
 
 

   : الشَّرائُح النَّديَُّة في تقريب متن
 النَّحو في 

 

 :  إعداد
 أسامة محمَّد العاروني

 لعلوم القرءان الكريم والقراءات« خيركم»مدير مركز 



                                      
 . القصد: لغةً 

علٌم بأصوٍل وقواعَد يُعرف بها أحوال أواخر الكلمات إعراباً : واصطالحاً 
 .وبناءً 

 إعرابيَّةٌ مصطلحاٌت: 

 :ىو ما ُيحدث الرَّفع أو النَّصب أو الجرَّ أو الجزم فيما يليو، والعوامل نوعان :العامل
 .  فالفعل ىنا عامٌل لفظيٌّ أحدث الرَّفع في الفاعل بعده (.جاء الطَّالبُ ): لفظيَّة -1
 .االبتداء: فزيٌد مبتدأٌ وعاملو معنويٌّ ىو (زيٌد قائمٌ ): معنويَّة -2

 .ىو الكلمة التي تغيَّرت حركة آخرىا اإلعرابيَّة بتغيُّر العوامل الدَّاخلة عليها :المعمول
 .ىو الوصف اإلعرابيُّ للكلمة كأن تكون مبتدًأ أو فاعاًل أو مفعوالً  :الموقع
 :ىي األثر الذي أحدثو العامل في معمولو، وتقسم العالمة تقسيمين :العالمة

 .(جاء القاضي): ومقدَّرةٌ  - (جاء الطَّالبُ ): ظاىرةٌ  -1
وىي في سبعة أبواب، : وفرعيَّةٌ  - (الضَّمَّة والفتحة والكسرة والسُّكون): أصليَّةٌ  -2

 .    (جاء الطَّالبانِ : األلف لرفع المثنَّى، نحو): مثال



   (:أنواُع الكالم)

 بالوضعِ  ادلفيدُ  ادلركَّبُ  اللفظُ 
صوٌت مشتمٌل 

على بعض 
احلروف 

اذلجائيَّة اليت 
أوَّذلا األلف 
 وآخرىا الياء

مؤلٌَّف من  
 كلمتني فأكثر

حيسُن سكوُت 
ادلتكلِّم عليو 

حبيُث ال يبقى 
السَّامع منتظراً 

 لشيٍء آخر

وضعتو 
العرب 

للدَّاللة على 
معىًن من 

 ادلعاين



   (:أقساُم الكلمة)

 احلرف الفعل االسم
 :عالماتو

 «اجلر  »
 «التَّنوين»
 «النِّداء»

 التَّعريف« الـــــ»
 «اإلسناد»

 :عالماتو
 

   «قد»
 «ســــــ  سوف»
التَّأنيث « ت»

 السَّاكنة

 :عالماتو
 

ال يقبل 
عالمات 
االسم وال 

 الفعل



 (:اإلعراب: )بابُ 
تغييُر أواخر الكلم الختالف العوامل الدَّاخلة عليها : اإلعراب ىو

 .لفظًا أو تقديراً 

 (.بزيدٍ ، مررُت زيداً ، رأيُت زيدٌ جاَء : )مثال

لزوُم آخر اللفظ عالمًة واحدًة في كلِّ أحوالو مهما تغيَّرت : البناء ىو
 .العوامل الدَّاخلة عليو

 (.هبؤالء، مررُت ىؤالءِ ، رأيُت ىؤالءِ جاَء : )مثال



 معرب
 مبنيٌّ دائماً 

 ماض مبني

 مبني معرب

 مبنيٌّ دائماً 

 مبنيٌّ دائماً 

 مضارع

 أمر



 اإلعراُب التَّقديري  
 1 :االسم

االسم المضاف إلى  االسم المقصور
 االسم المنقوص ياء المتكلِّم

 .(الفَتى) الزمةٌ كل  اسٍم معرٍب آخره ألٌف ىو  : االسم ادلقصور

 .(القاِضي) بكسرةٍ وىو كل  اسٍم معرٍب آخره ياٌء الزمٌة مسبوقٌة : االسم ادلنقوص

 .(صديِقي) ىو كل  اسٍم حلقت آخره ياء ادلتكلِّم: ادلضاف إىل ياء ادلتكلِّم



المضاف إلى ياء  االسم المنقوص االسم المقصور نوع االسم/ الحركة 
 المتكلِّم

 الضَّمَّة

 صديِقيجاَء  جاَء القاضي جاَء الفتى
مقدَّرٌة على األلف 

 .مقدَّرٌة على الياء للثِّقل .للتَّعذ ر
مقدَّرٌة على ما قبل ياء 
ادلتكلِّم الشتغال احمللِّ 

 .باحلركة ادلناسبة

 الفتحة

 صديِقيرأيُت  رأيُت القاضيَ  رأيُت الفتى
مقدَّرٌة على األلف 

 .ظاىرٌة على الياء .للتَّعذ ر
مقدَّرٌة على ما قبل ياء 
ادلتكلِّم الشتغال احمللِّ 

 .باحلركة ادلناسبة

 الكسرة

 بصديِقيمررُت  مررُت بالقاضي مررُت بالفتى
مقدَّرٌة على األلف 

 .مقدَّرٌة على الياء للثِّقل .للتَّعذ ر
مقدَّرٌة على ما قبل ياء 
ادلتكلِّم الشتغال احمللِّ 

