
wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

 1 

 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 
 أقوال  مأثورة

 
  (بٗذ١ اجملايؼ ٫بٔ عبس ايرب)" ضسِ اهلل اَط٤ا أصًح َٔ يػاْ٘ " : ٍ عُط بٔ ارتطَٓاب ضضٞ اهلل عٓ٘اق *

 
ُٜٓٛب ايػٔٓدتٝاْٞ اإلَاّ ضظي٘ اهلل: " * َٓٓشٛ فإَْٓ٘ قاٍ أ ُٖذ١ٓ يًؿَٓطٜف تعًَُٓٛا اي ٍْ يًٛضٝع ٚتطن٘   ."طيا

 
 ٍُٜػتػ٢ٓ عٓ٘" : "ضظي٘ اهلل ايؿعيب قا َٓٓشٛ يف ايعًِ ناملًح يف ايطَٓعاّ ٫  ادتاَع ٭خ٬م ايطَٓاٟٚ  ) اي

 (1080بطقِ 
 

 املًو بٔ قطٜب ضظي٘ اهلل: "إٕ أخٛف َا أخاف ع٢ً طايب ايعًِ إشا مل ٜعطف  قاٍ ا٭صُعٞ عبس
َٓٓشٛ إٔ ٜسخٌ يف طي١ً قٛي٘ عًٝ٘ ايص٠٬َٓ ٚايػ٬َّٓ  َٛٓأ َكعسٙ َٔ : " اي ُّٔٓسا فًٝتب َٔ نصب عًٞ َتع

َٓٓاض   " اي
 

 :ضظي٘ اهلل قاٍ إغشام بٔ خًف ايبٗطاْٞ * 
َٓٓشٛ ٜصًح َٔ يػإ ا٭يهٔ ٔٔٚاملط٤  اي  ُتهطَ٘ إشا مل ًٜش

 ٔٔـفأدًٗا َٓٗـا َكِٝ ا٭يػ اـــفإشا طًبت َٔ ايعًّٛ أدًٗ     

 
  ِٔٝٓايقاٍ اب ِٔ عطف ن٬ّ ايعطب ، فعطف عًِ ايًػ١ " :ضظي٘ اهلل ك ََ ٚإُْٓا ٜعطف فطٌ ايكطإٓ 

 " ٚعًِ ايعطب١ٝ ، ٚعًِ ايبٝإ

 

: قاٍ املػتؿطم اجملطٟ عبس ايهطِٜ دطَاْٛؽ  *  

ٕٓ يف  َّٓا يًػ١ ايعطب١ٝ أبك٢ ع٢ً ضٚعتٗا ٚخًٛزٖا فًِ تٌٓ َٓٗا ا٭دٝاٍ املتعاقب١ ع٢ً " إ اإلغ٬ّ غٓسّا ٖا
 " ناي٬ت١ٝٓٝ سٝح اْعٚت شياَّا بري دسضإ املعابس ْكٝض َا سسخ يًػات ايكسضي١ املُاث١ً
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 قاٍ ايطافعٞ ضظي٘ اهلل :* 

ٍٓ ، ٫ٚ اضتٓطت إ٫ٓ نإ أَط ٙ يف شٖإب ٚإزباٍض ، َٚٔ ٖصا ٜفطض ا٭دٓيٓب " َا شٓيت يػ١ ؾعٕب إ٫ٓ ش
ُٜؿعطِٖ ععُت٘ فٝٗا ، ٜٚػتًٔشكِٗ  َُط٠ ، ٜٚطنبِٗ بٗا ، ٚ ١َٓ املػتع املػتعُط يػت٘ فطضّا ع٢ً ا٭
َٓا ا٭ٍٚ فَشِبؼ يػتِٗ يف يػت٘ غذّٓا  ٌٍ ٚاسٕس : أ َٔ ْاسٝتٗا ، فٝشهِ عًِٝٗ أسهاَّا ث٬ث١ّ يف عُ

َٓا ايجاْٞ فاذته َٓا ايجايح فتكٝٝس َػتكبًِٗ يف َ٪ٓبسّا ، ٚأ ِ ع٢ً َاضِٝٗ بايكتٌ ستّٛا ْٚػٝاّْا ، ٚأ
 ) ٚسٞ ايكًِ(                                             ا٭غ٬ٍ اييت ٜصٓعٗا ، فأَُطِٖ َٔ بعسٖا ٭َطٙ َتَبْع "

