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  :اإلعراب اللفظي  -1
 

  :يه البوصرية عزيزي الدارس ،اقرأ األبيات اآلتية من همز
  كيـــــفَ تْرقَى ُرقْيَك االنِْبَياُء        يا سماًء َماطَاَولَتَْها سماُء
  لم ُيساؤوَك وقــــــد حــا       ل َسنًا ِمنك دونهم و َسنَاُء
  إنََما َمثَّلوا صـــــــفاِتَك لِلنَا      ِس كما مثّل النّجوَم الماُء

    بَك علَياُء بعدها عــلَْياُء  ْسُمولم تَزْل في ضمائِر الُعصوُر َو تَ
وقعت فاعالً، فظهرت في آخرها الضمة، و هي عالمة ) األنبياء(     في البيت األول لدينا كلمة 

في البيت الثالث، فقد جاءت مجرورة بالكسرة في آخرها ألنها سبقت ) الناس(اإلعراب، و كذلك كلمة 
شطر الثاني من البيت الثالث فقد وقعت مفعوال به مقّدًما منصوًبا في ال) النجوَم( الجاّرة، أّما كلمة مبالال

  .بالفتحة الظاهرة على آخره
  إذن ما معنى اإلعراب؟

  .أفصحتُ: أعربتُ عّما في نفسي أي: اإلعراب في اللغة العربية هو اإلظهار و اإلفصاح كقولك 
ب تغّير العوامل الداخلة عليه لفظًا و اإلعراب في االصطالح هو تغّير العالمة التي في آخر الكلمة بسب

  .أو تقديًرا
و اإلعراب اللفظي هو اإلعراب الذي يظهر في آخر الكلمة، و يقع في الصحيح اآلخر كأمثلة السباقة، 

  .فقد وردت معربة بحركة ظاهرة
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: األنبياُء 
  اسم مرور بالكسرة الظاهرة في آخره: الناِس

  .مفعول به مقّدم منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره: لنجوَما
  
  

  :اإلعراب التقديري 
  

  :في البيت األول ) تَْرقَى(الحظ كلمة 
  كيف ترقى رقياك األنبياء يا سماء ما طاولتها سماء

في البيت الخامس، ) تتباهى(تجد أّن الحركة لم تظهر في آخر الفعل المضارع، و كذلك الفعل المضارع 
في نفس البيت فالحركات هنا مقّدرة ال يمكن أن تظهر الّن لفظ الحركة ) تسمو(مثلها الفعل المضارع و 

 ) تَْرقَى ، تتَََباَهى(، و إماّ متعذراً كالفعلين المضارعين )تسمو(يكون إماّ ثقيالً كالفعل 

  إذن ما اإلعراب التقديري ؟



 

 

  : الحركة لألسباب اآلتية اإلعراب التقديري هو اإلعراب الذي ال تظهر في آخره
ولقد َجاَءكُْم : (يكون في المعتل اآلخر المختوم بألف مفتوح ما قبلها، كقوله تعالى : المقّدر للعذّر . أ

  1) ُموَسى ِبالَبيِّنَاِت ثُمَّ اتَّخَذْتُْم الِعْجَل ِمْن َبْعِدِه ظَاِلُموَن 
  . ظهورها التعذّرفاعل مرفوع بالضمة المقّدرة على األلف منع من: ُموَسى 

  .ال َيْرَضى الشَِريفُ بالذُِل: وكقولك 
  .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها التعذّر: َيْرمنَى 

يكون في المعتل اآلخر المختوم بواو مضموٍم ما قبلها، مثل َيْسُمو، ويكون أيضاً في : المقّدر للثقل 
  .القاِضي عادٌل: ر على الياء الضمة والكسرة فقط، مثل المختوم بياٍء بعد كسرة، فتقّد

  .مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل: القاِضي 
نستنتج مّما سبق أّن الحركات الثالث تُقَّدر في االسم المعرب الذي آخرُه ألفٌ الَزمةٌ، مثل الُحْسنَى و 

 الكسرة في االسم المعرب الدب آخرُه ياٌَء الزمةٌ مكسوٌر ما قبلَه، الفُْضلَى، و الهَدى و تقَدُر الضمة و
يحترُم الناُس : مثل القاضِي، و الساعي، و الُمنادي، أمّب الفتحة فقد تظهر في حالة النصب، مثل 

  .القاضِي العادَل
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: القاضِي 

  قّدر عليه الضمة و الفتحة والفعل المضارع المعتّل باأللف، ت
  .ما كّل ما يتمنّى المرء يدركه: مثل 