 .باحلركة ادلناسبة



 اإلعراُب التَّقديري  
 2 :الفعل

معتلُّ اآلخر 
 (ا)باأللف 

 معتلُّ اآلخر 
 (ي) بالياء

معتلُّ اآلخر 
 (و) بالواو

 يدعو يرمي يرى



 ي و ا نوع الحرف/ الحركة 

 الضَّمَّة

 يرمي يدعو يرى

مقدَّرٌة على األلف 
 للتَّعذُّر

 مقدَّرٌة على الياء للثَّقل مقدَّرٌة على الواو للثِّقل

 الفتحة

 لن يرميَ  لن يدعوَ  لن يرى

مقدَّرٌة على األلف 
 .ظاىرٌة على الياء .ظاىرٌة على الواو .للتَّعذُّر

 الجزم

 لم يرمِ  يدعُ  لم ألم ترَ 

 .حذف حرف العلَّة .حذف حرف العلَّة .حذف حرف العلَّة



 :ألقاب اإلعراب

 النَّصب الجرُّ  الجزم الرَّفع

 االسم
 الفعل االسم الفعل

 
 (.السُّكون -الكسر  -الفتح  -الضَّمُّ : )ألقاُب البناء



 (:اإلعرابعالمات معرفة ): بابُ 
 و ا ن الضَّمَّة :أوَّالً  :الرَّفع

 :الضَّمَّة
 (.ما ليس مثنًَّى وال مجموعًا وال ملحقًا بهما وال من األسماء الخمسة) :االسم المفرد -1

 (.قال المصطفى -قنتْت مريُم  -صلَّى عامٌر )

 (.ما دلَّ على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيٍُّر في صيغة مفرده) :جمع التَّكسير -2
 (.رجالٌ ُيَسبُِّح لُو فيها بالغدوِّ واآلصاِل )



 الضَّمَّة :أوَّالً  :الرَّفع

 (.مؤمناتٌ  -فاطماٌت ) :االسم المجموع باأللف والتَّاء المزيدتين -3

واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء المؤنَّثة ): الفعل المضارع الذي لم يتَّصل بو -4
 (.يرضى -يضرُب ) (المخاطبة أو نونا التَّوكيد أو النِّسوة، ولم ُيسبق بناصٍب وال بجازمٍ 

 ينصب ويجرُّ بالكسرة   يرفع بالضَّمَّة   :عالمات إعرابو

 رأيُت الفاضالتِ  ىاجرِت المؤمناتُ 

   (أذرعات)ما سمِّي بو كـ     (أوالت)   :الملحقات بو



 و :أوَّالً  :الرَّفع
 (.ذو مالٍ  -فوك  -حموك  -أخوك  -أبوك ) :األسماء الخمسة -2

   رفع بالواو ت   :عالمات إعرابها

 :شروطها

 :شروٌط عامَّةٌ 
مضافٌة إلى غير ياء  -3مفردة  -2مكبَّرة  -1

 .المتكلِّم
 :شروٌط خاصَّةٌ 

 .أن تكون بمعنى صاحب: (ذو) -
 .أالَّ تلحقها الميم: (فوك) -

    تنصب باأللف      تجرُّ بالياء  



 و :أوَّالً  :الرَّفع
وىو اسٌم دلَّ على أكثر من اثنين من الذُّكور العقالء بزيادٍة في  :جمع المذكَّر السَّالم -1

 (.مؤمنون -عامرون )آخره مع سالمة صيغة مفرده 

 ينصب ويجرُّ بالياء   يرفع بالواو   :عالمات إعرابو

 صاحبُت الصَّادقينَ  المؤمنونَ قد أفلح 

 :الملحقات بو
  -أىلون  -علِّيُّون  -عاَلمون  -أولو  

  -وابلون  -ِسنون وبابو  -بنون  -أَرضون 
 .  ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين



 ا :أوَّالً  :الرَّفع
ىو اسٌم دلَّ على اثنني أو اثنتني، وأغىن عن  :المثنَّى -

 .متعاطفني بزيادٍة على مفرده

 ينصب ويجرُّ بالياء    يرفع باأللف   :عالمات إعرابو

 رأيُت رجلين، مررُت برجلين قال رجالن

 :الملحقات بو
 .مضافان إلى الضَّمير (كال وكلتا) -1
 (.اثنان واثنتان) -2
 (.اللذان واللتان) (ىذان وىاتان) -3



  ن :أوَّالً  :الرَّفع
واو )ىي كل  فعٍل مضارٍع اتَّصلت بو  :األفعال الخمسة -

 (.ياء ادلؤنَّثة ادلخاطبة)أو ، (ألف االثنني)أو ، (اجلماعة
 

 نصب وتجزم بحذف النُّونت   رفع بثبوت النُّونت   :عالمات إعرابها

 فعالنتــ -فعالن يــ فعلينتــ فعلونتــ -فعلون يــ

 (.الذين يؤمنون بالغيب)
تفعلوا فإلم تفعلوا ولن )

