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  النص
  

 سبق لك في الدرس السابق أن تعرفت إلى الجمل التي لها محّل من اإلعراب، و لمعرفة حدود الجمـل                  
 بّين محّل الجملة التي م عميقة، ثة قراءهالتي ال محّل لها من اإلعراب، عد إلى النص التواصلي، و اقرأ         

  :بين قوسين في الفقرة األولى 
المدرسة الّرمزية العربية مذهب أدبيٌّ نشأ في الشعر العربي الحديث، و توّضحت معالمه في النـصف                "

          إنـسانية و معانـاة قوميـة، أو وطنيـة، أو اجتماعيـة،              الثاني من القرن العشرين، عّبر عن تجارب      
التراث العالمّي في حدود مواصفاته، ) ُيغْني(و فتح آفاقا جديدة في األدب اإلنساني، و مازال   .. أو نفسية 

  .." .و مقاوماته الّصحيحة التي يمكن إيجاز سماتها
ا الفعل مع فاعله جملة فعلية وقعـت فـي    و هذ"هو«فعل مضارع و فيه ضمير مستتر تقديره،    : ُيغني  

فهذه الجملة تدخل ضمن الجمل التي لها محّل من . و هي قامت َمقام اسم مفرد  "مازال"محّل نصب خبر    
  .اإلعراب التي سبق لك معرفة عددها

  

  الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب
  

نَجـَح الـذي   : قديرها بمفرد، كقولـك  الجملة التي ال محّل لها من اإلعراب هي الجملة التي ال يمكن ت           
  يصحُّ أن تقّدر بمفرد، فـال      جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب، و ال        ) اجتهَد هو  (يفاجتهد، أ . اجتهد

 جملة  ال محّل لهـا       ي ألّن صلته ليست في محّل مفرد، فه       ك، و ذل  )نجح الذي مجتهدٌ  : (يجوز أن تقول    
  .من اإلعراب

  
  :ئية الجملة االبتدا./ األولى

 التي وردت في بداية     ة النّطِق سواء أكانت اسمية أم فعلية، كالجمل       لوهي التي تقع في ابتداء الكالم، وأوّ      
 افهي جملة اسمية ابتدائية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّه. المدرسةُ الرمزيةُ العربّيةُ مذهٌب أدبيٌّ: النّص 

. يترفّع عزيز النفس عن الّدنايا    :  قولك   ولة الفعلية، نح   القول بالنسبة للجم   كال تحّل محّل المفرد، و كذل     
  . ال تقع موقع المفردافهي جملة ابتدائية ال محّل لها من اإلعراب، ألنّه

  
  
  
  



 

 

  :الجملة االستئنافية ./ الثانية
  . كالم جديدفو هي التي تقع في أثناء الكالم منقطعة عّما قبلها، الستئنا

  .سافَر أبي َحِفظَُه اللُّه: مثل
خبرية ) سافر أبي(، استئنافيةٌ ال عالقة لها من جهة اإلعراب بما قبلها، ألّن جملةَ "َحِفظَُه اللُّه"فجملةُ 

خبريةٌ لفظاً  إنشائية معنًى، ومنقطعةُ عّما قبلها، أْي غيُر متعلّقة ) َحِفظَُه اللُّه(لفظاً و معنًى، و جملةُ 
  .بِإتْباع أو ِإخبار أو حالّية

االبتدائية التي تدخل على الجملة االسمية " حتى"لجمل االستئنافية الجملة الواقعة بعد ومن أمثلة ا
  :والفعلية، فمثال الجملة االسمية قول جرير 

  فََما َزالَِت القَتْلى تَُمجُّ ِدماَءها         ِبِدْجلَةَ حتَّى ماُء دجلة أشْكَُل
  .حرف ابتداء: حتّى 

  :ية ال محّل لها من اإلعراب، ومثال الجملة الفعليةاستئناف) ماء دجلة أشكُل(وجملة 
اْرتَفََع َصوتُ الُحريَّة في القرِن العشرين، حتّى مَأل األسماَع، وَدوَّى في المشارق والمغارب، حتّى َزلَْزل 

  .ُحصوَن االستبداِد
  .استئنافية ال محّل لها من اإلعراب..) مأل األسماع(حرف ابتداء، و جملة : حتى 

