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  مملكة البحرین

  مدرسة أحمد العمران الثانویة

  قسم اللغة العربیة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النحو الواضح

  

  ٣٠٢مذكرة في عرب 

  

  إعداد األستاذين 
  

  

  محمود محمد عثمان  –محمد مجاهد علي 
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 ٢

  
  دالالت المركبات الكالمیة

  :أقسام الكالم

  .ثم –عمل  –لم ق –ولد : غیر محددة مثل  ى معان وضعیةلتدل ع: ظ مفردة األف -١

ج اء   –رج ل وام رأة    –باب بیت –قصة قصیرة :تدل على معان جزئیة مثل :  مركبات ترابطیة ناقصة -٢
 .یسعى

بحاج ة إل ى زی ادة ك الم     نشعر معھ ا   تدل على معان تامة ، وھي الجمل التامة التي ال:  مركبات إسنادیة -٣
 .ت األول في الصف ولم أزلكن –عاد الطالب من مدرستھ الساعة الثانیة : مثللیتم المعنى 

  : مكونات المركب اإلسنادي التام

  .المسند إلیھ: المسند، ومن اسم أو ضمیر یسند إلیھ الحكم ویسمى :یتكون المركب اإلسنادي من                   

ال دنیا   الع دل ف ي رب وع   ... .،) اإلس الم (، المس ند إلی ھ   )نش ر (المس ند  .نشر اإلسالم العدل في رب وع ال دنیا    :مثال
  ) .توابع مكملة(

) توابع مكملة(من قبل الناس  ...،)محبوب( ، المسند )العادل(ھ المسند إلی. العادل محبوب من قبل الناس: ومثال

+ مسند إلیھ :( في الجملة الفعلیة ، ومن ) مسند إلیھ+ مسند: (وھذا یعني أن التركیب اإلسنادي التام یتكون من 

  .في الجملة االسمیة  )مسند

؛ ألن السامع ینتظر أن یسند خب ر مع ین   )غیر تامة(وھي مركبات ناقصة : مكونات المركبات الجزئیة الناقصة
  -:لھا وھي

  .علمھ –كتاب نحو  –سماء البحرین : مضاف ومضاف إلیھ مثل: یتكون من : مركب إضافي -١

  .المذاكرة الراحة ثم –كتاب وقلم : مثل معطوف ویھ معطوف عل: یتكون من : مركب عطفي -٢

  .جد حفص –بور سعید  –حضرموت : یتكون من كلمتین جعلتا كلمة واحدة مثل: مركب مزجي -٣

  ).أحد عشر كوكبا: ( یتكون من عدد ومعدود مثل: مركب عددي -٤

  .إلى المدرسة –في المسجد : حرف جر واسم مجرور مثل: یتكون من : مركب بالجر -٥

  .مدینة فاضلة –القصة القصیرة : فة مثل ف وصموصو: یتكون من :  مركب وصفي -٦

  .الرئیس نفسھ –الناس كلھم :مؤكد وتوكید مثل : یتكون من :  مركب توكیدي -٧

  .األستاذ محمود –الخلیفة عمر :مبدل منھ وبدل مثل : یتكون من :  مركب بدلي -٨

ف رب الع المین   ) عالمینال رب هللا الحمد: ( مثلمعطوف  و معطوف علیھ: یتكون من :  مركب بعطف البیان -٩
  ) .اهللا( معطوف على لفظ الجاللة 

جمل ة اس م الفع ل وجمل ة      –الجملة التعجبیة  –الجمل الفعلیة  -الجمل االسمیة: أنواع المركبات اإلسنادیة التامة
  .النداء

 

  حروف الجر األصلیةمعاني 
  

  ت اء القس م  ،واو القس م   ا،مذ،منذ،عدا،حاشمن ،إلى،على،في،عن،الالم،الباء،حتى ،الكاف،خال :حروف الجر ھي

  .رّب

  : ِمْن الَجارَّة)١(

بع دھا ال تُكفُّھ ا ع ِن    " َم ا "وزی ادُة  }َوِمْن ك َوِم ْن ُن وحٍ   {: وھي من ُحُروِف الَج ّر، وتُج رُّ الّظ اِھَر والُمض َمر نح و     
 } ُأْغِرُقوا َخِطیَئاِتِھْمِممَّا {العمل، نحو 

 : ولھا عدة معان منھا 

  } َذَھب ِمْن ُیَحّلْوَن فیھا ِمْن أَساِوَر{: نحو ِسَبَیاُن الِجْن) ١(
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 ٣

  .أنفقت من مدخراتي، }ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّون َحتَّى{: نحو التبعیض) ٢(

  }الَمْسِجد الَحَراِم ِمَنُسْبَحاَن الَّذي َأْسَرى بَعْبِدِه َلْیًال {: نحو" الَمَكاِنّیِة"اْبِتَداُء الَغاَیِة ) ٣(

  } أوَِّل َیْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم ِفیِھ ِمْن......{: نحو" ةالزََّمانیَّ"و 

  } اآلِخَرِة ِمَنَأَرِضیُتم بالَحیاِة الدُّْنَیا {: ، نحوالَبَدل )٤( 

  } َیْوِم الُجُمَعِة ِمْنإذا ُنوِدَي للصَّالِة {: ، نحوالظَّْرِفیَّة) ٥(

  .األلم مناشتكى المرض ’ }ْم ُأْغِرُقواِمّما َخِطْیَئاِتِھ{: نحو )السببیة(  التَّعلیُل) ٦(

