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صورة ما كتبه األستاذ األكرب فضيلة املرحوم شيخ اجلامع األزهر

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي رفع مقام من قصد نحوه وفتح له الباب، والصالة والسالم 
عىل سيدنا حممد املفرد العلم املنعوت بالكرم الناطق بالصواب، وعىل آله األخيار، 

وصحبه ذوي السكون والوقار. 

وبعد، فقد اطلعت عىل كتاب »تقريب النحو« حلرضيت األستاذين اجلليلني 
الشيخ مصطفى عناين املدرس بمدرسة دار العلوم، والشيخ عطية األشقر املدرس 
لطالبه،  تعاىل-  اهلل  شاء  -إن  نافعًا  بابه،  يف  حسنًا  فوجدته  السعيدية،  باملدرسة 
واضح العبارات، متنوع التمرينات، قريب املأخذ، سهل املجتنى، فال عجب أن 

ي التقريب، وأخذ من اسمه أوفر نصيب.   ُسمِّ

شيخ اجلامع األزهر       

سليم البرشي      
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]مقدمة املؤلفني[

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  الكامل،  بنعوت  املنعوت  هلل  احلمد 
عزمهم،  باميض  ين  الدِّ كلمة  رفعوا  الذين  وأصحابه  آله  وعىل  األحوال،  مجيع 

وجازم يقينهم.

وبعد، فهذا كتاب يف مبادئ النحو سهل العبارة، حسن األسلوب، قريب 
الفهم، يساعد الناشئني عىل التعبري بألسنتهم، والتحرير ببناهنم، ملا فيه من خمتلف 

التمرينات، ومجيل العبارات.

وقد سميناه: »تقريب النحو«، ونرجو أن يكون كذلك.

مصطفى عناين                عطية األشقر      
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الكلامت

- َرَجَع ُحَسنْيٌ ِمَن امَلْدَرَسِة)1).
كل كلمة من كلامت هذه العبارة مركبة من بعض احلروف اهلجائية. 

فكلمة »رجع« مركبة من ثالثة منها، وهي: الراء، واجليم، والعني.
والياء،  والسني،  احلاء،  وهي:  منها،  أربعة  من  مركبة  »حسني«  وكلمة 

والنون. 
وكلمة »من« مركبة من: امليم، والنون. 

وهكذا مجيع الكلامت.

ُب ِمَن احلُروِف اهِلَجائيَِّة. )1( َجيُع الَكلاِمِت الَعَربيَِّة َترتكَّ

مترين -1

* َبنيِّ عدد حروف كل كلمة من الكلامت اآلتية:
- َبنَى َأْحَُد ُحْجَرًة يِف َداِرِه.  

- اسَتنَْبَت َخِليٌل َزْعَفَرانًا يِف ُبْسَتانِِه.
- ُيْزَرُع اْلُبنُّ يِف باَِلِد الَيَمِن. 

- االْستِْحاَمُم ُمِفيٌد.  
- الِكَتاُب َنافٌِع. 

ي اجِلْسَم. َياَضُة الَبَدنِيَُّة ُتَقوِّ - الرِّ

)1)  حيسن عند تفهيم أي قاعدة اإلكثار من األمثلة؛ حتى يسهل استنتاجها.
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أقسام الكلمة

)1( َساَفَر حَمُْموٌد إىَِل امَلنُْصوَرِة. 

. )2( َقِدَم َعِلٌّ ِمْن ِمْصَ

. )3( َجَلَس َخالٌِد َعىَل الُكْرِسِّ

كلمة »سافر« تدل عىل حصول السفر وزمن السفر.

وكلمة »قدم« تدل عىل حصول القدوم وزمن القدوم.

وكلمة »جلس« تدل عىل حصول اجللوس وزمن اجللوس. 

ويقال لكل منها: فعل.

)2( الِفْعُل: ُكلُّ َكلَِمٍة َتدلُّ َعَل ُحُصوِل َشٍء وَزَمنِه.
وكلمة »حممود« تدل عىل الذات املعينة من غري زمن.

وكلمة »املنصورة« تدل عىل البلد املعني من غري زمن.

وكلمة »الكرس« تدل عىل املقعد املعروف من غري زمن.

ويقال لكل منها: اسم.

مُن جزءًا منُه. )3( واالْسُم: ُكلُّ كلمٍة تُدلُّ عل َمعنًى من َغرِي َأْن يكوَن الزَّ
وكلمة »إىل« يف املثال األول تدل عىل أن هناية السفر املنصورة.

وكلمة »من« يف الثاين تدل عىل أن ابتداء القدوم مص.

وكلمة »عىل« يف الثالث تدل عىل أن اجللوس فوق الكرس.
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وكل كلمة من هذه الكلامت ال يفهم معناها إال بانضاممها إىل ما معها من 
الكلامت.

ويقال هلا: حرف.

)4( واحَلرُف: كلُّ كلمٍة ال ُيْفَهُم معناَها إاِلَّ َمَع َغرِيَها.
وكل كلمة من الكالم الذي نتكلم به تكون فعاًل أو اساًم أو حرفًا.

)5( فأقساُم الكلمِة ثالثٌة: اسٌم، وفعٌل، وحرٌف.

مترين - 2

* َبنيِّ االسم والفعل واحلرف يف العبارات اآلتية:
- َلبَِس حَمُْموٌد ثَِياَبُه وَذَهَب إىَِل امَلْدَرَسِة. 

ِق َوَتْغُرُب يِف الَغْرِب.   ْ ْمُس ُكلَّ َيوٍم ِمَن الشَّ ُق الشَّ - ُتْشِ

ْر َعَمَل الَيوِم إىَِل الَغِد.  - ال ُتَؤخِّ

- اجلَِزيَرُة ُجْزٌء ِمَن األَْرِض حُيِْيُط بِِه امَلاُء ِمْن مَجِيِع اجِلَهاِت. 

ْمِس. - َيْسَتِفيُد الَقَمُر النُّوَر ِمَن الشَّ



َتْقِرْيُب النَّْحِو 10 

أقسام الفعل

1- الفعل املايض

)1( كَتَب حَمُْموٌد َدْرَسُه.

)2( َغَسَل َحاِمٌد َيَدُه.

رًا. )3( َناَم َعِلٌّ ُمَبكِّ

حَمُْموٌد  كَتَب   « تقول:  بذلك  خترب  أن  وأردت  درسه،  كتابة  حممود  أتم  إذا 
التكلم،  زمن  قبل  حممود  من  الكتابة  حصول  عىل  تدل  »كَتب«  فكلمة  َدْرَسُه«، 

ويقال هلا: فعل ماض. 

وكذا »غَسل، ونام«. 

قبَل  َمَض  َزمٍن  يِف  َشٍء  ُحصوِل  عل  يُدلُّ  الذي  هو  املايِض:  الِفْعُل   )6(
التَّكلُِّم.

مترين - 3

* َبنيِّ األفعال املاضية فيام يأيت:
- َمْن َتِعَب َصِغريًا اْسَتاَح َكبرِيًا.

- امُلْؤِمُن إَِذا َقاَل َصَدَق، َوإَِذا َوَعَد َوَف.

- َحِفَظ حَمُْموٌد َدْرَسُه َوَفِهَمُه؛ َفَكاَفَأُه َوالُِدُه َعىَل َذلَِك.
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2 - الفعل املضارع

)1( َأْكُتُب ِخَطابًا إىَِل َأَحِد َأْصِدَقاِئي.

ُم َوالِِدي. )2( َأْحَتِ

)3( َأْقَرُأ ُدُروِس.

إذا كان حممود مشتغاًل بكتابة خطاب إىل أحد أصدقائه وسأله إنسان: ماذا 
تعمل اآلن؟ يقول: »َأْكُتُب ِخَطابًا إىَِل َأَحِد َأْصِدَقاِئي«، وإذا كان عازمًا عىل كتابة 

هذا اخلطاب وُسِئل: ماذا تعمل بعد اآلن؟ يقول: »َأْكُتُب اخِلَطاَب«. 

فكلمة »أكتب« تدل عىل حصول الكتابة يف زمن التكلم؛ أي: احلال، أو يف 
الزمن الذي بعد زمن التكلم؛ أي: االستقبال، ويقال هلا: فعل مضارع. 

ومثل ذلك يقال يف »أحتُم، وأقرُأ«.

يِف  أو  احلاِل  يف  َشٍء  ُحصوِل  عل  يُدلُّ  الَّذي  هو  املَضارُع:  والفعُل   )7(
االستقباِل.

* أحرف املَضاَرعة:
)1( َأْكُتُب.

)2( َنْكُتُب.

)3( َيْكُتُب.

)4( َتْكُتُب.

تقول:  أو االستقبال  احلال  بالكتابة يف  فقط  نفسك  أن خترب عن  أردت  إذا 
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»أكتُب«، وعن نفسك ومن معك تقول: »نكتُب«، وعن غائب تقول: »يكتُب«، 
وعن غائبة تقول »تكتُب«، وإن خاطبت شخصًا تقول »تكتُب«.

والذي يتكلم يقال له: متكلم، والذي ُتَكلُِّمه يقال له: خماطب، والذي خُتْرِب 
عنه يقال له: غائب.

ى هِذِه  )8( وال ُبدَّ أن يكوَن أوُل املضارِع مهزًة أو نونًا أو ياًء أو تاًء، وُتَسمَّ
األحُرُف األربعُة أحُرَف املضاَرعِة؛ ألنَّ املايِضَ هبا يصرُي مضارعًا.

مترين - 4

1- ضع بدل اهلمزة بقية أحرف املضارعة بالتعاقب يف األفعال اآلتية:
ُ - ُأَعظُِّم. ُأَسافُِر - َأْجِلُس - َأُقوُم - َأْسَتْغِفُر - َأبِيُع - ُأَكربِّ

2- ضع بدل أحرف املضارعة التي يف األفعال اآلتية حرف املضارعة الذي 
َها للغائب: ُ ُيَصريِّ

ُق - َنْسَتِقيُم - َأُفوُز - ُأَصلِّ - َنَتَعلَُّم - ُأِجيُب. َنْكُتُب - ُأَصدِّ

3- َبنيِّ املايض واملضارع يف هذه العبارة:
الِم،  بالسَّ ُيقابُِلُه  َمْن  َيبتِدُئ  َوَسلََّم-  َعِليِه  اهللُ  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َكاَن   -
بياَن، وَما َدَعاُه أَحٌد ِمْن  وُيَصافُِح الَغنِيَّ َوالَفِقرَي، وُيَالُِط أْصَحاَبُه وُياَلِعُب الصِّ

َأْصَحابِه إاِلَّ َأَجاَب َدْعوَتُه.

ِذي ُينَظُِّف َعينَيِه ومَجِيَع َبَدنِِه َوثَِياَبُه َوَمْسَكنَُه َيْسَلُم ِمَن األَْمَراِض َوَيُكوُن  - الَّ
َصِحيَح اجِلْسِم.
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3- فعل األمر

)1( اْكُتْب َدْرَسَك.

)2( َنظِّْف َثْوَبَك.

)3( َنظِّْم َعَمَلَك.

إذا أردت أن تأمر حممودًا بكتابة درسه، تقول له: »اكتْب درسَك«، فكلمة 
»اكتْب« تدل عىل طلب حصول الكتابة من حممود بعد زمن التكلم، ومثلها كلمة 

»نظف« و»نظم«، ويقال هلا: فعل أمر.

)9( وفعُل األمِر: َهو الَّذي يُدلُّ عل طلِب ُحصوِل شٍء بعَد زمِن التَّكلِم.
وكل فعل ال يرج عن كونه ماضيًا أو مضارعًا أو أمرًا.

)10( فأقساُم الفعِل ثالثٌة: ماٍض، ومضارٌع، وأمٌر.

مترين - 5

1- اذكر مضارع هذه األفعال وأمرها:
َقرَأ - َساَفَر - َخَرَج - َتَكلََّم - َكَتَب - َتَعلََّم - اْسَتْفَهَم.

2- َبنيِّ املايض واملضارع واألمر فيام يأيت:
- اْغِسْل َيَديَك َوَفَمَك بْعَد األَْكِل.

- إَِذا َعِمْلَت َعَماًل َفَأْتِقنُْه.

ُط اجِلْسَم. ي األَْعَصاَب َوُينَشِّ - ااِلْغتَِساُل بِامَلاِء الَباِرِد ُيَقوِّ
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- َمْن َتَأنَّى َناَل َما َتَنَّى.

- اَل خَتُْن َمِن اْئَتَمنََك.

- َساِمْح َأَخاَك إَِذا َغِلَط.

ِغرُي الَكبرَِي. َم الصَّ َتِ - ِمَن األََدِب َأْن حَيْ
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الفعل الصحيح اآلخر واملعتل اآلخر

)1( َرَجا إِْبَراِهيُم َصاِحَبُه َأْن َيْعُفَو َعنُْه َفَقبَِل َوَريِضَ َعنُْه.

ْرَس، َوَفِهَم َعلٌّ امَلْسَأَلَة. )2( َطاَلَع َحَسٌن الدَّ

»رجا« فعل آخره ألف لينة، ويقال له: معتل باأللف، و»يعفو« فعل آخره 
واو، ويقال له: معتل بالواو، و»ريض« فعل آخره ياء، ويقال له: معتل بالياء.

ى: أحرف العلة. واأللف اللينة والواو والياء ُتسمَّ

ٍة. )11( الفعُل املعتلُّ اآلخِر: هو الذي يكوُن آخُرُه حرَف علَّ
ومثله:  اآلخر،  صحيح  له:  ويقال  علة،  حرف  آخره  ليس  فعل  »وطالع« 

»فهم، وسمع، ورضب، ونظر«.

ٍة. )12( والفعُل الصحيُح اآلخِر: هو الذي ال يكوُن آخُرُه حرَف علَّ

* أمثلة:
- للصحيح اآلخر: َخَرَج، َقَعَد، َيْكُتُب، َيْقَرُأ، اْسَمْع، اْنَتبِْه.

- للمعتل باأللف: َنَجا، َعَفا، َجَرى، َيْسَعى، اْسَع )األلف حمذوفة(.

َو، َينُْمو، َيْصُفو، اْصُف )الواو حمذوفة(. - للمعتل بالواو: َسُ

َتنِي، ُيْعطِي، َأْعِط )الياء حمذوفة(. ، َلِقَي، َيْ - للمعتل بالياء: َخِشَ

)13( وإذا كاَن املضارُع معتاّل باأللِف يكوُن أمُرُه معتاّل هبا، وإذا كاَن معتاّل 
بالواِو يكوُن أمُرُه كذلَِك، وإذا كان معتاّل بالياِء يكون أمُرُه معتاّل هبا أيضًا.
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مترين - 6

* َبنيِّ الصحيح واملعتل من األفعال يف العبارات اآلتية:
ْدِق َينُْجو اإِلْنَساُن. - بِالصِّ

- َمْن َريِضَ باَِم َقَسَم اهللُ َلُه اْسَتْغنَى َعِن اخلَْلِق.

ِشيِح.  ْ - َيْصُفو َماُء النِّيِل َبالتَّ

- ُسوُء اخلُُلِق ُيْعِدي.

َيا النََّباُت بِامَلاِء. - حَيْ

- چں  ں  ڻ  ڻچ.

- َتَأنَّ يِف َعَمِلَك َواْعَتِن بِِه، َواْرُج ِمَن اهللِ َأْن ُيَساِعَدَك َعىَل إِْتَاِمِه.

ِذي ُيَسافُِر َيَرى َعَجاِئَب َكثرَِيًة. - الَّ

ِذي َيْعَتنِي بِِحْفِظ َما يِف َيِدِه. - احلَاِزُم ُهَو الَّ
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األمثلة اخلمسة

)1( َتْكُتَباِن َيا تِْلِميَذاِن.                            

)2( َتْكُتَباِن َيا تِْلِميَذَتاِن.

)3( َتْكُتُبوَن َيا َتاَلِميُذ.                            

)4( َتْكُتبنَِي َيا تِْلِميَذُة.

)5( التِّْلِميَذاِن َيْكُتَباِن.

)6( التِّْلِميَذَتاِن َتْكُتَباِن.

)7( التَّاَلِميُذ َيْكُتُبوَن.

إذا خاطبَت تلميذًا بفعل مضارع من الكتابة تقول: »تكتب«. 

فإن خاطبَت تلميذين تزيد ألفًا ونونًا يف آخر الفعل وتقول: »تكتبان«. 

وكذلك إذا خاطبَت تلميذتني تقول: »تكتبان«. 

وإن خاطبَت مجاعة من التالميذ تزيد واوًا ونونًا وتقول: »تكتبون«. 

وإن خاطبَت تلميذة تزيد ياء ونونًا وتقول: »تكتبني«.

وإن أخربَت عن تلميذين غائبني تقول: »يكتبان«. 

وعن تلميذتني غائبتني تقول: »تكتبان«.

وعن مجاعة من التالميذ تقول: »يكتبون«.

هلا:  يقال  تكتبني«،  تكتبون،  يكتبون،  تكتبان،  »يكتبان،  األفعال:  وهذه 
األمثلة اخلمسة. 



َتْقِرْيُب النَّْحِو 18 

يف  اتبعت  التي  الطريقة  هبذه  مخسة  أمثلة  منه  تصاغ  مضارع  فعل  وكل 
»يكتب«. 

)14( األمثلُة اخلمسُة: هي كلُّ فعٍل مضارٍع اتصَل بِِه: ألٌف ونوٌن، أو واٌو 
ونوٌن، أو ياٌء ونوٌن.

أمثلة لألمثلة اخلمسة

متصل بياء ونونمتصل بواو ونونمتصل بألف ونوناملضارع
َتْفَهِمنَيَتْفَهُموَنَيْفَهُموَنَتْفَهاَمِنَيْفَهاَمِنَيْفَهُم

ُتْكِرِمنَيُتْكِرُموَنُيْكِرُموَنُتْكِرَماِنُيْكِرَماِنُيْكِرُم

ُم َماِنَيَتَقدَّ َماِنَيَتَقدَّ ُموَنَتَتَقدَّ ُموَنَيَتَقدَّ ِمنَيَتَتَقدَّ َتَتَقدَّ

َتْسَتْفِهِمنَيَتْسَتْفِهُموَنَيْسَتْفِهُموَنَتْسَتْفِهاَمِنَيْسَتْفِهاَمِنَيْسَتْفِهُم

مترين - 7

1 - صغ األمثلة اخلمسة من كل فعل من هذه األفعال:
ُيَسافُِر - َيَتَعلَُّم - َيْفَرُح - َينُْقُل - َيْسَتِفيُد - َيْعُبُد - ُيْؤِمُن - َيِقُف - َيْلَتِفُت.

