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المفعول بهالمفعول به: : ًأوً%أو%
َاسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل ولم يبن معه : : تعريفهتعريفه�� ْ َاسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل ولم يبن معه ُ ْ ُ

..الفعل للمجھولالفعل للمجھول
::أنواعهأنواعه��
. . الناجحينالناجحينأكرمت الجامعة أكرمت الجامعة . . قصةقصةكتب خالد كتب خالد : :  اسم ظاھر اسم ظاھر--��

ْأخويأكرمت أكرمت . .  علي عليأباأباأكرمت أكرمت  ْأخويَ .. علي عليَ
  ضميرضميرضمير ضمير (( نعبد  نعبد إياكإياك، ، ))ضمير متصلضمير متصل((أكرمته أكرمته : :  ضمير ضمير--��

).).منفصلمنفصل
.. حقه حقهھذاھذاأعطيت أعطيت : :  اسم إشارة اسم إشارة--��
. .  فاز بالجائزة فاز بالجائزةالذيالذيقابلت قابلت : :  اسم موصول اسم موصول--��
. . تكرم أكرمتكرم أكرم من  من : :  اسم شرط اسم شرط--��
 قابلت؟ قابلت؟منمن:  :   اسم استفھام اسم استفھام--��
. .  في ا=ختبار في ا=ختبارأن تنجحأن تنجحأرجو أرجو : :  مصدر مؤول مصدر مؤول--��
))الناصب لهالناصب له((عامله عامله ��
::قد يكون العامل في المفعول واحدا مما يليقد يكون العامل في المفعول واحدا مما يلي��
..ً صالح قصًة صالح قصةكتبكتب: :  الفعل الفعل--��
.. الضعيف واجبة الضعيف واجبةُإغاثتكُإغاثتك. .  التاريخ موعظة التاريخ موعظةُقراءتكُقراءتك: :  المصدر المصدر--��
. .  ً علما ً علماحامDحامDرأيته رأيته . .  القصة القصةُالكاتُبالكاتبھو ھو : :  اسم الفاعل اسم الفاعل--��
ٌصناععلي علي : :  صيغة المبالغة صيغة المبالغة--�� ٌصناعّ ..َ أمجادھمَ أمجادھمّ
..َ الكتاَب الكتابدونكدونكَ الكذب، َ الكذب، ِحذاِرحذار: :  اسم الفعل اسم الفعل--��

حذف عامل المفعول بهحذف عامل المفعول به��
ّعامله قد يكون مذكورا كما مر معنا، وقد يكون ّعامله قد يكون مذكورا كما مر معنا، وقد يكون ��

:ً:محذوفاًمحذوفا
::وجوبا في اJساليب والتراكيب التاليةوجوبا في اJساليب والتراكيب التالية��
) ) جئت أھD ً ونزلت سھD ًجئت أھD ً ونزلت سھD ً((أھD ً وسھD ً أھD ً وسھD ً : :  التحية التحية--��
).). الصدق الصدقإلزمإلزم ( (َالصدَقالصدقَالصدق َالصدق : :  اKغراء اKغراء--��
))احذر الكذباحذر الكذب ( (َالكذَبالكذبَالكذب َالكذب : :  التحذير التحذير--��
قرأت كتابك قرأت كتابك ((َكتابك قرأته َكتابك قرأته : :  في باب ا=شتعال في باب ا=شتعال--��

).).قرأتهقرأته
 نكرم الضيف  نكرم الضيف --َ العربَ العرب--نحننحن: :  باب ا=ختصاص باب ا=ختصاص--��

))ّأخص العربّأخص العرب((
  َحمالَةحمالةُوامرأته ُوامرأته (( النعت المقطوع كما في قوله تعالى  النعت المقطوع كما في قوله تعالى --��

مبتدأ خبره مبتدأ خبره : : ، امرأته، امرأته))ّأذم حمالةّأذم حمالة: : تقديرهتقديره) ( ) ( الحطبالحطب
حمالة حمالة : : أعنيأعني((في جيدھا، وقد تكون منصوبة بتقدير في جيدھا، وقد تكون منصوبة بتقدير 

