
 " الظرف"  فيه المفعول

 

  

 

 " . في"  معنى متضمن ، مكانه أو الفعل زمان لبيان يذكر اسم:  تعريفه

 

 : تعالى قوله ومنه ، أسبوعا مكة في وأقمت ، لزيارتكم اليوم حضرت:  نحو

 

 ، 1{ غدا تكسب ماذا نفس تدرى وما}  ـ 1

 

 . 2{ شدادا سبعا فوقكم وبنينا: }  تعالى وقوله

 

  

 

 : فيه المفعول في العامل

 

 ممىا الفعىل غيىر فيىه ويعمىل ، السىابةة األمثلىة فىي كمىا الفعىل هىو الظىرف فىى العامل

 : وهو يشبهه

 

 البيىت فىي غىدا جلوسىي:  ونحىو ، للخير مدعاة اليوم حضورك:  نحو ، المصدر ـ 1

 . أطفالي على البهجة يدخل

 



 ، 3{ الةيامىة يىوم الكىذب هللا علىى يفتىرون الىذين َظىن   ومىا: }  تعالى قوله ومنه ـ 28

 . 4{ للمكذبين يومئذ فويل: }  تعالى وقوله

 

 نجىد"  ويومئىذ ، الةيامىة ويىوم ، وغدا ، اليوم: "  وهى السابةة النماذج في فالظروف

 " . وويل ، وظن ، وجلوس ، حضور: "  المصدر هو النصب فيها عمل الذي أن

 

 قولىه ومنىه ـى 29 ، الجمعىة يىوم ومسىافر ، السىاعة قىادم أنىا:  نحىو ، الفاعىل اسم ـ 2

 كىىل"  الجمعىىة ويىىوم ، فالسىىاعة"  ، 5{ واهيىىة يومئىىذ فهىىي السىىما  وانشىىةت:}  تعىىالى

 " . وواهية ، ومسافر ، قادم"  الفاعل اسم فيه عمل منهما

 

 ـــــــــــــــــ

 

 .  النبأ 12 ـ 2.  لةمان 34 ـ 1

 

 . الطور 11 ـ 4.  نس يو 60 ـ 3

 

 . الحاقة 16 ـ 5

 

  

 

 . اليوم مرهق وأنا ، عملك في غدا محمود أنت ، المفعول اسم ـ 3

 

 : منه يكون أن ويجوز

 



 يوم ، عظيم ليوم مبعوثون أنهم أولئك َيُظنُ  أال: }  تعالى قوله ـ 30

 

"  و ،"  محمىود"  المفعىول اسىم فيىه العامىل"  فغىدا. "  1{ العىالمين لرب الناس يةوم

 يكىىون أن يجىىوز ظىىرف الثانيىىة اآليىىة فىىي"  ويىىوم"  ،"  مرهىىق"  فيىىه العامىىل"  اليىىوم

"  المفعىول اسىم عاملىه يكىون أن ويجىوز ، النىاس يةىوم يىوم يبعثون:  أي مةدر عامله

 { .2} ُبني لكنه عظيم يوم من بدل إنه بعضهم وقال ،"  مبعوثون

 

 . المكاره عند وشجاع ، الغضب عند حليم على:  نحو ، المشبهة الصفة ـ 4

 

 " . وشجاع ، حليم"  المشبهة الصفة فيه العامل"  عند"  فالظرف

 

  

 

 " به يتعلق ما أو"  فيه المفعول عامل حذف

 

 ، فيىه الواقى  المعنىى علىى الدال اللفظ هو وناصبه ، دائما منصوبا يكون فيه المفعول

 : هي ثالث حاالت اللفظ ولهذا ، موضعه في ذلك بينا كما

 

 : الجملة في مذكورا العامل يكون أن ـ 1

 

 . لحظة صديةي وانتظرت ، ساعة الحديةة في جلست:  نحو

 

 العامىىل وهىىذا ،"  وانتظىىر ، جلىىس"  الفعىىل هىىو السىىابةين المثىىالين فىىي الظىىرف فعامىىل

 الفعىل هىو العامل يكون أن ذلك في يستوي الظرف، علال المشتملة الجملة في مذكور



 عليىه ودل ، خاصىا كىان إذا وذلىك:  جىوازا محىذوفا العامىل يكىون أن ـى 2.  شبهه أو

 . االستفهام جواب في الحال هو كما ، دليل

 

 . الخميس يوم الجواب فيكون ، ؟ جئت متى:  تةول كأن

 

 . الخ...  كيال أو ميال أو ، ميلين:  فتةول ، ؟ مسافة من قطعت وكم

 

 ــــــــــــــــــ

 

 . المطففين 6 ، 5 ، 4 ـ 1

 

 . 23ص 2ج والعكبري ، بعدها وما 439 ص 3ج المحيط البحر انظر ـ 2

 

  

 

 فىىي موضىى  هىىو كمىىا ، حذفىىه لىىك جىىاز الظىىرف بىىه يتعلىىق مىىا أن السىىابةة األمثلىىة ففىىي

 أو ميلىين وقطعىت ، الخميس يوم جئت:  تةول كأن ، إتباثه لك يجوز وكذلك  األمثلة،

 . ميال

 

 : وجوبا محذوفا العامل يكون أن ـ 3

 

 بىه يىراد أن يصىل  عامىا كونىا كان إذا وذلك ، مواض  عدة في الظرف عامل يحذف

 ، مضىىارعها أو ، وحصىىل ووجىىد وكىىان ، وحاصىىل موجىىود أو ، ككىىائن:  حىىدث كىىل



 يةىدر ال الصىلة متعلىق ألن ، الموصول صلة بمحذوف متعلةا الظرف كان إذا خاصة

 . فعال إال

 

  

 

 : هي وجوبا الظرف عامل فيها يحذف التي والمواض 

 

 . عندك رجل بصحبة جلست:  نحو ، صفة الظرف وق  إذا ـ أ

 

 . 1{ هللا عند درجات هم:}  تعالى قوله ومنه ، الغصن فوق عصفورا رأيت: ونحو

 

 " . لدرجات"  صفة بمحذوف متعلق"  هللا عند"  الظرف يكون أن أجاز من عند

 

 . السحاب بين الهالل ورأيت ، عنك بمحمد مررت:  نحو ، حاال وق  إذا ـ ب

 

 حىذف وجىب وبىذلك ، حىال بمحىذوف منهىا كىل تعلىق قىد"  السىحاب وبىين ، فعندك" 

 الهىىالل ورأيىىت ، عنىىدك الجىىالس بمحمىىد مىىررت:  والتةىىدير ،"  العامىىل"  بىىه المتعلىىق

 . السحاب بين الكائن

 

 ، أمامىىك والنهىر ،  الغصىىن فىوق والطىىائر ، عنىدك علىىي  :  نحىو ، خبىىرا وقى  إذا ـى ج

 . أمامك وموجود ، الغصن فوق ومستةر ، عندك كائن:  المحذوف العامل وتةدير

 

 . معك الذي وسرني ، عندك الذي صافحت:  نحو ، صلة كان إذا ـ د

 