  .طائر منما على الشجرة :، نحوتأكید النفي)٧(

  .المال منالعلم أنفع : ، نحو الربط بین اسم التفضیل والمفضل علیھ) ٨(

 : ُمذ وُمْنُذ)٢( 

وَن ُمَعّینًا ال ُمْبَھمًا، َماِضیًا أْو في ھذا الزَّماِن أْن یك ویشترطُھَما َحْرَفاِن ِمْن ُحروِف الَجّر یْخَتصَّان بالزََّمان،  -
ُمن ذ  "أو " َم ا َرَأْیُت ھ ُم ْذ ی وِم الُجَمع ة     : "ق ولُ فن وتج ران األس ماء   ،َحاِضرًا وتكونان مسبوقتین بفعل ماض منف يٍّ 

  ." َیْوِمَنا

  : إلى )٣( 

  }إلیھ مرِجُعُكم{و}إلى اهللا مرجعكم{َحْرُف جر، تجرُّ الظَّاھَر والمضمر، نحو 

 : َعاٍن َكِثیرة منھاولھا َم

  }ِمَن الَمْسِجِد الَحَراِم إلى الَمْسِجِد اَألْقَصى{: نحو َمَكاِنیًَّةالأنَّھا َتْأِتي الْنِتھاِء الَغایة  -

ُت َق رأ "وإْن َدلَّ ْت قریَن ٌة عل ى ُدُخ وِل م ا بع دھا فیم ا قبلھ ا نح و          }ُث مَّ َأتمُّ وا الصِّ َیاَم إل ى اللَّْی لِ     {نحو  َزَماِنیَّةالأو  
وإالَّ ف ال َی ْدخل م ا َبْع َدھا فیم ا َقْبلھ ا ف ي        }وأْی ِدَیُكم إل ى الَمَراِف ق   {: ونح و قوِل ھ َتَع الى   " القرآَن من َأوَِّلھ إلى آِخِرِه

  } ُثمَّ َأِتمُّوا الصَِّیاَم إلى اللَّْیِل{الصحیح نحو 

  : وتأتي للَمِعیَّة -

  } واِلُكموال َتْأُكُلوا أْمواَلھم إلى َأْم{: كقوُلھ َتَعاَلى

  . }َواألْمُر إَلْیِك{: نحو تأتَي بمعنى الالمأْن : ومنھا -

وھي الُمَبیَِّنُة ِلفاِعلیَّة َمْجُروِرَھا بعَد ما ُیِفیُد ُحّبًا أو بغضًا م ن ِفع ِل َتَعجُّ ب أو اْس ِم      )عند(بمعنى: وتأتي للتَّبیین -
  } َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ إليَّ{َتْفضیٍل نحو 

  .أي في َیْوِم القیامة} َلَیْجَمعنَُّكم إلى یوِم الِقَیاَمِة{: نحو قولھ تعالى" في"ُمواَفقِة وتأتي ِل -

  :حاشا -خال  -عدا) ٤(

المْصَدریة فیجوُز اعتباُرھا ِفْعًال فتنصُب ما َبْعَدھا على أنَّ ھ  " َما"َحْرفًا َجارًَّا للُمْستثنى وذلَك إذا َخَلْت ِمْن  تكوُن
رج ع  : ،و نق ول "َحَضر القوُم خ ال عل يٍّ  "تصدق األرصاد الجویة عدا القلیِل ،و:َحْرفًا َفَتُجرَّه مثل  أو. َمْفعوٌل بھ

  حٍٍالسباحون حاشا سبا

  :َعَلى)٥(

  }َوَعَلْیھا َوَعَلى الُفْلِك ُتْحَمُلوَن{ِمْن ُحُروِف الجر، وَتُجرُّ الّظاِھَر والُمْضَمَر، نحو  -

  : اأْشَھُرھ من َمَعاٍن عدةولھا  

  . فضل لك علّي:مثل :أو مجازیا}َوَعَلْیھا َوَعلى الُفلِك ُتْحَمُلوَن{وھو األصُل فیھا نحو  االسِتْعالُء حقیقیا -

  . أْي في حیِن َغْفَلٍة}َوَدَخَل الَمدیَنَة َعَلى ِحیِن َغْفَلٍة{: ، نحوالظَّرِفیَّة -

  : َكَقوِل الُقَحْیف الُعَقْیلي" َعْن"الُمَجاَوَزة، كـ  -

  َلَعْمُر الّلِھ أْعَجَبني ِرَضاھا* إذا َرِضَیْت َعَليَّ َبُنو ُقَشیٍر 

  . أي َرضیت عني 

  . أْي َمَع ُظلِمِھْم. }َوإنَّ َربَّك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللنَّاِس َعلى ُظْلِمِھْم{، نحو الُمصاَحَبة -

  } إذا اْكَتاُلوا َعلى النَّاِس{نحو  ،"ِمْن"مواَفَقُة  -

  ". ُفالٌن أَطاَع الشَّْیطاَن على أنَّنا ال َنْیَأُس ِمْن إْصالِحِھ"كقولك  اكاالْسِتْدَر -

  .لنفعي لھ: أي) أكرمني على نفعي لھ: (التعلیل -
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 ٤