العبارات  يف  منها  ليست  والتي  اخلمسة  األمثلة  من  التي  األفعال  َبنيِّ   -2
اآلتية:

اِن. ِديَقاِن َيَتَزاَوَراِن َوَيَتَوادَّ - الصَّ

- َتْسَعِديَن َيا َفاطَِمُة إَِذا َتَعلَّْمِت التَّْدبرَِي.

ُدوهَنُْم اخِلَصاَل احلَِميَدَة. ُبوهَنُْم َوُيَعوِّ ُبوَن َأْواَلَدُهْم َوُيَذِّ - الُعَقاَلُء ُيَؤدِّ

- األَُدَباُء َيْكُتُبوَن َأْحَسَن َما َيْقَرُؤوَن، َوحَيَْفُظوَن َأْحَسَن َما َيْكُتُبوَن.
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الكالم

)1( َخِليٌل ُمَسافٌِر.

)2( َخِليٌل يِف امَلْدَرَسِة.

)3( َخِليٌل َكاَن َغاِئبًا.

الفائدة املطلوبة، وينتظر أن  إذا قلت »خليل« وسكت، ال يستفيد السامع 
تضم إليه كلمة أخرى أو أكثر، مثل »مسافر« أو »يف املدرسة« لتتكون مجلة مفيدة. 

وهذه اجلملة املفيدة يقال هلا: كالم.

بُة من َكلمتنِي فأكثر. )15( الَكالُم: َهو اجلملُة املفيدُة املركَّ

* أمثلة:
.» ُم َعِلٌّ - للكالم املركب من فعل واسم: »َساَفَر حَمُْموٌد«، »َيَتَعلَّ

ٌد َرُسوٌل«.  - للكالم املركب من اسمني: »اهللُ َواِحٌد«، »حُمَمَّ

َحرَضَ  »َقْد  َأَحٌد«،  َيِغْب  »َلْ  وحرف:  واسم  فعل  من  املركب  للكالم   -
َحَسٌن«.

يِف  َكُة  »الرَبَ ُمَسافٌِر«،  دًا  حُمَمَّ »إِنَّ  واسمني:  حرف  من  املركب  للكالم   -
الُبُكوِر«.
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مترين - 8

* ضم إىل الكلامت اآلتية كلامت تصري معها جاًل مفيدًة:
- امَلْدَرَسُة .............................              

- الَبْيُت ............................... 

- َفَتَح .................................              

- َهِل امُلَعلُِّم ..........................؟

ْمُس يِف ..........................              - الشَّ

- األَْشَجاُر ............................ 

- َنَجَح ...............................             

اِعي ..............................  - الرَّ

اِن.         كَّ - ُيْشَتَى .................. ِمَن الدُّ

وِق. - ُيَباُع ...................... يِف السُّ

- ُيْزَرُع ...................  يِف الَبَساتنِِي.         

- الَبَلُح ...............................

- احلَِديَقُة .............................         

- .............................  َنظِيٌف. 

- .........................  يِف امَلْدَرَسِة.          

- ............................. َمَع َأبِيِه.
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تقسيم  الكلامت إىل: مبني ومعرب

)1( َهِذِه الَوْرَدُة مَجِيَلٌة.

)2( ُخْذ َهِذِه الَوْرَدَة اجلَِميَلَة.

)3( اْنُظْر إىَِل َهِذِه الَوْرَدِة اجلَِميَلِة.

كلمة »هذه« يف اجلمل الثالث ل يتغري شكل آخرها بل مالزم للكرس، فيقال 
هلا: مبنية.

يف  الفتحة  إىل  األوىل  اجلملة  يف  الضمة  من  آخرها  شكل  تغري  و»الوردة« 
الثانية إىل الكرسة يف الثالثة، فيقال هلا: معربة، ومثلها كلمة »مجيلة«. 

: هو الذي ال يتغرُي شكُل آخِرِه  )16( الكلامُت قساَمِن: مبنيٌّ ومعرٌب، فاملبنيُّ
ِ الرتاكيِب. ِ الرتاكيِب، واملعرُب: هو الذي يتغرُي شكُل آخرِه بتغريُّ بتغريُّ

مترين - 9

التي  الكلامت  من  واملعرب  املبني  َبنيِّ  ثم  أوالً،  كلها  اآلتية  اجلمل  اقرأ   *
حتتها خط:

-  چٱ  ٻ  ٻچ.

-  چٱ  ٻ  ٻچ.

-  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ.

- چٿ   ٿچ.

- چڻ   ڻ  ڻ  ۀچ.
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- چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ.

- چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ.

- چ ٱ  ٻ  ٻچ.

- چٱ  ٻچ.

- چپ   ڀ  ڀ  ڀچ.

- چۈئ   ۈئچ .

- امُلْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعضًا.
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أنواع البناء

)1( َنْحُن.
ِذيَن. )2( الَّ
)3( َهُؤاِلِء.

ِذْي)1). )4( الَّ
ومثلها:  الضم،  عىل  مبنية  إهنا  فيقال:  للضم،  مالزم  آخرها  »نحُن«  كلمة 

»حيُث، ومنُذ«. 
وكلمة »الذيَن« آخرها مالزم للفتح، فيقال: إهنا مبنية عىل الفتح، ومثلها: 

»أيَن، وكيَف«. 
وكلمة »هؤالِء« آخرها مالزم للكرس، فيقال: إهنا مبنية عىل الكرس، ومثلها: 

»أمِس«. 
السكون،  عىل  مبنية  إهنا  فيقال:  للسكون،  مالزم  آخرها  »الذْي«  وكلمة 

ومثلها: »كْم، لْ«.
وكل كلمة مبنية البد أن يالزم آخرها الضم أو الفتح أو الكرس أو السكون، 

ى هذه األنواع األربعة: أنواع البناء. وتسمَّ
العربية  اللغة  كتب  ومن  الكريم،  القرآن  من  الكلامت  بناء  نوع  ويعرف 

الصحيحة املضبوطة، ومن أفواه العارفني.

، والفتُح، والكرُس، والسكوُن.  )17( أنواُع البناِء أربعٌة: الضمُّ

)1)  يوضع لكل كلمة ثالثة أمثلة ثم تستنتج القاعدة.
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األنواع الشهرية من املبنيات

)18( الكلامُت املبنيُة: هي احلروُف جيُعَها وبعُض األفعاِل وبعُض األسامِء.

األفعال املبنية
1 - الفعل املايض

)1( َفِهَم حَمُْموٌد َدْرَسُه.

)2( َنظََّفْت َفاطَِمُة َبْيَتَها.

)3( َبنَى َعِلٌّ َداَرُه.

)4( َزَرْعُت َوْرًدا.

)5( امُلْجَتِهُدوَن َنَجُحوا)1).

آخر الفعل »فهَم« مفتوح ويقال له: مبني عىل الفتح الظاهر، ومثله: »نظََّف، 
وسمَع، وكتَب«. 

وآخر الفعل »بنى« ألف لينة ال تظهر عليها احلركات لتعذرها وعدم إمكان 
النطق هبا، فيقال له: مبني عىل فتح مقدر عىل األلف للتعذر، ومثله: »سعى، ونام، 

ورمى«. 

السكون،  عىل  مبني  له:  فيقال  ساكن،  »زرْعُت«  من  »زرع«  الفعل  وآخر 
ومثله: »أكْلُت، ورشْبُت«. 

)1)  يضاف مثاالن لكل مثال من هذه األمثلة، ثم تستنتج القاعدة تدرييًّا.
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الضم،  عىل  مبني  له:  فيقال  مضموم،  »نجُحوا«  من  »نجح«  الفعل  وآخر 
ومثله: »فهُموا، وسمُعوا، وأطاُعوا«. 

السكوِن،  وعل  املقدِر،  أو  الظاهِر  الفتِح  عل:  ُيبنى  املايض  الفعُل   )19(
. وعل الضمِّ

مترين - 10

* َبنيِّ نوع بناء األفعال املاضية فيام يأيت:
إىَِل  َخَرُجوا  َقْد  َفوَجْدُتُْم  أْصَحاِب  َبْعِض  لِِزياَرِة  اخلَِميِس  َيوَم  َذَهْبُت 
َفَأْدَرْكُتُهْم  َمَكانِنِا،  ُه َعىَل  َفُدلَّ َعنَّا  إَذا أَتى َحَسٌن َوَسَأَل  احلَِديَقِة، وَقاُلوا خلَاِدِمهْم: 
ُهنَاَك، وَكاَنِت احلَِديَقُة َزاِهيًة َزاِهَرًة، َفَقَضينَا الَوْقَت يِف َصَفاٍء، ُثمَّ ُعْدَنا إىَِل َمنَاِزلِنَا 

َفِرِحنَي.
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2- فعل األمر

)1( اْكُتْب َدْرَسَك.                                      

. ْبَن َأْعاَمَلُكنَّ )2( َرتِّ

)3( َحافَِظنَّ َعىَل النََّظاَفِة.

)4( اْعَتِن بَِعَمِلَك.

)5( اْسَع إىَِل اخلرَِي.

)6( اْدُع إىَِل َسْبيِل َربَِّك.

ُموا ِكَباَرُكْم. )7( اْحَتِ

َما ُأْسَتاَذُكاَم. )8( اْحَتِ

ِمي ُأْسَتاَذِك)1). )9( اْحَتِ

»اكتْب« آخره ساكن، ويقال له: مبني عىل السكون، ومثله: »اقرْأ، واجتهْد، 
وازرْع«، وهكذا. 

و»رتب« من »رتْبَن« أمر اتصل بنون يقال هلا: نون النسوة؛ ألهنا تدل عىل 
مجاعة النساء، ويقال له: مبني عىل السكون، ومثله: »اْفَهْمَن، واْغِسْلَن، وَأْرِضْعَن، 

وَنظِّْفَن«، وهكذا. 

« آخره مفتوح، ويقال له: مبني عىل الفتح، والنون  و»حافظ« من »َحافَِظنَّ
املتصلة به يقال هلا: نون التوكيد؛ ألهنا تؤكد حصول الفعل وتدل عىل الرغبة فيه، 

)1)  ضم إىل كل مثال مثالني من جنسه، ثم استنتج القاعدة تدرييًّا.



َتْقِرْيُب النَّْحِو 27 

« وهكذا. ، واْصُدَقنَّ ، واْحَفَظنَّ ومثله: »اْفَهَمنَّ

و»اْعَتِن« أمر - مضارعه »يعتني« - معتل اآلخر حذف منه حرف العلة، 
ويقال له: مبني عىل حذف حرف العلة، ومثله: »اسَع، وادُع« وهكذا. 

و»احتُموا« فعل أمر - مضارعه »حيتمون« من األمثلة اخلمسة - حذفت 
واكتَبا،  واحتِمي،  »احِتَما،  ومثله:  النون،  حذف  عىل  مبني  له:  فيقال  نونه، 

واكتُبوا، واكتبِي«. 

اتَّصَل  أو  اآلخِر،  كاَن صحيَح  إذا  كوِن  السُّ ُيبنَى عل:  األمِر  وفعُل   )20(
التَّوكيِد، وعل حذِف حرِف  بنوِن  اتَّصَل  إذا  الفتِح  النِّسَوِة، وعل  نوُن  به 
ِة إذا كاَن معتلَّ اآلِخِر، وعل حذِف النُّوِن إذا كاَن مضاِرُعُه من األمثلِة  العلَّ

اخلمَسِة.

مترين - 11

* َبنيِّ نوع بناء كل فعل من األفعال اآلتية:
َداِئِد.  - َساِعْد َأَخاَك ِعنَْد الشَّ

- َتَأنَّ يِف َعَمِلَك َكي ُتْتِقنَُه. 

. - اْرَحُوا َعِزيَز َقوٍم َذلَّ

- اْقَرَأنَّ الُكُتَب امُلِفيَدَة، واْعَمَلنَّ باَِم فِيَها.

. - اْلَتِفْتَن إىَِل َتْربِيِة َأواَلِدُكنَّ

ي بِنََظاَفِة َبيتِِك.  - اْهَتمِّ

ِت إِْخَوانَِك. - اْعُف َعْن َزالَّ
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3- الفعل املضارع املتصل بنون التوكيد أو نون النسوة

. )1( اْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ

)2( اَل خُتَاطَِبنَّ َأَحدًا باَِم َيْكَرُه)1).

آخر الفعل »يرضْع« من »يرضْعن« ساكن؛ التصاله بنون النسوة، ويقال له: 
مبني عىل السكون، ومثله: »ينظْمن، ويدبْرَن، ويقْلَن، ويذْبَن«.

« مفتوح؛ التصاله بنون التوكيد، ويقال  وآخر الفعل » ختاطب« من »ختاطَبنَّ
.» ، وتقوَلنَّ ، وتكتَبنَّ ، وتقرَأنَّ له: مبني عىل الفتح، ومثله: »تلعَبنَّ

وعل  التَّوكيِد،  بنوِن  اتَّصَل  إذا  الفتِح  عل  ُيْبنَى  املضارُع:  والفعُل   )21(
كوِن إذا اتَّصَل بنوِن النِّسوِة، وإذا مل يتصْل بإحدى النوننِي يكوُن معربًا،  السُّ

مثل: »َيْكَرُه، وُيْرِضُع، وُيَاطُِب، وَيْفَهُم«، وهكذا.

مترين - 12

* َبنيِّ املضارع املبني واملعرب فيام يأيت:
- اَل َتْضَحَكنَّ ِمْن َغرِي َسَبٍب. 

َجاَل.  - النَِّساُء ُينَظِّْمَن الُبُيوَت، َوُيَربِّنَي األَْطَفاَل، َوُيَساِعْدَن الرِّ

- اجلََمُل حَيِْمُل األَْحَاَل الثَِّقيَلَة، َوَيِسرُي هِبَا َمَساَفًة َطِويَلًة، َوَيْصرِبُ َعىَل اجلُوِع 
َواْلَعَطِش.

)1)  أضف مثالني لكل مثل من هذه  املثل ثم استنتج القاعدة تدرييًّا.
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بإحدى  املتصُل  واملضارُع  واألمُر،  املايض،  هي:  املبنيُة  األفعاُل   )22(
النُّوننِي.

مترين - 13

* َبنيِّ األفعال املبنية ونوع بنائها، واألفعال املعربة يف هذه العبارات: 
ِذيَن اْجَتَهُدوا.  - َكاَفْأُت التَّاَلِميَذ الَّ

- َأْعِط امُلْحَتاَج إَِذا َسَأَلَك. 

ْمَن َيا َسيَِّداُت.  - َتَعلَّ

- ُزوَرنَّ َأْصَحاَبَك. 

نَاِئِع.  ْمَن اْلُعُلوَم، َوَيْشَتِغْلَن بَِجِميِع الصَّ - الَبنَاُت يِف َبْعِض الباَِلِد َيَتَعلَّ

- َتَعلَُّموا الِعْلَم َفإِْن ُكنُْتْم ُمُلوكًا ُفْقُتْم، َوإِْن ُكنُْتْم َأْوَساطًا ُسْدُتْم، َوإِْن ُكنُْتْم 
ُفَقَراَء ِعْشُتْم.

َبُه رِّ ُتَ َحتَّى  اْمرًأ  َتَْدَحنَّ  اَل  ِريِب-  َتْ َغرِي  ِمْن  نَُّه  َتُذمَّ َواَل 

ْدَق َوُحْسَن األََدِب.  ِدي َأْواَلَدِك الصِّ - َعوِّ

- َفِهْمنَا ُدُروَسنَا.
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األسامء املبنية

املوُصولُة،  واألْسامُء  اإلَشارِة،  وأْسامُء  امئُر،  الضَّ املبنيِة:  األَْسامِء  مَن   )23(
ِط. وأْسامُء الرشَّ

1- الضامئر
وٌر. )1( َأَنا َمرْسُ

)2( َأْنَت َفاِهٌم.

)3( ُهَو ُمَسافٌِر.

إذا تكلمت عن نفسك فإنك ال تذكر اسمك بل حتذفه وتضع بدله »أنا« كام 
يف اجلملة األوىل. 

وكذا إن خاطبت شخصًا فإنك ال تذكر اسمه بل حتذفه أيضًا وتضع بدله 
»أنت« كام يف اجلملة الثانية. 

يف  كام  »هو«  اسمه  بدل  تضع  فإنك  غائب  شخص  عن  تكلمت  إذا  وكذا 
اجلملة الثالثة. 

و»أنا، وأنت، وهو« يقال هلا: ضامئر.

مرُي: اسٌم يدلُّ عل املتكلِم أو املخاطِب أو الغائِب. )24( الضَّ
ولكل من املتكلم واملخاطب والغائب ضامئر.
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* ضامئر املتكلم:

املثالالضمرياملثالالضمري
ْرَسالتَّاءَأَنا َجالٌِسَأَنا َكَتْبُت الدَّ

َبنِي َوالِِديالياءَنْحُن َجالُِسوَنَنْحُن َأدَّ

اَي َبنَا َوالُِدَناَناإِيَّاي َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ َأدَّ

اَنا اَنا َكاَفَأ األُْسَتاُذإيَّ إِيَّ

* ضامئر املخاطب:

املثالالضمرياملثالالضمري
اُكْمَأْنَت َجالٌِسَأْنَت اُكْم َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ إِيَّ

اُكنََّأْنِت َجالَِسٌةَأْنِت اُكنَّ َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ إِيَّ

َأْنُتاَم
التَّاءَأْنُتاَم َجالَِساِن

َكَتْبَت، َكَتْبِت، َكَتْبُتاَم، َكَتْبُتْم، 
َكَتْبُتنَّ

اْكُتْبَن َيا َسيَِّداُتالنونَأْنُتاَم َجالَِسَتاِن

اْكُتبِي َيا َسيَِّدُةالياءَأْنُتْم َجالُِسوَنَأْنُتْم

اْكُتَبااأللفَأْنُتنَّ َجالَِساٌتَأْنُتنَّ

اَك اَك َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ اْكُتُبواالواوإِيَّ

اِك اِك َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ الكافإِيَّ
َبِك َوالُِدِك،  َبَك َوالُِدَك، َأدَّ َأدَّ

َبُكْم  َبُكاَم َوالُِدُكاَم، َأدَّ َأدَّ
َبُكنَّ َوالُِدُكنَّ َوالُِدُكْم، َأدَّ

اُكاَم اُكاَم َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ إِيَّ
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* ضامئر الغائب:

املثالالضمرياملثالالضمري
اُهَو َجالٌِسُهَو اُهَ ا َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ اُهَ إِيَّ

اُهْمِهَي َجالَِسٌةِهَي اُهْم َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ إِيَّ

ا ُهَ
ا َجالَِساِن اُهنَُّهَ اُهنَّ َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ إِيَّ

ا َجالَِسَتاِن الَوَلَداِن َكَتَبا، البِنَْتاِن َكَتَبَتااأللفُهَ

األَواَلُد َكَتُبواالواوُهْم َجالُِسوَنُهْم

الَبنَاُت َتَعلَّْمَنالنونُهنَّ َجالَِساٌتُهنَّ

اُه اُه َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ هَبَا َوالُِدَهاهاإِيَّ َأدَّ

اَها اَها َكاَفَأ األُْسَتاُذإِيَّ اهلاءإِيَّ
ا،  هَبُاَم َوالُِدُهَ َبُه َوالُِدُه، َأدَّ َأدَّ

هَبُنَّ َوالُِدُهنَّ هَبُْم َوالُِدُهْم، َأدَّ َأدَّ

)25( وكلُّ ضمرٍي ال يكوُن إاِلَّ متَّصاًل بكلمٍة قبَلُه ُيَقاُل لُه: ضمرٌي متصٌل، 
مثل: التاء يف »كتبُت، ونظرُت، ورأيُت«، وكلُّ ضمرٍي غرِي متصٍل بكلمٍة 

قبَلُه َوَنلفُظ بِه وحَدُه يقال له: ضمرٌي منفصٌل، مثل: »أنا، وأنت، وهو«.
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الضمري املسترت

)1( َأْكُتُب.

