال تعالى : ”وله الجوار المنشآت في

البحر كاألعالم”
المنشأةالمنشآت

يصاغ بزيادة ألف ساكنة وتاء مبسوطة على صورة المفرد بعد حذف

تائه المريوطة إن وجدت.

قال تعالى : ”إن الحسنات يذهبن

السيئات”

الحسنات 

السيئات

الحسنة 

السيئة

كلمةكلماتقال تعالى : ”ال تبديل لكلمات ا�”

من خالل معطيات الجدول نستنتج أن جمع المؤنث السالم يصاغ بزيادة ألف ساكنة وتاء مبسوطة على صورة المفرد بعد حذف تائه

المربوطة إن وجدت.

األسماء التي يطرد جمعها جمع مؤنث سالم:

علم مؤنث: فاطمة – فاطمات

اسم مختوم بتاء التأنيث: كلية – كليات

صفة للمؤنث مقرونة بالتاء: مهندسة – مهندسات

صفة لغير العاقل: شاهقة – شاهقات

مصدر يتجاوز ثالثة أحرف: انتصار –انتصارات

اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة: عذراء عذروات

اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة: كبرى – كبريات

اسم خماسي لم يسمع له جمع آخر: حمام – حمامات

اسم أعجمي لم يعرف له جمع آخر: كاميرة – كاميرات

مصغر لمذكر غير عاقل: دريهم – دريهمات

إعراب جمع المؤنث السالم
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قال تعالى : ” وله الجوار المنشآت في البحر كاألعالم”

قال تعالى : ” إن الحسنات يذهبن السيئات”

قال تعالى : ”ال تبديل لكلمات ا�”

إذا عدنا إلى األمثلة السابقة ، نكتشف أن عالمة رفع جمع المؤنث السالم هي الضمة الظاهرة(المنشآت) وعالمة نصبه الكسرة النائبة

على الفتحة (الحسناتء السيئات) وعالمة جره الكسرة

الظاهرة (كلمات)

الملحق بجمع المؤنث السالم

تحديد الملحق به

قال تعالى : ”و أوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن”

تعريفه

جاء الملحق (أوالت)على صورة جمع المؤنث السالم .

إعرابـه

قال تعالى : ”وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن”

زرت عرفات.

وقف الحجاج بعرفات.

يأخذ الملحق بجمع المؤنث السالم نفس عالماته اإلعرابية : الضمة الظاهرة في الرفع والكسرة النائبة على الفتحة في النصب والكسرة

الظاهرة في الجر .

الملخص

تعريفه

جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مضمونة في الرفع، أو مكسورة في حالتي النصب والجر على

مفرده، مع بقاء المفرد سالما من التغيير

القاعدة العامة لجمع االسم جمع المؤنث السالم

إذا كان االسم صحيح األخر خاليا من تاء التأنيث ُتزاد في آخره ألف وتاء مثل:

إذا كان االسم منتهيا بتاء التأنيث ُتحذف هذه التاء وزيدت ألف وتاء مثل: ُمعلمٌة  ⏪ ُمعل�ماٌت...

إذا كان االسم مقصورا ُيعامل معاملة المثنى: ُتقلب ألفه الى األصل الذي ُقلبت عنه مثل: عصا ⏪ َعَصواٌت... ُفضلى ⏪ ُفضلياٌت...

إذا كان االسم ممدودا ُتقلب الهمزة واوا، مثل: َعذراٌء ⏪ َعذَرواٌت... َصحراٌء ⏪ َصحَرواٌت...

شروط صياغته

يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون مفرده:

علما مؤنثا تأنيثا معنويا، مثل: مرَيُم ⏪ َمرَيماٌت...

مختوما بتاء التأنيث الزائدة علما كان أو غير علم، مثل: عائشة ⏪ عائشات... شجرة ⏪ شجرات...

ما كان صفة المؤنث، مثل: َمرِضٌع ⏪ ُمرِضعاٌت...

ما كان صفة المذكر غير عاقل مثل: شاهق ⏪ شاهقات...

ما كان مصغرا لمذكر غير عاقل، مثل: دريهم ⏪ دريهمات...
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ما ُسبق بـ "ابن" أو "ذي" من األسماء غير العاقلة، حيث ُتجمع ُصدورها مثل: ابن آوى ⏪ بنات آوى... و ذو القرون ⏪ ذوات

القرون...

ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، علما أو غير علم مؤنثا ومذكرا مثل: ليلى ⏪ ليالت...نعمى ⏪ نعمات... رضوى ⏪

رضوات...

ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة علما أو غير علم، مؤنثا ومذكرا، مثل: صحراء ⏪ صحراوات... حمراء ⏪ حمراوات....مضاء

⏪ مضاأت...

ما ُيلحق بجمع المؤنث السالم

ُيلحق بجمع المؤنث السالم:

الكلمات التي لها معنى الجمع، ولكن ال مفرد لها من لفظها مثل "أوالُت" وهي تعني صاحبات مثال: األمهاُت أوالُت َفضلِِ

ما أطلق من األسماء على أسماء األشخاص واألماكن التي تنتهي بألف وتاء مثل: عرفات وبركات وفرحات...

إعراب جمع المؤنث السالم

ُيرفع جمع المؤنث السالم بالضمة، مثل: البناُت يعِطفَن على الُفقراِء

ِيئاِت} هود: 114 ُينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة التائبة عن الفتحة مثل قوله تعالى {إن� الَحَسناِت ُيذِهْبَن الس�

ُيجر جمع المؤنث السالم بالكسرة مثل: َيلَعُب األطفاُل بالكُراِت

نماذج في اإلعراب

1) الَبَناُت َيْعِطْفَن َعلَى الُفَقَراِء:

الَبَناُت: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

َيْعِطْفَن: فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل

َعلَى: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

الُفَقَراِء: اسم مجرور بـ " َعلَى"، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

َئاِت} هود:114. ي� 2) قال تعالى :{إن� الَحَسَناِت ُيْذِهْبَن الس�

: حرف توكيد ونصب. إن�

الَحَسَناِت: اسم إن منصوب، وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم

ُيْذِهْبَن: فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل

" َئاِت: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم والجملة الفعلية في محل رفع خبر “إن� ي� الس�

3) َيْلَعُب اال�ْطَفاُل ِبالكَُراِت:

َيْلَعُب: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

اال�ْطَفاُل: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

ِبالكَُراِت: الباء حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، و"الكَُراِت" اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على

آخره
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 جمع التكسير: جمع القلة وجمع الكثرة

تعريف جمع التكسير

هو كل جمع تتغّير فيه صورة المفرد عند جمعه ، وقد يكون التغيير بالحذف أو بالزيادة أو باختالف الحركة.

تأمل األمثلة التالية

نوع التغييرمفردهالجمعالتراكيب

زيادة حروفقلمأقالمااشتريت أقالما

نقصان حروفالرسولالرسلبعث ا� الرسل

زيادة ونقصان في الحروفاألميراألمراءاجتمع األمراء

استنتاج

جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغيير صورة المفرد عند الجمع بزيادة حروف أو نقصانها، أوهما معا، أو بتغيير في

الحركات.

أقسام جمع التكسير

تأمل األمثلة التالية

نوع الجمعوزنهمفردهالجمع

أمثلة 

أوجه 

أثواب 

فتية

مثال 

وجه 

ثوب 

فتى

أفعلة 

أفعل 

أفعال 

فعلة

جمع التكسير للقلة

مساجد 

مصابيح 

جبال 

حكام 

جنود

مسجد 

مصباح 

جبل 

حاكم 

جندي

مفاعل 

مفاعيل 

ٍفعال 

ُفعال 

ُفعول

جمع التكسير للكثرة

استنتاج

ينقسم جمع التكسير إلى قسمين:

جمع القلة: وهو ما دل على األعداد من 3 إلى 01 وله أربعة أوزان هي: أفعلٌَة – أفعل – أفعال – فعلٌَة.

جمع الكثرة: وهو ما دل على األعداد من ثالثة إلى ما ال نهاية، وله عدة أوزان منها: مفاعل – مفاعيل – ٍفعال – ُفعال – ُفعول …

الملخص

جمع التكسير: هو اإلسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير بناء مفرده، وهذا التغيير يطرأ على صورته إما بزيادة أو نقص أو

حركة
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نقص عن أصوله: مثل رسول – ُرُسٌل

ُسٌد اختالف حركاته: نحو أَسٌد – ا�

اختالف حركاته مع الزيادة: نحو : رجاٌل (مفردها َرُجٌل)

اختالف حركاته مع النقص: مثل كُُتٌب (مفردها ِكتاٌب)

جموع التكسير نوعان:

جموع القلة: هو الجمع الذي يدل على عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن عشرة. وجموع القلة أربعة أوزان وهي: أفِعلٌة – افُعٌل –

اْفَعاٌل – ِفعلٌَة

جموع الكثرة: هو الجمع الذي يدل على عدد ال يقل عن ثالثة الى ماال نهاية له. له العديد من األوزان نذكر منها: مفاعل – مفاعيل

– ِفعال – ُفعال – ُفعول...

نماذج من اإلعراب

ماتت الحقوق في بالد العرب

مات: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء: تاء التأنيث

الحقوق: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

في: حرف جر

بالد: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

العرب: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة
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 الفاعل: االضمار الواجب والجائز

تعريف الفاعل

الفاعل: اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم، ويدل على من فعل الفعل، مثال: سافر الحجاج – حضر القاضي.

حكم الفاعل

يكون الفاعل مرفوعا دائما، غير أنه قد يسبق بحرف جر زائد فيجر لفظا، ويرفع محال، مثل قوله تعالى: {وكفى با� شهيدا}.

أنواع الفاعل

تأمل األمثلة التالية

نوعهالفاعلالتراكيب

اسم ظاهرالتلميذنجَح التلميذ

ضمير متصلت (الفاعل)راجعُت دروسي

ضمير مستترتقديره هومحمد يحُب الخير

استنتاج

الفاعل اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل، ويأتي على ثالثة أنواع:

اسما ظاهرا.

ضميرا متصال

ضميرا مستترا.

إضمار الفاعل وجوبا أو جوازا

تأمل األمثلة التالية

حالة اإلضمارنوعهالفاعلالتراكيب

أعبد ا� 

نعمل بجد 

تحب وطنك 

قاوم العدو

ضمير مستتر

المتكلم المفرد (أنا) في المضارع 

المتكلم الجمع (نحن) في المضارع 

المخاطب المفرد (أنت) في المضارع 

المخاطب المفرد (أنت) في األمر

إضمار واجب

القطار تحرك أو يتحرك 

المرأة تفوقت أو تتفوق
ضمير مستتر

الغائب المفرد (هو) في الماضي والمضارع 

الغائبة المفردة (هي) في الماضي والمضارع
إضمار جائز

استنتاج

إذا كان الفاعل ضميرا مستترا فاإلضماره حالتان:

إضمار واجب: ويكون مع المتكلم مفردا كان أو جمعا في المضارع، ومع المخاطب المفرد في المضارع واألمر.

إضمار جائز: ويكون مع الغائب المفرد والغائبة المفردة في الماضي والمضارع.
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الملخص

الفاعل هو كل اسم دل� على من فعل الفعل أو اتصف به وسبق بفعل مبني للمعلوم أو شبهه مثل: قرأت الطالبُة، نام الطفُل

مطابقته لفعله

األصل أن يؤنث الفعل مع الفاعل المؤنث ويذكر مع المذكر تقول: سافر أخوك حين طلعِت الشمس

أما من حيث اإلفراد والتثنية والجمع، فالفعل المتقدم يالزم اإلفراد دائما سواء أكان الفاعل مفردا ام مثنى أم جمعا تقول في ذلك:

حضر الرجل، حضر الرجالن، حضر الرجال، حضرت المرأة،

حضرت المرأتان، حضرت النسوة.

وقوعه اسما ظاهرا أو ضميرا أو مؤوال

يسافر األمير 

أخواك أصابا وما أخطأ أال أنَت 

سرني أن تنجح

فاعل الجملة األولى اسم ظاهر (األمير) 

فاعل (أصابا) ضمير التثنية المتصل العائد على (أخواك) 

وفاعل أخطا� الضمير المنفصل (أنت) 

وفاعل (سر) جملة (تنجح) المؤولة مع الحرف المصدري (أن) بالمصدر (نجاحك)

يكون ضمير الغائب والغائبة مستترا جوازا في الماضي والمضارع

وأما ضمائر المتكلم الواحد والمخاطب الواحد في المضارع واألمر وأسماء األفعال فمستترة وجوبا دائما

نماذج في اإلعراب

1) َناَم ُعَمُر َباِكرًا:

َناَم : فعل ماض مبني على الفتح.

ُعَمُر : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َباِكرًا: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

2) َساَفَر ُمْصَطَفى لَْيًال:

َساَفَر: فعل ماض مبني على الفتح.

ُمْصَطَفى: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف.

لَْيًال: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

3) َيْحكُُم الَقاِضي ِباْلَعْدلِ:

َيْحكُُم: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الَقاِضي: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء.

ِباْلَعْدلِ: الباء حرف جر مبني على الفتحة، والعدلِ اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

4) َفِهَم اْلَولََدانِ اال�ْمَر:

َفِهَم: فعل ماض مبني على الفتح.
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اْلَولََدانِ: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.

اال�ْمَر: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

5) َدَخَل الال�ِعُبوَن الَمْلَعَب:

َدَخَل: فعل ماض مبني على الفتح.

الال�ِعُبوَن: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.

الَمْلَعَب: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةعلى آخره.

َضاُت ِفي الُمْسَتْشَفى: 6) َتْعَمُل الُمَمر�

َتْعَمُل: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َضاُت: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الُمَمر�

ِفي: حرف جر مبني على الفتحة.

الُمْسَتْشَفى:اسم مجرور بفي،وعالمة جره الكسرة المقدرةعلى األلف.

ْرَس: 7) َفِهْمُت الد�

َفِهْمُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.

ْرَس: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الد�

ِحب� َوَطِني: 8) ا�

: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره ( أنا ). ِحب� ا�

َوَطِني: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء وهو  مضاف، الياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر.

9) َوَصَل َغاِضبًا:

َوَصَل: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( ُهَو ).

َغاِضبًا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ْن َتْصُدَق: 10) ُيْسِعُدِني ا�

ُيْسِعُدِني : فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  على آخره، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل له من

اإلعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

ْن: حرف نصب ومصدر مبني على السكون. ا�

َتْصُدَق: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والمصدر

المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل.

11) َخَرَج َما ِفي الَحِظيَرِة:

َخَرَج : فعل ماض مبني على الفتح.

َما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

ِفي: حرف جر مبني على السكون.

الَحِظيَرِة: اسم مجرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره.

ِ َمْن ِفي اال�ْرِض: ُح ِ�� 12) ُيَسب�
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ُح: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ُيَسب�

ِ : الالم حرف جر مبني على الكسر، وا� اسم جاللة مجرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ��ِ

َمْن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

ِفي : حرف جر مبني على السكون.

اال�ْرِض: اسم مجرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

13) َجاَء الل�َذانِ َنَجَحا:

َجاَء : فعل ماض مبني على الفتح.

الل�َذانِ : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.

َنَجَحا: فعل ماض مبني على الفتح، واأللف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الجملة الفعلية صلة للموصول ال محل لها من

اإلعراب.

ْعَجَبِني َهَذا الَعَمُل: 14) ا�

ْعَجَبِني : فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، والياء ضمير متصل ا�

مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

َهَذا : ها حرف تنبيه مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل.

الَعَمُل: بدل تابع للمبدل منه في رفعه.

ْهِر: 15) َيْسَبُح َذانِ ِفي الن�

َيْسَبُح: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

َذانِ : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى

ِفي : حرف جر مبني على السكون

ْهِر: اسم مجرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره الن�

ُخوَك: 16) َحَضَر ا�

َحَضَر: فعل ماض مبني على الفتح

ُخوَك: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ا�

مضاف إليه

17) َخَرَج َجِميُع اال�ْطَفالِ:

َخَرَج: فعل ماض مبني على الفتح

َجِميُع: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف

اال�ْطَفالِ: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
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 المفعول به

تمهيد

الجملة الفعلية كل جملة تبدأ بفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، مثل: كتب الولد الدرس – يكتب الولد الدرس – اكتب الدرس.

وللجملة الفعلية ركنان أساسيان هما: الفعل والفاعل.

والفاعل عمدة الجملة الفعلية ال يمكن حذفه، وكما نعرف الفعل نوعان:

الفعل الالزم: وهو الفعل الذي يكتفي بالفاعل إلتمام المعنى وال يحتاج إلى مفعول به، مثل: ذهب المعلم إلى القسم.

