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 المحاضرة األولى

 الفعل والفاعل

 لذي ٌدل على حدث ممترن بزمن معٌن: هو اللفظ االفعل

 هو ما ٌسند إلٌه الفعل سواء ألام بالفعل أم لم ٌمم به الفاعل:

 فهنا داوود فاعل حمٌمً؛ ألنه هو الذي لام بفعل المتل.“ ولتل داووُد جالوتَ “لوله تعالى   :مثال

 التً تبدأ بفعل تام )لٌس من كان وأخواتها(هً الجملة  الجملة الفعلٌة:

 أحكام الفاعل: 

 لف أو بالواو بحس  طبٌعة الفاعلأنه مرفوع فال ٌكون منصوباً أبداً، ولد ٌرفع بالضمة أو باأل 

 أمثلة مهمه:

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.الطال ُ نجح 

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.الطالباننجح 

 علٍم: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الستة. ذو ٌفلل ال

 :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم. المسلمونانتصر 

   بل ٌكون اسماً مفرداً كما مّر، أو مصدراً مإوالً، مثل: )ٌسّرنً أن تزوَرنً(فالمصدر  الفاعل ال ٌأتً جملة مطلقا

 والفعل)تزوَر( فً محل رفع فاعل. المإول من )أن(

 مثال:

 .والنون للولاٌة، والٌاء ضمٌر متصل مبنً فً محل نص  مفعول به. ٌسّر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 أْن: حرف مصدري ونص .

فاعل تزور فعل مضارع منصو  وعالمة نصبه الفتحة، والنون للولاٌة، والٌاء ضمٌر مبنً فً محل نص  مفعول به وال

)أن( والفعل)تزور( فً محل رفع فاعل للفعل )ٌُسر(.والتمدٌر: تسرنً  ضمٌر مستتر تمدٌره أنت. والمصدر المإول من

 زٌارتن

 فالمصدر المإول من أّن واسمها وخبرها فً محل رفع فاعل. )ٌُسعدنً أنّن ناجٌح( ومثلها أٌضاً:

 اٌة، والٌاء ضمٌر متصل مبنً فً محل نص  مفعول به.ٌسعد: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والنون للول

 أّن: حرف توكٌد ونص ، والكاف ضمٌر متصل مبنً فً محل نص  اسمها.

 ناجح: خبر إّن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 )ناجح( فً محل رفع فاعل للفعل )ٌسعد(.والتمدٌر: ٌسعنً نجاحن )الكاف( وخبرها والمصدر المإول من )إّن( واسمها

: فإذا مرت بن جملة، وترى أنها هً الفاعل، فتكون فاعالً باعتبارها كلمة واحدة ال باعتبارها جملة ذات أجزاء، هتنبٌ

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة منع من ظهورها الحكاٌة.-كتلة واحدة-مثل:)تُلفٌنً ال إله إال هللا( ف)ال إله إال هللا(

 الً وراً لفظاً مرفوعاً محلد ٌجّر الفاعل بحرف جر زائد فٌكون مجر 

 مثل: ما جاءنا من أحٍد، أحد: فاعل مجرور لفظاً مرفوع محالً 
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 الفاعل ال ٌحذف مطلماً، فال بد منه فً الجملة 

 والفعل خبراً عنه مبتدأمدم صار الفاعل ال ٌتمّدم على فعله، فإذا ت 

 : اعرا  الحك (مهم) مثال

 :الحك  ٌعلو 

 مة رفعه الضمة الممدرة على خخره.ٌعلو: فعل مضارع مرفوع وعال

 الحّك فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على خخره.

 الحك  ٌعلو: 

 الحك: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على خخره.

ٌعلو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الممدرة، والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره هو، والجملة الفعلٌة فً محل 

 رفع خبر.

  فٌلزم فعلُه حالة اإلفراد حت اسما ظاهراً إذا كان الفاعل ً  ى لو كان الفاعل مثنى أو مجموعا

 وال تمل: نجحوا الطالُ . نجح الطالُ //،              الطالبانوال تمل: نجحا  نجح الطالبان//،                نجح الطالُ  

 لن فً جوا  السإالٌحذف فعله جوازاً إذا دّل علٌه دلٌل، وذ 

 من نجح؟ -مثال :    

 محمٌد      )دمحم: فاعل لفعل محذوف تمدٌره نجح( -           

 ٌه أداة لرط، وكان هنان فعل ٌفسرهٌحذف فعله وجوباً إذا دخلت عل 

 وإْن أحٌد من الملركٌن استجارن()لوله تعالى: مثال : 

لرط تدخل على أفعال ال على ٌمكن إعرا  )أحد( مبتدأ ألن أدوات ال)أحد( فاعل لفعل محذوف تمدٌره استجارن، وال  فـ

 (.لمّتإذا السماء انمثال أخر  لال تعالى: )و ... أسماء

 :ًمثال:     تاسعاً: ٌذّكر الفعل إذا كان فاعله مذكراً وٌإنث إذا كان فاعله مإنثا  ً  حضرْت فاطمةُ.،            حضر عل

 :األولى المحاضرة هذه كتور فًأهم األسئلة التً طرحها الد

 ما أنواع الجملة فً اللغة العربٌة : جملة أسمٌة ، و جملة فعلٌة 

تتكون الجملة األسمٌة من ركنٌن أساسٌن هما: المبتدأ والخبر 

تتكون الجملة الفعلٌة من ركنٌن أساسٌن هما: فعل وفاعل 

 الفاعل ..بههو ما ٌستند الٌه الفعل سواء الام بالفعل ام لم ٌموم 

مهم والجملة الفعلٌة تعرٌف الفعل والفاعل 

 ًهل ٌؤتً الفاعل جملة: )الفاعل ال ٌؤتً جملة مطلماً( بل  ٌكون أسما مفردا أو مصدراً مإوال 

 مجرور لفظاً مرفوعاً محال إعرابه كان مجرور بحرف جر زائد فإنه ٌكون إذاالفاعل : 

دأتمدم الفاعل على فعله ٌعر  : مبت إذا 

دخلت علٌه أداة لرط وكان هنان فعل ٌفسره فما حكم حذف الفاعل: حكمه واج  إذاف فعل الفاعل وجوباً ذٌح 
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 المحاضرة الثانٌة

 نائب الفاعل

 

 صٌر عمدةً ال ٌمكن االستغناء عنه)اسم أو تركٌ ( ٌحل محل الفاعل عند غٌابه وٌؤخذ أحكامه وٌ هو لفظ: نائب الفاعل

 

 أشكال نائب الفاعل

 تختلف ألكال نائ  الفاعل فهو مثل الفاعل ٌؤتً:

 .المتاعُ . اسماً ظاهراً ، مثل : ُسِرَق 1

 ألمانتً. تُ . ضمٌراً متصالً : كوفئ2

 . أناأو منفصالً : ما ٌُستثنى إال          

 أو مستتراً : هذا الزجاج ال ٌُكسر .         

 لبل الصالة أن تستان. مصدراً مإوالً : ٌُحبَُّ  3

 

 صٌغة المبنً للمجهول

1 ً ً  . إذا كان الفعل ماضٌا  من التضعٌف ، ٌُضم أولُه وٌكسر ما لبل خخره : فالفعل َعِلَم ، ٌصٌر، ُعِلَم. صحٌح العٌن ، خالٌا

 . الفعل المضارع ٌُضُم أول حرف فٌه وٌُكسر ما لبل اآلخر ٌَْعلُِّم : ٌصٌر ، ٌُْعلَُّم أما إذا كان الحرف الذي لبل األخٌر2

 ألفاً لسب  صرفً. واالوحرف علة ، فإن الفتح ٌكون ممدراً علٌه ، مثل: ٌُْصَوم ٌصٌر ٌُصاُم، أبدلت 

 ما ٌنوب عن الفاعل 

 وهو األصل فٌما ٌنو  عن الفاعل:المفعول به ، 

 : نائ  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.الحبلُ ُمدَّ      الحبلَ مدْدُت  

 نائ  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ماالً: ٌدٌ زماالً      أعطً  زٌداً أعطٌت 

  ًبعض الظروف : 

 ، نائ  فاعل مرفوع وعالمة رفعه اللف ألنه مثنى.ٌومانصٌَم     ٌومٌنصمُت 

 الجار والمجرور: 
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ًّ ُجلس       على الكرسًجلسُت   ، الجار والمجرور فً محل رفع نائ  فاعل.على الكرس

 المصدر: 

ً نمُت   عمٌك، نائ  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة نومٌ نٌم     عمٌماً    نوما

 

 العامل فً نائب الفاعل

 العامل فً نائ  الفاعل هو الفعل كما مّر فً األمثلة السابمة، ولكن لد ٌعمل اسم المفعول فٌرفع نائباً للفاعل، مثل:

 هذا تاجٌر محموٌد خلمُهُ.

مة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف والهاء ضمٌر متصل فً خلك: نائ  فاعل السم المفعول)محمود( مرفوع وعال

 محل جر مضاف إلٌه. )الحظ أن الجملة ال فعل فٌها(

 أسئلة:

 بٌّن نائ  الفاعل لما تحته خط فً كل جملة مما ٌلً:

” فً الصوِر نفخةٌ واحدة نُِفخَ فإذا:“        .ٌنفخة 

” ًٌ  ضمٌر مستتر تمدٌره هو      “ٌوحىإن هو إال وح

”مت  المٌتة        “:علٌكم المٌتة والدم ولحم الخنزٌر ُحّرِ

” الكتا  حل لكم وطعامكم حل لهم أوتواوطعام الذٌن:“       .واو الجماعة 

 ” علٌهم أربعٌن سنة  محرمةلال فإنها:”       ًضمٌر مستتر تمدٌره ه 

 

  ه المحاضرة:ذكر الدكتور فً هذأهم ما 

 سئلةالمحاضرة كلها موضع أ

 تعرٌف نائ  الفاعل

   َُّه الجملة : مصدراً مإوالً ذنوع نائ  الفاعل فً ه ما  لبل الصالة أن تستانٌُحب 

ه الجملة  :   الجار والمجرورذجلست على الكرسً ، أٌن نائ  الفاعل فً ه 

  ُه الجملة  : خلمهذ، أٌن نائ  الفاعل فً ههذا تاجٌر محموٌد خلمُه 
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 المحاضرة الثالثة

 المفعول المطلق

 

 تعرٌف المفعول المطلق وحكمه

 هو مصدر الفعل أو ما ٌنو  عنه ٌؤتً لتوكٌد الفعل أو بٌان نوعه أو بٌان عدد مرات حدوثه وحكمه النص .

 لر  الصادي الماء لرباً.مثال 

وعالمة  كلمة)لر ( هً مصدر الفعل لر  ولد أّكدت عملٌة اللر  وجاءت منصوبة لذا فهً مفعول مطلك منصو 

 نصبه الفتحة.

 ٌأتً المفعول المطلق ألحد ثالثة أغراض: :أنواعه/أغراضه

 بٌان عدد مرات حدوثه ▪              بٌان نوعه. ▪           تأكٌد الفعل.

 المإكد لفعله النوع األول:

 توكٌد الفعل. والغرض منه .الفتحةتكلٌماً: مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه     “تكلٌماوكلّم هللاُ موسى  “لال تعالى:

ً ُكلَّما ُرزلوا منها من ثمرةٍ ”  نوعه: جاء مإكداً لفعله.    رزلاً: مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة.   “رزلا

 نوعه: جاء مإكداً لفعله.    مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة.   )أعر  تسلٌما(“ تسلٌماصلّوا علٌه وسلموا ”

 المبٌِّن للنوع النوع الثانً:

ً  لوالً وارزلوهم ولولوا لهم  “لال تعالى: ً  لوالً ولل لهم فً أنفسهم  “ولال:     “معروفا  “:بلٌغا

 ماذا ٌختلف المول فً اآلٌة األولى عنه فً الثانٌة؟و  هل الموالن متلابهان فً اآلٌتٌن؟

ت الغاٌة والغرض من المفعول المطلك بٌان نوع طبعاً الموالن غٌر متلابهٌن فالمول األول معروف والثانً بلٌغ، لذا كان

 الفعل.