 بمحىذوف متعلىق منهمىا كىل لكون ، السابةين المثالين في وجوبا الظرف عامال حذف

 على فنةول ،  جملة إال تكون ال الصلة ألن ، وجد أو ، استةر:  والتةدير ، صلة

 

 ــــــــــــ

 

 . عمران آل 163 ـ 1

 

  

 

 أو جىا  أو ، معىك وجىد الىذي وسىرني ، عنىدك اسىتةر الىذي صىافحت:  الكىالم تةدير

 . ونظائرها ، استةر

 

 . فيه سافرت الجمعة يوم:  نحو ، عنه مشغوال الظرف يكون أن ـ هـ

 

 الطىرف عامىل حىذف وجىب السابةين المثالين ففي.  عملي إلى ذهبت الساعة:  ونحو

 الجمعىىة يىىوم سىىافرت:  نةىىول أن يجىىوز ال إذ ن عنىىه عىىو  المتىىأخر العامىىل لكىىون ،

 . عملي إلى ذهبت الساعة ذهبت وال ، فيه  سافرت

 

"  عهىده تةىادم أمرا   ذكرَ :  المثل في قولهم نحو ،  العامل بحذف سم  قد يكون أن ـ و

 . اآلن يومئذ:  ونحو ،"  اآلن حينئذ

 

 ، يومئىذ ذلىك كىان أو ، اآلن واسىم  ، كىذا كىان إذ حىين تىذكر مىا حىدث قد:  والتةدير

 . اآلن واسم 

 



   

 

 فيه المفعول أقسام

 

 : قسمين إلى فيه المفعول ينةسم

 

 . مكان ظرف ـ 2.      زمان ظرف ـ 1

 

 : الزمان ظرف

 

 " . في"  معنى متضمن الفعل وقوع زمان على دل اسم كل هو

 

 اآلن ، سىحر ، بكىرة ، عشىية ، غرة ، ليلة ، شهر ، حين ، ساعة ، دهر ، يوم:  مثل

 . آنا  ، أيان ، أمس ، أبدا ،

 

 . 1{ الليل آنا  هللا آيات يتلون: }  تعالى قوله نحو ـ 31

 

 2{ وعشيا بكرة سبحوا أن إليهم فأوحى: }  تعالى وقوله ـ 32

 

  

 

 : المكان ظرف

 



 : مثل"  في"  معنى متضمن الفعل وقوع مكان على دل اسم كل هو

 

 . حيث ، حول ، فرسخ ، ميل ، شمال ، يمين ، خلف ، أمام ، بين ، تحت ، فوق

 

 . 3{ جثيا جهنم حول لنحضرنهم ثم: }  تعالى قوله نحو

 

 . 4{ خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال: }  تعالى وقوله ـ 33

 

  

 

 . الزمان ظرف أقسام ـ أوال

 

 : قسمين إلى الزمان ظرف ينةسم

 

 .   مبهم زمان ظرف ـ 1

 

 . محدود أو مختص زمان ظرف ـ 2

 

 . معين أو معلوم غير زمان على دل ظرف كل هو:  المبهم الزمان ظرف تعريف

 

 . 5{ الدهر إال يهلكنا وما}  تعالى كةوله ـ 34 ، دهر:  مثل

 



 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 . مريم 11 ـ 2.      عمران آل 113 ـ 1

 

 . فصلت 42 ـ 4.             مريم 68 ـ 3

 

 . الجاثية 24 ـ 5

 

  

 

 .   1{ موتها حين األنفس يتوفى هللا}  تعالى كةوله ، حين

 

 . 2{ تصبحون وحين تمسون حين هللا فسبحان:}  تعالى وقوله ـ 35

 

 . طويال وقتا الرحلة في أمضيت:  نحو ، وقت

 

 . اآلثار عن البحث في زمنا استغرقنا:  نحو ، زمان

 

 ( : المبهم غير)  المختص الزمان ظرف تعريف

 

 . ومعين مةدر زمان على دل ظرف كل هو

 



 . ساعة انتظرتك:  نحو ، ساعة:  مثل

 

 . 3{ الةيامة يوم بينكم يحكم هللا: }  تعالى كةوله ، يوم

 

 . 4{ ضحاها أو عشية إال يلبثوا لم: }  تعالى كةوله ـ 36 ، وضحى ، عشية

 

 . شهرا البحث دراسة في أمضيت:  نحو ، شهرا

 

 . صيفا مصر إلى رحلت ، صيفا

 

 . 5{ عاما ويحرمونه عاما يحلونه}  تعالى كةوله ، عاما

 

 ، والخريىىف ، الربيىى :  السىىنة فصىىول كبةيىىة ، الزمانيىىة الظىىروف مىىن كثيىىر وهنىىاك

 . والشتا 

 

 . ذلك ص  إبهامها يفك ما إلى أضيفت إذا المبهمة الظروف* 

 

 .    منزلي في الشتا  فترة وأمضيت ، الصيف فصل رحلتي استغرقت:  نحو 

 

 ـــــــــــــ

 

 . الزمر 42 ـ 1

 



 . الروم 17 ـ 2

 

 . النسا  141 ـ 3

 

 . النازعات 46 ـ 4

 

 . التوبة 37 ـ 5

 

  

 

 . والتصرف الجمود حيث من الزمان ظرف أقسام

 

 : قسمين إلى الزمان ظرف ينةسم

 

 . جامد زمان ظرف ـ 2.     متصرف زمان ظرف ـ 1

 

 . ظرف وغير ، ظرفا يكون أن يص  اسم كل هو:  المتصرف الزمان ظرف* 

 

 . سنة ، شهر ، أسبوع ، يوم ، ساعة:  مثل

 

 . 1{ فيها ريب ال آلتية الساعة إن: }  تعالى قوله نحو

 



 . 2{ صدقهم الصادقين ينف  يوم هذا: }  تعالى وقوله ـ 37

 

 ظىىرف"  يىىوم"  و ، إن اسىىم ألنهىىا منصىىوبة جىىا ت لكنهىىا زمىىان ظىىرف"  السىىاعة" 

 . هذا للمبتدأ خبرا لوقوعها مرفوعة جا ت لكنها زمان

 

 ، خبىرا فيكىون ، الجملىة مىن موقعىه حسىب المتصرف الزماني الظرف يعرب وبذلك

 . 3{ المجرمون يبلس الساعة تةوم ويوم}  تعالى كةوله ، فاعال يأتي وقد ، سبق كما

 

 . يةوم للفعل فاعال وقعت ولكنها ، للزمان ظرف"  فالساعة" 

 

 . 4{ الساعة عن يسألونك: }  تعالى كةوله مجرورا ويأتي

 

  

 

 " : المتصرف غير"  الجامد الزمان ظرف

 

 . الظرفية عن يخرج وال ، للزمان ظرفا إال يأتي ال اسم كل هو

 

 : نوعين إلى المتصرف غير الزمان ظرف وينةسم

 

 كىىان إذا ، المةىىدرة أو الظىىاهرة الظرفيىىة علىىى النصىىب المىىالزم الزمىىان ظىىرف ـىى 1