)2( َنْكُتُب.

ُد. )3( َتْكُتُب َيا حُمَمَّ

)4( اْكُتْب.

)5( َفاطَِمُة َتْكُتُب.

)6( َفاطَِمُة َكَتَبْت.

ٌد َكَتَب. )7( حُمَمَّ

ٌد َيْكُتُب. )8( حُمَمَّ

الفعل »َأكتُب« يفهم منه أن الذي حتصل منه الكتابة هو املتكلم الذي يدل 
عليه »أنا«.

ومعه  املتكلم  هو  الكتابة  منه  حتصل  الذي  أن  منه  يفهم  »نكتُب«  والفعل 
غريه، أو املتكلم املعظم نفسه الذي يدل عليه »نحُن«.

ُد« يفهم منه أن الذي حتصل منه الكتابة  والفعل »تكتُب« من »َتْكُتُب َيا حُمَمَّ
هو املخاطب الذي يدل عليه »أنَت«.

والفعل »اكتْب« يفهم منه أن الذي حتصل منه الكتابة هو املخاطب الذي 
يدل عليه »أنَت« 

والفعل »تكتُب« من »َفاطَِمُة َتْكُتُب« يفهم منه أن الذي حتصل منه الكتابة 
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هو الغائبة التي يدل عليها »هي«.

والفعل »كتَب« من »َكَتَبْت« يفهم منه أن الذي حصل منه الكتابة هو الغائبة 
التي يدل عليها »هي«.

ٌد َكَتَب« يفهم منه أن الذي حصل منه الكتابة هو  والفعل »كتَب« من »حُمَمَّ
الغائب الذي يدل عليه »هو«.

ٌد َيْكُتُب« يفهم منه أن الذي حيصل منه الكتابة هو  والفعل »يكتُب« من »حُمَمَّ
الغائب الذي يدل عليه »هو«.

و»أنا، ونحن، وأنت، وهو، وهي« التي تفهم من الكالم وال ينطق هبا يقال 
هلا: ضامئر مسترتة.

مرُي املسترُت: هَو الذي يفهُم مَن الكالِم وال ُينطُق بِه.  )26( الضَّ

مترين - 14

* َبنيِّ الضامئر املتصلة واملنفصلة واملسترتة يف اجلمل اآلتية:
- َأْنُتْم ُنَبَهاُء. 

- َقَرْأَنا ُدُروَسنَا يِف ُكُتبِنَا. 

اَنا اْمَتَحَن األُْسَتاُذ.  - إِيَّ

- حَمُْموٌد َمَعُه َساَعٌة َجِديَدٌة. 

- َنْحُن ُقْوٌم اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوَع، َوإَِذا َأَكْلنَا اَل َنْشَبُع.

ْنَيا َواآلِخرِة. ْمنِي ِعْلاًم َينَْفُعنِي يِف الدُّ - َربِّ َعلِّ

ُأَعاَبا- ُأِحبُّ َمَكاِرَم األَْخاَلِق َجْهِدي َوَأْن  َأِعيَب  َأْن  َوَأْكَرُه 
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مترين عل استعامل الضامئر - 15

الضمري مع 
املايض

الضمري مع 
املضارع

الضمري مع
صاحب الضمرياألمر

املتكلم وحده-أكتُبكتبُت

املتكلم ومعه غريه-نكتُبكتبنَا

املخاطباكتْبتكتُبكتبَت

املخاطبةاكتبِيتكتبنَيكتبِت

املخاطبان،  املخاطبتاناكتَباتكتَباِنكتبُتام

املخاطبوناكتُبواتكتبوَنكتبُتْم

املخاطباتاكتَبنَّتكتَبنَّكتبتنَّ

الغائب-يكتُبكتَب

الغائبة-فاطمُة تكتُبكتَبْت

الغائبان أو الغائبتان-يكتَباِن، تكتَباِنكتَبا، كتبَتا

الغائبون-يكتُبوَنكتُبوا

الغائبات-يكتْبَنكتْبَن

مترين - 16

1- اذكر األفعال اآلتية متصلة بالضامئر عل الطريقة السابقة:
قرأ - ُأكِرم - انتبه.
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وجاعة  واثنتني  واثنني  واحدة  اآلتية  اجلمل  من  جلة  بكل  خاطب   -2
الذكور وجاعة اإلناث:

- أْتَقنَْت َعَمَلَك.

- َأْكِرْم َجاَرَك. 

- َأْنَت ُتْكِرُم َضْيَفَك.

3- اجعل كل جلة من اجلمل اآلتية للغائبة والغائبني والغائبتني والغائبات:
- ُهَو َنبِْيٌه. 

- َأْتَقَن َعَمَلُه. 

اُه ُأْكِرُم. - إِيَّ
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2- أسامء اإلشارة

)1( َهَذا التِّْلِميُذ َناِجٌح.

)2( َذاَك التِّْلِميُذ َناِجٌح.

)3( َذلَِك التِّْلِميُذ َناِجٌح.

إذا قلت »التِّْلِميُذ َناِجٌح« فإن السامع ال يعرف التلميذ الذي قصدته، فإذا 
أردت أن تعينه له تشري إليه وتقول إن كان قريبًا منك: »َهَذا التِّْلِميُذ َناِجٌح«. 

و»َذا« يقال له: اسم إشارة، و»التلميذ«: مشار إليه.

وإن كان التلميذ بعيدًا قلياًل تقول: »َذاَك التِّْلِميُذ«.

وإن كان التلميذ بعيدًا كثريًا تقول: »َذلَِك التِّْلِميُذ«.

)27( أسامُء اإلشارِة: كلامٌت يشاُر هبا إىل األشخاِص واألشياِء، وهي: َذا، 
ِذه، َذاِن، َتاِن، ُأواَلِء.

* أمثلة:
- َهَذا الُغاَلُم َنبِيٌه.

- َهِذِه البِنُْت ُمَْتِهَدٌة.

- َهَذاِن الُغاَلَماِن َنبِيَهاِن.

- َهاَتاِن البِنَْتاِن ُمَْتِهَدَتاِن. 

- َهُؤاَلِء الِغْلاَمُن ُنَبَهاُء. 

- ُأوَلِئَك الَبنَاُت ُمَْتِهَداٌت.
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مترين - 17

1- أرش إىل:  
السقف - احلجرة - األوالد - الكرس - الساعة - النوافذ - احلصان - 

اهِلرة.

2- ضع قبل كل اسم من األسامء اآلتية اسم إشارة يناسبه: 

- ..............................  امُلَعلُِّم.

بُّوَرُة. - ............................... السَّ

بَّاَكاِن. - .............................. الشُّ

َجَرَتاِن. - ............................. الشَّ

- ............................... التَّاَلِميُذ.

- ............................  امُلْجَتِهُدوَن.

ْرُس. - ...............................  الدَّ

ُروُس. - .............................. الدُّ

- .............................. األَْشَجاُر.
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3- األسامء املوصولة

يُتُه َرِخيٌص)1). ِذي اْشَتَ - الِكَتاُب الَّ

صفته،  وال  اسمه  يعرف  ال  ولكن  كتابًا،  اشتيت  أنك  شخص  عرف  إذا 
يُتُه َرِخيٌص«.  ِذي اْشَتَ وأردت أن ختربه بأنه رخيص تقول: »الِكَتاُب الَّ

»اشتيته«  وهو  بعدها  ما  بواسطة  للسامع  الكتاب  عينت  »الذي«  فكلمة 
ويقال هلا: اسم موصول، ومجلة »اشتيته« يقال هلا: صلة.

والَِّذيَن،  تاِن،  واللَّ َذاِن،  واللَّ والَّتي،  الَّذي،  املوصولِة:  األسامِء  مَن   )28(
ئِي. يِت، والالَّ والالَّ

* أمثلة:
َر. ِذي َتَأخَّ - َحرَضَ التِّْلِميُذ الَّ

تِي َتَعلََّمْت. - َنَجَحِت البِنُْت الَّ

َرا. َذاِن َتَأخَّ - َحرَضَ التِّْلِميَذاِن اللَّ

َمَتا. َتاِن َتَعلَّ - َنَجَحِت البِنَْتاِن اللَّ

ُروا. ِذيَن َتَأخَّ - َحرَضَ التَّاَلِميُذ الَّ

ِئي َتَعلَّْمَن. - َنَجَحِت الَبنَاُت الالَّ

)1)  أضف مثالني إىل هذا املثال ثم استنتج القاعدة.
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مترين - 18

1- ضع بعد كل اسم من األسامء اآلتية اسم موصول يناسبه:
ُجُل................. َقاَبْلُتُه بِاألَْمِس َعاِلٌ. - الرَّ

- الِكَتاَباِن ....................... ِعنَْدَك ُمْفيَداِن.

- َأْفَلَح التِّْلِميُذ ............... اْجَتَهَد يِف ُدُروِسِه.

وا. ُ - َوَخاَب التَّاَلِميُذ ............. َقصَّ

َجَرَتاِن ......................... يِف َبْيتِنَا َقِصرَيَتاِن. - الشَّ

2- ضع بعد كل اسم موصول صلة تناسبه:
تِي ........................ - َقَطْفُت الَوْرَدَة الَّ

- امَلَطُر الَِّذي .........................  َغِزيٌر.

تِي ...................... َطِويَلٌة. َجَرُة الَّ - الشَّ

ئِي ..................  َسِعيَداٌت. - الَبنَاُت الالَّ

ِذيَن .................... َيْرَبُحوَن. - التَُّجاُر الَّ

َتاِن ................  َواِسَعَتاِن. - احلَِديَقَتاِن اللَّ

َذاِن ................... ُمِضيَئاِن. - النَّْجاَمِن اللَّ
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4- أسامء الرشط

ْم. َتِهْد َتَتَقدَّ - َمَتى َتْ

التقدم  حلصول  رشط  االجتهاد  أن  عىل  تدل  »متى«  كلمة  اجلملة  هذه  يف 
ويقال هلا: اسم رشط.

اَن، َأيَن، َأنَّى، َحيُثام،  )29( أسامُء الرشِط املبنيَُّة هي : َمن، َما، َمهام، َمَتى، َأيَّ
َكيَفام.

مترين- 19

* َبنيِّ أسامء الرشط يف هذه اجلمل:
. ْم يِف الِكرَبِ َغِر َيَتَقدَّ ْم يِف الصِّ - َمْن َيَتَعلَّ

- َما َتْقَتِصْدُه َينَْفْعَك.

- َحيُثاَم َتْسَتِقيُموا ُتَْدُحوا.

- َكْيَفاَم َيُكِن األُْسَتاُذ َتُكْن َتاَلِميُذِه.
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مترين - 20

* َبنيِّ الكلامت املبنية فيام يأيت:
اِم يِف ُبْسَتاِن ُمْؤنَِسَة بِنِْت  - َقاَل حَيَْيى بُن َأْكَثَم: َماَشْيُت امَلْأُموَن َيومًا ِمَن األَيَّ
ْمِس، َفَلامَّ اْنَتَهى إىَِل آِخِر الُبْسَتاِن  ُه ِمَن الشَّ ِذي َيْسُتُ ، َفُكنُْت ِمَن اجلَانِِب الَّ امَلْهِديِّ
ْمِس، َفَقاَل:  ُه ِمَن الشَّ ِذي َيْسُتُ ُجوَع، َأَرْدُت َأْن َأُدوَر إىَِل َذلَِك اجلَانِِب الَّ َوَأَراَد الرُّ
َتنِي، َفُقْلُت: َيا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي َلْو َقَدْرُت  َك َكاَم َسَتْ اَل َتْفَعْل، َوُكْن َكاَم َأْنَت َحتَّى َأْسُتَ
ْحَبِة،  ْمِس؟ َفَقاَل: َهَذا َلْيَس ِمْن َكَرِم الصُّ َأْن َأِقيَك َحرَّ النَّاِر َلَفَعْلُت، َفَكيَف بِالشَّ

ُتُه. َوَمَشى َساتِرًا ِل َكاَم َسَتْ

حَيَْمُدوه النَّاَس  َمِد  حَيْ َمْن  َوالنَّاُس َمـــــْن َعاهَبُْم ُيَعاُب- 



َتْقِرْيُب النَّْحِو 43 

أنواع اإلعراب

)1( َينُْظُر َحَسٌن. 

)2( َلْن َأْنُظَر َحَسنًا. 

)3( َلْ َأْنُظْر إىَِل َحَسٍن.

الثالثة  ويف  منصوب،  الثانية  ويف  مرفوع،  األوىل  اجلملة  يف  »ينظر«  الفعل 
مزوم.

واالسم »حسن« مرفوع يف األوىل، ومنصوب يف الثانية، ومرور يف الثالثة.

يؤخذ من هذا: أن الفعل املعرب يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مزومًا. 

وأن االسم املعرب يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مرورًا.

الرفع والنصب يكونان يف االسم والفعل، وأن اجلر خاص باالسم،  وأن 
واجلزم خاص بالفعل.

)30( أنواُع اإلعراِب أربعٌة : رفٌع ونصٌب وجرٌّ وجزٌم، فالرفُع والنصُب: 
: خاصٌّ باالسِم، واجلزُم: خاصٌّ بالفعِل. يشرتكاِن يف االسِم والفعِل، واجلرُّ

ولكلِّ نوٍع مْن أنواِع اإلعراِب مواضُع خاصٌة بِه.
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نصب الفعل املضارع

)1( َلْن َيِيَب امُلْجَتهُد. 

ِر.  َ )2( َلْن َيْسَعى َعاِقٌل يِف الرضَّ

)3( امُلتَِّحُدوَن َلْن ُيْغَلُبوا)1).

يف املثال األول الفعل »ييب« وقع بعد »لن« وظهرت عىل آخره الفتحة، 
فيقال له: منصوب بالفتحة الظاهرة.

ويف املثال الثاين الفعل »يسعى« وقع بعد »لن« ول تظهر عىل آخره الفتحة؛ 
ألنه معتل باأللف، فيقال له: منصوب بفتحة مقدرة عىل األلف للتعذر.

ويف املثال الثالث الفعل »يغلبوا« مضارع من األمثلة اخلمسة وقع بعد »لن« 
وحذفت نونه، فيقال له: منصوب بحذف النون.

باأللِف،  معتاّل  كاَن  إذا  رِة  املقدَّ بالفتحِة  ينصُب  املضارُع  الفعُل   )31(
وبحذِف النوِن إذا كاَن مَن األمثلِة اخلمسِة، وبالفتحِة الظاهرِة فيام عَدا ذلَك.

)1)  ضم إىل كل مثال مثالني ثم استنتج القاعدة.
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مواضع نصب املضارع

َي الَواِجَب.  )1( َأَودُّ َأْن ُأَؤدِّ

)2( َلْن هُنِْمَل يِف َأْعاَملِنَا. 

)3( إَذْن َتنَْجُحوا. 

)4( اْسَتِقْم َكي َتُفوَز بِِرَضا اهللِ َتَعاىَل.

»أؤدي« يف املثال األول منصوب لوقوعه بعد »أن«.

و»هنمل« يف املثال الثاين منصوب لوقوعه بعد »لن«.

و»تنجحوا« يف املثال الثالث منصوب لوقوعه بعد »إذن«.

و»تفوز« يف املثال الرابع منصوب لوقوعه بعد »كي«.

ى: نواصب الفعل. و»أن« و»لن« و»إِذن« و»كي« تسمَّ

)32( ينصُب الفعُل إذا سبَقُه: »أْن«، أو »لْن«، أو »إذن«، أو »كي«.

مترين - 21

1- َبنيِّ األفعال املنصوبة يف اجلمل اآلتية:
- َأْحِسْن ُمَعاَمَلَة  النَّاِس َكي حُيِْسنُوا ُمَعاَمَلَتَك. 

- َلْن هُنِْمَل يِف ُدُروِسنَا َأَبدًا. 

-  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ.

اَرتِِه. إَِذْن َيْرَبَح.  - حَمُْموٌد اَل َيُغشُّ يِف ِتَ
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- َلْن َتْرَتِقَي إاِلَّ بِالَعَمِل. 

الِِه.  - َلْن َينُْمَو النََّباُت َمَع إِْهَ

يُح اإِلْنَساُن َكي َيْقَوى َعىَل الَعَمِل. - َيْسَتِ

2- أدخل »لن« عل األفعال اآلتية واشكل آخرها:
يكتب - يدعو - يعتني - يسعى - يفهامن - يسودون - تعلمني.
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جزم الفعل املضارع

)1( َلْ ُيِْمْل َحَسٌن. 

)2( َوَلْ َيْسَع يِف َغرِي َفاِئَدٍة

)3( إِْن َتْلَتِفُتوا َتْسَتِفيُدوا.

»يمل« مضارع وقع بعد »ل« وسكن آخره، فيقال له: مزوم بالسكون.

و»يسع« مضارع وقع بعد »ل« وهو معتل اآلخر فحذف آخره، ويقال له: 
مزوم بحذف حرف العلة.

و»تلتفتوا« مضارع من األمثلة اخلمسة وقع بعد »إن« فحذفت نونه، ويقال 
له: مزوم بحذف النون، ومثله: »تستفيدوا«.