 نوعه: مبٌِّن للنوع.     لوالً: مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة.

 :حالتٌنٌكون المفعول المطلك مبٌناً للنوع فً 

 “بعٌدا الالً ضوٌرٌد اللٌطان أن ٌضلّهم ”  أ. إذا كان موصوفاً كما مر فً المثالٌن السابمٌن وكما فً لوله تعالى:

 ضالالً: مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة و)بعٌدا( صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة.

  . إذا كان مضافاً إلى اسم بعده مثل:

 “العٌن رأيٌرونهم مثلٌهم  “لال تعالى:                -              السهِم  انطاللةَ األسِد وانطلمت  لفزَ لفزُت 

 طلك منصو  وهو مضاف والعٌن مضاف إلٌه مجرور.رأي: مفعول م

 النوع الثالث: المبٌّن للعدد

 “واحدة مٌلةوّد الذٌن كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فٌمٌلون علٌكم  “لال تعالى:

 الحظ أن الهدف من ذكر )مٌلة( هو بٌان العدد؛ لذا فهً مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة.

 ألنه مثنى.   : مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الٌاء لراءتٌنلكتا  وتمول: لرأت ا



https://telegram.me/kfu2016girl  6صفحة |     على التلٌمرام ناة اللغة االنجلٌزٌة مستوى ثانًل

 

 ألنه جمع مإنث سالم.  مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الكسرة  ثالثاً: لراءاتوتمول: لرأت الكتا  

ر : ٌنو  عن المفعول المطلك ألٌاء فإذا نا  أحدها أدى وظٌفة المفعول المطلك وأُع :ما ٌنوب عن المفعول المطلق

 نائ  مفعول مطلك، ومن هذه األلٌاء:

   :ًاسم المصدرأوال: 

لكل فعل مصدر، فإذا جاء مع فعله منصوباً فهو مفعول مطلك، أما إذا جاء مصدر خخر لرٌ  منه فً اللفظ فهذا اسم 

 المصدر وٌكون نائَ  مفعول مطلك)اسم المصدر: ما تمل عدد حروفه عن حروف الفعل(

ً  كلّمت صدٌمً//   مهم  حسنا: نائ  عن المفعول المطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة)المصدر هو تكلٌم( كالما

ً  نباتاوأنبتها ”  نائ  عن المفعول المطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة)المصدر إنبات( “:حسنا

ٌإ مثل تعلّمَ  وضوءاً توضؤت   تعل م( حسناً: نائ  عن المفعول المطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة)المصدر توض 

  :مصدر الفعل المتمدم)كل( و)بعض( و)حك(إذا أضٌفت إلى ثانٌا: 

 نائ  عن المفعول المطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة.“: المٌل كلَّ وال تمٌلوا ”

 نائ  عن المفعول المطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة. “:تالوته حكَّ الذٌن ختٌناهم الكتا  ٌتلونه ”

 التروٌح: نائ  عن المفعول المطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة.بعَض  وتمول: رّوح عن نفسن

 حذف العامل فً المفعول المطلق

 تستعمل العربٌة أسالٌ  لائعة ٌحف فٌها العامل فً المفعول المطلك)الفعل غالباً( ومن ذلن:

عالمة نصبه وو  واألصل: انصرنا نصراً، فنصراً مفعول مطلك لفعل محذوف منص نصراً،فً الدعاء: اللهّم  .1

 الفتحة

ً فً االستفهام الذي ٌمصد به التوبٌخ:   .2 ً  أتماعسا  واالمتحانات على األبوا ، واألصل: أتتوانى توانٌا

ً ، عفوا، لكراألوال ملهورة:  .3  اهللاِ. كله معاذهللاِ و سبحان، سعدٌنو حنانٌنو لبٌن، وٌلن، وٌحن، ألبته، حماً، لطعا

 أفعال مطلمة لفعل محذوف

 تحته خط:أعر  ما 

 مفعول مطلك لفعل محذوف منصو  وعالمة نصبه الفتحة    “هللاِ عما ٌصفون سبحانَ ’’

ً  ُمنزالً ولل رّ ِ أنزلنً ”  نائ  عن المفعول المطلك منصو  وعالمة نصبه الفتحة   “مباركا

ً ٌا أٌها اإلنساُن إنن كادٌح إلى ربن ”  ة مفعول مطلك منصو  وعالمة نصبه الفتح   “فماللٌه كدحا

 فٌما ٌلً:ي تحته خط ذال غرض المفعول المطلك \نوع بٌن 

ً فال جناح علٌهما أْن ٌصلحا بٌنهما ”  توكٌد الفعل     “صلحا

 بٌان النوع   “ٌكن له نصٌ  منها حسنةمن ٌلفع لفاعةً ”

 نوعالبٌان    “المغلً علٌه من الموت نظرَ ٌنظرون إلٌن ”

 ه المحاضرة: ذالدكتور فً ه رأهم ما ذك

 المحاضرة كلها مهمه وهً موضع أسئلةو نركز على جمٌع األمثلة فً المحاضرةو ركز على اإلعرا  والنوع ن 
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 المحاضرة الرابعة

 ألجله المفعول

 

لد سبك أن للنا إن الفعل ٌحدث لسب  معٌن أي ألجل غرض معٌن فإذا ذُكر هذا السب  على هٌئة معٌنه فهو مفعول 

 ألجله.

ًّ  مصدرهو :  المفعول ألجلهتعرٌف   الزمنوفً  الفاعللحدٍث ٌلاركه فً  علةً ٌذكر  للب

ًّ ذكر لبٌان علة الحدث)المجًء(  مثل: جئُت رغبةً فً العلِم، فـ)رغبةً( مصدر للب

 تعر )رغبة( مفعوال ألجله منصوباً وعالمة نصبه الفتحة.

 والمفعول له. وٌسمى المفعول ألجله

 أحكام المفعول ألجله

 ٌجعلون أصابعهم فً خذانهم من الصواعك  “لذا فاألصل فٌه النص ، لال تعالى: المنصوباتألجله من أوالً: المفعول

 .مفعول ألجله منصو  وعالمة نصبه الفتحة“ الموت حذرَ 

 :فً العلم جئت إلى الجامعة. رغبةً ثانٌاً: ٌجوز تمدٌم المفعول ألجله على عامله )الحدث( فتمول 

فً العلم،  رغبةً ل ألجله كافة اللروط فنصبه على سبٌل الجواز ال الوجو ، لذا ٌجوز: جئُت ثالثاً: إذا استوفى المفعو

 ولرغبٍة فً العلم.

 فنصبه على سبٌل الجواز ال الوجو  ا استوفى اللروط؟ذالمفعول ال اجله هل ٌج  نصبه دائما ا

 ٌؤتً المفعول ألجله على ثالثة أحوال::    أحوال المفعول ألجله

 ، واألكثر فً هذه الحالة نصبهن ٌكون نكرة أي مجرداً من أل التعرٌف واإلضافة، األولى: أ

 لكنه ٌنص  واألكثر جّره الثانٌة: أن ٌكون معّرفاً بؤل التعرٌف، 

 على السواء  ٌجوز الجر والنص الثالثة: أن ٌكون مضافاً وهنا 

 تدرٌ :

عوه رأفةً ورحمةً ورهبانٌةً ابتدعوها ما كتبناها علٌهم إال ابتغاَء وجعلنا فً للو  الذٌن اتب“ المفعول ألجله فً لوله تعالى:

 هو:“ رضواَن هللا

 ابتغاء.

 ه المحاضرة: ذكر الدكتور فً هذ أهم ما

 مهمه أحوال المفعول ألجلهو  تعرٌف مهمال

 نعم  هل ٌجوز تمدٌم المفعول ألجله ؟

 ٌجوز جره ونصبه اعرا  المفعول ألجله اذا كان مضافا ؟ ما

 ولم اكتبها فً الملخص لروط نص  المفعول ألجله فمط للمراءو  الحظه / االبٌات لٌست موجوده معانا باالختبارم
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 المحاضرة الخامسة

 )الظرف( المفعول فٌه

 

 هو اسٌم ٌَنتصُ  على تمدٌر)فً(، وٌُذكُر لبٌاِن زمان الفعل أو مكانِه. )وٌُسّمى ظرفا ( المفعوُل فٌهتعرٌف: 

جئتن ٌوَم الجمعة، فإن كلمة )ٌوم( منصوبة على الظرفٌة ألنها تضمنت معنى )فً( فالمعنى: جئتن فً ٌوم فإذا للَت: 

 الجمعة.

 أنواع المفعول فٌه أو الظرف

 نحو "سافرُت لٌالً". ما ٌَْدل  على ولٍت ولَع فٌه الحدثُ  وظرُف الزمان

 ُت تحَت َعلَِم البالد".، نحو "ولفما ٌدل  على مكاٍن ولَع فٌه الحدثُ  وظرُف المكان

ً )والظرُف، سواٌء أكاَن   إما ُمبَهٌم أو مختص وإما ُمتصّرٌف أو غٌُر ُمتصرٍف. ( زمانٌاً أم مكانٌا

 ما دلَّ على لَْدٍر من الزمان غٌر ُمعٌَّنٍ  الظرف الُمبَهم

 ق وغر  وتحت وفوق(أو مكان غٌر محدد أي لٌس له حدود معٌنة مثل)لر "أبٍد وأمٍد وحٌٍن وولٍت وزمانٍ  مثال 

، نحو "ساعٍة وٌوٍم ولٌلٍة وأُسبوعٍ ولهٍر وسنٍة وٌسمى المحدوُد فهو ما دلَّ على ولٍت ُممدٍَّر ُمعٌٍََّن محدودٍ  المختصالظرف 

 أسماء األٌام واأللهر. هومن”وعاٍم 

ٍد وبلٍد. ومنهُ أسماُء البالِد ، محصورةٌ كداٍر ومدرسٍة ومكتٍ  ومسجأو ما دلَّ على مكاٍن معٌٍَّن، أي له صورة محدودةٌ 

 والمَُرى والجبال واألنهاِر والبحار.

. فهو ٌُفارق الظرفٌّة إلى حالٍة ال تُلبُهها كؤن ٌُستعمَل مبتدأ أو خبراً أو ما ٌُستعمُل ظرفاً وغٌَر ظرفٍ  الّظرُف المتصرفُ 

 ا.فاعالً أو مفعوالً به، أو نحَو ذلن، نحو "لهٍر وٌوٍم وسنٍة ولٌل"، ونحوه

 :نوعانِ  والظرُف غٌُر الُمتصرفِ 

ما ٌاُلزُم النصَ  على الظرفٌِّة أبداً، فال ٌُستعَمُل إال ظرفاً منصوباً، نحو "لَط وبٌنما وإذا وأٌََّاَن وأنّى وذا  النّوعُ األولُ 

َ  من الظروف كصباَح مساَء ولٌَل لٌَل.  َصباحٍ وذاَت لٌلِة". ومنه ما ُرّكِ

النصَ  على الظرفٌّة أو الجّرِ بمن أو إلى أو حتى أو ُمذ أو ُمنذُ، نحو "لَبل وبَعَد وفوق وتحت ولَدى  ما ٌَلَزمُ  النوع الثانً

 َولُدْن وعنَد ومتى وأٌَن وُهنا وثَمَّ)بمعنى هنان( وحٌث واآلن".

 

 حكم الظرف االعرابً

مانً ُمطلماً، سواٌء أكاَن ُمبَهماً أم مختصاً، نحو "س رُت حٌناً، وسافرُت لهراً"، على لرط أن ٌَتضمَن ٌُنَصُ  الّظرُف الزَّ

 معنى )فً(.

 أما ظروف المكان فال ٌنص  منها إال لٌئاِن:

ما كان منها ُمبَهماً، أو ِلبهَ مبهم)وهو المماٌٌس مثل فرسخ ومٌل وكٌلو...(، بلرط أن ٌتضمن معنى )فً(، نحو  -1

 "ولفُت أماَم الِمنبر"، و "سرُت فرسخاً".
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 من معنى )فً( فال ٌنص  لؤنه فً ذلن لؤن ظرف الزمان نحو "المٌل ثلث الفرسخ)مبتدأ(.)فإن لم ٌتض

ما كان منها ُملتمّاً من فعل، سواٌء أكان ُمبهماً أَم محدوداً، على لرِط أن ٌُنَص  بفعلِه الُملتّك منهُ، نحو "جلسُت  -2

 مجلَس أَهل الفضل. وذهبُت مذهَ  َذِوي العمِل".