الفعل المتعدي: وهو الفعل الذي ال يكتفي بالفاعل إلتمام معناه بل يحتاج ويتعدى إلى مفعول به إلتمام معنى الجملة.

قد يتعد الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثالثة مفاعيل.

المفعول به: تعريفه وأنواعه

ما المفعول به ؟ إذا كان الفعل هو الذي يدل على حدث مرتبط بزمن معين، وإذا كان الفاعل عمدة الجملة الفعلية وهو الذي يقوم

بالفعل، معنى هذا أن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل،

وكمثال على ذلك: كتب الطالب الدرس:

كتب: فعل دل على حدث وقع في الزمن الماضي.

الطالب: الفاعل الذي قام بالفعل.

الدرس: المفعول به الذي وقع عليه فعل الفاعل.

تأمل األمثلة التالية

نوعهالمفعول بهالتراكيب

اسم ظاهر معربوطنمدَح الشاعر وطنه

اسم ظاهر مبنيمايفعُل ا� ما يشاء

ضمير متصلالهاءالمجد يحققه العظماء

ضمير منفصلإياكإياك يدعو الوطن لنصرته

مصدر مؤولأن تفَهمأرجو أن تفهَم الدرَس

استنتاج

المفعول به اسم منصوب يأتي بعد الفعل المتعدي للداللة على من وقع عليه فعل الفاعل، ويأتي المفعول به على ثالثة أنواع:

اسم ظاهر معرب أو مبني.

ضمير متصل أو منفصل.

مصدر مؤول.

رتبة المفعول به
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مام رفاقه ا�طاعٌة ال�مر رتبة المفعول به تا�تي بعد الفاعل، فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية ا�ن تقول: (قرا� الطالب الدرس يوم الخميس ا�

معلمه). ننطق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعوالت،

ويجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فنقول: (اشترى ا�خوك كتابًا = اشترى كتابًا ا�خوك = كتابًا اشترى أخوك).

تأمل األمثلة التالية

رتبتهالمفعول بهالتراكيب

متأخر عن الفاعل (وهذا هو األصل)القصةيقرا� التلميُذ القصة

حفَظ القرآن أحمد 

إياك نعبُد

القرآن 

إياك

متقدم على الفاعل جوازا 

متقدم على الفاعل جوازا

أغضبني تهوُرك 

أطاع األب ابُنه 

ال يكرُم المرأة إال كريم

اليا(ض متصل) 

األب 

المرأة

متقدم على الفاعل وجوبا 

متقدم على الفاعل وجوبا 

متقدم على الفاعل وجوبا

استنتاج

األصل في المفعول به أن يأتي بعد الفاعل، ولكن قد يتقدم عليه جوازا أو وجوبا كما سنرى فيما يلي:

جوازا: ألغراض منها:

االهتمام به: كما في المثال: حفَظ القرآن أحمد.

التخصيص: كما في المثال: إياك نعبد، حيث خصص ا� بالعبادة دون سواه.

تجنب ثقل التركيب.

وجوبا: إذا كان المفعول به ضميرا متصال بالفعل، والفاعل اسما ظاهرا.

إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به.

إذا كان القيام بالفعل محصورا في الفاعل.

الملخص

المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم ُتغير ألجله صورة الفعل مثل:

أكل الطفل رغيفًا

أعطى الوالد ولَده هديًة

علمت أخاك ناجحًا

ويقع اسمًا ظاهرا كما في األمثلة المتقدمة، وضميرا مثل:

أكرمُتك

إياك نعُبُد

تقديمه وتأخيره

رتبة المفعول به تأتي بعد الفاعل فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أن تقول: قرأ الطالب الدرس يوم الخميس أمام رفاقه

ننطق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعوالت

يجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فتقول: اشترى أخوك كتابًا = اشترى كتابًا أخوك = كتابًا اشترى أخوك
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يجب تقديمه على الفاعل في حاالت التالية:

إذا كان ضميرا والفاعل اسما ظاهرا مثل: أكرمني أخوك

أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مثل: سكن الداَر بانيها

أن يكون الفاعل محصورا بـ ((إنما)) فيجب تقديم المفعول به مثل: إنما كسر الزجاَج خالد

وكل موطن وجب فيه تقديم الفاعل وجب تأخير المفعول به مثل:

أكرمُت العاجز

إنما أكل خالد رغيفًا

أما إذا كان للفعل أكثر من مفعول، فيتقدم عادة ما أصله المبتدأ في جمل األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل: (رأيت

العلَم نافعًا) ويقدم في جمل األفعال التي تنصب مفعولين

أصلهما غير مبتدأ وخبر ما هو فاعل في المعنى: مثل (كسوت الفقير ثوبًا) فالفقير هو الالبس.

نماذج في اإلعراب

1) رمى الحاِرُس الكَُرَة:

َرَمى: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف

الَحاِرُس: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

الكَُرَة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

2) َشاَهْدُت َيْحَيى َيْلَعُب:

َشاَهْدُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

َيْحَيى: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف

َيْلَعُب: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل

نصب حال

ْرِطي� الَجاِنَي: 3) َطاَرَد الش�

َطاَرَد: فعل ماض مبني على الفتح

: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ْرِطي� الش�

الَجاِنَي: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

دًا: ْرَسْينِ َجي� 4) َشَرْحُت الد�

َشَرْحُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

ْرَسْينِ: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى الد�

دًا: حال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره َجي�

ُب الال�ِعِبيَن َعنِ الل�عِب: ْوَقَف الُمَدر� 5) ا�

ْوَقَف: فعل ماض مبني على الفتح ا�

ُب: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الُمَدر�

 الال�ِعِبيَن: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم

َعنِ: حرف جر مبني السكون (منع من ظهورها التقاء الساكنين)
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الل�عِب: اسم مجرور بـ (َعنِ)، وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره

َقاِت: ا� اال�ْسَتاُذ الُمَتَفو� 6) َهن�

: فعل ماض مبني على الفتح ا� َهن�

اال�ْسَتاُذ: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

َقاِت: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم  الُمَتَفو�

ْخَرْجُت َهَذا الَقلََم ِمَن الكُْرِز: 7) ا�

ْخَرْجُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ا�

َهَذا: ها حرف تنبيه مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به

ِمْن: حرف جر مبني على السكون

الكُْرِز: اسم مجرور بـ ( ِمْن)، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

ْنَفْقُت َما ِفي َجْيِبي: 8) ا�

ْنَفْقُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ا�

َما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به

ِفي: حرف جر مبني على السكون

َجْيِبي: اسم مجرور بـ ( ِفي)، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون

في محل جر مضاف إليه

ُزوَرُه: ْن ا� َود� ا� 9) ا�

: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره( وجوبا) أنا َود� ا�

ْن: حرف نصب ومصدر مبني على السكون ا�

ْن)، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره(أَنا). والهاء ُزوَرُه: فعل مضارع منصوب بـ ( ا� ا�

ْن والفعل في محل نصب مفعول به ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والمصدر المؤول من ا�

ْرُس: ْعَجَبِني الد� 10) ا�

ْعَجَبِني: فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، والياء ضمير متصل مبني ا�

على السكون في محل نصب مفعول به

ْرُس: فاعل (متأخر وجوبا) مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الد�
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 المفعول المطلق

تعريف المفعول المطلق

المفعول المطلق: اسم مشتق من لفظ الفعل يدل على حدث غير مقترن بزمن، ويعمل فيه فعله، أو شبهه، على أن يذكر معه، مثل: أقدر

األصدقاء تقديرا عظيما. فتقديرا: مفعول مطلق منصوب،

العامل فيه فعله وهو: أقدر. وعليه فال بد له من شروط.

سبب التسمية

سمي المفعول المطلق بذلك ألنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول دون أن يقيد بحرف جر مثل سائر المفعوالت، فقولنا: (مطلق)

نعني به مفعوال فقط دون تقييده بحرف جر ونحوه، مثل

المفعول به، والمفعول فيه.

تأمل األمثلة التالية

داللتهالمفعول المطلقالتراكيب

توكيد الفعلفهمافهمت الدرس فهما.

بيان نوع الفعلفوزفاز الفريق فوز األبطال.

بيان عدد الفعلانتصارينانتصر انتصارين.

استنتاج

المفعول المطلق مصدر منصوب يؤخذ من جنس الفعل لتوكيده أو بيان نوعه أو عدده.

النائب عن المفعول المطلق

عرفنا أن المفعول المطلق هو المصدر، وقد عرفت استعماالت عربية كثيرة ليس فيها المفعول المطلق مصدرا، وإنما كلمة أخرى، قالوا

عنها: إنها تنوب عن المصدر، لصالحيتها للمفعول

المطلق، وأشهرها هي:

لفظتا (كل بعض)

بشرط أن تضاف إلى المصدر، وهذا المصدر كان في األصل هو المفعول المطلق، مثل قول ا� تعالى: ﴿ الَ َتميُلوا كل الميل ﴾ [النساء:

.[921

ال: ناهية جازمة، تميلوا: فعل مضارع مجزوم بعد (ال) وعالمة جزمه حذف النون، والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنتم.ال تميلوا

كل: مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.كل الميل

العدد

مثل قول ا� تعالى: ﴿ اجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ [النور:4].
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اجلدوا: فعل أمر مبني على الضم التصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل، وهم: مفعول به.اجلدوهم

مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالجمع المذكر السالم.ثمانين

تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.جلدة

مالحظة: (ثمانين) نائب المفعول المطلق من (اجلدوهم) مع أن الثمانين مصدرا إال أنها نابت عن المصدر، ألنها مضافة إلى المصدر.

آلته

مثل: ضربت اللص سوطا

ضرب فعل ماض مبني على السكون التصاله بـ تاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.ضربت

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.اللص

نائب عن المفعول المطلق، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.سوطا

مرادفه

مثل: فرحت جذال.

نائب عن المفعول المطلق، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.جذال

صفته

مثل قول ا� تعالى: ﴿ ذكر ا� كثيرا ﴾ [األحزاب: 29].

نائب عن المفعول المطلق، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.كِثيرًا

الضمير العائد عليه

مثل: قوله تعالى: ﴿ فإني أعذبه عذابا ال أعذبه ﴾ [المائدة: 991].

فعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.عذابا

أعذبه
عذب: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والهاء ضمير متصل مبني

على الضم في محل نصب نائب عن المفعول المطلق.

اإلشارة إليه

مثل: أعلمته النبأ ففرح ذلك الفرح.

ذلك

الفرح

اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب نائب عن المفعول المطلق، وهو مضاف، والفرح: مضاف إليه مجرور وعالمة

جره الكسرة الظاهرة.

نوعه

مثل: مشينا هرولة.

نائب عن المفعول المطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.هرولة

أدوات االستفهام والشرط

نحو (ما، أي، مهما) وأمثلتها:

ما فعلت؟ بمعنى: أي فعل فعلت؟ حيث نابت (ما) عن المفعول المطلق.
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أي صالة صليت؟

مهما تطلب أطلب.

أي دراسة أدرس.

فكل من (ما، أي، مهما) نابت عن المصدر، وجاءت مفعوال مطلقا.

تأمل األمثلة التالية

نوعهالنائب عن المفعول المطلقالتراكيب

مرادفهنهوضاوقفت نهوضا

صفتهكثيراصفق الطالب كثيرا

كل مضافة إليهكلركضت كل الركض

بعض مضافة إليهبعضتمهلت بعض التمهل

اسم إشارةهذاأقدره هذا التقدير

ضميرالهاءرتلت القرآن ترتيال لم يرتله أحد قبلي

عددهمرتينقرأت الكتاب مرتين

استنتاج

تنوب عن المفعول المطلق ألفاظ منها: مرادفه، صفته، كل وبعض مضافتين إليه، اإلشارة إليه، ضميره العائد عليه، عدده…

حذف المفعول المطلق

َقد ُيحذف المصدر َفَيُنوب عنه في الّنصب على المفعوِلَية المطلَقة:

اسم المصدر: مثل: كلمتك كالما مفيدا (مصدر الفعل كلم هو تكليما).

صفته: سافرت طويال، أصلها (سافرت سفرا طويال).

ما يشير إليه: يقرأ التلميذ تلك القراءة (ناب عنه اسم اإلشارة الذي حل محله).

ينوب عنه ما يدل على معناه: جلس القرفصاء (القرفصاء نوع من أنواع الجلوس).

ينوب عنه عدده: قرأت ثالث قراءات (أصلها قرأت قراءات ثالثا).

تنوب عنه كلمتا كل أو بعض، مثل: يحب وطنه كل الحب – يروح عن نفسه بعض الترويح.

تقوم اآللة مقام المصدر، مثل: ضربته سوطا، فالسوط هنا اسم للضربة بالسوط.

مالحظة

ُيسَتعمل ِفي أحَيان كثيرة المفعول المطلق ويكون الِفعل َمحذوفا، مثل:

ِقَيامًا... أي: ُقموا ِقَيامًا.

صبرا جميال – أصلها اصبر صبرا جميال

ُهناك كلمات ال ُتعرب إالّ مفعوالً ُمطلقًا وهذه بعضها: َصبرًاى – ِقيامًا – قعودًا – سكوتًا – جلوسًا – اجتهادًا – رحمًة – تعًجبا – إهماالً

– سمعًا وطاعًة – عجبًا – حمدًا و ُشكرًا – سبحان. (سبحان اِ�) – َمعاذ ( معاذ ا�) – حاشى (حاشى �) – لّبيك – سعديك –

َحنانيك – دواْليك ...

استنتاج

قد يحذف فعل المفعول المطلق إذا دل عليه دليل في الكالم.
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الملخص

تعريفه

مصدٌر منصوب ُيذكر بعد فعل من لفظه لتوكيد معناه، أو لبيانِ نوعه، أو عدده

أنواعه

1) ما يؤِكد الفعل مثل: يرتعش الولُد ارتعاشا

2) ما ُيبين نوع الفعل، والمفعول المطلق في هذه الحالة يكون:

متبوعا بنعت مثل: سافرُت سفًرا طويًال

أو يكون ُمضافا مثل: قرا� الرسالَة قراءَة الخطيِب

3) ما يبين عدد وقوع الفعل مثل: قرأُت الكتاَب قراءتينِ

حذفه

قد ُيحذف المصدر فينوُب عنه في النصب على المفعولية الُمطلقة:

اسم المصدر مثل: كل�مُتَك كالمًا مفيدًا (مصدر الفعل كَل�َم هو تكِليما)

صفتُه: سافرُت طويًال أصلها (سافرُت َسفرًا طويًال)

لميُذ ِتلَك القراءِة (ناب عنه اسم اإلشارة الذي حل محل�ُه) ما يشيُر إليه: َيقرُا الت�

يُنوُب عنه ما يُدل� على معناه: جلَس القرُفصاَء (الُقرُفصاَء نوع من أنواع الجلوس)

ينوُب عنُه عددُه: قرأُت ثالَث قراءاِتِ (أصلها: قرأُت ِقراءاِت ثالًثا)

رويحِ ُح عن نفسه بعض الت� تنوُب عنُه كَِلمتا كل� أو بعض مثل: ُيِحب� وَطَنُه كُل� الُحب� ، ُيَرو�

وِط ربِة بالس� تقوُم االلة مقام المصدر مثل: َضربُتُه سوطًا، فالسوُط هنا اسم للض�

مالحظة

1) ُيستعمل في أحيان كثيرة المفعول المطلق ويكون الفعل محذوفا مثل:

ِقيامًا...أي: ُقُموا ِقياًما

َصبرا جميًال ء أصلها: اصِبر َصبرًا جميًال

2) كلمات ال تكون إال مفعوال مطلقا:

ًبا - إهماالً - سمعًا هناك كلمات ال ُتعرب إال مفعوال مطلقا وهذه بعضها: َصبرا - ِقيامًا - قعوًدا - ُسكوًتا - ُجلوسًا - اجتهاًدا - َرحمًة - تعج�

يَك وَسعدْيَك - حنانُيَك - دواليَك... وطاعًة - َعجًبا - حمدًا وشكرًا - سبحاَن (ُسبحاَن اِ�) - َمعاَذ (معاَذ ا�) - حاشى (حاشى �) - لب�

نماذج في اإلعراب

1) يرَتِعُش الَولَُد ارِتعاًشا

َيرَتِعُش: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

الَولَُد: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

ارِتَعاًشا: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

2) سافرُت َسَفرًا َطويًال:

سافرُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل
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َسَفرًا: مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

َطويًال: نعت تابع لمنعوته في نصبه، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

سالََة ِقراَءَة الَخطيِب: 3) قَرا� الر�

: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (هو) َقَرا�

سالَة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الر�

ِقراءَة: مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف

الَخِطيِب: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

4) قرأُت الِكتاَب ِقراءَتينِ:

قرأُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

الِكتاَب: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

ِقراَءتينِ: مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى

5) سافرُت َطويًال:

سافرُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

طويًال: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

لميُذ ِتلَك الِقراءَة: 6) َيقَرُا الت�

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره َيقرا�

لميُذ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الت�

ِتلَك: تي اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نائب المفعول المطلق والالم للبعد، والكاف حرف خطاب مبني ال محل له

من اإلعراب

الِقراَءَة: نعت تابع لمنعوته في نصبه وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

7) َجلََس الُقرُفصاَء:

َجلََس: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (هو)

الُقرُفصاَء: نائب المفعول المطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

8) قرأُت َثالَث ِقراءاِت:

قرأُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

َثالَث: نائب المفعول المطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف

ِقراءاِت: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

: 9) ُيِحب� َوَطَنُه كُل� الُحب�

: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (ُهَو) ُيِحب�

َوَطَنُه: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر

مضاف إليه

: نائب المفعول المطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف كُل�

: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره الُحب�
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: ْرِويحِ ُح َعْن َنْفِسِه َبْعَض الت� 10) ُيَرو�

ُح: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (ُهَو) ُيَرو�

عْن: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

َنْفِسِه: اسم مجرور ب (َعْن) وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل

جر مضافا إليه

َبْعَض: نائب المفعول المطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف

: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ْرِويحِ الت�

11) َضَرْبُتُه َسْوطًا:

َضَرْبُتُه: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء

ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به

َسْوطًا: نائب المفعول المطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

12) ِقَيامًا...