 : َعْن )٦(

دُة وزی ا } َرِض َي الّل ُھ َع ْنُھم   {و} َلَت ْرَكُبنَّ َطَبق ًا َع ْن َطَب قٍ    {ِمن ُحُروف الَجر، وتُج رُّ الظَّ اِھَر والُمْض َمَر، نح و      -
  " َعمَّا قلیٍل"بعَدھا ال تُكفُّھا عن الَعَمل نحو " ما"

  : ومن َمَعانیھا

  ". رِغْبُت عن ُمجاَلَسِة اللَّئیم"و " ِسْرُت َعِن الَبَلِد"نحو : الُمَجاوزة

  . أي عَلى َنْفسھ}  َوَمْن َیْبَخْل َفإنَّما َیْبَخُل عن َنْفِسِھ{: كقولھ تعالى االْسِتْعالء

  . أي َألجلِھ} َوَما َنْحُن ِبَتاِركي آِلَھِتَنا ِعْن َقْوِلَك{و ، نحالتَّعلیل

 .أي بعد طبق) َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعن َطَبٍق: (الَبعدیة

  .}ال َیْجِزي واِلٌد َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُھَو جاٍز َعْن واِلِدِه َشْیئًا{أجب عني، : مثل البدلیة

  :َحتَّى )٧(

  }َسَالٌم ھي َحتَّى مْطَلع الَفْجِر{: نحو في انِتَھاِء الَغاَیِة َمكانیًَّة أو زماِنیًَّة" إلى"ِزَلِة بَمْنوھي : حرُف َجر

  .ھا آخر جزء مما قبلھ أو متصل بآخر جزءرومجرو. ةو سرت حتى المدین

 :  كاُف الَجرَّ)٨(

  : ولھا َمَعنیانالظَّاِھِراالسم َتخَتصُّ ب)١(

  . )مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح:( أو كقولھ تعالى" ُیوُسُف كالَبدِر: "و األصُل نحو، وھالتَّشِبیُھ: األوَّل -

  } َواْذ ُكُروُه كما َھَداُكْم{: ، ولم ُیثبتھ األكثرون، نحوالتَّعلیل :الثاني -

  : الالَُّم الَجارَّة )٩( 

وأمَّ ا م ع   " َیاَللَّ ھِ "نحو " َیا"ُمسَتَغاِث الُمَباِشِر لـ وَتُجُر الَظاِھَر والُمضَمَر، وھي َمكسورٌة مع ُكلِّ َظاِھٍر، إالَّ مع ال
: مث ل  وإذا كاَن مع یاِء الم تكلم فُتكَس ر للُمَناَس َبة    َلك ، َلھ،: مثل الُمضَمِر َفُتفَتُح أیضًا إذا كاَن للمَخاَطِب أو للغاِئب

  . ِلي

 :ومن معانیھا

  } ي اَألرِضللَِّھ َما في السََّماَواِت َوَما ِف{: نحو الِملك) ١(

  ". السَّرُج للَفَرِس: "نحو )االختَصاِص( ـ ، ویعبَُّر عنھ بِشبُھ الِملك) ٢(

  . االجتھاد ضروري للنجاح: ، نحوالتعلیل )٣(

  } ُكلٌّ َیجِري ألَجٍل ُمَسمَّى{: نحو النِتھاِء الَغاَیِة) ٤(

  . !، یاللروعة" للَِّھ َأنَت"و " ِللَِّھ َدرُّك"، نحو لتَّّعجُّبا) ٥(

  َفُكلُُّكُم َیِصیُر إلى ذھاب* ِلُدوا للَمْوِت وابُنوا للَخراِب    :وُتَسمَّى الَم الَعاِقَبة نحو ،الصَّیُرورُة) ٦(

         ومض  ى . بع  د رؤیت  ھ :أي)ص  وموا لرؤیت  ھ(أي َبع  َده ،}َأِق  ِم الصَّ  الَة ِل  ُدُلوِك الشَّ  مِس{:نح  و)الظرفی  ة(الَبعِدیَّ  ة)٧(

  )في سبیلھ( أي. لسبیلھ

  . أي علیھا } َیِخرُّوَن لَألْذَقاِن{: نحو بمعنى على) ٨(

  .الفوز للمجدین:نحو: لالستحقاق) ٩(

  .یا لألغنیاء:  الستغاثةا) ١٠(

  -:تاء القسم -واو القسم) ١٠(

ف إْن  } َیاِت َض ْبَحاً َوالَعاِد{وال َتُجرُّ إالَّ االسم الظَّاِھَر نحو. ھما من ُحُروِف الَجرِّ، وتْدُخالن على كلِّ َمْحُلوٍف بھ 
  .فالتالیة واو عطٍف، وإالَّ الْحَتاَج كلٌّ ِمَن االسمین إلى َجواٍب} َوالتِّیِن والزَّْیُتوِن{: َتَلْتھا واٌو أخرى نحو

وأم  ا ال  واو فت  دخل عل  ى لف   ظ     )اهللا(ت  دخل الت  اء إال م   ع لف  ظ الجالل  ة      وال}تالّل  ِھ َألِكی  َدنَّ َأْص  ناَمُكمْ   و{: ومث  ل  
  ).رب الكعبة(و) حقك(و) حیاتك(و) اهللا(الجاللة

   :الَباُء )١١(

  } آَمنَّا ِبِھ{و } آَمُنوا ِباللَِّھ{ِمْن ُحُروِف الجرِّ، وَتُجرُّ الظَّاھر والُمْضَمر نحو