هُ نحو "أَلمُت فً مجلسن. وسرُت فً مذهبَن. فإن كان من غٌرِ   ما التُكَّ منهُ عاملُهُ وجَ  َجر 

 : ما ٌنوب عن الظرف

 أحد خمسِة ألٌاءَ  -فٌُنَصُ  على أنهُ َمفعوٌل فٌِه  -ٌنوُ  عن الّظرِف 

 نصفَ الولِت ولعبُت  بعضَ النهاِر، ونمُت  كلَّ ، نحو "ملٌُت بعضٌهالُمضاُف إلى الظرِف، مّما َدلَّ على ُكلٌٍّة أو  -1

 وكل هذه األلٌاء تعر  ظرفاً أو مفعوالً رفٌه منصوباً وهو مضاف.” ساعة

ًَّ من الولت وجلسُت  طوٌالً ِصفة الظرف، نحو "ولفُت  -2  الدار". لرل

 الٌوَم ملٌاً ُمتِعباً. هذااسم اإللارة، نحو "ملٌُت  -3

 اسم إلارة مبنً فً محل نص  على الظرفٌة. هذا:

فرسخاً. ولزمُت الداَر  أربعٌنٌوماً. وسرُت  ثالثٌنظرفاً، نحو "سافرُت  معدودةأي الذي ٌكون  َدُد المَمٌُّز بالظرِف،الع -4

 أٌام. ستةَ 

المصدُر المتضمُن الّظرِف، وذلن بؤن ٌكون الظرف مضافاً إلى مصدر، فٌُحذَُف الّظرُف المضاف، وٌموم المصدُر  -5

 ولَت طلوعِ(  “واألصل” اللمس طلوعَ نحو "سافرُت  )وهو المضاف إِلٌه( َمماَمهُ،

 ظرف زمان منصو  وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم. ثالثٌن:

 ظرف زمان منصو  وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف. ستةَ:

 ولت: ظرف زمان منصو  وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.

 

 ظروف تالزم البناءمهم جدا ,,   

 وف التً تكون دائماً مبنٌة فً محل نص :سنضع هنا بعض الظر

مان، "ما فعلتُهُ لط " ما فعلتُهُ فٌما انمطَع من  -1 لَط ظرٌف للماضً على سبٌل االستغراق، ٌَستغرُق ما مضى من الزَّ

أن ٌمال  ُعمري. وٌُإتى به بعَد النفً أو االستفهام للداللة على نفً جمٌع أجزاِء الماضً، أو االستفهاِم عنها. ومن الخطؤ

 "ال أفعلُهُ لَط "، ألنَّ الفعَل هنا ُمستمبٌَل، و "لّط" ظرٌف للماضً.

 إذا ظرٌف للمستمبَل، َمتَضمٌن معنى اللرِط غالباً. إذا جئتنً أرمن، وإْذ ظرف لما مضى من الزمان، أتذكُر إْذ تمابلنا؟  -2

لمرٌ  وثَمَّ ٌُلار به إلى البعٌد. واألول مبنً على السكون. . هنا وثَمَّ اسما إلارةٍ للمكان. فُهنا ٌُلار به إلى المكان ا3

ان بمن  ةَ". وَموضعُها النصُ  على الظرفٌة. ولد ٌُجرَّ ًّ على الفتح. ولد تلحمُهُ التاُء لتؤنٌث الكلمة، نحو "ثَمَّ ـ وبواآلخُر مبن

 .إلى

، نحو " -4 ً  على الضّمِ  ”.لفضلِ حٌُث ٌجلُس أهُل ا اجلس حٌُث ظرٌف للمكان، مبن

ّط منه رتبةً، أو منزلةً، أو مكاناً. وتموُل "لعَد خالٌد 5  . ُدون ظرٌف للمكان. وهو نمٌُض "فْوق"، نحو "هو دونَه"، أي أح 

 دوَن سعٌٍد" أي فً مكاٍن ُمنخفض عن مكانه. .
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 تدرٌب:

 الفتحة.مفعول فٌه منصو  وعالمة نصبه       انتظرتن ٌوماً كامالً  إعرا  )ٌوماً( فً لولنا:

 ً  اسم إن منصو .       إّن فً األسبوع ٌوماً مباركا

 :واحدة من الجمل التالٌة صحٌحة

   أ. لن أتعامل معن لط.

  . إذ لابلتنً غداً سؤخبرن.

 .إذا نمت مبكراً صحوت مبكراً ج.  

  د. اجلس حٌَث تصادف مكاناً فارغاً. 

 ه المحاضرة: ذالدكتور فً ه رما ذكأهم 

 الجملةفً  حكم الظرف االعرابًالتعرٌف مهم و 

 الظرف المختص؟ هو الظرف الذي ٌسمى بالمحدود ما

 منصو  دائما ؟عالمة اعرا  ظرف الزمان ما

 الظرف المتصرف ..ٌستعمل ظرفا وغٌر ظرف ماهو 

 و ممكن ٌجً سإال ) اختر اإلجابة الصحٌحة(

دائما مبنً .. اجابه صح لط 

اإلجابة صح ا ظرٌف للمستمبَلإذ 

اإلجابة صح   اسما إلارةٍ للمكان ثَمَّ ونا ه 

 ُاإلجابة صح   ظرٌف للمكان حٌث 
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 المحاضرة السادسة

 التوابع:

 أوال  العطف

 

 التوابع وهً العطف والنعت والبدل والتوكٌد.

 عطف النسك     و عطف البٌان العطف نوعان: االصطالح فً     العطف

  أوالـ  عطف النسق:

 التً سنذكرها أحد أحرف العطف متبوعةوبٌن  تابع ٌتوسط بٌنهوهو 

. فـ)زٌتاً( معطوف على )لبنا( بوساطة الواو. والعطف ٌكون على أول مذكور، لذا الترٌُت لبناً وزٌتاً ولحماً وخبزاً 

ف فـ)خبزاً( معطوف على)لبناً( ولٌس على)لحماً(وال ٌتبع المعطوف المعطوف علٌه إال فً اإلعرا ، فال ٌتبعه فً التعرٌ

 والتنكٌر أو اإلفراد والتثنٌة والجمع.

حضر أبً  وٌجوز عطف مثنى على مفرد، نحو: جاء زٌد ورجل ومعنى ذلن أنه ٌجوز عطف نكرة على معرفة، نحو:

 وضٌفان.

 عرابه رفعاً ونصباً وجزماً وجراً أن ٌتبع المعطوف علٌه فً إ ٌج المعطوف  لكنّ 

 وعالمة رفعه الواو()معطوف على)خالد( مرفوع  وأخوهنجَح خالٌد 

 )اسم معطوف على المعلمة منصو  وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مإنث سالم( الطالباتِ لابلُت المعلمةَ و

 فلن تنجح)فعل مضارع مجزوم ألنه معطوف على مجزوم وعالمة جزمه السكون( تجتهدْ إذا لم تدرْس و

 اء , وثم , وحتى , وأْم , وأْو , وال , وبْل , ولكْن الواو , والف         حروف العطف تسعة هً:   : حروف العطف

 معانً حروف العطف : 

 الواو : تفٌد مطلق الجمع والمشاركة بٌن المتعاطفٌن دون التقٌد بترتٌب  

 فنمول: خلك هللا خدم والناس أجمعٌن، ولنا أن نمول: خلك هللا الناَس وخدَم، مما ٌدل على أنه ال ٌلترط فٌها الترتٌ ،

 أي العطف بال مهلة أو تراخ .  لفاء : تفٌد العطف مع الترتٌب والتعقٌبا . 

 نحو : دخل المعلم فالطال . 

  ًأي بمهلة .ثم : تفٌد العطف مع الترتٌب والتراخ ، 

 من نطفة { .  ثملوله تعالى: } وهللا خلمكم من ترا   و               األد َ  ثمدرست النحَو  مثال

 اٌة والتدرٌجحتى : تفٌد الغ 

 ,ًفإذا جاءت  أو : وتفٌد مع العطف عدة معان: 

 :بعد طل  أفادت التخٌٌر أو اإلباحة والفرق بٌنهما أنه فً التخٌٌر ال ٌجوز لن الجمع بٌن المتعاطفٌن، فإذا لٌل لن

خذ للما أو مسطرة، فمد فمط، ألنه ال ٌجوز أن تتزوج األختٌن معاً، وإذا لٌل لن:  للتخٌٌر، كانت أختها أوتزّوج فاطمة 

 ٌكون الممصود التخٌٌر أو اإلباحة.  
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  :أولوله تعالى : } لبثنا ٌوما  مثال مهم   . ثمانون أوعالمتن سبعون إذا جاءت بعد جملة خبرٌة فإنها تفٌد اللن، نحو 

 حرف .  أوفعل  أوالكلمة اسم   :  مثال مهم   بعض ٌوم {.ومن معانٌها كذلن التمسٌم 

  : إذا كانت بعد همزة استفهام , أو بعد همزة التسوٌة .  متصلةوتكون أم 

 المصٌدة ؟  أمفمثال مجٌئها بعد همزة االستفهام : ألرأت المصة 

 نحن الخالمون {. أمومنه لوله تعالى : } أأنتم تخلمونه  

 صبرنا {.  أمومثال مجٌئها بعد همزة التسوٌة لوله تعالى : } سواء علٌنا أجزعنا 

ألنها تفٌد اإلضرا ، ومنه لوله تعالى:}هل ٌستوي األعمى والبصٌر  بالمنقطعةا ولعت أم بعد هل االستفهامٌة سمٌت وإذ

 أم هل تستوي الظلمات والنور{ أي بل هل تستوي... 

  َسْلُب الحكم عما قبلها وَجْعلُه لما بعدهاوإذا جاءت بعد كالم مثبت فمعناها  بل: تفٌد اإلضراب  

ٌٌْد بَْل َعْمٌرو لَامَ مثل) ( ف)بل( نفت حكم المٌام عما لبلها وأثبتَّه لما بعدها، وإذا جاءت بعد نفً أو نهً أفادت تَْمرٌُِر حكم َز

ٌٌْد بَْل َعْمٌرو (.  ما لبلها َوَجْعُل ِضدَِّه لما بعدها كمولن)الَ ٌَمُْم َز

 مثال ن ال ٌجوز العطف بها إال بعد اإلثبات.، لذلال : تفٌد العطف مع نفً الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها  :

 الترٌت لحما ال سمكا. 

  ما لرأت  مثال ، مثل بل تماما، وال ٌجوز العطف بها إال بعد النفً، أو النهً.لكن : تفٌد العطف مع اإلضراب :

 العلوم التارٌخ لكن

ـ  عطف البٌان.   ثانٌا

 ، وٌؤتً لتوضٌحه .  متبوعةهر من )لٌس وصفاً ملتماً( أل هو تابٌع جامدٌ  تعرٌفه :

 رحم هللا أبا حفص عمر . وكّرم هللا أبا ترا  علٌا . مثال

 ال حظ أنه ٌجوز االستغناء عن عطف البٌان فإن للت : رحم هللا أبا حفص . اكتمل المعنى ، وتمت الجملة . 

  وإن للت : رحم هللا عمر . كذلن جائز .

 عطف النسك وعطف البٌان التعرٌف االصطالحً مهم*ة: ه المحاضرذالدكتور فً ه رأهم ما ذك

 نعم لابه ؟ المعطوف علٌه معطوفه فً األفراد والتلبٌه وما عهل ٌتب*

 * المعطوف ٌتبع المعطوف علٌه فً اإلفراد والتثنٌة والجمع )خطؤ( ال ٌلترط ان ٌتبع المعطوف

 9....  عدد حروف العطف*      وماذا ٌفٌد حرف ومعناهكل  نحفظ*

 مطلك الجمع والملاركة بٌن المتعاطفٌن دون التمٌد بترتٌ * حرف العطف الواو ٌفٌد ....   