 ..(.فاتَّقوا 

 (.تجريانعينان فيهما )
 (.أن يخافاإال )

 ...(.إن تتوبا إلى اهلل )

 (.أتعجبين من أمر اهلل)
فناداىا من تحتها أال )

 (.تحزني



 ا الكسرة ي الفتحة :ثانياً  :النَّصب  
 :الفتحة

 (.وكلَّم اهللُ موسى تكليماً  -عليًَّا رأيت ) :االسم المفرد -1

 حذف
 النُّون

 (.وترى النَّاس ُسكارى -قابلُت رجااًل ) :جمع التَّكسير -2

 :الفعل المضارع الذي دخل عليو ناصٌب ولم يتَّصل بآخره شيءٌ  -3
 (.حتَّى ترضى -لن نبرَح )



 :ثانياً  :النَّصب  

حذف  ا الكسرة ي
 النُّون

جمع المؤنَّث  المثنَّى األسماء الخمسة
 األفعال الخمسة السَّالم

جمع المذكَّر 
 السَّالم



 ي الفتحة الكسرة :ثالثاً  :الخفض  
 :الكسرة

 (.سلَّمت على مثنَّى -مررُت بزيٍد ) :االسم المفرد المنصرف -1

نعطف على  -مررُت برجاٍل ) :جمع التَّكسير المنصرف -2
 (.اليتامى

 (.تسعُد األسر باألمَّهاِت المخلصاتِ ) :جمع المؤنَّث السَّالم -3



 :ثالثاً  :الخفض  

 ي

االسم الممنوع  األسماء الخمسة
 من الصَّرف

 المثنَّى

جمع المذكَّر 
 السَّالم

 الفتحة



ال  الممنوُع من الصَّرف
 يُنوَّن

ُيجرُّ 
 بالفتحة

 :الوصفيَّة مع :العلميَّة مع علَّتان

   زينب، معاوية، فاطمة: التَّأنيث
 إبراىيم، إسحق: االسم األعجميِّ 
 حضر موت، بعلبَّك: التَّركيب المزجي

 عثمان: المختوم باأللف والنُّون الزَّائدتين
   أحمد، يزيد: على وزن الفعل

 ُعَمر، زَُفر: «فـَُعل»على وزن 

و « َمْفَعل»: واألعداد على وزن« ُأَخر»: كلمة
 مثنى، ثالث: «فـَُعال»

 أحمر: الذي ال تلحق التَّاء مؤنَّثو« أفعل»: وزن

 عطشان: الذي ال تلحق التَّاء مؤنَّثو« فعالن»: وزن



ال  الممنوُع من الصَّرف
 ينوَّن

يجرُّ 
 بالفتحة

 علٌَّة واحدة
« مفاعل»: صيغة منتهى الجموع

  مساجد، مصابيح: «مفاعيل»
:  المختوم بألف التَّأنيث المقصورة

 ُحبلى

:  المختوم بألف التَّأنيث الممدودة
 صحراء

 :مالحظة
 :ُيصرُف االسُم الممنوُع من الصَّرِف في حالتين

 .(وأنتْم عاكفوَن في المساجدِ ): «الـــ»: إذا ُعرِّف بــ -1
 .(في أحسِن تقويم): إذا أضيف -2



 الحذف السُّكون :رابعاً  :الجزم  

 :السُّكون
 (.إن يكنْ  -لم يلْد ) (:المجزوم)الفعل المضارع صحيح اآلخر  -

 الحذف

الفعل المضارع معتلُّ 
 .(لم يرضَ ): اآلخر

 األفعال الخمسة
 .(لم تفعلوا)

 النُّون حرف العلَّة



 المعربات بالحروف المعربات بالحركات

 االسم المفرد
 جمع التَّكسير
 جمع المؤنَّث السَّالم

الفعل المضارع الذي 
 األفعال الخمسة لم يتَّصل بآخره شيء

 األسماء الخمسة

 جمع المذكَّر السَّالم

 المثنَّى



 (:األفعال): بابُ 
 المضارع األمر الماضي

 على يدلُّ  فعلٍ  كلُّ   ىو
 الزَّمن في عملٍ  حدوث

 .الماضي
 :عالماتو

 .الماضي الزَّمن على داللتو -1
 .السَّاكنة التَّأنيث تاء دخول -2
               .«قد» :دخول -3
 

 
 على يدلُّ  فعلٍ  كلُّ  ىو

 الزَّمن في عملٍ  حدوث
 .المستقبل أو الحاضر

 :عالماتو
 الحاضر الزَّمن على داللتو -1
                     .المستقبل أو
  المضاَرعة بحروف البدء -2
                           .(أنيت)
              .«لم» :دخول -3
                .«قد» :دخول  -4
      .«سوف ،س» :دخول -5
 

 
 يدلُّ  فعلٍ  كلُّ   ىو

 طلب على بصيغتو
 الزَّمن في شيءٍ  حصول

 .المستقبل
  :عالماتو

 بصيغتو؛ الطَّلب على داللتو -1
 بالم الطَّلب إفادة عن احترازاً 
                              .األمر

    .«المخاطبة ياء» :دخول -2
 الثَّقيلة التَّوكيد نون» :دخول -3

                        .«والخفيفة

 