ِقَيامًا: مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره "ُقوُموا"، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

13) َصْبرًا َجِميًال:

َصْبرًا: مفعول مطلق لفعل محذوف ( تقديره ِاْصِبُروا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

َجِميًال: نعت تابع لمنعوته في نصبه، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

14) كَل�ْمُتَك كََالمًا ُمِفيدًا:

كَل�ْمُتَك: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف

ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به

كََالمًا: نائب المفعول المطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

ُمِفيدًا: نعت تابع لمنعوته في نصبه، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

15) ُبْؤسًا:

ُ ُبْؤسًا ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره َسُه ا�� ْبا� ُبْؤسًا: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ( ا�

16) َسْمعًا َوَطاَعًة:

َسْمعًا: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ( َسِمْعُت...) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

َو: حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب

َطاَعًة: اسم معطوف على (َسْمعًا)، تابع للمعطوف عليه في نصبه وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

17) ُشكْرًا َجِزيًال:

ُشكْرًا: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ( َشكَْرُت...) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

َجِزيًال: نعت تابع لمنعوته في نصبه، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

www.adirassa.com



 المفعول فيه

تعريف المفعول فيه

المفعول فيه هو اسم منصوب يـبين لنا مكان أو زمان وقوع الفعل، أي إنها تدل على "أين" أو "متى" وقع الفعل. إذا دل المفعول فيه

على مكان حدوث الشيء فإنه يسمي ظرف مكان، مثل: وقفت إيمان وراء أحمد، وراء: ظرف مكان منصوب بالفتحة، أو إذا دل

المفعول فيه على زمن حدوث الفعل فإنه يسمى ظرف زمان، مثل: سأغيب شهرا، شهرا: ظرف زمان منصوب بالفتحة.

تأمل األمثلة التالية

داللتهالمفعول فيهالتراكيب

زمان وقوع الفعليومصمت يوم االثنين

مكان وقوع الفعلقربأجلس قرب النافذة

استنتاج

المفعول فيه اسم منصوب يدل على زمان أو مكان وقوع الفعل، وهو متضمن معنى “في“ دائما.

مالحظة هامة

مفهوم الظرف لغًة هو وعاء لشيء مثل ظرف الرسالة وسميت األزمنة واألمكنة ظروفًا ألن األفعال تقع فيها فصارت كاألوعية لها، مثل:

زرت الطبيب صباحا – زرت الطبيب في الصباح.

المقصود بأن المفعول فيه يتضمن معنى (في) هو صحة استعمال (في) قبله، مثل: وقفت يمين الطريق – وقفت في يمين الطريق.

أنواع المفعول فيه

تأمل األمثلة التالية

التراكيب
المفعول

فيه
نوعهإعرابه

اليوم ممطر 

سافرت إلى الشرق

األوسط

اليوم 

الشرق

مبتدأ مرفوع 

اسم مجرور

ظرف متصرف 

ظرف متصرف

ما رأيته قط 

رأيتك ذات مساء

قط 

ذات

ظرف زمان مبني في محل نصب مفعول

فيه
ظرف غير متصرف مالزم للنصب على الظرفية

جئت بعدك (جئت من

بعدك)
بعد

ظرف زمان مبني في محل نصب مفعول

فيه

ظرف غير متصرف مالزم للنصب على الظرفية أو

الجر

استنتاج

ينقسم المفعول فيه إلى قسمين:

المتصرف: وهو ما استعمل ظرفا أو غير ظرف.
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غير المتصرف: وينقسم بدوره إلى قسمين:

1. ما يالزم النصب على الظرفية دائما، مثل: ( قط – ذات – عوض – إذا – إذ – بينما – أيان )…

2. ما يالزم النصب على الظرفية أو الجر، مثل: (اآلن – بعد – قبل – فوق – تحت – لدى – عند – متى )…

النائب عن المفعول فيه

تأمل األمثلة التالية

داللتهنائبهالمفعول فيهالتراكيب

صفتهطويالمحذوفوقفت طويال

كل مضافة إلى الظرفكلمحذوفأراجع دروسي كل يوم

بعض مضافة إلى الظرفبعضمحذوفاسترحت بعض الوقت

اسم اإلشارةهذامحذوفمشيت هذا اليوم مشيا متعبا

العددثالثينمحذوفسافرت ثالثين يوما

المصدرانصرافمحذوفانتظرتك انصراف الطالب

استنتاج

قد يحذف المفعول فيه فتنوب عنه: صفته – كل وبعض مضافتين إلى الظرف – العدد مضاف إلى الظرف – اسم اإلشارة – المصدر.

الملخص

تعريفه

ُن َمْعَنى ( ِفي). اْسٌم َمْنُصوٌب َيأِتي ِلَبيانِ َزَمان ُوقوع الِفعل أو َمكانه وَيَتَضم�

أنواعه

َواَء لَْيًال.( َيْصُلُح َجَوابًا ِلـ : َمَتى؟). من الذي َوقع فيه الفعل. مثل: َشِرَب الَمِريُض الد� ُن الز� َظْرُف َزَمان: اسٌم َمنصوب ُيَبي�

ْيَن؟). َماَم الِعَماَرِة. ( َيْصُلُح َجَوابًا ِلـ : ا� ُن الَمكان الذي َوقع فيه الفعل، مثال: َجلََس الَحاِرُس ا� َظْرُف َمكَان: اسٌم َمنصوب ُيَبي�

ْرُف اْلُمْخَتص� ْرُف اْلُمْبَهُم والظ� الظ�

د، مثل: ِحيَن، َتْحَت، َشَماَل، َشْرَق… ْرُف اْلُمْبَهُم: ُهو ما َدل� على َشيء غير ُمَحد� الظ�

ُروقِ… د، مثل: َيْوَم الَخِميِس، َساَعَة الش� : ُهو ما َدل� على َشيء ُمَحد� ْرُف اْلُمْخَتص� الظ�

ِف ْرُف َغْير اْلُمَتَصر� ُف والظ� ْرُف الُمَتَصر� الظ�

ُف ْرُف الُمَتَصر� الظ�

وهو الذي َيصلح أن يكون ظرفا منصوبا ألنه يدل على مكان وقوع الحدث أو زمانه، أو ُيْعَرَب حسب موقعه في الجملة ألنه ال يشتمل

على حدث، مثل:

َباُح َجِميٌل. ( الصباح التي تستعمل غالبا ظرف زمان لم يحدث فيها هنا حدث فتعرب حسب موقعها في الجملة: مبتدأ ) الص�

َيْخَشى الُمْؤِمُن َيْوَم الِقَياَمِة. ( كلمة َيْوَم لم يقع فيها الفعل َيْخَشى بل وقع عليها، لذلك ُتعرب مفعوال به).

ْحَمُد َغدًا. (َغدًا اسم منصوب ُيبين الزمان الذي سيقع فيه الحدث، لذلك فالكلمة مفعول معه ظرف زمان ). َيْحُضُر ا�

ُف ْرُف َغْير الُمَتَصر� الظ�

وهو نوعان :
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ما ُيالزم الن�صب على الظرفية أبدًا فال ُيستعمل إال ظرفًا منصوبًا وهي ( قط� ، عوض ، بينا ، بينما ، إذا ، أّيان ، أّنى ، وما ُركب من

الظروف مثل : صباح مساَء ، ليَل ليَل ) .

ى أو ُمْذ أو ُمْنُذ وهي ( قبل ، بعد ، فوق ، تحت ، لدى ، لدن ، عند ، متى ، رفية أو الجر ِبِمْن أو إلى أو َحت� ما ُيالزم الن�صب على الظ�

أين ، هنا ، َثم� ، حيث ، اآلن ) .

ْرُف اْلَمْبِني ْرُف اْلُمْعَرُب والظ� الظ�

ْرُف اْلُمْعَرُب الظ�

روف الُمْبهمة أو الُمْشتقة أو أسماء الَمقادير، مثل: ُهو الذي ُيْنَصب بَفتحة ظاهرة كالظ�

ُيوُر َشَماالً. ُتَهاِجُر الط�

َرَمى الَحاِرُس الكَُرَة َبِعيدًا.

ِسْرُت ِميًال.

أشهُر ظروِف الّزمانِ الُمْعرَبة: يوَم – شهَر – سنَة – عامًا – ساعًة – صباحًا – مساًء – ظهرًا – عصرًا – ثانيًة – دقيقًة – أسبوعًا –

وقَت – أبدًا – حيَن – زماَن – أمدًا – نهارًا – ليًال –

ليلَة – سحرًاً – غداَة – لحظَة – ُهنيهَة…

أشهُر ظروِف المكانِ الُمْعَربِة: فوَق – تحَت – يميَن – يساَر – أماَم – خلَف – جانَب – بيَن – مكاَن – ناحيَة – وسَط – خالَل –

تجاَه – إزاَء – حذاَء – قرَب – حوَل – شرَق – غرَب –

جنوَب – شماَل…

ْرُف اْلَمْبِني الظ�

ُهو ما ُيالِزم حالًة إعراِبَيًة واِحدة، َويكوُن مبنّيًا على ما َيْنتهي به آخُرُه في محل� نصٍب على الّظرفيِة الّزمانيِة أو الَمكاِنية.

أشهُر ُظروِف الّزمانِ الَمْبِنَية: إذا – إْذ – ُمنُذ – ُمْذ – أْمِس – أّيان –اآلَن – قط� – لّما – لدْن – ريثما – كّلما…

أشهُر ّظروِف الَمكان الَمْبنّيِة: أيَن – أنى – َثم� – حيُث – هنا – هناك…

مالحظة

1) هناك ُظروف ُتستعمل للزمان والمكان معا، وال يتم التفريق بينها إال بحسب ما ا�ضيفا إليه، وهي: َقْبل، َبْعد، ِعْنَد.

َحَضَر الُمَحاِمي ِعْنَد الَمْوِعِد . (ِعْنَد : ظرف زمان ؛ ألنه ا�ضيَف إلى موعد وهو دال على زمن ).

اِرعِ الكَِبيِر . ( ِعْنَد : ظرف مكان ؛ ألنه ا�ضيف إلى مكان ) الَمْدَرَسُة ِعْنَد الش�

2) َقْبل وَبْعد:

َالِة. ا� الُمَصل�ي َقْبَل الص� َالِميِذ، َيَتَوض� ُيْنصبان على الظرفية، مثل: َخَرَج اال�ْسَتاُذ َبْعَد الت�

َساِفُر مْن َقْبلِ ُظْهِر الَيْوِم. ان بـ (ِمْن)، مثل: َسا� ُيَجر�

لَْيِه ِمْن َقْبُل. ْلُت ا� ُيْبَنَيان على الضم إذا لم ُيضافا، مثل: َتَوس�

َماَم الَمْسَرحِ. َراَك َغدًا ا� 3) َيجوز تعدد الظروف لفعل واحد، شرط أالّ تكون من نوع واحد، مثل: ا�

نماذج في اإلعراب

َواَء لَْيًال: 1) َشِرَب الَمِريُض الد�
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َشِرَب: فعل ماض مبني على الفتح.

الَمِريُض: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َواَء: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الد�

لَْيًال: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

َماَم الِعَماَرِة: 2) َجلََس الَحاِرُس ا�

َجلََس: فعل ماض مبني على الفتح.

الَحاِرُس: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َماَم: مفعول فيه ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ا�

الِعَماَرِة: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

َباُح َجِميٌل: 3) الص�

َباُح: مبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الص�

َجِميٌل: خبر مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

4) َيْخَشى الُمْؤِمُن َيْوَم الِقَياَمِة:

َيْخَشى: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف.

الُمْؤِمُن: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. َيْوَم: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

وهو مضاف.

الِقَياَمِة: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

ْحَمُد َغدًا: 5) َيْحُضُر ا�

َيْحُضُر: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ْحَمُد: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ا�

َغدًا: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ُيوُر َشَماالً: 6) ُتَهاِجُر الط�

ُتَهاِجُر: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ُيوُر: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الط�

َشَماالً: مفعول فيه ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

www.adirassa.com



 المفعول معه

تعريف المفعول معه

المفعول معه: اسم منصوب دائمًا يأتي بعد واو بمعنى مع، وتسمى هذه الواو واو المعية، مثال: سرت وشاطئ البحر = أي مع وجوار

ومحاذاة شاطئ البحر، ويشترط فيه:

أن يسبق بجملة مثل: (حضر أحمد وأخاه).

أن تكون الواو التي تصحبه للمعية. مثل: (سافر الرجل وطلوَعَ الشمِس) أي مع طلوع الفجر.

أن يكون فضلة يمكن االستغناء عنه، مثل: (جلس محمد والكتاب) أي بمصاحبة الكتاب/ ويمكن أن يتم المعنى األساسي ب (جلس

محمد) فقط.

تأمل األمثلة التالية

إعرابهالمفعول معهواو المعيةالفاعلالفعلالجملة

مفعول معه منصوب (الفتحة)غروبومحمدوصلوصل محمد وغروب الشمس

مفعول معه منصوب (الياء)أبيوتسافرسافرت وأبي إلى المغرب بالطائرة

مفعول معه منصوب (الفتحة)النهروناسرسرنا والنهر في نزهة

مفعول معه منصوب (الكسرة)صديقوتذاكرذاكرت دروسي وصديقي

مفعول معه منصوب (الفتحة)الشارعوضمير مستتر (أنت)تسيرتسير والشارع هذا

مفعول معه منصوب (الفتحة)شيخوضمير مستتر (هي)تعلمتتعلمت وشيخها أحكام التجويد

مفعول معه منصوب (الكسرة)المحالتوضمير مستتر (أنتما)تسيرانتسيران والمحالت التجارية

مفعول معه منصوب (الفتحة)طلوعوتماستيقظاستيقظتم وطلوع الفجر

مفعول معه منصوب (الفتحة)أبناءواألبتبادلتبادل األب الحديث وأبناءه

مفعول معه منصوب (الفتحة)ولدوضمير مستتر (أنت)أتركأترك الناقة وولدها يرضع منها

مفعول معه مبني في محل نصبهذاوضمير مستتر (أنت)سرسر وهذا الطريق تصل إلى المسجد

استنتاج

المفعول معه هو اسم منصوب يدل على المصاحبة أي يأتي بعد "الواو" التي تعني "مع" وتسمى "واو المعية".

شروط المفعول معه

ُيشَترُط في المفعول معه َنصب ما بعد الواو على أنُه مفعول معُه ثالثُة شروط:

1) أن يكون فضلة: ليس ركنا أساسيا في الكالم، مثل المبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول به، بل يجوز أن تتكون الجملة وتفهم دون

ذكره، أما عندما يكون االسم الواقع بعد الواو ركنا أساسيا من

الجملة، مثل: اشترك ابراهيم وماجد، فال يجوز نصبه على المعية، بل يكون معطوفا على ما قبله، فتكون الواو حرف عطف. وذلك ألن

ابراهيم فاعل وهو ركن أساسي في الكالم، فال تصح
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الجملة بغيره. وما عطف عليه ماجد يعامل معاملته، لذا أفادت الواو معنى العطف، ولم تفد معنى المعية.