 : ومن معانیھا

 ". كَتْبُت بالَقَلِم"، وھي الدَّاِخلُة على آَلِة الِفْعِل نحو االْسِتَعاَنُة -
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 . أي َأْذَھَبُھ} اللَّھ ِبُنوِرِھْم َذَھب {، نحوالتَّْعدیة -

  ". بْعُتَك ھذا الثَّوَب ِبھذه الدَّنانیر"نحو التَّْعِویُض أو المقابلُة  -

  } َفاْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم{ ونحو}َعْینًا َیْشَرُب بھا عَباُد اللَِّھ{ ، نحوالتَّْبعیض -

   )اھبط بسالم: ( وكقولھ تعالى ، أي َمَعُھ} َوَقْد َدَخُلوا بالُكْفِر{ : ، نحوالُمَصاحبة -

  . أي في َسَحر} نَّاُھْم ِبسَحَرَنجَّْی{: یجتمع األصدقاء بالنادي، ونحو: ، نحوالظْرِفّیة -

  .، بظلمك قوطعت} ِفِبما َنْقِضِھْم ِمیَثاَقُھْم َلَعنَّاُھْم{: ، نحوالسَّببیَّة -

ولذلَك ُخصَّت بَج واِز ِذك ِر الِفع ِل َمَعھ ا     ". الباِء، والَواِو، والتاء" ِة، والَباُء ھي َأْصُل َأْحُرِف الَقَسم الثالثالَقَسم -
وج  واُز اس  ِتْعَمالھا ف  ي الَقَس  م    " ِب  َك ألفعل  نَّ " وج  واُز ُدُخوِلھ  ا عل  ى الض  میر نح  و   " ُأْقِس  ُم باللَّ  ِھ َل  َتْفعلنَّ  : "نح  و

  . ُمْسَتعِطفًا، وھي من ُحُروِف الجر، وَتُجرُّ الُمْقَسم بھ أْي َأْسألَك بالّلھ" باللَّھ َھْل َتْشفُع لي: " االْسِتْعَطافي نحو

  .لیس الكسول بناجح: نحو  التوكید،

  :في )١٢(

  } وِفیَھا ما َتشَتِھیِھ األنُفُس{و }وفي األْرِض آیاٌت{من ُحروِف الَجّر، َتجرُّ الّظاھر و المضمر، نحو  

  : وأشھر معانیھا

ُغِلَب  ِت ال  رُّوم ف  ي َأدَن  ى األْرِض َوُھ  ْم ِم  ْن َبع  ِد َغَل  ِبِھْم  {نح  و  كاِنیَّ  ًة كاَن  ْت، أو َزَماِنیَّ  ًةالظَّْرِفیَّ  ُة الَحِقیِقیَّ  ة، َم) ١(
  ) َوَلُكْم في الِقَصاِص َحَیاٌة{نحو  الَمَجازیَّةو} َسیغِلُبوَن في ِبضِع ِسِنین

  . أي ِبَسَبب َما ُخضُتْم ِفیِھ } َلَمسَُّكْم ِفیَما َأَفضُتْم ِفیِھ َعَذاٌب َعِظیٌم{نحو  السََّبِبیَّة)٢(

  } َقاَل اْدُخلُوا في ُأَمٍم{نحو  )المعیة( الُمَصاَحَبُة )٣(

  

  حروف الجر الزائدة
  : من

  .التوكید: الزَّائدة، وفاِئَدُتھا

  : إالَّ ِبُشُروٍط َثالَثٍةوال َتكوُن َزاِئدًة  

  ". ْلَھ"أْن َیْسِبَقھا َنْفٌي، أو َنْھٌي، أو اسِتْفھاٌم بـ )1ً(

  . َأْن َیُكوَن َمْجُروُرھا َنكرًة) 2ً(

    أو } َھ  ْل ِم ْن َخ  اِلٍق غی  ُر اللَّ  ھِ {: أو ُمْبَت  َدأ نح  و} َم  ا َی  أِتیِھْم ِم  ْن ِذْك رٍ {: َأْن َیُك وَن مجرورھ  ا إمَّ  ا َف  اِعًال نح و  ) 3ً(

  .    ال تقل من كلمة: أو }ھل رأیت من خلل{: مفعوال نحو

  :الباء

لس ت  : (مث ل  وف ي خب ر ل یس   } وَكَف ى باللَّ ِھ َش ِھیداً   { : ، وتأتي زائدة في فاعل كف ى نح و  ي ِلْلتَّْوِكیدالزَّاِئَدة، وھ -
  .منع من ظھور الفتحة على آخرھا اشتغالھ بحركة حرف الجر الزائد) لیس(فذاھب خبر ) بذاھب

  :  الكاف

   .}َلیَس كِمثِلِھ شيٌء{: نحو: )مثل(وتأتي زائدة قبل كلمة 

  :الالم

َوم ا  {لُمَجرَِّد التَّوكیِد ، وتقع بین المشتق ومعمولھ تقویة لھ إذ أن المشتق أضعف من الفعل في العمل مثل وھي 
یرھبون : المعنى} ِللَِّذیَن ُھْم ِلَربِِّھْم َیْرَھُبوَن{وتزاد على المفعول بھ إذا تقدم على فعلھ مثل . }َربَُّك ِبَظّالٍم ِلْلَعِبیٍد

  .فعول ضعف أثر الفعل فقوي بالالمربَّھم، فلما تقدم الم

  ُربَّ
  

  وال َیُجرُّ إالَّ النَِّكَرَة، وال َیُكوُن إّال ِفي أوِل الَكَالِم، وھو في ُحْكِم الزَّاِئِد، فال َیَتَعلَُّق ِبَشيٍء  َحْرُف َجر شبیھ بالزائد