 بناء الفعل الماضي
 على الضَّم على السُّكون على الفتح

: إذا لم يتَّصل بو شيءٌ 
 (ضربَ )

تاء : إذا اتَّصلت بو
 :التَّأنيث السَّاكنة

 ( ضرَبتْ )

ألف : إذا اتَّصلت بو
 :االثنين

 (ضربَا)

تاء : إذا اتَّصلت بو
 :الفاعل المتحرِّكة

 (ضرْبتُ )

نا : إذا اتَّصلت بو
 :الدَّالَّة على الفاعلين

 (ضرْبنا)

نون : إذا اتَّصلت بو
 :النِّسوة

 (ضرْبن)

واو : إذا اتَّصلت بو
 :الجماعة

 (ضربُوا)



 بناء فعل األمر
 على الحذف على الفتح على السُّكون

إذا كان صحيح 
اآلخر ولم يتَّصل 

: بو شيءٌ 
 (اضربْ )

:  إذا اتَّصلت بو
 :نون النِّسوة

 ( اضرْبن)

:  إذا اتَّصلت بو
إحدى نوني 

التَّوكيد الثَّقيلة 
:  أو الخفيفة

(  اضرَبنَّ )
 (اضرَبنْ )

حذف 
 :حرف العلَّة

حذف 
 :النُّون

إذا كان 
معتلَّ 
 :اآلخر

 (اسعَ )

إذا كان 
مضارعو 

من 
األفعال 
 :الخمسة

 (اضربوا)



 بناء وإعراب الفعل المضارع

 اإلعراب البناء

 (النَّصب)
إذا ُسبق بأداة 

 .نصب

 (الرَّفع)
إذا تجرَّد من 
النَّاصب أو 

 .الجازم

على  :على الفتح
 :السُّكون

إذا 
باشرتو 
إحدى 
نوني 

التَّوكيد 
الثَّقيلة أو 
 الخفيفة

(  يضرَبنَّ )
 (يضرَبنْ )

إذا 
اتَّصلت 
بو نون 
 النِّسوة

 (يضرْبنَ )

 (الجزم)
إذا ُسبق بأداة 

 .جزم



 نواصب الفعل المضارع

 .(لن نؤمَن لك، لن تنالوا البرَّ ): حرف نصٍب ونفٍي واستقباٍل تنصب الفعل المضارع مطلقاً دون شرطٍ : لن

 :حرُف مصدٍر ونصٍب واستقباٍل تفيد نوعاً من التَّعليل، ويشترط لنصبها: كي
كي )أو مقدَّرًة  (لكيال تأَسوا على ما فاتكم)أن تتقدَّمها الالم ظاىرًة  -2. المصدريَّة« أن»: أن تكون بمنزلة -1

 .(ال يكون دولًة بين األغنياء منكم
 .  حرف تعليل« كي»: المضمرة وكانت« أن»: فإذا لم تتقدَّمها الالم لفظاً أو تقديراً كان النَّصب بـــــ

 

 :ويشترط لنصبها (إذن أكرَمك: سأزورك، فقلتَ : قال أحدىم)حرف جواٍب وجزاٍء ونصٍب واستقباٍل، : إذن
أالَّ يفصل بينها وبين  -3. أن يليها المضارع الدَّالُّ على االستقبال -2. أن تكون في صدر الكالم -1

 .مضارعها أيُّ فاصٍل باستثناء القسم
 

 .حرُف مصدٍر ونصٍب واستقباٍل، وىي تعمل ظاىرًة ومضمرةً : أن



 :وتكون على حالتين :ظاىرة -1

فيجوز في الفعل بعدىا  :أن يأتي قبلها ما يدلُّ على الظَّنِّ والرُّجحان -أ
 :وجهان

 .(وحسبوا أالَّ تكوَن فتنةٌ )ناصبًة « أن»وتكون : النَّصب -1
 .مخفَّفًة من الثَّقيلة« أن»وتكون : الرَّفع -2
مخفَّفًة من « أن»فتكون  :أن يأتي قبلها ما يدلُّ على العلم واليقين -ب

      .(علم أن سيكوُن منكم مرضى)الثَّقيلة، ويكون الفعل بعدىا مرفوعاً دائماً 

 :وتكون على حالتين :مضمرة -2

مضمرٌة 
 (وجوباً )

مضمرٌة 
 (جوازاً )



مضمرٌة 
 (وجوباً )

 (.لم يكن اهلل ليغفَر لهم: )«الم الجحود»: بعد -1

 (واعبد ربَّك حتَّى يأتَيك اليقين: )«حتَّى»: بعد -2

 ...(.ألستسهلنَّ الصَّعب أو أدرَك المنى : )«أو العاطفة» :بعد -3

 (.وال تطغوا فيو فيحلَّ عليكم غضبي: )«فاء السَّببيَّة» :بعد -4

 ...ال تنو عن فعٍل وتأتَي مثلو : «واو المعيَّة» :بعد -5

مضمرٌة 
 (جوازاً )

 (.ليغفَر لك اهلل ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّرَ : )«الم التَّعليل»: بعد -1
 ...ولبُس عباءٍة وتقرَّ عيني : «االسم الجامد»: بعد -2

