الدرس اللغوي :إعراب الفعل المضارع :رفعه ونصبه
اوال :تحديد الظاهرة ومالحظتها
:المجموعة ا
.يشهد ظهور التكنولوجيا الجديدة مواقف متباينة 1-
.هناك من يسعى إلى حرمان اإلنسان من المعرفة 2-
.هناك من يدعو إلى القلق من انعزال الفرد 3-
.التكنولوجيا تعلي فرص التعلم 4-
:المجموعة ب
.تسال المعارض دون أن يجيبك 5-
.يستعمل الحاسوب كي يتعلم أكثر 6-
.لن تستطيع شبكة المعلومات أن تتوقف 7-
.أبهرتك التكنولوجيا ،إذن تدافع عنها 8-
:المجموعة ج
.يتوقف عن استعمال الكتاب ليكلم اآللة 9-
.ما كان الكتاب ليختل هذه المكانة لوال أهميته 10-
.أتدرب على الحاسوب أو أتقن استعماله 11-
.ال تستغرق وقتك في المشاهدة فتأسف لذلك 12-
.ال تسرق في التشاؤم وتخفي تفاؤلك 13-
.ال تناصر موقفا حتى تتأكد من صوابه 14-

:ثانيا :الوصف والتحليل
:رفع الفعل المضارع :الصحيح والمعتل 1-
الفعل
المثال
المضارع
يشهد
1

نوعه

حكمه اإلعرابي

فعل صحيح

مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة

2
3
4

على أخره
فعل معتل األخر باأللف مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة
فعل معتل األخر بالواو مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة
فعل معتل األخر بالياء مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة

يسعى
يدعو
تعلي

:نصب الفعل المضارع الصحيح و المعتل 2-
:ا -نصب الفعل المضارع بأدوات النصب الظاهرة
المثال
5
6
7
8

الفعل المضارع حكمه االعرابي اداة نصبه
ان
منصوب
يجيب
كي
منصوب
يتعلم
لن
منصوب
تستطع
إذن
منصوب
تدافع

:ب -نصب الفعل المضارع بأدوات النصب المضمرة
المثال
9
10

الفعل
المضارع
منصوب
يكلم
منصوب
يحتل

حكمه اإلعرابي أداة النصب

11

أتقن

منصوب

12

تأسف

منصوب

13

تخفي

منصوب

14

تتأكد

منصوب

أن مضمرة بعد الم التعليل
أن مضمرة بعد الم الجحود
أن مضمرة بعد (أو) بمعنى(إلى
)أن
أن مضمرة بعد فاء السببية
المسبوقة بنفي
أن مضمرة بعد واو المعية
المسبوقة بنفي
أن مضمرة بعد حتى الدالة على
الغاية أو التعليل

:تحويل الفعل المضارع وأدوات نصبه إلى مصدر مؤول 3-
.يستعمل اإلنسان الحاسوب كي ينجز أعماله –
.يستعمل اإلنسان الحاسوب النجاز أعماله =
.أصبح الكتاب معروضا دون أن يثير الزائر –
.أصبح الكتاب معروضا دون إثارة الكاتب =

حكمها
جواز اإلضمار
وجوب اإلضمار
وجوب اإلضمار
وجوب اإلضمار
وجوب اإلضمار
وجوب اإلضمار