2) أن يكون ما بعد الواو جملة وليس مفردا – غير جملة – فإن كان ما بعدها غير جملة، مثل: كل جندي وسالحه. يكون معطوفا على

ما قبله كل: وهي مبتدأ ويكون الخبر محذوفا وجوبا بعد

الواو التي تعني العطف االقتران، كما هو وارد في باب المبتدأ والخبر. حيث التقدير كل جندي وسالحه مقترنان.

3) أن تكون الواو التي تسبق المفعول معه تعني (مع)، فإن كانت الواو دالة على العطف، لعدم صحة المعية في مثل قولنا: جاء عماد

وسليم قبله أو بعده، لم يكن ما بعدها مفعوال معه، ألن الواو في الجمة ال تعني (مع). والدليل على ذلك أننا لو قلنا: جاء عماد مع سليم

قبله أو بعده، لكان المعنى فاسدا، وكذلك األمر إن كانت الواو دالة على الحال، فال يجوز أن يكون ما بعدها مفعوال معه، مثل قولنا: نزل

الشتاء والشمس طالعة.

استنتاج

يشترط في المفعول معه:

أن تكون واوه بمعنى مع.

أن يكون ما قبله جملة.

أن يكون فضلة.

أحكام ما بعد الواو

تأمل األمثلة التالية

التعليلحكم ما بعد الواوالتراكيب

ألن ما قبل الواو وما بعدها يشتركان في الزمن ويختلفان في الحدثيجب إعرابه مفعوال معهخرجت وشروق الشمس

ألن الفعل “تراسل” يدل على المشاركة وال يصدر إال من اثنينيجب إعرابه اسما معطوفاتراسل الولد وابُنه

جاء الولد وصديَقه أو

وصديُقه

يجوز إعرابه مفعوال معه أو

اسما معطوفا

ألن ما قبل الواو وما بعدها يشتركان في الزمن والحدث معا وال يدل الفعل

“جاء” على المشاركة

استنتاج

لما بعد الواو ثالثة أحكام:

يجب إعرابه مفعوال معه فينصب.

يجب إعرابه اسما معطوفا فيتبع ما قبله في إعرابه.

يجوز إعرابه مفعوال معه أو اسما معطوفا.

الملخص

تعريفه

ة، وقبل الواو ُجملة ِفيها فعل أو ما ُيشبهه. أمثلة: ى واو الَمِعي� اسم َمنصوب ُيْذكَُر بعد واو َتدل على الُمَصاَحَبة ، وُتَسم�

ْمِس. َخَرْجُت َوُشُروَق الش�

ِسْرُت َوَشاِطَئ الَبْحِر.

ِصيَف. َنا َساِئٌر َوالر� ا�

َخاُه. ُعَمٌر ُمكَْرٌم َوا�

َباحِ ُمِفيٌد. اِطَئ ِفي الص� َسْيُرَك َوالش�
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واو الَعطف وواو الَمِعية

1) واو العطف ُتفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في نسبة الحكم إليهما، واالسم بعدها يكون تابعا لما قبلها في إعرابه.

ِعيَر َوالَقْمَح.( هناك اشتراك في الحكم "باع الفالح" بين االسم بعد واو العطف واالسم قبلها، فالفالح باع الشعير مثال: َباَع الَفال�ُح الش�

وباع القمح أيضا ).

2) واو المعية ال ُتفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم، بل تدل على الُمصاحبة، واالسم بعدها يكون منصوبا على أنه مفعول معه.

لَى الَمْسِجِد َوُطُلوَع الَفْجِر. ( كلمة "ُطُلوَع" هنا مفعول معه، وال يصح أن تكون معطوفة على "الَمْسِجِد" وإالّ صار المعنى: مثال: َذَهْبُت ا�

لَى الَمْسِجِد َوَذَهَب َُطُلوُع الَفْجِر). َذَهْبُت ا�

3) تكون الواو للمعية إذا كان هناك ما يمنع العطف.

" المجرور ب "ِمْن" ألن ذلك يقتضي تكرار ـَ مثال: َعِجْبُت ِمْنَك َوَزْيدًا. ( كلمة "َزْيدا" مفعول معه، ألنه ال يصح عطفها على الضمير "ك

حرف الجر، فإن أردنا العطف قلنا: َعِجْبُت ِمْنَك َوِمْن َزْيٍد.

4) تكون الواو للعطف بعد ما ال يأتي ُوقوعه إالّ من ُمتعدٍد.

ْلِميُذ هنا معطوف على "اال�ْسَتاُذ" وال يمكن إعرابه مفعوال معه، ألن الفعل "َتَناَقَش" يقتضي وجود ْلِميُذ. (الت� مثال: َتَناَقَش اال�ْسَتاُذ َوالت�

أكثر من فاعل ألنه يدل على االشتراك).

5) جواز إعراب الكلمة بعد الواو معطوفا أو مفعوال معه.

مثال: َساَفَر اْبَراِهيُم َوَخاِلُد، أو (َخاِلًدا). ألن الفعل َساَفَر يصح أن يكون صادرا من الشخصين معا، كما يصح أن يكون صادرا من أولهما

بمصاحبة الثاني.

نماذج في اإلعراب

ْمِس: 1) َخَرْجُت َوُشُروَق الش�

َخَرْجُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

ُشُروَق: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

ْمِس: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الش�

2) ِسْرُت َوَشاِطَئ الَبْحِر:

ِسْرُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

َشاِطَئ: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

الَبْحِر: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

ِصيَف: َنا َساِئٌر َوالر� 3) ا�

َنا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ا�

َساِئٌر: خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

ِصيَف: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الر�
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َخاُه: 4) ُعَمٌر ُمكَْرٌم َوا�

ُعَمٌر: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ُمكَْرٌم: خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

َخاُه: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل ا�

جر مضاف إليه.

َباحِ ُمِفيٌد: اِطَئ ِفي الص� 5) َسْيُرَك َوالش�

َسْيُرَك: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر

مضاف إليه.

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

اِطَئ: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الش�

ِفي: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

َباحِ: اسم مجرور ب (ِفي) وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الص�

ُمِفيٌد: خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ِعيَر َوالَقْمَح: 6) َباَع الَفال�ُح الش�

َباَع: فعل ماض مبني على الفتح.

الَفال�ُح: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ِعيَر: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الش�

َو: حرف عطف، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

عير. الَقْمَح: معطوف على الش�

لَى الَمْسِجِد َوُطُلوَع الَفْجِر: 7) َذَهْبُت ا�

َذَهْبُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

لَى: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. ا�

لَى) وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الَمْسِجِد: اسم مجرور ب (ا�

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

ُطُلوَع: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

الَفْجِر: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

8) َعِجْبُت ِمْنَك َوَزْيدًا:

َعِجْبُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

ِمْنَك: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور.

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

َزْيدًا: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على على آخره.

ْلِميُذ: 9) َتَناَقَش اال�ْسَتاُذ َوالت�

َتَناَقَش: فعل ماض مبني على الفتح.

اال�ْسَتاُذ: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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َو: حرف عطف، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

ْلِميُذ: اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الت�

10) َساَفَر اْبَراِهيُم َوَخاِلُد، أو ( َخاِلًدا ):

َساَفَر: فعل ماض مبني على الفتح.

اْبَراِهيُم: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َو: حرف عطف، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

َخاِلُد: اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

أو

َو: واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

َخاِلًدا: مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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 المفعول ألجله

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس المفعول ألجله للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

المفعول ألجله مصدر قبلي يذكر بعد فعل لبيان سبب وعلة وقوعه، ويشاركه في الفاعل والزمان.

يأتي المفعول ألجله نكرة منونة خالية من اإلضافة و حكمه النصب.

يأتي مضافا إلى غيره فيجوز نصبه أو جره بالم دالة على التعليل.

اذا أفاد المصدر التعليل ولم يكن قلبيا أو لم يشارك الفعل في الفاعل والزمان وجب جره بالالم مثل : أحببتك لتعظيمك العلم.

يجوز تقديم المفعول ألجله على عامله سواء نصب أجر : رغبة في العلم سافرت ، سافرت رغبة في العلم ، للرغبة في العلم سافرت.

تعريف المفعول ألجله

تمهيد

تأمل األمثلة التالية:

قرأ الكتب رغبة في معرفة أحكام دينه.

قرأ الكتب لالطالع على تاريخ أمته.

زاَول الرياضة رجاء المحافظة على لياقته البدنّية.

ماذا نسمي كال من "رغبة" و"االطالع" و"رجاء" في هذه الجمل ؟ 

نسميهما مصادر.

بأّية حركة ُضبط آخر هذه المصادر؟ 

ُضبط آخر كل منها بحركة الفتح.

إذا قلنا: لماذا قرأ الكتب ؟ ولماذا زاول الرياضة ؟ بماذا نجيب؟ 

نجيب بالتالي: قرأ الكتب رغبة في معرفة أحكام دينه ولالطالع على تاريخ أمته، وزاول الرياضة رجاء المحافظة على لياقته البدنّية. 

إذا، على ماذا دّلت هذه المصادر المنصوبُة؟ 

دّلت هذه المصادر على السبب الذي من أجله كانت القراءُة ومزاولُة الرياضة.

ماذا نسمي هذه المصادر المنصوبة؟ 

نسميها : المفعول ألجله.

كيف ُنعرب المفعول ألجله؟ 

نعرُبه كالتالي: مفعول ألجله منصوب وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة على آخره.

استنتاج
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المفعول ألجله هو مصدر منصوب يدل على السبب اّلذي من أجله حصل الفعل، بحيث يصح  أن يكون جوابا لسؤال: لماذا فعل، مثال:

أديت الصالة إرضاء لرّبي (جوابا عن سؤال: لماذا صّليت؟)، ومن هنا يمكننا تعريف المفعول ألجله على أنه مصدر منصوب يذكر بعد

فعل ليبين سبب حصوله.

حاالت المفعول ألجله وحكمه

تأمل األمثلة التالية

حكمهحالتهالمفعول ألجلهالتراكيب

يجب نصبهنكرة منونةاحتراماوقف الناس احتراما للعالم

تركُت المنكر خشية ا� 

تركُت المنكر لخشية ا�

خشية 

خشية

مضاف 

مضاف
يجوز نصبه أو جره بالم التعليل

استنتاج

يأتي المفعول ألجله على حالتين:

نكرة منونة خاليا من اإلضافة: حكمه النصب وجوبا

مضافا إلى غيره: حكمه جواز نصبه أو جره بالم تفيد التعليل.

الملخص

تعريفه

ه َغير َمحسوس وصاِدر عن الَحواس الباِطَنة ). الَمْفُعوُل ال�ْجِله َمْصدر َقْلِبي َمنصوب يا�تي ِلَبيان َسَبب ُوُقوع الِفعل ( قْلِبي ألن�

ه َغير َمْحسوس. جود، وِفعله « َشكََر›› َقْلِبي ألن� ْجِله َتم� الس� بب الذي من ا� ُن الس� ِ ← الَمصدر« ُشكْرًا›› ُيَبي� مثال: َسَجْدُت ُشكْرًا ِ��

أقسامه

ينقسم المفعول ألجله إلى قسمين:

اَحِة. لَى الَجَبلِ َطلَبًا ِللر� َمْفُعوُل ال�ْجِله َنِكرة، مثل: َساَفْرُت ا�

قِ. ْلِميُذ َطلََب الّتَفو� َمْفُعوُل ال�ْجِله ُمضاف، مثل: َيْجَتِهُد الت�

مالحظة

َجاحِ َغدًا. ْعَمُل الَيْوَم ِللن� ْعِليل، مثل: ا� 1) يأتي الَمْفعول ألْجله مجرورا بحرف ُيفيد الت�

الِميُذ َخْوفًا ِمَن الَفَشلِ). الِميُذ (أو يقال: َيْجَتِهُد الت� 2) َيجوز تقديم الَمْفعول ألْجله على ِفْعله، مثل: َخْوفًا ِمَن الَفَشلِ َيْجَتِهُد الت�

نماذج في اإلعراب

: ِ 1) َسَجْدُت ُشكْرًا ِ��

َسَجْدُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.

ُشكْرًا: مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةعلى آخره.

: الالم حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، واّ�ِ اسم جاللة مجرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة على ِ ��ِ

آخره.

اَحِة: لَى الَجَبلِ َطلَبًا ِللر� 2) َساَفْرُت ا�
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َساَفْرُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.

لَى: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. ا�

الَجَبلِ: اسم مجرور ب (إلى) وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره.

َطلَبًا: مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

اَحِة: الالم حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، والراحِة اسم مجرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة على ِللر�

آخره.

قِ: ْلِميُذ َطلََب الّتَفو� 3) َيْجَتِهُد الت�

َيْجَتِهُد: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةعلى آخره.

ْلِميُذ: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الت�

َطلََب: مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف،

قِ: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الّتَفو�

َجاحِ َغدًا: ْعَمُل الَيْوَم ِللن� 4) ا�

ْعَمُل: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعة الضمة الظاهرةعلى آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( أَنا). ا�

الَيْوَم: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

َجاحِ اسم مجرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة على َجاحِ: الالم حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، والن� ِللن�

آخره، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول ألجله.

َغدًا: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

الِميُذ: 5) َخْوفًا ِمَن الَفَشلِ َيْجَتِهُد الت�

َخْوفًا: مفعول ألجله مقدم منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ِمَن: حرف جر مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

الَفَشلِ: اسم مجرور ب(ِمَن)، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

َيْجَتِهُد: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الِميُذ: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الت�

َجاحِ: 6) ُهَو ُمْخِلٌص ِفي الَعَملِ َطَمعًا ِفي الن�

ُهَو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.

ُمْخِلٌص: خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ِفي: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

الَعَملِ: اسم مجرور ب (ِفي) وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

َطَمعًا: مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ِفي: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

َجاحِ: اسم مجرور ب (ِفي) وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الن�
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 الحال

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس الحال للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

الحال، وهي وصٌف نكرة منصوبة تبّين هيئة صاحبها عند صدور الفعل. مثل: دخل الضيُف مبتسًما. فالوصف (مبتسًما) هو الحال،

وصاحب الحال هو (الضيف)، فكلمة (مبتسًما) وصف،

ونكرة، والغرض المعنوي الذي أفادته هو بيان هيئة (الضيف) وحاله عند دخوله. ولذلك فهي تصلح أن تكون جواًبا عن: كيف؟

األصل في الحال أن تكون نكرة مشتقة و يأتي صاحبها معرفة .

يكون صاحب الحال فاعال أو مفعوال به أو نائب فاعل أو خبرا أو اسما مجرورا .

تقع الحال مفردة أو جملة فعلية مثبتة أو جملة اسمية مجردة من الناسخ أو مقترنة به أو شبه جملة .

اذا وقع الحال جملة وجب أن يكون لها رابط يربطها بصاحب الحال، و هو الواو فقط ، و إما الضمير فقط ، و إما هما معا.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

يعيش األطفال متشردين.

يعيش األطفال حياتهم قاسية.

تركت الفتاة جاهلة.

الماء صرفا شربا.

يعيش األطفال يعانون من ويالت الحروب.

يسهم الجاهلون في تدهور البيئة وهم غافلون عن أثرها.

الوصف والتحليل

تعريف الحال وصاحب الحال

إذا تأملنا المثال (يعيش األطفال متشردين) نجد أن االسم (مشردين): اسم نكرة – يرتبط باالسم قبله يسمى صاحب الحال – جواب

السؤال (كيف يعيش األطفال؟)، حكمه اإلعرابي (النصب)،

وإذا عدنا إلى المثال نفسه نجد أن االسم قبل الحال (األطفال) يرتبط بالحال ويسمى صاحب الحال.

استنتاج: الحال اسم نكرة منصوب يبين حالة االسم قبله يسمى صاحب الحال ويجيب عن السؤال (لماذا).

أنواع الحال والمواقع اإلعرابية لصاحب الحال

موقعه اإلعرابينوعهصاحب الحالالحالالتراكيب

فاعلمفرداألطفالمشردينيعيش األطفال متشردين.

مفعول بهمفردحياةقاسيةيعيش األطفال حياتهم قاسية.
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نائب الفاعلمفردالفتاةجاهلةتركت الفتاة جاهلة.

مبتدأمفردالماءصرفاالماء صرفا شربا.

فاعلجملة حالية فعليةاألطفاليعانونيعيش األطفال يعانون من ويالت الحروب.