).).الحطبالحطب
::ًو جوازا إذا دلت عليه قرينة، نحوًو جوازا إذا دلت عليه قرينة، نحو��
ٌمحمدا، جواب للسؤال�� ٌمحمدا، جواب للسؤالً من أكرمت؟من أكرمت؟: : ً
))فأغناكفأغناك((ووجدك عائD فأغنى ووجدك عائD فأغنى ��
).).أي قتل رجDأي قتل رجD((َقتل فقتل َقتل فقتل ��
).).شرب خمراشرب خمرا( ( شرب فسكر شرب فسكر ��



المفعول المطلقالمفعول المطلق: : ًثانياًثانيا
يعمل في المفعول المطلق أحد يعمل في المفعول المطلق أحد ) ) ناصبهناصبه((عامله عامله ��

::العوامل التاليةالعوامل التالية
ًاجتھادًااجتھاداُاجتھدت ُاجتھدت : :  الفعل التام المتصرف الفعل التام المتصرف--��
ًاجتھادا ًاجتھادا ٌمجتھد ٌمجتھد أنت أنت : :  الصفة الموافقة للفظه الصفة الموافقة للفظه--��

ًشكرا عظيماٌمشكور ٌمشكور أنت أنت . . ًعظيماًعظيما ًشكرا عظيماً ً..
ًللمشكلة فھما عميقاُفھمك ُفھمك أعجبني أعجبني : :  المصدر المصدر--�� ًللمشكلة فھما عميقاً ً . .
يحذف في بعض يحذف في بعض : : حذف عامل المفعول المطلقحذف عامل المفعول المطلق��

::اJساليب، منھااJساليب، منھا
).).ًقوموا قياماًقوموا قياما((قياما جلوسا سكوتا قياما جلوسا سكوتا : :  اJمر اJمر--��١١
).).أنجدنا نجدةأنجدنا نجدة((اللھم نجدة اللھم نجدة : :  الدعاء الدعاء--��٢٢
( (  أتقاعسا وأنت مسئول؟  أتقاعسا وأنت مسئول؟ أتقاناأتقانا: :  ا=ستفھام ا=ستفھام--��٣٣

).).أتتقاعس تقاعساأتتقاعس تقاعسا
ًشكرا V، حمدا V : :  الشكر الشكر--��٤٤ ً V حمدا ،V ًشكرا ).).ًأشكرك شكرًاأشكرك شكرا((ً
أحييك أحييك ((تحية طيبة تحية طيبة : :  بعض أساليب التحية بعض أساليب التحية--��٥٥

..) . ..) . ًتحية ًتحية 
سمعناك سمعناك ((ًسمعا وطاعة ًسمعا وطاعة : :  عبارات ا=متثال عبارات ا=متثال--��٦٦

. ..) . . ..) . ًسمعاً سمعا 

المفعول المطلقالمفعول المطلق��
مصدر أو ما ينوب عنه، يذكر بعد فعل من مصدر أو ما ينوب عنه، يذكر بعد فعل من : : تعريفهتعريفه��

ً تأكيدا له، أو بيانا لعدده، أو بيانا ً تأكيدا له، أو بيانا لعدده، أو بيانا مرادفهمرادفهلفظه أو من لفظه أو من 
..لنوعه، أو بد= من التلفظ بفعلهلنوعه، أو بد= من التلفظ بفعله

..النصبالنصب: : حكمه اKعرابيحكمه اKعرابي��
::أنواع المفعول المطلق بحسب أغراضهأنواع المفعول المطلق بحسب أغراضه��
::يأتي المفعول المطلق بعد عامله لYغراض التاليةيأتي المفعول المطلق بعد عامله لYغراض التالية��
ًفھماًفھمافھمت الدرس فھمت الدرس : : توكيد معناهتوكيد معناه��
اJبطالاJبطال صمود  صمود صمدصمد: : بيان نوعهبيان نوعه��
دقتيندقتيندقت الساعة دقت الساعة : : بيان عددهبيان عدده��
::ما ينوب عن المصدرما ينوب عن المصدر��
ًاJصل أن يكون المفعول المطلق مصدرا من لفظ ًاJصل أن يكون المفعول المطلق مصدرا من لفظ ��

ًالفعل، ولكن قد تنوب عنه احيانا لفظة ليست مصدرا  ًالفعل، ولكن قد تنوب عنه احيانا لفظة ليست مصدرا ً ً
::للفعل، نحوللفعل، نحو

. .ً  مؤزرًا مؤزراًنصرًانصرا، انتصر ، انتصر كDماكDماّكلمته ّكلمته : :  اسم المصدر اسم المصدر--��
Zكل Zكل أكرمته أكرمته : :  كل وبعض المضافتين إلى المصدر كل وبعض المضافتين إلى المصدر--��

..اKكراماKكرام
..اKكراماKكرامأحسن أحسن أكرمته أكرمته : :  صفته صفته--��
. . ْركعاتْركعاتأربع أربع ْسفرات، ركع ْسفرات، ركع خمس خمس سافرت سافرت : :  عدده عدده--��
..القھقريالقھقري، رجع ، رجع َالقرفصاَءالقرفصاءجلست جلست : :  نوعه نوعه--��
ًقمت وقوفا، فرحت جذ=: : مرادفهمرادفه  --�� َ ًقمت وقوفا، فرحت جذ=َ َ َ . .
.ً.عصاًعصا، ضربته ، ضربته سوطاسوطاضربته ضربته : :  ما يدل على آلته ما يدل على آلته--��



المفعول ,جلهالمفعول ,جله: : ًثالثاًثالثا
وإذا فقد المصدر شرطا من ھذه الشروط وجب جره وإذا فقد المصدر شرطا من ھذه الشروط وجب جره ��

). ). فعلفعل((جئتك Jشكرك جئتك Jشكرك : : بحرف جر يفيد التعليل، نحوبحرف جر يفيد التعليل، نحو
ُوقفت ُوقفت ). ). مصدر غير قلبيمصدر غير قلبي((جئتك لمشاھدة اللوحة جئتك لمشاھدة اللوحة 

).). في الفاعل في الفاعلاتحادھمااتحادھمالعدم لعدم ((=حترامك لي =حترامك لي 
::يأتي المفعول Jجلهيأتي المفعول Jجله: : أحوال المفعول Jجلهأحوال المفعول Jجله��
وھذا يكثر نصبه ويقل وھذا يكثر نصبه ويقل : : ً مجردا من أل واKضافةً مجردا من أل واKضافة--��١١

أو أو . .  في المعرفة في المعرفةًرغبًةرغبةجئت جئت : : جره بحرف جر، نحوجره بحرف جر، نحو
..في المعرفةفي المعرفةٍلرغبة ٍلرغبة جئتك جئتك 

: : ، واJكثر فيه الجر بحرف جر نحو، واJكثر فيه الجر بحرف جر نحوبألبألً مقرونا ً مقرونا --��٢٢
منعتك من الخروج منعتك من الخروج . . نصحتك للرغبة في صDحكنصحتك للرغبة في صDحك

للخوف على صحتكللخوف على صحتك
ً مضافا، ويتساوى فيه النصب والجر، كما في ً مضافا، ويتساوى فيه النصب والجر، كما في --��٣٣

) )  مرضاة _ مرضاة _َابتغاَءابتغاءينفقون أموالھم ينفقون أموالھم : (: (قوله تعالىقوله تعالى
..))=بتغاء مرضاة _=بتغاء مرضاة _: (: (ويجوز في غير القرآنويجوز في غير القرآن

::عوامل المفعول Jجلهعوامل المفعول Jجله��
.. للعالم للعالمًإجDً=إجD=قمت قمت : :  الفعل الفعل--��١١
.. في النجاح في النجاحًرغبًةرغبةخالد مجتھد خالد مجتھد : :  اسم الفاعل اسم الفاعل--��٢٢
.. Jخيه Jخيهًإكراماًإكراماٌسعد محبوب ٌسعد محبوب : :  اسم المفعول اسم المفعول--��٣٣
. .  للمتكلم للمتكلمًاحتراماًاحتراماصه صه : :  اسم الفعل اسم الفعل--��٤٤