" ُربَّما عليٌّ َق ادمٌ : "الَمَعاِرف وعلى اَألْفَعال فَتُقولوقد تلحق ُربَّ ما الزَّاِئَدَة َفتُكفُّھا عن الَعَمل فتدُخل ِحیَنِئٍذ على 

  ". ربَّما َحَضَر َأُخوَك"و 
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 ی ا ُربَّ كاِس َیٍة ف ي ال دُّْنیا َعاِری ةٌٌ     : (كقولھ علی ھ الص الة والس الم    ُفاَألوَّل التَّْكِثیر، وَتْأتي للتَّقلیل" ُربَّ"ومعنى  -

  .في محل رفع مبتدأ) قلم(أمضى من حسام، قلٍم رب: كقولنا لثانيوا. ، رب أخ لك لم تلده أمك)َیْوَم الِقیامة

  .وَیْبَقى عمُلھا بعد الواو كثیرًا" ُربَّ"وقد ُتحَذُف  -

  : كقوِل امِرئ الَقیِس 

  علي بأنواع الھموم لیبتلي* ولیٍل كموج البحر أرخى سدولھ 

  

  عمل حروف الجر

م ررُت بمحّم ٍد، أو مق ّدرًا ف ي األس ماء المبنی ة كأس ماء اإلش ارة والض مائر          : رًاتجّر االسم الذي یلیھا ج رًا ظ اھ  
  .مررت بھؤالء، وبھم، وبالذي بقي: واألسماء الموصولة

  

  "واختار موسى قومھ سبعین رجال "مثل قولھ تعالى   :الجرحذف حرف 

  من قومھ: والتقدیر ) حرف الجر( مفعول بھ منصوب على نزع الخافض: قوم

  .بمكة: مفعول بھ منصوب على نزع الخافض والتقدیر :فمكة. نزلت مكة: ومثل 

  : ما الزائدة بین الجار والمجرور

) ع ن  –الب اء  (إذا اقترنت بحرفي الج ر   وتكون غیر كافةزائدة بین الجار والمجرور لتأكید المعنى، " ما"تأتي 

  "بحن نادمینعما قلیل لیص"و " فبما رحمة من اهللا لنت لھم: "قولھ تعالى: مثل

مبتدأ مرفوع بالضمة، : فالمتھم. ربما المتھم بريء: مثل) رب(عن العمل إذا اقترنت بحرف الجر  وتكون كافة
  .وما كافة

   :متعلق حرف الجر

  :وقد یكون المتعلقالجار والمجرور البد لھما من متعلق یتعلقان بھ 

  "ادع"الموضعین متعلقان بالفعل فالجار والمجرور في  "بالحكمة ربك إلى سبیلادع "مثل : فعال

  "حذار"فالجار والمجرور في ھذا الموضع متعلق باسم فعل األمر . من الكسلحذار : مثل: اسم فعل

فالجار والمجرور في الموضعین متعلقان بالمص در  . واجب عن المنكروالنھي  بالمعروفاألمر : مثل: مصدرا
  .على الترتیب) األمر والنھي(

ف ي  )محب(فالجار والمجرور في الموضعین متعلقان باسم الفاعل . بھفرح  لعمليأنا محب  :مثل : اسما مشتقا
  .في الموضع الثاني )فرح(الموضع األول والصفة المشبھة

  :تغیر معنى الفعل بتغیر حرف الجر

، أي أحببت  ھ .رغب  ت ف  ي الخی  ر: بتغی  ر ح  رف الج  ر المقت  رن بھم  ا مث  ل ) رغ  ب و خ  اف(یتغی  ر معن  ى الفعل  ین 
  .أي فزع .من الفوضى، وخاف الرجل أي أشفقت. ، وخافت األم على ولدھاأي كرھتھ .ت عن الشرورغب

  

  اإلضافة
  :تعریفھا

ویسّمى االسم األول مضافًا وُیعرب حسب موقعھ من الجملة، وُیسمى . نسبة اسٍم إلى آخر على تقدیر حرف جر
مض اٌف إلی ھ   : مض اف، وزی دٍ   خب ر مرف وع وھ و   : بی تُ (ھذا بیُت زیٍد : الثاني مضافًا إلیھ ویكون مجرورًا، نحو

  )فاعل مرفوع وھو مضاف وعلم مضاف إلیھ مجرور: رجل(جاء رجل علم :، ونحو)مجرور

  : الَمَعاِرِف الَخْمسمن المعاِرِف الُمَضاُف إلى أحِد : الُمضاُف إلى معرفة

  .الضَّمیِر، الَعَلِم ،واالسِم الَمْوصول، اسم اِإلشارة ،ما فیھ أل

  ع اإلضافةأنوا

ھذا قلُم عل يٍّ،  : إذا كان المضاف إلیھ معرفة كالتعریفوھي التي تفید المضاف أمرًا معنویًا  :إضافة معنویة-أ
  . ھذا كتاُب أدٍب: إذا كان المضاف إلیھ نكرة التخصیصأو ھذه سیارُة الضیِف، 
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  :إلى تقدیر حرف الجر قبل المضاف إلیھبحسب  اإلضافة وتنقسم

  .اشترت ھنٌد سواَر ذھٍب: البیانیة وذلك إذا كان المضاف إلیھ جنسًا للمضاف )من(ى ما یفید معن -١