 ٍايسٜٔع٢ً تفِٗ ايعطب١ٝ َٔ ايسٜا١ْ إش ٖٞ أزا٠ ايعامل َٚفتاح ايتفك٘ يف   اإلقبا 

 )فك٘ ايًػ١ ٚأغطاض ايعطب١ٝ(

 * َُّٓس بٔ غ٬ّ اإلَا َٓٓشٛ"ضظي٘ اهلل قاٍ ست َٓٓاؽ َط٠ّ٤ٚ أفطٌ َٔ طًب اي  : "َا أسسخ اي

 ))بٗذ١ اجملايؼ ٫بٔ عبس ايرب 

 *  ِايًػإ ايعطبٞ ؾعاض اإلغ٬ّ ٚأًٖ٘ ، ٚايًػات َٔ أعع ٕٓ ١ٓٝ ضظي٘ اهلل :" فإ قاٍ ابٔ تُٝ
ٝٓعٕٚ "ؾعا٥ط ا٭َِ اييت بٗا    (اقتطا٤ ايصطاط املػتكِٝ )                                                                 ٜتُ

 

  :ٕٛٝٓٝباغتطاع١ ايعطب إٔ ٜفاخطٚا غريِٖ َٔ ا٭َِ سيا يف  ٜكٍٛ املػتؿطم ايفطْػٞ َاغ
            ٫ َجٌٝ ي٘أٜسِٜٗ َٔ دٛاَع ايهًِ اييت حتٌُ َٔ مسٛ ايفهط ٚأَاضات ايفت٠ٛ ٚاملط٠٤ٚ َا 

 .)َكاّ ايجكاف١ ايعطب١ٝ بايٓػب١ إزي املس١ْٝ ايعامل١ٝ)

 

 أسب ضغٛي٘ ستُّسا ص٢ً اهلل  -تعازي  -َٔ أسب اهلل   :ضظي٘ اهلل ٜٚكطض أبٛ َٓصٛض ايجعاييب
عًٝ٘ ٚغًِ، َٚٔ أسب ايطغٍٛ ايعطبٞ أسب ايعطب، َٚٔ أسب ايعطب أسب ايعطب١ٝ اييت بٗا ْعٍ 

أفطٌ ايهتب ع٢ً أفطٌ ايعذِ ٚايعطب، َٚٔ أسب ايعطب١ٝ عين بٗا، ٚثابط عًٝٗا، ٚصطف 
 )فك٘ ايًػ١ ٚأغطاض ايعطب١ٝ(                                                                                  ُٖت٘ إيٝٗا
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 َكس١َ ايسنتٛض٠ / عاٜس٠ عبس ايعاٍ
ي٘ ايطٝبري ايطاٖطٜٔ ، آاذتُس هلل ضب ايعاملري ، ايٖٛاب املعري ، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا ستُس ايٓب٢ ا٭َري ، ٚع٢ً 

 ٚصشب٘ ايربض٠ املتكري ، ٚبعس .. 
عس زعا١َ عًّٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚضنٝعتٗا ا٭غاغ١ٝ ، ٫ٚ ٜػتػ٢ٓ عٓ٘ ايعاملٕٛ ٚاملتعًُٕٛ طيٝعا ، ٭ْ٘ عًِ ٜفإٕ عًِ ايٓشٛ     

٫ٚ َطا٤ ف٢ إٔ غ١َ٬ ايه١ًُ ٚادت١ًُ أغاؽ جيب إٔ ٜػبل نٌ َا ٜتصٌ بُٗا َٔ عٛخ ف٢  .ٜتصٌ ببٓا٤ ادت١ًُ ايػ١ًُٝ
ايططٚض٠ ، فاذتاٍ ٖٓا نشاٍ أ٣ بٓا٤ ، ٫ بزضاغات أزب١ٝ ٚب٬غ١ٝ ، ٚشيو أَط َعًّٛ  ادتُاٍ ٚارتٝاٍ ، َٚا ٜتػل َعُٗا َٔ

 إ٫ بعس ا٫ط٦ُٓإ إزي إقاَت٘ َسعّٛ ا٭غاؽ ، غًِٝ ايرتنٝب .  ٜ٘ٓعط إزي جتًُٝ
ػ١ ايعطب١ٝ ، ٚبٝإ ٚيعً٘ َٔ املفٝس اإلؾاض٠ إزي إٔ ايكسَا٤ َٔ عًُا٤ ايًػ١ ٚايٓشٛ قس بصيٛا دٗسا نبريا ف٢ ؾطح قٛاعس ايً    

