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  :    أالحظ قول الكاتب

  

  ....... ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق- 

الملكات التي تحصل من الموضوعات فهي ملكة قاصرة عن  ......- 

  .البسيطة
 
  

  : أناقش أحكام القاعدة
   

    سبق أن تعرفت عن الجمل التي لها محل من اإلعراب ، وأدركت أنها 

هي التي تستطيع أن تؤولها إلى مفرد يكون له موقع من اإلعراب، وهذه 

  .الجمل تأخذ إعراب مفردها

؟ هذا ما نعرفه  محل من اإلعرابفهل تبادر إلى ذهنك وجود جمل ليس لها 

  .معك في هذا الدرس

؟ وما  وبين ِمم تتكون'' ذهب كثير من المتأخرين '' :   تأمل الجملة األولى

  موقعها من الكالم؟ وهل تستطيع أن تؤولها إلى مفرد ؟    

 وتأتي في –تتكون من فعل  وفاعل واسم مجرور :     فالجواب كالتالي

  .  وال تستطيع أن تؤولها إلى مفرد–ه صدارة الكالم ومقدمت

    إذاً كيف تسمي هذه الجملة بهذا الموقع؟ تسمى جملة ابتدائية، وهي من 

    الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب، إذا زحزحتها من موقعها إلى ما بعدها

هل إعرابها يتغير؟ . كيف يصبح اسمها؟ ال شك أنّك تقول جملة استئنافية

  . ي مثل االبتدائيةنقول ال، فه

إنك . وطبيعة الجملة بعده'' التي ''    عد إلى المثال الثاني وبين نوع االسم 

هل تستطيع أن . عرفت بأنّه اسم موصول وما بعده يسمى صلة الموصول
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 إلى مفرد؟ الجواب قطعا ال، فهي -  أي  صلة الموصول -تُؤول هذه الجملة 

  .مثل سابقتها

  : ة تحمل نفس األحكام من اإلعراب    إليك الجمل التالي

  .     ِصدقَ الحديث– أيدكم اهللا – تعلّموا - 

  ).1،2(سورة العصر >> والْعصِر ِإن اِإلنسان لَِفي خُسٍر  << - 

 - >>  نَِع الْفُلْكِه َأِن اصنَا ِإلَييح27(سورة المؤمنون >> فََأو.(  

  .لفطر صام المسلمون رمضان ثم احتفلوا بعيد ا- 

  ). 204(سورة األعراف >> وِإذَا قُِرَئ الْقُرآن فَاستَِمعوا  << - 

 -عيفَ تثبتساعِد الض إن .  

 إنّك –    الحظ المثال الثالث وبين كيف تسمى الجملة الواقعة بين مطتين 

 وهي التي تأخذ مكانا بين عناصر الجملة األساسية  –تسميها جملة اعتراضية 

   .فعل وفاعله أو الفعل والفاعل من جهة وبين المفعول بهأي تفصل بين ال

  .أو بين المبتدأ والخبر أو الحرف الناسخ وما دخل عليه

  .    وإليك مثاال على كل نوع بالترتيب

  . ضيف محترم– واهللا – جاءك - 

  . معروفا جميال– جزاك اهللا  خيرا – صنعتَ - 

  . رجل صالح– عفاك اهللا – هذا - 

 - اإلسالم نور–رفت الحق  قد ع– كأن .  

   عد معي إلى المثال الرابع وابحث عن وظيفة وإعراب الواو مع كلمة 

إنك تجدها تفيد القسم واالسم بعدها مقسم به مجرور، أين تجد جواب .العصر 

هل تستطيع أن  تؤولها بمفرد ؟ '' إن اإلنسان لفي خسر '' هذا القسم ؟ الجواب

'' أوحينا '' ال الخامس، ثم حدد محتوى كلمةتأمل مرة أخرى المث.قطعا ال 
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ما العالقة بين الكلمة والعبارة بعدها ؟ إنها '' أن أصنع الفلك ''تجد مضمونها 

بأية واسطة . جملة  فسرت  كلمة أوحينا) أن اصنع الفلك(عالقة تفسير أي 

وهل يجوز التفسير بغير هذين .  أن:؟ بواسطة حرف التّفسير كان ذلك

  .؟ نعم وإليك الدليلالحرفين 

 )) ثْلُكُمم شَرذَا ِإالَّ بْل هوا هظَلَم ى الِذينوواالنّجرَأس03سورة األنبياء )) و  

الشك أنك عرفت بأنه '' ثم''   تمعن المثال السادس وبين معنى الحرف 

على من .كيف تسمي الجملة بعده؟ تسمى جملة معطوفة . حرف عطف

 كيف سميناها في – جملة صام المسلمون رمضان عطفت ؟ الجواب على

. كما علمت ال محل لها من اإلعراب وهي جملة ؟ جملة ابتدائية الشرح السابق

  .فكل جملة معطوفة على غيرها ليس لها محّل من اإلعراب فهي مثلها

  .  أخيرا عد إلى المثال السابع، وحاول أن تقارن بين هاتين الجملتين

  ). 204(سورة األعراف >> َئ الْقُرآن فَاستَِمعوا وِإذَا قُِر << - 

 -تساعِد الضعيفَ تثب إن .  