أي ھج وٌم  (ُم الص باِح  أفن اھم ھج و  : الظرفیة وذلك إذا كان المضاف إلیھ ظرفًا للمضاف )في(ما یفید معنى  -٢
  "بل مكر اللیل"، ومثل )في الصباح

، وھ ذا عم ُل   ) مزرع ة لعل ي  : أي( أعجبتني مزرعة علّي: و، نح ملكالتي تدل على ال )الالم(ما یفید معنى  -٣
  .  )عمل لعمرو: أي( عمرو

  :إضافٌة لفظیة -ب

عامًال ف ي المض اف    اسمًا مشتقًاوھي ما ال تفید المضاف تعریفًا أو تخصیصا، ویغلب فیھا أن یكون المضاف 
: األص ل ( ھ ذا ُمك رُم خال دٍ   : ح و ، ف ي ن ھي تخفیف النطق بحذف التنوین من المض اف ووفائدتھا لفظیة، ،  إلیھ

  )ھؤالء كاتبون القصَة: أصلھا(القصِة  كاتبوھؤالء  :، نحوحذف النون، أو )ھذا ُمكِرٌم خالدا

  :بحسب المضافاإلضافة اللفظیة  وأنواع 

  .ھذا سارُق الماِل: إضافة السم الفاعل -

  .ھؤالء قَھاُرو األعداِء: إضافة لصیغ المبالغة -

  .خالٌد مسموُع الكلمِة: عولإضافة السم المف -

  .خالٌد حسُن الُخُلِق: إضافة للصفة المشبھة -

  : أحكام اإلضافة

  :أھمھاعند اإلضافة یتعلق بالمضاف والمضاف إلیھ عدٌد من األحكام النحویة، 

ِئُقو اْلَع َذاِب  ِإنَُّك ْم َل َذا  (ھذا كتاُب عليِّ، نج ح أخ وا محم ٍد،    : حذُف التنوین ونون التثنیة أو الجمع من المضاف -١
  ).األِلیِم

  .قرأت الكتاَب العقاِد: ، فال یصُح قولك)الـ ( َتَجرُِّد المضاف إضافة معنویة من  -٢

  .عیناك غابتا نخیل ساعة السحر: قد یتصل االسم بالضمیر مثل -٣

محل جر مبتدأ مرفوع باأللف ألنھ مثنى وحذفت نون المثنى لإلضافة، والكاف ضمیر متصل مبنى في : عیناك
  .مضاف إلیھ

  .مضاف إلیھ مجرور بالكسرة:نخیلخبر مرفوع باأللف ألنھ مثنى وحذفت النون لإلضافة، و: غابتا

  .ظرف زمان منصوب بالفتحة: ساعة

  .مضاف إلیھ مجرور بالكسرة: السحر

  :تدریب

  .ثن المنادى واجمعھ جمع مذكر سالما مغیرا ما یلزم. یا طالب العلم اجتھد

  

  خةاألفعال الناس
  كاد وأخواتھا –كان وأخواتھا 

  كان وأخواتھا: أوال

م  افتىء   –م ابرح   –م  ازال  –ظ ل   –م ادام   -ل  یس  –ص ار   –ب  ات  –أمس ى   –أض حى   –أص  بح  –ك ان  : ھ ي 
  .ماانفك

  .ھي أفعال ناقصة ناسخة ترفع المبتدأ ویسمى اسمھا وتنصب الخبر ویسمى خبرھا: عملھا

  .كن جمیال تَر الوجود جمیال –حارُس یقًظا ت الییب –" وكان ربُّك قدیًرا: "مثال

  :المتصرف والجامد منھا

فیأتي منھا المضارع . ظل -صار –بات  –أمسى  –أضحى  –أصبح  –كان : وھي: أفعال تامة التصرف -١
  .عمل الماضي النواألمر، ویعم

فیأتي منھا المضارع  . ماانفك –مافتىء  –مابرح  –مازال  .وھي أفعال االستمرار: أفعال ناقصة التصرف -٢
  .لم یفتأ الجو لطیفا –التزال األسعار مرتفعة : مثال. ویعمل عمل الماضي
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ل یس  "و " دم ت حی ا   وأوصاني بالصالة والزك اة م ا  : "مثل. مادام –لیس : تلزم الماضي وھي: أفعال جامدة -٣
  "كمثلھ شيء

  :مالحظة

ماانف ك    –فت ىء   م ا  –م ابرح   –م ازال  (االستمرار على األفعال الدالة على) لم –ال  –ما (تدخل حروف النفي  
  )مادام

  :دالالت كان وأخواتھا

  .كان ھنا تدل على االستمرار" وكان ربك قدیرا"مثل . تدل على المضي أو االستمرار: كان

  .أمس المؤمن یشكر ربھ :مثل .تدل على المساء: مسىأ

  "وأصبح فؤاد أم موسى فارغا"مثل . تدل على الصباح: أصبح

  .یضحي العامل نشیطا: مثل. تدل على وقت الضحى: ضحىأ

  .بت على وضوء: مثل. تدل على المبیت باللیل: بات

  .صار الماء ثلجا: تدل على التحول مثل: صار

  )خبر شبھ جملة جار ومجرور في محل نصب خبر لیس( .بالتمنيلیس اإلیمان : مثل. تدل على النفي: لیس