 .   مبنيا الظرف

 



 ــــــــــــ

 

 . غافر 59 ـ 1

 

 . المائدة 119 ـ 2

 

 . األعراف 87 ـ 4

 

 . الروم 12 ـ 3

 

  

 

 . مسا  وصباح ، مسا  ذات ، صباح ذا ، أنى ، أيان ، عو  ، قط:  مثل

 

 . عو  أفعله وال ، قط   منه اقتربت ما:  نحو

 

 . 1{ شئتم أنى   حرثكم فأتوا: }  تعالى قوله ومنه ـ 38

 

 2{ مرساها أيان الساعة عن يسألونك: }  تعالى وقوله

 

 ، حتىى ، إلىى ، مىن:  الجىر أحرف بأحد جره أو ، الظرفية على النصب يلزم ما ـ 2

 . إلخ..  مذ

 



 . اآلن ، متى ، بعد ، قبل:  مثل

 

 . 3{ بعدُ  ومن قبلُ  من األمر هلل: }  تعالى قوله وبعد ، قبل في النصب تةدير فمثال

 

 . 4{ عليكم هللا فمن قبل من كنتم كذلك: }  تعالى قوله ومنه ـ 39

 

 علىى مبنىى زمىان ظىرف منها كل جا  قد"  وبعد قبل"  أن نجد السابةين المثالين ففي

 . الزمانية الظرفية على نصب محل في الضم

 

 قبلىىه مىىن كنىىا إنىىا: }  تعىىالى قولىىه ، لفظىىا مضىىافة جىىا ت إذا ، ظىىاهرا جرهىىا ومثىىال

 . 5{ مسلمين

 

 . 6{ البينات جا تهم ما بعد من: }  تعالى قوله إلضافتها المجرورة"  بعد"  ومثال

 

  

 

 المكان ظرف أقسام ـ ثانيا

 

 : قسمين إلى المكان ظرف ينةسم

 

 .    مبهم مكان ظرف ـ 1

 

 " . مبهم غير"  مختص مكان ظرف ـ 2



 

 . محدود أو معين غير مكان ظرف على دل اسم كل هو:  المبهم المكان ظرف* 

 

 : وهى والفرعية ، األصلية الجهات ذلك ومن

 

 . الطالب أمام المعلم وقف:  نحو ، قدام أو أمام

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 . األعراف 187 ـ 2.   البةرة 223 ـ 1

 

 . النسا  94 ـ 4.   الروم 4 ـ 3

 

 . النسا  53 ـ 6.  الةصص 53 ـ 5

 

  

 

 . 1{ شمائلهم وعن أيمانهم وعن خلفهم ومن: }  تعالى كةوله ، وشمال ويمين خلف

 

 . 2{ عزين الشمال وعن اليمين عن: }  تعالى وقوله 

 

 . 3{ شدادا سبعا فوقكم وبنينا: }  تعالى كةوله ، فوق



 

 . 4{ أرجلهم تحت ومن فوقهم من ألكلوا: }  تعالى كةوله ـ 40 ، تحت

 

 . والبريد ، والكيال ، والفرسخ ، الميل:  المكانية المةادير أسما  أيضا ومنها

 

  بحىىدود ومحىىدود ، معىىين مكىىان علىىى دل اسىىم كىىل هىىو:  المخىىتص المكىىان ظىىرف* 

 ، الملعىىب ، المدرسىىة ، الىىدار:  ومنىىه ، مجىىرورا إال يكىىون ال النىىوع وهىىذا ، أربعىىة

 . والمرصد ، والمتكأ ، والمرسى ، والمجرى ، الجنة ، الميدان ، الةفص

 

 فىىي الىدخول المىىنمنين هللا ووعىد ، المدرسىة إلىىى وذهبىت ، الىدار مىىن خرجىت:  نحىو

 ، 5{ متكأ لهن وأْعَتَدتْ : }  تعالى قوله ومنه ـ 41.  الجنة

 

 . 6{ مرصد كل لهم واقعدوا: }  تعالى وقوله

 

  

 

 . والتصرف الجمود حيث من المكان ظرف أقسام

 

 : نوعين إلى المكان ظرف ينةسم

 

 . متصرف غير ، جامد مكان ظرف ـ 2.      متصرف مكان ظرف ـ 1

 

 ، مرفوعىا يأتي بل ، الظرفية على بالنصب يتةيد ال مكان اسم كل هو:  المتصرف* 

 . الجملة من موقعه حسب وذلك ، منصوبا أو ، مجرورا أو



 

 . الفرسخ ، الميل ، قدام ، خلف ، أمام ، المنزل ، البيت ، الجنة:  مثل

 

 ــــــــــ

 

 . األعراف 17 ـ 1

 

 . المعارج 37 ـ 2

 

 . النبأ 12 ـ 3

 

 . المائدة 66 ـ 4

 

 . يوسف 31 ـ 5

 

 . التوبة 15 ـ 6

 

  

 

 " . األمهات أقدام تحت الجنة"  الكريم الرسول قول الرف  فمثال

 

 : ربيعة بن لبيد قول ومنه



 

 وأمامها خلفها المخافة مولى    أنه تحسب الفرجين كال فغدت          

 

 ، الجنة يدخل أن له حق صالحا عمال يعمل من:  النصب ومثال

 

 : الرمة ذي قول ومنه

 

 مخاطر إال الدهر يختطيها وال     أمامها ما خلفها يحمى وصحرا          

 

 وأمامهىىىا ، مرفىىىوع أن خبىىر خلفهىىىا"  وأمامهىىىا خلفهىىا: "  األول البيىىىت فىىىي والشىىاهد

 الظرفيىة علىى منصىوب فهىو"  أمامهىا: "  الثىاني البيىت فىي والشاهد.  عليه معطوف

 . المكانية

 

 . 1{ خلفه ومن يديه بين من معةبات له: }  تعالى قوله الجر ومثال

 

 . 2{ خلفهم ومن أيديهم بين من الرسل جا تهم إذ: }  تعالى وقوله

 

  

 

 . ظرفا إال يكون ال مكان اسم كل فهو:  المتصرف غير أما* 

 

 : قسمين إلى وينةسم

 



  الظىرف كىان إذا ، المةدرة أو الظاهرة المكانية الظرفية على النصب مالزم نوع ـ 1

 السىىما  بىىين المسىىخر والسىىحاب: }  تعىىالى كةولىىه وبينمىىا بىىين:  ذلىىك ومىىن ، مبنيىىا

 . 4{ الةيامة يوم بينكم يحكم هللا: }  تعالى وقوله ، 3{ واألر 

 

 : التالية الجر أحرف بأحد الجر أو ، الظرفية على النصب يلزم ما ـ 2

 

 . منذ ، مذ ، حتى ، إلى ، من

 

 . حيث ، َثم   ، عند ، لدن ، لدى ، تحت ، فوق:  الظروف تلك ومن

 

 . 5{ شدادا سبعا فوقكم وبنينا: }  تعالى قوله نحو

 

 ــــــــــ

 

 . الرعد 11 ـ 1

 