 فً معانً حروف العطف ةحرف العطف الفاء ٌفٌد .... وهكذا طرٌمة األسئل

 هل ٌلترط فً الواو الترتٌ  ...... ال ٌلترط

 أم منمطعة متصلةمهمه ٌسؤل ما نوع أم هنا ( أم ) أمثلة الحرف 

 (لوله تعالى ) وهللا خلمكم من ترا  ثم من نطفة  أكد علٌه المثال مهمهذا 

 وهو المعطوف النطفةثم لبنً ادم من -اي كان الخلك اوال الدم من التر  وهو المعطوف علٌه
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 المحاضرة السابعة

 التوابع:

 ثانٌا :  النعت

 

توضٌحه، أو   م الذي سبمه لٌفٌد تخصٌصه، أوهو: اسم تابع ملتك، أو مإول بملتك، ٌتبع االس )الصفة( النعتتعرٌف 

 مدحه، أو ذمه، أو تؤكٌده ، أو الترّحم علٌه.

 ٌُْنعت بها أربعةٌ :  التًواأللٌاُء 

 ضار  و مضرو  و َحَسٍن و أْفَضَل(  )اسم الفاعل واسم المفعول والصفة الملبهة...مثل: االسم الملتك  األول: 

 مجد  أنت طالٌ  

 المة رفعه الضمة)الحظ أّن مجّد ملتك  من الفعل جدَّ(.مجد: نعت مرفوع وع

ٌٍْد  االسم الجامُد الملبه للملتك فً المعنى: الثانً كاسم اإللارة و)ذو( بمعنى صاح  واالسم المنسو  تمول)َمَرْرُت بَِز

من األسماء الستة. و)جاء رجٌل ذو ماٍل( نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه  هَذا( اسم إلارة مبنً فً محل جر نعت.

( نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة(.  ً  و)لً صدٌٌك دملم

 مثل:)َواتَّموا ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إلَى هللاِ( فجملة)ترجعون...( فً محل نص  نعت لـ)ٌوماً( الجملة:  الثالث

 مثل:)هَذا َرُجٌل َعْدٌل ( و)هذا رجل ُزوٌر( المصَدرُ :  الرابع

 حكم النعت

 لنعت المنعوت فً اإلعرا ، والتعرٌف، والتنكٌر، والتذكٌر، والتؤنٌث، واإلفراد، والتثنٌة، والجمع.ٌتبع ا

 )النعت: ضٌف ، المنعوت: كرٌم(    .كرٌمٌ  ضٌفٌ زارنا 

ً عاملُت  ً  صدٌما  )النعت: صدٌماً ، المنعوت: مخلصاً(   .مخلصا

 (تهدٍ مج، المنعوت:  طال ٍ )النعت:    مجتهٍد. طال ٍ تعّرفُت إلى 

 (مجتهدانِ ، المنعوت:  طالبانِ )النعت:    .مجتهدانِ  طالبانِ أنتما 

 (المخلصٌنَ ، المنعوت: المعلمٌن)النعت:    المخلصٌَن. لمعلمٌنأحّ  ا

 (فاضلةٌ ، المنعوت:  امرأةٌ )النعت:    .فاضلةٌ  امرأةٌ هذه 

 فال ٌجوز:

 )للمخالفة فً التنكٌر والتعرٌف( ٌعجبنً الرجُل كرٌمٌ 

 )للمخالفة فً التعرٌف والتنكٌر( الن المجتهدانِ جاء رج

 )للمخالفة بٌن اإلفراد والتثنٌة(. أح  الطالبٌن المجتهدَ 

 أغراض النعت:

 ٌؤتً النعت ألغراض عدة:

▪   ً  .الكات ُ التوضٌح  وٌكون للمعارف مثل: وصل عل
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 .طوٌلٌ التخصٌص وٌكون فً النكرات مثل: وصل رجٌل  ▪

 العالمٌن.  ر ِّ المدح  مثل: الحمد هللِ  ▪

 . الرجٌمِ الذم : أعوذ باهلل من اللٌطان  ▪

 . المسكٌنُ الترحم علٌه: اللهّم أنا عبدن  ▪

 ( واحدةٌ ( ولوله تعالى:)فإذا نفخ فً الصور نفخةٌ كاملةٌ ال ٌعود . ومنه لوله تعالى:)تلن علرةٌ  الدابرُ التوكٌد : أمِس  ▪

 أقسام النعت 

، وٌطابمه فً تعرٌفه وتنكٌره، وتذكٌره هإعرابإول به ، ٌتبع االسم الذي سبمه فً اسم ملتك ، أو م أوال ـ النعت الحقٌقً:

 وتؤنٌثه، وفً إفراده وتثنٌته وجمعه

 وهو ما ٌذه  إلٌه الذهن عند إطالق مصطلح النعت ولد سبك لرحه فٌما مضى من المحاضرة. 

 

 متبوعةهو ما دل على صفة فً نفس  النعت السببً: -ثانٌا  

 نه نعت لما بعده من حٌث المعنى ولما لبله من حٌث اللفظ، وٌكون مفردا دائما . والحمٌمة أ 

 خلمه. كرٌمٌ نحو: دعانً صدٌٌك  

 كرٌم نعت مرفوع لصدٌك وعالمة رفعه الضمة)الحظ أنه من حٌث المعنى نعت للخلك(.

 لوله تعالى: )ٌَخرج من بطونها لراٌ  مختلٌف ألوانه( .  مهم // مثال

رفوع وعالمة رفعه الضمة، مختلف: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ألوان: فاعل السم الفاعل لرا : فاعل م

  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 خصائص النعت السببً :  

 ال بد أن ٌطابك النعت السببً ما لبله فً اإلعرا  رفعاً ونصباً وجراً،  وفً التعرٌف والتنكٌر.  ـ ٔ

 ه فً اإلفراد والتثنٌة والجمع بل األغل  فٌه أن ٌكون مفرداً بغض النظر عن منعوته:لرطاً أن ٌطابك منعوت لٌس .ٕ

 أبوه كرٌمٌ هذا غالٌم 

 أبوهما. كرٌمٌ هذان غالماِن 

 أبوهم. كرٌمٌ هإالء ِغْلماٌن 

 كٌر والتؤنٌث(( ذ)) ال ٌلترط فً النعت السببً أن ٌتبع النعت المنعوت فً الت

 

 لمحاضرة:ه اذالدكتور فً ه رأهم ما ذك

 التركٌز على أنواع النعت وتعارٌفه

 ما لغرض من النعت  و

 المثال هذا مهم )لال تعالى: ٌَخرج من بطونها لراٌ  مختلٌف ألوانه(

 فمط للنعت السببً مهمان جداً  2و 1اللرطان 
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 المحاضرة الثامنة

 التوابع

 ثالثا : التوكٌد

 من التجوز واالحتمال فً المتبوع أو للعناٌة بالمتبوع واالهتمام به.هو تابع ٌذكر لدفع ما لد ٌتوهمه السامع :  التوكٌد

 الكتا . نفُسهأعطانً الوزٌُر مثال :  

 فكلمة)نفسه( تزٌل التوهم أن ٌكون مدٌر مكت  الوزٌر هو من أعطان الكتا ، لذا فـ)نفسه(توكٌد للوزٌر.

 :أنواع التوكٌد

إن فعال ففعل، وإن اسما فاسم، وإن حرفا فحرف، وإن جملة فجملة، وذلن الكلمة بلفظها،  هو تكرار  التوكٌد اللفظً : ▪

 للعناٌة بالمعنى واالهتمام به . 

 “. إن مع العسر ٌسرافإن مع العسر ٌسرا “ لوله تعالى:

 قواعد التوكٌد اللفظً

ه أن ٌعاد تإكد دون لروط أما غٌرها من الحروف فٌج  عند توكٌد )ال، ونعم، وبلى، وأجل( حروف الجوا  ـ ٔ

 الحرف وما اتصل به

 مجتهد .  إن الطال وإن الطال       ،       صاحبها فً الدارفً الدار مثال :    

ٌجوز أن ٌإكد الضمٌر المتصل بآخر منفصل توكٌداً لفظٌاً سواء أكان مرفوعا، أم منصوبا ، أم مجرورا . نحو :  ـ ٕ

 لمَت أنت . وأكرمتنً أنا . ومررت به هو . 

  متبوعةهو الذي ٌذكر لرفع التوهم عن : كٌد المعنويالتو▪

وله ألفاظ مخصوصة حصرها النحوٌون فً )عٌن ، ونفس ، وكل ، وجمٌع ، وعامة ، وكافة ، وكال ، وكلتا وأجمع  

 وأجمعون وُجَمع( لرٌطة أن ٌتصل بها ضمٌر ٌعود على المإَكد . 

 .نفُسهوصل المسإوُل  أمثله :  

 فوع وعالمة رفعه الضمة والهاء ضمٌر متصل فً محل جر مضاف إلٌه.نفس: توكٌد معنوي مر

 .عٌنَهصافحُت المدٌَر 

 عٌن: توكٌد معنوي منصو  وعالمة نصبه الفتحة والهاء فً محل جر مضاف إلٌه.
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 تنمسم ألفاظ التوكٌد المعنوي على حس  المإكد :  : ألفاظ التوكٌد المعنوي

 توهم عن الذات ، أو ما ٌعرف بتوهم المجاز ، أو السهو والنسٌان . ـ نفس ، وعٌن : ٌستخدمان لرفع ال 1

ًّ  نفُسه: جاء دمحم  مثل  .  عٌنُه. وفاز عل

 وباستخدام كلمة نفسه نكون لد دفعنا توهما لد ٌمصد به : جاء خبر دمحم ، أو رسوله . 

 ألحمناها ضمٌر المإكد :  وإذا كان الموكَّد مثنى أو جمعاً جمعنا كلمة نفس أو عٌن على وزن )أفعُل(ثم

 (أنفسهما: توكٌد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)     .أنفُسهما: فاز المتسابمان  مثال

 (توكٌد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)أعٌنُهما: .  أعٌنُهماتغٌ  الطالبان  

  فً عالج الجرحى . عٌنُهنّ ألاركت الطبٌبات                          .أنفَسهمكافؤ المدٌر الفائزٌن 

ـ كل وجمٌع ، وعامة ، وكال وكلتا وتستخدم لرفع التوهم عن اللمول والعموم ، أي إذا كان المإَكد مكوناً من أجزاء  2

 ٌصح ولوع بعضها دون بعض وٌلترط فً المإكد أن ٌكون معرفة . 

 .كل همنحو : سافر المعتمرون 

 .جمٌعُهمحضر المدعون 

 .  عامتَهمرٌن استمبلنا الزائ

 .كالهماتفوق المجتهدان 

 .  كلتاهمافازت المتسابمتان 

 إعرا  )كال وكلتا(

أي إذا أضٌفتا إلى ضمٌر، وفً هذه الحالة ٌعامالن معاملة إذا اتصل بهما ضمٌر، تعر  كال وكلتا توكٌدا معنوٌا    

 بالمثنى . المثنى فٌرفعان باأللف، وٌنصبان بالٌاء وٌجران بالٌاء ألنهما ملحمان 

أما إذا أضٌفتا إلى االسم الظاهر، فٌعربان حس  مولعهما من الجملة إعرا  االسم الممصور ، حٌث تمدر علٌهما عالمات 

 اإلعرا  الضمة والفتحة والكسرة.

 الضٌفٌن. فاعل مرفوع بالضمة الممدرة على األلف.  كالسافر  •

 الفائزتٌن. مفعول به منصو  بالفتحة الممدرة على األلف.  كلتاكافؤت  •

المتفولٌن. اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الممدرة على األلف. أما االسم الذي ٌلهما فٌعر  مضافا  بكالالتمٌت  •

ً إلٌه   .دائما

ضاف . توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف وهو مضاف والضمٌر فً محل جر مكالهماسافر الضٌفان  •

 إلٌه.