.يتوقف في ركن الشارع ليضبط ساعته –
.يتوقف في ركن الشارع ليضبط ساعته =

:استنتاج
.يرفع الفعل المضارع ،و تكون عالمة رفعه  – :الضمة الظاهرة إذا كان صحيحا – .الضمة المقدرة إذا كان معتال +
ب األربعة :أَ ْن -لَ ْن -إ َذ ْن -كـ َ ْي +
.يُ ْن َ
ص ِ
صبُ الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بأحد النَّوا ِ
صبُ بالفَتحة الظَّا ِهرة ،إذا كان ♦
:يُ ْن َ
.ص ِحي َح اآل ِخر ●
َ
.أو ُم ْعتَ َّل اآل ِخر بالواو ●
.أو ُم ْعتَ َّل اآل ِخر بالياء ●
صبُ بالفتحة ال ُمقَ َّد َرة ِعلى األلف إذا كان ُم ْعتَ َّل اآل ِخر باأللف ♦
.يُ ْن َ
صبُ ب َحذف النُّون إذا كان من األفعال الخمسة ♦
.يُ ْن َ
صبُ أَ ْن الفعل ال ُمضارع ظا ِهرة و ُمضْ َم َرة +
:تَ ْن ِ
صتَيْن – :أ -يُنصب الفعل المضارع بـ (أَ ْن) ُمضْ َم َرةً ُوجُوباً في خمسة َمواضع
بعد الَ ِم ال ُجحُو ِد ال َمسْبوقة ب َكان أو يَكون النَّاقِ َ
ْ
َّ
َّ
َ
او ال َم ِعيَّ ِة ال َم ْسبُوقة بِنَفي أو طلب – بعد َحتى ال َّدالة على الغايَة أو التعْليل
ال َم ْنفِيَتين – .بعد فاء ال َّسبَبِيَّ ِة المسبوقة بنفي – بعد َو ِ
)– بعد( أَََ وْ ) التي بمعنى (إِل َى أَ ْن) أو (إِالَّ أَ ْن
صبُ الفعل المضارع بـ ( أَ ْن) ال ُمضْ َم َر ِة َج َوازاً بعد الم التَّ ْعلِي ِل
:ب -يُ ْن َ
.يُتَأ َّو ُل الفعل ال ُمضارع بمصدر بعد :أَ ْنَ ،ك ْيَ ،ما ولَوْ ال َمصْ دريتين ،وال ُم التَّعليل،وتُؤوَّل أَ َّن مع اسمها وخبرها بمصدر +
:الفِعل ال ُمضارع ال َمرْ فوع -
يُرْ فَ ُع الفِعل ال ُمضارع – الصَّحيح اآلخر -إذا لم تسبقه أداة من أدوات النَّصب أو الجزم بالضمة الظاهرة .مثال :يَ ْق َرأُ ْال َولَ ُد ●
صةً
.قِ َّ
يُرْ فَ ُع الفِعل ال ُمضارع – ال ُمعْتل اآلخر -إذا لم تسبقه أداة من ●
:أدوات النَّصب أو الجزم بالضَّمة ال ُمقَ َّد َرة
.على األلف ،مثال :نَ ْن َسى ا ِإل َسا َءةَ بِسُرْ عَة ●
ُ
.أو على الواو ،مثال :يَ ْعدُو الال َّ ِعبُ َو َرا َء ْالك َر ِة ●
.أو على الياء،مثال :يَجْ ِري يَحْ يَى بِب ْ
ُط ء ●
:الفِعل ال ُمضارع ال َم ْنصوب 2-
َ
ب األربعة :أ ْن -لَ ْن -إ َذ ْن -كـ َ ْي
.يُ ْن َ
ص ِ
صبُ الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بأحد النَّوا ِ
َّ
َ
صبُ بالفتحة الظا ِهرة ،إذا كان ♦
:يُ ْن َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ب ال ُك َرةَ ●
يح اآل ِخر ،مثال :أ ِري ُد أ ْن أل َع َ
ص ِح َ
َ .
َّ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
عْ
َّ
ار ●
ن
ال
م
و
ن
د
ي
ن
ل
:
مثال
بالواو،
ر
اآلخ
ل
ت
م
َ َ ِ نَ
ِ
.أو ُ
ِ
ي بَ ْع َد اليَوْ ِم ●
.أو ُم ْعتَ َّل اآل ِخر بالياء ،مثال :لَ ْن يَجْ ر َ
َ
ْ
َّ
اآلخر باأللف ،مثالَ :ك ْي أَ َرى بِنَ ْف ِسي ♦
ل
ت
ع
م
كان
صبُ بالفتحة ال ُمقَ َّد َرة ِعلى األلف إذا
.يُ ْن َ
ِ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُّ
صبُ ب َحذف النون إذا كان من األفعال الخمسة ،مثال :يُ ِحبُّ األطفَا ُل أ ْن يَل َعبُوا ك َرةَ القَد َِم ♦
.يُ ْن َ