و اتّقُوا اَهللا َو ُيَعلُِّمكُُم : " االستئنافية كقوله تعالى" واو"ثلة الجملة االستئنافية الجملة الواقعة بعد ومن أم
  .1"اُهللا
  .استئنافية المحّل لها من اإلعراب) َ ُيَعلِّمكم اُهللا(الواو استئنافية، وجملة " َوُيَعلِّمكم اُهللا" 
  

  :صلةُ الموصول ./ الثالثة
  . الموصول الحرفّيةصلة الموصول االسمّي، وصل: ول نوعان جملة صلة الموص

  
َوُهَو الَِّذي  : " تعالى ههي الجملة التي تقع بعد االسم الموصول، كقول : صلة الموصول االسمّي./ 1

  .2 "ُيْرِسُل الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه
 صلة ا محّل لها من اإلعراب، ألنهمستتر، ال لهي جملة فعلية مكّونة من فعل، وفاع) يرسُل(فجملة 

  ".الذي"الموصول االسمّي 
 من االسم ال محّل له من ء بمنزلة الجزء من االسم، والجزاوجملة الّصلة ال محّل لها من اإلعراب، ألنّه

جاء الذي  : ل يكن لها محّل من اإلعراب، مثم الموصول غير واقعة موقع المفرد، فلةاإلعراب، وصل
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 ال محّل لها من" الذي" صلة الموصول يالمكّونة من فعل وفاعل مستتر ه) نَجَح(فجملة . نََجح
جاء الذي ناجٌح؛ ألنَّ صلة الموصول ليست : اإلعراب، وال يصحُّ أن تقدَّر بمفرد، فال يجوز أن تقول 

  .في موقع مفرد
  .ُأحبُّ أْن أراَك سعيداً:  ل هي الجملة التي تقع بعد الحرف الموصول مث: صلة الموصول الحرفّي./ 2

    حرف مصدري، ألنّه يؤول مع الفعل بمصدر يعرُب مفعول به، " أْن"و الموصول الحرفّي هنا هو 
 .أحبُّ ُرْؤَيتََك سعيداً : و التقدير 

:  ال تقع موقع المفرد مثل او جملة صلة الموصول الحرفي وحدها ال محّل لها من اإلعراب، ألنّه
  .جَحَيُسرُّني أن تن

: وقع في محّل رفع فاعل، والتقدير " تنَْجَح"الموصولة و الفعل المضارع " أْن"فالمصدر المؤّول من 
فال " أنتَ"والفاعل المستتر " تنَْجَح"َيُسرُّني نَجاُحَك أمَّا جملة صلة الموصول الحرفي المكّونة من الفعل 

َيُسرُّني أْن ناجٌح، ألنَّ صلة الموصول : أن تقول محّل لها من اإلعراب، ألنّها ال تقّدُر بمفرد، فال يجوز 
  . ليست في موضع مفرد، كما أّن الموصول الحرفّي وحده ال محّل له من اإلعراب

  .اسمية و حرفية: والموصوالت قسمان 
  .الذي، التي، اللّذان، اللّتان، األلى، الّذين، الّذين، الالتي، الالئي: الموصوالت االسمية 

  .، لَْو، كْيا، م أْن، أنَّ:حرفية الموصوالت ال
 

  :الجملة االعتراضية ./ الرابعة
الجملة االعتراضية هي التي تعترض بين شيئين، إلفادة الكالم تقوية و تسديداً أو تحسيناً، وتقع في 

  :مواضع عديدة 
  : الشاعر لبين الفعل و الفاعل، كقو./ 1

   قَليٌل من الماِل-أطلْب  ولم -فلَو أنَّ ما أْسعى َألدنى معيشٍة   كفاني
  .ال محّل لها من اإلعراب" قليٌل"والفاعل " كفَى"جملة معتِرَضة بين الفعل ) لم أطلب(فجملة 

  .القصيدةَ-أظنُّ-َحِفظْتُ:بين الفعل ومفعوله،كقولك./ 2
ها ، و الجملة من الفعل والفاعل اعتراضية ال محّل ل"أنا"فعل مضارع، و الفاعل مستتر تقديره : أظّن 

