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  النص
  

  :ُعد إلى قصيدة المساء للشاعر خليل مطران، واقرأها قراءة عميقة ثم تأمل البيت الحادي عشر 
  شاٍك إلى البحر اضطراب خَواِطري        فَُيِجيُبِني ِبِريــاحِه الهوجــاِء 

  " .ُيْعِجُبِني" قد اتصلت بالفعل المضارع " ياء المتكلم"تجد أنَّ 
  

  ؟راب إذن ما محلها من اإلع
  

  .ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به: الياء 
  التي وقعت بين الفعل و ياء المتكلم؟" النون" كيف تسمى 

  

  تسمى نون الوقاية
 

  .ألنّها تقي ما تتّصل به من الكسر، أْي تحفظُه منه
     ، أو باسم فعل،يجب أن تكون ياء المتكلم مسبوقة بنون الوقاية إذا وقعت في محل نصب بفعل/ 1

 ".لْيتَ" أو بالحرف 

  .شَجَّعني األستاذُ : فمثال الفعل./ أ
فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء ضمير متّصل مبني على السكون في محل : شجعني 

  .نصب مفعول به مقّدم
  .فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة : األستاذ 

لوقاية قد توّسطت بين الفعل وياء المتكلم، وال فرق بين أن يكون الفعل ففي هذا المثال تجد أّن نون ا
  .ماضًيا أو مضارًعا أو أمًرا

بمعنى َأدرْك، و اتُرْك  والزْم، فيجب عند مجيء " َعلَيَك"و " تََراِك"، َو "َدَراِك: "و مثال اسم الفعل./ ب
  .َأْدركِْني، و اتُْركنْي، َو الْزمِني: ي، بمعنى دراكِني، و تراكِني         وعليكَِن: ياء المتكلم أن نقول 

  1"  كنْتُ َمَعُهْم فَأفوَز فْوًزاعظيًماَيا ليتِني: " و مثال ليتَ ./ ج
  
كقول " َعْن"أو " ِمْن"يجب أن تكون ياء المتكلم مسبوقة بنون الوقاية إذا كانت مجرورة بحرف  الجر / 2

 :الشاعر محمد العيد 

  وَصَدى خاطري وسحُر بيـاني     وْحُي َجنابـيأيَُّها الشِّعُر أنتَ
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   إْن لم تُجب من دعانِيمنِّيلستَ      بمنزِل الرُّوح لكـْنِمنِّيأنتَ 
ـِي حتّى تؤّدي منِّيلست    شُكَر َمن برَّني ِمَن اِإلخــواِن    عنّ

  

" أو كلمة " ْن لَُد: " إذا كانت ياء المتكلم مجرورة باإلضافة، والمضاف هو كلمة ساكنة اآلخر، مثل / 3
  :وكالهما بمعنى " قَطْ " أو " قَْد

قَْدِني من : و مثل "  ُعذًْرالَُدنِّيقَْد َبلَغْتَ ِمْن : "  النون، كقوله تعالى إثباتكاٍف فاألصح :  َحْسب، أْي 
  .مواصلة العمل المرهق، وقَطِْني من إهماِل الرِّياضِة المفيدِة

  

ن و أضيفا إلى ياء المتكلم، فإّن األحسن اإلتيان بنون الوقاية فاصلة بين  قَْد و قَطْ إذا كانا اْسمي:فائدة 
  .المضاف و المضاف إليه

وقد تكون كّل منهما اسم فعل مضارع مبني على السكون، بمعنى يكفي وفي هذه الحالة يجب اإلتيان 
  .قَْدني، وقَطِْني: بنون الوقاية لتفصلهما عن ياء المتكلم، مثل 

ما فعلتُ : التي هي ظرف للماضي في مثل " قَطْ"قَْد اعتدَل الجوُّ، و : تي هي حرف في مثل ال" قَْد"أّما 
  .هذا قَطُّ، فال يتصالن بياء المتكلم

  

  االستنتاج
  

  نستنتج مّما سبق أّن إثبات نون الوقاية، ودم إثباتها مرتبط بحاالت ياء المتكلم الواقعة في محّل نصب 
  .ي عمل فيها النّصب أو الجّرأو جّر، وبنوع العامل الذ

 يعجبِني: إْن وقعت ياء المتكلم في محل نصب، وعاملها فعل، َوَجَب إثباتُ نون الوقاية قبلها، مثل ./ 1
  .جَماُل الطّبيعِة

 قَْدنْي: و إْن وقعت ياء المتكلم في محل نصب، وعاملها اسُم فعل، َوَجَب إثباتُ نون الوقاية، مثل./ 2
  .كفيني ديناٌري: دينَاٌر، أْي 

: َوَجَب إثباتُ النّون، مثل " لَْيتَ"و إْن وقعت ياء المتكلم في محل نصب، و عاملها حرف ناسخ هو ./ 3
  . َأفوُز في المسابقِةلْيتَِني