حرِف  وبحذِف  اآلخِر،  صحيَح  كاَن  إَذا  بالسكوِن  املضارُع  جيزُم   )33(
ِة إَذا كاَن معتلَّ اآلخِر، وبحذِف النوِن إَذا كاَن مَن األَمثلِة اخلمسِة. العلَّ
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مواضع جزم الفعل املضارع

ى اجلوازم:  يزم املضارع إذا كان قبله إحدى الكلامت اآلتية وتسمَّ

األمثلةجوازم الفعل

َلْ َيِغْب إِْبَراِهيُملْ

ملَّا ُأْتِْم ُدُروِسملَّا

لَِيْحَفْظ ُكلُّ تِْلِميٍذ َدْرَسُهالم األمر

اَل خُتِْلْف َوْعَدَكال الناهية

إِْن َتنَْتبِْه َتْفَهْمإْن

ُبوا ُتَْدُحواإِْذَما إِْذَما َتَتَأدَّ

َمْن ُيْعَن بَِعَمِلِه ُيْتِقنُْهَمْن

َما َتْفَعْل ِمْن َخرْيٍ ُتَكاَفْأ َعَليِهَما

َمْهاَم َأْسَأْل ُأْسَتاِذي ُيِْبَمْهاَم

حُيواَمَتى وا الَواِجَب َتْسَتِ َمَتى ُتَؤدُّ

اَن َاَن ُتطِيُعوا اهللَ ُيَساِعْدُكْمَأيَّ َأيَّ

َأْيَن َتَضْع ُكُتَبَك َتِْدَهاَأْيَن

ْمَأنَّى َتَ َأنَّى َيِْلْس الَعاِلُ حُيْ

َحْيُثاَم َتتَِّفُقوا َتْغِلُبواَحْيُثاَم

َكْيفاَم َيْقَرْأ ُأْسَتاِذي َأْقَرْأَكْيَفاَم

ْمَأيُّ َتِهْد َيَتَقدَّ َأيُّ تِْلِميٍذ َيْ
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األربعة األوىل تزم فعاًل واحدًا.

ى أوهلام:  ى: أدوات رشط، وتزم فعلني يسمَّ و»إِْن« وما بعدها تسمَّ
فعل الرشط، والثاين: جوابه.

)34( وجيزُم املضارُع إذا سبقُه أحُد اجلوازِم اآلتيِة، وهي: ملْ،  ملَّا، الُم األمِر، 
. ، َحيُثاَم، كيَفاَم، أيٌّ اَن، أيَن، أينَّ »ال« الناهية، إْن، إْذَما، َمْن، َما، َمْهاَم، َمَتى، أيَّ

مترين- 22

1- ضع »لن« ثم »مل« قبل كل فعل من األفعال اآلتية واشكل آخره:
يكتب - يدعو - يسعى - يبني - يكتبون - تفهمني - يسافران.

2- َبنيِّ األفعال املجزومة يف العبارات اآلتية:
َؤاَل. ْع بِاجلََواِب َقْبَل َأْن َتْفَهَم السُّ - اَل ُترْسِ

تِّْب ُكلُّ إِْنَساٍن َأْوَقاَت ُشْغِلِه. - لرُِيَ

ِف التَّاَلِميُذ. ُروُس َتنَْصِ - َمَتى َتنَْتِه الدُّ

- َمْن َيْزَرْع حَيُْصْد.

اَر. - إِْن ُتَصاِحُبوا األَْخَياَر َتْأَمنُوا األرَْشَ

- َما َتْفَعُلوا ِمْن َخرٍي ُتَكاَفُؤوا َعَليِه.
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رفع الفعل املضارع

. َفُظ َعِلٌّ )1( حَيْ

)2( َينُْمو النََّباُت بِامَلاِء.

ِري املَِياُه يِف األهَْنَاِر. )3( َتْ

)4( الَعاِقُل َيَتَأنَّى يِف َعَمِلِه.

ُموَن)1). )5( امُلْجَتِهُدوَن َيَتَقدَّ

يف اجلملة األوىل »حيفظ« صحيح اآلخر مرفوع بالضمة الظاهرة.

ويف اجلملة الثانية »ينمو« معتل بالواو وهي ال تظهر عليها الضمة لثقلها، 
فيقال له: مرفوع بضمة مقدرة عىل الواو للثقل.

ويف اجلملة الثالثة »تري« معتل بالياء وهي ال تظهر عليها الضمة لثقلها، 
فيقال له: مرفوع بضمة مقدرة عىل الياء للثقل.

ويف الرابعة »يتأنى« معتل باأللف وهي ال تظهر عليها الضمة لتعذر النطق 
هبا، فيقال له: مرفوع بضمة مقدرة عىل األلف للتعذر.

ويف اخلامسة »يتقدمون« من األمثلة اخلمسة، فيقال له: مرفوع بثبوت النون.

وبالضمِة  اآلخِر،  صحيَح  كاَن  إَذا  الظاهرِة  بالضمِة  املضارُع  يرفُع   )35(
رِة إَذا كاَن معتلَّ اآلخِر، وبثبوِت النوِن إَذا كاَن مَن األمثلِة اخلمسِة. املقدَّ

)1)  يضاف مثاالن لكل نوع من هذه األمثلة ثم تستنتج القاعدة.
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مواضع رفع الفعل املضارع

)36( ُيرَفُع الفعُل املضارُع: إذا مل يكْن قبَلُه ناصٌب وال جازٌم، مثُل: ُيَسافُر 
، َوُيِقيُم َخالٌِد. َعِلُّ

مترين- 23

* َبنيِّ املضارع املنصوب واملجزوم واملرفوع يف العبارات اآلتية:
ِط. - َيُصبُّ النِّيُل يِف الَبْحِر األَْبَيِض امُلَتَوسِّ

- َلْن َيِصَل إىَِل اخلرَِي َكْساَلُن.

- َمْن َيْفَعْل َمْعُروفًا ُيْشَكْر َعَليِه.

وا َتْظفُروا. - إِْن َتْصرِبُ

- اَل َتتَِّكُلوا َعىَل َغرِيُكْم يِف َقَضاِء ُأُموِرُكْم.

ِليِم ِمَن األَْمَراِض َأْن َيُصوَم َرَمَضاَن. - َيُِب َعىَل الَعاِقِل الَبالِِغ السَّ
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كيفية إعراب األفعال

إعراهبااألفعال
فعل ماٍض مبني عىل الفتح الظاهركتَب

فعل ماٍض مبني عىل فتح مقدر عىل األلف للتعذرجَرى

فعل ماٍض مبني عىل الضمفهُموا

فعل ماٍض مبني عىل السكونقرْأُت

فعل أمر مبني عىل السكوناكتْب

فعل أمر مبني عىل حذف الياءأعِط

فعل أمر مبني عىل حذف النوناجتهُدوا

اسمع: فعل أمر مبني عىل الفتحاسمَعنَّ

يفهم: فعل مضارع مبني عىل الفتحليفهَمنَّ

يرضع: فعل مضارع مبني عىل السكونيرضْعَن

يكتب: فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرةلن يكتَب

حيرض: فعل مضارع مزوم بالسكونل حيرْض

يكتبوا: فعل مضارع مزوم بحذف النونل يكتُبوا

تتهدوا: فعل الشط مزوم بحذف النون.َإْن تتهُدوا تنجُحوا
تنجحوا: جواب الشط مزوم بحذف النون

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عىل الواو للثقليصفو

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عىل الياء للثقلتش

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عىل األلف للتعذريتمنى

فعل مضارع مرفوع بثبوت النونيلسون
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مترين - 24

* أعرب األفعال التي يف اجلمل اآلتية بالكيفية السابقة:
ِهْم.  نَّْب َأَذى النَّاِس َكي َتْسَلَم ِمْن رَشِّ - َتَ

- إِْن ُتَساِعُدوا الُفَقَراَء ُتَثاُبوا.

- اَل ُتَعانِْد َمْن إَِذا َقاَل َفَعَل. 

 . َهاِتِنَّ - الَبنَاُت ُيَساِعْدَن ُأمَّ

- َقْد َيْكُبو اجلََواُد.

ُه َحقَّ جِلَـــــاِرَك  َواْعِرْف  الَكِريُم-  َيْعِرُفـــــُه  َواحلَقُّ 
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املذكر واملؤنث

األسة -أي: العائلة- تتكون من األب واألم والبنني والبنات، فاسم األب 
أو االبن يقال له: مذكر، مثل: »حممد، وعل، وحسن، وعباس«. 

والثور،  واجلمل،  احلصان،  مثل:  احليوان،  من  الذكور  أسامء  وكذلك 
والديك.

وزينب،  وفاطمة،  »آمنة،  مثل:  مؤنث،  له:  يقال  البنت  أو  األم  واسم 
وخدية«. 

وكذلك أسامء اإلناث من احليوان، مثل: النعامة، والناقة، والبقرة، والقطة.

ٌد«، ويوصف بـ»الذي« فيقال:  واملذكر يشار إليه بـ»هذا«، فيقال: »َهَذا حُمَمَّ
.» ٌد الَِّذي َحرَضَ »حُمَمَّ

فيقال:  بـ»التي«  ويوصف  آِمنَُة«،  »َهِذِه  فيقال  بـ»هذه«  إليه  يشار  واملؤنث 
ْت«.  تِي َحرَضَ »آِمنَُة الَّ

إليه  ويشار  املذكر،  معاملة  يعامل  بعضها  واحليوان  اإلنسان  غري  وأسامء 
بـ»هذا«، فيقال له مذكر أيضًا، مثل: الكتاب، والقلم، والبيت، والقمر، واملكتب.

وبعضها يعامل معاملة املؤنث، ويشار إليه بـ»هذه«، فيقال له مؤنث أيضًا، 
مثل: الدواة، والورقة، والنار، والدار، واألرض، والشمس. 

ويعرف ذلك من كتب اللغة العربية الصحيحة ومن أفواه العارفني.
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)37( ينقسُم االسُم إىل قسَمنِي: مذكٍر ومؤنٍث، فاملذكُر: ما دلَّ عل ذاٍت 
إليِه  يشاُر  أو  أنثى،  عل  دلَّ  ما  واملؤنُث:  بـ»هذا«،  إليِه  يشاُر  أو  مذكرٍة، 

بـ»هذه«.

مترين - 25

* َبنيِّ املذكر واملؤنث يف هذه العبارة:
َمَع  َساَعًة  هِبَا  َوَمَكْثُت  مَجِيَلًة،  َزْهَرًة  ِمنَْها  َوَقَطْفُت  َزاِهَيًة،  َرْوَضًة  َدَخْلُت 
َوَزينَُب  َفاطَِمُة  ِغرَياُت  َأَخَواُتنَا الصَّ َمَعنَا  َوَكاَن  َأْصَحاِب َعِلٍّ َوحَمُْموٍد َوُمْصَطًفى، 

َراَفَة َوالِفيَل، َوَكثرِيًا ِمْن َأْنَواِع احلََيَواِن. ُبَع َوالزَّ َوَعاِئَشُة، َوَرَأْينَا النََّعاَمَة َوالسَّ
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املفرد واملثنى واجلمع

)1( ِعنِْدي ِكَتاٌب. 

ٍد ِكَتاَباِن.  )2( ِعنَْد حُمَمَّ

)3( ِعنَْد َحَسٍن َثاَلَثُة ُكُتٍب.

»كتاب« اسم يدل عىل واحد، ويقال له: مفرد.

و»كتابان« اسم يدل عىل اثنني، ويقال له: مثنى.

و»كتب« اسم يدل عىل أكثر من اثنني، ويقال له: جع.

واحٍد،  عل  دلَّ  ما  فاملفرُد:  وجٍع،  ومثنّى  مفرٍد  إىل:  االسُم  ينقسُم   )38(
واملثنى: ما َدلَّ عل اثننِي، واجلمُع: ما دلَّ عل أكثَر ِمِن اثننِي.
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تكوين املثنى

مثنىمفرد

ِزيد عىل املفردكتاَباِن، كتاَبنِيكتاب
ألف ونون،
أو ياء ونون

لوَحاِن، لوَحنِيَلوح

ساعَتاِن، ساعَتنِيساعة

ُن املثنى مَن املفرِد بزيادِة ألٍف ونوٍن، أو ياٍء ونوٍن يف آخرِه، مثُل:  )39( يتكوَّ
كتاَباِن وكتاَبنِي، فاطمَتاِن وفاطمَتنِي، مكتَباِن ومكتَبنِي.

مترين - 26

* َثنِّ هذه الكلامت:
رجل، كرس، حممد، عائشة، قلم، باب، صفحة، درس، جبل، هنر، مدينة، 
جديد،  بقرة،  َسبُّورة،  معاوية،  زينب،  مطبعة،  متهد،  صديق،  تاجر،  كوكب، 
ة، برق، قطار، حجرة، أذن، خفري، خليج، عصفورة، مائدة،  متهدة، بريد، ِمرسَّ
بلوك  )أي:  إضاممة  جول(،  )أي:  مرمى  مرباة،  مكتب،  قص،  ِرْزمة،  خريطة، 

نوت(، َطنَف )أي: ترسينة(.
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أنواع اجلمع وكيفيته

كيفية اجلمعجعمفرد

حممُدوَن، حممِديَنحممد
ِزيد عىل املفرد واو ونون، 

أو ياء ونون، ويقال له: 
جع مذكر سامل

زيد عىل املفرد ألف وتاء فاطامتفاطمة
ويقال له: جع مؤنث سامل

أقالمقلم
تغريت صورة املفرد 

ويقال له: جع تكسري؛ 
أي: تغيري

)40( أنواُع اجلمِع ثالثٌة: جُع مذكٍر ساملٌ، وجُع مؤنٍث ساملٌ، وجُع تكسرٍي، 
فجمُع املذكِر الساملُ يتكوُن من املفرِد بزيادِة واٍو ونوٍن، أو ياء ونوٍن يف آخِرِه، 
ويتكوُن جُع املؤنِث الساملُ بزيادِة ألٍف وتاٍء يف آخرِه، ويتكوُن جُع التكسرِي 

ِ صورِة املفَرِد. بتَغريُّ

مترين - 27

1- َبنيِّ مفردات اجلموع اآلتية:
صائامت،  صائمون،  فاطامت،  زينبات،  عائشات،  متهدون،  املحمدون، 
تار،   مصابيح،  مساجد،  أهنار،  شوارع،  بالد،  ُسُفن،  بيوت،  مدارس،  كُتب، 

نبهاء.
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2- َبنيِّ املفرد واملثنى واجلمع فيام يأيت:
- َأْتِقْن َأْعاَمَلَك لَِتُكوَن ِمَن النَّاِجِحنَي.

ِة؛ َفَرْأَياِن َخرٌي ِمْن َرْأٍي. - َشاِوْر يِف ُأُموِرَك امُلِهمَّ

- اْعَمْل بِنََصاِئِح امُلَعلِِّمنَي.

اُل َخْصَلَتاِن َرِديَئَتاِن. - الَكَسُل َواإِلْهَ

ِمُل األَوَراَق َواألَْزَهاَر  تِي حَتْ اُق َواألَْغَصاُن الَّ َجَرِة: اجِلْذُع َوالسَّ - َأْجَزاُء الشَّ
َوالثِّاَمَر.

-  چۓ   ڭ  ڭ  ڭچ.

بَِصَواجِلٍَة َبـــــْت  رُضِ ُكرٌة  َفَهـــــا َرُجـــــٌل َرُجُل-  َفَتَلقَّ
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رفع االسم

ٌد)1).  )1( َساَفَر حُمَمَّ

)2( اْجَتَهَدِت الَبنَاُت. 

ُفُن. )3( َساَرِت السُّ

)4( َحَكَم الَقايِض. 

)5( َنَجَح ُمْصَطًفى.

)6( َغاَب تِْلِميَذاِن. 

وَن. )7( َفاَز امُلِجدُّ

البنات  ومثله:  الظاهرة،  بالضمة  مرفوع  فاعل  »حممد«  األوىل  اجلملة  يف 
والسفن.

النطق  الرابعة »القايض« فاعل ل تظهر عىل آخره الضمة لثقل  ويف اجلملة 
هبا، فيقال له: مرفوع بضمة مقدرة عىل الياء للثقل.

ويف اجلملة اخلامسة »مصطفى« فاعل ل تظهر عىل آخره الضمة لعدم إمكان 
النطق هبا، فيقال له: مرفوع بضمة مقدرة عىل األلف للتعذر.

ويف اجلملة السادسة »تلميذان« فاعل وهو مثنى، فيقال له: مرفوع باأللف.

ون« فاعل وهو مجع مذكر سال، فيقال له: مرفوع  ويف اجلملة السابعة »املجدُّ
بالواو.

)1)  ضم إىل كل مثال مثالني ثم استنبط القاعدة.
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)41( يرفُع االسُم املفرُد وجُع التكسرِي بالضمِة الظاهرِة أو املقدرِة، ويرفُع 
بالضمِة  الساملُ  املؤنِث  وجُع  بالواِو،  الساملُ  املذكِر  وجُع  باأللِف،  املثنى 

الظاهرِة.
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مواضع رفع االسم

1- الفاعل
)1( َكَتَب َحَسٌن.

. )2( َيْقَرُأ َعِلٌّ

)3( َيِْلُس َخالٌِد.

ْرُع. )4( اْخرَضَّ الزَّ

َجُر. )5( َأْوَرَق الشَّ

)6( َينُْمو النََّباُت.

يف اجلملة األوىل »حسن« ذكر بعد الفعل ودلَّ عىل الشخص الذي حصلت 
اجلملتني  يف  و»خالد«  »عل«  ومثله:  رفعه،  ويلزم  فاعل،  له:  ويقال  الكتابة  منه 

الثانية والثالثة.

به،  الفعل لكنه ل يوجده بل اتصف  بعد  الرابعة »الزرع« ذكر  ويف اجلملة 
ى فاعاًل أيضًا، ومثله: »الشجر« و»النبات« يف اجلملتني اخلامسة والسادسة. ويسمَّ

)42( الفاعُل: اسٌم يذكُر بعَد الفعِل، وَيدلُّ عل مْن فعَلُه أو اتَّصَف بِه.
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 مترين - 28

1- َبنيِّ الفاعل يف العبارات اآلتية:
ْمُس. - َطَلَعِت الشَّ

اَج. َع النَّاُس احلُجَّ - َودَّ

َجَرَتاِن. - َأْثَمَرِت الشَّ

- چٱ  ٻ  ٻچ.

َم ُموَسى َوالَِدُه. - اْحَتَ

- ُيَعاِقُب الَقايِض امُلْجِرِمنَي.