. توكٌد معنوي منصو  وعالمة نصبه الٌاء، وهو مضاف والضمٌر فً محل جر كلتٌهماكافؤت الفائزتٌن  •

 مضاف إلٌه. 
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 تنبٌهات 

المإكد، ما عدا: أجمع،  وأجمعون،   ـ ذكرنا أن جمٌع ألفاظ التوكٌد المعنوي ٌج  أن ٌتصل بها ضمٌر ٌعود على 1

 وجمعاء، وُجَمع.

 أجمُع وأجمعون وُجمع. فتمول: جاء الرجالُ 

ـ إذا أرٌد تموٌة توكٌد لصد اللمول ٌجوز استخدام لفظة " أجمع " بعد لفظة " كل " مضافة إلى الضمٌر . نحو : جاء  2

  الرك  كل ه أجمع . سافر الحجاج كل هم أجمعون . وٌعر  كالهما توكٌد.

ر المتصل بكلمة " كل " مسد الضمٌر الذي ٌج  أن وفً هذه الحالة ال تحتاج كلمة أجمع إلى ضمٌر ، فمد سد الضمٌ

 ٌتصل بها لٌعود على المإكد، ومنه لوله تعالى:)فسجد المالئكة كلهم أجمعون(. 

الصدٌك.  نفسُ . إذا تمدمت ألفاظ التوكٌد المعنوي على االسم المإّكد تعر  حس  مولعها من الجملة، نحو : زارنً 3

 ضمة.فـ)نفس( فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال

 وتبوأ المجتهد عٌَن المركز الذي ٌرٌده. مفعول به منصو  وعالمة نصبه الفتحة. 

 توكٌد الضمٌر المتّصل

أو  أنفُسكمال ٌجوز توكٌد الضمٌر المرفوع المتصل بالنفس أو العٌن إال بعد تؤكٌده بضمٌر منفصل فتمول لوموا أنتم  ▪

 .كل كمأو لوموا أنتم  كل كمالنفس والعٌن جاز ذلن تمول: لوموا  م، وال تمل: لوموا أنفسكم، فإذا أكدته بغٌرأعٌنُك

 فلو لٌل: هنٌد خرجْت نفُسها. لم تكن)نفس( توكٌداً، بل تكون فاعالً، والمعنى ماتت.

، ومررت بكم عٌنِنأو  نفِسنأما ضمٌر النص  أو الجر فٌجوز توكٌده مبالرة بكل األلفاظ فتمول: مررت بن  ▪

 . كلَّكم، ورأٌتكم عٌنَنأو  فَسنن، ورأٌتن كلِّكم

 أمثله :

 َكالَّ إَِذا ُدكَِّت األَْرُض َدّكا  َدّكا( توكٌد لفظً منصوب وعالمة نصبه الفتحة.)

 فسجد المالئكة كلهم أجمعون()

 كل: توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف و)هم( فً محل جر مضاف إلٌه.

 مة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.أجمعون: توكٌد معنوي مرفوع وعال

 وجاء مإكداً ل)نعم( األولى. اإلعرا نعم نعم نحن صناع التارٌخ. حرف جوا  مبنً ال محل له من 

  ه المحاضرة:ذالدكتور فً ه رأهم ما ذك

 مهم األمثلةألفاظ التوكٌد المعنوي االعرا  فٌها فً و مهمه وانواع التوكٌد اتالتعرٌف

 تعر  حس  مولعها من الجملة........   التوكٌد المعنوي على االسماذا تمدمت الفاظ 

 ئلةموضع اسمهمه وهً المحاضرة و مهم إعرا  دكا و مهم اعرا  أجمع
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 المحاضرة التاسعة

 توابعــال

 .متبوعةهو التابع الممصود بالحكم، بال واسطة بٌنه وبٌن  البدل:

 أح  لاعر العربٌة أبا الطٌ  المتنبً

 )أبا( من دون واسطة أي من دون حروف، لذا فهو بدل. متبوعةالمتنبً هو الممصود بالحكم وأنه جاء بعد الحظ أن 

 ومثلها لوله تعالى: ))َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن نَبٌِّا((

 ف)هارون( هو الممصود بالحكم لذا فهو بدل و)أخاه( هو المبدل منه.

و  وعالمة نصبه األلف وهو مضاف والهاء فً محل جر مضاف إلٌه. وهارون: بدل منصو  أخاه: مفعول به منص

 وعالمة نصبه الفتحة.

 البدل كما تعلم من التوابع أي إنه ٌتبع المبدل منه فً إعرابه رفعاً ونصباً وجراً.   :حكم البدل

. )كالهما مرفوع(  ً  جاء أبو خالٍد عل

 منصو (رأٌُت أبا خالٍد علٌّاً. )كالهما 

ٍ. )كالهما مجرور( ًّ  سلمُت على أبً خالٍد عل

 الحظ أن البدل ٌتبع المبدل منه فً اإلعرا 

 أنواع البدل

: البدل المطابك أو بدل كل من كل، وهو بدل اللًء مما كان طبك معناه، كموله تعالى))اهدنا الصراَط النوع األّول

ن الصراط منصو  وعالمة نصبه الفتحة. الحظ أن البدل)صراط( المستمٌَم صراَط الذٌن أنعمَت علٌهم((. صراط: بدل م

 هو نفسه المبدل منه)الصراط(.

ومنه االسم المعّرف بعد اسم اإللارة إذا كان اسم اإللارة ٌلٌر إلى هذا االسم مثل)إّن هذا الدٌَن متٌٌن( الدٌن: بدل من هذا 

 هو نفسه المبدل منه )هذا(منصو  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. الحظ أن البدل)الدٌن( 

ومنه بدل التفصٌل وهو بدل مطابك)كل من كل( وذلن عندما تذكر لٌئاً عاماً له أجزاء ثم تذكر أجزاإه فٌكون أول جزء 

 بدالً مثل: 

ً لّسم العلماء الكلمةَ ثالثةَ   وفعالً وحرفاً. ألساٍم: اسما

 اسماً بدل من ثالثة منصو  وعالمة نصبه الفتحة.

 : البدل بعض من كل، وهو ما كان فٌه البدل جزءاً من المبدل منه ساٌء أكان الجزء للٌالً أم كثٌراً.نًالنوع الثا

زرُت المدَس حاراتِها. حارات: بدل من المدس منصو  وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مإنث سالم، وهو مضاف والهاء 

: أكلت الرغٌف ثلثه أو نصفه. ومن امنه. ومثلهل ضمٌر متصل فً محل جر مضاف إلٌه. الحظ أن البدل جزء من المبد

ٌَْل إاِلَّ لَِلٌالً نِْصفَهُ أَِو اْنمُْص ِمْنهُ لَِلٌال((.  ذلن لوله تعالى:))لُِم اللَّ
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 فـ)نصفه( بدل من اللٌل منصو  وعالمة نصبه الفتحة.

 ه، فهو لًء معنوي.: بدل االلتمال: وهو ما كان فٌه البدل لٌئاً ٌلتمل علٌه المبدل منالنوع الثالث

نفعنً المعلُم علُمهُ. علمه: بدل من المعلم مرفوع وعالمة رفعه الضمة. ال حظ أن المعلم ٌلتمل على العلم ولٌس العلم 

جزءاً من المعلم. فالفرق بٌن بدل االلتمال وبدل بعض من كل أن األول ٌكون لٌئاً معنوٌاً والثانً ٌكون جزءاً مادٌاً 

 اللتمال: لممت الوردةَ رائحتَها.ملموساً. ومن بدل ا

البدل المباٌن: وهو ما كان فٌه البدل مباٌناً أي مخالفاً للمبدل منه فهو ال ٌطابمه ولٌس جزءاً منه وال هو مما  النوع الرابع:

 ٌلتمل علٌه وهو ثالثة ألسام: بدل الغلط وبدل النسٌان وبدل اإلضرا . 

من لًء سبك إلٌه اللسان غلطاً، مثل: الترٌت سمناً زٌتاً. زٌتاً بدل من )سمناً(  أما بدل الغلط: فهو ما ٌذكر لٌكون بدالً 

 منصو  وعالمة نصبه الفتحة. فمد ذكر المائل سمناً عثرة لسان ثم صحح فمال: زٌتاً.

ٌكون المائل وبدل النسٌان: ما ذكر لٌكون بدالً مما ذكرته لاصداً ثم تبٌن لن فساده، مثل: سافر أستاذي إلى مصَر دملَك. ف

 هنا ٌعتمد أن أستاذه سافر إلى مصر ثم ٌتبٌن له مبالرة أنه سافر إلى دملك فٌصحح. 

أما بدل اإلضرا : ما كان فٌه المبدل منه ممصوداً ثم تعدل عنه إلى لًء خخر مثل: خذ علرة رٌاالت علرٌن. فمد كنت 

 لاصداً أن ٌؤخذ علرة رٌاالت ثم عدلت عن ذلن إلى علرٌن.

ا النوع بؤلسامه الثالثة ال ٌمع فً كالم البلغاء وال فً المرخن الكرٌم جّل ربنا عن الغلط والنسٌان. فالبلٌغ إذا ولع فً لذا فهذ

 لًء من ذلن أتى بٌن المبدل والمبدل منه بـ)بل( فٌكون ما بعدها عطفاً على ما لبلها.

 منه: بٌن نوع البدل المخطوط تحته فً كل مما ٌلً وبٌن المبدل   :أمثلة

 .ولد المنً فً ح  لٌلى ألاربً  أخً وابن عمً وابن خالً وخالٌا1

 .بلغنا السماء مجُدنا وسناإنا     وإنا لنبغً فوق ذلن مظهرا2

 .))لتل أصحا  األخدوِد الناِر ذات الولود((3

 اإلجابة:

 بدل مطابك والمبدل منه: ألاربً. .1

 نابدل التمال والمبدل منه: الضمٌر)نا( فً بلغ .2

 بدل التمال والمبدل منه: النار .3

 *تعرٌف البدل مهم ه المحاضرة:ذالدكتور فً ه رأهم ما ذك 

 *مإلف كتا  البٌان والتبٌٌن هو ابو عثمان الجاحظ .. اٌن البدل   )البدل هو الجاحظ(

 جرا ورفعا ونصبا وجزما صح ام خطؤ...... صح متبوعة*التابع ٌتبع 

 اآلٌاتاالعرا  مهم فً 

 البدل مهم  عنوما 

 مالحظة /األمثلة اخر الدرس مهمه
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 المحاضرة العالرة

 مشبهات بالمفعولــال

 

الجنُدي ظافراً. وأدَّْ  ولَدَن صغٌراً. ومررُت بهند راكبةً.  نحو: رجعَ هو وصٌف فضلةٌ ٌُذكُر لبٌاِن هٌئَِة صاحبه،  الحاُل:

 وهذا خالٌد ُممبالً.

كناً أساسٌاً فً الجملة. ولٌس معنى ذلن أن ٌصح االستغناء عنه ،اذ لد تجًء الحال ومعنى كون الحال فضلة أنه لٌس ر

غٌر مستغنى عنها كموله تعالى ))وما خلمنا السماء واألرض وما بٌنهما العبٌن(( ولوله ))ال تمربوا الصالة وأنتم سكارى 

 حتى تعلموا ما تمولون((.وحكم الحال النص  دائماً.

