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  النص
  

  :ُعد إلى قصيدة المطر للشاعر بدر شاكر السِّياب، و اقرأها قراءة شعرية، ثم تأّمل الجملة اآلتية 
  . َيْهطُُل الَمطَُر

  الجملة؟إذن ما 
فهذا مثال للمفيد، و لغيـر المفيـد،        . َيْهطُل المطرُ : الجملة هي كلُّ مركّب إسنادّي أفاَد أم لم ُيِفْد، مثل           

  .إْن َيْهطِل المطُر:مثل
 جملة فعليـة تاّمـة      ي يهطُل فعل مضارع والمطُر فاعل، فه      جملة مفيدة؛ ألنّ  ) َيْهطُل المطرُ  : ( فجملة
  .مفيدة

  . غير تاّمةاجملة غير مفيدة؛ ألنه)  المطُرإْن َيْهطُِل(وجملة 
  ما الفرق بين الجملة والكالم؟
  . تكون مفيدة و غير مفيدة، أّما الكالُم فَُيشتَرطُ فيه اإلفادةاالجملة أعمُّ من الكالم؛ ألنّه

  :الجملة قسمان 
 هول بالصريح، كقول مؤوالشاعُر ُمرَهفُ الِحسِّ، أ : لالجملة االسمية هي المبدوءة باسم صريح، مث     ./ 1

   .1"َو َأْن تَْصِبُروا خَيٌر لكُْم : " تعالى
وقعـا موقـَع    ) تَْصبروا(والفعل  ) أْن(فظهر بهذا التقدير َأّن الحرف المصدري       . َصْبُركُم خيٌر لكمْ  : أْي

  .االسم الّصريح
ُيْحِسُن البليـغُ   : ، مثل    أو جامداً  االجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل سواء أكان تاما أم ناقصاً، متصرِّفً          -2

  .نَْسقَ الكالِم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  1 . 25 ة سورة النساء،من اآلي-



 

 

  الجمل التي لها محّل من اإلعراب
 

األصل في اإلعراب أن يكون للكلمة المفردة ال للجملة؛ ألّن الكلمة المفردة تظهر في آخرها الحركات، 
  .أو ما يقوم مقامها

  :، والجمل التي لها محّل من اإلعراب سبٌع ويقدَّر للجملة إعراٌب إذا صحَّ وقوُع الكلمة المفردة مقامها
  

  الجملة الواقعة خبًرا: أوالً 
  

  2"َو اُهللا َيْعلَُم ِإنََّك لََرُسولُُه: " ومحلُّها الرفع إذا كانت خبًرا للمبتدأ، كقوله تعالى
  .لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع: اهللا 

والجملة الفعلية من الفعل المضارع " هو " فعل مضارع مرفوع، و الفاعل ضمير مستتر تقديره : يعلمُ 
  "اهللا "و فاعله في محّل رفع المبتدأ 

  3"إنَّ اَهللا َيغِْفُر الذُّنُوَب َجِميًعا : " أو كانت خبًرا لألحرف المشّبهة بالفعل، كقوله تعالى 
 محّل رفع في" َيغِْفُر"والجملة الفعلية " هو"مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره  فعل: َيغِْفُر 
  " .ِإنَّ "خبر 

  .الَُمِسيَء َيْحتَِرمه النَّاُس : أو كانت خبًرا لال النافية للجنس، مثل 
  .فعل مضارع و الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقّدم: َيْحتَِرُم 
  .لجنس في محّل رفع خبر ال النافية ل) يحترُمُه الناُس(فاعل مرفوع بالضمة، و الجملة الفعلية : الناُس 

  :والواقعة خبًرا، و محلُّها النّصب إذا كانت خبًرا للفعل الناقص، كقول الشاعر
  فَكَيفَ َأكُوُن الَيوَم َوهو َيِقيُن     َو قَْد كان ِذكِْري ِللْفَراِق َيُروُعِني

 والنون للوقاية، والياء ضمير" هو"فعل مضارع مرفوع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره : َيُروُعِني
" في محّل نصب خبر ) يروقني(نصب مفعول به، والجملة الفعلية  متصل مبني على السكون في محّل

  ".كان
  4"يََكاُد الَبرقُ َيخْطَفُ أْبصاَرُهْم : " و كقوله تعالى 

والجملة الفعلية من الفعل والفاعل  " هو"فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره : َيخطفُ 
  " .يكاد " ر في محّل نصب خب