َريَة◄
:أَ ْن ال َمصْ د ِ
صبُ أَ ْن الفعل ال ُمضارع ظا ِهرة و ُمضْ َم َرة
:تَ ْن ِ
َ
ً
:أ -يُنصب الفعل المضارع بـ (أ ْن) ُمضْ َم َرةً ُوجُوبا في خمسة َمواضع
صتَيْن ال َم ْنفِيَتينَ :ما َكانَ َّ
ُضيِّ َع أَجْ َر ُك ْم 1-
َّللاُ لِي َ
.بعد الَ ِم ال ُجحُو ِد ال َمسْبوقة ب َكان أو يَكون النَّاقِ َ
:بعد فاء ال َّسبَبِيَّ ِة المسبوقة بنفي أو طلب 2-
يب ●
.لَ ْم يُسْأ َ ِل ْال َولَ ُد فَي ُِج َ
ْ
َ
او ال َم ِعيَّ ِة ال َم ْسبُوقة بِنَفي أو طلب ●
ُ :ك ْن لَيِّنا ً فَتُ َحبَّ (.تُفِي ُد أن ما قبلها َسبَبٌ في حُصول ما بعدها) – -3 .بعد َو ِ
.لَ ْم يَ ْف َع ِل ال َخيْر َ َويَ ْن َد َم ●
ُ
َ
ُ
صاحبة ما قبلها لِما بَعدها●
)الَ تَأْ ُمرْ بِال ِّ
ب( .تفِيد ُم َ
ق َوتَ ْك ِذ َ
ص ْد ِ
ْ
.بعد َحتَّى ال َّدالة على الغايَة أو التَّعْليل :الَ تَأ ُكلْ َحتى تَجُو َع 4-
).بعد( أَََ وْ ) التي بمعنى (إِل َى أَ ْن) أو (إِالَّ أَ ْن 5-
َ
ْ
َّ
أن يَتِ َّم ِشفاؤُك) ● يُ َعاقَبُ ال ُم ِسي ُء أوْ يَ ْعتَذ َر( .بمعنى إال ْ
ك (بمعنى إلَى ْ
أن ي ْعتَ ِذ َر ●
).اِ ْستَ ِم ْع نُصْ َح الطَبيب أَوْ يَت َم شفَا ُؤ َ
صبُ الفعل المضارع بـ ( أَ ْن) ال ُمضْ َم َر ِة َج َوازاً بعد الم التَّ ْعلِي ِل
:ب -يُ ْن َ
َ
َ
) َجلَس ُ
ْت أل ْستَري َح…( ما بَعد الالم َسبَبٌ فِي ُحصُو ِل ما قَ ْبلها
 :مالحظة ◙
يُتَأ َّو ُل الفعل ال ُمضارع بمصدر بعد :أَ ْنَ ،ك ْيَ ،ما ولَوْ ال َمصْ دريتين،
.وال ُم التَّعليل،وتُؤوَّل أَ َّن مع اسمها وخبرها بمصدر
:مثال
ب ْال ُك َر ِة ●
ب ْال ُك َرة ← أُ ِري ُد لَ ِع َ
.أُ ِري ُد أَ ْن أَ ْل َع َ
ت ألَ َِ ْست َِري َح ← َجلَس ُ
َ .جلَ ْس ُ
ْت ِللرَّا َح ِة ●
َ
ْت َك ْي أ ْست َِري َح ← َجلَس ُ
َ .جلَس ُ
ْت لِلرَّا َح ِة ●
ص ْنعُكَ ●
.أَ ْع َجبَنِي َما تَصْ نَ ُع ← أَ ْع َجبَنِي ُ
ت لَوْ تَ ْع َم ُل ← َو ِد ْد ُ
َ .و ِد ْد ُ
ك●
ت َع َملَ َ
أوال :رفع المضارع.
يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم ،ولم يكن معطوفا ً على فعل منصوب أو مجزوم.
عالمات رفع الفعل المضارع:
 يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح اآلخر:يتفو ُ
ق المخلص في مذاكرته.
 يرفع بالضمة المقدرة إذا كان الفعل معتل اآلخر:المجتهد يس َعى إلى التفوق.
المؤمن يرجُو عفو َّللا دائما ً.
 يرفع بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة:المؤمنون يسعدون بالقرب من َّللا.
الطالبان يستعدان لالمتحان.
أنت تحافظين على الصالة دائما ً.