 

 فً الحال أربعةُ لروطٍ  ٌلترطُ     لشروط الحا

اللمُس صافٌةً. فـ)صافٌة( حال متنملة أي إنها لٌست  تنحو: طلعأن تكوَن صفةً ُمنتملةً، ال ثابتةً )وهو األصُل فٌها(،  .1

اً(( أَبوَن رحٌماً، ولوله تعالى))ٌوَم أُبعُث حٌّاً(( و))ُخِلَك اإلنساُن ضعٌف انحو: هذتكوُن صفةً ثابتةً،  دلللمس. ولمالزمة 

رافةَ ٌََدٌها أطوَل من ِرجلٌَها، و))أَنزَل إلٌكم الكتاَ  مفّصالً((.   وَخلََك هللاُ الزَّ

فهذه األحوال جمٌعها ثابتة ألنها فً األولى والثانٌة أكدت مضمون الجملة لبلها وفً الثالثة والرابعة دلت على خلك 

 الخامسة وجدت لرٌنة تدل على ثباتها. متجدد، وفً

باهلل وحدهُ، أَي منفرداً، فوحده حال  نحو: خمنتُ جاءت معرفة فإنها تإول بنكرة،  امعرفةً. وإذَن نكرةً، ال أن تكو .2

منصو  ومن غٌر الفصٌح جرها بالالم كما فً لغتنا المحكٌة، ونحو "رجَع المسافُر عوَدهُ على بَدئِه"، أي عائداً فً 

 هذا ُجهَدَن وطالتَن" أي جاهداً جادًّا. افعلبٌَن. ونحو "طرٌمه، ونحو "أُدخلُوا األوَل فاألوَل" أي متَرتِّ 

سعٌد  ءٌمال: جاسعٌُد راكباً.)فان الراك  هو نفس سعٌد. وال ٌجوز أن  نحو: جاءَ أن تكوَن نَْفَس صاحبِها فً المعنى،  .3

 ركوباً، ألن الركو  فعل الراك  ولٌس هو نفسه.

ً تمة من فعل أن تكون ملتمّةً، ال جامدةً. أي إنها مل .4  ، كبٌراً...إلخ.لاعدا مظلوماراكباً  مثل: مالٌا

 ترتٌب الحال مع صاحبها

 األصُل فً الحاِل أن تتؤخَر عن صاحبها. ولد تتمدَُّم علٌه جوازاً، نحو "جاء راكباً سعٌٌد.

 ولد تتمدَُّم علٌه ُوجوباً. ولد تَتؤخُر عنهُ وجوباً.

 

 فتتمّدُم علٌه ُوجوباً فً موضعٌنِ 

 ملرلاً وجهٌ. نحو: لزٌدٍ أن ٌكوَن صاحبُها نكرةً غٌر مستوفٌٍة للل روِط،  -1

 أن ٌكوَن محصوراً، نحو "ما جاء ناجحاً إال خالٌد وإنما جاء ناجحاً خالٌد. -2



https://telegram.me/kfu2016girl  21صفحة |     على التلٌمرام ناة اللغة االنجلٌزٌة مستوى ثانًل

 

 

 ترتٌب الحال مع صاحبها

 وتتؤخُر عنه وجوباً فً ثالثة مواضع:

1.  ً  . وإنما جاء خالٌد ناجحاً.أن تكوَن هً المحصورة، نحو "ما جاء خالٌد إال ناجحا

نً عملُن مخلصاً". .2 ٍ خطٌباً. وسرَّ ًّ  أن ٌكون صاحبُها مجروراً باإلضافة، نحو "ٌُعجبُنً ُولوُف عل

ً  واللمُس طالعة". فإن كانت غٌَر ُممترنة بها جاز تؤخٌُرها  .3 أن تكون الحاُل جملةً ممترنةً بالواو، نحو "جاء عل

 اء خلٌٌل ٌَحِمُل كتابهُ"، والثانً نحو "جاء ٌحمُل كتابَهُ خلٌٌل".وتمدٌمها، فاألوُل نحو "ج

  ه المحاضرة:ذالدكتور فً ه رأهم ما ذك 

 الحال من الملبهات بالمفعول .. ؟

 المفعول )الحال والتمٌٌز ( من الملبهات بالفعل او الفاعل او المفعول ؟

 حال... ظافرا  تحته خط ، رجع الجندي   مااعرا ما/    الحال هو وصف فضله ٌذكر لبٌان هٌئة صاحبه ؟

 ٌدل على ازدٌاد ألنهالعامل محذوف وجوبا /    النص  دائما.. مالحكم االعرابً للحال

  متؤخر..  الحال أصل /           العامل محذوف وجوبا/                      حال.. اعرا  ، هنٌئا لن ما
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 المحاضرة الحادٌة علر

 ً الحالحذف العامل ف

 

 .جائز وواجبٌحَذُف العامُل فً الحال وذلن على لسمٌن 

 من الحّجِ: مؤجوراً. أي رجعت مؤجوراً  رالدا وللمادمفالجائُز كمولن لماصد السفر: رالداً، أي سافر 

 والواجُ  فً خمس صَور:

 صاعداً. مرّ فصاعداً. فاستبدرهٍم  قنحو: تَصدَّ أن ٌُبٌّن بالحاِل ازدٌاٌد أَو نمٌص بتدرٌجٍ،  -1

 عن العمل، ولد لام الناَس؟. نحو: لاعداأن تُذكَر الحال للتّوبٌخِ،  -2

 أَن تكون ُمإكدةً لمضموِن الجملِة، نحو )أنت أَخً مواسٌاً(. -3

 أن تُسّد مَسّد خبر المبتدأ، نحو )تؤدٌبً الغالَم ُمسٌئاً(. -4

 ئاً لن(.أَن ٌكون حذفُهُ )أَي حذُف العامل( َسماعاً، نحو )هنٌ -5

 أنواع الحال

 تأتً الحال على ثالثة أنواع:

الحال المفردة أي أن تكون الحال كلمة واحدة، كما مر سابماً ونحو: رجع الطال  فرحٌن. حال منصو  وعالمة  .1

 نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم.

لة بمفرد، نحو: جاء سعٌٌد  الحاُل الجملة. هو أَن تمَع الجملةُ الفعلٌةُ، أو الجملةُ االسمٌّة، َمولعَ  .2 الحال، وحٌنئٍذ تكوُن مَإوَّ

ٌرُكُض. فجملة ٌركض فً محل نص  حال، ونحو: ذهَ  خاِلٌد َدمعُهُ ُمتحدٌَّر. فجملة)دمعه متحدر( فً محل نص  حال. 

راً َدمعُهُ.  والتؤوٌُل: جاء راكضاً. وذهُ  ُمتحّدِ

 شروط جملة الحال

 تَلتمَل على رابط ٌربُطها بصاح  الحال.وٌُلترُط فً الجملة الحالٌّة أن 

والرابُط إّما الضمٌُر وحَدهُ، كموله تعالى))وجاُءوا أَباهم ِعلاًء ٌبكوَن(( فالرابط هنا واو الجماعة فً )ٌبكون(. وإّما الواُو 

مٌُر معاً، كموله فمط، كموله سبحانهُ ))لَئِْن أكلَهُ الذئُ  ونحُن عصبةٌ(( فالرابط هنا واو الحال، وإّما الواو والض

 تعالى))خرجوا من دٌارهم وهم أُلوٌف(( فالرابط واو الحال والضمٌر)هم(.

 مالحظة: تعرب الواو: واو الحال.

الهالَل بٌَن السحاِ ، بٌن: ظرف  نحو: رأٌتُ الحال لبه الجملة، أَن ٌمَع الظرف أو الجار  والمجروُر فً مولعِ الحال.  .3

  مضاف إلٌه ولبه الجملة فً محل نص  حال. ونحو: نظرُت العُصفوَر على مكان منصو  وهو مضاف والسحا

 الغصِن. ومنه لوله تعالى ))فخرَج على لومِه فً زٌنتِه((.

 فً: حرف جر وزٌنة اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ولبه الجملة من الجار والمجرور فً محل نص  حال.
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 تعدد الحال :

بُها واحٌد أو ُمتَعّدٌد. فمثاُل تعد دها، وصاحبُها واحٌد، لولهُ تعالى))فرَجَع موسى إلى لومِه ٌجوُز أن تَتعّدَد الحاُل، وصاح

 غضباَن أِسفاً((.

سعٌٌد وخالٌد راكبٌِن. ومنه  نحو: جاءوإن تَعّدَدت وتعّدَد صاحبها، فإن كانت من لفٍظ واحٍد، ومعنًى واحٍد ثَنٌّتها أو جمعتها، 

َر لك َر اللٌَل والنهاَر واللمَس والممَر لوله تعالى ))وَسخَّ ٌِْن(( واألصُل دائبةً ودائباً. ولولهُ ))وسخَّ ُم اللمَس والممَر دائِبَ

 والنجوَم ُمسّخراٍت بؤمرِه((.

َق بٌنهما بغٌر عطٍف، نحو "لَمٌُت خالداً ُمصِعداً ُمنحدراً. فتكون الحال األولى)مصعداً( للصاح   وإن اختلَف لفُظهما فُّرِ

)خالد( والحال الثانٌة)منحدراً( للصاح  األول)تاء المتكلم(، فإذا وجدت لرٌنة تدلنا على صاح  الحال جاز التمدٌم الثانً

والتؤخٌر فتمول: لمٌُت َدعداً راكبةً مالٌاً، أو لمٌت دعداً مالٌاً راكبة، فجاز التمدٌم والتؤخٌر ألن لرٌنة التؤنٌث تدلنا على 

 صاح  الحال. 

 

  ه المحاضرة:ذدكتور فً هال رأهم ما ذك

 ذهب خالدٔالحال , دمعه متحدر س/ عما نو

 جمله اسمٌه

 خط , قوله تعالى ) فرجع موسى الى قومه هما تحتما اعراب ٕغضبان اسفا س/ (

 حال متعدد

 خط , ) وسخر لكم الشمس والقمر هما تحتما اعراب ٖدائبٌن س / (

 حال متعدد

 ٗس/) وسخر لكم اللٌل والنهار والشمس والقمر والنجوم  خط , قوله هما تحتمسخرات ما اعراب (

 حال متعدد

 الواو هنا بما إعراقوله ) لئن أكله الذئب ونحن عصبة ( ٘س /

 واو الحال

 خط , قوله ) فخرج على قومه هما تحتما اعراب ٙفً زٌنته س / (

 حال شبه جمله

 مالحظات /

 *الدكتور ٌعٌد وٌزٌد التعرٌفات مهمه

 ه طالب ٌحفظ التعرٌفات بس وٌروح االختباروٌقول لو ان

 *بتركٌز تعداد الحال بقراءتهاوصى الدكتور 

 *لكن باالختبار األسئلةبانا حاطتها بشكل سهل  األعرابٌاتعلى  اوركزو

  بتكون بٌن خٌارات فالتركٌز ضروري
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 المحاضرة الثانٌة علر 

 متشبهات بالمفعولــال

 ثانيًا: التمييز
 قسحنا  فزمة جامد بسعشى)من( يذكر ليزيل اإلبهام عسا قبمه منن اسنم  ج جسمنةح نحنهت اتنتريً   ن    التسييز اسم نكرة

،  ي مننن قسننـفح فننن)قسحا ( ألسييننز لنهننا  مالننً اإلبهننام عننن كمسننة)  ل( رط لننه قيننلت اتننتريً   نن  ح لكانننً  ننذ  الكمسننة 
 مبهسة الحتسال  ن ألكهن      ميتا  ج لبشا   ج سسشا حححح

ن اإلبهام في جسمة ال في اسم مفرد، جمشه قهله ألعالى))جكانها  تدَّ مشهم قهة ((حفجسمة كانها  تند منشهم مبهسنة  جقد يكه 
 لنها لم ألبين فيم  م  تد مشهم؟ فجاءت كمسة قهة  لتزيل  ذا اإلبهامح

 التمييز على نهعين: هما تمييز نسبة وتمييز ذات.  
 أيضًا التمييز الملحهظ. أوال ـ تمييز النسبة، أو الجملة، ويسمى 

 ج ه االسم الذي يذكر لبيان الجسمة السبهسة، ال االسم السفرد،
 نحه ت فاض الكهب ماء  ، جم عشا ال ض ط ة  ح 

 ثانيا ـ تمييز ذات أو مفرد ، ويسمى التمييز الملفهظ . 
 التاليةتج ه االسم الشكرة الذي يذكر إلمالة الغسهض عن اسم مفرد سبقه، جيكهن في السهاضع 

  نهاعه
( كنان مشرنهًا  ج عنرب ألسيينزا ، نحنه قهلنه ألعنالىت))رني   ينً  حند 99-11بعند العنداد منن) بعد العدد، فنذطا جناء ح1

 (( كهكبا ت ألسييز مشرهب جع مة نربه الفتحةح كهكبا  عذر 
، قسحنا  ًعً صاعا ، ج ميتا  جا ي      ينحهت  عا نبالسقادير الهمن جالسكيال جالسداحة،  السقادير جالسقرهدبعد  ح2

