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  :الحظ األمثلة أ
 

ولكن شاعرا منهم لم يعمد إلى صنِع قصيدٍة :  عد إلى النص والحظ - 1

  .تعلّم الناس، وتثقّفُهم

  ) ثم بدا لهم ِمن بعِد ما رَأوا اآلياِت ليسجننَّه حتّى حيٍن(: لى قال تعا- 2

  35                                      سورة يوسف اآلية 

   ).  وجاءوا أباهم  ِعشاء يبكون ( : قال تعالى - 3

  16                                         سورة يوسف اآلية 

  ) .وم ينفع الصادقين ِصدقُهم هذا ي(:  قال تعالى - 4

  119                                   سورة المائدة 

  .نزعاِت العصِر    رأى الشعراء في العصر الحديث أن يسايروا- 5

 . إن تُحِسن فما لك ِمن كاِرٍه - 6

  

  :أكتشف أحكام القاعدة
 

مل الخبر، كيف تجده؟ رها ؟ تأ ما اسم لكن في المثال األول ؟ وأين خب - 

 ؟  يمكن تأويل  هذا الخبر إلى مفردل هو كلمة واحدة أم جملة ؟ هله

  .إيت بمثال آخر يكون فيه الخبر جملة ثم أوله إلى مفرد  - 

في نفس المثال ؟ ما عالقتها بلفظة قصيدة . تعلّم الناس: ما وظيفة جملة  -  

  إلعراب ؟ التي قبلها ؟ حولها إلى مفرد، ما هو محلّها من ا

  

تأمْل جملةَ يسجننّه في المثال الثاني تجدها توضح لك األمر الذي تبين  - 

للقوم في شأن يوسف عليه السالم، أال تالحظ أنه يمكننا أن نحولها إلى  مفرد 
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  فنقول تبين للقوم السجن، ما محل جملة يسجننه إذن ؟

ين الحالة التي عاد بها ا تب الحظ جملة يبكون في المثال الثالث، أال تجده

؟ ما هو محلّها من اإلعراب إذن ؟ حولها إلى  وة يوسف إلى أبيهم عشاءإخ

   .مفرد
  

وجملة  يبكون في  الحظ الفرق بين جملة تعلّم الناس في المثال األول، - 

هل أدركتَ ِلم نعرب الجملة األولى في محّل جر نعت بينما . المثال الثالث 

نهما تصف ما ال ؟ رغم أن كالََّ مية في محّل نصب حرب الجملة الثاننع

  . وال أح جمل بعد النكرات صفات وبعد المعارفرت قاعدة القبلها، لعلك تذكّ

؟  هذه الجملة قبل التي نوع الكلمة ما تأمل جملة ينفع الناس في المثال الرابع، - 

  .إذن ما محّل الجملة من اإلعراب ؟ حولها إلى مفرد 

 في الدرس السابق على األفعال المتعدية، وال شك أنك تدرك أن تعرفت - 

فأين المفعول األول ؟ . من األفعال التي تتعدى إلى مفعولين ) عِلم( الفعل

  .؟ حول المفعول الثاني إلى مفرد  وأين المفعول الثاني

  م بدئت الجملة في المثال السادس ؟ أين الجواب ؟ بم سبق هذا الجواب ؟  ب - 

في المثال األول، تجدها مسبوقة بحرف عطف، )  تثقّفهم(عد إلى جملة  - 

أال تشاركها الجملة  ؟ ما محّل الجملة المعطوف عليها ؟ عالم عطفت

  . المعطوفة في نفس الحكم ؟
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  :أبني أحكام القاعدة
  