ثانيا :نصب الفعل المضارع:
ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب التالية :
[ ْ
أن – لن – كي – الم التعليل – حتى – واو المعية – الم الجحود – فاء السببية – إذن]
عالمات نصب الفعل المضارع:
 -1الفتحة الظاهرة :إذا كان الفعل صحيح اآلخر ،أو معتالً بالواو أو الياء:
لن أقو َل إال الحق.
البد من االجتهاد كي نسم َو.
على القاضي أن يقض َي بالحق.
 -2الفتحة المقدرة  :إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللف:
أسعى في شر أبداً.
لن
ْ
 -3حذف النون  :إذا كان من األفعال الخمسة:
عليكم أن تصلوا.
عليكما أن تصليا.
الفعل المضارع المعطوف على فعل مضارع منصوب قبله فهو منصوب مثله:
نتكاسل ونتخاذ َل في البحث عن التفوق .
علينا أال
َ
أمثلة ألدوات نصب الفعل المضارع :
 ْأن  :وهي حرف مصدري
مثل  :عليك أن تجته َد – عليكم أن تجتهدوا
 لن  :تنفي الفعل في المستقبلمثل  :لن يرحم َّللا المتخاذلين .
 كي  :ما قبلها سبب وتعليل لما بعدهامثل  :اجتهدوا كي تلحقوا بركب التفوق .
 الم التعليل :مثل :اعبد َّللا مخلصا ً لتنال رضاه.
 -حتى  :تفيد الغاية إذا كانت بمعنى ” إلى أن “

مثل  :سأعبد َّللا حتى أموتَ .
 حتى  :تفيد التعليل إذا كانت بمعنى ” لكي “ق أحالمك في الحياة.
مثل  :اجتهد حتى تحق َ
 واو المعية  :وهي التي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهي بمعنى (مع) وتفيد المصاحبة ودائماً تسبق بـ (نهي – نفي)مثل :

ال تَ ْنهَ ع َْن ُخلُق َوتَأْتِ َي ِم ْثلَهُ

ك إِذا فَ َعلْتَ عَظي ُم
عا ٌر َعلَ ْي َ

***

 الم الجحود  :وهي تفيد اإلنكار الشديد  ،ويشترط فيها أن تسبق بكون منفي (ما كان – لم يكن) حتى تكون من أدواتالنصب.
مثل َ :وما كانَ َّللاُ لِيُ َع ِّذبَهُ ْم َوأَ ْنتَ فِيه ْم

– لَ ْم يَ ُك ِن َّللاُ لِيَ ْغفِ َر لَهُ ْم .

 إذن  :حرف جواب وجزاء ونصب واستقبالمثل  :إذن تتفوق  ،جوابا ً لمن قال  :سأجتهد .
 فاء السببية  :تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها  ،وهي من أدوات نصب الفعل المضارع.لكي تكون (فاء السببية) من أدوات نصب الفعل المضارع البد أن تكون مسبوقة بما يدل على :
أ – النفي  :مثل :
ما فعلت ذنبا فأنــد َم.
ب – الطلب  :ويشمل (األمر – النهي – االستفهام – التمني – الرجاء)
مثل :
اجتهدوا في دراستكم فتحققوا ما تريدون .
ال تتكاسلوا عـن العبــادة فتندمــوا .
هل تخرج ما عليك من زكاة فتنال الثواب .
ليتنا نرضى ضميرنا فيرضى عنا َّللا .
لعل االمتحان يأتي سهالً فنستريح .

:نماذج في اإلعراب
:يَ ْق َرأُ ْال َولَ ُد قِ َّ
صةً 1-
.يَ ْق َرأُ  :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
ْال َولَ ُد  :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .قِ َّ
صةً :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
.على آخره