 ح  صهفا  ، جاتتريً مترا    ضا  ج ممك فدانا 
 حسحابا  ، جحفشة ألسرا ، جما في الدساء مهضع  احة سسشا  جعاء  ينحهت عشدالتسييز الهاقع بعد تبه ألمك السقادير،  ح3

 ير ((ح  خيراجمشه قهله ألعالىت))جمن يعسل مثقال ط ة 
 ح حديدا  فزة  ، جلبيتشا باٌب   ل ، نحه ت  ممك خاألساما كان فرعا لمتسييز، ج ه كل اسم ألفرع عن الص ح4
 

 التمييز بعد اسم التفضيل
من دمحم جسعيد    هل ه ما كان عمى جمن َ ْفَعل ليدل عمى السفاضمة بين ما قبمه جما بعد  مثل عمي  اسم التفضيل 

 من خالدح  كبر
رطا كنان فناع  فني السعشنى، نحنهت دمحم  سنسى  يراعى في االسم الهاقع بعد اسم التفزيل ججهب الشرن  عمنى التسيينز،

 خمقا  ، جعمي
 كبر قد ا  ، فالتسييز)خمقا (، ج)قد ا ( في السثالين الدابقين جنظائر ا ، يرمف جعمنه فناع  فني السعشنى بعند ألحهينل اسنم 

 التفزيل فع ، جالتقديرت دمحم سسى خمُقه ، جعمي كُبر قد  ح 
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 تدريب
 ة  يتالجسمة التي فيها ألسييز ندب

  ح رني   يً  حد عذر كهكبا ح
 بح عشدي عذرجن كتابا ح
 جح اتتريً      ميتا ح

 حفاض الكهب ماء  دح 
 

  ه المحاضرة:ذالدكتور فً ه رأهم ما ذك

 جامد بمعنى ) من( ٌذكر لٌزٌل االبهام عما قبله من اسم او جملة هنكرة فضلهو اسم 

 التمٌٌز

 المبهمة , ال االسم المفردلبٌان الجملة  رالذي ٌذكهو االسم ٕس/

 تمٌٌز النسبة

 ؟ ةتمٌٌز النسبماذا ٌسمى ٖس/

 التمٌٌز الملحوظ

 ٌذكر إلزالة الغموض عن اسم مفرد سبقه يالنكرة الذهو االسم ٗس/

 تمٌٌز ذات او مفرد

 ؟ تتمٌٌز الذاماذا ٌسمى ٘س/

 التمٌٌز الملفوظ

 ت أحد عشرخط , قال تعالى ) إنً رأٌ هما تحتما اعراب ٙكوكبا س/ (

 الفتحة هوعالمة نصبتمٌٌز منصوب 

 7الجملة التالٌة , أعارنً جاري رطال زٌتا /س حدد التمٌٌز فً

 زٌتا

 8خط , قوله تعالى ) ومن ٌعمل مثقال ذرة /س هما تحتٌره خٌرا ما اعراب  (

 تمٌٌز منصوب

 , أملك خاتما التالٌة الجملة مانوع التمٌٌز ف9ًفضة س /

 تمٌٌز ذات

 ٓٔخط , دمحم أسمى /س هما تحتاعراب خلقا ما 

  الفتحة هوعالمة نصبتمٌٌز منصوب 
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 أحكــــام العــــــدد.....         المحاضرة الثالثة علر 

ٌدّل علٌهما بمعدودهما، فٌمال رجٌل ورجالن، وامرأةٌ وامرأتان، وال ٌذكر لبلهما العدد، فال واحد واثنان  نالعدداأوالً: 

 ل، ومن األخطاء الدارجة فً المطاعم لول العامة: واحد لاي واثنان لهوة.ٌمال جاء واحد رج

 (.ٓٔ-ٖثانٌا : األعداد من ثالثة إلى عشرة )

فً هذه األعداد ٌج  أن ٌخالف العدد المعدود فً التذكٌر والتؤنٌث، فإذا كان المعدود مذكراً كان العدد مإنثاً)ثالثة أربعة 

 اً كان العدد مذكراً)ثالث أربع خمس( فتمول:خمسة...( وإذا كان المعدود مإنث

 وعندي علرة أصدلاَء، وكتبت على علِر ورلاٍت.   لرأت ثالثة كتٍ  وأربَع لصٍص، ولً خمسةُ أخوةٍ وتسُع أخواٍت.

 (ٓٔ-ٖاألعداد من)

 ً وٌعر  مضافاً إلٌه  وٌعر  العدد حس  مولعه فً الجملة فاعالً أو مفعوالً أو مبتدأ....، أما المعدود فٌكون جمعاً دائما

 مجروراً:

لرأُت أربعةَ كت . أربعة: مفعول به منصو  وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف وكت  مضاف إلٌه مجرور)الحظ أن 

 كت  جمع(.

لً سبُع أخواٍت. سبع: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف، وأخوات مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره 

 الكسرة.

 جاٍل. ثمانٌة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف، ورجال مضاف إلٌه مجرور.زارنا ثمانٌةُ ر

 (ٕٔو ٔٔالعددان أحد عشر واثنا عشر)

هذان العددان مكونان من جزأٌن وهما ٌطابمان معدودهما فً التذكٌر والتؤنٌث، فإذا كان المعدود مذكراً كان الجزخن 

لَر كوكباً(( فكوك  مذكر وأحد مذكر وعلر مذكر، وتمول: لرأت إحدى مذكرٌن نحو لوله تعالى))إنً رأٌُت أحَد ع

 علرةَ صفحةً، فصفحة مإنث وإحدى مإنث وكذلن علرة.

 ومن ذلن لوله تعالى:))فانبجسْت منها اثنتا علرة عٌناً(( ولوله:))إن عدة اللهور عند هللا اثنا علر لهرا((

 جزأٌن دائماً وٌكون فً محل رفع أو نص  أو جر بحس  مولعه.أما فً اإلعرا  فالعدد)أحد علر( مبنً على فتح ال

أما العدد )اثنا علر( فٌعر  جزإه األول إعرا  المثنى رفعاً ونصباً وجراً، وٌكون جزإه الثانً مبنٌاً على الفتح ال محل 

 له من اإلعرا .

 أما معدودهما فٌكون مفرداً وٌعر  تمٌٌزاً منصوباً.

 ً  .إنً رأٌت أحد علَر كوكبا

ً ..: عدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل نص  مفعول به.أحَد علر  : تمٌٌز منصو  وعالمة نصبه الفتحة.كوكبا

 فانبجست منها اثنتا علرة عٌناً.

اثنتا: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف وعلرة: عدد مبنً على الفتح ال محل له من اإلعرا . عٌناً: تمٌٌز منصو  

 وعالمة نصبه الفتحة.
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 (9ٔ-ٖٔعداد من ثالثة عشر إلى تسعة عشر)األ

وهذه األعداد أٌضاً مكونة من جزأٌن فجزإها األول ٌخالف المعدود تذكٌراً وتؤنٌثاً وجزإه الثانً ٌطابمه فتمول: عندي 

ل: ثالثة علر كتاباً. فكتا  مذكر خالفه الجزء األول)ثالثة( فجاء مإنثاً وطابمه الجزء الثانً)علر( فجاء مذكراً. وتمو

 كوفئْت أربع علرة طالبةً.

وتكون هذه األعداد مبنٌة على فتح الجزأٌن فً محل رفع أو نص  أو جر بحس  مولعها، وٌكون معدودها مفرداً وٌعر  

 تمٌٌزاً منصوباً.

 ثالثة علر: عدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع مبتدأ مإخر.

 كتاباً: تمٌٌز منصو  وعالمة نصبه الفتحة.

 : عدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع نائ  فاعل وطالبة تمٌٌز منصو  وعالمة نصبه الفتحة.أربع علر

  ه المحاضرة:ذالدكتور فً ه رأهم ما ذك

 رجل واحد/             واحد رجل        :صحٌحة التالٌةاي الجمل ٔس /

 صح ام خطأ , ٌجوز ان ٌتقدم المعدود على العدد فً واحد واثنانٕس/

 خطأ

 ٖ-ٓٔصح ام خطأ , ٌخالف العدد المعدود فً التذكٌر والتأنٌث فً األعداد )(ٖس /

 صح

 :اي الجمل التالٌة صحٌحةٗس /

 كتبت على عشر ورقات

 كتبت على عشرة ورقات

 :ٌكون اعرابهٓٔ-ٖالمعدود فً االعداد ) (٘س/

 جمعا مجرورا

 مفردا مجرورا

 ....معدوهما فً التذكٌر والتأنٌثمكونان من جزأٌن وهما........ٕٔو ٔٔالعددان ٙس/

 ٌطابقان

 نالجزئٌٌمبنً على فتح  :اعراب العدد احد عشر7س /

 الجملةحسب موقعه من 

 اعرابه تكون عالقته مع المعدود فً التذكٌر والتأنٌث9ٔ-ٖٔاالعداد من ) (8س/ 

 األول ٌخالف والثانً ٌطابق

 األول ٌطابق والثانً ٌخالف

 نالجزئٌٌمبنً على فتح : ( ٖٔ-9ٔبنٌة من )ما أعراب االعداد الم9س /

  



https://telegram.me/kfu2016girl  28صفحة |     على التلٌمرام ناة اللغة االنجلٌزٌة مستوى ثانًل

 

 المحاضرة الرابعة علر 

 فاظ العقودــال

 
  ي عذرجن ث ثهن  ً عهنححححرلى )ألدعهن( جسسيً  لفاظ العقهد ندبة رلى العقد الذي يعشي عذر سشهاتح ألفاظ العقهد

 اتتريً عذرين دجنسا ، جقر ت عذرين  جاية ح ج ذ  اللفاظ ألمتزم حالة جاحدة مع السذكر جالسؤنث ف  يتغير لفظها، ألقهلت
 جألعرب رعراب جسع السذكر الدالم فترفع بالهاج جألشر  جألجر بالياء،  ما معدجد ا فيكهن مفردا  جيعرب ألسييزا  مشرهًا ح

 فننن)عذرين( فنني السثننال الدننابب مفعننهل بننه مشرننهب جع مننة نرننبه الينناء لنننه ممحننب بجسننع السننذكر الدننالم، جكتابننا ت ألسييننز
 مشرهب جع مة نربه الفتحةح جألقهلت جاء عذرجن مائرا ، فعذرجن فاعل مرفهع جع مة  فعه الهاجح

 
 األلفاظ المفردة مائة وألف ومليهن 

 ذ  اللفاظ السفردة )السائة جاللف جالسميهن جالترليهن( ألمزم حالة جاحدة  يزا  مع السنذكر جالسؤننث فن  يتغينر لفظهنا، ألقنهلت 
 مائة عام  ج مائة سشةحعسر  ذ  الذجرة 

 ج ي معًرة جألعرب حد  مهقعها )مبتد ، خبر، فاعل، مفعهلححح(
  ما معدجد ا فهه مفرد دائسا  جيعرب مزافا  رليه مجرج ا ح

 فن)مائة( في السثال الدابب خبر مرفهع جع مة  فعه الزسة ج ه مزاف جسشة  ج عام مزاف رليه مجرج ح
 

 اللف ألكت  جال ألمفظ فتقر  مئةحت الصل في كمسة مائة  ن مالحظة
 ألركي  العداد جعطفها عمى بعزها

 البنا ح عشند ألحهينل  11521عشدما ألجتسع العنداد السختمفنة فني عندد جاحند يعامنل كنلا حدن  قاعدألنه، فتقنهلت فني الجامعنة 
 قنم ألشطقنه لن البناقي  ت ألحديد معدجد كل عدد، جثانيهسا معرفة رعراب  جلا مرانت  جلهس ذا الرقم رلى حرجف فيج  عميك 

 يكهن معطهفا  عميهح
 جمهقعه اإلعرابي مبتد  لذا سيكهن مرفهعا ح 11فأجل عدد  شا  ه 

 
  ال  فهه مذكر، لذا نقهلت فسعدجدة( 21( فسعدجد ا مائة فهه مؤنث ج ما )5(  ه  لف فهه مذكر  ما )11جمعدجد العدد)