 (.فالتقطو آل فرعون ليكوَن لهم عدوًَّا وحزناً : )«الم العاقبة» :بعد -3

 .إذا سبقتا بنفٍي أو طلبٍ « واو المعيَّة»أو « فاء السَّببيَّة»: المضارع منصوباً بـأن المضمرة بعديكون الفعل 



 جوازم الفعل المضارع

 (.لم يلْد ولم يولدْ ): حرف جزٍم ونفٍي وقلبٍ  :لم

 (.ولمَّا يدخِل اإليماُن في قلوبكم): ونفٍي وقلبٍ حرف جزٍم  :لمَّا

 (.وناَدوا يا مالُك ليقِض علينا ربُّك) (لينفْق ذو سعٍة من سعتو) :الم األمر

ربَّنا وال تحمْل ( )األرض َمَرحاً وال تصعِّْر خدَّك للنَّاس وال تمِش في ) :ال النَّاىية
 (.علينا إصراً 

 :جوازم تجزم فعاًل مضارعاً واحداً  -1



 (إْذما تتعلَّم تفزْ ( )إن تذاكْر تنجح)  :إذما -إْن 

 (َمْن يعمْل سوءاً ُيجَز بو) :َمنْ 

 ( ما تعمْل تجدْ ) :ما

 (مهما تزرْع تحصدْ ): مهما

 (أدوات الشَّرط الجازمة: )جوازم تجزم فعلين -2
 فعل الشَّرط جواب الشَّرط أداة الشَّرط :أركان أسلوب الشَّرط

 (متى تتقْن عملك تكسْب ثقة النَّاس) :متى

 (أينما تكونوا يدرككُّم الموت) :أين

 (كيفما تذكْر ربَّك يذكْرك) :كيفما

 (حيثما تكن قدم األمِّ تجد الجنَّة) :حيثما

 (أنَّى تذىْب تجْد رقابة اهلل) :أنَّى

 (أيَّان تزْرني أكرْمك) :أيَّان

 (أيَّ كتاٍب تقرأ تستفْد منو) :أي

 فإذا تصْبك مصيبٌة فتجمَّل...  :إذا



 (:مرفوعات األمساء): بابُ 

 الفاعل

«  كان»اسم 
 الخبر وأخواتها

 التَّابع للمرفوع

«  إنَّ »خبر 
 وأخواتها

 نائب الفاعل المبتدأ

 التَّوكيد النَّعت البدل العطف



 (:الفاعل: )بابُ 
 (.قاَم زيدٌ : )االسم المرفوع المذكوُر قبَلو فعُلو، نحو 

 :أحكام الفاعل

 .الفاعل مرفوٌع دائماً  -1

الفاعل متأخٌِّر عن  -2
 فعلو فإذا تقدَّم صار مبتدأً 

 :أنواع الفاعل

 اسٌم ظاىرٌ 
 (قام زيدٌ )

   
 ضمرٌي بارزٌ 

 (آمنتُ )
 

   
 ضمرٌي مستتٌ 

 (أعوذُ )
 

   
 مصدٌر مؤوَّلٌ 

 (يسر ين أنَّك تقي  )
 



 (:نائب الفاعل: )بابُ 
 (.ُكِسَر الزُّجاجُ : )االسم المرفوع الذي لم يُذكر معو فاعلو، نحو 

 :الفعل المبنيُّ للمجهول

 (ُضِربَ ). بضمِّ أوَّلو وكسر ما قبل آخره: الفعل ادلاضي -1

 (ُيضَربُ ). بضمِّ أوَّلو وفتح ما قبل آخره: الفعل ادلضارع -2



 (:ادلبتدأ: )بابُ 
 (.قائمٌ  : )االسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيَّة، نحو 

 :أنواع المبتدأ

 (.أكبرُ  اهللُ ): االسم الظَّاىر -1

 (.خيٌر لكم وأن تصوموا) :المصدر المؤوَّل -2

 ....(أنا، نحن، أنت، ىو ): الضَّمير المنفصل -3



 (:اخلرب: )بابُ 
 (.زيٌد : )االسم المرفوع المسند إليو، نحو 

 :أنواع الخبر

 .مفرد (1)

 جملة
 اسميَّة

زيٌد جاريتو )
 (ذاىبةٌ 

 فعليَّة
 (زيٌد قام أبوه)

 زيٌد قائمٌ  شبو جملة
 جارٌّ ومجرور

 (زيٌد في الدَّار)
 ظرف

 (زيٌد عنَدك)

 .غير مفرد (2)



 (:النَّواسخ: )بابُ 
«  كان»

«  ظننتُ » وأخواتها« إنَّ » وأخواتها
 وأخواتها

الجوُّ ماطراً كان  الجوُّ ماطرٌ   وأخواتها كان -1

وُيسمَّى خبرىا الخبروُيسمَّى اسمها، وتنصب  المبتدأترفُع  حكمها

 أنواعها وشروطها

 
ظلَّ، كان، أمسى، أصبح، أضحى، ): يعمل عمل كان بدون شروٍط وىيما  -1

 (.، صار، ليسبات
زال، برح، ): ما يعمل عمل كان بشرط أن يتقدَّمها نفٌي أو نهٌي أو دعاٌء وىي -2