  .من اإلعراب
  . منتصرةٌ– أنا واِثقٌ –األمَّةُ اإلسالمية  : لبين المبتدأ و الخبر، مث./ 3
  ".منتصرةٌ"و الخبر " األّمة"جملة معترضةٌ بين المبتدأ ) أنا واثقٌ(

  .فال محّل لها من اإلعراب



 

 

 قَالُوا ِإنََّما - َواللَُّه َأْعلَُم ِبَما ُينَزُِّل - َوِإذَا َبدَّلْنَا َآَيةً َمكَاَن َآَيٍة: "بين الشرط و جوابه، كقوله تعالى ./ 4
  .3"َأنْتَ ُمفْتٍَر

  .اعتراضية ال محّل لها من اإلعراب، ألنّها وقعت بين الشرط و جوابه) و اهللا أعلم بما ينّزُل(فجملة 
لََأنَّ َجَهنََّم ِمنَْك َوِممَّْن تَِبَعَك ِمنُْهْم  لََأْم- َوالَْحقُّ َأقُوُل -قَاَل فَالَْحقُّ : "بين القسم و جوابه، كقوله تعالى ./ 5

  .4"َأْجَمِعيَن
  .اعتراضية ال محّل لها من اإلعراب، ألنّها وقعت بين القسم  و جوابه) و الحقُّ أقوُل(فجملة 

  :بين الموصوف و صفته، كقوله تعالى ./ 6
" عظيم" وصفته " قسم" معترضة بين الموصوف) لو تعلمون(فجملة ".  عظيٌم- لَْو تَعلَموَن -َو إنَُّه لقسٌم "

  .فال محّل لها من اإلعراب
  

  :الجملة التفسيرّية ./ الخامسة
  : ثالثة أقسام ي المفسِّرة و هي الموّضحة لحقيقة ما قبلها، و هىالتفسيرّية، و تسم الجملة

غير مقرونة  عن حقيقة ف الجملة التي تفّسر ما يسبقها، وتكشيمجّردة من حرف التفسير، وه./ 1
  هل أُدلَُّك إلى طريِق الّسعادِة صلِّ جميع األوقاِت : ك على المعنى، كقولدبحرف تفسير، وتعتم

 على حذف حرف يفعل أمر مبن...) صلِّ (ةمفسِّرة لطريق السعادة، فجمل) صلِّ جميع األوقاِت(فجملة 
 . مضافوفتحة، وهمفعول به منصوب بال: جميع " أنت"العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

  .مضاف إليه مجرور بالكسرة و الجملة تفسيرية ال محّل لها من اإلعراب: األوقات 
  .أْي اذهْب: أشرتُ إليه : كقولك " أْي"الجملة التفسيرية المقرونة بـ ./ 2

  .حرف تفسير: أْي 
من الفعل ) هباذ(و جملة "   أنت" ضمير مستتر تقديره لفعل أمر مبني على السكون، و الفاع: اذهب 

  .و الفاعل ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنها تفسيرية
: المفسِّرة و هي حرف غرضه إفادة التّبيين  و التفسير، مثل " أْن"الجملة التفسيرية المقرونة بـ ./ 3
  "َأْن"موقع " أْي"، و لهذا يصح وقوع "َأْي"

  :مفسرة إالَّ بثالثة شروط مجتمعة " أْن"و ال تكون 
  .سبقها جملة مستقلة كاملة، فيها معنى القول دون حروفهأن ت./ 1
  . المراد منهاح معنى األولى، و توّضنأن تتأخر عنها جملة أخرى مستقلة، تتضم./ 2
  .بحرف جر ظاهر أو مقّدر" أن"أال تقترن ./ 3
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  .5"فََأْوَحْينَا ِإلَْيِه َأِن اْصنَِع الْفُلَْك:" و من أمثلة الجملة التفسيرية قوله تعالى
مفعول : والفلَك "               أنت" ضمير مستتر تقديرهفعل أمر، وفاعل : عحرف تفسير، واصن: فََأْن 

  . جملة تفسيرية للجملة الفعلية قبلهاابه وهذه الجملة الفعلية ال محّل لها من اإلعراب، ألنّه
لْنَا ُموَسى ِبآَياِتنَا َأْن َأخِْرْج قَْوَمَك ِمَن َو لَقَْد َأْرَس :قوله تعالى " أْن"و من الجمل التفسيرّية المقرونة ب 