 . البةرة 164 ـ 3

 

 . فصلت 14 ـ 2

 

 . النسا  131 ـ 4

 

 . النبأ 2 ـ 5



 

  

 

 . 1{ غواش فوقهم ومن مهاد جهنم من لهم: }  تعالى قوله الجر ومثال

 

 . 2{ الشجرة تحت يبايعونك إذ: }  تعالى وقوله

 

 . 3{ أرجلهم تحت ومن فوقهم من ألكلوا: }  تعالى وقوله

 

 . 4{ ربهم عند أجرهم لهم: }  تعالى وقوله

 

 . 5{ معهم لما مصدق هللا عند من كتاب جا هم ولما: }  تعالى قوله الجر ومثال

 

 . 6{ فرحون لديهم بما حزب كل: }  تعالى قوله ولدن لدى ومثال

 

 . 7{ رحمة لدنك من لنا وهب: }  تعالى وقوله

 

 . 8{ ثةفتموهم حيث واقتلوهم: }  تعالى قوله حيث ومثال

 

 . 9{ أبوهم أمرهم حيث من دخلوا ولما: }  تعالى قوله محال جرها ومثال

 

  



 

 : وجره الزمان ظرف نصب

 

 محىدودا أم مبهما أكان سوا  الفعل زمان على داال كان إذا الزمان ظرف ينصب ـ 1

 " . فى"  معنى يتضمن أن بشرط ،"  مختصا" 

 

 . ساعة وتأخرت ، اليوم وحضرت ، مدة وانتظرت ، حينا مكث:  نحو

 

 . 10{ مناص حين والت: }  تعالى قوله ومنه

 

  يىىوم فىىي المدينىىة غىىادرت:  نحىىو ، واقتضىىاه المعنىىى سىىوغه إذا جىىره يجىىوز كمىىا* 

 . 11{ أهلها من غفلة حين على المدينة وخل: }  تعالى قوله ومنه.  الجمعة

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 

 . الفت  18 ـ 2.    األعراف 41 ـ 1

 

 . البةرة 263 ـ 4.       المائدة 66 ـ 3

 

 . المنمنون 53 ـ 6.        البةرة 89 ـ 5

 

 .   البةرة 191 ـ 8.    عمران آل 8 ـ 7

 



 . ص 3 ـ 10.      يوسف 68 ـ 9

 

 . الةصص 15 ـ 11

 

  

 

 . الجملة من موقعه حسب يعرب"  في"  معنى  يتضمن لم فإذا* 

 

 . الخميس يوم وجا  ، مبارك يوم الجمعة يوم:  نحو

 

 . 2{ يوما يخافون: }  تعالى وقوله ، 1{ الحسرة يوم وأنذرهم: }  تعالى قوله ومنه

 

 : اآليتين وفى ، فاعل الثاني المثال وفى ، مبتدأ األول المثال في"  فيوم" 

 

 أن غيىىر ، بالفعىىل متعلةىىا ظرفىىا يكىىون أن"  الحسىىرة يىىوم"  فىىي ويجىىوز.  بىىه  مفعىىول

 . األحسن الوجه هو ، المفعولية على نصبه

 

 أن بشىىرط ، مىىبهم سىىبه أو ، مبهمىىا كىىان مىىا إال منىىه ينصىىب ال المكىىان ظىىرف  ـىى 2

 . ميال وسرت ، المنبر فوق ووقفت ، الجند أمام مشيت:  نحو"  في"  معنى يتضمن

 

 . أمامكم من ومررت ، ورائكم من البحر:  نحو ، بالحرف جره يجوز كما* 

 

 3{ يعةوب إسحق ورا  ومن بإسحق فبشرناها: }  تعالى قوله ومنه



 

 ، المنىزل فىي جلسىت:  نحىو.  الجىر فيىه وجىب محىدودا المكىان ظىرف كىان إذا أما* 

 . المسجد في وصليت ، المدرسة إلى وذهبت

 

 موقعىه حسىب"  عليىه الداخلىة العوامىل بحسىب أعىرب"  في"  معنى يتضمن لم فذا* 

 ، الفرسىىخ ثلىىث والميىىل ، كبيىىرة مدرسىىة هىىذه ، واسىى  المنىىزل:  نحىىو"  الجملىىة مىىن

 . واسعا ملعبا ورأيت

 

 أن بشىرط نصىبت ، محىدودة أم مبهمة أكانت سوا  مشتةة المكان أسما  كانت وإذا* 

 مجلس وجلست ، الحق موقف وقفت:  نحو.  منه اشتةت الذي الفعل ناصبها يكون

 

 . الفضل أهل مذهب وذهبت ، العلم أهل

 

 ، زيىد مجلىس فىى جلسىت:  نحىو ، جىره وجىب مىن اشىتق مىا غيىر عاملىه كىان فإذا* 

 .   الفضل أهل منزل في ونزلت

 

 ــــــــــــ

 

 . مريم 39 ـ 1

 

 . اإلنسان 7 ـ 2

 

 . هود 71 ـ 3

 



  

 

   فيه المفعول عن ينوب ما

 

 ، المةدار أو ، الوقت تعيين على داال ، الظرف معنى متضمنا كان إذا:  المصدر ـ 1

 ، المضىىاف الظىىرف فيحىذف ، المصىىدر إلىىى مضىافا الظىىرف يكىىون الحالىة هىىذه وفىى

 . مةامه"  إليه المضاف"  المصدر ويةوم

 

 . النجم خفوق وسافرت ، الشمس طلوع عملي إلى ذهبت:  نحو

 

 . النجم خفوق ووقت ، الشمس طلوع وقت عملي إلى ذهبت األصل في فهي

 

 . الحجاج قدوم زمن:  أي ، الحجاج مةدم لةيتك:  ونحو

 

 . صالتها وقت:  أي ، المغرب صالة أجبتك:  ونحو

 

 . عين طرفة مدة:  أي ، عين طرفة فرقته:  قولهم ومثله

 

 . مسافر راحة البلد في وأقمت ، الصالة من ركعتين المطر ونزل

 

 . مسافر راحة ومدة ، ركعتين مدة:  أي

 

 . 1{ النجوم وإدبار فسبحه الليل ومن: }  تعالى قوله ومنه



 

 : عنترة قول ومنه ـ 3

 

 { .2} بالعظلم ورأسه البنان ُخِضبَ      كأنما النهار مد   به عهدي            

 

 . النهار مد وقت:  واألصل

 

 : طالب أبى بن جعفر بن هللا عبد قول ومنه

 

 تغانيا أشد متنا إذا ونحن    حياته أخيه عن غني كالنا            

 

 . حياته مدة:  أي

 

 ، اإلمام خلف وصليت ، محمد قرب جلست:  المكان ظرف في ومثله* 

 

 . الشام تجاه وسافرت ، الشرق نحو ورحلت

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 . الطور 49 ـ 1

 

 . بورقه يختضب شجر:  العظلم ـ 2



 

  

 