                                                 
  .فقون، من اآلية األولىسورة المنا 2
  52سورة الّزمر ، من اآلية  3
  20 سورة البقرة، من اآلية  4



 

 

  الجملة الواقعة حاالً: ثانّيا 
  

  . جئتُ و الشمُس مشرقةٌ: ومحلُّها النصب، مثل 
) و الشمُس مشرقةٌ(خبر المبتدأ مرفوع و الجملة االسمية : مبتدأ مرفوع، مشرقةٌ : الواو للحال، الشّمس 
  .في محّل نصب حال

  5"َو َجاؤوا َأَباُهْم عشاًء َيْبكُوَن : وكقوله تعالى 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل في محّل رفع فاعل، والجملة الفعلية : يبكون 

  .في محّل نصب حال ) يبكون(
  .تَلَبَّدِت السَّماُء و قَِد انَْهَمَرِت األمطَاُر : ومثل 

فاعل : مطاُر فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث، األ: حرف تحقيق، انهمرت : الواو للحال، قد 
  .في محّل نصب حال) و قد انهمرت األمطار(مرفوع بالّضمة، و الجملة الفعلية 

  

  الجملة الواقعة مفعوالً به: ثالثا 
  

  :و محلُّها  النّصب، و تقُع في المواضع اآلتية 
  :أن تقع محكية بالقول، كقول الشاعر ./ 1

   الطَّبيَب الُمداِوَيافََيالَيتَِني كُنْتُ    يقولون ليلى في العراق مريضةٌ
ليلى في العراق ( جار ومجرور، مريضة خبر المبتدأ مرفوع وجملة : مبتدأ مرفوع، في العراق : لَيلى 

  .في محّل نصب مفعول به لفعل القول) مريضة 
  : أن تقع مفعوالً به ثانياً في باب ظنَّ، أو إحدى أخواتها، مثل ./ 2

  . َعن َأَداِء الَواجِب الَوطَِنيَما َأظُنُّ الشّباَب َيتَخَلَّفُوَن
       فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، و الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و جملة: يتَخلّفون 

  "ظنَّ " في محّل نصب مفعول به ثان للفعل ) يتخلّفون( 
  . مسافٌرَأْعلَْمتُ محّمًدا خَالًدا َأبوُه: أن تقع بعد المفعول الثاني في باب أعلَم، مثل ./ 3

  ".َأْعلََم " جملة اسمية مكّونة من المبتدأ والخبر، وهي في محّل نصب مفعول به ثالث للفعل : َأبوُه مسافٌر
أن تقع ُمعلَّقًا عنها العامُل، و التّعليق هو إبطاُل العمِل لفظًا و إبقاؤُه محالًّ؛ لمجيء مالُه صدر الكالم ./ 4

  :  كقوله تعالى سواء أكان من باب ظنَّ أْم من غيره،
  6"َو لَتَْعلَُمنَّ َأيُّنَا َأشَدُّ َعذَاًبا " 

                                                 
   16سورة يوسف، اآلية  5



 

 

في محّل جر " أّي "جملة اسمية مكونة من مبتدأ، و الضمير المتصل في ) َأيُّنَا َأشَدُّ عََّذاًبا( فجملة 
 نصب سدَّت مسّد في محّل) َأيُّنا َأشَدُّ عذاًبا ( تمييز، و جملة، : خبر المبتدأ، و عذاًبا : باإلضافة، َأشدُّ 
  عرفتُ متَى الّسفَُر ؟: و مثل" تعلم"مفعولي الفعل 

  .في محّل نصب مفعول به معنًى ال لفظًا، التصال الجملة باالستفهام) متى الّسفُر(فجملة 
  

  الجملة المضاف إليها: رابًعا 
  

ها جواًزا أو وجوًبا، تقع الجملة المضاف إليها في محّل جّر، و يشترط فيها أن تكون بعد كلمة مضافة إلي
  :و الكلمات التي تضاف إليها هي 

     :فقد تقع ظرفاً، كقوله تعالى " يوم"كّل كلمة تدلُّ على زمان، سواء أكانت الكلمة ظرفاً، ككلمة ./ 1
  7"و السَّالَُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدتُ َوَيْوَم ُأْبَعثُ َحيا    " 

  .جملة فعلية في محّل جّر بإضافة يوم إليها: لْدتُ يوَم ظرف زمان منصوب، ُو: يوَم ولدتُ 
  8"َهذَا َيْوُم ال َينِْطقُوَن : " ظرفًا، بل تعرب حسب موقعها في الجملة، كقوله تعالى" يوم"وقد ال تقع كلمة 