  الجملة التي لها محّل من اإلعراب هي كلُّ جملة يمكن تأويلها بمفرد، أي-  أ

  .يمكن أن تحّل محلّها لفظة واحدة

 يكون محلُّ الجملة من اإلعراب حسب محلِّ المفرد الذي تُؤوُل به، فإن - ب

هذا تلميذٌ يجتهد في : كان المفرد مرفوعا كانت الجملةُ في محلِّ رفٍع مثل 

وإن كان منصوبا كانت في محلِّ نصٍب،  فالتأويل هذا تلميذٌ مجتهد،. دروسه

  وإن كان .  حسبتك مجتهدا: ِسبتك تجتهد في دروِسك، فالتأويل ح: مثل

: مررتُ برجٍل يعمُل، فالتأويل: مجروراً كانت الجملةُ في محلِّ جر مثل 

  .مررتُ برجٍل عامٍل 

  :  الجمل التي لها محل من اإلعراب ثمان هي ج

م إنَّ ، وتكون في محّل رفع بعد المبتدأ أو اسالجملة الواقعة خبرا -  1

  .وأخواتها  ، وتكون في محّل نصٍب إن وقعتْ خبراً لألفعال الناقصة 

وتبين لكم كيف فعلنا بهم، :  مثل الجملة الواقعة فاعال أو نائب فاعل - 2

  .قيل الحمد هللا 

قالِت : مثل جملة آمنَّا في قوله تعالى :  الجملة الواقعة مفعوال به- 3

  .األعراب آمنَّا 

  : في سورة النساء وتأتي بعد معرفة مثل قوله تعالى:  حاال الواقعة الجملة - 4

. ونتقول ى تعلموا ما حتارى وأنتم سكا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة  ي

  42اآلية 

   . يحِسن الحديثمثل قابلنا رجال  : الجملة الواقعة نعتا - 5

 يجلـس جلس حيـثُ    ا: بعد الظرف، مثل     : الجملة الواقعة مضافا إليه    - 6
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    سافَراذكر نصيحةَ أبيك ِحين: أو. صاحبك 

بشرط أن تقترن بالفاء مثـل قـول    : الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم     - 7

  :الشاعر 

  .بعدك بالجهِل فإنّي شربتُ الِحلْم  إن تزعميني كنتُ أجهُل فيكم       

  .هو عدوٌّ لك ه إذا إن تحرم: أو  أن تقترن بإذ ا الفجائية مثل قولك 

: مثل قوله تعالى  : الجملة المعطوفة على جملة لها محل من اإلعراب - 8

   "سورة المرسالت " . فيعتذرون وال يؤذن لهم . هذا يوم ال ينطقون 
 
 

  : أستعمل 
 

  :استخرج من الفقرة الموالية الجمل التي لها محل من اإلعراب  -أ 
    

قدس اسمه، هو الذي يعطيك الفن من الواقع، ال الذي      القلم الذي ال نفتأ ن

  … القلم يخترعنا، فإني ال أرى فرقا بينهم: يخترعك أ ما الذين يقولون 

فصاحبنا خَاَل في أجنحة المطاحن الهوائية فرسانا يتأهبون  وبين دون كيشوت

حين يزوروننا  وهؤالء .مغوارا عليهم فارسا وهو يكر وخَال نفسه  للقتال،

 إننا حين نطلق كلمة .أقالمرعوا وأنهم  يخالون أنهم اختيدعون، ويدعون ما

أو نصيبه في األخذ دون نصيبه في  القارئ، ال نعني متلقيا يأخذ وال يعطي،

. ما كان يخترع لهم اختراعا أسطورة ولقد كان السلف يطلقون على. العطاء

الذي يتحرك، فهو قعهم  ما وجدوا فيه دنياهم و واأنفسهم،أما ما وجدوا فيه 

  .أدبا وحده الذي سموه

  .  بين األدب والحياة : من كتاب وفيق العال يلي                            
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  وظف كل جملة من الجمل التالية في تعبير من إنشائك بحيث يكون -ب 

  :لها محّل من اإل عراب 

خرج المستعمر .  لككتبها اهللا. والشمس مشرقة .  إنه آسف على ما بدر منه

  .فسوف تنجح .  يستغفر اهللا . تحب القراءة . من بالدنا
  

  : حدد محّل الجمل التي تحتها خطّ من اإلعراب في األمثلة التالية -ج 
  

أن يأكله  ، وأخاف  أن تذهبوا به   ليحزنني  قال إنّي (:  قال تعالى - 1

   13اآليةسورة يوسف            ). وانتم عنه غافلون   الذئب

  ر  بيننا     وقد نهلَتْ منّا المثقّفةُ السُّميُّ يخطروالخَط ذكرتك - 2

  يا سرحة اسلَِمي:       سوى أنّني قد قلتُ أتيتُه وما لي ِمن ذنٍب إليهم - 3

  الحلم بعدك بالجهل ت  شرب  فإني    أجهل فيكم فإن تزعميني كنت - 4

          ."ا ُأبعث حي ويوم أموت ويوم دت ولوم والسالم علي ي"  : قال تعالى -5

  سورة مريم 

بامرأة شبب  برجل ال يؤتى له كان عمر بن الخطاب  رضي اهللا عنه  -  6

  . إالّ عاقبه هجا أحدا أو 

     وقد حان من شمس النهار خفوق     هلقيت   وقلت لعبد اهللا يوم - 7

   المحالل باألبطح الذي   به الشري غيث دائم وبروق قى السرحة   س   

  ) هم يقنطون وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا ( : قال تعالى - 8

