
 

 

  .قواعد اللغة: النشــاط 
  .إعراب المعتل اآلخر: الموضـوع 

  
  

  )الشعر في عهد المماليك(عزيزي الدارس، عد إلى النّص التواصلي 
  :للكاتب أحمد أمين، و اقرأه قراءة متأنية، ثم تأّمل الكلمات اآلتية 

: ة الثالثة، هي الهوى، أرجو، النّوى، ترى، تجد أّن كّل كلمة جاءت منتهية بحرف من حروف العل
  .األلف، والواو، الياء

  
  :إعراب االسم المعتل ./ 1

  .مقصور و منقوص: االسم المعتّل نوعان 
  
 هو كّل اسم معرب وقعت في آخره ألف الزمة، سواء أكتبت بصورة ألف، مثل :االسم المقصور   - أ

 . الهوى: عصا، أو بصورة ياء، مثل : 

  
  :إعرابه 

  :األلف رفًعا ونصًبا وجًرا و من أمثلة الرفع و الجر قول أبي نواس  ُيعَرُب بحركات مقّدرة على 
  .       ومنهُج الحقّ لُه واضُحالَهوى إال إتباع الفتَىيأَبى 

  .فاعل مرفوع بالضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها التعذّر: الفتَى 
  . التعذرمضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على األلف منع من ظهورها: الهَوى

  :ومن أمثلة النصب قول دعبل في رثاء أهل البيت 
  . ببْدر و خيبر      ويوَم حنَين أسَبلوا العَبرات قَتلَىإذا ذَكُروا

  .مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر: قَتلَى
القاضي، : رة، مثل  هو اسم معرب مختوم بياء الزمة غير مشّددة قبلها كس:االسم المنقوص   - ب

 الّساعي، الّداعي

  :إعرابه 
 : ُيرفع بالضمة المقّدرة على الياء كقوله تعالى  -1



 

 

  1) َهادإنما َأنتَ ُمنِْذٌر َو لكُّل قَوم        (
  مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة على الياء المحذوفة: َهاد

 :وُيجّر بالكسرة المقّدرة على الياء كقول حافظ إبراهيم  -2

     الباقيأن تستبيَن بناتكُم     نوَرالُهدى و على الحياء    و عليكم 
  .نعت مجرور بالكسرة المقّدرة على الياء منع من ظهورها الثقل: الباقي 

  :وينصب بالفتحة الظاهرة على الياء كقوله تعالى -3
  2) اهللا َو آمنُوا به َيغِْفْر لكُم من ذُنُبكُم  َداعَيَيا قَوَمنَا َأجيُبوا( 

  .عول به منصوب بالفتحة الظاهرة على الياءمف: َداعي 
  : إعراب المضارع المعتل اآلخر - 1-2

  .َيَرى، َيدُعو، َيقضي: الفعل المضارع المعتل اآلخر الذي آخره حرف علة مثل 
 :المضارع المعتل اآلخر باأللف -أ

  :إعرابه 
 :يرفع بالضمة المقّدرة على األلف، كقول أبي العتاهية  -1

   اإلله    أم كَْيفَ َيْجَحُدُه الَجاِحُد ؟         ُيْعَصى فيا عجًبا كَْيفَ
  وفي كّل شيٍء لُه آيــةٌ     تُدّل علـــى أنّه واحُد

  .فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقّدرة على األلف منع ظهورها التعذر:  ُيعصى 
 .دمةأودُّ أن أرى بالدي متق: ينصب بالفتحة المقدرة على األلف، مثل  -2

  .فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر: أرى 
  3) ِبِه  ُيْجَز َمْن َيْعَمْل ُسوًءا: (  يجزم بحذف األلف كقوله تعالى -3

  . فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بحذف حرف العلّة ألنّه جواب الشرط: ُيْجَز
  
 : المضارع المعتل اآلخر بالواو -ب

  : ابه إعر
   النجاح بغَْيِر االجتهاد َيْرُجوال تكُْن ِمَمْن: يرفع بالضمة المقدرة على الواو، مثل -1

  . الواو منع من ظهورها الثقلى المقدرة علةفعل مضارع مرفوع بالضم: يرجو
   .ح ينصب بالفتحة الظاهرة على الواو مثل لن يصفّو قلُب المؤِمِن االّ بالعمل الصال-2

                                                 
  .7سورة الرعد، من اآلية   1

  .31سورة االحقاف، من اآلية  2
  .   123سورة النساء  3



 

 

  . عل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على الواوف: َيْصفَُو 
  . قدره بين الناسَيْعُلمن يتواضع : و يجزم بحذف الواو، مثل  -3

  .ألنه جواب الشرط) الواو(فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة : َيْعُل 
  
  : المضارع المعتل اآلخر بالياء -ج

  :إعرابه 
  :ُيرفع بالضمة المقّدرة على الياء ، كقول طرفة بن عبد -1

   لَك األيام َما كُنْتَ َجاهالً        و َيأِتيَك باألخبار َمن لَْم تُزّوِدَستُْبِدي
  .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل: تُبِدي

  :ُينَصُب بالفتحة الظاهرة على الياء، كقوله تعالى  -2
 4)  اهللا ِبَأْمِرِه َيْأِتَي فاْعفوا َو اْصفَُحوا َحتَّى (

  .فعل مضارع منصوب بأْن المضمرة وجوًبا بعد حتى و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء: َيْأِتَي 
  :و ُيجَزُم بحذف الياء، كقوله تعالى  -3

   .5)قَِد اْحتََمَل ُبْهتَانًا َو إثًْما ُمِبينًا َو َمْن َيكِْسْب خَِطيَئةًً َأْو إثما ثُمَّ َيْرِم ِبِه َبِريًئا فَ(
  ).َيكِْسُب(، ألنّه معطوف على فعل الشرط )الياء(فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلّة : َيْرِم 

  القاعدة
  :إعراب المعتل اآلخر 

  .تقّدُر الحركات الثالث على األلف للتعذر، أّما في حالة الجزم فتحذف األلف
رة على الواو والياء للثقل، أّما في حالة النصب فإّن الفتحة تكون ظاهرة عليهما، و تقدر الضمة و الكس

  .تحذفان في حالة الجزم
  
  

   : يأسئلة التصحيح الذات
  :أشكل أواخر الكلمات، ثم أعرب ما تحته خط فيما يلي 

  : قال اهللا تعالى -1 
  6)َو وَجُه َأِبيكُْم  لَكُْم َيخُْلاقْتُلُوا ُيوَسفَ َأِو اطَْرُحوُه َأْرًضا ( 

  : قال تعالى -2

                                                 
  )109(سورة البقرة من اآلية  4
  )112(سورة النساء، اآلية  5
  .9 اآلية نسورة يوسف، م 6



 

 

   7)  َعنُْهْم َو كَاَن اُهللا َعفُوََّا غَفُورََا َيْعفَُوفََُأولَِئَك َعَسى اُهللا َأْن    ( 
  : قال تعالى -3

 8)  َو َمْن ُيْضِلْل فَُأولَِئَك ُهُم الخَاِسُروَن الُمْهتٍَديَمْن َيْهِد اُهللا فَُهَو    ( 

 :قال بشّار بن ُبرد  -4

 . الذي ال تَُعاِتُبْهتَلْقَِاذَا كُنْتَ ِفي كُلِّ االُُموٍر ُمَعاِتًبا    َصِديقََك لَْم 

 :قال طرفة بن العبد  -5

 .      ِمنُْه َينَْأ َعنِّي َو َيْبعِدَأْدُنفََماِلي َأَراِني و اْبَن َعمِّي َمـاِلكًا     َمتّى 

 : قال زهير بن أبي سلمى  -6

   .إالّ صورةُ  اللحِم َو الّدِمَيْبقَ  ِنْصفٌ فَُؤاُدُه    فَلَْم  ِنْصفٌ والفَتَىلساُن 

 :قال محمود سامي البارودي  -7

 النَّاِديَأَسِليلَةَ القََمَرْيَن َأيُّ فَِجيَعٍة         َحلَّتْ ِلفَقِْدِك َبيَن َهذَا 

 . ِللْخَيِرَداٍع َهذَا العاِلُم  -8

  
  

  .أجوبة التصحيح الذاتي
 .األمثلةُعْد إلى : الشكل  - أ

 : اإلعراب  - ب

  .فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلّة، ألنه واقع في جواب الطلب:  َيخُْل-1
  .الناصبة" أن"ألنه وقع بعد ) الواو(فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره :  َيْعفَُو-2
  .، ألنه فعل الشرط)الياء(فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة :  َيْهِد -3

  .مرفوع بالضمة المقّدرة على الياء منع من ظهورها الثقل) هو(خبر المبتدأ  : الُمْهتَِدي
  .ألنه وقع بعد حرف جازم) األلف(فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة :  تَلْقَ -4
  .ألنه  فعل شرط) الواو(فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة :  َأْدُن -5
 .منع من ظهورها التعذر) األلف( على آخره مضاف إليه مجرور بالكسرة المقّدرة: الْفَتَى  -6

  .ألنه وقع بعد حرف جازم) األلف(فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلّة : َيْبقَ 
  .بدل من هذا أو عطف بيان مجرور بالكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل: النَادِِي  -7
  .المحذوفة اللتقائها ساكنة مع التنوينمرفوع بالضمة المقدرة على الياء ) هذا(خبر المبتدأ : داٍع  -8
  

                                                 
  .99 اآلية نسورة النساء، م 7
  .178 اآلية نسورة األعراف، م 8