م  ابرح : مث  ل .ت  دل كلھ  ا عل  ى المالزم  ة واالس  تمرار : )م  ادام –م  ابرح  –م  ا فت  يء  –ماانف  ك  -م  ازال –ظ  ل (
خب ر  (  "وھ و كظ یم   مس ودا ظل وجھ ھ  " ،)خبر جملة فعلیة في محل نصب خبر مابرح(الوطن  یحرسالجیش 

  )خبر مازال جملة اسمیة في محل نصب( عدیدة هفوائدمازال العلم  ، )ظل مفرد منصوب بالفتحة

  :أنواع كان وأخواتھا

  .كما ورد في األمثلة السابقة) المسند+ المسند إلیھ (وھي التي تحتاج إلى خبر لیتمم النواة اإلسنادیة : ناقصة -١

وق ع أو  (وھي التي تدل على معنى فعل ت ام وال تتطل ب خب را ویع رب م ا بع دھا ف اعال، وت أتي بمعن ى         : تامة -٢
  )حدث أو وجد

تغ  رب الش  مس فتبی  ت  –" اهللا ح  ین تمس  ون وح  ین تص  بحونفس  بحان " –" أال إل  ى اهللا تص  یر األم  ور: " مث  ال
  .العصافیر

  )ما أجمل الشاطئ.( ما كان أجمل الشاطئ: مثال. وذلك إذا أمكن حذفھا دون أن یتأثر المعنى: زائدة -٣

  

  )أفعال المقاربة والرجاء والشروع(كاد وأخواتھا : ثانیا

  
  ).یوشك(أوشك  –كرب  –)یكاد(كاد  :أفعال المقاربة

  )جامدة ال تتصرف. (اخلولق –حرى  –عسى  :ال الرجاءأفع

  )ة حین تكون ناقصة بمعنى البدءجامد.(قام –ھّب  –جعل  –أنشأ  –طفق  –بدأ  –أخذ  –شرع  :أفعال الشروع

 

  .تعمل عمل كان وأخواتھا فترفع المبتدأ ویسمى اسمھا، وتنصب الخبر ویسمى خبرھا: عملھا

  

م  ع أفع  ال الش  روع، ویكث  ر  " أن"فعلی  ة فعلھ  ا مض  ارع غی  ر مقت  رن ب   أن یك  ون خبرھ  ا جمل  ة :ش  رط عملھ  ا
  .مع كاد وكرب" أن"مع أفعال الرجاء، وأوشك، ویقل اقترانھ ب " أن"اقترانھ ب 

  :أمثلة

 ..."فعسى اهللا أن یأتي بالفتح" " وطفقا یخصفان علیھما من ورق الجنة" " یكاد البرق یخطف أبصارھم" 

  . ھبت العصافیر تغرد -كرب القلب من جواه یذوب –أوشك العام أن ینتھي  – شرع المھندس یصمم المشروع

  .یكون رسوال كاد المعلم أن: أعرب المثال التالي

  .فعل ماض ناقص مبني على الفتح یدل على المقاربة: كاد

  .اسم كاد مرفوع بالضمة: المعلم
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ة نص بھ الفتح ة الظ اھرة،    فع ل مض ارع منص وب ب أن وعالم      : ح رف مص دري ونص ب، یك ون    : أن: أن یكون
  .، والجملة الفعلیة في محل نصب خبر كاد)ھو(واسم یكون ضمیر مستتر تقدیره 

  )خبر مفرد. (خبر یكون منصوب بالفتحة: رسوال

  الحروف الناسخة
  ال النافیة للجنس –إن وأخواتھا 

  :إن وأخواتھا: أوال

  .لعل –لیت  –لكن  –كأن  –أن  –إن : ھي

  .ة تنصب المبتدأ ویسمى اسمھا وترفع الخبر ویسمى خبرھاھي حروف ناسخ: عملھا

  .للرجاء: لعل –للتمني : لیت –لالستدراك : لكن –للتشبیھ : كأن –تفیدان التوكید : أن –إن : معانیھا

  .شبھ جملة –جملة  –مفرد : أنواع خبرھا

علم ت أن   –) ر جمل ة فعلی ة  خب  " (بع د ذل ك أم را    یح دث لعل اهللا "  –) خبر مفرد" (رحیم غفورإن اهللا : "أمثلة
  )خبر شبھ جملة"(ونھر في جناتإن المتقین "  -)خبر جملة اسمیة( قلوبھم رقیقةالمؤمنین 

  "إن من البیان لسحرا: "أعرب المثال التالي

  .حرف توكید ونصب: إن

  .في محل رفع خبر أن مقدم وجوبا) جار ومجرور(شبھ جملة : من البیان

  .سم أن مؤخر وجوبا منصوب بالفتحة الظاھرةالالم للتوكید سحرا ا: السحر

  

  ال النافیة للجنس: ثانیا

  
  .فتنصب االسم وترفع الخبر" إن"تفید نفي خبرھا عن جنس اسمھا، وتعمل عمل 

  :أنواع اسم ال النافیة للجنس

 عل م  –اس م ال النافی ة للج نس منص وب بالفتح ة      : طال ب  -ال طالب علم یقصر: ویكون منصوبا مثل: مضاف -١

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظ اھرة، والفاع ل ض میر مس تتر تق دیر      : یقصر –مضاف إلیھ مجرور بالكسرة 
   .ھو، والجملة الفعلیة في محل رفع خبر ال النافیة للجنس