 ، بعىدها الماضىي والفعل ، الزمانية المصدرية"  ما"  من منوال المصر يكون وقد* 

 . حياتي مدة:  أي ، حياتي سأحمله:  وتأويله ، حييت ما جميلك سأحمل:  نحو

 

 عليىه دمىت مىا إال إليىك يىنده ال بىدينار تأمنه إن من ومنهم: }  تعالى قوله ومنه ـ 42

 . 1{ قائما

 

 . 2{ فيهم دمت ما شهيدا عليهم وكنت: }  تعالى وقوله

 

 ، عليىه قائما دوامك مدة في إال األزمنة جمي  في إليك ينديه ال:  اآليتين في والتةدير

 . فيهم دوامي مدة عليهم شهيدا وكنت

 

 . إليه المضاف أو ، بالظرف المميز العدد ـ 2

 

 . كيال عشرين وقطعت ، أيام ثالثة مشيت:  نحو

 

 . الجزئية ، أو الكلية على الدال إليه المضاف ـ 3

 

 . النهار بع  وارتحت ـ 44 ، الليل كل سرت:  نحو ـ 43

 

 . عامته أو جميعه أو بعضه أو كله أو ميل نصف وقطعت



 

 والتةىدير.  الشجرة غربي وجلست ، طويال ووقفت ، قليال صمت:  نحو ، صفته ـ 4

 . الشجرة غربي مكانا وجلست ، قليال وقتا صمت: 

 

 : األعشى قول ومنه ـ 4

 

 جارى مان  إنى أسيرك اقتل     له قال ثم طويل غير فشك            

 

 . طويل غير زمنا فشك:  وأصله ، الظرف عن نائب فغير ، طويل غير:  والشاهد

 

 . الجهة تلك وسكنت ، متعبا سيرا اليوم ذلك سرت:  نحو ، إليه اإلشارة ـ 5

 

 : المسموعة األلفاظ بع  ـ 6

 

 التىي األلفىاظ بعى "  فىي"  معنىى تضمنت لكونها الزمان ظروف نْصب ُنصب فمما

 . مسافر أنك الحق أفي:  والتةدير ، مسافر أنك أحةا:  نحو ، العرب عن سمعت

 

 . رأيي جهد في:  أي ، مصيب أنك رأيي وجهد:  ونحو

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 . المائدة 117 ـ 2.    عمران آل 75 ـ 1

 



  

 

 . شك غير في:  أي ، سأزورك أنى شك غير:  ونحو

 

 : يغوث عبد قول ومنه ـ 5

 

 المتاليا المغربين الرعا  نشيد    سامعا لست أن هللا عباد أحةا          

 

 . الحق أفي:  والتةدير

 

 : الجعدي النابغة قول ومنه

 

 هجاني أخلطكم أن أحةا     رسوال خلف بنى أبلغ أال            

 

 : المنذر بن قائد وهو اآلخر قول في"  بفي"  نطق وقد

 

 خمر وال هواك خل ال وأنك     هائم بك مغرم أنى الحق أفي        

 

 : الطائي زيد أبى قول ومنه

 

 السريس يظلمني ثم بمالي     أخاكم مواساتي حق أفي          

 



  

 

 اإلعراب من نماذج

 

  

 

 { غدا تكسب ماذا نفس تدري وما}  تعالى قال ـ 27

 

 . لها عمل ال نافية وما ، عطف حرف الواو:    وما

 

 . للثةل اليا  على المةدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل:  تدري

 

 . الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل:  نفس

 

  مةىىدم بىىه مفعىىول نصىىب محىىل فىىي السىىكون علىىى مبنىىى مركىىب اسىىتفهام اسىىم"  ذا مىىا

 . باالستفهام المعلةة تدري مفعولي مسد سدت الخ...  تكسب وجملة ، لتكسب

 

 هىي: تةىدير جوازا فيه مستتر ضمير وفاعله ، بالضمة مرفوع مضارع فعل:  تكسب

 . النفس على يعود

 

 . بتكسب متعلق بالفتحة منصوب زمان ظرف:  غدا

 



 محىل فىي موصىول اسىم وذا ، مبتىدأ رفى  محىل فىي اسىتفهام اسىم ما تكون أن ويجوز

 . خبر رف 

 

  

 

 { الةيامة يوم الكذب هللا على يفترون الذين َظنُ  وما}  تعالى قال ـ 28

 

 . مبتدأ رف  محل في السكون على مبنية استفهاميه:  وما ، عطف حرف الواو:  وما

 

 . مضاف وهو ، بالضمة مرفوع خبر:  ظن  

 

 . إليه مضاف جر محل في الفت  على مبنى موصول اسم:  الذين

 

 وواو ، الخمسىىة األفعىىال مىىن ألنىىه ، النىىون بثبىىوت مرفىىوع مضىىارع فعىىل:  يفتىىرون

 صىىلة اإلعىىراب مىىن لهىىا محىىل ال يفتىىرون وجملىىة ، فاعلىىه رفىى  محىىل فىىى الجماعىىة

 . الموصول

 

 . بيفترون متعلةان ومجرور جار:  هللا على

 

 . بالفتحة منصوب به مفعول:  الكذب

 

 والتةىدير ،"  َظىن  "  بالمصىدر متعلىق بالفتحة منصوب زمان ظرف يوم:  الةيامة يوم

 . بهم صان  أنه اليوم ذلك في المفترين َظن   شي  أي: 

 



 مضىاف والةيامىة ، مضاف ويم ، بعدها وما المةدرة أن مسدهما سدت الظن ومفعوال

 . إليه

 

  

 

 { واهية يومئذ فهى السما  وانشةت}  تعالى قال ـ 29

 

 حىرف للتأنيىث والتىا  ، الفىت  علىى مبنىى مىا  فعىل انشق ، عاطفة الواو:  وانشةت

 . اإلعراب من له محل ال السكون على مبنى

 

 . مرفوع فاعل:  السما 

 

 . مبتدأ رف  محل في الفت  على مبنى منفصل ضمير هي ، عاطفة الفا :  فهي

 

 متعلىق ، إليىه مضىاف وإذ ، مضاف يوم أي ، مثله إلى مضاف زمان ظرف:  يومئذ

 فىي وهىي ، إذ بعىد المحذوفىة الجملىة عىن عىو  والتنىوين ،"  واهيىة"  الفاعىل باسم

 . الحلةوم النفس بلغت إذا:  والتةدير ، إليها مضافة األصل

 

 . هي المبتدأ خبر:  واهية

 

  

 

 لىرب النىاس يةىوم يىوم ، عظىيم ليىوم مبعوثىون أنهىم أولئك َيُظنُ  أال}  تعالى قال ـ 30

 { العالمين



 

 ، اإلعىراب مىن لىه محىل ال الفىت  علىى مبنىى حىرف اإلنكاري لالستفهام الهمزة:  أال

 . لها عمل ال نافية وال

 

  يىىنمن أال أي ، اليةىىين بمعنىىى هنىىا والظىىن ، بالضىىمة مرفىىوع مضىىارع فعىىل:  يظىىن

 . والوزن الكيل في نةصوا ما أيةنوا ولو ، أولئك

 