- َجاَء َنْصُ اهللِ.

- َتَعلََّمْت َفاطَِمُة.

2- اذكر بعد كل فعل من األفعال اآلتية فاعاًل يناسبه:
- َأَكَل ...........................الَغنََم.

- ُيَعلُِّم ..........................التَّاَلِميَذ.

- َيِعيُش  ........................يِف امَلاِء.

ْنَيا هَنَارًا. - ُتِضُء  .........................الدُّ

- َيْقَرُأ  ..........................َدْرَسُهاَم.

- َيْفَهُم  .........................ُدُروَسُهْم.

- َصنََع  .........................الَباَب.

- َيْزَرُع  .........................األَْشَجاَر.



َتْقِرْيُب النَّْحِو 64 

- َينَْبُح .......................  

- َيْعِوي  .....................  

- ُتْرِضُع  .....................َأْواَلَدَها.

- َيْرُزُق ......................النَّاَس.

- َيُزُّ  ........................األَْشَجاَر.

3- اجعل كل اسم بعد النقط فاعاًل لفعل يناسبه:
. - ............................النِّيُل َأْرَض ِمْصَ

-  ...........................حَمُْموٌد اجلََبَل.

-  . ..........................التَّاَلِميُذ َعىَل الَكَراِس.

ِسيَم.  - . ..........................الَبَقَرُة الرِبْ

. -  .. .........................اخلَِفرُي اللِّصَّ

ْرَس. -  .. .........................الَوَلَداِن الدَّ

-  . ..........................األَواَلُد ثَِياهَبُْم.

-  . ..........................امُلْجَتِهُدوَن.

-  .. .........................الُكَساىَل.

ُح الَقْمَح. -  . ..........................الَفالَّ

بُّوَرِة. ُم َعىَل السَّ -  . ..........................امُلَعلِّ
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2- نائب الفاعل

)1( ُكرِسَ الَقَلُم. ٌد الَقَلَم.   )1( َكرَسَ حُمَمَّ

َجُر. )2( ُغِرَس الشَّ َجَر.   )2( َغَرَس َعِلٌّ الشَّ

)3( ُفتَِح الَباُب. )3( َفَتَح َخالٌِد الَباَب.  

الفاعل يف املثال األول وهو »حممد« مذكور، ويف الذي أمامه غري مذكور، 
و»القلم« الذي وقع عليه الكرس حلَّ يف حمله وُأعطِي حكمه وهو الرفع، فيقال 

له: نائب فاعل.

قبل آخره،  ما  أوله وكرس  املايض، فضم  الفعل  وقد تغريت ألجله صورة 
ويقال له: مبني للمجهول.

ومثل هذا يقال يف املثالني الباقيني.

* أمثلة:
 . - ُعوِقَب اللِّصُّ

- ُدْحِرَجِت الُكَرُة. 

ْغُل.  - اْسُتْحِسَن الشُّ

ْرُس.  - ُفِهَم الدَّ

- ُتُعلَِّمِت امَلْسَأَلُة.

--------------------------
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)1( ُيْكرَسُ الَقَلُم. ٌد الَقَلَم.   )1( َيْكرِسُ حُمَمَّ

)2( ُيْفَتُح الَباُب.  )2( َيْفَتُح ُحَسنْيٌ الَباَب.  

ْرُس. )3( ُيْفَهُم الدَّ ْرَس.   )3( َيْفَهُم َنِجْيٌب الدَّ

يف املثال األول الفاعل معروف، ويف الذي أمامه مهول وحلَّ »القلم« حمله، 
وُأعطِي حكمه، فيقال له: نائب فاعل أيضًا.

وقد تغريت صورة املضارع ألجله، فضم أوله وفتح ما قبل آخره، ويقال 
له: مبني للمجهول أيضًا.

ويقال مثل ذلك يف املثالني الباقيني.

* أمثلة:
ْيُف.  - ُيْكَرُم الضَّ

- حُيَاَكُم اجلَايِن. 

- ُيَعاَقُب امُلْذنُِبوَن. 

. - ُيَقاُل احلَقُّ

)43( نائُب الفاعِل: اسٌم ُيذكُر بعَد فعٍل مبنيٍّ للمجهوِل، ويدلُّ عل مْن 
َوقَع عليِه الفعُل.

)44( واجلملُة التي ترتكُب مَن الفعِل والفاعِل، أو الفعِل ونائِب الفاعِل 
ى: جلًة فعليًة. ُتسمَّ
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مترين - 29

1- احذف الفاعل ثم ابن الفعل للمجهول يف اجلمل اآلتية:
- ُيثِيُب اهللُ الَطاِئِعنَي. اَعَة.    َق اللِّصُّ السَّ - َسَ

يوَف. - َأْكَرْمُت الضُّ ْئُب الَغنََم.    - َأَكَل الذِّ

- َقاَبْلُت ُمْصَطًفى. ُح الَقْمَح.   - َدَرَس الَفالَّ

- َرَفْعُت الظُّْلَم. - َأدَّى التِّْلِميُذ الَواِجَب.   

2- اذكر لكل فعل من األفعال اآلتية نائب فاعل يناسبه:
- ُقطَِف ........................................ 

رَبُ .......................................... - ُيْ

- ُدِرَس ........................................  

- ُيَْمُع ........................................

- ُيْصنَُع ..........................  ِمَن الَقَصِب.

اِل. - ُيْشَتَى ........................... ِمَن الَبدَّ

- ُصنَِعْت ...........................  ِمَن اجِلْلِد.

وِق. - ُيَباُع ..............................  يِف السُّ

- ُيْزَرُع  ...........................  يِف الَبَساتنِِي.

- ُيَكاَفُأ ........................................  

- ُيَعاَقُب .......................................

- ُبنَِي ..........................................
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3 و 4 - املبتدأ واخلرب

)1( َمنُْصوٌر َكاتٌِب.

)2( َعَلٌّ ُمَهنِْدٌس.

ْمُس َطالَِعٌة. )3( الشَّ

له:  ابتداء اجلملة وأخرب عنه بلفظ »كاتب«، فيقال  »منصور« اسم ذكر يف 
مبتدأ، ويلزم رفعه، ومثله »عل« و»الشمس« يف اجلملتني الثانية والثالثة.

ومثله:  رفعه،  ويلزم  خرب،  له:  ويقال  الفائدة  املبتدأ  مع  به  تت  و»كاتب« 
»مهندس« و»طالعة« يف األمثلة املتقدمة.

ِل اجلملِة ليخرَب عنُه بلفٍظ آخَر. )45( املبتدُأ: اسٌم يذكُر يف أوَّ

)46( واخلرُب: هو اللفُظ الذي تتمُّ بِه مَع املبتدأ الفائدُة.

ى: جلًة اسميًة. )47( واجلملُة التي ترتكُب مَن املبتدأ واخلرِب تسمَّ

* أمثلة:
- امُلْجَتِهُد حَمُْبوٌب.           

- امُلْجَتِهَدُة حَمُْبوَبٌة.

- امُلْجَتِهَداِن حَمُْبوَباِن.

- امُلْجَتِهَدَتاِن حَمُْبوَبَتاِن.

- امُلْجَتِهُدوَن حَمُْبوُبوَن.
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- امُلْجَتِهَداُت حَمُْبوَباٌت.

- الَواِل َعاِدٌل.

- ُمْصَطًفى َفاِهٌم.

نَِة َأْرَبَعٌة. - ُفُصوُل السَّ

ُروُس َسْهَلٌة. - الدُّ

مترين - 30

1- ضع بعد كل اسم من األسامء اآلتية خربًا يناسبه: 
- الَقَمُر ...............................
- الُقْطُن ..............................
- الَوالَِداِن ............................ 
- امُلَهنِْدُسوَن .......................... 
- الَقاِهَرُة ............................. 
- الَوَلُد ............................... 
-  الثَّْلُج .............................. 
- النَّْحُل .............................. 
- النََّوافُِذ ............................. 
- اخلَِريَطَتاِن .......................... 
َحاُب ...........................  - السَّ
- النُُّجوُم ............................. 

- األَْمَواُج ............................ 
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2- ضع قبل كل اسم من األسامء اآلتية مبتدأ يناسبه:
- ..................... ُمِفيٌد.

- ..................... َمْفُتوَحٌة.

- ..................... َطالٌِع.

- ..................... َطالَِعٌة.

. - ..................... َضارٌّ

- ..................... َنافٌِع.

- ..................... َتاِجَراِن.

- ..................... ُمتَِّفُقوَن.

- ..................... ُمَتَعلِّامٌت.

- ..................... َطِويٌل.

-  ..................... َطِويَلٌة.

- ..................... اَلِمٌع.

- ..................... َأْحَُر.

- ..................... َأْبَيُض.

- ..................... َكثرٌِي.

. - ..................... َسارٌّ
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5- اسم »كان« وأخواهتا

ٌد َجالِسًا. )1( َكاَن حُمَمَّ ٌد َجالٌِس.   )1( حُمَمَّ

)2( َأْمَسى امَلَطُر َغِزيرًا. )2( امَلَطُر َغِزيٌر.  

ُد َشِديدًا. )3( َأْصَبَح الرَبْ ُد َشِديٌد.   )3( الرَبْ

قبل دخول »كان« عىل املبتدأ واخلرب كانا مرفوعني، وبعد دخوهلا عليهام بقي 
ى خربها. ى اسمها، ونصب اخلرب ويسمَّ املبتدأ مرفوعًا ويسمَّ

ى أخواتا. ومثل »كان« أفعال تعمل عملها وتسمَّ

)48( مَن األفعاِل التي ترفُع املبتدأ وتنصب اخلرَب: كاَن، َوصاَر، وأصبَح، 
، َوما َفتِئ،  ، وأمَسى، َوباَت، َوما زاَل، َوما َبِرَح، َوما انفكَّ وأضَحى، وظلَّ

َوما داَم، َوليَس.

* أمثلة:
- َكاَن امَلاُء َصافِيًا.

اِن َصِديَقنِي. - َصاَر الَعُدوَّ

ُد َشِديدًا. - َأْصَبَح الرَبْ

- َأْضَحى الَواِل ُمَسافِرًا.

- َظلَّ َتوفِيٌق ُمَْتِهدًا.

وِريَن. - َأْمَسى النَّاِجُحوَن َمرْسُ

- َباَت اخلَُفراُء َساِهِريَن.
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- َما َزاَل احلَرُّ َشِديدًا.

- َما َبِرَح الَعاِدُلوَن حَمُْبوبنَِي.

- َما اْنَفكَّ األََدُب َمَُدوحًا.

ْدُق َنافِعًا. - َما َفتِئ الصِّ

ُم ُمَتَكلِّاًم. - اْسُكْت َما َداَم امُلَعلِّ

ْرُس َصْعبًا. - َلْيَس الدَّ

مترين - 31

1- ضع قبل املبتدأ واخلرب يف اجلمل اآلتية »كان« ثم انطق هبا صحيحة:
بَّاُك َمْفُتوٌح. - الشُّ

ْرُس َصَغرٌي. - الدَّ

َجَرَتاِن ُمْثِمَرَتاِن. - الشَّ

- املِْسَطَرُة َطِويَلٌة.

- اجلَوُّ َصْحٌو.

َجَرُة ُمْثِمَرٌة. - الشَّ

- الِكَتاُب َجِديٌد. 

- االْمتَِحاُن َصْعٌب.

- حَمُْموٌد َغاِئٌب.

- الَقَمُر ُمنرٌِي.
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2- انطق باجلمل اآلتية صحيحة بعد حذف »كان« وأخواهتا:
- َكاَن اهللُ َغُفورًا.

- َباَت امَلِريُض َساِهرًا.

- َأْمَسى اجلَوُّ ُمْظِلاًم.

اُج ُمَسافِِريَن. - َأْصَبَح احلُجَّ

- َلْيَس الثَّْوُب َنظِيفًا.

َداِن َناِئَمنِي. - َظلَّ امُلَحمَّ

- َما َزاَل احلَقُّ َواِضحًا.

ْلُم ُمْبَغضًا. - َما َبِرَح الظُّ
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« وأخواهتا 6- خرب »إِنَّ

)1( إِنَّ َحَسنًا ُمَْتِهٌد. )1( َحَسٌن ُمَْتِهٌد.  

)2( َكَأنَّ الِعْلَم ُنوٌر. )2( الِعْلُم ُنوٌر.  

)3( َلْيَت االْمتَِحاَن َسْهٌل. )3( االْمتَِحاُن َسْهٌل. 

عليهام  دخوهلا  وبعد  مرفوعني،  كانا  واخلرب  املبتدأ  عىل   » »إِنَّ دخول  قبل 
ى خربها.  ى اسمها، وبقي الثاين مرفوعًا ويسمَّ نصب األول ويسمَّ

ومثل ذلك يقال يف املثال )2- 3).

ى أخواتا. « حروف تعمل عملها وتسمَّ ومثل »إِنَّ

 ، ، لكنَّ ، كَأنَّ ، َأنَّ )49( احلروُف التي تنصُب املبتدَأ وترفُع اخلرَب، هي: إِنَّ
، اَل. ليَت، لعلَّ

* أمثلة:
- إِنَّ التَّاُبوَر ُمْعَتِدٌل.

- َلْيَت االْمتَِحاَن َسْهٌل.

- َأْعَتِقُد َأنَّ اهللَ َواِحٌد.

ِديَقنِي َقاِدَماِن. - َلَعلَّ الصَّ

- َكَأنَّ  امُلَعلِِّمنَي آَباٌء.

- اَل َصاِحَب َصنَْعٍة َفِقرٌي.

ٌد ُمَْتِهٌد َلِكنَّ َشِقيَقُه َكْساَلُن. - حُمَمَّ
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- اَل ُمْهِماًل يِف َعَمِلِه َناِجٌح.

مترين- 32

« ثم »كان«: 1- ضع قبل املبتدأ واخلرب يف اجلمل اآلتية »إِنَّ
ٌة. اُة َحادَّ - املرِْبَ

- الَبْهُو َواِسٌع.

- الِكَراُم َقِليُلوَن.

- الَقَمُر َطالٌِع.

اِعي َأِمنٌي. - الرَّ

اَسُة َنظِيَفٌة. - الُكرَّ

- األَْمَواُج ُمَتاَلطَِمٌة.

اِكٌم. َحاُب ُمَتَ - السَّ

- اهلََواُء َعاِصٌف.

 - احلَقُّ َواِضٌح.

- االْجتَِهاُد َمْطُلوٌب.

- امَلَداِرُس ُمِفيَدٌة.

« وأخواهتا: 2- انطق باجلمل اآلتية صحيحة بعد حذف »إِنَّ
- إِنَّ احلَِديَد َنافٌِع.

- َلَعلَّ َأِخي َقاِدٌم.

- َكَأنَّ َعِليًّا َأَسٌد.
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- َلَعلَّ امُلَسافِِريَن َقاِدُموَن.

- َعِلْمُت َأنَّ االْمتَِحاَن َصْعٌب، َوَلِكنَّ امُلْجَتِهِديَن َناِجُحوَن.

اَعَة آتَِيٌة. - إِنَّ السَّ

. وِريٌّ - َأيَقنُْت َأنَّ الثََّباَت رَضُ

- َكَأنَّ امَلاَء َثْلٌج.

- َعِلٌّ ُمَسافٌِر َوَلِكنَّ َصِديَقُه ُمِقيٌم.

- َليَت اإِلْخَواَن ُمتَِّفُقوَن.

يٌح. - َلَعلَّ امَلِريَض ُمْسَتِ

)50( ُيرفُع االسُم إَذا كاَن: فاعاًل، أو نائَب فاعٍل، أو مبتدًأ، أو خربًا، أو 
« أو إحدى أخواهتا. اساًم لـ»كاَن« أو إحدى أخواهتا، أو خربًا لـ»إنَّ
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رفُع االسِم املحلُّ

)1( َهَذا الِكَتاُب مَجِيٌل.

)2( ُكنَْت ُمَْتِهدًا. 

ِذي َفِهَم َدْرَسُه. )3( ُأْكِرَم الَّ

»هذا« مبتدأ ول تظهر عىل آخره الضمة ألنه من املبنيات، فيقال: مبني عىل 
السكون يف حمل رفع.

الضامئر  من  ألهنا  الضمة  عليها  تظهر  ول  »كان«  اسم  »ُكنَْت«  من  »التاء« 
وهي مبنية، فيقال: مبني عىل الفتح يف حمل رفع.

»الذي« نائب فاعل ول تظهر عىل آخره الضمة ألنه مبني، فيقال: مبني عىل 
السكون يف حمل رفع.

ُ آخُرُه،  )51( إَذا وقَع االسُم املبنيُّ يف موضٍع مْن مواضِع رفِع االسِم ال يتغريَّ
ويقاُل إنُه يف حملِّ رفٍع.
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كيفية إعراب األسامء املرفوعة

اإلعراباملرفوعاتاملثال

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةَحَسٌنَيْقَرُأ َحَسٌن الِكَتاَب

ُم الَقايِض الَعاِدُل َتَ نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة عىل الَقايِضحُيْ
الياء للثقل

ُموَسى َرُسوُل اهللِ
مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة عىل األلف ُموَسى

للتعذر

خرب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةَرُسوُل

ُدوَن ُمَسافِِريَن ُدوَنَكاَن امُلَحمَّ اسم »كان« مرفوع بالواوامُلَحمَّ

َديِن ُمَسافَِراِن « مرفوع باأللفُمَسافَِراِنإِنَّ امُلَحمَّ خرب »إِنَّ

ْرَس فاعل مبني عىل الضم يف حمل رفعالتَّاءَكَتْبُت الدَّ

ْرُس نائب فاعل مبني عىل السكون يف حمل َذاُفِهَم َهَذا الدَّ
رفع

مترين - 33

1- َبنيِّ كيفية إعراب األسامء املرفوعة يف العبارات اآلتية:
- الَبَلُح ُحلٌو.                                      

- ُيَثاُب امَلْرُء َعىَل َعَمِلِه احلََسِن.

                                        . - اْشَتدَّ احلَرُّ
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- َأْصَبَح اهلََواُء ُمْعَتِدالً.