     36                                        سورة الروم اآلية 

إن إن فالنا و: وهو يقول    يعظ رجال سمعت أعرابيا:  قال األصمعي -  9

تجعله  الف ، فإن لم تتخذه عدوا في عالنيتك،يضحك منك ه ضحك إليك ، فإن

  . في سريرتك صديقا
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  :التصحيح الذا تي 
 

    :  استخراج الجمل التي لها محل من الفقرة -أ  
  

  .في محل نصب خبر ال نفتأ : نقدس اسمه :  جملة -   

  .نها مقول قول في محل نصب مفعول به أل: القلم يخترعنا :   جملة-   

  .ال أدري  في محل رفع خبر إن :  جملة -   

  .يتأهبون  في محل نصب نعت:  جملة -   

  .وهو يكر  في محّل نصب حال:  جملة -   

  .يزوروننا في محّل جر مضاف إليه ألنّها بعد الظرف حين :  جملة -   

محـّل جـر    جملة يزوروننا فهي في      جملة معطوفة على   يدعون:   جملة -   

  .مثلها 

   - جملة اخترعوا فبي محّل نصب خبر أن .  

  .نطلق كلمة  في محّل جر مضاف إليه  : جملة -   

  .يأخذ في محّل نصب نعت :  جملة -   

وال يعطي جملة معطوفة على جملة يأخذ فهي في محّل نـصب   :  جملة   -   

  .مثلها

  .  جملة  يخترعومثلها. يطلقون في محّل تصب خبر كان: جملة  -   
 

  :  توظيف الجمل -ب 
  

  إنه آسف على ما بدر منه :   قال المخطئ 

  . خرجنا في رحلة والشمس مشرقة

  .  أقام شعبنا األفراح حين خرج المستعمر من أرضنا مدحورا 

  . عليك القناعة بحياة كتبها اهللا لك
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  . علمتُك تحب القراءةَ 

  . كّل حين  المؤمن القويُّ اإليماِن يستغفر اَهللا

  . إن تجتهد فسوفَ تنجح 
  

  . إعراب ما تحته خط -ج 
  

  .جملة فعلية في محّل رفع خبر إن) : ليحزنني(  جملة-1

  .مصدر مؤول في محّل رفع فاعل) أن تذهبوا به ( جملة -  

  .مصدر مؤول في محّل نصب مفعول به) أن يأكله الذئب (  جملة-  

  .لة اسمية في محّل نصب حالجم) وأنتم عنه غافلون( جملة -  

جملة اسمية في محّل نصب حال، وجملة يخطر  ) والخَِطيُّ يخطر(  جملة- 2

  .جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الخطي 

  .جملة فعلية في محّل جر نعت لكلمة ذنٍب)  أتيته(  جملة- 3

  .جملة مقول القول في محل نصب مفعول به) يا سرحة اسلمي(    جملة

  .جملة فعلية في محل نصب خبر كان) أجهل(  جملة- 4

  .جملة فعلية في محل رفع خبر إن) شربت(    جملة

  وجملة أموت وجملة ُأبعث جمل فعلية في محل جر ) ولدت( جملة - 5

  . مضاف إليه    

  .جملة فعلية في محل نصب خبر كان) ال يؤتى(  جملة- 6

  .نعت  لكلمة رجلجملة فعلية في محل جر )  شبب( جملة -    

  .جملة فعلية في محل جر مضاف إليه ) لقيته(  جملة- 7

  .جملة مقول قول في محل نصب مفعول به)  سقى السرحة(  جملة-   

  .جواب شرط جازم بعد إذا الفجائية) هم يقنطون(  جملة - 8
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  .جملة فعلية في محل نصب نعت لكلمة أعرابيا)  يعظ رجال(  جملة- 9

  .جملة اسمية في محل نصب حال ) يقولوهو (  جملة-   

  .جملة فعلية في محل رفع خبر إن ) يضحك منك(  جملة-   

جملة فعلية واقعة في محل جزم ألنها جـواب         )  ال تجعله صديقا  (جملة   -   

  .  شرط جازم مقترن بالفاء 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