 حىرف للخطىاب والكىاف ، فاعىل رفى  محىل في الكسر على مبنى إشارة اسم:  أولئك

 . واحدة كلمة إعرابها ويص  ، اإلعراب من له محل ال الفت  على مبنى

 

 . نصب محل في واسمها أن:  أنهم

 

 . مرفوع أن خبر:  مبعوثون

 

 . يظن مفعولي مسد سدت ومعموليها أن وجملة

 

 محىل فىي بمحذوف متعلةا يكون أن ويجوز ، بمبعوثون متعلةان ومجرور جار:  ليوم

 .  محذوف لمبتدأ خبر رف 

 

 . إعرابه وجوه في تتبعه ، ليوم صفة:  عظيم

 

 ، مثلىه بمةىدر أو ، بمبعوثىون النصىب ومحلىه ، الموضى  على السابق ليوم بدل:  يوم

 . الةيامة يوم يبعثون أي:  مةدر عامله يكون أن ويجوز

 



 . مرفوع مضارع فعل:  يةوم

 

 . ليوم باإلضافة جر محل في الخ...  يةوم وجملة ، مرفوع فاعل:  الناس

 

 مضىاف العالمين ، مضاف وهو ، بيةوم متعلةان ومجرور جار لرب:  العالمين لرب

 . السالم المذكر بجم  ملحق ألنه باليا  مجرور إليه

 

  

 

 { الليل آنا  هللا آيات يتلون}  تعالى قال ـ 31

 

 . فاعله رف  محل في الجماعة وواو ، النون بثبوت مرفوع مضارع فعل:  يتلون

 

 .. مضاف وهو ، بالكسرة منصوب به مفعول:  آيات

 

 . مجرور إليه مضاف الجاللة لفظ:  هللا

 

 .. مضاف وهو ، بيتلون متعلق بالفتحة منصوب زمان ظرف:  آنا 

 

 . ألمة ثانية صفة رف  محل في يتلون وجملة ، بالكسرة مجرور إليه مضاف:  الليل

 

  

 



 { وعشيا بكرة سبحوه أن إليهم فأوحى}  تعالى قال ـ 32

 

 وعطىوف ، المةدر الفت  على مبنى ما  فعل وأوحى ، عطف حرف الفا :  فأوحى

 علىى يعىود هىو:  تةىديره جوازا فيه مستتر ضمير والفاعل ، اآلية أول في خرج على

 . زكريا

 

 . بأوحى متعلةان ومجرور جار:  إليهم

 

 فعىل وسىبحوه ، الةىول معنىى متضىمنة جملىة بعىد وقعت ألنها تفسيره أن:  سبحوه أن

 محىل فىي الغائىب وضمير ، فاعل رف  محل في والواو ، النون حذف على مبنى أمر

 . به مفعول نصب

 

 . بسبحوه متعلق زمان ظرف:  بكرة

 

 تكىىون أن"  أن"  فىىي ويجىىوز.  بكىىرة علىىى عطىىف وعشىىيا ، عاطفىىة الىىواو:  وعشىىيا

 . ألوحى به مفعوال مصدرية

 

  

 

 { خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال}  تعالى قال ـ 33

 

 ، للثةل المةدرة بالضمة مرفوع مضارع فعل يأتيه ، لها عمل ال نافية ال:  يأتيه ال

 

 . به مفعول نصب محل في المتصل والضمير



 

 . بالضمة مرفوع فاعل:  الباطل

 

 .. مضاف وبين ، بيأتيه متعلةان ومجرور جار:  بين من

 

 جىر محىل فىي المتصل والضمير ، مضاف ويدي ، باليا  مجرور إليه مضاف:  يديه

 . إليه مضاف

 

 . نافية وال ، عاطفة الواو:  وال

 

 ، مضىىاف وخلىىف ، السىىابق الجملىىة شىىبه علىىى معطىىوف ومجىىرور جىىار:  خلفىىه مىىن

 . إليه مضاف جر محل في المتصل والضمير

 

  

 

 { الدهر إال يهلكنا وما}  تعالى قال ـ 34

 

 . لها عمل ال نافية وما ، عاطفة الواو:  وما

 

 نصىب محىل فىي متصىل ضىمير المتكلمىين ونىا ، مرفىوع مضارع فعل يهلك:  يهلكنا

 . به مفعول

 

 . لها عمل ال حصر أداة:  إال



 

 . بالضمة مرفوع فاعل:  الدهر

 

 { تصبحون وحين تمسون حين هللا فسبحان}  تعالى قال ـ 35

 

 ، اإلعىىراب مىىن لهىىا محىىل ال الفىىت  علىىى مبنىىى حىىرف الفصىىيحة هىىي الفىىا :  فسىىبحان

 ، السىاعة وقيىام وابتىدا  ، الخلىق فىي هللا عظمة من تةدم عما وأبانت أفصحت وكأنها

 وهىىو ، نصىىب محىىل فىىي الىىت  علىىى مبنىىى محىىذوف لفعىىل مطلىىق مفعىىول وسىىبحان

     مضاف،

 

 . إليه مضاف الجاللة لفظ:  هللا

 

 . . مضاف وهو ، بسبحان متعلق بالفتحة منصوب زمان ظرف:  حين

 

  رفىى  محىىل فىىي الجماعىىة وواو ، النىىون بثبىىوت مرفىىوع تىىام مضىىارع فعىىل:  تمسىىون

 . لحين باإلضافة جر محل في تمسون وجملة.  فاعله

 

 متعلق بالفتحة منصوب زمان ظرف وحين ، عطف حرف الواو:  تصبحون وحين

 

 محىل في الجماعة وواو ، النون بثبوت مرفوع مضارع فعل وتصبحون ، بتصبحون

 . تمسون وحين جملة على معطوفة تصبحون حين وجملة.  فاعله رف 

 

  

 



 { ضحاها أو عشية إال يلبثوا لم}  تعالى قال ـ 36

 

 ، اإلعىراب مىن لىه محىل ال السىكون على مبنى وقلب وجزم نفى حرف لم:  يلبثوا لم

 فىي الجماعىة وواو ، النىون حىذف جزمىه وعالمىة ، بلىم مجىزوم مضىارع فعىل يلبثوا

 أول فىي كىأن خبىر رفى  محىل فىى يلبثىوا لم وجملة.  فارقة واأللف ، فاعله رف  محل

 . اآلية

 

 . بيلبثوا متعلق زمان ظرف وعشية ، حصر أداة إال:  عشية إال

 

 ، مضىىاف وهىىو ، عشىىية علىىى معطىىوف وضىىحاها ، عطىىف حىىرف أو:  ضىىحاها أو

 . إليه مضاف جر محل في المتصل والضمير

 

 ، المالبسىة من بينهما لما ، العشية إلى الضحى إضافة صحت وقد:  الزمخشري قال

 لىم كأنهىا لبىثهم مىدة أن علىى للداللىة هنىا اإلضافة وفائدة ، واحد نهار في الجتماعهما

 إلىىى أضىىافه اليىىوم تىىرك فلمىىا ، ضىىحاه أو عشىىية منىىه سىىاعة ولكىىن ، كىىامال يومىىا تبلىىغ