  .ال مطیعا والدیھ مذموم: ویأتي بعده متمم لمعناه ویكون منصوبا مثل: شبیھ بالمضاف -٢

ال إك راه  : "مث ل . یھا بالمضاف ویبنى على ما ینصب بھ في مح ل نص ب  وھو ما لیس مضافا وال شب: مفرد– ٣
شبھ جملة ف ي مح ل رف ع    : في الدین – .اسم ال النافیة للجنس مبني على الفتح في محل نصب: إكراه" في الدین

  . خبر ال النافیة للجنس

  .صباسم ال النافیة للجنس مبني على الیاء في محل ن: مؤمنین. ال مؤمنین یكذبون: مثلو

  .اسم ال النافیة للجنس مبني على الكسر في محل نصب:  أمھات.ال أمھات مقصرات: ومثل

  

   :شروط عمل ال النافیة للجنس

ب تكرارھ ا وأع رب م ا بع  دھا    ف إن ج اء اس مھا معرف ة ألغ ي عملھ ا ووج        .نك رتین أن یك ون اس مھا وخبرھ ا     -١
  .قتال اإلعداُمُ یفقر وال الجودال : مثل. مبتدأ

رجل  في البیتال : فإن ُفصل بینھا وبین اسمھا بفاصل بطل عملھا مثل. بینھا وبین اسمھا بفاصل أال یفصل -٢
  . وال امرأة

  : ثلم. فإن سبقت بحرف جر ألغي عملھا وجر ما بعدھا بحرف الجر. أال تسبق بحرف جر -٣

  .ال شكٍّــبأنت مجد                               

والخب ر مح ذوف    –أن ا ق ادم ال محال ة    : مث ل . قد یحذف خبر ال النافی ة للج نس إذا فھ م م ن الك الم      :حذف خبرھا
  .وھو شبھ جملة. تقدیره في ذلك

  .ال علیك، أي ال بأس علیك: قد یكون اسمھا محذوفا مثل :حذف اسمھا
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  الممنوع من الصرف
  

  .عرب یمنع من التنوینالممنوع من الصرف ھو اسم م

  :حاالت المنع من الصرف

  

  :تمنع من الصرف األعالم اآلتیة: األعالم: أوال

فاطم  ة   –زین  ب  –س  عاد  –طلح  ة  –حم  زة : العل  م المؤن  ث تأنیث  ا لفظی  ا أو معنوی  ا أو لفظی  ا ومعنوی  ا مث  ل     -١
  .خدیجة

  .شعبان –رضوان  –عثمان  –سلیمان : العلم المختوم بألف ونون زائدتین مثل -٢

  .یثرب –تغلب  –یشكر  –یزید : العلم على وزن الفعل مثل -٣

  .زفر –قزح  –ھبل  –زحل  –عمر : العلم على وزن ُفعل مثل -٤

  .رمسیس –سقراط  –یوسف  –یعقوب  –إبراھیم : العلم األعجمي الزائد على ثالثة أحرف مثل -٥

  .بعلبك –بورسعید  –جد حفص  –حضر موت : العلم المركب تركیبا مزجیا مثل -٦

  .من الصرف یجوز صرفھ أو منعھ) نْوح –ھْود  –مْصر : (مثل العلم الثالثي الساكن الوسط: ملحوظة

  

  :األسماء الممنوعة من الصرف: ثانیا

  .أدباء –فقھاء  –شعراء  -أطباء  : األسماء المختومة بألف التأنیث الممدودة مثل -١

  .نشوى –سلمى  –لیلى : قصورة مثلاألسماء المختومة بألف التأنیث الم -٢

وھي جموع التكسیر التي تكون فیھ ا األل ف ثالث ة وبع دھا حرف ان      (األسماء التي على صیغة منتھى الجموع  -٣
  .مسامیر –قنادیل  –مصابیح  –منازل  –معاھد  –مساجد : مثل) أو ثالثة وسطھا ساكن

  

  :الصفات الممنوعة من الصرف: ثالثا

  .ظمأى/ ظمآن  –عطشى / عطشان  –جوعى / جوعان : الن ومؤنثھا فعلى مثلالصفة على وزن فع -١

  .دعجاء/ أدعج  –بیضاء / أبیض  –حسناء / أحسن : الصفة على وزن أفعل ومؤنثھا على وزن فعالء مثل  -٢

مثل ث  / ث الث   –مثن ى  / ثن اء  : على وزن فعال ومفعل مثل ١٠إلى  ١وھي من األعداد من  الصفة المعدولة -٣
  "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع" مثل. معشر/ عشار ..... مربع / رباع  –

  ."دول"ولفظة " ُاول"لفظة و  "فعدة من أیام ُأخَر" :، مثل  مفرد أخرى" ُأخر"لفظة  -٤

  

  :إعراب الممنوع من الصرف

  : بشرطین ھمانیابة عن الكسرة  بالفتحة ، وبنصب ویجربالضمة یرفع

اسم مجرور بالباء وعالمة جره الفتحة " منھا بأحسنوإذا حییتم بتحیة فحیوا : "مثل. لیھ وأال یعرفأال یضاف إ
  )صفة على وزن أفعل(نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف 

  .اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة في الموضعین.  المساجدصلیت في / المدینة  مساجدصلیت في 

  

  

  إعداد األستاذین

  محمد مجاھد علي سلیمان –د محمد عثما ن محمو

  مدرسة أحمد العمران الثانویة

  ٣٠٢عرب -مقرر قواعد 
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