ٌل بِامَلنْطِِق. - إِنَّ الَباَلَء ُمَوكَّ

2- اقرأ العبارة اآلتية صحيحة وبني ما فيها من املرفوعات:
 ، ُكنُْت َجالِسًا َيْوَم اجلُُمَعِة َمَع َبْعِض َأْصِدَقاِئي يِف اإِلْسَكنَْدِريِة َواجلَوُّ َصْحوٌّ
 ، اجلَوُّ َوَأْظَلَم  اَمُء،  السَّ َوَرَعَدِت  ُق،  الرَبْ َومَلََع  َياُح،  الرِّ َهبَِّت  إِْذ  ُمِضيَئٌة،  ْمُس  َوالشَّ
َا َجَداِوُل َيِْري  َواِرُع َكَأهنَّ ْمُس، َوَهَطَلِت األَْمَطاُر، َحتَّى َصاَرِت الشَّ َوُحِجَبِت الشَّ

ْمُس. ، َوَأَضاَءِت الشَّ َمِن اْنَقَطَع امَلَطُر، َوَصَحا اجلَوُّ فِيَها امَلاُء، َوَبْعَد َقِليٍل ِمَن الزَّ
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نصب االسم

دًا)1).  )1( َقاَبْلُت حُمَمَّ

ْمُت األَْغَصاَن.  )2( َوَقوَّ

 . ْمُت الَقايِضَ )3( َواْحَتَ

ْدَق.  ْدُت اجلََواِرَي الصِّ )4( َوَعوَّ

)5( َقاَبْلُت ُمْصَطًفى. 

َديِن. )6( َقاَبْلُت امُلَحمَّ

ِديَن.  )7( َقاَبْلُت امُلَحمَّ

)8( َقاَبْلُت امُلَعلِّاَمِت.

ومثله:  الظاهرة،  بالفتحة  منصوب  به  مفعول  األوىل  اجلملة  يف  »حممدًا« 
»األغصان، والقايض، واجلواري« يف اجلمل التالية.

»مصطفى« يف اجلملة الرابعة مفعول به منصوب بفتحة مقدرة عىل األلف 
للتعذر.

»املحمدين« يف اجلملة اخلامسة مفعول به منصوب بالياء بدل الفتحة ألنه 
مثنى.

»املحمدين« يف اجلملة السادسة مفعول به منصوب بالياء بدل الفتحة ألنه 
مجع مذكر سال.

)1)  يضم مثاالن لكل نوع من هذه األمثلة، ثم تستنبط القاعدة.
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»املعلامت« يف اجلملة السابعة مفعول به منصوب بالكرسة بدل الفتحة ألنه 
مجع مؤنث سال.

رِة،  املقدَّ أو  الظاهرِة  بالفتحِة  التكسرِي  وجُع  املفرُد  االسُم  ينصُب   )52(
الساملُ  املؤنِث  جُع  وينصُب  بالياِء،  الساملُ  املذكِر  وجُع  املثنى  ُوينصُب 

بالكرسِة.
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مواضع نصب االسم

1- املفعول به

اَحَة.  )1( َأَكَل إِْساَمِعيُل التُّفَّ

ْرَس.  )2( َكَتَب َعِلُّ الدَّ

ٌد الِكَتاَب.  )3( َأَخَذ حُمَمَّ

َح اخلَاِدُم امَلاَء. )4( َرشَّ

األكل  عليه  وقع  الذي  الشء  عىل  يدل  اسم  األوىل  اجلملة  يف  »التفاحة« 
ويقال له: مفعول به، ويلزم نصبه، ومثلها: »الدرس، والكتاب، واملاء« يف األمثلة 

التالية.

مَعُه   ْ تغريَّ الفاعِل، ومل  فعُل  عليِه  وقَع  َما  يدلُّ عل  اسٌم  بِه:  املفعوُل   )53(
صورُة الفعِل.

مترين - 34

* اذكر لألفعال اآلتية مفعوالً به:
َم امُلَعلُِّم .....................................  - َفهَّ

- َقاَبْلُت ......................................... 

- َرِكَب الَوَلُد .................................... 

اُر ...................................  - َصنََع النَّجَّ
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- َنْزَرُع .......................................... 

- َوَضْعُت ............................ يِف الِكيِس. 

- َوَضْعُت ............................. يِف امَلْكَتَبِة. 

- َأْرَضَعِت األُمُّ .................................. 

ُح ..................................  - َيْسِقي الَفالَّ

- ُيْطِعُم األَواَلُد .................................. 

- َزاَر امُلَسافُِروَن .................................. 

- َنظُِّفوا .......................................... 

- َيْرِوي النِّيُل .................................... 

- ُيَداِوي الطَّبِيُب ................................. 
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2- املفعول املطلق

)1( َأْحَسَن الَغنِيُّ إىَِل الَفِقرِي إِْحَسانًا. 
َغاَر َنْفعًا. )2( َنَفَع األََدُب الصِّ

)3( اْصرِبْ َصرْبًا مَجِياًل. 
)4( ُقْل َقْوالً َسِديدًا. 

)5( اْعَمْل َعَماًل ُمْتَقنًا. 
)6( َشَكْرُتُه َعىَل َعَمِلِه ُشْكرًا. 

)7( َضَبَط اخلَِفرُي اللِّصَّ َضْبطًا.
كلمة »أحسن« يف اجلملة األوىل تدل عىل حصول اإلحسان، ولفظ »إحسانًا« 

يؤكد حصول ذلك اإلحسان، ويقال له: مفعول مطلق، ويلزم نصبه.
يف  وضبطًا«،  وشكرًا،  وعماًل،  وقوالً،  وصربًا،  »نفعًا،  »إحسانًا«:  ومثل 

اجلمل بعدها.

)54( املفعوُل املطلُق: اسٌم يذكُر بعَد الفعِل لتأكيِد حصولِِه.

مترين - 35

* اذكر لألفعال اآلتية مفعوالً مطلقًا:
َوَضْعُت  ُثمَّ   ،............... َوَقَرْأُتُه   ،.................. ْرَس  الدَّ َكَتْبُت   -
 ................. امُلَعلِِّم  إىَِل  َوالَتَفتُّ   ،................ امَلْكَتَبِة  يِف  اَسَة  الُكرَّ
 ................ اْمَتَحنَنِي  َوِحنَي  َجيِّدًا،   ............. َقوَلُه  َفَفِهْمُت 
َوَشَكْرُتُه  َزاِئدًا،   ........... َفَمَدَحنِي  َحَسنًَة،   .............. َأَجْبُت  َصْعبًا 

........................ مَجِياًل.
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3- املفعول ألجله

امًا لَِوالِِدِه.  )1( َقاَم َحَسٌن اْحِتَ

ِم. )2( اْجَتَهَد حَمُْموٌد َرْغَبًة يِف التََّقدُّ

. )3( َجَرى الَفْأُر َخوفًا ِمَن الِقطِّ

»َقاَم  تقول:  بقيامه فقط  قام »حسن« عند قدوم والده وأردت أن خترب  إذا 
َحَسٌن«.

امًا لَِوالِِدِه«،  وإن أردت أن تبني سبب قيامه أيضًا تقول: » َقاَم َحَسٌن اْحِتَ
َ السبب الذي ألجله حصل الفعل، ويقال له: مفعول ألجله،  فلفظ »احتامًا« َبنيَّ

ويكون منصوبًا. 

وتأديبًا،  و»شفقة،  بعده،  املذكورين  وخوفًا«  »رغبة،  »احتامًا«:  ومثل 
وتنشيطًا، وابتغاء« يف األمثلة اآلتية.

 )55( املفعوُل ألجلِه: اسٌم يذكُر بعَد الفعِل لبياِن سبِب حصولِِه.

* أمثلة:
- َأْحَسَن الَكِريُم إىَِل الَفِقرِي َشَفَقًة َعَليِه.

- َعاَقَب األُْسَتاُذ التِّْلِميَذ َتْأِديبًا َلُه.

- َمَدَح النَّاظُِر امُلْجَتِهَد َتنِْشيطًا َلُه.

- ُتَسافُِر النَّاُس يِف الباَِلِد اْبتَِغاَء الَكْسِب.
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مترين - 36

* اذكر لكل فعل من األفعال اآلتية مفعوالً ألجله:
- ِجْئُت امَلْدَرَسَة ...................... يِف الِعْلِم.

نَِت امَلِدينُة .........................  لِْلَِمرِي. - ُزيِّ

ِك الَعَمَل ................ َعىَل َماِل َأبِيَك. - اَل َتْتُ

- َحَكَم الَقايِض َعىَل امُلْذنِِب ................. َلُه.

- َنظَّْفُت ثَِياِب ....................... يِف النََّظاَفِة.

- َأُقوُل احلَقَّ ............................... فِيِه.
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4- املفعول فيه

1- َجَلَس َأِمنٌي َمَساًء َأَماَم َبيتِِه)1).

ْطِح. 2- َصِعَد حُمِْسٌن الَباِرَحَة َفوَق السَّ

إذا أردت أن خترب عن جلوس »أمني« تقول: »َجَلَس َأِمنٌي«.

وإذا أردت أن تبني الوقت الذي جلس فيه تقول: »َمَساًء«.

وإذا أردت أن تبني املكان الذي جلس فيه تقول »َأَماَم َبْيتِِه«.

ى: ظرف مكان. ى: ظرف زمان، و»أمام« تسمَّ و»مساء« تسمَّ

ومثل »مساء«: »البارحة«، ومثل »أمام«: »فوق« يف املثال الثاين، وكل منها 
يقال له: مفعول فيه، ويلزم نصبه.

56- املفعوُل فيِه: اسٌم يدلُّ عل زماِن ُحصوِل الفعِل أو مكانِِه. 
ليلًة،  مساًء،  عصًا،  ظهرًا،  َضحوًة،  ُبكرًة،  صباحًا،  الزماِن:  ظروِف  من 

حلظًة، ساعًة، يومًا، أسبوعًا، شهرًا، سنًة، وقتًا، دهرًا، البارحَة، اآلَن، غدًا، أبدًا.

اَم، وراَء، فوَق، حتَت، بنَي، يمينًا، شامالً،  من ظروف املكان: أماَم، خلَف، قدَّ
مَع، حوَل، ُهنا، عنَد، بريدًا، َفرسخًا، ِمياًل.  

)1)  تذكر ثالثة أمثلة للزمان، وثالثة أخرى للمكان ثم تستنبط القاعدة.
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مترين - 37

1- َبنيِّ ظروف الزمان وظروف املكان يف اجلمل اآلتية:
َيْوَمنِي،  هِبَا  َوَمَكْثُت  َعْصًا،  إَِليَها  َفَوَصْلُت  الَقاِهَرِة،  إىَِل  ُظْهرًا  َساَفْرُت   -

َوُعْدَت ُبْكَرًة الَيْوَم الثَّالَِث.
- َلْن ُأْهَِل َدْرِس َأَبدًا.

- ُصْمُت َشْهرًا.
- َساَر الِقَطاُر ِمياًل.

ِفينَُة َفْرَسخًا. - َساَفَرِت السَّ
اَم اجلُنَينَِة. ُت ُقدَّ - ِسْ

. - َوَضْعُت الِكَتاَب َفْوَق الُكْرِسِّ
- َجَلْسُت َبنَي َأِخي َوَوالِِدي.

ْرِع. - ُطْفُت َحْوَل الزَّ

2- ضع يف كل جلة من اجلمل اآلتية ظرفًا:
- َسَكنُْت يِف ِمْصَ ............................. 
- َيُصوُم امُلْسِلُموَن ُكلَّ َسنٍَة .................... 
- َجَلْسُت ............................. الَبْيِت.

ى ......................  - ُأْفطُِر ُكلَّ َيْوٍم .........................، َوَأَتَعشَّ
- َضِع الِكَتاَب ........................ امَلْكَتَبِة.

ُف ِمنَْها ............ - َتْذَهُب التَّاَلِميُذ إىَِل امَلْدَرَسِة ................، َوَتنَْصِ

ْمُس ..........................، َوَتْغُرُب ..................... ُق الشَّ - ُتْشِ
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5- املفعول معه

اطَِئ.  )1( َساَر امَلْرَكُب َوالشَّ

)2( َساَر حَمُْموٌد َوُسوَر احلَِديَقِة. 

يَف.  )3( َخَطَب اخلَطِيُب َوالسَّ

ْمِس.  )4( َدَخْلُت امَلِدينََة َوُغُروَب الشَّ

إذا سار املركب حماذيًا الشاطئ أثناء سريه، وأردت أن خترب عن ذلك بطريق 
ى: واو املعية؛ ألن  اطَِئ«، وهذه الواو تسمَّ االختصار، تقول: »َساَر امَلْرَكُب َوالشَّ

ى: مفعوالً معه، ويلزم نصبه.  معناها »مع«، والشاطئ يسمَّ

ومثل  »الشاطئ«: »سور، والسيف، وغروب«، يف اجلمل التالية.

57- املفعوُل معُه: اسٌم ُيذكُر بعَد واِو املعيِة، ويدلُّ عل الذي حصَل الفعُل 
بمصاحبتِه.

مترين - 38

* اقرأ اجلمل اآلتية صحيحة وبني أنواع املنصوبات التي فيها:
- َزاَر حَمُْموٌد َصِديَقُه َيْوَم اجلُُمَعِة َصَباحًا.

- َمَشى َأْحَُد َوالنِّيَل ِمياًل.

فِيَق َقْبَل الطَِّريِق. - ُخِذ الرَّ

ِر الَعَمَل اتَِّكاالً َعىَل ِسَعِة الَوْقِت. - اَل ُتَؤخِّ

يعًا. ا َسِ - َناَم النََّباُت ُنُموًّ
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ِفيِه إَِغاَظًة َلُه. - ُأْعِرُض َعِن السَّ

ِغرَي. ِم الَكبرَِي َواْرَحِم الصَّ - اْحَتِ

َة األَْهِل َواألََقاِرِب. ُه ُمَعارَشَ - َأْكِرْم َجاَرَك إِْكَرامًا، َوَعارِشْ
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» 6- املستثنى بـ»إالَّ

)1( َحرَضَ التَّاَلِميُذ إاِلَّ َزِكيًّا. 

)2( َقَرْأُت اجلََواَب إاِلَّ ُعنَْواَنُه.

َهَب. )3( َتْصَدُأ امَلَعاِدُن إاِلَّ الذَّ

)4( ُزْرُت َأْصَحاِب إاِلَّ َعِليًّا. 

اُر إاِلَّ اخلَاِئننَِي. )5( َربَِح التُّجَّ

إذا حرض كل التالميذ وغاب »زكي« وأردت أن خترب بذلك تقول: »َحرَضَ 
التَّاَلِميُذ إاِلَّ َزِكيًّا«. 

«: أداة استثناء، و»َزِكيًّا«: مستثنى.  و»التَّاَلِميُذ« يقال له: مستثنى منه، و»إاِلَّ

ل  ألنه  ومثبت؛  منه،  املستثنى  فيه  ذكر  ألنه  تام؛  كالم  التَّاَلِميُذ«:  و»َحرَضَ 
يتقدمه نفي، واملستثنى يف هذه احلالة يب نصبه.

ومثل »زكيًّا«: »عنوانه، والذهب، وعليًّا، واخلائنني«، يف األمثلة التالية.

« خمالفًا ملا قبلَها يف احُلكِم. «: اسٌم يذكُر بعَد »إالَّ )58( املستثنى بـ»إاِلَّ
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مترين - 39

« مستثنى يف اجلمل اآلتية: * ضع بعد »إاِلَّ
 ............................... - َحِفْظُت الِكَتاَب إاِلَّ

- َنَجَحِت التَّاَلِميُذ إاِلَّ .............................. 

- َقَضيُت يِف  ااِلْمتَِحاِن َساَعًة إاِلَّ .................... 

- َأْزَهَرِت األَْشَجاُر إاِلَّ ............................. 

- َأَقْمُت بِِمْصَ َسنًَة إاِلَّ ............................. 

 ..................... - َأْذَهُب إىَِل امَلْدَرَسِة ُكلَّ َيْوٍم إاِلَّ

- َنِضَجِت الَفَواِكُه إاِلَّ .............................. 

َواِرُع إاِلَّ ..............................  - ُأنرَِيِت  الشَّ
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7- احلال

)1( َجَلَس التِّْلِميُذ ُمْعَتِدالً.

)2( َتَسلَّْمُت اجلََواَب َمْفُتوحًا.

َم َأْحَُد َصاِدقًا. )3( َتَكلَّ

)4( َنَقَلْت َعاِئَشُة احلَِديَث َصِحيحًا.

)5( َمْن َتَعلََّم َصِغريًا َساَد َكبرِيًا.

ْبُت امَلاَء َراِئقًا.  )6( رَشِ

َ هيئة »التلميذ« وقت جلوسه، ويقال له:  »معتدالً« يف اجلملة األوىل اسم َبنيَّ
حال من الفاعل، ومثله: »صادقًا، وصغريًا، وكبريًا« يف األمثلة التالية.

َ هيئة اجلواب وقت تسلمه، ويقال له: حال من املفعول  و»مفتوحًا« اسم َبنيَّ
به، ومثله: »صحيحًا، ورائقًا« يف األمثلة املتقدمة. 

واحلال تكون منصوبة.

)59( احلاُل: اسٌم يبنُي هيئَة الفاعِل أو املفعوِل بِه وقَت ُوقوِع الفعِل.



َتْقِرْيُب النَّْحِو 94 

مترين - 40

* اذكر يف كل جلة من اجلمل اآلتية حاالً:
- َأَكَل ُفَؤاٌد ...........................         

- َنَزَل امَلَطُر ...........................

- اْلَبْس ثَِياَبَك.........................           

ُب امَلاَء .........................  - َتْشَ

- ِقْف َأَماَم َوالِِدَك..................... 

- اَل َتْأُكِل الطََّعاَم...................... 

ِب امَلاَء .....................  - َواَل َتْشَ

- َوَقَف التَّاَلِميُذ ......................   

- ُتْؤَكُل الَفَواِكُه ....................... 

- َذَهْبُت إىَِل امَلْدَرَسِة...................  

- َأَجْبُت األُْسَتاَذ ...................... 
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8- التَّمييز

ى َجْعَفٌر ِرْطاًل ُبنًّا.  )1( اْشَتَ

يَن ِكَتابًا. )2( َطاَلْعُت ِعْشِ

ى َأْحَُد َقَصَبًة َأْرضًا.  )3( اْشَتَ

ا َقْمحًا)1). )4( َباَع التَّاِجُر إِْرَدبًّ

تييز  هلا:  ويقال  »الرطل«  من  املقصود  بينت  »ُبنًّا«  كلمة  األوىل  اجلملة  يف 
وزن.

ويف اجلملة الثانية كلمة »كتابًا« بينت املقصود من »عشين« ويقال هلا: تييز 
عدد.

ويف اجلملة الثالثة كلمة »أرضًا« بينت املقصود من »القصبة« ويقال هلا: تييز 
مساحة.