فاعلجملة حالية اسميةالجاهلونوهم غافلونيسهم الجاهلون في تدهور البيئة وهم غافلون عن أثرها.

من معطيات الجدول الواصف نستنتج أن:

صاحب الحال: يكون فاعال أو مفعوال به أو نائب الفاعل أو مبتدأ أو خبرا.

الحال: يكون اسما مفردا منصوبا أو جملة حالية فعلية أو اسمية في محل نصب.

الجملة الحالية وربطها بصاحب الحال

الرابط بين الحال وصاحب الحالالتراكيب

ضمير مستترجاء الطالب يركض.

الواو فقطدخل المدير والمدرس يشرح.

الواو والضمير المنفصل.دخل المدير وهو يبتسم.

استنتاج: إذا وقعت الحال جملة فالبد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، وهو إما الواو فقط، أو الضمير فقط، أو الواو والضمير معا.

مالحظة:

األصل في الحال أن تكون نكرة ويأتي صاحبها معرفة.

الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت.

االستنتاج

الحال اسم منصوب يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال.

يأتي الحال مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية، أو شبه جملة.

يأتي صاحب الحال فاعال أو نائب فاعل أو مفعوال به أو اسما مجرورا أو مبتدأ أو خبرا.

إذا وقعت الحال جملة فالبد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، وهو إما الواو فقط، أو الضمير فقط، أو الواو والضمير معا.

الملخص

تعريف الحال

اسم فضلٌة، نكرٌة، منصوٌب، ُيبين هيئة اسم معرفة قبلَُه ُيسمى صاحَب الحالِ، وَيصُلُح جوابا بعد سؤال: كََيَف؟ 

مثال:

رجَع الفريُق ُمنتِصرًا

رأيُت الَولََد باكًيا

صاحب الحال

يأتي صاحب الحال:

فاعال، مثل: عاَد الجيُش ظاِفرًا.

مفعوال به، مثل: ال تشِرِب الماء كَِدًرا.

نائَب فاعل، مثل: تؤكَُل الفاكهُة ناِضجًة.

خبًرا: هذا الطاِلُب مجًدا.
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مبتدأ: أحمُد مجتهدًا خيٌر منه كسوالً.

جاَرا ومجرورا: مررُت بأحمَد مسرورًا.

يأتي صاحب الحال معرفة، ويكون:

قَبَل الفُل ُمبتِسًما. اسما صريحا، مثل: ا�

ضميرا متصال، مثل: كتبُت الموضوَع ُمسِرًعا.

َضميرا مستترا، مثل: َهَرَب راِكًبا.

أنواع الحال

الحال اسم مفرد، مثل: َرِكبَنا الَبحَر هاِئًجا.

لميُذ وهَو َيجري. الحال جملة اسمية، مثل َحَضَر الت�

فَل َيلَعُب. الحال جملة فعلية، مثل: شاَهدُت الط�

عَجَبني الَورُد الّطاِئَر في القفِص. الحال ظرف، مثل: ا�

مالحظة

1) إذا جاء الحال جملة فال بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، وقد يكون الرابط الواو أو الضمير أو كلهما معا، سواء كانت الجملة

اسمية أو فعلية.

2) ال تقترن الجملة الحالية الفعلية بواو إذا كان فعلها مضارعا، فيكون الرابط بينها وبين الجملة األصلية معنويا فقط، مثال: شاهدُت

فَل يلَعُب الط�

نماذج من اإلعراب

َرَجَع الَفريُق ُمنتِصًرا:

َرَجَع: فعل ماض مبني على الفتح.

الَفريُق: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ُمنتِصًرا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

رأيُت الَولََد باِكًيا:

َرَايُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

الَولََد: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

باِكًيا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

عاَد الجيُش َظاِفًرا:

َعاَد: فعل ماض مبني على الفتح.

الَجيُش: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َظاِفًرا: حال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ال تشَرِب الماَء كَِدًرا:

ال: حرف نهي وجزم، مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

تشَرب: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت).

الماَء: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

كَِدًرا: حال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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 اإلستثناء

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس االستثناء للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

هو استخراج ما بعد " إال " أو إحدى أخواتها من حكم ما قبله، فالمخرج يسمى " مستثنى " و المخرج منه يسمى " مستثنى منه " وإال

" أداة استثناء " .

اذا كان المستثنى منه مذكورا و الكالم تاما غير منفي، وجب نصب المستثنى .

اذا كان المستثنى منه مذكورا و الكالم منفيا، جاز نصب المستثنى أو إتباعه للمستثنى منه على أنه بدل.

اذا كان المستثنى منه غير مذكورا و الكالم منفيا، أعرب المستثنى بإال حسب موقعه في التركيب كما لو كانت إال غير موجودة.

من أدوات االستثناء أيضا " غير و سوى " و حكمهما في اإلعراب كحكم االسم الواقع بعد إال، و المستثنى بعدهما يجر باإلضافة.

يستثنى ب" عدا، خال، حاشا " فينصب االسم بعدهما مفعوال به على أنها أفعال، أو يجر على أنها أحرف جر. و ينصب المستثنى بعد "

خال " و " عدا" المسبوقتين ب "ما".

ال يستثنى إال من معرفة أو نكرة أو نكرة مفيدة ، فال يقال : جاء قوم إال رجال منهم.

ال تدخل ما على حاشا.

استثناء الشيء من غير جنسه ال معنى له.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

حضر التالميذ إال زيد.

الوصف والتحليل

تعريف االستثناء

إذا تأملنا المثال أعاله نجد أن:

«زيد» لم يحضر كباقي التالميذ فخرج بذلك من حكم حضورهم، ويسمى مستثنى.

«التالميذ» تم استثناء زيد منهم في تحقيق فعل الحضور، ويسمى مستثنى منه.

«إال» أداة استثناء استعملت الستثناء زيد من التالميذ، ويسمى أداة استثناء.

استنتاج: االستثناء هو اخراج اسم من حكم ما قبله بواسطة أداة تسمى أداة االستثناء، وجملة االستثناء تتكون من ثالثة عناصر:

المستثنى.

المستثنى منه.

أداة االستثناء.

االستثناء ب «إال» وحكمه
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حكمهالمستثنىأداة االستثناءالمستثنى منهجملة االستثناء

وجوب النصبالعائدينإالالناسرجع الناس إال العائدين من السهرة.

الرفع حسب موقعه في الجملةثوبإالغير مذكورال يستر جسمها إال ثوب ممزق.

جواز الرفع أو النصبعليا / عليإالالتالميذلم يحضر التالميذ إال عليا / علي.

استنتاج: المستثنى ب «إال» يكون حكمه كما يلي:

وجوب النصب إذا كان الكالم مثبتا والمستثنى منه مذكورا.

الرفع حسب موقعه في الجملة إذا كان الكالم منفيا والمستثنى منه غير مذكور.

يجوز أن ينصب أو يتبع المستثنى منه على البدلية إذا كان الكالم منفيا أو المستثنى منه مذكورا.

االستثناء بــ «غير» و «سوى» وحكمه

حكمها وبعدهاأداتهاالمستثنى منهجملة االستثناء

وجوب النصب واالسم بعدها مجرور.غيرالتالميذقام التالميذ غير زيد.

الرفع حسب موقعه في الجملة واالسم بعدها مجرور.غيرالتالميذما قام التالميذ غير زيد.

جواز الرفع على البدلية أو النصب واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذقام التالميذ سوى زيد.

وجوب النصب واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذما قام التالميذ سوى زيد.

الرفع حسب موقعه في الجملة واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذما قام التالميذ سوى زيد.

جواز الرفع على البدلية أو النصب واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذما قام التالميذ سوى زيد.

استنتاج: يستثنى بــ «غير» و«سوى» فيكون لهما حكم كحكم المستثنى الواقع بعد «إال»، ويجر المستثنى بعدهما باإلضافة.

االستثناء بــ «خال» و «عدا» و «حاشا» و «ما عدا» و «ما خال»

حكمهالمستثنىأداتهاالمستثنى منهجملة االستثناء

جواز الرفع أو النصبسعيدًا / سعيدعداالتالميذحضر التالميذ عدا سعيدًا أو سعيد.

وجوب النصبخالدما عداالتالميذحضر التالميذ ما عدا خالد.

جواز الرفع أو النصب.علي / علياخالالتالميذنجح التالميذ خال علي / عليا.

وجوب النصبعلياما خالالتالميذنجح التالميذ ما خال عليا.

جواز الرفع أو النصبخالد / خالداحاشاالتالميذتغيب التالميذ حاشا خالد / خالدا.

استنتاج: يستثنى بـ «خال» و «عدا» و «حاشا» فينصب االسم بعدهما مفعوال به على أنها أفعال، أو يجر على أنها أحرف جر، وإذا

كانت «خال» و «عدا» مسبوقتين بــ «ما» ، فإن االسم بعدهما ينصب وجوبا على أنه مستثنى.

مالحظة:

ال تدخل «ما» على «حاشا»

ال ُيستثنى إال من معرفة أو نكرة مفيدة.

الملخص

المستثنى هو اسم يذكر بعد أداة استثناء مخالفا ما قبلها في الحكم، مثل: ربح التجار إال خالدًا

أركان االستثناء
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كما في المثال ثالثة: مستثنى منه (التجار)، ومستثنى (خالد)، وأداة االستثناء (إال)

حكم المستثنى بإال

1) يجب نصبه إن وقع في كالم مثبت ذكر فيه المستثنى منه، مثال:

أثمرِت األشجار إال شجرًة.

طار الحمام إال واحدًة.

2) يأتي منصوبا على االستثناء أو بدال تابعا للمبدل منه إذا كان الكالم منفيا والمستثنى منه مذكورا، مثال:

لم تتفتح األزهار إال البنفسَج.

لم تتفتح األزهاُر إال البنفسُج.

3) يجب أن يكون ما بعد إال حسب التركيب كما لو كانت إال غير موجودة إن كان الكالم منفيا والمستثنى منه غير مذكور، مثال:

ال تسود الشعوب إال باألخالقِ.

ال يسدي النصيحة إال المخلصون.

المستثنى بغير وسوى

يكون المستثنى بغير وسوى مجرورا باإلضافة.

. إذا كان الكالم تاما مثبتا تكون "غير" منصوبة على االستثناء، مثال: سلمت على القادمين غيَر واحِدِ

إذا كان الكالم تاما ومنفيا تنصب "غير" على االستثناء أو تعرب بدال من المستثنى منه، مثال: ما رأيت أحدا غيَر والدي.

. إذا كان الكالم منفيا والمستثنى منه محذوفا تعرب غير وسوى بحسب موقعهما في الجملة، مثال: لم يفترس الذئب غيَر شاِةِ
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 العدد )تذكيره وتأنيثه(

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس العدد تذكيره وثأنيته للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

العددان واحد واثنان يأتيان بعد المعدود ويوافقانه في التذكير والتأنيث.

تخالف األعداد من ثالثة إلى عشرة المعدودة في التذكير والتأنيث. و يكون المعدود بعدها جمعا مجرورا باإلضافة.

يوافق العددان المركبان احد عشر واثنتا عشر المعدود بجزأيهما في التذكير والتأنيث. ويأتي بعدهما المعدودة مفردا منصوبا على

التمييز.

تأتي األعداد المركبة من ثالثة عشر إلى تسعة عشر قبل المعدود ويخالفه جزءها األول في التذكير والتأنيث. بينما يوافقه جزءها

الثاني ويأتي المعدود معها مفردا منصوبا على التمييز.

تسمى األعداد من عشرين إلى تسعين ألفاظ العقود، و تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ويأتي بعدها المعدود مفردا منصوبا على

التمييز.

تأتي األعداد مائة وألف ومليون قبل المعدود وتكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ويأتي المعدود معها مفردا مجرورا باإلضافة.

يجوز أن يتقدم العدد على المعدود مع احترام قواعد التذكير والتأنيث السالفة، مثال : قرأت كتبا ثالثة وقصصا ثالثا.

تدخل في حكم تذكير العدد وتأنيثه كلمة "بضع" وهي تدل على عدد ال يقل عن ثالثة و ال يزيد على تسعة، وتستعمل االستعمال

نفسه : جاء بضعة رجال / جاء بضع بنات.

يصاغ العدد الترتيبي على وزن فاعل من األعداد المفردة من اثنين إلى عشرة و يطابق المعدود في تذكيره وتأنيثه .

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

تغيب تلميذ واحد وتلميذة واحدة.

فاز بالمسابقة تلميذان اثنان وتلميذتان اثنتان.

اشتريت ثالثة كتب وأربعة دفاتر وخمسة أقالم حبرية وستة أقالم ملونة وسبعة أغلفة وثمانية أقالم لبدية ثم تسع بطاقات.

اشتغلت عشر سنوات / عشرة أعوام.

اشتغلت أحد عشر / اثني عشر عاما.

اشتغلت إحدى عشرة / اثنتي عشرة سنة.

اشتغلت ثالثة عشر / أربعة عشر / خمسة عشر / ستة عشر / سبعة عشر/ ثمانية عشر / تسعة عشر عاما.

اشتغلت ثالث عشرة / أربع عشرة /خمس عشرة /ست عشرة / سبع عشرة / ثمان عشرة / تسعة عشرة سنة.

عشرون / ثالثون / أربعون / خمسون / ستون / سبعون / ثمانون / تسعون درهما أو ورقة.

مئة درهم ورقة.

ألف درهم ورقة.

مليون درهم ورقة.

الوصف والتحليل

العددان (1) و(2) ومالحظتهما

حكمهما اإلعرابي من حيث التذكير والتأنيثنوعهالمعدودنوعهالعدد

العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث (المطابقة).مذكرتلميذمذكرواحد
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العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث (المطابقة).مؤنثتلميذةمؤنثواحدة

العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث (المطابقة).مذكرتلميذانمذكراثنان

العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث (المطابقة).مؤنثتلميذتانمؤنثاثنتان

استنتاج: العددان: واحد واثنان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث.

األعداد من (3) إلى (9) ومعدوداتها

حكمهما اإلعرابي من حيث التذكير والتأنيثنوعهالمعدودنوعهالعدد

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مذكركتبمؤنثثالثة

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مذكردفاترمؤنثأربعة

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مذكرأقالممؤنثخمسة

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مذكرأقالممؤنثستة

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مذكرأغلفةمؤنثسبعة

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مذكرأقالممؤنثثمانية

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مؤنثبطاقاتمذكرتسع

استنتاج: األعداد من ثالثة إلى تسعة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث.

األعداد (10) و(11)  و(12) ومعدوداتها

حكمهما اإلعرابي من حيث التذكير والتأنيثنوعهالمعدودنوعهالعدد

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مؤنثسنواتمذكرعشر

العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث (عدم المطابقة).مذكرأعواممؤنثعشرة

العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث (المطابقة).مذكرعامامذكراحد عشر

العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث (المطابقة).مذكرعامامذكراثنا عشر

العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث (المطابقة).مؤنثسنةمؤنثإحدى عشر

استنتاج: العدد عشرة يخالف المعدود إذا كان مفردا ويوافقه إذا كان مركبا.