  .في محل جّر باإلضافة ) ال  ينطقون(مرفوع بالضمة، وهو مضاف، و جملة " هذا"خبر المبتدأ : يوُم 
  .إذْ، إذَا، لَّما:  الّزمان ثالثة إضافتها إلى الجملة واجبة و هيو من أسماء

  9"َو اذْكُُروا ِنْعَمةَ اِهللا َعلَِيكُْم إذْ كُنْتُْم َأْعَداًء فََألَّفَ َبيَن قُلُوبكُْم : " كقوله تعالى" إذْ "مثال 
  .وقعت في محّل جّر بإضافة ِإذْ إليها ) كُنتُْم َأْعَداًء ( فجملة 

  :كقول الشاعر"  ِإذَا "و مثال 
  لَْم تَْضَحِك اَألرُض عْن داٍن ِمَن الثََّمِر  ِإنَّ السَّماَء إذَا لَْم تَْبِك ُمقْلَتَُها

  .وقعت في محّل جّر بإضافة إذا إليها) لَْم تَْبِك مقلَتُها( فجملة 
  : كقول عنترة "  لَمَّا : " و مثال 

  َيتَذَاَمُروَن كََرْرتُ غَيَر ُمذَمَِّم  لَمَّا َرَأيتُ القْوَم َأقَْبَل َجْمُعُهْم
  .وقعت في محّل جّر باإلضافة) رَأيتُ ( فجملة 

من الظروف المكانية المالزمة للبناء على الّضم، و تُضاف للجمل االسمية و الفعلية، كقول : حيثُ ./ 2
  :الشاعر 

                                                                                                              
   71سورة طه، من اآلية  6
   33 سورة مريم ، اآلية  7
  3 5سورة المرسالت ، من اآلية 8
  103 سورة آل عمران ، من اآلية  9



 

 

  نَفَْسَك فَاْجَعِلفَِفي  صالِح اَألخالِق     َوَما الَْمْرُء إالّ حيثُ َيْجَعُل نَفَْسُه
  .و قعت في محّل جّر بإضافة حيث إليها) َيْجَعُل( فجملة 

  .لَُدْن َوَرْيثَ فإنّهما تضافان جواًزا إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصّرف، و ُيشترط كونُُه ُمثبتًا./ 3
لغاية الزمانية أو المكانية، و تُضاف للجملة بنوعيها، و إذا أضيفت فهي ظرف مبهم لمبدأ ا" لَُدْن " فأّما 

    للجملة كانت مقصورة على بداية الغاية الزمانية، إذ األرجح أّن الظروف المكانية ال تضاف للجملة
بَّ حتَّى  شَاَب َصريُع غَواٍن راقَُهنَّ َوُرقْنَُه لَُدْن شَ: فمثال إضافتها للجملة الفعلية قول الشاعر " حيثُ"إالّ 

  ُسوُد الذَّوائِب
  .جملة فعلية وقعت في محّل جّر بإضافة لدن إليها) شَبَّ ( فجملة 
فهي مصدر راثَ، إذا أبطأ، و عوملت معاملة أسماء الّزمان في اإلضافة إلى الجملة، مثل " َرْيثَ " وأّما 

  .ر المعلّمقدر بطء حضو: بقيتُ مع التالميِذ َرْيثَ َحَضَر المعلُّم، أْي : 
  .فعلية في محّل جّر مضاف إليه) حضَر المعلُّم ( فجملة 
  

  الجملة الواقعة جواًبا لشرط جازٍم: خامًسا 
  

  :يشترط في الجملة الواقعة جواًبا لشرط جازم أن تكون مقرونة بالفاء أو إذَا الفجائية، كقول الشاعر 
  فَِرٍد بالفَْضِل َمْحسُوُدفَكُلُّ ُمِن    ِإْن يحسُدوَك َعلَى فَْضٍل خُّصصتَ بِه

َو إْن : وكقوله تعالى " إْن " في محّل جزم بحرف الشرط ) فكّل منفرٍد بالفضل محسوُد: ( فجملة 
   10"تُِصبُهِم َسيَِّئةٌ ِبَما قَدََّمتْ َأْيديِهْم إذَا ُهْم َيقْنَطُوَن 

  " إْن " في محّل جزم بحرف الشرط ) إذَا ُهْم َيقنطوَن ( فجملة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   36سورة الّروم، من اآلية  10



 

 