ويف اجلملة الرابعة كلمة »قمحًا« بينت املقصود من »اإلردب« ويقال هلا: 
تييز كيل.

وكل اسم يبني املقصود من أسامء املقادير، وهي: الوزن، والكيل، واملساحة، 
والعدد، يقال له: متييز، ويكون منصوبًا.

)60( التَّمييُز: اسٌم ُيبنُي املقصوَد من اسٍم قبَلُه صالٍح ألن ُيقصد بِه أشياُء 
كثريٌة.

)1)  يراعى أن تكون أمثلة كل نوع ثالثة ثم تستنبط القاعدة.
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مترين - 41

* اذكر متييزًا ملا يأيت:
- َباَع التَّاِجُر ِذَراعًا ..................................       

- اْكَتَسْبُت مَخِْسنَي ................................... 

- َأَكَل اخلَُروُف َقَدحًا................................      

ْيُت ِقرَياطًا ...................................  - اْشَتَ

- َأْرَسَل َزِكيٌّ لَِصاِحبِِه ِقنَْطارًا........................ 

نَُة اْثنَا َعَشَ ....................................  - السَّ

اَعُة ُستُّوَن ..................................... - السَّ
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9- املنادى

اِب. )1( َيا َعْبَد الَوهَّ

ا يِف َعَمِلِه. دًّ )2( َيا ُمِ

)3( َيا َرُجاًل)1).

اِب«. إذا ناديت رجاًل اسمه »عبد الوهاب« تقول: »َيا َعْبَد الَوهَّ

يِف  ا  دًّ ُمِ »َيا  تقول:  باسمه  نداءه  تريد  ا يف عمله وال  مدًّ ناديت رجاًل  وإذا 
َعَمِلِه«.

وإذا ناديت رجاًل غري معني تقول: »َيا َرُجاًل«.

ى: منادى،  ى: حرف نداء، وما بعدها يف األمثلة الباقية يسمَّ وكلمة »يا« تسمَّ
ويلزم نصبه.

)61( امُلناَدى: هو َما وقَع بعَد حرِف النِّداِء وُقِصَد إقبالُه.

مترين - 42

* أدخل »يا« عل ما يأيت وانطق باجلمل صحيحة:
- إَِله الَعاَلِ.    . - َعْبد الرَبِّ

- حُمِْسنًا إىَِل الُفَقَراِء. اب امَلْدَرَسِة.    - َبوَّ

- ُمَْتِهدًا يِف ُدُروِسِه. ِعيِد.   - ُمَسافِرًا إىَِل الصَّ

- َغافاًِل َتنَبَّْه. ْنِب.    - َغافِر الذَّ

)1)  تكرر األمثلة كام تقدم.
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10- خرب »كان« وأخواهتا

- َكاَن َحَسٌن ُمَْتِهدًا.

عرفت يف املرفوعات أن »كان« أو إحدى أخواتا تنصب اخلرب، مثل: »َكاَن 
َحَسٌن ُمَْتِهدًا«، فلفظ »متهدًا« يقال له: خرب »كان«، ومثل خرب »كان« خرب بقية 

أخواتا.

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

« وأخواهتا 11- اسم »إنَّ

- إِنَّ احلَقَّ َواِضٌح)1).

« أو إحدى أخواتا إذا دخلت عىل املبتدأ واخلرب فإهنا تنصب  تقدم أنَّ »إنَّ
«، وهو  ى اسمها، مثل: »إِنَّ احلَقَّ َواِضٌح« فـ»احلق« يقال له اسم »إنَّ األول ويسمَّ

واجب النصب.

)62( ينصُب االسُم إذا كاَن: مفعوالً بِه، أو مفعوالً مطلقًا، أو مفعوالً فيِه، 
أو مفعوالً ألجلِه، أو مفعوالً مَعُه، أو حاالً، أو متييزًا، أو مستثنى، أو منادى، 

«  وأخواهتا. أو خربًا لـ»كان«  وأخواهتا، أو اساًم لـ»إنَّ

)1)  تكرر األمثلة.
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نصُب االسِم املحلُّ

)1( إِنَّ َهَذا الِكَتاَب مَجِيٌل.

ِذي َوَف بَِوْعِدِه. )2( َأْكَرْمُت الَّ

ْرَس. ُم الدَّ َمنِي امُلَعلِّ )3( َفهَّ

«، ول تظهر الفتحة عىل آخره ألنه من املبنيات، فيقال: مبني  »هذا« اسم »إنَّ
عىل السكون يف حمل نصب.

فيقال:  املبنيات،  من  ألنه  آخره  عىل  الفتحة  تظهر  ول  به،  مفعول  »الذي« 
مبني عىل السكون يف حمل نصب.

املبنيات،  من  ألهنا  عليها  الفتحة  تظهر  ول  مفعول،  َمنِي«  »َفهَّ من  »الياء« 
فيقال: مبني عىل السكون يف حمل نصب.

شكُل  يتغرُي  فال  االسِم  نصِب  مواضِع  أحِد  يف  مبنيٌّ  اسٌم  وقَع  إذا   )63(
آخِرِه، ويقاُل إِنَّه يف حملِّ نصٍب، مثل: »ذا« من »َأْكَرْمُت َهَذا«، والكاف من 

»إنََّك َفاِضٌل«.
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كيفيُة إعراِب املنصوباِت

اإلعراباملنصوباملثال

ْرَس ٌد الدَّ ْرَسَكَتَب حُمَمَّ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرةالدَّ

مفعول فيه منصوب بالياء ألنه مثنىَساَعَتنِيَقَرَأ َعِلٌّ َساَعَتنِي

َهاُت َأْبنَاَءُهنَّ َجالَِساٍت حال منصوب بالكرسة بدل الفتحة َجالَِساٍتُتْرِضُع األُمَّ
ألنه مجع مؤنث سال

اُج إاِلَّ ِعيَسى مستثنى منصوب بفتحة مقدرة عىل ِعيَسىَقِدَم احلُجَّ
األلف للتعذر

َصاِحبإِنَّ َصاِحبِي َصاِدٌق
« منصوب بفتحة مقدرة عىل  اسم »إنَّ

ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها 
حركة املناسبة

ْمُتَك مفعول به مبني عىل الفتح يف حمل الكافاْحَتَ
نصب

مترين - 43

* أعرب املنصوبات يف اجلمل اآلتية:
َم حَمُْموٌد َصِغريًا. - َتَعلَّ

ِعيِف. - َيا َناِصَ الضَّ

- َنَصَ اهللُ احلَقَّ َنْصًا.

ُت َوالَقَمَر. - ِسْ
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اِدَق حَمُْبوٌب. - إنَّ الصَّ

-  چپ   ڀ  ڀ  ڀچ.

ِة َشْهرًا إاِلَّ َيوَمنِي. - َمَكَث حَمُْموٌد يِف اإلْسَكنَْدِريَّ

وَن تِْلِميذًا. - َنَجَح يِف االْمتَِحاِن ِعْشُ

مترين - 44

* اقرأ العبارة اآلتية مالحظًا ما تعلمته من القواعد، وَبنيِّ املنصوبات التي 
فيها:

َأْرَبَعَة  الَيوِم  يِف  ُأْجَرُتُه  َوَكاَنْت  ِقْرشًا،  َيوٍم  ُكلَّ  َيْقَتِصَد  َأْن  اٌر  َنجَّ َصبِيٌّ  اْعَتاَد 
ِخُرُه َقِليٌل، اَل ُيِفيُد َشْيئًا، َفَقاَل َلُه:  ِذي َتدَّ ُقُروٍش، َفَقاَل َلُه َأَحُد َأَقاِربِِه: إِنَّ املِْقَداَر الَّ
اْقَتَصْدُتُه  ِمْقَداٌر َكبرٌِي  َوَقِد اْجَتَمَع ِعنِْدي اآلَن  إِنَّ الَكثرَِي ِمَن الَقِليِل،  ي  اْبَن َعمِّ َيا 
يِف َسنٍَة إاِلَّ َشْهرًا، َوإيِنِّ َأْقَتِصُد اْقتَِصادًا َوَسطًا َخوفًا ِمَن االْحتِياِج َوَرَجاَء الِغنَى، 

َفَسَكَت َقِريُبُه ُمْسَتْحِسنًا َرْأَيُه، َواْقَتَدى بِِه يِف َعَمِلِه.
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جر االسم

)1( َكَتْبُت بِاْلَقَلِم)1).

)2( َأَخْذُت ِمْن ُمْصَطًفى ِكَتابًا.

)3( َذَهْبُت إىَِل النَّاِدي.

ْرَس يِف َساَعَتنِي. )4( َحِفْظُت الدَّ

)5( َأْنَت ِمَن النَّاِجِحنَي.

يف اجلملة األوىل »القلم« مسبوق بحرف جر، ومرور بكرسة ظاهرة.

الثانية »مصطفى« مسبوق بحرف جر، ومرور بكرسة مقدرة  ويف اجلملة 
عىل األلف للتعذر.

ويف اجلملة الثالثة »النادي« مسبوق بحرف جر، ومرور بكرسة مقدرة عىل 
الياء للثقل.

ويف اجلملة الرابعة »ساعتني« مسبوق بحرف جر، ومرور بالياء نيابة عن 
الكرسة ألنه مثنى.

نيابة  بالياء  »الناجحني« مسبوق بحرف جر، ومرور  اخلامسة  اجلملة  ويف 
عن الكرسة ألنه مجع مذكر سال.

رِة، وبالياِء إذا كاَن مثنّى أو جَع  )64( جيرُّ االسُم بالكرسِة الظَّاهرِة أو املقدَّ
مذكٍر ساملًا.

)1)  تكرر األمثلة لكل مقالة قبل استنتاج القاعدة.
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مواضع جر االسم

رأيت يف األمثلة السابقة أن »القلم، مصطفى، النادي، ساعتني، الناجحني« 
مرورة؛ ألهنا مسبوقة بحرف من حروف اجلر، وكذلك كل كلمة تأيت بعد حرف 

من احلروف اآلتية.

، الَباُء، الَكاُف، الالُم،  )65( حروُف اجلرِّ هي : ِمْن، إىَِل، َعْن، َعَل، يِف، ُربَّ
واُو الَقَسِم، َتاُء الَقَسِم.

مترين - 45

1- َبنيِّ حروف اجلر يف اجلمل اآلتية واضبط ما بعدها:
ُر ِمَن الَقَصِب. كَّ - ُيْصنَُع السُّ
اُج إىَِل احِلَجاِز. - َساَفَر احلُجَّ

 . ِ - َتَباَعْد َعِن الشَّ
َجَرِة. - َوَقَف الُعْصُفوُر َعىَل الشَّ
- َوَضْعُت اجلََواَب يِف الظَّْرِف.
- ُربَّ َصِديٍق َخرْيٌ ِمْن َشِقيٍق.

ْمُت بِاالْجتَِهاِد. - َتَقدَّ
- َراِئَحُتُه َكاملِْسِك.

- لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء.
ْدَق ُمنٍْج. - َواهللِ إِنَّ الصِّ

- َتاهللِ أَلَُساِعَدنَّ امَلْظُلوَم.
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2- ضع بعد كل حرف جر اساًم يناسبه:
- َيُصبُّ النِّيُل يِف  ................................        

- الِكَتاُب يِف  .................................... 

يُت الِعْلَم َعْن ..............................  - َتَلقَّ

َغِر َكالنَّْقِر يِف .....................  - احِلْفُظ يِف الصِّ

- َو .......................... اَل َيِضيُع امَلْعُروُف. 

- اجلَاِمُع األَْزَهُر يِف  ............................. 

3- اذكر قبل كل اسم جمرور يف اجلمل اآلتية حرف جر يناسبه:
يُت .............. التَّاِجِر َرْطَل ُبنٍّ .............. مَخَْسِة ُقُروٍش. - اْشَتَ

اِم. - َساَفَر َصِديُقنَا ................... الشَّ

- َأْحِسْن ........................ الُفَقَراِء.

َمُك .................... امَلاِء. - َيِعيُش السَّ

- َوَضْعُت الِكَتاَب ................امَلْكَتَبِة.
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املضاف إليه

)1( َوَجْدُت ِكَتاَب حَمُْموٍد. 

)2( َساَعُة الَبنَاِت َجِديَدٌة. 

)3( َوظِيَفُة امُلَعلِِّمنَي التَّْعِليُم والتَّْهِذيُب. 

)4( ُسوُر النَّاِدي ُمْرَتِفٌع. 

)5( َماَلبُِس ا لتَّاَلِميِذ َنظِيَفٌة. 

)6( َغْسُل الَيَدْيِن َقْبَل الطََّعاِم ُسنٌَّة. 

)7( ِكَتاُب ِعيَسى َنظِيٌف.

إذا قلت وجدت »كتابًا« ال يعرف السامع صاحب الكتاب الذي وجدته، 
له:  يقال  السامع، و»كتاب«  نسبته إىل صاحبه وقلت »كتاب حمموٍد« عرفه  فإذا 

مضاف، و»حممود« يقال له: مضاف إليه.

وقبل،  وغسل،  ومالبس،  وسور،  ووظيفة،  »ساعة،  »كتاب«:  ومثل 
وكتاب« يف األمثلة السابقة.

واليدين،  والتالميذ،  والنادي،  واملعلمني،  »البنات،  »حممود«:  ومثل 
والطعام، وعيسى« يف األمثلة عينها أيضًا.  

. )66( املضاُف إليِه: اسٌم ُنِسَب إليِه اسٌم قبَلُه، وحكمُه اجلرُّ

، أو كان مضافًا إليِه. )67( وجيرُّ االسُم إذا سبَقُه أحُد حروِف اجلرِّ
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مترين - 47

1- اذكر مضافًا إليه بعد األسامء اآلتية:
نَِة َأْرَبَعٌة: ُفْصُل ............. ، َوَفْصُل .............. ، َوَفْصُل  - ُفُصوُل السَّ

................ ، َوَفْصُل ...................... 
اُت  َوُمِديِريَّ  ، ِستٌّ الَبَحِريِّ   ............................ اُت  ُمِديِريَّ  -

................... الِقْبِلـيِّ َثاَمٍن. 
- ِجَداُر ........................ ُمْرَتِفٌع. 
- ُنوُر .......................... َساطٌِع. 
اُم ........................... َسْبَعٌة. - َأيَّ
َجَرِة. - ُعشُّ ...................َفْوَق الشَّ
- ِكَتاُب .........................َجِديٌد.
- َأْخاَلُق ....................... َحَسنٌَة.

2- ضع مضافًا قبل األسامء اآلتية:
- .........................األهَْنَاِر َعْذَبٌة.
- ........................ البَِحاِر ِمْلَحٌة.
- ...................... امَلْدَرَسِة َمْفُتوٌح.
اَمِء َأْزَرُق. - .........................السَّ

 - ....................... التِّْلِميِذ َنظِيَفٌة. 
- ......................... النِّيِل َطِويٌل.
- .......................... الَبَلِح ُحْلٌو.
- ........................ الَكِلَمِة َثاَلَثٌة.
ِئيِس ُمَطاٌع. - ....................... الرَّ
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جرُّ االسِم املحلُّ

)1( اْنُظْر إىَِل َهَذا الِكَتاِب. 

يَت ِمنُْه.  ِذي اْشَتَ )2( اْشَتِ ِمَن الَّ

)3( َريِضَ اهللُ َعنُْه.

»هذا« اسم وقع بعد »إىل« ول تظهر الكرسة عىل آخره ألنه مبني، فيقال: 
مبني عىل السكون يف حمل جر.

»الذي« اسم وقع بعد »من« ول تظهر الكرسة عىل آخره ألنه مبني، فيقال: 
مبني عىل السكون يف حمل جر.

مبني،  ألنه  عليه  الكرسة  تظهر  ول  »عن«  أو  »من«  بعد  وقع  اسم  »اهلاء« 
فيقال: مبني عىل الضم يف حمل جر.

)68( إذا وقَع اسٌم مبنيٌّ بعَد حرِف جرٍّ أو كاَن مضافًا إليِه، مثل الكاف من 
ُ آخرُه، ويقال إنه يف حمل  »اْكُتْب َدْرَسَك«، واهلاء من »اْنُظْر فِيِه« فال يتغريَّ

. جرٍّ

مترين - 84

* َبنيِّ األسامء املجرورة يف العبارات اآلتية:
- الَقِليُل َمَع التَّْدبرِِي، َأْبَقى ِمَن الَكثرِِي َمَع التَّْبِذيِر.

ُل النَّْخَلِة النَّواُة. - َأوَّ

ْنِب َأيرَسُ ِمْن َطَلِب الَعْفِو. - َتْرُك الذَّ
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ِف الطُُّرِق. - اْجَتِهْد يِف احلُُصوِل َعىَل َمَعاِشَك ِمْن َأرْشَ

اي يِف األَوَقاِت الَباِرَدِة. ُب الشَّ - ُيْسَتْحَسُن رُشْ

َتاِء َتنِْزُل األَْمَطاُر. - يِف َفْصِل الشِّ

اُم امَلْرِء َنْفَسُه. اِم اْحِتَ - ِمْن َأْسَباِب االْحِتَ

- َخرُي األُُموِر َأْوَساُطَها.

اِر. - اْبَحْث َعِن اجلَاِر َقْبَل الدَّ
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التَّابع

)1( َفاَز التِّْلِميُذ امُلْجَتِهُد.

)2( َكاَفْأُت التِّْلِميَذ امُلْجَتِهَد.

)3( َفِرْحُت بِالتِّْلِميِذ امُلْجَتِهِد.

يف اجلملة األوىل »التلميذ« مرفوع ألنه فاعل، و»املجتهد« مرفوع تبعًا له.

ويف اجلملة الثانية »التلميذ« منصوب ألنه مفعول به، و»املجتهد« منصوب 
تبعًا له.

ويف اجلملة الثالثة »التلميذ« مرور ألن قبله حرف جر، و»املجتهد« مرور 
تبعًا له.

ولفظ  تبعي،  »املجتهد«  وإعراب  أصل،  »التلميذ«  إعراب  إن  فيقال 
»املجتهد« يقال له: تابع.

)69( التابُع: هو الكلمُة التي تتبُع ما قبلَها يف اإلعراِب.
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الـتَّـوابـع

1- النَّعت

)1( َنَجَح التِّْلميُذ امُلْجَتِهُد. 

)2( َظَهَر الَوْرُد األَْحَُر. 

)3( َلبِْسُت َثوبًا َنظِيفًا. 

)4( َيْرَبُح التَّاِجُر األَِمنُي. 

)5( َيْرَبُح التَّاِجَراِن األَِمينَاِن. 