األعداد من (13) إلى (19) ومعدوداتها

حكمهما اإلعرابي من حيث التذكير والتأنيثنوعهالمعدودنوعهالعدد

الجزء األول من العدد المركب ال يطابق المعدود بينما الجزء الثاني يطابقه.مذكرعامامؤنث / مذكرثالثة عشر

الجزء األول من العدد المركب ال يطابق المعدود بينما الجزء الثاني يطابقه.مذكرعامامؤنث / مذكرأربعة عشر

الجزء األول من العدد المركب ال يطابق المعدود بينما الجزء الثاني يطابقه.مذكرعامامؤنث / مذكرخمسة عشر

الجزء األول من العدد المركب ال يطابق المعدود بينما الجزء الثاني يطابقه.مؤنثسنةمذكر / مؤنثست عشرة

الجزء األول من العدد المركب ال يطابق المعدود بينما الجزء الثاني يطابقه.مؤنثسنةمذكر / مؤنثسبع عشرة

الجزء األول من العدد المركب ال يطابق المعدود بينما الجزء الثاني يطابقه.مؤنثسنةمذكر / مؤنثتسع عشرة

استنتاج: الجزء األول من العدد المركب ال يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، بينما الجزء الثاني من العدد المركب يطابق المعدود

في التذكير والتأنيث.
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ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون ومضاعفاتها

حكمهما اإلعرابي من حيث التذكير والتأنيثنوعهالمعدودنوعهالعدد

ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون تبقى على صورة واحدة.مذكر / مؤنثدرهما / ورقةمذكر ومؤنثعشرون

ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون تبقى على صورة واحدة.مذكر / مؤنثدرهما / ورقةمذكر ومؤنثثالثون

ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون تبقى على صورة واحدة.مذكر / مؤنثدرهما / ورقةمذكر ومؤنثتسعون

ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون تبقى على صورة واحدة.مذكر / مؤنثدرهم / ورقةمذكر ومؤنثمئة

ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون تبقى على صورة واحدة.مذكر / مؤنثدرهم / ورقةمذكر ومؤنثألف

ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون تبقى على صورة واحدة.مذكر / مؤنثدرهم / ورقةمذكر ومؤنثمليون

استنتاج

حكمه مع المعدودالعدد

المطابقة1 و2

المخالفة3 إلى 9

المطابقة10 مفردا

المطابقة11 و12

الجزء األول: المخالفة / الجزء الثاني: المطابقة13 إلى 19

من 20 إلى 90 

100 – 1000 – 1000000 ومضاعفاتها
تبقى على صورة واحدة في التذكير والتأنيث

الملخص

1) األعداد من (3) إلى (9) تؤنث مع المعدود المذكر، وتذكر مع المعدود المؤنث في جميع حاالتها مفردة أو مركبة أو معطوفا عليها

فتقول: في الخزانة ست مجالت وسبعة أقالم،

وثالثة عشر كتابا وخمس عشرة رسالة، وثمانية وستون دفترا وأربع وخمسون بطاقة.

2) أما العدد (10) فله حاالن:

يوافق معدوده إذا تركب مع غيره كما رأيت: ثالثة عشر كتابا، خمس عشرة رسالة.

ويخالفه مفردا مثل: نجح عشرة طالب وعشر طالبات.

3) والواحد واالثنان يوافقان المعدود في جميع الحاالت، وكذلك ما يصاغ من العدد على وزن (فاعل) نقول: هذا اليوم السابع عشر من

رجب، وغدا الليلة التاسعة عشرَة.

4) األعداد من عشرين الى تسعين والمائة واأللف ومضاعفاتها ال تتغير.
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 العدد )المفرد والمركب(

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

المجموعة (1)

ُرِزق الرجُل طفال واحدا أو طفلين اثنين.

يبلُغ الطفل من العمر ثالث سنوات.

قرأُت عشر صفحات.

تشتغل في المعمل مائة امرأة.

. زار مدينتنا ألَف سائحِِ

يقطُن بالمدينة مليون مواطن.

المجموعة (2)

نجح أحد عشر تلميذا وإحدى عشرة تلميذة.

نجح اثنا عشر تلميذا واثنتا عشرة تلميذة.

عرفُت أربعة عشر صديقا.

عمري تسعة عشر عاما.

الوصف والتحليل

األعداد المفردة

إذا تأملنا األعداد الواردة بأمثلة المجموعة (1) (واحد – اثنين – ثالث – عشرة – مئة – ألف – مليون) نجد أنها مفردة ومنه نستنتج

أن:

األعداد المحصورة بين 1 و10 مفردة.

العدادان 1 و2 يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثا.

األعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا.

العدد 10 يخالف المعدود مفردا.

األعداد (مئة – ألف – مليون) ومضاعفاتها أعداد مفردة وتأتي على صورة واحدة مهما كان المعدود تذكيرا أو تأنيثا.

األعداد المركبة

إذا تأملنا األعداد الواردة بأمثلة المجموعة (2) (أحد عشر – إحدى عشر – اثنا عشر – أربعة عشر – تسعة عشر) نجد أنها أعداد

مركبة، ومنه نستنج أن:

األعداد المحصورة بين 11 و19 مركبة.

العددان المركبان 11 و12 يطابقان المعدود.

األعداد بين 13 و19 يخالف جزءها األول المعدود والثاني يطابقه.
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 العدد )إعرابه وبناؤه(

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس العدد: إعرابه وبناؤه للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

العدد أربعة أقسام: المفرد، المركب، ألفاظ العقود، المعطوف.

يعرب العدد المفرد بالحركات الظاهرة على آخره ما عدا العدد ثمانية الذي يعرب إعراب المنقوص إذا كان مذكرا.

يعرب العدد اثنان / اثنتان إعراب المثنى.

تبنى األعداد المركبة على فتح الجزأين، ما عدا العدد (اثني عشر) / (اثنتي عشر) فيعرب صدره إعراب المثنى و عجزه بدل نون

المثنى.

تعرب ألفاظ العقود إعراب جمع المذكر السالم ألنها ملحقة به.

يعرب العددان مائة و ألف بالحركات الظاهرة.

تكون شين (العشرة) مفتوحة إن دلت على معدود مذكر وساكنة إن دلت على معدود مؤنث.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

المجموعة (1)

لم يحضر تلميذ واحد.

حضَر تلميذان اثنان.

نجحت خمس طالبات.

التقيُت بثماني صديقات.

رتلُت مئة آية قرآنية.

ْلف َْشٍهر﴾. ـٌر من ا� قال تعالى: ﴿لَْيـلَُة اْلقِدر َْخي

المجموعة (2)

نظمُت أحد عشر بيتا شعريا

اشترى عمر اثني عشرة قصة.

فاز الفريق بتسَع عشرة ميدالية.

الشهر ثالثون يوما.

قرأُت أربعين صفحًة من الكتاب.

المجموعة (3)

في القسم تسعة وعشرون تلميذا وتلميذة.

الوصف والتحليل

األعداد المفردة

وهي االعداد من 1 إلى 10 ومائة وألف ومليون ومضاعفاتها

أمثلة المجموعة (1)
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إعرابهالعددالتراكيب

نعت تابع لمنعوته في رفعه وعالمة رفعه تنوين الضم.واحدلم يحضر تلميذ واحد.

نعت تابع لمنعوته في الرفع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى.اثنانحضَر تلميذان اثنان.

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.خمسنجحْت خمس طالبات.

اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره ألنه اسم منقوص.ثمانيالتقيُت بثماني صديقات.

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.مئةرتلت مئة آية قرآنية.

ْلف َْشٍهر﴾. ـٌر من ا� ْلفقال تعالى: ﴿لَْيـلَُة اْلقِدر َْخي اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.ا�

استنتاج

تعرب األعداد المفردة بالحركات الظاهرة حسب موقعها من الجملة باستثناء العدد (اثنان / اثنتان) فيعربان إعراب المستثنى ألنه

ملحق به، والعدد (ثمانية) يعرب بالحركة المقدرة

على آخره إذا كان مذكرا (ثماني) أي يعرب إعراب االسم المنقوص.

األعداد المركبة

وهي األعداد من 11 إلى 19

إعرابهالعددالتراكيب

مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به.أحد عشرنظمت أحد عشر بيتا شعريا.

اثني عشرةاشترى عمر اثني عشرة قصة.
اثنتي: مفعول به منصوب بالياء ألنه ملحق بالمثنى. 

عشرة: اسم مبني على الفتح.

مبني على فتح الجزأين في محل جر اسم مجرور.تسع عشرةفاز الفريق بتسع عشرة ميدالية.

استنتاج

تبنى األعداد المركبة على فتح الجزأين باستثناء العدد اثني عشر / اثنتي عشرة، حيث يعرب الجزء األول منهما إعراب المثنى، والجزء

الثاني يبنى على الفتح.

ألفاظ العقود

وهي األعداد 20 إلى 90

أمثلة المجموعة (2)

إعرابهالعددالتراكيب

خبر لمبتدأ مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.ثالثونالشهر ثالثون يوما.

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.أربعينقرأُت أربعين صفحًة من الكتاب.

استنتاج

تعرب ألفاظ العقود إعراب جمع المذكر السالم ألنهما ملحقة به.

األعداد المعطوفة

أمثلة المجموعة (3)

إعرابهالعددالتراكيب
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في القسم تسعٌة وعشرون تلميذا

وتلميذة.

تسعة

وعشرون

تسعة: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

عشرون: اسم معطوف تابع للمعطوف عليه في رفعه وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق

بجمع المذكر السالم.

استنتاج

تعرب األعداد المعطوفة حسب موقعها من الجملة ويتبع المعطوف المعطوف عليه في إعرابه.

مالحظة

تكون “شين”: العدد العشرة مفتوحة إذا كان معددوها مذكرا، وتكون ساكنة إذا كان معددوها مؤنثا.

الملخص

األعداد المركبة (11 – 19) باستثناء العدد (12)

مبنية على فتح الجزأين:

في محل رفع، مثل: جاء تسعَة عشَر طالبا.

أو في محل نصب، مثل: اشتريُت أربعَة َعَشر كتاًبا.

أو في محل جر، مثل: سافرُت الى خمسَة َعشَر بلدًا.

العدد (12)

ُيعرب الجزء األول منه إعراب المثنى، فُيرفع باأللف، وُينصب وُيجّر بالياء، وُيبنى الجزء الثاني على الفتح، (ويكون في محل جر

اإلضافة)، نحو:

وجدُت في الكتاب اثنتي عشرة صفحَة بيضاء.

األعداد غير المركبة

ُتعرب حسب موقعها في الجملة:

األعداد (من 3 الى 10)

ُتعرب إعراب المفرد، فترفع بالضمة، وُتنصب بالفتحة، وُتجر بالكسرة، وكذلك المئة واأللف باستثناء عددين:

1. اثنان / اثنتان: فيعرب إعراب المثنى ألنه ملحق به.

2. ثمانية: فيعرب إعراب االسم المنقوص إذا كان مذكرا (ثماني).

رأيُت تلميذين اثنين.

فازت خمُس طالبات.

مررُت بثماني طالبات.

قرأُت مائة قصة.

ألفاظ العقود

ُتعرب إعراب جمع المذكر السالم، فُترفع بالواو، وُتنصب وتجر بالياء:

راجعُت أربعين صفحة.

الشهر ثالثون يوما.
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 التمييز

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس التمييز للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

المميز اسم نكرة يذكر لبيان المراد من اسم مبهم أو جملة مبهمة قبله، و يسمى كل منهما مميزا .

المميز يعرب حسب موقعه في الجملة و هو ينقسم إلى نوعين:

مميز ملفوظ: أي أنه يلفظ ويذكر في الجملة.

مميز ملحوظ: و هو ما يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها.

حكم التمييز:

تمييز العدد: ينصب مفردا مع أحد عشر وتسع وتسعين وما بينهما ويجر باإلضافة جمعا مع الثالثة والعشرة وما بينهما ويجر مفردا

مع المائة واأللف.

تمييز أسماء المقادير: يأتي منصوبا وقد يجر بمن أو باإلضافة.

إذا كان المميز ملحوظا فإن التمييز يأتي منصوبا.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

قطفُت عشرين وردة.

طاب المحسن نفسا.

حرَث الفالُح هكتارا ذرة.

أعطى الرجل الفقير صاَع قمح.

أعطى الرجل الفقير صاعا من القمح.

امتأل قلُبه حبورا.

كانت أكثر إشراقا.

َحضَر ثالثة رجال.

حضَر أحد عشر رجال.

حضَر مئة رجل.

الوصف والتحليل

تعريف التمييز والمميز

إذا أخذنا المثال (قطفُت عشرين وردة) و(طاب المحسن نفسا) نجد أن:

االسم (عشرين) والجملة (طاب المحسن) مبهمين في غياب االسمين (وردة) و(نفسا)، ويسمى كل منهما (عشرين – طاب –

المحسن) مميزا.

االسمين (وردة) و( نفسا) يزيالن إبهام ما قبلهما ويسميان تمييزا.
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التمييز اسم نكرة يأتي لتمييز وتوضيح اسم مبهم أو جملة مبهمة قبله، ويسمى كل منهما مميزا.

نوع المميز وأحكام التمييز

حكمه اإلعرابيالتمييزنوعهالمميزالتراكيب

منصوبذرةمفرد ملفوظهكتاراحرَث الفالح هكتارا ذرة.

مجرور باإلضافةقمحمفرد ملفوظصاعأعطى الرجل الفقير صاع قمح.

مجرور بمنمن القمحمفرد ملفوظصاعاأعطى الرجل الفقير صاعا من القمح.

منصوبحبورامفرد ملفوظامتأل قلبهامتأل قلبه حبورا.

منصوبإشراقامفرد ملفوظكانت أكثركانت أكثر إشراقا.

استنتاج

المميز ينقسم إلى نوعين:

مميز ملفوظ: وهو ما يتلفظ به في الكالم ويدل على المساحة أو الكيل أو العدد، وهذا النوع يكون تمييزه منصوبا أو مجرورا بمن

أو مجرورا باإلضافة.

مميز ملحوظ: وهو ما ال يتلفظ به في الكالم ولكن يفهم من الجملة، وهذا النوع يكون تمييزه منصوبا دائما.

تمييز العدد

حكمه اإلعرابيالتمييزنوعهالمميزالتراكيب

مجرور باإلضافةرجالملفوظثالثةحضَر ثالثة رجال.

منصوبرجالملفوظأحد عشرحضر أحد عشر رجال.

مجرور باإلضافةرجلملفوظمئةحضر مئة رجل.

استنتاج

لتمييز العدد حكمين:

يجر باإلضافة مع األعداد (من ثالثة إلى عشرة) حيث يكون جمعا، ومع (مائة وألف) حيث يكون مفردا.

ينصب مع األعداد (11 إلى 99) حيث يكون مفردا.

الملخص

التمييز اسم يذكر لبيان المراد من اسم سابق يصلح ألن تراد به أشياء كثيرة، والمميز قسمان:

1) تمييز ملفوظ: وهو ما يلفظ به في الجملة، كأسماء المقادير (الوزن والمساحة والعدد والكيل). يجوز في تمييز الوزن و الكيل

والمساحة أن ينصب وأن يجر باإلضافة أو بمن، مثال:

شربت كوًبا ماًءا.

. شربت كوب ماِءِ

. أكل الحصان حفنة شعيرا، أكل الحصان حفنة من شعيِرِ

2) تمييز ملحوظ: ويفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها، ينصب التمييز إذا كان المميز ملحوظا مثال:

العنب من ألذ أنواع الفاكهة طمًعا.

فاض القلب سروًرا.
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تمييز العدد

1) يكون تمييز العدد جمعا مجرورا باإلضافة مع األعداد من ثالثة الى عشرة، مثال:

غرسُت ثالث شجيراِتِ

اشتريت خمسة أقالِمِ

2) يكون تمييز العدد مفردا منصوبا مع األعداد من أحد عشر الى تسعة وتسعين، مثال:

في الشهر ثالثون يومًا

رأيت أحد عشر فارسا

3) يكون تمييز العدد مفردا مجرورا باإلضافة مع المئة واأللف ومضاعفتهما، مثال:

ركب السفينة مائتا مسافِرِ

قطع القطار خمسمائة ميلِِ

نماذج في اإلعراب

اشَتريُت ِرطًال َبلًَحا:

اشَتريُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

ِرطًال: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.

َبلًَحا: تمييز كيل ملفوظ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

شِربُت ِلتًرا َحليًبا:

َشِربُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

لتًرا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

حليًبا: تمييز وزن ملفوظ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

َشِربُت كأَس حليِب:

َشِربُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

كأَس: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.

: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. حِليِبِ

: َشِربُت كأًسا من حليِبِ

ِمن: حرف جر مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب.

: اسم مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. حِليِبِ

َحَصَد الفال�ُح ِهكتاًرا َقْمًحا:

حَصَد: فعل ماض مبني على الفتح.

الَفال�ُح: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ِهكتاًرا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

َقمًحا: تمييز كيل ملفوظ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

في المزرعِة ِعشروَن ِعجًال:
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في: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

المزرَعِة: اسم مجرور ب (في) وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم.

ِعشروَن: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.

ِعجًال: تمييز عدد منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

حُسَن أحمُد خلًقا:

حُسَن: فعل ماض جامد مبني على الفتح.

أحمُد: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

خلًقا: تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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 النعت

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس النعت للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

النعت تابع يبين صفة من صفات المنعوت وهو نوعان:

النعت الحقيقي: و هو الذي يبين إحدى صفات االسم الذي قبله أي المنعوت.

النعت السببي: و هو الذي يبين إحدى صفات االسم الذي بعده أي المنعوت.

يتبع النعت الحقيقي منعوته في إعرابه و نوعه و عدده و تعريفه و تنكيره.

يتبع النعت السببي منعوته في إعرابه و تعريفه و تنكيره. و يتبع ما بعده في تذكيره و تأنيثه و يأتي مفردا.