 (.فتئ، انفكَّ 

 (.دام): وىي( ما المصدريَّة الظَّرفيَّة)ما يعمل عمل كان بشرط أن يتقدَّم عليها  -3
 



 (:النَّواسخ: )بابُ 
«  كان»

«  ظننتُ » وأخواتها« إنَّ » وأخواتها
 وأخواتها

الجوَّ ماطرٌ إنَّ  الجوُّ ماطرٌ   وأخواتها إنَّ  -2

وُيسمَّى خبرىا الخبروُيسمَّى اسمها، وترفع  المبتدأتنصب  حكمها

 أنواعها وإفادتها

 
 (لكنَّ )للتَّشبيو المؤكِّد،  (كأنَّ )للتَّوكيد،  (إنَّ، أنَّ )

   .للتَّرجِّي أو التَّوقُّع (لعلَّ )للتَّمنِّي،  (ليت)لالستدراك، 
 



 (:النَّواسخ: )بابُ 
«  كان»

«  ظننتُ » وأخواتها« إنَّ » وأخواتها
 وأخواتها

الجوَّ ماطراً ظننُت  الجوُّ ماطرٌ   وأخواتها ظننتُ  -3

على أنَّهما مفعوالن لها الخبرو  المبتدأتنصب  حكمها

 أنواعها

 :  أفعال القلوب -1
    (.علم، رأى، وجد، ألفى) :اليقين -أ

 (.ظنَّ، حسب، زعم، خال) :الرُّجحان -ب
 (.صيَّر، جعل، اتَّخذ، ردَّ ): أفعال التَّحويل -2



 (:التَّوابع: )بابُ 
 (:النَّعت) -1

التَّابع المشتقُّ الموضِّح لمتبوعو في المعارف المخصِّص لو في : ىو
 :تعريفو .النَّكرات

.والتَّعريف والتَّنكير الرَّفع والنَّصب والخفض: يتبع منعوتو في :حكمو

 (.مررُت بزيٍد العاقلِ )، (رأيُت زيداً العاقلَ )، (جاء زيٌد العاقلُ ) :مثالو



 النَّكرة والمعرفة

 .ىي اللفظ الذي يدلُّ على معيَّنٍ (: المعرفة) -1

 (:  االسم المضمر)الضَّمير  -1
 أنا، أنت، ىو

 :االسم المبهم -3        
 ىذا، ىذه :اسم اإلشارة -
 الذي، التي :االسم الموصول -

 :  اسم العلم -2
 محمٌَّد، فاطمة

 
ما أضيف إلى واحٍد من  -5

 المعارف
 

 األلف والالم: المحلَّى بـــ -4
 الرَّجل، الفرس

 ىي كلُّ اسٍم شائٍع في جنسو ال يختصُّ بو واحٌد دون آخر(: النَّكرة) -2



 (:التَّوابع: )بابُ 
 (:العطف) -2

التَّابع الجامد الموضِّح لمتبوعو في المعارف : ىو( عطف البيان) -1
 :أنواعو (أظهر الدِّين أبو حفٍص عمرُ ). المخصِّص لو في النَّكرات

 :حكمو
 

 .  العطف ىذه تجعل ما بعدىا تابعًا لما قبلها في حكمو اإلعرابيِّ حروف 

تابٌع يتوسَّط بينو وبين متبوعو أحد حروف : ىو( عطف النَّسق) -2
 .َوَصَدَق ٱللَُّو َوَرُسولُو: العطف، نحوُ 

 :  وحروف العطف عشرٌة ىي -
(.و، ف، ثمَّ، أو، أم، إمَّا، بل، ال، لكنَّ، حتَّى)



 (:التَّوابع: )بابُ 
 :أنواعو (:التَّوكيد) -3

 (:توكيٌد لفظيٌّ ) -1
 :ويكون بتكرار اللفظ نفسو

 (جاء محمٌَّد محمَّدٌ )
 (أتى أتى زيدٌ )

 (نعْم نعْم الموُت حقٌّ )
 

 (:توكيٌد معنويٌّ ) -2
ويكون بألفاٍظ مخصوصٍة  

 :  كــــ
 ..(نفس، عين، كل، جميع )

 ( قام زيٌد نفُسو)
 (.رأيُت القوَم كلَّهم)



 (:التَّوابع: )بابُ 
 :أنواعو (:البدل) -4

 لبدل عين المبدل منوا (.قام زيٌد أخوك)(: «الُمطابق»بدُل كلٍّ من كلٍّ ) -1

 لبدل جزٌء من المبدل منوا (.أكلُت الرَّغيف ثلَثو)(: بدُل بعٍض من كلٍّ ) -2

 بينهما عالقٌة بغير الكلِّيَّة والجزئيَّة(. نفعني زيٌد علُمو) (:بدُل االشتمال) -3

 ظهور غلط في المبدل منو(. الفرسَ .... رأيُت زيداً )(: بدُل الَغَلط) -4



 (:منصوبات األمساء): بابُ 
 المفعول بو

 الحال التَّمييز

 التَّابع للمنصوب

 المستثنى

 المصدر ظرفا الزَّمان والمكان

 التَّوكيد النَّعت البدل العطف

 المفعول من أجلو «ال»اسم  المنادى

 المفعول معو «كان وأخواتها»خبر  وأخواتها« إنَّ »اسم 



 (:ادلفعول بو: )بابُ 
، (ضربُت زيداً : )االسم المنصوب الذي يقع بو الفعل نحو 

 (.ركبُت الفرسَ )
 :أنواعو

 اسٌم ظاىرٌ 

   
 ضمريٌ 

 
   