مصدر يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، يشارك مصدر يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، يشارك : : تعريفهتعريفه��
ًرغبة◌ اجتھدت اجتھدت : : عامله في الزمان والفاعل، نحوعامله في الزمان والفاعل، نحو ًرغبة◌ َ في في َ

وقفت وقفت .  .   في مساعدتك في مساعدتكًرغبًةرغبةأعطيتك المال أعطيتك المال . . النجاحالنجاح
منعته من الخروج منعته من الخروج . .  V Vًشكرًاشكراُصمت ُصمت . .  للعالم للعالمًاحتراماًاحتراما
..عليهعليهخوفا ًخوفا ً

ًإذا استوفى شروطه ينصب، أو يجر جوازا ًإذا استوفى شروطه ينصب، أو يجر جوازا : : حكمهحكمه��
 للعلم،  للعلم، ًطلباًطلباسافرت سافرت : : بحرف جر يفيد التعليل، نحوبحرف جر يفيد التعليل، نحو

. . سافرت لطلب العلمسافرت لطلب العلم
::شروط نصب المصدر مفعو= Jجلهشروط نصب المصدر مفعو= Jجله��
ً أن تكون مصدرا، فD يقال جئتك أكرمك، أي Jجل ً أن تكون مصدرا، فD يقال جئتك أكرمك، أي Jجل --��١١

..اKكراماKكرام
أي من فعل منشؤه أي من فعل منشؤه ((ً أن يكون المصدر قلبيا ً أن يكون المصدر قلبيا --��٢٢

، كالرغبة والخوف والرجاء ، كالرغبة والخوف والرجاء الباطنةالباطنةالحواس الحواس 
..جئتك نصيحة لكجئتك نصيحة لك: : فD يقالفD يقال) ) وا=حتراموا=حترام

: : فD يقالفD يقال:  :   أن يتحد المصدر مع الفعل في الزمان أن يتحد المصدر مع الفعل في الزمان--��٣٣
ًجئتك اليوم لbكرام غدًاجئتك اليوم لbكرام غدا

: : ً أن يتحد مع الفعل في الفاعل، فليس مفعو= Jجلهً أن يتحد مع الفعل في الفاعل، فليس مفعو= Jجله--��٤٤
..وقفت =حترامك ليوقفت =حترامك لي

بحيث يصح أن يكون بحيث يصح أن يكون : :  أن يكون علة لحصول الفعل أن يكون علة لحصول الفعل--��٥٥
َلم فعلت، وعليه فليس : : ًجوابا لـًجوابا لـ َلم فعلت، وعليه فليس ِ : : فيفي) ) ًاجتھادًااجتھادا((ِ

ًاجتھدت ھذه السنة اجتھادا، مفعو= Jجله Jنھا ليست  ًاجتھدت ھذه السنة اجتھادا، مفعو= Jجله Jنھا ليست ً ً
..علة للفعلعلة للفعل



))ظرفا الزمان والمكانظرفا الزمان والمكان((المفعول فيه المفعول فيه : : ًرابعاًرابعا
ظروف زمان مبھمة، وھي ظروف زمان مبھمة، وھي : : وھيوھي: : الظروف المبھمةالظروف المبھمة��

وقت، حين، لحظة، وقت، حين، لحظة، ((التي = تختص بزمان معين التي = تختص بزمان معين 
ًغاب دھرا؛ ًغاب دھرا؛ . . ًغاب عنا برھًةغاب عنا برھة: : ، مثل، مثل))برھة، دھربرھة، دھر

وھي التي = تختص بمكان وھي التي = تختص بمكان : : وظروف مكان مبھمةوظروف مكان مبھمة
) ) أمام، وراء، يمين، فوق، تحتأمام، وراء، يمين، فوق، تحت((معين كأسماء الجھات معين كأسماء الجھات 

