
 

 

  قواعد اللغة: النشاط 
  .إعراب المضاف إلى ياء المتكلم: الموضوع 

  
  

، و اقرأه قراءة متأنية ثم حاول أن تعرب )طريقة التعليم(عزيزي الدارس، عد إلى نّص ابن خلدون 
  :الكلمات التي تحتها خط فيما يلي 

  .ُيلْقَى َعلَْيِه أّوالً َمَساِئُل ِمْن كُلِّ باٍَب ِمَن الفنِّ-1
  . َراَعى ِفي ذلَك قُوَّةُ َعقِْلِه واْسِتْعَداُدُه ِلقَُبوِل ما ُيوَرُد عليِه َحتىَّ َينْتَِهَي إلى آِخِر الفَنِّ ُي-2

  .مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة: باب 
  . الظاهرة، و هو مضاف ةمضاف إليه مجرور بالكسر: عقله 

  .فة مبني على الكسر في محل جر باإلضالضمير متص: والهاء 
  . الظاهرة ةمضاف إليه مجرور بالكسر: الفّن 

  سبق لك في دروس السنوات الماضية أن تعرفت إلى اإلضافة و أنواعها إذن ما اإلضافة ؟
 جرٍّ، و ُيسمى األول ُمضافَاً،          و الثاني مضافاً فاإلضافة ِنسبةُ اسم إلى آخَر على تقدير حر

  .إليه
  ..."ِم للمتعلمين إنّما يكوُن مفيداً إذا كان على التدريجاعلم أّن تلقيَن العلو: "مثل 

  .اسم أّن منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف: تلقيَن 
  . الظاهرةةمضاف إليه مجرور بالكسر: العلوم 
  .ُيلقى عليه أّوالً مسائُل من كلِّ َباٍب من الفَنِّ: و مثل 

  .اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة، و هو مضاف : كّل
  .مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة: باب 

  .هذا وجُه التعليم المفيد: ومثل 
  .مرفوع بالضمة الظاهرة، و هو مضاف) هذا(خبر المبتدأ : وجُه 

  .مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة: التعليم 
يكون نستنتج من األمثلة السابقة أّن المضاف يعرب على حسب مقتضى العوامل، أّما المضاف إليه ف

  .مجروراً بإضافته إلى االسم الذي قبله
  :المضاف إلى ياء المتكلم 

  :تأّمل األبيات اآلتية 
  :قال محمد العيد آل خليفة 



 

 

  .وطِني الُمفَدَّى بالكفاح تحرَّرا     و مصيُرُه بعَد النجاح تقّرَرا
  :وقال أيضا 

  اِني َياضوَء باصَرِتي و نوَر بصيَرِتي    ياغرَّ نفِسي يا هوى ِوجد
  :قال ايليا أبو ماضي 

  َياأِخي ال تَِمْل َبَوجهَك عنيِّ     ما أنا فحمةٌ وال أنتَ فَْرقَْد
جاءت كلّها مضافة إلى ياء ) وطني، باصرتي، بصيرتي، نفسي، وجداني، أِخي(تجد أّن الكلمات 

  .المتكلم
  ما إعرابها؟

لم منع ظهورها اشتغال المحل بحركة مبتدأ مرفوع بالضمة المقّدرة على ما قبل ياء المتك: وطِني 
  . مبني على السكون في محل جر باإلضافةلالمناسبة، و هو مضاف و ياء المتكلم ضمير متص

 المحـل   لمضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع  ظهورها اشتغا             : باصرتي  
  .على السكون في محل جر باإلضافة بحركة المناسبة، و هو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني 

منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع ظهورها اشـتغال المحـل                : أخي  
  .بحركة المناسبة، و ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

   :أحكام المضاف إلى ياء المتكلم
 المتكلم على السكون أو الفتح في محل جّر فـي أربـع   يجب كسُر آخر المضاف، وبناء ياء    - أ

 :حاالت 

  .الّرسوُل قُْدَوِتي:  أن يكون المضاف اسما مفرداً صحيح اآلخر، كقولك في حالة الّرفع -1
خبر مرفوع بالضمة المقّدرة على ما قبل ياء المتكلم منع ظهورها اشـتغال المحـل بحركـة                 : قدوِتي  

  :مبني على السكون في محل جر باإلضافة وفي حالة النصب مثل المناسبة، والياء ضمير متصل 
  .أحترُم صديِقي

مفعول به منصوب بالفتحة المقّدرة على ما قبل ياء المتكلم منع ظهورهـا اشـتغال المحـل                 : صديِقي  
  . مبني على السكون في محل جر باإلضافةل، و ياء المتكلم ضمير متصةبحركة المناسب

  :وكقولك في حالة الجّر 
  .لَِزمتُ طاعةَ َربيِّ

 المقّدرة على ما قبل ياء المتكلم منع ظهورها اشتغال المحل بحركة            ةمضاف إليه مجرور بالكسر   : َربيِّ  
مضاف إليه : المناسبة، و ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة، أو نقول 

  مجرور بالكسرة الظاهرة 



 

 

مفرداً معتالًّ شبيهاً بالصحيح، و هو ما في آخره حرف متحرك من حرفي              أن يكون المضاف اسماً      -2
يعرب المضاف في هذا    ... مع سكون ما قبله، مثل َدلْو، ظَْبي، َسقْي، َصفْو، َبغْي         ) الواو أو الياء  (العلة  

  .النوع كإعراب االسم المفرد الصحيح اآلخر
  "ِرفاق":  اآلخر، مثل كلمة ح أن يكون المضاف جمع تكسير صحي-3

تخيرت ِرفاِقي ممن طابت َسريرتُهـم، و حُسنـت سيَرتُهم و إعراُبُه رفعاً و نصبا وَجرا : في نحو 
  .كسابقِه

نجحت زميالتي في االمتحان، أحترُم زميالتي، : أن يكون المضاف جمع مؤنث سالما، كقولك -4
  .أعرف لزميالتي حقَُّهَن في اإلكبار

قدرة منع ظهورها اشتغال المحل بحركـة المناسبـة، و النصب و الجّر الرفع بالضمة الم: و حكُمهُ 
  1بالكسرة الظاهرة، أو بالكسرة المقدرة منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة

على الفتح في محل جر في ) و هو ياء المتكلم( يجب تسكين آخر المضاف، و بناء المضاف إليه -ب
  :أربع حاالت 

هذه عصاَي، وجدتُ عصاي، توكأتُ : في نحو " عصا"اسما مقصورا، مثل كلمة  أن يكون المضاف -1
  .على عصاَي، هذه عصاَي

خبر مرفوع بضمة مقدرة على األلف منع ظهورها التعذر و هو مضاف، و الياء ضمير : عصاَي 
  .متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه

 و هو رلمقدرة على األلف منع  ظهورها التعذمفعول به منصوب بالفتحة ا: وجدتُ عصاَي، عصاَي 
  .مضاف، و ياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باإلضافة

اسم مجرور بالكسرة المقدرة على األلف منع ظهورها التعـذر و هـو             : توكأت على عصاَي، عصاَي     
  .مضاف، و ياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باإلضافة

 أن يكون المضاف اسماً منقوصاً، و ُيعَرُب في حالة النصب بفتحة مقدّرة على يائه يمنع ظهورها -2
  .حمدتُ اهللا معطيَّ الرزق: سكون اإلدغام، كقولك 

  . في ياء المتكلم منع ظهورها سكون اإلدغامةنعت للّه منصوب بفتحة مقّدرة على الياء المدغم: معطيَّ
جر بضمة أو كسرة مقدرتين على يائه يمنع ظهورهما الثقل، و سكون وُيعرب في حالتي الرفع وال

  :اإلدغام، فنقول 
  .اُهللا معطيَّ الّرزقَ، شكرتُ لمعطيَّ الّرزقَ

                                                 
يكسر ما قبل ياء المتكلم ليناسب الياء، فالكسرة التي يؤتى بها لمناسبة الياء تسمى حركة المناسبة،وهي -

بة بضمة أو فتحة مقدرتين على  فتكون حينئذ معرةتمنع ظهور ضمة اإلعراب وفتحة على آخرا لكلم
   1.  آخرها منع ظهورها حركة المناسبة



 

 

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : اُهللا 
 في ياء المتكلم منع ظهورها الثقل ةخبر المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المدغم: معطيَّ 
  .ن اإلدغامو سكو

  : أن يكون المضاف مثنى مرفوعاً أو غير مرفوع، مثل -3
  .ال أتطلُّع إالّ ِلما كسَبتْ َيداَي، و ال أعتمُد في رزقي إالّ على َيَديَّ

  .علّْمتُ َولََديَّ: و مثل 
لثانية  ساكنة، و تبنى اىياء المثنى في حالة نصبه و جّره تدغم في الياء الواقعة مضافاً إليها فتظل األول

على الفتح في محل جر، أما في حالة رفع المثنى تبقى ألفه على حالها، و بعدها ياء المتكلّم، و هي 
  .المضاف إليها مبنية على الفتح في محل جر

  .ُمعلِميَّ ُيحبوَن َأَدِبي:  أن يكون المضاف جمع مذكر سالماً مرفوعا أو غيَر مرفوع، مثل -4
ـُوَي، ثم قُبلت الواو : ُموَنِ لي حذفت النون لإلضافة، و كذا الالم، فصارت ُمَعلِّّ: ُمَعلِِّميَّ أصلها  ُمَعلِّم

ياء، ساكنة و أدغمت هذه الياء الساكنة في الياء المفتوحة و كُِسَر ما قبلها، لألنَّ الكسرة هي التي تناسب 
  .ُمَعلِِّمَي:الياء، فصارت

  .أكرمتُ معلِِّميَّ: و مثل 
ُمَعلِِّميَن ِلي، حذفت النون و الالم لإلضافة، ثم ُأدغمت هـذه           :  هذا المثال، أصلها     معلميَّ المنصوبة في  

  . الياء الساكنة في الياء المفتوحة، فصارت ُمَعِلِميَّ
  

  
  :أسئلة التصحيح الذاتي 

  .عين األسماء المضافة إلى ياء المتكلم، ثم أعربها
  : قال اهللا تعالى -1
  2" النَّفَْس ألمَّاَرةٌ ِبالسُّوء إالَّ َما َرِحَم َربِّيَوَما ُأْبِرُىء نَفِْسي ِإنَّ"
   3"واتََّبْعتُ ِملَّةَ َآَبِائي إْبَراِهيَم َو إْسَحاقَ َو َيْعقُوَب"
   4"إنَّ َربِّي ِبكَِيِدِهنَّ َعِليٌم"

  : قال امرؤ القيس -
  ٍس ِمْن ُمَعوَِّل  فََهْل ِعنَْد َرْسٍم َداِر  َوإنَّ ِشفَاِئي َعْبَرةٌ ُمْهــــَراقَةٌ   
  َعلَى النَّْحِر َحتَّى َبلَّ َدْمِعَي ِمْحَمِلي  فَفَاَضتْ ُدُموُع الَعْيِن ِمنِّي َصَباَبةً   

                                                 
53سورة يوسف من اآلية - 2   
38سورة يوسف من اآلية - 3  
50سورة يوسف من اآلية - 4  



 

 

ـَِّل   وَيْوَم َعقَْرتُ ِللَْعذَاَرى َمطَــيَِّتي       فََيا َعَجًبا ِمْن كُوِرِها الُمتََحمـ
  فَقًالَتْ لََك الَوْيالتُ ِإنََّك ُمْرِجــِلي   َوَيْوَم َدخَلْتُ الِخْدَر ِخـْدَر ُعنَْيَزٍة    

  َعقَْرتََ بِعيِري َيا اْمرَأ القَْيِس فانِْزِل  تَقُوُل َوقَْد َماَل الغَِبيطُ ِبنَا َمــًعا      
  
  
  

  
  
  
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي  
  :تعيين األسماء المضافة إلى ياء المتكلم -أ

  .ي، َربِّينَفِْسي، َآَباِئ: في اآليات القرآنية-1
  .شفائِي، َدْمِعي، ِمْحَمِلي، َمطَيَِّتي، ُمْرِجِلي، َبِعيِري: في أبيات الشاعر-2
  :اإلعراب -ب

مفعول به منصوب بالفتحة المقّدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة : نَفِْسي 
  .مضاف اليهالمناسبة، و هو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر 

مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة : آباِئي 
المناسبة، و يجوز في هذه الحالة أن نقول إنَّه مجرور بالكسرة الظاهرة، و هو مضاف، و الياء ضمير 

  .متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف إليه
الفتحة المقّدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة و اسم إّن منصوب ب: ربّي 

  .هو مضاف، و الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف إليه
اسم إّن منصوب بالفتحة المقّدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة : شفاِئي 

  .مير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليهالمناسبة، و هو مضاف، و الياء ض
فاعل مرفوع بالضمة المقّدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة و : َدْمِعي 

  .هو مضاف، و الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف إليه
قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة  على ما ةمفعول به منصوب بالفتحة المقدر: ِمْحَمِلي 

  .المناسبة و هو مضاف و الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف إليه
مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بالحركة : مطّيتي

  .ي محل جّر مضاف إليه المناسبة و هو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون ف



 

 

خبر إّن مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة : ُمرجِلي 
  . مبني على السكون في محل جّر مضاف إليهلو هو مضاف و الياء ضمير متص

غال المحل بحركة مفعول به منصوب بالفتحة المقّدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشت: َبعِيري 
  .   المناسبة، و هو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف إليه

   

  
  
  
  