:نَ ْن َسى ا ِإل َسا َءةَ بِسُرْ عَة 2-
 ).نَ ْن َسى  :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( نَحْ نُ
اإل َسا َءةَ :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
ِ .
.بـ ِ :حرف جر مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب
.سُرْ عَة :اسم مجرور بالباء ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
صي َحةَ 3-
:لَتَ ْس َم َع َّن النَّ ِ
.لَـ :الم األمر ،حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب
تَ ْستَ َم َع َّن :فعل مضارع مبني على الفتح التّصاله بنون التّوكيد
الثقيلة،والنون حرف توكيد مبني على الفتح ال محل لها
).من اإلعراب،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره(أَ ْنتَ
صي َحةَ :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
.النَّ ِ
ْ
:يَ ْذهَ ْبنَ إِلَى ال َع َم ِل بَا ِكرً ا 4-
يَ ْذهَ ْبنَ  :فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة،ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع
.فاعل
.إِلَى :حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب
ْ .ال َع َم ِل :اسم مجرور بإلى ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
.بَا ِكرً ا :مفعول فيه ظرف زمان منصوب ،وعالمة نصبه الفتحةالظاهرة على آخره
:يَ ْعدُو الالَّ ِعبُ َو َرا َء ْال ُك َر ِة 5-
.يَ ْعدُو :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو
.الالَّ ِعبُ  :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
َ .و َرا َء :مفعول فيه ظرف مكان منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف
ْ .ال ُك َر ِة :مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
:يَجْ ِري يَحْ يَى بِب ْ
ُط ء 6-
.يَجْ ِري :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء
.يَحْ يَى :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف
.بـ ِ :حرف جر مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب
.ب ْ
ُطء :اسم مجرور بالباء ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،وشبه الجملة في محل نصب حال
ْ
ْ
َ
َ
ب ال ُك َرةَ 7-
:أُ ِري ُد أ ْن أل َع َ
.أُ ِري ُد :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
.أَ ْن :حرف نصب ومصدر مبني على السكون
ب :فعل مضارع منصوب بأن ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
أَ ْل َع َ
 ).على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أنَاَ
ْال ُك َرةَ :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب
ب ال ُك َر ِة
 ).مفعول به ( تقديره :أُ ِري ُد لَ ِع َ
ار 8-
:لَ ْن يَ ْدنُ َو ِمنَ النَّ ِ
.لَ ْن :حرف نفي ونصب واستقبال  ،مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
).يَ ْدنُ َو :فعل مضارع منصوب بلَ ْن  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره(ه َُو
ِ .منَ  :حرف جر مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب
ي بَ ْع َد اليَوْ ِم
ار :اسم مجرور بمن،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره -9 .لَ ْن يَجْ ر َ
:النَّ ِ
.لَ ْن :حرف نفي ونصب واستقبال  ،مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
ي :فعل مضارع منصوب بلَ ْن،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( ه َُو
 ).يَجْ ر َ
بَ ْع َد :مفعول فيه ظرف زمان منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف،
.اليَوْ ِم :مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
َ :ك ْي أَ َرى بِنَ ْف ِسي 10-
َ .ك ْي :حرف مصدر ونصب واستقبال ،مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
أَ َرى :فعل مضارع منصوب ب َك ْي  ،وعالمة نصبه الفتحة المقدرة
.على األلف ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أَنَا ) .بـ ِ :حرف جر مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب
نَ ْف ِسي :اسم مجرور بالباء ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون
.في محل جر مضاف إليه
:يُ ِحبُّ األَ ْ
طفَا ُل أَ ْن يَ ْل َعبُوا ُك َرةَ القَ َد ِم 11-