).).ميل، فرسخميل، فرسخ((وأسماء المقادير المكانية وأسماء المقادير المكانية 
ھناك كلمات تنوب عن الظروف ھناك كلمات تنوب عن الظروف : : النائب عن الظرفالنائب عن الظرف��

في د=لتھا على المكان أو الزمان، وتعرب منصوبة في د=لتھا على المكان أو الزمان، وتعرب منصوبة 
::على الظرفية، منھاعلى الظرفية، منھا

  َبعَضبعض يوم، عمل خالد  يوم، عمل خالد ZكلZكليذاكر محمد يذاكر محمد : :  كل، بعض كل، بعض--��١١
..الوقتالوقت

.  .  ساعاتساعاتَ عشر َ عشر عملتعملت: :  العدد المضاف إلى ظرف العدد المضاف إلى ظرف--��٢٢
أيامأيامعشرة عشرة ليال، سرت ليال، سرت خمس خمس سھرت سھرت 

انتظرتك انتظرتك . .  الطDب الطDبَانصراَفانصرافانتظرتك انتظرتك : :  المصدر المصدر--��٣٣
 القطار القطارَوصولَوصول

ًقليDًقليDسھرت سھرت : :  الصفة الصفة--��٤٤
::بعض ألفاظ الظروفبعض ألفاظ الظروف��
كنا سادة إذ كنا كنا سادة إذ كنا : : ظرف لما مضى من الزمانظرف لما مضى من الزمان((ْإذ ْإذ ��

إذا زرتنا إذا زرتنا : : ظرف لما يستقبل من الزمانظرف لما يستقبل من الزمان((، إذا ، إذا ))متحدينمتحدين
ُ، اfن، أمس، بين، بينما، حيث، ريثما، ذات ))أكرمناكأكرمناك َ ُ، اfن، أمس، بين، بينما، حيث، ريثما، ذات َِ َ َِ

ّ، قط، لدن، لدى، لما، مذ، منذ، متى، أنى ))يوميوم(( ُ ْ gّ ّ، قط، لدن، لدى، لما، مذ، منذ، متى، أنى ْ ُ ْ gّ ظرف ظرف ((ْ
). ). ظرف زمانظرف زمان((ّ، أيان ّ، أيان ))مكانمكان

اسم منصوب يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، اسم منصوب يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، : : تعريفهتعريفه��
.ً. ميDً ميDالعدءونالعدءونقطع قطع .  .  ًسافر خالد ليDًسافر خالد ليD: : نحونحو

غادر القطار غادر القطار : : والمفعول فيه إما أن يكون ظرف زمان، نحووالمفعول فيه إما أن يكون ظرف زمان، نحو��
غاب عنا غاب عنا .  .  َسافرت يوم السبتَسافرت يوم السبت. . ًانتظرتك ساعًةانتظرتك ساعة. . ًظھرًاظھرا

.  .  َوقف الجندي أمام القصرَوقف الجندي أمام القصر: : ًدھرا، أو ظرف مكان، نحوًدھرا، أو ظرف مكان، نحو
َخالد عند المسجد َخالد عند المسجدٌ ٌ . .

تقسيم الظروف إلى متصرفة وغير متصرفةتقسيم الظروف إلى متصرفة وغير متصرفة��
ھي التي تصلح أن تكون ظرفا وغير ھي التي تصلح أن تكون ظرفا وغير : : الظروف المتصرفةالظروف المتصرفة  ��

، ، ))شھر، نھار، سنة، ميل، كيلومتر، متر، فرسخشھر، نھار، سنة، ميل، كيلومتر، متر، فرسخ((ظرف ظرف 
ًصمت يوما وغبت شھرا: : مثلمثل ًصمت يوما وغبت شھراً شھر رمضان شھر مغفرة شھر رمضان شھر مغفرة .  .  ً

. . الميل أطول من الكيلومترالميل أطول من الكيلومتر.  .  ًسرت ميDًسرت ميD. . ورضوانورضوان
َھي التي تستعمل ظرفا فقط، و= : : الظروف غير المتصرفةالظروف غير المتصرفة�� َھي التي تستعمل ظرفا فقط، و= ُ ُ