َجاَز األمران، واألكثر " لََعلََّ"و إْن وقعت ياء المتكلم في محل نصب، و عاملها حرف ناسخ هو ./ 4
 . أصُل إلى غايتيلََعلَِّني:  أنجُح في االمتحان و مثل لِّيلََع: حذف النون، مثل 

َوَجَب إثباتُ نون " َعْن"أو " ِمْن: "و إْن وقعت ياء المتكلم مجرورة بحرف، و عامل الجر هو ./ 5
  . السالممنِّيعليك : الوقاية، مثل 

   : الكلمات الثالث و إْن وقعت ياء المتكلم مجرورة باإلضافة، و المضاف اسم ساكن اآلخر كأحد./ 6
 "قَْد َبلَغْتَ ِمْن لَُدنَّي ُعذًْرا : " جاز األمران، و لكّن األفصحَ  إثباتُ النون، كقوله تعالى) لَُدْن، قَْد، قَطْ ( 
  



 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  :أعرب ما تحته خط فيما يلي ./ أ
  :قال أبو فراس الحمداني ./ 1

  .و في اللَّيلِة الظَّلْماِء ُيفْتَقَُد البْدُر   إذا َجدَّ ِجدُّهْمَسَيذْكُرني قَومي
  :قال أحمد شوقي ./ 2

  نَِفسِي  إليِه في الخُلِد نَاَزَعتِْني   َوطني لو شُِغلْتُ بالخُلِْد عنُه
  :قال النابغة الذبياني ./ 3

   منَْها َو أنَْصُبَو ِتلَك التي أْهتَمُّ  َأنََّك لُْمتَني - َأَبْيتَ اللَّْعَن– أتَاِني
  .قَطِْني ِمْن مواصلِة العمِل الُْمرهِق./ 4
 :قال اهللا تعالى ./ 5

   2"قَْد َأفْلَح الْمؤمنُوَن، الَّذيَن ُهْم في صالِتِهْم خاِشعوَن" 
  .اشرح  البيت اآلتي و أعرب ما تحته خط./ ب

  3ِح الُْملِْحِدلَيَس اإلَماُم بالشَّحي  قَِدي ِمْن نَْصِر الْخَُبْيَبْيِن قَْدِني
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. البيت ألبي نخيلة حميد بن مالك األرقط، أحد شعراء عصر بني أمية 3  



 

 

  أجوبة  التصحيح الذاتي
  
  :اإلعراب ./ أ

  .حرف تنفيس ال محل له من اإلعراب: السِّين ./ 1
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والنون للوقاية ال محل لها من اإلعراب، والياء ضمير : يذكرني 

  .منصب مفعول به مقّد متصل مبني على السكون في محّل
فاعل مرفوع بالضمة المقدّرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة : قومي 

  .المناسبة، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محّل جر باإلضافة
    فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث ال محّل لها من اإلعراب، والنون للوقاية: نازعتني ./ 2

 .ال محّل لها من اإلعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محّل نصب مفعول به مقّدم

فاعل مرفوع بالضمة المقدّرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة : نفسي 
  .المناسبة، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محّل جر باإلضافة 

 .في محّل نصب اسم أنَّ حرف مشّبه بالفعل، و الكاف ضمير متصل مبني على الفتح: أنََّك ./ 3

فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، : لُمتَني 
والنون للوقاية ال محّل لها من اإلعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محّل نصب 

أتانِي لَْوُمَك : و التقدير " أتاني"در المؤول من أّن وما بعدها في محّل رفع فاعل للفعل مفعول به، والمص
.  
قَطْ اسم بمعنى َحْسب مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ و النون للوقاية ال محّل لها : قَطْني ./ 4

  .إلضافةمن اإلعراب، و قَطْ مضاف، و الياء ضمير متصل مبني على السكون في محّل جر با
 .حرف تحقيق مبني على السكون ال محّل له من اإلعراب: قَْد ./ 5

  .فعل ماض مبني على الفتح: أفلَح 
  .فاعل مرفوع بالواو ألنّه جمع مذكر سالم: المؤمنون 

  :شرح البيت ./ ب
  لْيَس اإلَماُم بالشَّحيِح الُْملِْحِد  قَْدِني ِمْن نَْصِر الْخَُبْيَبْيِن قَِدي

  ْسِبيَح: قَدِني 
  .عبد اهللا بن الزبير و ابنه خبيب، أو هما عبد اهللا و أخوه مصعب: الْخَُبْيَبْيِن 

  .هو عبد الملك بن مروان: اإلمام 
المعنى، َحْسِبي منهما ما نلتُ، و لن أطلَب نُصرتَهما، فإنَّ عبد الملك خير منهما، ألنّه ليس شحيًحا و الَ 

  .ظالًما
  