  .6"الظُّلَُماِت ِإلَى النُّوِر 
  .تفسيرية ال محّل لها من اإلعراب...) َأخِْرْج(حرف تفسير، و جملة : فأْن 

  
  :الجملة الواقعة جواًبا للقسم ./ السادسة

 باً للقسممن الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب هي الجملة الواقعة جوا

  .أقسُم باِهللا َألْبذُلَنَّ جهدي لمساعدِة الّضعفاِء: كقولك 
  .جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها جواب القسم...) َألْبذُلَنَّ(فجملة 

  .7"َوتَاللَِّه لََأِكيَدنَّ َأْصنَاَمكُْم َبْعَد َأْن تَُولُّوا ُمْدِبِريَن : "و كقوله تعالى 
  . جواب القسماجملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّه...) َألكيَدنَّ(فجملة 

    .8"الِْكتَاَب لَتَُبيِّنُنَُّه ِللنَّاِس َوِإذْ َأخَذَ اللَُّه ِميثَاقَ الَِّذيَن ُأوتُوا : "و قد يكون القسم مقَّدراً، كقوله تعالى 
 : يليمين و االستحالف هو طلُب الَحِلِف، أ معناه العهد و اقفأخذُ الميثاق بمعنى االستحالف، والميثا

  .القسم
  .ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها وقعت جواباً لقسم مقدٍّر دّل عليها الالم و النون) لَتَُبيِّنُنَُّه ِللنَّاِس(وجملة 

  
  :الجملة الواقعة جواباً للشرط ./ السابعة

  .الجملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم./ 1
  .، إذاَا، لّم، لَْوماَلْو، لَْوالَ:  رط غير الجازمة هي و أدوات الش

  .9"َو لَْو شَاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم ُأمَّةً َواِحَدةً : "و من أمثلة ذلك، قوله تعالى 
  .ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها وقعت جواباً لشرط غير جازم..) لََجَعلَكُْم(فجملة 

  :و كقول الشاعر 
  َو لََزْرتُ قَْبَرِك و الَحِبيُب ُيَزاُر   لََهاجنِي اْسِتْعَباُر  لَوالَ الَحَياُء
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  .ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها وقعت جواباً لشرط غير جازم) لََهاجنِي اْسِتْعَباُر(فجملة 
  :قول الشاعر" لوما"ومن أمثلة 

  10ِمن بعِد سخِطَك في ِرضاَك َرَجاُء    اإلصاخةُ ِللُْوشاِة لَكَان ِلي  لوماَ
  .ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها وقعت جواًبا لشرط غير جازم..) لكان لي(فجملة 
  .لَمَّا حضَر الّضيفُ أكَْرمتُُه: ، كقولك "لَمَّا" ومثال 
  .ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها وقعت جواًبا لشرط غير جازم) أكرمته(فجملة 

األدوات الشرطية الجازمة : ن بالفاء و ال بإذَا الفجائية الجملة الواقعة جواًبا لشرط جازٍم، و لم تقتر./ 2
  : هي 

  .إْن ، إذْما ، َمْن ، َما ، َمْهَما ، متى ، أيَّاَن ، َأْين، َأنَّى ، َحْيثُما ، أّي 
  .فهما حرفان " ِإْن ، و ِإذَْما"وكلّها أسماء ؛ َماَعَدا 

 جواًبا لشرط جازٍم،     وغير مقرونة بالفاء و من الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب الجملة الواقعة
  : أو ِإذا، و من أمثلة ذلك قول الشاعر 

  11َو إْن ذُِكرتُ ِبُسوٍء ِعنَْدُهْم َأِذنُوا    ُصمٌّ إذَا َسِمُعوا خَْيًرا ذُِكْرتُ بِه 
  .ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها غير مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية ) َأِذنُوا(فجملة 
  : ول امرئ القيس و كق

  َوَأنَِّك َمْهَما تَْأُمري القَلَْب َيفَْعل  َأغَرَِّك ِمنِّى َأنَّ ُحبَِّك قَاِتلي 
  .ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها غير مقترنة بالفاء، أو إذا الفجائية) يفعل(فجملة 
  .َحْيثَُما تكِن القَْسَوةُ تَقَِع الجراِئُم: و مثل 
  .محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها غير مقترنة بالفاء، أو إذا الفجائيةال ) تقع الجرائم(فجملة 