 
 ح البا          سبعٌة جعذرجن ج  ةـ مائ خسُس ج          لفا     سبعَة عذرَ في الجامعة 
 معدجد       عدد    معدجد       عدد            معدجد  عدد                 
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 تدريب

 عهمل العدد معاممة صحيحة في جاحدة من الجسل التاليةت
  ح في السز عة خسس عذرة ثه ا  ج ً ع عذرة بقرةح
 قرةحبح في السز عة خسدة عذرة ثه ا  ج ً ع عذرة ب

 جح في السز عة خسدة عذر ثه ا  ج ً عة عذرة بقرةح
 حفي السز عة خسدة عذر ثه ا  ج ً ع عذرة بقرةدح 
 

  ه المحاضرة:ذالدكتور فً ه رأهم ما ذك

 ٕٓ-9ٓهً األعداد من   بألفاظ العقود ؟ دما لمقصو

 سنوات10العقد هو      مامعنى عقد ؟ٕس /

 تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه الفتحة؟  ٕٓ-9ٓماحكم المعدود فً األعداد منٖس /

 مفردا مجرورا  ما اعراب المعدود فً األلفاظ المفرد مائة والف والملٌون والترلٌون ؟ٗس/

 ٌتغٌر لفظها مع المذكر والمؤنث فالاأللفاظ تلتزم ............ ٘س/

 حالة واحدة

 عومل العدد معاملة صحٌحة فً واحد من الجمل التالٌةٙس /

 عة خمس عشرة ثورا وأربع عشرة بقرةأ/فً المزر

 ب/ فً المزرعة خمسة عشر ثورا وأربع عشرة بقرة

 األول ٌخالف والثانً ٌطابق3-10األعداد 

 ف ثور مذكر

 األول ٌخالف = خمسة

 ٓٔالثانً ٌطابق =

 , ف بقرة مؤنث بالبقرةوكذلك 

 فاألول ٌخالف = اربع

 الثانً ٌطابق = عشرة

 :هناسببما ٌأكمل النص التالً 7س /

 األول : أرٌد خمس عشرة ورقة

 ............. ورقةالثانً : وماذا ترٌد ب .

 خمسة عشرة ورقة/ أ

  ب / الخمس عشرة ورقة
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 ٕالنحو التطبٌقً المحاضرة المباشرة الرابعة   جاء فً اهم ما

  شامل بدون استثناء ألي درس سٌكونو الصحٌحة اإلجابةاالختبار ٌغلب علٌه ان ٌكون اختر 

 أبدا بتكون من المحتوى مارح تتغٌر األمثلةوجمٌع  مهمه جداواحكام االعراب  ان التعارٌف ذكر

 لى اسئلة الحال والنعتالتركٌز ع.. واسئلة محٌره  عطٌناح ٌاروال 

 بإٌجازعن احكام الفاعل و  فً اللغة العربٌة الجملةنواع أسأل عن أٌضا .. 

 لحكم هنااذا تقدم الفاعل على فعله مامثال .. 

 هو مصدر ٌذكر لبٌان علة الشًء.. تمٌلوا كل المٌل (( اعراب كل هنا )) وال ومثال مهم 

 (حال منصوب)جئت الى الجامعة راغب ا فً النجاح اعراب راغب ا  قال..

  (حال منصوب)شربت الدواء رغبة  فً الشفاء اعراب رغبة و

 هو الفاعلالصحٌحة  منها االجابةخٌارات ال والذي ٌسند الٌه الفعل هو .. 

ا ما  خٌارات حال منصوبومن الاعراب ظافرا  رجع الجندي ظافر 

ا   (مفعول مطلق  )اللهم غٌث ا اعراب غٌثا ومطرا   -اللهم مطر 

 (ظرف مكان )اعراب حٌث هنا اجلس حٌث تجلس الناس الممٌزة ما

 (عطف نسق)اعراب العطف هنا ..  اشترٌت لبنا وسمنا وخبزا وتمرا ما

 هو الحرف الذي ٌفٌد الغاٌة  ماوالفاء تفٌد ثم تفٌد ..   ماذا و الواو العاطفه تفٌد

 اعرب دكا االولى والثانٌة  امكال اذا دكت االرض دكا دكا 

 عراب جلدتٌن مفعول مطلق لبٌان العددا امجلدته جلدتٌن  

 ود فً التذكٌر والتأنٌث معرفة احكام العدد والمعد احكام العدد والمعدود رح ٌجً علٌها عشر فقرات

 ؟حكمها  ... ما ٓٗ-ٖٓ-ٕٓاالعداد   ...حكم الفاظ العقود

 ؟هل توافق ام تخالف المعدود  9-ٖاالعداد من 

   ٕ-ٔالعددان 

 ؟وماحكم المعدود بعدها   ؟العدد مئة والف هل تتغٌر و؟عندي عشرون طالبه ماحكم المعدود هنا 
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  (كرةوقت المذا ئهفقط ألنه التعنٌنا الخاط السؤال مع االجابة الصحٌحة لكم )كتبتٖٙٗٔاسئلة النحو التطبٌقً 

توكٌد الفعل مفعول مطلق الغرض منه: الكرٌمة اآلٌةى )وكلم هللا موسى تكلٌما(وتكلٌما فً قال تعال 

 )حال : اآلٌةاعراب جمٌعا فً  وما ه)والٌه مرجعكم جمٌعا 

 الحال :بنكرة مثل)أمنت باهلل وحده( ٌؤولواذا جاء معرفه فانه  هال معرفهو الذي ٌشترط فٌه ان ٌكون نكره 

التمٌٌز مد بمعنى )من ( ٌذكر لٌزٌل االبهام عما قبله من اسم او جمله نحو:اسم نكرة فضله جا 

 بمشتق ٌتبع االسم الذي سبقه لٌفٌد تخصٌصه أو توضٌحه أو مدحه أو ذمه أو توكٌده او  مؤولاسم تابع بمشتق او

 (الصفةالنعت) الترحم علٌه هذا تعرٌف :

والجمع  والتثنٌةواالفراد  والتأنٌثالتذكٌر والتنكٌر ٌتبع النعت المنعوت فً حركة االعراب والتعرٌف و 

 صحٌحه اإلجابة

( الغرض من النعت هنا: الحمد هللفً قوله )المدح رب العالمٌن 

 ال االسم المفرد نحو فاض الكوب ماء و زرعنا االرض ذرة فهذا : المبهمة الجملةاالسم الذي ٌذكر لبٌان 

 النسبةتمٌٌز 

نعت سببً ن بطونها شراب مختلف الوانه اعراب مختلف هو نعت ونوعه:فً قوله تعالى ٌخرج م 

 أحد حروف العطف نحو اشترٌنا لبنا وزٌتا ولحما وخبزا هذا تعرٌف: متبوعةهو تابع ٌتوسط بٌنه وبٌن 

 عطف النسك

تمٌٌز اعراب خلقا وقدرا فً قول دمحم اسما خلقا وعلى اكبر قدرا؟ وما ه 

 الواووالتعقٌب هً :تفٌد العطف مع الترتٌب 

: ًثمتفٌد العطف مع الترتٌب والتراخً ه 

 حتى والترٌج هً: الغاٌةتفٌد 

التخٌٌر :تزوج فاطمه او اختها.. او هنا تفٌد 

تمٌٌز اعراب خٌرا فً قوله تعالى ومن ٌعمل مثقال ذرة خٌرا ٌره: وما ه 

 مثل رحم هللا ابا حفص عمر هذا تعرٌف:هو تابع جامد لٌس وصفا مشتقا اشهر من متبوع هوٌاتً لتوضٌحه 

 عطف البٌان

 حال اعراب دائبٌن: وما هوسخر لكم الشمس والقمر دائبٌن ( )فً قوله تعالى 

بدل التمال البدل فً جملة شممت الوردة رائحتها؟ عما نو 

 ٌخالف العدد المعدود فً التذكٌر والتؤنٌث :(ٓٔ-ٖالى عشرة ) ثالثةفً االعداد 
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لً تسع أخوات هً: التالٌة الجملةمن  لصحٌحةا الجملة 

 مضاف الٌه مجرور :( فان المعدود ٌعرب ٓٔ-ٖالى عشره) ثالثةاذا كان العدد من 

ٌطابمان معدودهما فً التذكٌر والتؤنٌث: (ٕٔو  ٔٔدان )العد 

عدد اللهور اثنا علر لهرا هً: األتٌةمن الجمل  الصحٌحة الجملة 

مفرد منصوبا  :ا عشر ٌكون معدودهماالعددان احد عشر و اثن 

 والجزء  وتؤنٌثاالجزء االول من العدد ٌخالف المعدود تذكٌر  :وحكمهما  نجزئٌٌمكونه من  9ٔ-ٖٔاالعداد من

 الثانً ٌطابمه

 تلتزم الفاظ العقود حاله واحد من مع المذكر والمؤنث فال ٌتغٌر لفظها تقل اشترٌت عشرٌن دونما وقرأت عشرٌن

 صحٌح :رواٌة

:جمع المذكر السالم تعرب الفاظ العقود اعراب 

 حال " اآلٌةاعراب ضعٌفا فً  وما هخلق االنسان ضعٌفا 

 الفعل والفاعل فً ركنٌها االساسٌن من : الفعلٌة الجملةتتكون 

: الفعل هو اللفظ الذي ٌدل على حدث معٌن فً زمن معٌن  هذا تعرٌف 

ائما مرفوعد الحكم االعرابً للفاعل: وما ه 

 صح على فعله: مال ٌتقدالفاعل 

النص  :ألجلهالحكم االعرابً للمفعول  وما ه 

 المفعول فٌه لزمان بٌان الفعل أو مكانه هذا تعرٌف" فً وٌذكرهو اسم ٌنتصب على تقدٌر 

 ستغناء عنه اال وال ٌمكناحكامه وٌصٌر عمده  غٌابه وٌأخذ عندهو لفظ فً صٌغة اسم او تركٌب ٌحل محل الفاعل

 نائ  الفاعلهذا هو تعرٌف :

وامتعتكم فٌمٌلون علٌكم  أسلحتكممن المفعول المطلق فً قوله تعالى: ود الذٌن كفروا لو تغفلون عن  ما الغرض

 بٌان العدد مٌلة واحد:

 ًنفخه: فاذا نفخ فً الصور نفخة واحده :التالٌة اآلٌةنائب الفاعل ف 

 المفعول ألجله:اركه فً الفاعل وفً الزمن هذا تعرٌف هو مصدر قلبً ٌذكر عله لحدث ٌش

النص  الحكم االعرابً للمفعول المطلق؟ وما ه 

: المٌتهقال تعال)حرمت علٌكم المٌته( نائب الفاعل هنا هو 

 المفعول المطلك :لتوكٌد الفعل او لبٌان نوعه او بٌان عدد مرات حدوثه ٌأتًعنه  بما ٌنوهو مصدر الفعل او 

تمٌٌز احد عشر كوكبا: رأٌتاعراب كوكبا فً قوله تعالى انً  وما ه 
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مفعول مطلك :اعراب كدحا وما ه)ٌا اٌها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقٌه( ىقال تعال 

 )مفعول ألجله اعراب حذر : وما هقال تعالى)ٌجعلون اصابعهم فً اذانهم من الصواعق حذر الموت 

ٌ مفعول مطلك اعراب سبحان: وما هعما ٌصفون( قول تعالى)سبحان هللا 

:ٌالزم النصب على الظرفٌة أبدا فال ٌستعمل اال ظرفا منصوبا نحو قط وبٌنما و اذا و اٌان و انى هذا تعرٌف 

 الظرف غٌر المتصرف

 الحال  نحو رجع الجندي ظافرا هذا تعرٌف :هو وصف فضله ٌذكر لبٌان هٌئة صاحبه 

:ًالنص  دائما حكم الحال اإلعراب 

 

 

 

 لناتنا على التلٌمرام ..أذكرونً بدعوه فً ظهر الغٌ 

https://telegram.me/kfu2016girl 