  .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذّر: يتمنَى 
   2)َو لَْن تَْرَضى َعنَْك الَيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم : (وكقوله تعالى 

  .نصوب بالفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذرفعل مضارع م: تَْرَضى 
 :و الفعل المضارع المعتّل بالواو، و الياء تقّدُر عليها الضمة فقط، كقول البوصيري

  تتباَهى بَك العصوُر وتسُمو       بـَك علياُْء بعدها عليـاُء
  . الثقل فعل مضارع مرفوع بالضمة المقّدرة على الواو منع من ظهورها: تَْسُمو

  تَتَقِِي َبْأَسَها الملوُك َوتَْحظَى       ِبالِْغنَى ِمْن نواِلَها الفُقراُء: وكقوله أيضا 
  .فعل مضارع مرفوع  بالضمة المقّدرة على الياء منع من ظهورها الثقل : تتّقي 

  3"ِإلًهالَْن نَْدُعَو ِمْن ُدةِنِه : " و أّما الفتحة فتظهر على الواو، و الياء كقوله تعالى 
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  .فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره : نَْدُعَو 
  :وكقول أبي األسود الدؤلي 

  عظيُم-ال تنَه َعن خُلٍُق وتأِتي مثلَُه       عاٌر عليك إذاَ فعلْتَ* 
  .فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره : تأتَي 

  
  : المقدَُّر ِللمناَسبة اإلعراب-ج

يكون في االسم المضاف إلى ياء المتكلم فَتُقدَُّر جميع حركات اإلعراب على آخره منع من ظهورها 
  .اشتغال المحلِّ بالكسرة المناسبة لياء المتكلم كقولك، الكتاُب صديقي 

ياء المتكلم، و خبر مرفوع بالضمة المقّدرة منع من ظهورها الكسرة التي جاءت لمناسبة : صديقِي 
  .صديق مضاف، و ياء المتكلم متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

  
  :حكاية الكلمة -د

  ).كتبتُ يقوُل بخط جميل على السبورة: (تأمل معي هذا المثال 
و هو فعل مضارع في األصل، و قع هنا َمحكيا، و يعرب مفعوالً به ) يقول(      في هذا المثال لدينا 

  . منصوًبا بالفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية
  ).َهل حرف استفهام : (و كقولك 

 حرف كلمة هل هي(     هل حرف استفهام في األصل، وقع هنا مبتدأ على الحكاية إذ المقصود 
  .بسبب حركة الحكاية التي تالزمه ) هْل(، فالضمة ال يمكن أن تظهر في الحرف )استفهام

  

  : إعرابها 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة المقّدرة منع من ظهورها حركة الحكاية : َهل 

  
  

  :القاعدة 
  

  .اإلعراب اللفظي هو أثٌر ظاهر يجلبه العامل في آخر الكلمة
  . ظاهر يجلبه العامل في آخر الكلمةاإلعراب اللفظي هو أثٌر غير

  :ال تظهر الحركة في اإلعراب التقديري لواحد من األسباب اآلتية 
  .أن تكون الكلمة المعربة منتهية بواٍو مسبوقة بضمة و إعرابها الّرفُع -1
  .أن تكون الكلمة المعربة منتهية بٍ  مسبوقة بكسرة، و إعرابها الّرفُع -2



 

 

  .ية بألٍفأن تكون الكلمة المعربة منته -3
 .أن يكون االسم متصالً بياء المتكلم و غير ننتٍه بألف أو ياء ساكن -4

 .أن يكون اإلعراب محكيا -5

  
  

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  

  :التمرين األول 
  .عيِّن الكلمات المعربة إعراباً تقديرياً، ثم أعربها

  : قال البوصري -1
  ى ِمن نواِلها الفقراُءتَتَِّقي َبْأَسَها الملوُك و تحظَى    ِبالِغنَ

 :قال األمير عبد القادر -1

  .و أبدُل يوَم الرَّْوِع نفساً كريمةً     على أنَّها في السِّلِْم َأغْلَى من الغالِي
 . و لكْن َأَبتْ نَفِْسي الكَريَمةُ َسَواءةً    تَُعاُب ِبَهـا و الّدهـُر فيِه الَمعايُر

 :قال حافظ إبراهيم  -2

 ِبيْن بناتكُْم     نوَر الُهَدى و على الحياِء الباقِيو عليكُم أْن تَْستَ

 :قال محمد العيد آل خليفة  -3

 الظُّلُم في األرض َساٍر كظَّالَم بها     و كاِشفُ الظُّلِم فيها كَاِشفُ الظُّلِم

  :التمرين الثاني 
  :أعرب ما تحته خط فيما يلي 

  :قال اهللا تعالى 
   4) َعلَى ِإخَْواِتَك  فََيِكيُدوا لَك كَْيًدا ْؤَياَكُرقَاَل َيا ُبنَيَّ الَ تَقَْصْص (  -1
  5. عجائبُه  تنقِضيما أْعجَب الّدهَر في تَصّرفَِه    و الّهُر ال -2

 . و نفِي و قبٍب لَْم حرفُ جزٍم -3

 :قال أحد الشعراء  -4

   وحطَّمتُ القَلَْم    لّما رأيتُ الجاهليَن في الِْقَمْمَأْوَراِقيَبْعثَْرتُ 
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  :تصحيح الذاتي أجوبة ال
  

  :اإلجابة عن التمرين األول 
  .الكلمات المعربة إعرابا تقديريا

 :قال البوصيري  -1

  تَتِّقي َبأَسها الملوُك وتحظَى     بالِغنى من نوالَها الفقراُء
  . الِغنَى– تحظَى –تَتَِّقي 

 :قال األمير عبد القادر  -2

  ي الّسلٍْم َأغْلى من الغاِليو أبذُل يوَم الّرْوِع نفًسا كريمةً    على أنّهها ف
 . الغاِلي–أغْلَى 

 :قال محمد سامي البارودي  -3

  و لو ُرْمتَ ما راَم امروٌء بخيانٍة  لصّبحِني ِقسطٌ نم المال غَمُر
 و لكن أَبتْ نفِسي الكريمةُ َسْوءةً   تَُعُب ِبها و الّدهُر فيِه المعايُر

- نفِسي  

 :قال حافظ إبراهيمي  -4

   بناتُكُْم   نوَر الُهَدى و على الحَياِء الباِقيو عليكم أن تستبيَن
 . الَباِقي–الُهَدى 

 :قال محمد العيد آل خليفة  -5

  –الظُّلُْم في األرض ساٍر كظَّالِم بها    و كاِشفُ الظُّلِْم فيها كاِشفُ الظُّلَِم ساٍر 
  :إعرابها 

  .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل: تتقي 
  .رفعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذ: ى تحظ

  .ر على األلف منع من ظهورها التعذةاسم مجرور بالياء وعالمة جّره الكسرة المقدر: الِغنَى 
  .خبر أن مرفوع بالضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذّر: َأغْلَى 
  . في آخره منع من ظهورها الثقلة المقدراسم مجرور بمن و عالمة جّره الكسرة: الغالي 
 المحل بالحركة لفاعل مرفوع بالضمة القذّرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغا: نفسي 
  . المناسبة
  . في آخره منع من ظهورها التعذّرةمضاف إليه مجرور بالكسرة المقدر: الهدى 
  .لظهورها الثق في آخره منع من ةنعت مجرور بالكسرة المقدر: الباقٍي 



 

 

َساِرْيْن ( خبر مبتدأ مرفوع بالضمة القذرة على الياء المحذوفة اللْتقائها مع التنوين،  ألّن أصلها : َساٍر 
استُثِْقلت الضمة على الياء فُحـذفت، فالتقـى ساكنان، الياء  و التنوين، حذفت الياء اللتقاء الساكنين، ) 

  ).سارٍٍ(فصارت الكلمة 
  

  :مرين الثاني اإلجابة عن الت
 :قال اهللا تعالى  -1

  ) َعلَى ِإخَْوِتَك فََيِكيُدوا لَك كَْيًدا ُرْؤَياَكقَاَل َيا ُبنَيَّ الَ تَقُْصْص ( 
مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعـذّر، و هو مضاف و : رؤياك

 . الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه

 :ل دعبل الخزاعي قا -2

   عجائبُهتنقضيما أعجَب الّدهَر في تصّرفِه   و الّدهُر ال 
  .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل: تنقضي 

  
 . و قَلٍْب َو نفٍْيلَْم َحْرفُ َجْزٍم -3

  .مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية: لَْم 
  .أ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف خبر المبتد: حرفُ 
  .مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره: جزٍم 

 :قال أحد الشعراء  -4

  . و حطّمتُ القلم    إماّ رأيتُ الجاهليَن في الِقَمِم أوراقِيبعثرتُ
 المحل بالحركة مفعول به منصوب بالفتحة المقّدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال: أوراقي 
    .المناسبة

  
  
  
  
  
  
  