اُر األَُمنَاُء.  )6( َيْرَبُح التُّجَّ

َمَة.  ِم البِنَْت امُلَتَعلِّ )7( اْحَتِ

َمَتنِي. ِم البِنَْتنِي امُلَتَعلِّ )8( اْحَتِ

ِم الَبنَاِت امُلَتَعلِّاَمِت. )9( اْحَتِ

صفة  نعت أو  »املجتهد« يف اجلملة األوىل يبني صفة »التلميذ«، ويقال له: 
للتلميذ، ويتبع ما قبله يف اإلعراب. 

واملتعلمة،  واألمناء،  واألمينان،  واألمني،  ونظيفًا،  »األحر،  ومثله: 
واملتعلمتني، واملتعلامت« يف اجلمل بعدها.

ُ صفَة االسِم الذي قبَلُه. )70( النَّعُت: تابٌع ُيَبنيِّ



َتْقِرْيُب النَّْحِو 111 

مترين - 49

1- َبنيِّ النعت يف اجلمل اآلتية:
ِمنُْه  َوُيْسَتْخَرُج  ِة،  احلَارَّ الباَِلِد  يِف  َينُْبُت  َطِويَلٌة،  ِسيَقاٌن  َلُه  َنَباٌت  الَقَصُب   -

ُر األَْبَيُض. كَّ ُر األَْحَُر َوالسُّ كَّ السُّ

- َمَلُْت الَقَلَم األَْسَوَد ِحرْبًا َأْحََر.

ُبوَن َمُْدوُحوَن. - األَواَلُد امُلَؤدَّ

َجَرِة الَكبرَِيِة. ِغرُي َعىَل الشَّ - َوَقَف الُعْصُفوُر الصَّ

2- َضْع بعد كل اسم من األسامء اآلتية نعتًا يناسبه:
- َرِكْبُت احِلَصاَن ...................... 

ِفينَِة .................  ُجاَلِن .................... يِف السَّ - َساَفَر الرَّ
- َيْسِقي حَمُْموٌد  األَْشَجاَر .............. 
- َأَخْذُت الِكَتاَب ...................... 
- َسَكنُْت الَبْيَت........................ 

- التَّاَلِميُذ  ....................... َناِجُحوَن.
ُل الَوْرَد ..................... َعىَل الَوْرِد ............................ - ُأَفضِّ

- الَقاِهَرُة َمِدينٌَة ............................ 
قًا الَبْحُر ................  - حَيِدُّ ِمْصَ َشاَمالً الَبْحُر ................ َورَشْ

ُب ُعْصُفورًا .................، َفَأَخْذُتُه ِمنُْه  - َرَأيُت َوَلَدًا .............. ُيَعذِّ
 .................. َماًء   َلُه  ُت  َوَأْحرَضْ  ،.................... َقَفٍص  يِف  َوَوَضْعُتُه 

َوَطَعامًا .............. 
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2- العطف

)1( َساَفَر َسِعيٌد َوَخِليٌل. 

)2( َرَأيُت َسِعيدًا َوَخِلياًل. 

)3( َقِدْمُت َمَع َسِعيٍد َوَخِليٍل.

إذا أردت أن خترب بسفر سعيد وخليل، فعوضًا من أن تقول: »َساَفَر َسِعيٌد، 
َساَفَر َخِليٌل«، تقول: »َساَفَر َسِعيٌد َوَخِليٌل«. 

ى: حرف عطف، و»سعيد«: معطوف عليه،  والواو التي بني االسمني تسمَّ
و»خليل«: معطوف، ويتبع ما قبله يف اإلعراب كام يف األمثلة املتقدمة. 

)71( الَعْطُف: تابٌع بينَُه وبنَي ما قبَلُه حرٌف من هِذه احلروِف: الواُو، الفاُء، 
، َأْو، َأْم، َلكِْن، اَل، َبْل.  ُثمَّ

مترين - 50

1- َبنيِّ حروف العطف واشكل املعطوف يف اجلمل  اآلتية:
. يِّ ِعرُي يِف الُقْطِر املِْصِ - ُيْزَرُع الَقْمُح َوالشَّ

- ُكنُْت َرِضيعًا َفُغاَلمًا َفَيافِعًا.

ْهِر َأْو َبْعَدُه. - َسَأُزوُرَك َقْبَل الظُّ

؟ - َأَساَفَر َتوفِيٌق َأْم َزِكيٌّ

- َما َحرَضَ األَِمرُي َبِل الَوِزيُر.

- َقابِْل َعِليًّا اَل َخالِدًا.
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َي ُثمَّ امُلَطاَلَعَة. - َتَعلَّْمُت التََّهجِّ

َفَهاَء َلِكِن الُعَقاَلَء. الِِس السُّ - اَل ُتَ

2- ضع بعد حرف العطف معطوفًا مناسبًا يف اجلمل اآلتية:
- ُيْزَرُع اخلَوُخ َو ...................... يِف الَبَساتنِِي.

يِف َو ...........  بِيِع َو ................ الصَّ نَِة َأْرَبَعٌة: َفْصُل الرَّ - ُفُصوُل السَّ
َتاِء. اخلَِريِف َو ............. الشِّ

اِرُع الُفوَل ُثمَّ ....................................  - َحَصَد الزَّ

نَِة الثَّانَِيِة. نَِة األُوىَل ُثمَّ  ................. السَّ - َتَعلَّْمُت ُدُروَس السَّ

- اْقُطِف الَوْرَد َأو ............................... 

ِلُس بَِجانِِب حَمُْموٍد َأْم .....................؟ - َأَتْ

- َما َنَجَح إِْساَمِعيُل َلِكْن ......................... 

- َلْ َينُْضِج الِعنَُب َبل  ............................ 

- َعارِشِ امُلْجَتِهَد اَل ..............................
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3- التَّوكيد

)1( َحرَضَ األَِمرُي َنْفُسُه إىَِل امَلْدَرَسِة.

)2( ُزْرُت األَِمرَي َنْفَسُه.

)3( َجَلْسُت َمَع األَِمرِي َنْفِسِه.

)4( َنَجَح التَّاَلِميُذ ُكلُُّهْم.

)5( َساحَمَِت الـَمْدَرَسُة التَّاَلِميَذ ُكلَُّهْم.

)6( َأْرَسَلِت الـَمْدَرَسُة إىَِل التَّاَلِميِذ الَغاِئبنَِي ُكلِِّهْم.

السامع ذلك ويتوهم  امَلْدَرَسِة« فربام يستعظم  إىَِل  األَِمرُي  إذا قلت: »َحرَضَ 
أن الذي حرض خادُمه مثاًل، فإلزالة هذا التوهم من فكره تقول: »َحرَضَ األَِمرُي 

َنْفُسُه«.

توكيد، وتتبع ما قبلها يف اإلعراب كام يف اجلمل  وكلمة »نفس« يقال هلا: 
األوىل والثانية والثالثة.

وإذا أردت أن خترب عن نجاح التالميذ، ورأيت أن السامع ربام يتوهم نجاح 
أكثرهم، تقول: »َنَجَح التَّاَلِميُذ ُكلُُّهْم«.

ولفظ »كل« يقال له: توكيد، ويتبع ما قبله يف اإلعراب كام يف اجلمل الرابعة 
واخلامسة والسادسة.

)72( التَّوكِيُد: َتابٌع ُيْذَكُر لدفِع التَّوُهِم، وِمْن َألفاظِِه: النَّفُس والَعنُي وكلٌّ 
وجيٌع.
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مترين - 51

1- َبنيِّ التوكيد يف اجلمل اآلتية:
ُسَل مَجِيَعُهْم َصاِدُقوَن.  - إِنَّ الرُّ

اِئِع.  َ - امُلُلوُك َأْنُفُسُهْم َخاِضُعوَن لِلشَّ

اَر ُكلََّها. - َبنَيُت الدَّ

- ُزْرُت الَوِزيَر َعينَُه. 

- اَل ُتنِْفْق َكْسَبَك ُكلَُّه.

ْد كل اسم من األسامء اآلتية بتوكيد مناسب: 2- َأكِّ
َواِرِع. - َأَمَر احلَاِكُم ..................... بَِتنْظِيِف الشَّ

ُروُس ..................................  - اْنَتَهِت الدُّ

- َحَكَم َرِئيُس امَلْحَكَمِة  .............. َعىَل امُلْذنِبنَِي.............

- اْمَتَحنُْت التَّاَلِميَذ .................................
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4- الَبدل

ٌد)1).  )1( َساَفَر األَِمرُي حُمَمَّ

)2( اْمَتَحَن األُْسَتاُذ التَّاَلِميَذ نِْصَفُهْم. 

ِرُت ِمْن َنَجاِح امَلْدَرَسِة َتاَلِميِذَها. )3( ُسِ

الغرض من اجلملة األوىل اإلخبار بسفر حممد، وإنام ذكر »األمري« ليكون 
قال:  املتكلم  فكأن  حممد،  هو  األمري  ألن  السامع؛  نفس  يف  تأثريًا  أقوى  الكالم 

ٌد«، ولفظ »حممد« يقال له: بدل مطابق من األمري.  ٌد، َساَفَر حُمَمَّ »َساَفَر حُمَمَّ

والغرض من اجلملة الثانية اإلخبار بامتحان »نصف التالميذ«، وإنام ذكر 
»التالميذ« للسبب السابق، و»نصف« يقال له: بدل بعض من التالميذ.

»املدرسة«  وذكر  التالميذ،  بنجاح  اإلخبار  الثالثة  اجلملة  من  والغرض 
للسبب املتقدم، ويقال: التالميذ: بدل اشتامل من املدرسة.

األَِمرَي  »ُزْرُت  فتقول:  اإلعراب،  يف  قبله  ما  يتبع  أنواعه  بجميع  والبدل 
ٍد«، وهكذا.  دًا«، و»َتَقاَبْلُت َمَع األَِمرِي حُمَمَّ حُمَمَّ

)73( الَبَدُل: هو التَّابُع املقصوُد باحلكِم.

* أمثلة:
- للبدل املطابق:

ُل  النَّاِس َسيُِّدَنا آَدُم. )1( َأوَّ

)1)  تكرر أمثلة كل نوع قبل استنتاج القاعدة.
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)2( َفِهْمُت َهَذا الِكَتاَب.

)3( َصِديُقَك َعِلٌّ ُمَسافٌِر.

- لبدل البعض:

ِحيَفَة ُرْبَعَها. )1( َقَرْأُت الصَّ

)2( َساَفَر اجلَيُش ُضبَّاُطُه.

)3( اْمَتَحنُْت التِّْلِميَذ يِف الِكَتاِب نِْصِفِه.

)4( َأْنَفْقُت َكْسبِي َأْكَثَرُه.

- لبدل االشتامل:

)1( َحَصْدُت األَْرَض َشِعرَيَها.

ِديِق َمالِِه. )2( اْسَتَعنُْت بِالصَّ

ُه. َق الِكيُس َدَراِهُ )3( ُسِ

اُنُه. )4( َخَرَج الَبيُت ُسكَّ

مترين - 52

- بني أنواع  البدل يف اجلمل اآلتية:
- ُبنَِي اجلَاِمُع األَْزَهُر يِف َزَمِن اخلَِليَفِة امُلِعزِّ لِِديِن اهللِ.

- َهَذا اْلِكَتاُب ُمِفيٌد.

- چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦچ.

يُت اْلَبيَت َأْكَثَرُه. - اْشَتَ

يِرِهْم. ْسُت ِمَن النَّاِس رِشِّ - اْحَتَ
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)74( التَّوابُع أربعٌة: النَّعُت، والعطُف، والتَّوكيُد، والبدُل.

مترين - 53

- بني أنواع التوابع يف العبارات اآلتية:
َلُه الطَِّريَقنِي:   َ َوُأُذَننِي َولَِسانًا َوَشَفَتنِي، َوَبنيَّ إِْنَساٍن َعيننَِي  - َجَعَل اهللُ لُِكلِّ 
َة  يَّ َل َفَيْعَمُل األَْعاَمَل اخلرَْيِ ، َفالَعاِقُل َيْسُلُك الطَِّريَق األَوَّ ِّ َطِريَق اخلرَِي َوَطِريَق الشَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة. َض اهللُ َعنُْه، َوُيْسِعَدُه يِف الدُّ َة مَجِيَعَها؛ لرَِيْ ارَّ َتنُِب األَْشَياَء الضَّ َها، َوَيْ ُكلَّ

َها َراِهَم يِف امَلواطِِن ُكلِّ َومَجَاال- إِنَّ الدَّ َمَهاَبًة  َجاَل  الرِّ َتْكُسو 
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كيفية اإلعراب

َخرٌي اإِلْنَســـــاِن  َخْلَوُة  ِعنَْدُه)1(  ـــــوِء  السُّ َجِليِس  ِمْن 

اإلعرابالكلامت

مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةخلوة

مضاف إليه مرور بالكرسة الظاهرةاإلنسان

خرب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةخري

حرف جر مبني عىل السكونمن

مرور بـ»من« بالكرسة الظاهرةجليس

مضاف إليه مرور بالكرسة الظاهرةالسوء

ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرةعند

اهلاء مضاف إليه مبني عىل الضم يف حمل جرهـ

َوُلْطِف َفَرٍج  ِمْن  َتْيَأَسْن  اَل  َضْعِف)2(  َبْعَد  َتْظَهـــــُر  ٍة  َوُقوَّ

اإلعرابالكلامت

حرف هني مبني عىل السكونال

تيأسن
فعل مضارع مبني عىل الفتح يف حمل جزم، والنون حرف توكيد، 

والفاعل مستت تقديره »أنت«

حرف جر مبني عىل السكونمن
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اإلعرابالكلامت

مرور بـ»من« بالكرسة الظاهرةفرج

الواو حرف عطف مبني عىل الفتحو

معطوف عىل »فرج« مرور بالكرسةلطف

الواو حرف عطفو

معطوف عىل »فرج« مرور بالكرسة الظاهرةقوة

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل »هي«تظهر

ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرةبعد

مضاف إليه مرور بالكرسة الظاهرةضعف

مترين - 54

1- أعرب ما يأيت:
- َشاِوْر َصِديَقَك يِف اخلَِفيِّ امُلْشِكِل. 

- بَِقْدِر الَكدِّ ُتْكَتَسُب امَلَعاِل.

َخاِء. ِة َوِزينٌَة يِف الرَّ دَّ - اإِلْخَواُن َأْعواٌن يِف الشِّ

ِّ َتْسَتِحي ِمنُْه يِف الَعاَلنِيِة. - اَل َتْعَمْل َعَماًل يِف الرسِّ

وا. َترِبُ - اَل َتَْدُحوا َقْبَل َأْن خَتْ

2- بني أسباب الرفع والنصب واجلر فيام يأيت:
َنْفُعُه َيْكُثُر  امَلـــــْرِء  ُلَغاِت  َأْعواُنبَِقْدِر  ـــــَداِئِد  الشَّ ِعنَْد  َلُه  َوتِْلَك 

ُمَساِرعًا اللَُّغاِت  ِحْفِظ  إىَِل  إِْنَساُنَفَباِدْر  احلَِقيَقِة  يِف  لَِســـــاٍن  َفُكلُّ 
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ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے   ھ       ھ   ھ       چھ    -
ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅچ.

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

، وعىل آله وصحبه وسلم وصىل اهلل عىل سيدنا حممٍد النبيِّ األميِّ
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مرادف العامي والدخيل

قد رأينا إتامًا للفائدة أن نزيد هنا شيئًا من مرادف العامي والدخيل، وها 
هو:

])1( الدخيل[

مرادفالدخيلمرادفالدخيل

سخوجة ازجوانتيُمَدرِّ ُقفَّ

اَرةبرجلزيقياقة َدوَّ

ةطلمبة شهادة عاليةدبلومِمضخَّ

َمْرَحىعفارمُثْكنَةقشالق

سةبشاورة جَلْنةقومسيونَطالَّ

بطاقة الزيارةكارت فيزيتمريضخِمَْستِك

قصسايهَبْوصالة

مرمىجولَصْيَدلةأجزاخانة

ةتلفونَصْيَدالينأجزأجي ِمرَسّ

ِمَلّفدوسيهطاَزجطازة

َخَيالةسينام توجرافَعْيبةشنطة

إِْضامَمةبلوك نوتُحوِذّيعربجي

طِّيبوليس َسبُّورةخَتَْتة طباشريرُشْ
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])2( العامي[

الصحيحالعاميالصحيحالعامي

ُحْزمةِحْزمةُكوبكباية

خِماَْلةخِمْلةُكَرةكورة

مآلنمليانَبْبَغاءبغبغان

ُعثَّةِعتَّةُأْرجوحةُمْرجيحة

اية ُمنَحِدرمدحدرِحَدأةِحدَّ

َهاُونُهونإِْرَدبأردب

قَسقف َحَصاةَحْصَوةَصفَّ

َفَصعَفَعصَخِفريغفري

َزْوجُجوزأْثَرمأْطَرم

َرَمثرومسأْبَلهأهبل

رأس مالرساملحائطحيطة

ساَذجسادةُزجاجقزاز

كاَوحقاَوحَتَبْخَتتخَطر

يُموَسىموس ُبودِّيبِدِّ

ة مالية اء للعملأْزَمةأِزمَّ َأْكَفاءَأِكفَّ

ُصْلبصلبدواةدواية
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الصحيحالعاميالصحيحالعامي

ُصعوبةَصعوبةُسهولةَسهولة

َبْصَوةبصة نارِمْرآةِمَراية

َمْرَكبمرِكبِمصفاةَمْصَفى

اجتَّاْشَتَّفاُلوذبالوظة

َرفضرفتُحُصنأحِصنَة

زغَردتزغرتتَدِهشاندهش

اْخسأإِخصُصَديريسديري

ةدكة َر اخلبزتِكَّ مَجََّرهأمَّ

َبْحباحَبْحَغْولُكؤل

عَسَفطَسَبت تَلكأتَلكَّ

َدهَوَرهدْعَورهُمصادفةُصدفة

تشبَّثَشَبطسوالرشوال

بية َجَرشهرشِجْلبابجالَّ

ةطفة من الناس تثاَءباّتاِوبَضفَّ

َظرفُظرفَحْلقَبْحلق

الِرزمةُرزمة َبّدالَبقَّ

ة َثانويتأنوىُمَربَّىِمَربَّ

ِمن أينِمننِيمتىإِْمَته

شَتَكرمشيا َليتيا ريت َتَكرَّ
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الصحيحالعاميالصحيحالعامي

بعثرَبعَطركذاِكَده

َوجهِوشرِضسِدرس

فتاتفتافيتتِربةتُربة
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