 { .1} نهار من ساعة يلبثوا لم:  كةوله فهو ، عشية

 

  

 

 { صدقهم الصادقين ينف  يوم هذا}  تعالى قال ـ 37

 

 . مبتدأ رف  محل في السكون على مبنى إشارة اسم:  هذا

 

 .. مضاف وهو ، بالضمة مرفوع خبر:  يوم

 



 . إليه مضاف جر محل في ينف  وجملة ، بالضمة مرفوع مضارع فعل:  ينف 

 

 . باليا  منصوب به مفعول:  الصادقين

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 . 372ص 10ج وبيانه الكريم الةرآن إعراب عن نةال ـ 1

 

  

 

 فىي المتصىل والضىمير ، مضىاف وصىدق ، بالضىمة مرفىوع مىنخر فاعىل:  صدقهم

 جر محل

 

 . إليه مضاف

 

 { شئتم أنى   حرثكم فأتوا}  تعالى قال ـ 38

 

 وسىميت ، اإلعىراب مىن لهىا محىل ال الفىت  علىى مبنىى حىرف الفصىيحة الفا :  فأتوا

 ، النىون حىذف علىى مبنىى أمىر فعىل أتىوا ، مةىدر شرط عن أفصحت ألنها بالفصيحة

 . فارقة واأللف ، فاعله رف  محل فى الجماعة وواو

 

 محىل فىى مبنىى متصل ضمير والكاف ، مضاف وهو ، منصوب به مفعول:  حرثكم

 . باإلضافة جر

 



 ، بشىئتم متعلىق زمىان ظىرف نصىب محىل فىى السىكون على مبنى استفهام اسم:  أنى

 ظىرف هىو:  وقيىل ، أيضىا شىئتم عاملىه علىى تةىدم حىال نصىب محىل فىي هىو:  وقيل

 . بأتوا متعلق

 

 . محذوف ومفعوله ، الجم  عالمة والميم وفاعل فعل:  شئتم

 

 . إليها أنى بإضافة جر محل في شئتم وجملة

 

  

 

 { عليكم هللا فمن قبل من كنتم كذلك}  تعالى قال ـ 39

 

 . لكنتم خبر نصب محل في بمحذوف متعلةان ومجرور جار:  كذلك

 

 رفى  محىل فىي المتصىل والضىمير ، السكون على مبنى ناقص ما  فعل كان:  كنتم

 لتشىبيه مسوقة ، اإلعراب من لها محل ال مستأنفة الخ...  كنتم كذلك:  وجملة ، اسمه

 . عليها كانوا التي بحالتهم الراهنة حالتهم

 

 اإلضىافة عىن لةطعىه الضىم علىى مبنىى زمىان ظرف وقبل ، جر حرف من:  قبل من

 . حال بمحذوف متعلق ، معنى ال لفظا

 

 . الفت  على مبنى ما  فعل ومن ، عاطفة الفا :  فمن

 

 . قبلها ما على معطوفة هللا من وجملة ، بالضمة مرفوع فاعل الجاللة لفظ:  هللا



 

 . بمن متعلةان ومجرور جار:  عليكم

 

 { أرجلهم تحت ومن فوقهم من ألكلوا}  تعالى قال ـ 40

 

 التصىىاله الضىىم علىىى مبنىى مىىا  فعىىل وأكلىوا ، لىىو جىىواب فىي واقعىىة الىىالم:  ألكلىوا

 ومفعولىىه ، فاعىل رفى  محىل فىىي السىكون علىى مبنىي متصىىل ضىمير والىواو ، بىالواو

  يحىىل فىىالن:  قىىولهم فىىي كمىىا ، الفعىىل نفىىس إلىىى للةصىىد أو ، التعمىىيم لةصىىد محىىذوف

 علىى للشىي  نفسىك فىي المةصىود المعنىى إثبىات علىى كلىه ذلىك فىي واألصل ، ويعةد

 . الجازم غير الشرط جواب اإلعراب من لها محل ال أكلوا وجملة ، اإلطالق

 

  بىىىه للمفعىىىول صىىىفة بمحىىىذوف أو ، بىىىأكلوا متعلةىىىان  ومجىىىرور جىىىار:  فىىىوقهم مىىىن

 . إليه مضاف جر محل في المتصل والضمير ، المحذوف

 

 . قبله ما على معطوف أرجلهم تحت ومن ، عاطفة الواو:  أرجلهم تحت ومن

 

  

 

 { متكأ لهن واعتدت}  تعالى قال ـ 41

 

 للتأنيىث والتىا  ، الفىت  علىى مبنى ما  فعل اعتدت ، عطف حرف الواو:  واعتدت

 . العزيز امرأة على يعود هي:  تةديره جوازا فيه مستتر ضمير والفاعل ،

 

 . قبلها ما على معطوفة والجملة



 

 . باعتدت متعلةان ومجرور جار:  لهن

 

 هىذا ذكرنىا وقىد ، المكانيىة الظرفية على منصوبا يكون أن ويجوز ، به مفعول:  متكأ

 والتنبيهىات الفوائىد مىن موضىعه فىي والمعىربين المفسىرين رأي فيه وبينا ، بالتفصيل

 . فانتبه

 

  

 

 : الشاعر قال ـ 3

 

 بالِعْضلم ورأُسهُ  البنانُ  ُخِضبَ      كأنما النهار مد   به عهدي        

 

 ظهورهىا مىن منى  ، المىتكلم يىا  قبىل مىا علىى المةىدرة بالضمة مرفوع مبتدأ:  عهدي

 مىن.  باإلضىافة جر محل في متصل ضمير واليا  ، المناسبة بالحركة المحل اشتغال

 . لفاعله المصدر إضافة

 

 ، بالمصىىدر يتعلةىىا أن ويجىىوز ، المبتىىدأ خبىىر بمحىىذوف متعلةىىان ومجىىرور جىىار:  بىىه

 مسىده حىاال الواقعىة الجملىة لسىد محىذوف والخبر ، به المفعول موض  فى أنهما على

{1. } 

 

 مىن أي ، االسىتةرار مىن بىدل:  التبريىزي قىال ، بالفتحىة منصىوب زمىان ظرف:  مد  

 والمجرور الجار

 



 ، الخبىىر وهىىو ، بىىأجنبي متعلةىىه وبىىين بينىىه يفصىىل لىىئال بالمصىىدر يعلةىىه ولىىم ،"  بىىه" 

 بنانىه مخضىوبا كونه حال النهار طول عهدته:  والتةدير ، بالمصدر تتعلق أن ويجوز

 . بالعضلم ورأسه

 

 . كافة وما ، بما التصاله عمله كف ونصب تشبيه حرف كأن:  كأنما

 

 . للمجهول مبنى ما  فعل:  خضب

 

 . بالضمة مرفوع فاعل نائب:  البنان

 

 ، مضىىىاف ورأس ، البنىىىان علىىىى معطىىىوف رأس ، عطىىىف حىىىرف الىىىواو:  ورأسىىىه