  :منفصلٌ 
 (إيَّاَي، إيَّانا، إيَّاَك، إيَّاِك، إيَّاكما، إيَّاكم، إيَّاكنَّ، إيَّاه، إيَّاىا، إيَّاىما، إيَّاىم، إيَّاىنَّ )

 

   
 

 :متَّصلٌ 
 (.الدَّالَّة على المفعولين" نا"ياء المتكلِّم، كاف الخطاب، ىاء الغائب، )

   
 



 (:«ادلفعول ادلطلق»ادلصدر ): بابُ 
االسم المنصوب الذي يجيء ثالثاً في تصريف  

 (.ضرَب يضرُب ضرباً : )الفعل نحو

 :أقسامو

 :لفظي
   

 :معنوي
 

جلسُت قعوداً، وقمُت ): إذا وافق معىن فعلو دون لفظو
 (.وقوفاً 

 (.قتلتو قتالً ): إذا وافق لفظو لفظ فعلو



 (:وظرف ادلكانالزَّمان ظرف : )بابُ 

اسم الزَّمان : ىو ظرف الزَّمان
:  نحو« في»: المنصوب بتقدير

، الليلة، غدوًة، بكرًة، اليوم)
 ...(.صباحاً، مساًء، غداً 

اسم المكان : ىو ظرف المكان
:  نحو« في»: المنصوب بتقدير

أماَم، خلَف، وراَء، فوَق، تحَت، )
    ...(.عنَد، إزاَء، تلقاَء، َثمَّ 

 
 :بعض أحكام الظَّرف

يوُم : )الجملة، نحوفإنَّو ال يعرب مفعواًل فيو، ولكن يعرب حسب موقعو من « في»: معنىإذا لم يتضمَّن الظَّرف  -1
 .مفعوٌل بو(. واتَّقوا يوماً ترجعون فيو إلى اهلل) -. مبتدأٌ وخبرٌ (. الجمعة يوٌم مباركٌ 

سرُت بعَض )، (صمُت كلَّ الشَّهر): جزئيَّتو، نحوما دلَّ على كلِّيَّة الظَّرف أو  -أ: يليمن المفعول فيو أيضاً ما  -2
   (.الفرسخ

 (.سرُت خمسَة أميالٍ )، (صمُت عشرين يوماً : )العدد المميَّز بزماٍن أو مكانٍ  -ب
  (.حيثُ ، أمسِ ): معرٌب، وىناك بعض الكلمات تُعرب في محلِّ نصب مفعوٍل فيو وىي مبنيٌَّة، وىي: المفعول فيو -3

 



 (:احلال: )بابُ 
 :  االسم المنصوب المفسِّر لما انبهم من الهيئات نحو 

 (.ولقيُت عبد اهلل راكباً  -وركبُت الفرس ُمْسَرجاً  -جاء زيٌد راكباً )

 :شروطو

 نكرٌة مشتقَّةٌ 

 
بعد تمام 

 الكالم
 

 تطابق صاحبها
يف التَّذكري والتَّأنيث 
 واإلفراد والتَّثنية واجلمع

صاحب 
 الحال معرفةٌ 

 
 :أحوال صاحب الحال

 (راكباً زيد جاء ): من الفاعلحاٌل  -1
الفرس ركبت ): من المفعول بوحاٌل  -2

 (مسرجاً 
 (مخلصاً صديقي أنت ): من الخبرحاٌل  -3
مررت ): من المجرور بحرف الجرحاٌل  -4

 (راكبةً بهنٍد 
اتَّبع أن ): من المجرور باإلضافةحاٌل  -5

 (إبراىيم حنيفاً ملَّة 
 



 (:احلال: )بابُ 
 :أنواع احلال

 مجلة شبو مجلة مفرد

رجع القائُد 
 منتصراً 

 :جارٌّ ومجرورٌ 
 بالخيراتأقبل العيد 

 :اسميَّة
لئن أكلو الذِّئب )

 (ونحن عصبةٌ 
 :فعليَّة

فخرج منها خائفاً )
 (يترقَّب

 :ظرفٌ 
 فوقَ أبصرت اخلطيب 

 ادلنرب



 (:التَّمييز: )بابُ 
 :  االسم المنصوب المفسِّر لما انبهم من الذَّوات نحو 

 (.وزيٌد أجمل منك وجهاً  -واشتريُت عشرين غالماً  -تصبَّب زيٌد عرقاً )

 :الفرُق بين الحال والتَّمييز

 التَّمييز الحال
قد تأتي الحال مفردًة، أو جملًة، أو شبو جملٍة  -1
 .التَّمييز ال يأتي إالَّ مفرداً  -1 (.جارَّاً ومجروراً، ظرفاً )