  .  ما هو جازم وما هو غير جازم)  إن - إذا ( بين أيا من الحرفين 

  :  الجواب هو 

وكل منهما له . حرف شرط جازم" إن"الثاني . أداة شرط غير جازمة" إذا"

  .جواب

ماذا الحظت فيهما ؟ األول اقترن  . ''تثب''، والثاني "فاستمعوا" األول جوابه 

  .، والثاني تجرد منها)فاء رابطة لجواب الشرط" (فاء"بحرف 

    هل تعرف حرفا آخر يمكن أن تعوض به الفاء ؟ نعم هي إذا الفجائية 

  .     25سورة الروم . '' تَخْرجون ِإذَا دعاكُم دعوةً من اَألرِض ِإذَا َأنْتُم'' مثل 

    بعد هذا الشرح للمثالين ماذا تستنتج ؟ نستنتج أن كل جملة تقع جوابا 
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لشرط غير جازم مقترنة بالفاء أو إذا  الفجائية ال تؤول وليس لها محل من 

 وكذا كل جملة وقعت جوابا لشرط جازم غير مقترنة بفاء أو إذا –اإلعراب 

  . محل لها  من اإلعرابالفجائية  ال 
  

   : أبني أحكام القاعدة
 
  

 :  الجمل التي ال محل لها من اإلعراب هي التي ال تؤول بمفرد وهي سبع

إذا جاءت في وسط الكالم .وهي التي يفتتح بها الكالم :   الجملة االبتدائية-1

  .سميت استئنافية 

 أو بين جملتين  الجملة االعتراضية وهي التي تفصل بين أجزاء الجملة-2

  .مرتبطتين

  . الجملة الواقعة صلة للموصول-3

  . الجملة الواقعة جوابا للقسم-4

  . الجملة المعطوفة على جملة ال محل لها من اإلعراب -5

 الجملة الواقعة جواب شرط غير جازم، أو هي جواب شرط جازم غير -6

  .مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية

    :  أيها السائق  : مثل.  النداء إلى هذه الجمل ويمكن إضافة جملة جواب- 7

  .تمهل في سيرك

  :للتّذكير
  

 كيف – أي – مهما – ما – من – إذ ما –إن :  أدوات الشّرط الجازمة هي

  . حيثما– أنّى – أينما – أيان – متى –

 – إما -  لما -  كلّما – لوال – لو –  إذا :أدوات الشّرط غير الجازمة هي

  .كيف
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  : نموذج في إعراب الجمل
  
  

  .شَ وطُوُل عيٍش قَد يضره::  الْمرء يفْرح َأن يِعي - 

  .جملة ابتدائية ال محّل لها من اإلعراب:  المرء يفرح - 

  .جملة فعلية في محّل رفع خبر:  يفرح أن يعيش - 

  ". طول"جملة فعلية في محّل رفع خبر ل :  قد يضره - 
  

الجمل التي لها محل من اإلعراب و التي ال محل لها من اإلعراب  حدد -1

  : فيما يلي
  

  . أيدتُك أنت ومن تبِعك من النّاس-   

   - '' ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهتُزو مهرقَةً تُطَهدص اِلِهموَأم خُذْ ِمن''.            

  ).  103( سورة التّوبة                                                  

  .  شُقّ طريقٌ يتّسع لكثير من المارة-   

  . مات كثير من أبناء الوطن رحمهم اهللا -   

   - ''  ِلينسرالْم لَِمن ِكيِم ِإنَّكآِن الْحالْقُر2، 1(سورة يس '' و .(  

  :  قال الشّاعر-   

  فَاعدد لَها ِهمةً َأكْبرا::   ِإذَا كُنْتَ تَرجو ِكبار اُألموِر     

إن الِذين قَالُوا ربنَا اُهللا ثُم استَقَاموا تَتَنَزُل علَيِهِم الْمالَِئكَةُ َأالَّ تَخَافُواْ والَ  '' -   

  ).30(سورة فصلت ''  ... تَحزنُوا 

  .  من استعان بك فأعنه-   

  . عش عزيزا أو مت وأنت كريم-   
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  : في مجال المعارف -2
  

  . كون سبع جمل تحتوي كل واحدة على حكم من األحكام–أ   

  .ومرة بدونها . هات مثالين يجئ جواب الشرط مرة مقرونا بالفاء-ب  

  . هات مثاال على الجملة االبتدائية التي تصبح جملة اعتراضية–ج   

  . حول هذه الجملة االعتراضية إلى االستئنافية–د    
  

  :  بين محّل الجمل التي تحتها خط من اإلعراب– 3
  

  من الْحسن حتّى كاد أن يتكلّما::  ضاحكا يختال الطلق الربيع أتاك -    

  ).57(سورة األنبياء  )) َأصنَامكُم َألِكيدنوتَاِهللا  (( -    

  . تصنعون يعلم اهللا ما -    

  .فتوضأ قمت إلى الصالة إذا  -    

  :عبارة التّالية ما يلي استخرج من ال- 4

  . جملة وقعت جوابا لشرط- أ   
  . جملة وقعت نعتا-ب  
  . جملة وقعت مضافا إليه- ج  
  . جملة وقعت حاال- د   

إذا كانت األمية قد فُرضت على عامة الشّعب أيام : "    العبارة هي
  ."االستعمار، فقد بقي القرآن الكريم ينسخ أميتهم بمداد تصعب إزالتُه

 