  
   : الجملة التابعة لجملة ال محّل لها من اإلعراب/ الثامنة 

  .الجملة التابعة لجملة ال محّل لها من اإلعراب تقع غالًبا معطوفة على جملة ال محّل لها من اإلعراب 
قام زيٌد ولم َيقُْم َعْمٌرو إذا قّدرت الواو عاطفة، ال واو "  له نحو التابعة ِلما ال محّل: " 12قال ابن هشام 

  ".الحال
                                                 

  .استمع وأنصت لصوت:  إضاخة مصدر أضاخ 10 
  .استمعوا له بإعجاب 11
 708 بن هشام األنصاري، ولد بالقاهرة سنة  بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللاهو جمال الدين عبد اهللا 12

ربية ، فأقبل عليه الطالب من كّل فّج، له  وقد طارت شهرته في الع761 سنة ىللهجرة، و بها توف
مصنفات كثيرة من أهمها مغني اللبيب عن كتب األعاريب، و شذور الذهب في معرفة كالم العرب، 

  .وغيرهما 



 

 

ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها معطوفة على جملة ابتدائية ال محّل لها من ) لم َيقُْم عمرو(فجملة 
  ) . قام زيٌد(اإلعراب ، وهي جملة 

معطوفة بالواو ) كَذُّبوا( فجملة 13"َياِتنَا فَُأولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبَآ :"و كقوله تعالى 
  .ال محل لها من اإلعراب) كَفَروا(على جملة 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
  ما محّل الجمل التي بين قوسين من اإلعراب ؟./ أ

  : قال حّسان بن ثابت ./ 1
  14)ال َيْسَألوَن َعِن السَّواِد الُمقِْبِل(  )ْمَما تَِهرُّ ِكالُبُه(َحتّى ) ُيغْشَْوَن(
  : قال الحطيئة ./ 2

  )ال َيْعلَُمْه(إذَا اْرتَقَى فيِه الذّي        الشِّعُر صعٌب وطويٌل ُسلَُّمـْه
  )فَُيْعِجُمْه( ُيريـــُد أْن ُيْعِرَبُه     َزلَّتْ ِبِه إلى اْلَحِضيِض قََدُمْه

  : قال أبو القاسم الشابي./ 3
  15ِإنِّي قَْد خََبْرتُ الحياةَ خُْبَر لَِبيِب     ،)تُنِْكَر الشَّْجـَو(اِوْل أْن ال تُح

  : و قال أيضا ./ 4
  في قَلِْب الّربيع ) تَْهتَزُّ(    ِإنَّ الطُفــــولة زهرةٌ 

  : و قال أيضا ./ 5
  ِتلَْك الُوروْد) لََما نَضََّد الرَّْوُض     (  ولوال غيوُم الشّتاء الِغضاُب 

  :ال أبو نواسق./ 6
  لَُه َعْن َعَدوٍّ في ثياِب َصديِق    تَكَشَّفَتْ ) اْمتََحَن الدُّنَْيا لَِبيٌب(إذَا 

  :و قال أيًضا ./ 7
  )ِميزانُُه َراِجُح(إالّ اْمُرٌؤ     ال َيْجتَِلي الَعذَْراَء ِمْن ِخدِرَها
  )ِسيقَ ِإليِه المتَْجُر الرَّابُح(    َمِن اتَّقى اَهللا، فَذَاَك الـذي

                                                 
  .57سورة الحج ن اآلية  13
يقول الشاعر إّن منازلهم ال تخلو من االضياف و الطُّراق حتى َأِنست كالبهم بكّل من يقصد إليهم،  14
 تهرُّ على أحدوهم في سعة من العيش، ولهذا فإنّهم ال يبالون بالجمع الكثير من الناس الذي ُيقبل فال

  .إليهم، وينزل عندهم 
  .عاقل أو مالزم لألمر:  لبيب –كّل علم بالشيء و التجربة و االختبار :  خُبر  15



 

 