 . إليه مضاف جر محل في المتصل والضمير

 

 . بخضب متعلةان ومجرور جار:  بالعضلم

 

 بالبىا  محىال المجىرور الضىمير من حال نصب محل في الخ...  خضب كأنما وجملة

 . الخبر مسد سادة الحال وهذه ، فةط الضمير والرابط ، المصدر فيها والعمل ،

 

 . اإلعراب من لها محل ال مستأنفة الخ...  به عهدي وجملة

 

  

 

 { قائما عليه دمت ما إال إليك ينده ال بدينار تأمنه إن من ومنهم}  تعالى قال ـ 42

 



 رفى  محىل فىي بمحىذوف متعلىق ومجىرور جىار مىنهم ، عطىف حىرف والىوا:  ومنهم

 . مةدم خبر

 

 نكىىرة أو ، مىىنخر مبتىىدأ رفىى  محىىل فىىى السىىكون علىىى مبنىىى موصىىول اسىىم:  مىىن

 . أيضا منخر مبتدأ وهى ، ناس بمعنى موصوفة

 

 ضىمير والفاعىل ، مجىزوم الشىرط فعىل وتأمنىه ، فعلىين تجىزم شىرطية إن:  تأمنه إن

 . به مفعول نصب محل في المتصل والضمير ، أنت تةديره وجوبا فيه مستتر

 

 . بدينار متعلةان ومجرور جار:  بدينار

 

 وعالمىة ، الشىرط جىواب مجىزوم مضىارع فعل ينده ، لها عمل ال نافية ال:  ينده ال

 والضىمير ، هىو تةىديره جىوازا فيىه مسىتتر ضىمير والفعل ، العلة حرف حذف جزمه

 . به مفعول نصب محل في المتصل

 

 . بينده متعلةان ومجرور جار:  إليك

 

 من اعتبرنا إذا ، اإلعراب من لها محل ال الموصول صلة إما وجوابه الشرط وجملة

 . موصوفة بكرة من اعتبرنا إذا لها صفة رف  محل في وإما ، موصولة

 

 " . ملغي استثنا  حرف"  لها عمل ال حصر أداة:  إال  

 

 فىي متصىل ضىمير والتا  ، ناقص ما  فعل ودمت ، ظرفية مصدرية ما:  دمت ما

 الظرفيىة علىى نصىب محىل فىى والفعىل مىا مىن المىنول والمصىدر ، اسىمه رف  محل



 ال:  والتةىدير ، العىام الظىرف مىن مفىر  واالسىتثنا  ، يىنده بالفعىل متعلىق ، الزمانية

 . عليه قائما دوامك مدة في إال ، األزمنة جمي  في إليك ينده

 

 " . بةائما"  متعلةان ومجرور جار:  عليه

 

 . بالفتحة منصوب مادمت خبر:  قائما

 

  

 

 " الليل كل سرت"  ـ 43

 

 . وفاعل فعل:  سرت

 

 .. مضاف وهو ، بالفتحة منصوب الزمان ظرف عن نائب:  كل

 

 . بالكسرة مجرور إليه مضاف:  الليل

 

 . الليل كل زمنا سرت:  والتةدير

 

  

 

 " النهار بع  ارتحت"  ـ 44

 



 . وفاعل فعل:  ارتحت

 

 .. مضاف وهو ، بالفتحة منصوب الزمان ظرف عن نائب:  بع 

 

 . بالكسرة مجرور إليه مضاف:  النهار

 

 . النهار بع  زمنا سرت:  والتةدير

 

  

 

 : الشاعر قال ـ 4

 

 جاري مان  إني أسيرك اقتل      له قال ثم طويل غير فشك       

 

 ضىمير والفاعىل ، الفىت  علىى مبنىى مىا  فعىل وشىك ، قبلهىا مىا حسىب الفا :  فشك

 . هو تةديره جوازا فيه مستتر

 

 .. مضاف وهو الزمان ظرف عن نائب:  غير

 

 . طويل غير زمان والتةدير ، بالكسرة مجرور إليه مضاف:  طويل

 

 مسىتتر ضىمير والفاعىل ، الفت  على مبنى ما  فعل قال ، عطف حرف ثم:  قال ثم

 . هو:  تةديره جوازا فيه



 

 . بةال متعلةان ومجرور جار:  له

 

 . أنت تةديره فيه مستتر ضمير والفاعل ، السكون على مبنى أمر فعل:  اقتل

 

 . الةول مةول نصب محل في أسيرك اقتل وجملة

 

 محىل فىي متصل ضمير والكاف مضاف وهو ، بالفتحة منصوب به مفعول:  أسيرك

 . إليه مضاف جر

 

 . اسمه نصب محل في المتصل والضمير ، ونصب توكيد حرف:  إني

 

 . أنا تةديره وجوبا فيه مستتر ضمير وفاعله ، مرفوع إن خبر:  مان 

 

 المحىل اشىتغال ظهورهىا مىن منى  المةىدرة بالفتحىة منصىوب بىه مفعول جار:  جاري

 . إليه مضاف جر محل في المتكلم ويا  ، مضاف وهو ، المناسبة بحركة

 

  

 

 : الشاعر قال ـ 5

 

 المتاليا المغربين الرعاة نشيد     سامعا لست أن هللا عباد أحةا      

 



 ظرف وحةا ، اإلعراب من لها محل ال الفت  على مبنى استفهام حرف الهمزة:  أحةا

 المسىموعة األلفىاظ من وهو ،"  في"  معنى متضمن الظاهرة بالفتحة منصوب زمان

 . حق أفي والتةدير ، العرب عن

 

 .. مضاف وهو ، بالفتحة منصوب محذوف ندا  بحرف منادى:  عباد

 

 . بالكسرة مجرور إليه مضاف الجاللة لفظ:  هللا

 

 نىىون بىىدون أنىىي أو ، أننىىي:  تةىىديره مسىىتتر ضىىمير واسىىمها الثةيلىىة مىىن مخففىىة:  أن

 الثةيلىة"  أن  "  عمل تعمل الثةيلة من المخففة"  أن"  أن هذا ومعنى ، أنك أو ، الوقاية

 . وللضرورة ، المخاطب أو ، الشأن ضمير اسمها يكون أن بشرط

 

 متصىل ضمير والتا  ، بالتا  التصاله ، السكون على مبنى ناقص ما  فعل:  لست

 . اسمه رف  محل في الضم على مبنى

 

 وجوبىا فيىه مسىتتر ضىمير"  سىامعا: "  وفاعىل ، بالفتحة منصوب ليس خبر:  سامعا

 . أنْ  خبر رف  محل في سامعا لست وجملة.  أنا:  تةديره

 

 .. مضاف وهو ، الفاعل السم به مفعول:  نشيد

 

 . بالكسرة مجرور إليه مضاف:  الرعا 

 

 . باليا  مجرورة لرعا  صفة:  المغربين

 



 ظهورهىا مىن منى  اليىا  علىى المةىدرة بالكسىرة مجىرورة لرعىا  ثانيىة صفة:  المتاليا

 . لإلطالق واأللف ، الثةل