  الجملة الواقعة نعتًا: سادًسا 
  

َأنَا : محّل الجملة النّعتية بحسب موصوفها، فإن كان الموصوف مرفوًعا، فهي في محّل رفع، مثل 
  .َصاِدقٌ ُأِحبُّ اإلنصافَ 

جملة فعلية مكّونة من الفعل و الفاعل المستتر وقعت في محّل رفع نعت لموصوف نكرة ) أحبُّ(فجملة 
  : ، و إن كان موصوفها منصوًبا، فهي في محّل نصب كقول الشاعر"ادقٌص"مرفوع و هو 

  تَعشقُ المجَد، و تْأَبى أْن تَُضاَما   ِإنَّ في أضالعنا أفِئدةً 
جملة فعلية مكّونة من الفعل و الفاعل المستتر وقعت في محّل نصب نعت لموصوف ) تعشقُ(فجملة 

  :روًرا، فهي في محّل جّر، كقول الشاعر، فإن كان موصوفها مج"أفئدةً"نكرة منصوب وهو 
  .وَيْعظُم نَذْلُُهْم ، َوَيُسوُد     َو الَ خيَر في قوٍم تُذَلُّ ِكراُمُهْم

  . في محل جر نعت لقوٍم )  تُذَلُّ ِكراُمُهْم( فجملة 
  

  الجملة التابعة لجملة لها محّل من اإلعراب: سابعاً 
  

  :و هي قسمان 
  .الٌد فاَز صديقُُه ، وتََعثََّر أخوُهخ: ، مثلالجملة المعطوفة./ 1

  ".خالد " جملة فعلية وقعت في محل رفع خبر المبتدأ : فاز صديقُه
  " فاز صديقه "جملة فعلية وقعت في محل رفع، ألنّها معطوفة على جملة ) تعثّر أخوُه(و جملة 

وضح في تأدية المعنى ، ويشترط فيها أن تكون أْوفى من الجملة األولى وأالجملة الواقعة بدالً./ 2
  .قُلْتُ لَُه ارَحْل ال تُِقيَمنَّ عندنا: المطلوب، مثل 

التي محلها النصب " ارحل " وقعت في محل نصب، ألنّها جاءت بدالً من جملة ) ال تُِقيَمنَّ عندنا(فجملة 
  .لمقول القول

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  . محّل الجمل التي بين قوسين من اإلعرابأعرب ما تحته خط إعراباً تفصيلًيا، و بيِّن
  :قال أحد الشعراء ./ 1

  أمًرا لم تِجْد  ِلقَضاِئِه َردا َو ال تَْبِديالَ) أراَد اُهللا ( َوإذَا 
 : قال اهللا تعالى ./ 2

  11) " َينْفَُع الصَّادقيَن ِصْدقُُهْم  ( هذَا َيْوُمقَاَل اُهللا 
 : قال اهللا تعالى ./ 3

ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ) تَْجِري ِمْن تَْحِتَها الَْأنَْهاُر(الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت ) ُيْدِخُل(َه ِإنَّ اللَّ "
  12"ِمْن ذََهٍب َولُْؤلًُؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر

  :قال عمر بن أبي ربيعة ./ 4
  )نَعْم هذاَ ُعَمُر(قالت الُوْسطى   ؟  ) الْفَتََى َأتَْعِرفَْن  : ( الْكُْبَرىقَالَِت 

  :قال اهللا تعالى ./  5
   13"َوَمْن ُيْضِلْل فَأولئَك هم الخاسروَن ) فَُهَو الُمْهتَدي( اُهللا َمْن َيْهِد"

  :قال الفرزدق ./ 6
  )َيْبتَِسُم( وُيغْضى ِمْن مهابتِه        فما ُيكلَُّم إالَّ حينَ  حياًءُيغِضي 

  : اهللا تعالى قال. 7
  14)"َو َأنْتُْم ُسكَاَرى(َيا أيُّها الِذيَن آَمنُوا الَ تَقَْرُبوا الصَّالَةَ "

  )يظهُر و َيخْفَى( كان القمُر . 8
  : قال جرير. 9

   حتَّى َماُء ِدْجلَةَ َأشْكَُلِبِدْجلَةَ     ِدَماَءَها) تَُمجُّ ( فما زالَِت القتْلَى 
  :قال أبو القاسم الشابي. 10
  )فَِإنَِّني َأَبًدا كَِئيْب(    َما تََضاَحكَِت الَحياةَُمْه

     
                                                 

  119، من اآلية سورة المائدة  11
  23سورة احج ، من اآلية  12
  13 178سورة األعراف،األية-
 14 43سورة النساء،من اآلية -
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