  : قال أبو الطيب المتنبي ./ 8
  الُحساَم الَيماِنيا) فَالَ تَْستَِعدَّنَّ(    )تعيشَ ِبِذلٍَّة(إذَا كُنْتَ تْْرضى أْن 

  :قال اهللا تعالى./ 9
    "16...الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها الَْأنَْهاُر) َعِملُوا(ِإنَّ اللََّه ُيْدِخُل الَِّذيَن َآَمنُوا َو" 

  : قال اهللا تعالى ./ 10
َأِن اشْكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإلَيَّ ) ( َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْيِن(َوَوصَّْينَا الِْإنَْساَن ِبَواِلَدْيِه َحَملَتُْه ُأمُُّه َوْهنًا َعلَى َوْهٍن " 

  ".17)الَْمِصيُر
  :أعرب ما تحته خط إعرابا تفصيلًيا./ ب
  :قال أبو القاسم الشابي ./ 1

   َأْحداثَ الزََّماِن وُيْبِرُمُيَصرُِّم     فإنَُّه قَْوٌم إذَا الْتَفَّ َحْوَل الَحقِّ 
  :قال أحد الشعراء ./ 2

   ، َوطُوُل َعْيٍش قَْد َيُضرُّْه شَ              الَمْرُء َيأُمُل أْن َيِعيـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .23 سورة الحج، من اآلية  16
  .14سورة لقمان ، اآلية  17



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

  ./ أ
  .ّل لها من اإلعراب؛ ألنّها ابتدائيةجملة فعلية ال مح: يغشون ./ 1

: ال يسألون عن السواد المقبل . جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها استئنافية: َما تهّر كالُبهم 
  .جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها جملة استئنافية

  ".الذي" لموصول جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنها صلة ا: ال يعمله ./ 2
  .فهو ُيْعِجُمُه: جملة اسمية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنها استئنافية، أصل الجملة : فيعجمه 

  .ال محّل لها من اإلعراب " أْن"جملة صلة الموصول الحرفي : تنكر الشّجو ./ 3
  ".زهرة" جملة فعلية من فعل وفاعل مستتر، في محل رفع نعت لـ: تهتزُّ ./ 4
  .جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب شرط غير جازم: ا نّضد الّروُض لََم./ 5
  .جملة فعلية في محّل جّر باإلضافة : امتحن الدنيا لبيب ./ 6
  ).امرؤ(جملة اسمية في محل رفع نعت لـ : ميزانه راجح ./ 7

  ".الذي" ها صلة الموصول جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألن:  سيق إليه المتجر الّرابح 
  .جملة فعلية صلة الموصول الحرفي ال محّل لها من اإلعراب: تعيش بذلّة./8

  .جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنّها جواب شرط غير جازم: فال تستعّدّن
  . ؛ ألنها معطوفة بالواو على جملة صلة الموصولاإلعرابجملة فعلية ال محّل لها من : عملوا ./ 9

  .جملة اسمية اعتراضية ال محّل لها من اإلعراب: و فصاله في عامين ./ 10
  ".وصينا" جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب ، تفسيريه لـ.. اشكر لي 

  : اإلعراب التفصيلي ./ ب
   .مرفوع بالضمة الظاهرة، و الجمل الفعلية في محّل جّر بإضافة إذا إليها" التفّ" فاعل للفعل : قوم./ 1

والجملة الفعلية في " هو"فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، و الفاعل ضمير مستتر تقديره : يصرُِّم 
  "إّن"محل رفع خبر 

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : المرُء ./ 2
و الجملة الفعلية في محّل " هو"فعل مضارع مرفوع بالضمة، و الفاعل ضمير مستتر تقديره : يأمل 

  .بتدأرفع  خبر الم
  .مصدرية ناصبة : أْن 

  " أْن"و المصدر المؤول من " هو"فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة، و الفاعل ضمير مستر تقديره : يعيش 
ال محّل لها من  من الفعل و الفاعل المستتر) يعيش(في محّل نصب مفعول به، و جملة " يعيش " و الفعل 

  .ابتدائية ال محّل لها من اإلعراب) المرء يأمل أن يعيش(و جملة " أْن"اإلعراب؛ ألنّها صلة الموصول الحرفّي 