.ي ُِحبُّ  :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
.األَ ْ
طفَا ُل :فاعل مرفوع،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .أَ ْن :حرف نصب ومصدر مبني على السكون
يَ ْل َعبُوا :فعل مضارع منصوب ،وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة ،وواو الجماعة ضمير متصل مبني على
.السكون في محل رفع فاعل
ُك َرةَ :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف،
القَد َِم :مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب
…).مفعول به ( ،تقديرها :ي ُِحبُّ األَ ْ
ب
طفَا ُل لَ ِع َ
َ :ما َكانَ َّ
ضيِّ َع أَجْ َر ُك ْم 12-
َّللاُ لِيُ َ
َ .ما :حرف نفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
َ .كانَ  :فعل ماض ناقص مبني على الفتح
َّ .
َّللاُ :اسم جاللة اسم كان مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
.لــ ِ :الم الجحود،حرف مبني على الكسر،ال محل له من اإلعراب
ضيِّ َع :فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الم الجحود  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،والفاعل
يُ َ
 ).ضمير مستتر وجوبا تقديره ( ه َُو
أَجْ َر ُك ْم :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على
.السكون في محل جر مضاف إليه
.والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان
يب 13-
:لَ ْم يُسْأ َ ِل ْال َولَ ُد فَي ُِج َ
.لَ ْم :حرف نفي وجزم مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
.يُسْأ َ ِل :فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ،وعالمة جزمه السكون منع من ظهورها التقاء الساكنين
ْ .ال َولَ ُد :نائب الفاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
.فــ َ :الفاء للسببية ،حرف مبني على الفتح ال مح َّل له من اإلعراب
يب :فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير
ي ُِج َ
 ).مستتر وجوبا تقديره ( ه َُو
ُ :ك ْن لَيِّنا ً فَتُ َحبَّ 14-
ُ ).ك ْن :فعل أمر ناقص مبني على السكون،واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أَ ْنتَ
لَيِّنا ً :خبر ( ُك ْن ) منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
.فــ َ :الفاء للسببية ،حرف مبني على الفتح ال مح َّل له من اإلعراب
تُ َحبَّ  :فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير
 ).مستتر وجوبا تقديره ( أَ ْنتَ
:لَ ْم يَفِ َع ِل ْال َخ ْي َر َويَنِ َد َم 15-
.لَ ْم :حرف نفي وجزم مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
يَفِ َعلْ  :فعل مضارع مجزوم  ،وعالمة جزمه السكون منع من ظهورها التقاء الساكنين  ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره
 ( ).ه َُو
ْ .ال َخ ْي َر :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
َ .و :واو المعية ،حرف مبني على الفتح ال مح َّل له من اإلعراب
يَنِ َد َم :فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير
 ).مستتر وجوبا تقديره ( ه َُو
ب 16-
:الَ تَأْ ُمرْ بِال ِّ
ق َوتَ ْك ِذ َ
ص ْد ِ
.الَ :حرف نهي وجزم  ،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
َ
 ).تَأْ ُمرْ  :فعل مضارع مجزوم بال ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أ ْنتَ
.بـ ِ :حرف جر مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب
ق :اسم مجرور بالباء ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،
ال ِّ
ص ْد ِ
َ .و :واو المعية ،حرف مبني على الفتح ال مح َّل له من اإلعراب
ب :فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعيةوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،والفاعل ضمير
تَ ْك ِذ َ
 ).مستتر وجوبا تقديره(أ ْنتَ
:الَ تَأْ ُكلْ َحتَّى تَجُو َع 17-
.الَ :حرف نهي وجزم  ،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
 ).تَأْ ُكلْ  :فعل مضارع مجزوم بال ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أَ ْنتَ
َ .حتَّى :حرف نصب وغاية  ،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

تَ ُجو َع :فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد َحتَّى وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير
 ).مستتر وجوبا تقديره ( أَ ْنتَ
ب أَوْ يَتِ َّم ِشفَا ُؤكَ 18-
:اِ ْستَ ِم ْع نُصْ َح الطَّبِي ِ
 ).اِ ْستَ ِم ْع :فعل أمر مبني على السكون ،والفاعل ضمير مستتروجوبا تقديره ( أَ ْنتَ
.نُصْ َح :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف
ب :مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
.الطَّبِي ِ
َ
ْ
.أَوْ  :حرف عطف بمعنى ( إلى أن ) ،مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
.يَتِ َّم :فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أَوْ  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
ك :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ،الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في
ِشفَا ُؤ َ
.محل جر مضاف إليه
:يُ َعاقَبُ ْال ُم ِسي ُء أَوْ يَ ْعتَ ِذ َر 19-
.يُ َعاقَبُ :فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
ْ .ال ُم ِسي ُء :نائب الفاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرةعلى آخره
.أَوْ  :حرف عطف بمعنى ( إلى أَ ْن ) ،مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
يَ ْعتَ ِذ َر :فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أَوْ ،وعالمةنصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير
 ).مستتروجوبا تقديره ( ه َُو
َ :جلَس ُ
ْت ِأل ْست َِري َح 20-
ُ
َ .جلَس ُ
ْت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير ،و(ت)ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل
.لــ ِ :الم التعليل،حرف مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب
أَ ْست َِري َح :فعل مضارع منصوب بـ ( أَ ْن) مضمرة جوازا بعد الم التعليل ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل
 ).أَنَا ( ضمير مستتر وجوبا تقديره