وإذا وإذا ) ) فوق، تحت، وراء، عند، حيثفوق، تحت، وراء، عند، حيث((تخرج عن ذلك، تخرج عن ذلك، 
ّخرجت عن الظرفية جرت بحرف جر، مثل ّخرجت عن الظرفية جرت بحرف جر، مثلُ َالعدو وراء : : ُ ّ َالعدو وراء ُ ّ ُ

.   .   ٌعندك أصدقاء كثٌرعندك أصدقاء كثر. . ِجاءھم العدو من ورائھمِجاءھم العدو من ورائھم. . الجبلالجبل
. . ٌجاءنا من عندك رسالٌةجاءنا من عندك رسالة

تقسيم الظروف إلى مختصة ومبھمةتقسيم الظروف إلى مختصة ومبھمة��
ظروف زمان مختصة، وھي ظروف زمان مختصة، وھي : : الظروف المختصة نوعانالظروف المختصة نوعان��

ساعة، يوم، شھر، سنة، ساعة، يوم، شھر، سنة، : (: (التي تدل على زمان محدد مثلالتي تدل على زمان محدد مثل
وظروف مكان وظروف مكان ). ). وأسماء الشھور والفصول وأيام اJسبوعوأسماء الشھور والفصول وأيام اJسبوع

مسجد، مسجد، ((مختصة، وھي التي تدل على مكان معين محدد، مختصة، وھي التي تدل على مكان معين محدد، 
أقمت في أقمت في : : وھذه تجر بحرف الجر في، مثلوھذه تجر بحرف الجر في، مثل) ) دار، مدرسةدار، مدرسة

ِالدار، تعلمت في المدرسة ِالدار، تعلمت في المدرسةِ ِ..



المفعول معهالمفعول معه: : ًخامساًخامسا
اسم منصوب، مسبوق بواو بمعنى مع، مسبوقة بجملة اسم منصوب، مسبوق بواو بمعنى مع، مسبوقة بجملة : : التعريفالتعريف��

. . بھا فعلبھا فعل
مفعول مفعول : : ، النھر، النھرللمعيةللمعيةفعل وفاعل، الواو فعل وفاعل، الواو : : سرتسرت((َسرت والنھر َسرت والنھر ��

) .) .معه منصوبمعه منصوب
ّ= يجوز العطف إ= بتأكيد الفاعل ّ= يجوز العطف إ= بتأكيد الفاعل ((ًجئت وسليماً جئت وسليما . . َسرت والجيَشسرت والجيش��

) ) ٌجئت أنا وسليٌمجئت أنا وسليم:  :  بضمير منفصل ثم العطف عليه في مثلبضمير منفصل ثم العطف عليه في مثل
ّ= يجوز العطف إ= بإعادة حرف الجر، في ّ= يجوز العطف إ= بإعادة حرف الجر، في ((ّسلمت عليك وأباك ّسلمت عليك وأباك ��

). ). سلمت عليك وعلى أبيكسلمت عليك وعلى أبيك: : مثلمثل
يجب النصب على المعية إذا كان العطف يؤدي إلى فساد المعنى يجب النصب على المعية إذا كان العطف يؤدي إلى فساد المعنى ��

: : ، نحو، نحوالتركيبالتركيبأو أو 
َسافرت والليل �� َسافرت والليل ُ سافرت سافرت : : = يجوز العطف ھنا Jنه يعطي معنى= يجوز العطف ھنا Jنه يعطي معنى((ُ

) ) وسافر الليلوسافر الليل
= يجوز العطف ھنا Jن العطف على الضمير = يجوز العطف ھنا Jن العطف على الضمير ((ُسافرت وأخاك ُسافرت وأخاك ��

))ّالمرفوع المتصل = يصح إ= مع توكيده بضمير منفصلّالمرفوع المتصل = يصح إ= مع توكيده بضمير منفصل