كما يأتي النعت مفردا يأتي جملة ، الجملة النعتية تأتي دائما بعد اسم نكرة و تشمل على ضمير يربطها بالمنعوت.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

أمثلة المجموعة (1)

نجح التلميذ المجتهد.

زرت حديقة جميلة.

اشتريت كتابين جديدين.

نجح التالميذ المتميزون.

أمثلة المجموعة (2)

هذه طفلة شقية.

حضر األب المشاغب ابنه.

أمثلة المجموعة (3)

جاء الرجل المحسن.

هذا طفل يطيع والديه.

عرفت صديقا أخالقه حميدة.

في القرية منازل من طين.

الوصف والتحليل

تعريف النعت (الصفة)

إذا تأملنا أمثلة المجموعة (1) نجد أن:

الكلمات (التلميذ – حديقة – كتابين – التالميذ) تسمى موصوفات أو منعوتات.

الكلمات (المجتهد – جميلة – جديدين – المتميزون) تسمى صفات أو نعوتا.

النعوت تصف المنعوتات.
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النعوت تتبع منعوتاتها في الجنس والعدد وفي اإلعراب والتنكير والتذكير.

استنتاج

النعت تابع يصف اسما قبله يسمى المنعوت ويتبعه في التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير واإلعراب.

نوعا النعت من حيث المعنى

نوعهالنعتالمنعوتالتراكيب

حقيقيشقيةطفلةهذه طفلة شقية.

سببيالمشاغب ابنهاألبحضَر األُب المشاغب ابنه.

استنتاج

ينقسم النعت من حيث المعنى إلى قسمين:

نعت حقيقي: وهو صفة لما قبله، والنعت الحقيقي يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره ونوعه وعدده.

نعت سببي: وهو صفة لما بعده ويسمى المتعلق بالمنعوت، والنعت السببي يتبع ما قبله في اإلعراب والتعريف والتنكير، ويتبع ما

بعده في في التذكير والتأنيث، ويكون مفردا دائما.

أنواع النعت من حيث اللفظ والمعنى

نوعهالنعتالمنعوتالتراكيب

مفردالمحسنالرجلجاء الرجُل المحسن.

جملة فعليةيطيع والديهطفلهذا طفٌل يطيع والديه.

جملة اسميةأخالقه حميدةصديقاعرفت صديقا أخالقه حميدة.

شبه جملةمن طينمنازلفي القرية منازل من طين.

استنتاج

ينقسم النعت من حيث اللفظ إلى أربعة أقسام: مفرد – جملة فعلية – جملة إسمية – شبه جملة.

الجملة النعتية تأتي دائما بعد اسم نكرة، والبد لها من رابط يربطها بالمنعوت.

مالحظة

الجملة بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال.

خالصة

النعت صفة تذكر بعد اسم يسمى منعوتا لبيان بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به.

إذا كانت الصفة من صفات المنعوت نفسه يسمى هذا النعت نعتا حقيقيا وإذا كانت الصفة مما يتعلق بالمنعوت ويرتبط به يسمى

هذا النعت نعتا سببيا.

يتبع النعت الحقيقي منعوته في اإلفراد والثثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير وفي اإلعراب.

النعت السببي يتبع منعوته في اإلعراب والتعريف فقط. ويراعى في تأنيثه وتنكيره ما بعده.

يأتي النعت مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية.

الجملة النعتية يكون منعوتها نكرة وتشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت إما مذكورا أو مقدرا.

الملخص

النعت وصف يأتي بعد اسم ليتمم معناه، وهو نوعان:
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النعت الحقيقي

يصف اسما سابقا ويتبع منعوته في إعرابه وإفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه وتعريفه وتنكيره، مثال:

جاء الرجُل المهذُب

حضرت السيدُة العاقلُة

أقمت في المنزل الفسيحِ

دخل التالميُذ المجتهدون

النعت السببي

ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمنعوت ويكون دائما مفردا، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث مثال:

جاء الرجل المهذُب أخو.

جاء الرجال المهذُب أخوه.

حضرت السيدة العاقلة أمها.

أقمت في المنزل الفسيح فناؤه.

يكون النعت مفردا كما سبق أو جملة اسمية أو جملة فعلية، وأما الجملة فتوصف بها النكرات وما في معناها مثل:

جملة اسمية: رأيت رجال ضحكُته عالية.

جملة فعلية: رأيت فالحا يحرُث األرَض.

والبد في الجملة الواقعة نعتا أن تكون خبرية ذات ضمير يربطها بالمنعوت، سواء في ذلك الجملة الفعلية والجملة االسمية.

نماذج في اإلعراب

إن� األعوام القليلَة القادمَة ستشهُد إرساَل عدِدِ من الرحالِت الفضائيِة.

: حرف توكيد ونصب إن�

" منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره األعواَم: اسم "إن�

القليلَة: نعت تابع لمنعوته في إعرابه

القادمَة: نعت تابع لمنعوته في إعرابه

ستشهُد: السين حرف تسويف واستقبال، "تْشَهُد" فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير

مستتر جوازا تقديره "هي"

إرساَل: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف

: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره عدِدِ

مَن: حرف جر مبني على الفتح

الرحالِت: اسم مجرور بمن، وعالمة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره

" الفضائيِة: نعت تابع لمنعوته في إعرابه، والجملة الفعلية في محل رفع خبر "إن�

ٌب. التلميُذ سعيٌد ولٌد ُمهذ�

لميُذ: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الت�

سعيٌد: بدل تابع للمبَدل منه (التلميُذ) في إعرابه

َولٌَد: خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

ُمهذٌب: نعت تابع لمنعوته في إعرابه

www.adirassa.com



 التوكيد

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس التوكيد للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

الغرض منه تقويُة الكالم السابق وتوثيُقه. وهو نوعان: توكيد لفظي، وتوكيد معنوي:

1) التوكيد اللفظي: هو إعادة اللفظ األول بعينه بقصد التقرير والتقوية، مثل: جاء محمٌد محمٌد ، فـ(محمد) الثانية توكيد لفظي

لـ(محمد) األولى، تتبعها في إعرابها، فهي مرفوعة مثلها، ويقال في إعرابها: محمٌد توكيد لفظي مرفوع وعالمة رفعه الضمة. وأمثلة

أخرى:

صّمَم صّمَم الشعب العراقي على تحرير أرضه، والتوكيد هنا للفعل الماضي (صّمم).

كان سعيٌد نائًما نائًما، والتوكيد هنا لالسم (نائًما).

نعم نعم أنا مؤمن، والتوكيد هنا للحرف (نعم).

{فإّن مع العسر يسًرا إن مع العسر ُيسًرا} ، والتوكيد هنا للجملة كاملًة (إّن مع العسر ُيسًرا).

2) التوكيد المعنوي: وهو تقوية الكلمة األولى بألفاظ معّينة محصورة، البّد أن يّتصل بها ضمير يعود إلى المؤك�د، واأللفاظ هي:

النفس : مثل: جاء العميُد نفُسه.

العين : مثل: رأيت األستاَذ عيَنه في المكتبة.

ِكال : (وتعرب إعراب المثّنى)، مثل: قدم الضيفان كالهما، فأكرمت الضيفين كليهما.

ِكلتا : (وتعرب إعراب المثّنى)، مثل: قرأت القّصتين كلتيهما، فضاعت القصتان كلتاهما.

كُّل : مثل: أحب� المسلمين كُل�هم، وقرأت السورَة كل�ها.

جميع : المسلمون جميُعهم إخوة متعاونون.،

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

جرد األمثلة

المجموعة (1)

قرأت الكثيَر الكثير من القصص.

انتبه انتبه إن السرعَة تقتل.

الصبُر جميل الصبر جميل.

باِدروا بادروا إلى العملِ الجاد.

إن إن طاعة آ� واجبة.

المجموعة (2)

تعودُت على الجلوس في المكان نفسه.

يتصرُف الناُس عامتهم ِوفق العادات.

حضَر التلميُذ الناجح عينُه.

إن األمهات جميعهن ُيحِببن أوالدهن.
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ما أجمل أن ينعم العبد في ظل طاعة آ� العمر كله.

حديث الوادي والسفُر كالهما ليس له نهاية.

التلميذتان كلتاهما نجحتا.

تحديد الظاهرة

إذا تأملنا األمثلة بكلتا المجموعتين نجد أن:

كال من االسم والفعل والجملة سواء االسمية أو الفعلية قد تأكد بالتكرار اللفظي كما حدث بجمل المجموعة (1).

المعنى في الجمل قد تكرر كما حدث بجمل المجموعة (2).

إذن من خالل األمثلة المدرجة نتحدث عن ظاهرة التوكيد.

الوصف والتحليل

تعريف التوكيد

من خالل التحديد السابق للظاهرة نجد أن التوكيد هو من التوابع التي تزيل الغموض عما قبلها (المؤكد) وتتبعه من الناحية اإلعرابية.

استنتاج

التوكيد تابع يذكر بعد المؤكد لرفع احتمال السهو أو الخطأ، ويتبع المؤكد في إعرابه.

أقسام التوكيد

التوكيد اللفظي

نوعهحكمهالتوكيدحكمهالمؤكدالتراكيب

لفظيالنصبالكثيرالنصبالكثيرقرأت الكثير الكثير من القصص.

لفظيالجزمانتبهالجزمانتبهانتبه انتبه إن السرعة تقتُل.

لفظيالجزمالصبر جميلالجزمالصبر جميلالصبُر جميل الصبر جميل.

لفظيالجزمبادرواالجزمبادروابادروا بادروا إلى العمل الجاد.

لفظيالجزمإنالجزمإنإن إن طاعة آ� واجبة.

التوكيد المعنوي

نوعهحكمهالتوكيدالمؤكدالتراكيب

معنويالرفعنفسهالمكانتعودُت على الجلوس في المكان نفسه.

معنويالرفععامةالناسيتصرف الناس عامتهم وفق العادات.

معنويالرفععينهالتلميذحضر التلميذ الناجح عينه.

معنويالنصبجميعاألمهاتإن األمهات جميعهن يحبن أوالدهن.

معنويالنصبكلالعمرما أجمل أن ينعم العبد في ظل طاعة آ� العمر كله.

معنويالرفعكالهماحديث الوادي والعمرحديث الوادي والسفر كالهما ليس له نهاية.

معنويالرفعكلتاهماالتلميذتانالتلميذتان كلتاهما نجحتا.

استنتاج

التوكيد نوعان:
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توكيد لفظي: ويكون بتكرار اللفظ سواء أكان اسما، أم فعال، أم ضميرا، أم حرفا، أم جملة.

توكيد معنوي: ويكون بكلمات منها: نفس، عين، كل، جميع، كال، كلتا، ذات ...

يجب أن يشتمل التوكيد على رابط يتبع المؤكد ويطابقه.

يتبع التوكيد المؤكد في إعرابه.

مالحظة

التوكيد المعنوي يرتبط بضمير يعود على المؤكد.

استخالص

التوكيد تابع يذكر في الكالم ليؤكد معنى سابقا وليرفع الغموض عن ذهن السامع.

يطابق التوكيد المؤكد في حكمه اإلعرابي رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما.

ينقسم التوكيد إلى قسمين:

توكيد لفظي: ويكون بإعادة الكلمة أو الجملة.

توكيد معنوي: ويكون بألفاظ: (نفس – عين – كل – جميع – عامة – كال – كلتا ...)، بشرط أن تشتمل المؤكدات على ضمير

يناسب المؤكد ويعود عليه.

الملخص

التوكيد تابع يذكر بعد متبوعه ليؤكده ودفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصودا، ويطابق التوكيد المؤكد في حكمه اإلعرابي: رفعا

وجرا ونصبا وجزما. وهو نوعان: معنوي

ولفظي.

التوكيد اللفظي

ويكون بتكرار اللفظ حرفا كان او اسما أو فعال أو جملة، أمثلة:

ال ال ترمي األزباَل.

حضَر حضر الغائب.

النظافة من اإليمان، النظافة من اإليمان.

التوكيد المعنوي

ويكون بسبعة ألفاظ: النفس والعين وكل وجميع وعامة وكال وكلتا، وهي تتبع المؤكد في الرفع والنصب والجر، والبد من اشتمالها على

ضمير يربطها بالمؤكد، ويكون مطابقا له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، أمثلة:

قابلُت الوزيَر نفَسه.

احترقِت الداُر كُلها.

فرغُت من األعمال جميَعها.

نماذج في اإلعراب

جاء جاء المطر.

جاء: فعل ماض مبني على الفتح
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جاء: توكيد لفظي مبني على الفتح

المطر: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره

المعادن كلها ثروة أساسية.

المعادن: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره

كلها: كل: توكيد معنوي للمعادن مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر

مضاف إليه

ثروة: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والضمة الثانية للتنوين

أساسية: نعت تابع لمنعوته في رفعه وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

اجتهَد اجتهَد الطالُب المؤدُب.

اجتهَد: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره

اجتهَد: توكيد لفظي مبني على الفتح الظاهر على آخره

الطالُب: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

المؤدُب: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

يحُضُر التالميذ، جميعُهم للمدرسة.

يحضُر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

التالميذ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

جميُعُهم: توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف

والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم: عالمة جمع الذكور العقالء

للمدرسة: الالم: حرف جر مبني على الكسر، المدرسة: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
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 العطف

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس العطف للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

العطف أو المعطوف تابع يتوسط بينه وبين المعطوف عليه حرف من أحرف العطف.

يتبع المعطوُف المعطوَف عليه في إعرابه.

لحروف العطف معان مختلفة يحددها التركيب منها:

الواو ( لمطلق الجمع و االشتراك )

ثم ( للترتيب مع التراخي )

أو ( للتخيير أو اإلباحة أو التقسيم أو الشك )

لكن ( الستدراك )

بل ( اإلضراب و االستدراك )

الفاء ( لترتيب مع التعقيب )

حتى ( للجمع )

أم ( للتسوية أو طلب التعيين )

( للنفي ) .

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

أمثلة المجموعة (1)

الموسيقى ُتطِرب وُتمتع.

نًسا وحالوة. الموسيقى تمأل الهواء ا�

الموسيقى ُتطِرُب النفس وتؤِنُس الوحدة.

قم ثم انتظر دورَك.

استمتعُت بالشعِر والسرد.

أمثلة المجموعة (2)

يتنهُد طورا بفواعلِ األسى والكآبة.

وصلِت الطائرُة فخرج المسافرون

َزْرعت القمح ُثم حصدُتُه.

استنزَفت الزراعُة مصادر المياِه حتى الجوفيَة.

الطائرُة تشبه الُعقاب أو الَنسر.

سواء لدى غير المبالي أنصحته أم لم تنصحه

هل تحب الموسيقى أم الرسم ؟

ال يفهم ما يقوله اليتيم ... لكن يشعر ...

ما سارِت الشعراء أمام الكتائب بل مشت أمامهم...
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يفوز الُمِجد ال الكسول.

الوصف والتحليل

تحديد العطف وعناصره

المعطوف عليهأداة العطفالمعطوفالتركيب

تطربالواوتمتعالموسيقى ُتطرب وتمتع.

نسا وحالوة. أنساالواوحالوةالموسيقى تمأل الهواء ا�

تطرب النفسالواوتؤنس الوحدةالموسيقى تطرب النفس وتؤنس الوحدة.

قمثمانتظرقم ثم انتظر دورك.

الشعرالواوالسرداستمتعت بالشعر والسرد.

استنتاج

العطف: عالقة ربط بين المعطوف والمعطوف عليه بواسطة أداة العطف.

المعطوف عليه: المتبوع الذي يقع قبل أحرف العطف ويختلف حكمه اإلعرابي بحسب موقعه اإلعرابي.

المعطوف: تابع للمعطوف عليه ويقع بعد أحرف العطف ويأخذ حكم المعطوف عليه إعرابيا (رفعا – نصبا – جرا – جزما).

حرف العطف: أدوات تربط المعطوف والمعطوف عليه.

يعطف المفرد على المفرد والجملة على الجملة.

معاني حروف العطف

معناهاحروف العطفالتركيب

مطلق الجمع واالشتراك (دون ترتيب)الواويتنهد طورا بفواعل األسى والكآبة.

الترتيب والتعقيب (دون مهلة)الفاءوصلِت الطائرة فخرَج المسافرون.

الترتيب والتراخي (مع مهلة)ثمَزْرعت القمح ُثم حصدُتُه.

الغاية والتدريجحتىاستنزَفت الزراعُة مصادر المياِه حتى الجوفيَة.

التخييرأوالطائرُة تشبه الُعقاب أو الَنسر.

التسويةأمسواء لدى غير المبالي أنصحته أم لم تنصحه.