 .يكون التَّمييز اسماً جامداً  -2 .تكون الحال مشتقًَّة دائماً  -2
 .ال يمكن تكرار التَّمييز إالَّ مع العطف -3 .يمكن تكرار الحال -3
 .ال يمكن تقديم التَّمييز -4 .يجوز تقديم الحال -4
 .يزيل التَّمييز اإلبهام في االسم قبلو -5 .تبيِّن الحال ىيئة صاحب الحال -5



 (:االستثناء: )بابُ 
 :  المستثنى بـــــ

 «إالَّ »

 
 (البدل والنَّصب)تامٌّ منفيٌّ 

 ما قام القوُم إالَّ زيٌد زيداً 
  

على )ناقٌص منفيٌّ 
 (حسب العوامل

ما قام إالَّ زيٌد، ما ضربُت إالَّ 
  زيداً، ما مررُت إالَّ بزيدٍ 

 

 (النَّصب)تامٌّ موجٌب 
 قام القوُم إالَّ زيداً 

 :  المستثنى بـــــ
غير، ِسوى، ُسوى، »

 «سواء
 :  المستثنى بـــــ

 «خال، عدا، حاشا»
 
 
 

 مجروٌر أبداً 
 غيَر زيدٍ قام القوُم 

 غيَر زيدٍ ما قام القوُم 
 ما قام غيُر زيدٍ 

 
 
 
 

 
 مالحظة

تُعرب ىذه األدوات ىنا 
إعراب المستثنى بإالَّ 

 في الحالة األولى
  

 
 
 
 

:  إمَّابعدىا االسم 
أنَّها على ) مجرورٌ 

: أو( جرٍّ حروف 
أنَّها على ) منصوبٌ 

واالسم بعدىا أفعاٌل 
بو والفاعل مفعوٌل 

 (مستترٌ 
 قام القوُم خال زيٍد زيداً 

 
 
 
 
 



 (:«ال»: اسم: )بابُ 

 
 :وظيفتها

تنفي خبرىا عن سائر 
 جنس اسمها

 

 :مثالها
 (ال رجَل في الدَّار)
 (ال طالَب علٍم مقصِّرٌ )

 :اسمها
 :شروطها ال النَّافية للجنس

 
  نكرتينيكون اسمها وخبرىا أن 

 (.النَّباتوال الصَّحراء في الماُء ال )( األسرةُ وال الطَّالُب مقصٌِّر ال )
 
 

 فاصٌل يفصل بينها وبين اسمها أالَّ 
 (.مقصِّرٌ وال مهمٌل ال بيننا )

 
 
 جرٍّ بحرف أالَّ ُتسبق 

 (.أنت ناجح بال شكٍّ )
 



 (:ادلنادى: )بابُ 
 :علممفرٌد  -1

 منادى مبنيٌّ على الضَّمِّ في محلِّ نصٍب على النِّداء: يا زيدُ 

 :نكرٌة مقصودةٌ  -2
 منادى مبنيٌّ على الضَّمِّ في محلِّ نصٍب على النِّداء: يا رجلُ 

 :نكرٌة غير مقصودةٍ  -3
 ...منادى منصوب : يا طالباً اجتهد

 
 :المضاف -4
 ...منادى منصوب : يا عبَد اهلل

 
 :الشَّبيو بالمضاف -5

 ...منادى منصوب : يا صاعداً جبالً 

 مبني

 معرب



 (:ادلفعول من أجلو: )بابُ 
االسم المنصوب الذي يُذكر بياناً لسبب وقوع  

 (.قصدُتك ابتغاء معروفك)، (قام زيٌد إجالاًل لعمرو: )الفعل، نحو
 :شروطو

 أن يوافق فعلو يف الزَّمن  أن يكون مصدراً 

إذا مل يكن ادلفعول ألجلو مصدراً، أو مل يوافق الفعل يف الزَّمان : مالحظة
، حنو،   (.   جاء زيٌد إلكراِم عمرو)، (جئتَك للماءِ )وجب جر ه حبرف اجلرِّ



 (:ادلفعول معو: )بابُ 
االسم المنصوب الذي يُذكر لبيان من فُعل معو  

 (.استوى الماُء والخشبةَ )، ( جاء األميُر والجيشَ : )الفعل، نحو
 :أحكامو

جيب أن يقتن بواٍو مبعىن   جيب أن ُيسبق جبملٍة تامٍَّة 
 «مع»

ال جيوز أن يتقدَّم ادلفعول 
 معو على مجلتو 



 (:المخفوضات من األسماء: )بابُ 

 بالتَّبعيَّة باإلضافة بالحرف

 :أنواعو

 ِن ِبۡسِم ۡحم َٰ ِ ٱلره ِحيمٱَّلله  ٱلره

، الباء، الكاف، ) :حروف الجرِّ  ِمن، إىل، عن، على، يف، ربَّ
، مذ، منذ، حروف القسم  (.«و، ب، ت»: الالم، واو ربَّ

 (.حديدٍ خاتُم : )ما يقدَّر بمن -2( زيدٍ غالُم : )ما يقدَّر بالالم -1 :أنواع المخفوض باإلضافة