الحالالحال: : ًسادساًسادسا
الحال وصف يبين ھيئة صاحبه عند حدوث الحال وصف يبين ھيئة صاحبه عند حدوث : : تعريفھاتعريفھا��

: : الفعل، نحوالفعل، نحو
j، مررت بعلي j، مررت بعلي ًكاملًةكاملة، اذكر القصة ، اذكر القصة ًفرحاًفرحاٌجاءنا خالد ٌجاءنا خالد ��

.ً.مستبشرًامستبشرا
..النصبالنصب: : حكم الحالحكم الحال��
::أنواع الحال باعتبار صاحبھاأنواع الحال باعتبار صاحبھا��
الحال تأتي لبيان حال صاحبھا عند حدوث الفعل، الحال تأتي لبيان حال صاحبھا عند حدوث الفعل، ��

::وصاحبھا إما أن يكونوصاحبھا إما أن يكون
، غادرت الحافلة ، غادرت الحافلة ًمسرورًامسروراkأقبل علي kأقبل علي : : ً فاعD، نحوً فاعD، نحو--��١١

. . ًمحملًةمحملة
. .ً جالساًجالساً، رأيت زيدا ً، رأيت زيدا ًمسرعاًمسرعاركبنا القطار ركبنا القطار : : ً مفعو= بهً مفعو= به--��٢٢
ً فاعD ومفعو= معا--��٣٣ ً ً فاعD ومفعو= معاً ً ..ضاحكينضاحكينًقابل علي خالدا ًقابل علي خالدا : : ً
ُتدرس المادة ُتدرس المادة ًناضجة، ًناضجة، تؤكل الفاكھة تؤكل الفاكھة : :  نائب فاعل نائب فاعل--��٤٤

ً.ً.كاملةكاملة
. . ًقادماًقادماھذا علي ھذا علي : : ً خبرًا خبرا--��٥٥
.. قادم قادمًضاحكاًضاحكاٌزيد ٌزيد : :  مبتدأ مبتدأ--��٦٦
.ً.واضحاًواضحااعجبتني كتابة الكتاب اعجبتني كتابة الكتاب : : إليهإليهً مضافا ً مضافا --��٧٧

اJصل في الحال أن اJصل في الحال أن : : ًمجيء الحال اسما جامدًامجيء الحال اسما جامدا��
kجاء علي kجاء علي : :  = جامدة، نحو = جامدة، نحومشتقةمشتقةتكون صفة تكون صفة 

ًمسرورا، ولكنھا قد تأتي جامدة مؤولة ًمسرورا، ولكنھا قد تأتي جامدة مؤولة 
: : بمشتق في حا=ت منھا إذا دلت علىبمشتق في حا=ت منھا إذا دلت على

ً، أي مشبھاً ، أي مشبھا ًأسدًاأسداّكر الفارس ّكر الفارس : :  تشبيه تشبيه--��١١
..اJسداJسد

).).مقابضةمقابضة ( (ًيدا بيدًيدا بيدبعته السلعة بعته السلعة : : مفاعلةمفاعلة  --��٢٢
أي أي  ( (ًواحدًاواحداًواحدا ًواحدا ادخلوا القاعة ادخلوا القاعة : :  ترتيب ترتيب--��٣٣

).).مرتبينمرتبين
 ً باباًباباًبابا ًبابا قرأت اJطروحة قرأت اJطروحة : :  تفصيل تفصيل--��٤٤

). ). مفصلةمفصلة((
::قد تكون الحالقد تكون الحال: : تقسيم الحال باعتبار لفظھاتقسيم الحال باعتبار لفظھا��
.ً.قام الرجل غاضباًقام الرجل غاضبا: : ً لفظا مفردا، نحوً لفظا مفردا، نحو--��١١
. . بين اJشجاربين اJشجارًرأيت خالدا ًرأيت خالدا : :  شبه جملة شبه جملة--��٢٢

..في موكبهفي موكبهخرج اJمير خرج اJمير 
::وتأتيوتأتي: :  جملة جملة--��٣٣
ُوالبحر ُوالبحر ركبت السفينة ركبت السفينة : : جملة اسمية، نحوجملة اسمية، نحو) ) أأ��

. .  وھو مسرع وھو مسرعركبت القطارركبت القطار. . ھائجھائج
. . يسعىيسعىجاء الرجل جاء الرجل : : جملة فعلية، نحوجملة فعلية، نحو) ) بب��

سبقھا الواو وقد سبقھا الواو وقد . (. (وقد طلعت الشمسوقد طلعت الشمسجئتك جئتك 
 غير مشتملة على ضمير  غير مشتملة على ضمير ماضويةماضويةJنھا Jنھا 

).).صاحبھاصاحبھا



التمييزالتمييز: : ًسابعاًسابعا
، وھو ما يؤتى به 4زالة ، وھو ما يؤتى به 4زالة تمييز النسبةتمييز النسبة��

الغموض عن المعنى العام لطرفي الجملة، الغموض عن المعنى العام لطرفي الجملة، 
ويسمى تمييز النسبة، التمييز الملحوظ، ويسمى تمييز النسبة، التمييز الملحوظ، 

::وھو نوعانوھو نوعان
::، وھو ما كان أصله، وھو ما كان أصلهمنقولمنقول  --أأ��
أي أي ) ) ًواشتعل الرأس شيباًواشتعل الرأس شيبا: (: (ً فاعً> فاع>--��١١

..اشتعل شيُب الرأساشتعل شيُب الرأس
أي أي ) ) فجرنا ا,رض عيونافجرنا ا,رض عيونا: (: (ً مفعوً% مفعو%--��٢٢

..َفجرنا عيون ا,رضَفجرنا عيون ا,رض
أي ماُل أي ماُل ) ) ًعلي أكثر منك ماً%علي أكثر منك ما%: (: ( مبتدأ مبتدأ--��٣٣

..علي أكثر من مالكعلي أكثر من مالك
Hً دره فارسا؛ : : ، مثل، مثلغير منقولغير منقول  --بب�� I دره فارسا؛ Hً I

كفى كفى . . ويجوزه جره بمن H دره من فارسويجوزه جره بمن H دره من فارس
ًباH شھيدا، نعم زيد عالما ًباH شھيدا، نعم زيد عالماًٌ ًٌ..

ّ اسم نكرة بمعنى من، مبين 4بھام ّ اسم نكرة بمعنى من، مبين 4بھام ::تعريفهتعريفه��
ًاشتريت رط> ًاشتريت رط> : : اسم أو نسبة قبله، مثلاسم أو نسبة قبله، مثل

 . .ھواءھواء، طاب الطائف ، طاب الطائف عس>عس>
: : أنواعهأنواعه��
َ، وھو الذي يكون ُمميزه لفظا تمييز المفردتمييز المفرد�� R َ، وھو الذي يكون ُمميزه لفظا َ R َ

ًمفردا دا% على عدد أو مقدار، ويسمى  ًمفردا دا% على عدد أو مقدار، ويسمى ً ً
::تمييزا ملفوظا، وتمييز ذات، وھو نوعانتمييزا ملفوظا، وتمييز ذات، وھو نوعان

::َ ما دل ُمميزه على عدد نحوَ ما دل ُمميزه على عدد نحو--أأ��
.ً. اشتريت عشرين كتاباً اشتريت عشرين كتابا��
..إني رأيت أحَد عشر كوكباإني رأيت أحَد عشر كوكبا��
َُممزهّ ما دل ّ ما دل --بب�� Rَُممزه Rعلى مقدار، كأن يكون على مقدار، كأن يكون ::
.ً.قمحاًقمحاًاشتريت مدا ًاشتريت مدا : : ً مكيً> مكي>--��
، بعته قيراطا ، بعته قيراطا ًعسً>عس>ًبعته رط> ًبعته رط> : :  موزونا موزونا--��

..ذھباذھبا
.ً.أرضاًأرضاً فداناً  فدانا مننحتهمننحته: :  ممسوحا ممسوحا--��
.ً.حريرًاحريراًبعته ذراعاً بعته ذراعا : : مقيسامقيسا  --��


