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 "الشرطية" .1
 
، وثانيهما يسمى جواب الشرط وجزاءه،  أّولهما يسمى فعل شرط،جزم فعلينت

و تعرب حسب موقعها من الجملة؛ فإن أضيفت إلى مكان أو زمان أعربت 
 .أيَّ يوٍم تسافْر أسافْر: مفعوال فيه، مثل 

اسم شرط جازم منصوب، ألنّه ظرف زمان مفعول فيه، وإن دلّت على : أيَّ 
أيَّ إخالص :  معنى مجّرد أعربت مفعوال مطلقا، مثل حدث محض، أي على
 .تقدِّم لوطنك تحمد عليِه

 .اسم شرط جازم منصوب، ألنّه مفعول مطلق: أّي
" َما"َو" َمن"وأن أضيفت إلى اسم عاقل أو غير عاقل، فحكمها يكون كحكم

 .أّي كتاٍب تقرْأ تستفيْد: فتعرب مفعوالً به، مثل 
 .ب، ألنّه مفعول بهاسم شرط جازم منصو: أيَّ 

 .أّي طالب يجتهْد ينجْح: ومثل 
" أّي"اسم شرط يجزم فعلين مرفوع، ألنّه مبتدأ، ومن الواجب إضافة  :أيُّ 

لفظًا ومعنى مًعا كاألمثلة السابقة، أْي أنّها تالزم المضاف إليه، فإذا حذف 
 أَِو اْدُعوا الرَّْحَمَن  قُِل اْدُعوا اللََّه: (تعيض عنه بالتنوين في آخرها، كقوله تعالى اس

   1)أَيا َما َتْدُعوا فَلَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى َولَا َتْجَهْر ِبَصلَاِتَك َولَا ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن ذَِلَك َسِبيلًا
 .اسم شرط جازم منصوب على أنّه مفعول به مقّدم: َأيا
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 "الموصولة" .2
نى الذي، وتكون للعاقل وغيره، بلفظ واحد الموصولة اسم مبهم بمع" أّي"

 :للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، كقولك 
َيُسرُّني  .َيُسرُّني َأيٌّ ُهَما نَافعاِن. َيُسرُّني َأيٌّ هَي نَافعةٌ. َيُسرُّني َأيٌّ ُهَو نَافٌع

 . ُهنَّ نَافَعاتٌَيُسرُّني َأيٌّ .َيُسرُّني َأيٌّ ُهْم  نَافعون. َأيٌّ ُهَما نَافعتَاِن
 :يجب إعرابها في الحاالت آالتية 

مذكور سواء ) وهو المبتدأ( إذا كانت مضافة وصلتها جملة اسمية، صدرها. أ
.  َسيزورني أيُُّهْم هو َأشَْجُع: أكان المبتدأ ضميراً أم غير ضمير، مثل 

 .و سأقبُل على أيِِّهْم هو َأشَْجُع. َسُأصافُح َأيَُّهْم هو َأشَْجُع
: إذا كانت غير مضافة، وصلتها جملة اسمية، صدرها مذكور، مثل . ب

 .سنفرح بأيٍّ هو ناجٌح. َسنُكِْرُم َأيا هو مخلٌص. سينجُح أيٌّ هَو مجتهٌد
: إذا كانت غير مضافة، وصلتها جملة اسمية، صدرها غير مذكور، مثل . ج

 .عنى بأيٍّ بارٌعونُ. سنَذْكُُر بالخيرِ أيا محسٌن. َسَيْسبقُ أيٌّ خبيٌر
تَُزوُر َأيَُّهْم خالٌد ُمكِْرُمُه، أو فعالً : إذا كان صدر صلتها اسًما ظاهًرا، مثل . د

: ظاهًرا،مثل سوف أثني على أيِّهم يتسامى بنفسه، أو فعالً مقّدًرا، مثل
 .سأغضُب على أيِّهم عندَك

جملة ويجوز أن تبنى على الّضم وهو األفصح إذا أضيفت، و كانت صلتها 
ُيْعِجُبِني َأيُُّهْم : ضمير محذوف مثل ) وهو المبتدأ(اسمية صدرها 

 .سَأعرفُ أيُُّهْم مخلٌص.مخلٌص

فإْن لم . أيُّهم هو ُمخِْلٌص: واألصل في كّل ذلك. سأتََحدَّثُ عن أيُّهْم ُمخِْلٌص
 .يتحقّق شرط من شروط بنائها الثالثة وجب إعرابها

 
 



 
 "االستفهامية."3

ستفهامية وهي معربة واجبة اإلضافة لفظًا و معنى، أو معنى فقط اال" أّي  "
 :وتضاف إلى ما يأتي ليزيل إبهامها 

أيُّ واحٍد من : أيُّ تلميٍذ نجَح في المسابقة؟ والمعنى هو :  مثل:النكرة .أ
 التالميٍذ نجَح ؟

  نجَحا ؟أيُّ اثنيِن منهْم: أيُّ تلميذٍَيِن نجَحا في االمتحان؟ و المعنى هو: و مثل
 أيُّ جماعة منهم نجحوا؟ : أيُّ رجاٍل نََجُحوا؟ والمعنى هو : و مثل 

 بشرط أن تكون دالّة على متعّدد سواء أكان التعّدد حقيقيا، أم :المعرفة. ب
أيُّ الّرجليِن أحقُّ : تقديرًيا أم بالعطف بالواو، ومن أمثلة المتعّدد الحقيقي

 أيُّ الغرفِة أحسُن؟: ؟ ومن َأمثلة المتعّدد التقديري باالحتراِم؟وَأيُّكُْم َأْحَسُن عمالً
 أيُّ الحديقِة أجمُل؟ والمعنى هو أيُّ َأْجزاِء الغرفِة َأْحَسُن؟

 الحديقِة أجمُل؟  أيُّ َأْجزاِء
 :ومن أمثلة التعّدد بالعطف قول الشاعر 

 ًرا َو َأكَْرَما؟غََداةَ التقَْينَا كاَن خي  أالَ تسألوَن النَّاَس أيِّي َو َأيُّكْم 
؟ ..َأيُّهما: أيُّ زراعِة القْمِح وزَراعِة الفاكهِة َأرَبُح؟ والمعنى هو : ومثل 

 بمعنى َأيُّ واحدة من زراعة القمح و الفاكهِة َأرَبُح؟ 
وأّي في جميع هذه الصور التي تضاف فيها لمعرفة، هي اسم استفهام يسأُل 

 .به عن المضاف إليه المراد منه بعضه
 أيُّ طفل َبكَى؟: تعرب حسب موقعها من الجملة، مثل " أيُّ"و 
 .مضاف إليه مجرور: مبتدأ مرفوع وهو مضاف، طفل : أيُّ



 
و الجملة الفعلية من " هو"فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره : َبكَى

: وتقع مفعوال به كقولك" أيُّ"الفعل وفاعله المستتر في محّل رفع خبر المبتدأ 
 مْن أيِّ مدينٍة أنتَ؟: تكتب ؟ و تقع مجرورة بالحرف نحوأيَّ درس 

 
 :الكمالّية " أيُّ. "4

 :على معنى الكمال و تسمى الكمالّية، وهي نوعان " أيُّ"وقد تدل 
 
 :النّعتّية " أيُّ."أ

 الغرض منها الّداللة على بلوغ المنعوت الغاية الكبرى مدًحا أو ذما، 
وجوب إضافتها لفظًا ومعنى مًعا، و أن يكون : و تختّص بأحكام ثالثة هي 

المضاف إليه نكرة، و أن تكون هذه النكرة مماثلة للمنعوت في التنكير، و في 
استمتعت إلى شاعرٍة أيِّ شاعرٍة :  معاً، أوفي المعنى فقط، مثل ىالّلفظ والمعن

 .مررتُ بشابٍّ أيِّ فتى: ، و إلى فتاٍة أيِّ شاّبٍة، ومثل 
إلى النكرة و كانت هذه النكرة اسًما مشتقًا كان المدح " ّيأ"فإذا أضيفت

َجالَْستُ : المقصود أو الذّم هو المعنى المعّين المفهوم من المشتق، فإذا قلتَ
المفهوم " العلم«فالمعنى المقصود هو المدح بأمر واحد هو . َعاِلًما َأيَّ عالٍم
فالمعنى المقصود .  خائٍناحترست من خائٍن أيِّ: و إذا قلتَ " عالم"من المشتق

 ".خائن"المفهومة من المشتق" الخيانة"هو الذّم بشيء واحد هو 
إلى نكرة غير مشتقة، فإّن المدح أو الذّم يشمل جميع " أّي"أّما إذا أضيفت 

إنِّي : األوصاف التي يصّح أن توصف بها هذه النكرة، فمن يقول آلخر
رأيتك رجالً جمع : فالمعنى المقصودمسروٌر بَك، فقد رأيتَك رجالً أيَّ رجٍل، 



 
إنها : أساءت إليه. ومن يقول في ذّم امرأة. كّل الصفات التي يمدح بها الّرجل

 .فإنّما يقصد أنّها جمعت كّل الّصفات التي تذّم بها المرأة. امرأةٌ َأيُّ امرأٍة
 
 :الحالّية " أيُّ" .ب

 .تدل على ما تدل عليه الحال من بيان هيئة صاحبها المعرفة في الغالب
المضافة، ويشترط " أّي"بالمضاف إليه كباقي أنواع " أّي" و يزول اإلبهام عن 

" أّي"في هذا المضاف إليه أن يكون نكرة مذكورة في الكالم، فال يجوز في 
 . خطيٍبأصغيتُ إلى محّمد أيَّ: الحالية قطعها عن اإلضافة، مثل 

 
 "َأْل"تقع ُوصلةً لنداء ما فيه " أيُّ".  5

التنبيه، كقوله " ها"ملحقة بـ " أْل"وصلة لنداء األسماء المعّرفة بـ" أّي"تكون 
 نثؤوت2 ) اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونََيا أَيَُّها النَّاُس:(تعالى

 3 ) الُْمطَْمِئنَّةُ اْرِجِعي ِإلَى َربِِّك َراِضَيةً َمْرِضيَّةًَيا أَيَُّتَها النَّفُْس:( كقوله تعالىلتأنيث الّصفة
مبنيتان على الّضم  في محّل نصب، ألّن كالًّ منهما منادى، نكرة " فأيُّ وَأيَّةٌ"

 .حرف تنبيه زائد زيادة الزمة ال تفارقهما" َها"مقصودة ، و
س و النفس تابعان متحّركان بحركة مماثلة وجوًبا لحركة المنادى، مراعاة النا

لمظهِرِه الشّكلي فقط، مع أنّه مبني، و هما تابعان معربان منصوبان محالًّ   
بفتحة مقّدرة على اآلخر ) أنّهما منصوبان تبعاً لمحل المنادى: (ال لفظًا، أْي 

 في صورته الشّكلية، فالّضمة منع من ظهورها ضّمة المماثلة للفظ المنادى
التي على آخرهما هي حركة صورّية ظاهرّية جاءت لمجّرد المماثلة        

 .ىو المشابهة لحركة المناد
                                                 

  21 سورة البقرة ، اآلية  2
 28.27 سورة الفجر، اآليتان  3



 
في اآلية األولى تعرب منادى مبنيا على الّضم في محّل نصب " أّي"فكلمة

   عطف بيان، وضّمتها ضّمة مماثلة ومشابهة " النّاس:"على النّداء، وكلمة 
، وهذه الضمة ليست للبناء وال لإلعراب، بل هي ضمة صورية، "أّي"ِلـ 

 .قصد بها المحاكاة  المحضة
أو عطفَ ) نعتًا(صفة " أّيتها"و " أّيها"و من الجائز إعراب االسم الواقع بعد 
 .، وإعراب الجامد عطف بيان)نعتًا(بيان، و لكن األحسن إعراب المشتق صفة 

 
 :الهمزة، و سكون الياء، تأتي على وجهين بفتح " أْي: "ثانيا 

 
 لنداء القريب أو المتوسط أو البعيد،.  1

 . ال تتأخّررجَل البرِّ أْي تستعمل لنداء القريب، نحو هاوالغالب أنّ
 .حرف نداء مبني على السكون ال محّل له من اإلعراب: أي

 مجرور مضاف إليه: منادى منصوب بالفتحة، ألنّه مضاف، البّر : رجَل 
 ُبنّي لعلَّ أهمَّ ما يتميُز به ِجيلُكُْم عن ِجيِلنا هو حيرتُكُْم أْيومثل . بالكسرة

 .َواطمئنانُنا
 حرف تفسير،. 2
 

  ذهٌبَأْيهذَا َعْسَجٌد  : ا للمفرد كقولكتقع تفسيًر
 وتقع أو بدال منه ويعرب االسم الواقع بعدها عطف بيان على ما قبلها،

 .أحد الشعراء تفسيراً للجمل، كقول 
 َو تَقِْلينَِني لَِكنَّ إيَّاِك الَ َأقْلي َوتَْرمينَنِي بالطَّْرِف َأْي َأنْتَ ُمذْنٌب



 
ال محّل لها من اإلعراب وهي تفسِّر ) َأنْتَ ُمذِْنٌب(فالجملة االسمية التفسيرية 

فعل مضارع مرفوع بثبوت ) َوتَْرمينَنِي: (الجملة الفعلية التي قبلها، وهي 
ن، وهي النون األولى، والنون الثانية  للوقاية، والياء األولى ضمير النّو

متصل مبني على السكون في محّل رفع فاعل، والياء الثانية ضمير المتكلّم  
 .في محّل نصب مفعول به

 
 :حرف جواب " إْي: "ثالثا 

، ال تقع إال بعد "نَعْم"، وسكون الياء حرف جواب بمعنى بكسر الهمزة" إْي"
 .ِإْي و اهللا ، إنَّك على حقٍّ: سم ، تقول الق

 

 
 أسئلة التصحيح الذاتي

 
 

 أعرب ما تحته خطّ إعراباً تفصيليا . أ

 :قال اهللا تعالى. 1
 4  ) ِإنَُّه لََحقٌّ َوَما َأنْتُْم ِبُمْعِجِزيَنِإْي َوَربِّيَوَيْستَنِْبُئونََك َأَحقٌّ ُهَو قُْل ( 
 :قال إيليا أبو ماضي .1

  شَيٍء ُيَؤبَّْد؟أيُّكَذَِويَها، َو    َوِتلَْك تَْأِتي َوتَْمِضيالَ فََهِذِه
 :قال أبو القاسم الشابي  .2

 َوَهوِّْن َبالَِئي! الُْحبُّ ،َحنَانَْيَك  بي  أيَُّهافَِبَحقِّ الَْجَماِل ، َيا 

 :قال كُثّير عّزة .3
 5هنَّ هديُرُبكَاَء َحماماٍت لَ  ألَْم تَْسَمِعي أْي َعْبَد في َرونِق الضَُّحى
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 :قال أبو القاسم الشابي .4

 َحِبيُب الظّالِم ، َعُدوُّ الَْحَياْه  الُمْستَِبدُّ َأيَُّها الظَّالُم َأالَ 
 . خليفٍة، َوخَالُد بُن الوليِد أيَّ قائٍدأيَّهللا أبو بكٍر  .5

 :قال محمود سامي البارودي .6

 على الدَّهِر زندُه و َأيُّ امرئ يقَْوى   َرِضيتُ من الدُّنيا بَما ال َأودُُّه
 :قال اهللا تعالى.8
 6) َعلَى الرَّْحَمِن ِعِتياَأيُُّهْم َأشَدُّثُمَّ لَنَنِْزَعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة (
 :قال أحد الشعراء .9

 َوكُنْتُ َوإيَّاُه َمالَذًا َوَمْوِئالَ   امرٍئ فَأَجاَبني أيََّدَعْوتُ امرًأ 
 :قال اإلمام علي بن أبي طالب .10
 " خُلٍُق ِشْئتَ َيصحُبوَك بمثلِهبَأيِّْب النّاَس اْصَح" 
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 أجوبة التصحيح الذاتي

 

 .حرف جواب مبني على السكون، ال محّل له من اإلعراب: إْي . 1ج
 .حرف جّر وقسم ، ال محّل له من اإلعراب: الواو 
قبل لفظ الجاللة مجرور بالواو، وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما : ربِّي 

مجرور : الياء منع من ظهورها  الكسرة العارضة لمناسبة الياء، أو نقول 
بالكسرة الظاهرة مباشرة، وال داعي لتقدير كسرة مع وجود أخرى ظاهرة 

وهو مضاف، والياء ضمير متّصل مبني على السكون في محّل جّر باإلضافة  
 .والجار و المجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف

 .مرفوع بالضمة الظاهرة، و هو مضاف استفهامّية مبتدأ: أيُّ . 2 ج
منادى مبني على الّضم في محّل نصب على النّْداء، و الهاء : َأيَُّها . 3ج

 .للتنبيه ال محّل لها من اإلعراب
 .حرف نداء مبني على الّسكون ال محّل له من اإلعراب: أْي . 4ج

حذوف في محل نصب على منادى مرخّم مبني على ضّم الحرف الم: َعْبَد 
 " من ينتظر"النداء على لغة 

منادى بحرف النداء المحذوف، مبني على الّضم في محّل نصب : أيُّها . 5ج
 .على النّداء، و الهاء للتّنبيه ال محّل له من اإلعراب

متحرِّك بضمة المماثلة وجوًبا للفظ المنادى في " أيُّ" نعت تابع لـ : الظّالُم 
 . الظاهريةصورته الشكلية

 الكمالّية، و قعت هنا حاالً منصوبة بالفتحة الظاهرة " أّي"تسّمى : أيَّ . 6ج
 .استفهامية مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، و هو مضاف: َأيُّ . 7ج



 
موصولة بمعنى الذي مبنية على الّضم، إلضافتها و حذف صدر : أيُُّهْم . 8ج

 متّصل مبني على الضم صلتها، في محّل نصب مفعول به، و الهاء ضمير
 في محّل جّر باإلضافة، و الميم عالمة للجماعة 

مرفوع بالّضمة الظاهرة و الجملة " هو"خبر لمبتدأ محذوف تقديره : أشدُّ 
صلة الموصول ال محّل لها ) هو أشدُّ(االسمية من المبتدأ المحذوف و خبره 

 .من اإلعراب
 .لفتحة الظاهرة، وهو مضافالكمالّية نعت لما قبله منصوب با" أّي. "9ج
 .بخلٍق أيِّ خلق:  الكمالّية نعت مجرور لمنعوت محذوف تقديره" أّي: "أيِّ . 10ج
 
 