طلب التعيينأمهل تحب الموسيقى أم الرسم ؟

االستدراكلكنال يفهم ما يقوله اليتيم ... لكن يشعر ...

اإلضراببلما سارت الشعراء أمام الكتائب بل مشت أمامهم...

النفياليفوز المجد ال الكسول.

استنتاج

م، لكن، بل، ال. ولكل حرف من حروف العطف معنى: حروف العطف تسعة، هي: الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، ا�

الواو: لمطلق الجمع واالشتراك (دون ترتيب).

الفاء: تفيد الترتيب والتعقيب (دون مهلة).

ثم: تفيد الترتيب والتراخي (مع المهلة).

حتى: تفيد الغاية والتدريج.

أو: تفيد التخيير.
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أم: طلب التعين أو التسوية.

بل: تفيد اإلضراب.

ال: تفيد النفي.

لكن: تفيد االستدراك.

الملخص

العطف هو أن يتوسط بين المعطوف عليه والمعطوف، حرف من حروف العطف، فيتبع الثاني األول رفعا ونصبا وجرا وجزما.

أحرف العطف تسعة: ستة منها تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم واإلعراب معا وهي (الواو – الفاء – ثم –

حتى – أو– أم)، والثالثة الباقية تعطي المعطوف

حركة المعطوف عليه دون المشاركة في الحكم، وهي (بل – ال – لكن). وإليك أحوالها بالتفصيل:

الواو

تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم واإلعراب، مثل: سافر أحمد وسليم.

وال تدل على ترتيب بينهما وال تعقيب، إذ يمكن أن يكون أحمد سافر قبل، أو سليم سافر قبل، كما يمكن أن يكونا سافرا معا

الفاء

كالواو تماما إال أنها تفيد الترتيب مع التعقيب، فقولنا: (سافر أحمد فسليم) تدل على أن المسافر األول أحمد، وسليم سافر عقبه بال

مهلة بينهما.

ثم

تفيد الترتيب مع التراخي، فالجملة: (سافر أحمد ثم  سليم) تدل على أن سليما سافر بعد أحمد بمهلة متراخية.

حتى

تفيد الغاية مثل:

غادَر المحتفلون الساحة حتى الصبيان.

أكلُت السمكَة حتى رأسها.

أو

ألحد الشيئين مثل:

يحسُن أن ُتشغل نفسك بالقراءة أو الرياضة.

اشتِر تفاحا أو خوخا.

فإن تقدمهما طلب كانت للتخيير أو اإلباحة.

جاِلس العلماء أو الصلحاء.

أم

متصلة أو متقطعة:

فالمتصلة مثل: أأنت الناجُح أم أخوك؟. ويسبقها همزة استفهام أو همزة تسوية كما رأيت، ويشترك ما قبلها وما بعدها في الحكم

وفي حركة اإلعراب وال يستغنى بأحدهما عن اآلخر.
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والمنقطعة معناها اإلضراب مثل ((بل)) فتقطع الكالم األول لتستأنف كالما جديدا: هال زرَت أصدقاَءك الناجحين أم أنت معتزل =

بل أنت معتزل.

بل

لإلضراب عما تقدمها واالهتمام بما بعدها، وشرط العطف بها أن يكون المعطوف مفردا ال جملة مثل: ما سافر جيرانك بل خادُمهم. ففي

الجملة السابقة نفينا سفر الجيران وأثبتنا

السفر لما بعد ((بل)) وهو (خادمهم)

لكن

لالستدراك، وشرط العطف بها أن تسبق بنفي أو نهي، وأال تقترن بالواو، وأن يكون المعطوف غير جملة مثل:

لم يسافر الطالب لكن وكيُلهم.

ال يقرأن� ضعيف لكن محسٌن.

ال

للنفي والعطف، مثل:

نجَح محموُد ال سليم.

أحِضر وثائَقك ال كتَبَك.

وشرط العطف بها أن يتقدمها خبر مثبت أو أمر. وتفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها.

مالحظة: يجوز عطف الضمير على االسم الظاهر والعكس، غير أنه ال يحسن العطف على ضمير الرفع المتصل أو المستتر إال بعد

توكيدهما بضمير منفصل مثل:

اذهب أنت ورفيُقك

ذهبُت أنا ورفيقي

نماذج في اإلعراب

مر: رأيُت األسد ال الن�

رأيت: رأى من رأيت فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل

األسد: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة

ال: حرف عطف مبني على السكون

النمر: معطوف على األسد منصوب بالفتحة الظاهرة

الشجرُة تنمو وُتثمر:

الشجرة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفع الضمة الظاهرة على آخره

تنمو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي

و: حرف عطف مبني

تثمر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره "هي" والجملة الفعلية "تثمر هي"

معطوفه على جملة الشجرة تنمو
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 البدل

جرد األمثلة

1. كان المصوُر أحمد يتقُن فن� التصوير.

2. يرى الفنانون معظمهم أن فن� التصوير يصنُع الجمال.

3. زرُت المعرَض الفني فراقتني اللوحاُت منظرها.

الوصف والتحليل

تحديد البدل

إذا الحظنا الجملة األولى نجد أن االسم ”المصور” يمكن االستغناء عن ذكره، فنقول : “كان أحمد يتقن فن التصوير” فال يتغير المعنى،

ومنه فليس “المصور” هو المقصود الحكم عليه

بوصفه مصورا بل المقصود الحكم على “أحمد” كشخص. فيكون “أحمد” بدال و“المصور” مبدال منه والبدل يتبع هذا األخير في حكمه

اإلعرابي” الرفع “.

البدل تابع مقصود بالحكم المنسوب إلى المبدل منه، و يأتي من حيث الحكم اإلعرابي تابعا للمبدل منه في الرفع و النصب و الجر.

أنواع البدل

حكمه اإلعرابينوعهالبدلالمبدل منهالمثال

تابع للمبدل منه في الرفعبدل مطابق (الكل من الكل)أحمدالمصور1

تابع للمبدل منه في الرفعبدل البعض من الكلأعظمهمالفنانون2

تابع للمبدل منه في الرفعبدل اشتمالمنظرهااللوحات3

1) في المثال “1” البدل ” أحمد” و المبدل منه ” المصور” يدالن على شخص واحد إذن فالبدل هنا مطابق أو بدل الكل من الكل.

2) في المثال “2” البدل “معظمهم” جزء من المبدل منه ” الفنانون” إذن فالبدل هنا ليس مطابقا للمبدل منه بل هو بدل البعض من

الكل. و هو أيضا يشتمل على  ضمير يعود على المبدل منه.

3) في المثال “3” البدل ” منظر” ال يطابق المبدل منه ” اللوحات” و ليس جزء منه بل يدل على معنى فيه تشتمل عليه اللوحات

فالبدل هنا بدل اشتمال.و هو أيضا يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه.

الملخص

البدل تابع مقصود بالحكم يمهد له بذكر المتبوع قبله ويسمى المبدل منه

أنواع البدل

1) بدل مطابق مثل: ضيُفك اليوم جارَك خالد

2) بدل بعض من كل مثل: قرأُت الصحيفة أكثرها والكتاب ربَعه
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3) وبدل اشتمال وهو أن يكون المبدل منه مشتمال على البدل مثل: أعجبني أخوك فهُمه

والبد في بدل بعض من كل وفي بدل االشتمال أن يحتويا ضميرا يعود على المبدل منه مطابقا له في التذكير والتأنيث واإلفراد

والتثنية والجمع

4) وبدل مباين يذكر إما على سبيل الغلط كأن تريد نداء خالد فيسبق الى لسانك فريد ثم تبدل منه فتقول: يا فريُد خالٌد

وإما بدل نسيان مثل: زارني أخوَك أبوك

وإما أن يذكر ثم يعدل عنه لتغير قصد المتكلم مثل: زرني صباح األحِد األربعاِء

وال يقع هذا البدل إال ارتجاالً، واألحسن اإلتيان قبله بحرف اإلضراب (بل): زرني صباَح األحد بل األربعاِء

نماذج من اإلعراب

1) سطع القمر نوُرُه

سطع: فعل ماض مبني على الفتح

القمر: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة

نوُره: نور بدل اشتمال من القمر مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف والهاء ضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر

2) كان أبو الطيب المتنبي شاعرا حكيمًا

كان: فعل ماضي ناقص مبني على الفتح

أبو الطيب: أبو اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والطيب مضاف إليه مجرور وعالمة جره

الكسرة

المتنبي: بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل

شاِعرًا: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

حكيمًا: نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

3) سرني الخادُم أمانته

سرني: سر فعل ماضي مبني على الفتح، والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به

الخادم: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

أمانته: بدل اشتمال من الخادم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم

في محل جر

4) بنيت الدار أساسها

بنيُت: بني فعل ماضي مبني على السكون التصاله بتاء المتكلم والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

الدار: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

أساسها: أساس بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على

الفتح في محل جر
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 المذكر والمؤنث

البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس المذكر و المؤنث للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

ينقسم االسم إلى مذكر ومؤنث

1) المذكر: ما يصح أن تشير إليه بقولك:(هذا) وهو نوعان :

مذكر حقيقي : ما دل على ذكر من الناس والحيوان.

مذكر مجازي: ما يعامل معاملة المذكر و ليس إنسانا أو حيوانا.

2) المؤنث : ما يصح أن تشير إليه بقولك (هذه) وهو نوعان:

مؤنث حقيقي: ما دل على أنثى من الناس أو الحيوان.

مؤنث مجازي: ما يعامل معاملة المؤنث ليس إنسانا أو حيوانا.

3) المؤنث اللفظي والمعنوي

المؤنث اللفظي : ما لحقته عالمة التأنيث سواء أدل على مؤنث أم مذكر.

المؤنث المعنوي : ما دل على مؤنث حقيقي أو مجازي دون أن تلحقه عالمة التأنيث.

ومن األسماء ما يذكر ويؤنث، ومن الصفات ما يستوي فيها المذكر والمؤنث.

للتأنيث عالمات هي : التاء المربوطة وألف التأنيث المقصورة والممدودة.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

قال تعالى: ﴿ وما محمد إال رسوٌل قد خلت من قبله الرسل ... .﴾

قال عليه السالم: «أعطوا األجير أجره قبل أن يِجف عرقه.»

قال عليه السالم: «اليد العليا خير من اليد السفلى.»

هذا تلميذ وهذه تلميذة.

الوصف والتحليل

تعريف المذكر والمؤنث

لو تأملنا األسماء في األمثلة لوجدنا أن منها ما يدل على مذكر (محمد – رسول – األجير – تلميذ)، ومنها ما يدل على مؤنث (اليد –

العليا – تلميذة).

استنتاج

االسم المذكر هو ما يصح أن تشير إليه بـ (هذا) واالسم المؤنث هو ما يصح أن تشير إليه بـ (هذه).

أقسام المذكر والمؤنث
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التعليلنوعهاالسم المذكر

يدل على ذكر من الناس.حقيقيطبيب

يدل على ذكر من الحيوان.حقيقيحصان

يدل على مذكر وليس من الناس وال من الحيوان.مجازيكتاب

أمثلة االسم المؤنث

التعليلنوعهاالسم المؤنث

يدل على مؤنث من الناس.حقيقيمهندسة

يدل على مؤنث من الحيوان.حقيقيقطة

يدل على مؤنث وليس من الناس وال من الحيوان.مجازيمسطرة

لحقته عالمة التأنيث.حقيقي لفظيأسماء

لم تلحقه عالمة التأنيث.مجازي معنويأرض

استنتاج

المذكر قسمان:

حقيقي: وهو ما دل على ذكر من الناس أو الحيوان.

مجازي: وهو ما دل على مذكر وليس من الناس وال من الحيوان.

المؤنث ينقسم باعتبار الحقيقة والمجاز إلى قسمين:

مؤنث حقيقي: ما دل على مؤنث من الناس أو الحيوان.

مؤنث مجازي: ما دل على مؤنث وليس من الناس وال من الحيوان.

وباعتبار اللفظ والمعنى ينقسم إلى قسمين:

مؤنث لفظي: ما لحقت عالمة التأنيث سواء أكان مؤنثا أم مذكرا.

مؤنث معنوي: ما لم تلحقه عالمات التأنيث سواء أكان حقيقيا أو مجازيا.

مالحظة

عالمات التأنيث ثالث: التاء المربوطة – ألف التأنيث الممدودة – ألف التأنيث المقصورة.

من األسماء ما يذكر ويؤنث مثل: الدلو – الطريق – السكين – السوق – الذراع ...

من الصفات ما يستوي فيها المذكر والمؤنث مثل: صبور – حنون – قتيل – مقول – مقوال – معطير …

الملخص

االسم إما مذكر أو مؤنث، وينقسم المذكر والمؤنث الى عدة أقسام.

الحقيقي والمجازي

االسم الدال على مذكر من أجناس الناس والحيوان، مذكر حقيقي مثل: غالم وُثعُلبان.

واالسم الدال على مؤنث من أجناس الناس والحيوان، مؤنث حقيقي مثل: بنت وأتان.
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ولكل منهما ضمائر وأسماء إشارة وأسماء موصولة خاصة بها تقول: هذا الغالم هو الذي اصطاد ُثعُلبانا، وهذه البنت هي التي خافت من

األتان.

أما بقية األشياء التي ليس فيها مذكر ومؤنث فبعضها يعامل معاملة المذكر الحقيقي في الضمائر واإلشارة والموصوالت فيقال له

مذكر مجازي مثل: بيت وكتاب وُعشب وفهم، فتقول: بيتك جميل أمامه عشب أخضر، وفيه كتاب فهمك له جيد.

وبعضها يعامل معاملة المؤنث في كل ذلك فيقال له مؤنث مجازي مثل: دار وصحيفة ووردة ونباهة، فتقول: تقرأ أختك صحيفة

يومية أمام دار واسعة، بنباهة زائدة وبيدها وردة حمراء.

المؤنث اللفظي والمؤنث المعنوي

المؤنث اللفظي كل اسم فيه إحدى عالمات التأنيث وهي ((التاء المربوطة واأللف المقصورة واأللف الممدودة)) ودل على مذكر مثل:

طلحة وزكرياء وبشرى (اسم رجل).

يعامل معاملة المذكر في الضمائر واإلشارة وغيرهما.

المؤنث معنوي هو المؤنث الخالي من إحدى عالمات التأنيث مثل: سعد وهند وشمس وِرجل.

يعامل معاملة المؤنث الحقيقي في الضمائر واإلشارة والموصوالت، تقول: طلعت الشمس على هند الصغيرة قبل أن تأمرها سعاد

بدخول الدار المجاورة.

عالمات التأنيث الثالث

التاء المربوطة

وذلك حين تدخل على الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنثها مثل: بائعة، فاضلة، مستشفية، محامية.

وقل� أن تلحق األسماء الجامدة، وقد ورد في اللغة: غالمة وإنسانة وامرأة ورُجلة (متشبهة بالرجل)، وحمارة وفتاة فإن كانت الصفة

مما يختص بالنساء لم يكن هناك فائدة من التاء،

لذلك عريت أكثر هذه الصفات عن التاء، مثل: حائض، طالق، َثِيب، ُمطَفل (ذات أطفال) ُمَتئم (تأتي بالتوائم)، مرضع.

وال يجوز أن تدخل التاء هذه الصفات وأمثالها إال ما سمع عن العرب فقد قالوا: مرضعة.

وهناك خمسة أوزان للصفات ال تدخلها التاء فيستوي فيها المذكر والمؤنث:

وزن (َفعول) بمعنى فاعل مثل: صبور، عجوز، حنون. تقول: هذا رجل عجوز وامرأته عجوز صبور.

وزن (َفعيل) بمعنى (مفعول) إن سبق بموصوف أو قرينة تدل على جنسه. مثل: طفلة جريح وامرأة قتيل.

وزن مفعال مثل: ِمهذار، وِمعطار (كثيرة التعطر أو كثيره)، وِمقوال (فصيح أو فصيحة).

وزن ِمْفعيل مثل: ِمعطير (كثيرة التعطر أو كثيره): ِمسكير (كثير السكر).

ِمفَعل: رجل ِمغَشم (مقدام ال يثنيه شيء).

األلف المقصورة

إذا دلت الصفة المشبهة على خلو أو امتالء كانت على وزن (فعالن) للمذكر وعلى وزن (َفعلى) للمؤنث مثل: عطشان: عطشى، ريان،

ا، جوعان: جوعى، شبعان: شبعى. ري�

األلف الممدودة

تقاس زيادتها في مؤنث الصفات الدالة على لون أو عيب في الخلقة أو زينة مثل: أصفر: صفراء، أعور: عوراء، أحور: حوراء.
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