يصيو  .ٕايرتنٝب ايٓش٣ٛ يًذ١ًُ ، ٜسيٓا ع٢ً شيو تًو امل٪يفات ايك١ُٝ ايت٢ ٚصًت إيٝٓا ، َٚا ظيٓا ْعٝـ ع٢ً فطًٗا ست٢ اآل
 ٕٚأطف٢ ايص٣ تطن٘ أغ٬فٓا ْفؼ غا١ٜ ايٓفاغ١ ، صصتس ايع١َ٬ عباؽ سػٔ ٜكٍٛ : ) ٚيٝؼ َٔ ؾو إٔ ايرتاخ ايٓش٣ٛ ٚاي

ص٣ بصيٛٙ فُٝٗا خ٬ٍ ا٭ظَإ املتعاقب١ دٗس مل ٜٗٝأ يًهجري َٔ ايعًّٛ املدتًف١ ف٢ عصٛضٖا ايكسضي١ ادتٗس ايٓادح اي
بػُع  –عًِ اهلل  –ٚاذتسٜج١ ٫ٚ ٜكسض ع٢ً استُاٍ بعط٘ سؿٛز َٔ ايجطثاضٜٔ ايعادعٜٔ ، ايص٣ ٜٛاضٕٚ عذعِٖ ٚقصٛضِٖ 

  1/3ٛاف٢ ايٓشٛ اي(   فصاشا ا٭ُايٓشٛ ٚايصطف بػري سل ، ٚطعٔ أ٥ُتٗ
دط١َٝٚ ايبايػ١ فكس ٚايص٣ ٜعترب َٔ أِٖ َتٕٛ ايٓشٛ ايعطب٢ ، ٚ٭١ُٖٝ اآل" دط١َٝٚ َذي اآل" َٚٔ ٖصٙ امل٪يفات ايك١ُٝ     

، ٚسعٝت بإقباٍ ط٬ب ايعًِ عًٝٗا قسضيا ٚسسٜجا ، ٚطبع املذي َٓفطزا ف٢ عس٠  ا٠شٚايٓتصس٣ يؿطسٗا دٗابع٠ ايعًُا٤ 
ٜبري ٖصا ايهتاب أْٛاع ايه٬ّ ٚإعطاب٘ . ٚقس عطض نٌ شيو بإجياظ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً سػاب اإلٜطاح . فبري ف٢ باب  ، طبعات

ت ثِ أتبع شيو بباب ا٭فعاٍ سٝح بري أْٛاعٗا ٚأسٛاهلا ٚإعطاب عطبااإلعطاب باب َعطف١ ع٬َات اإلعطاب ثِ عكس فص٬ ف٢ امل
خط ف٢ املبتسأ ٚارترب آ٤ َٚٔ ثِ باب ايفاعٌ ٚبعسٖا ْا٥ب ايفاعٌ ٚبعسٖا تٓاٍٚ بابا نٌ ساي١ ٚاْتكٌ إزي باب َطفٛعات ا٭مسا

عٔ ايٓعت ٚايعطف ٚايبسٍ ٚاملتعسٜات َٔ ا٭مسا٤ ٚاملفعٍٛ ب٘  ١ٚايعٛاٌَ ايساخ١ً عًٝ٘ َٚٔ ثِ ْتشسخ ف٢ أبٛاب ٫سك
 ت َٔ ا٭مسا٤ فٛضاعٍٛ َٔ أدً٘ ثِ ختِ املذي بارتطف ايعَإ ٚاملهإ ٚاذتاٍ ٚايتُٝٝع ٚا٫غتجٓا٤ ٚاملٓاز٣ ٚاملفظٚ املصسض ٚ

زتاٍ ايسضاغات ايٓش١ٜٛ اهلازف١ ، فكس عُس َ٪يف٘ إزي  يفإضاف١ دسٜس٠  ادتساٍٚ ف٢ ؾطح َذي ا٭دط١َٜٝٚٚعس نتاب 
ف٢ أغًٛب َٝػط ٚعباضات غ١ًٗ ٚدساٍٚ َٓع١ُ تتُٝع بعطض ٚاف يًكاعس٠ ايٓش١ٜٛ َع ؾطسٗا ٚتٛضٝشٗا ،  ٙإٜطاز قٛاعس

ط٬ عٔ شنط ا٭َج١ً ايٛاضش١ ، ٚا٫عتُاز ع٢ً ايؿٛاٖس املتٛاضث١ بري عًُا٤ ايٓشٛ ٫ٚ غُٝا املؿٗٛض َٓٗا ، َع تكسِٜ ؾٛاٖس ف
 إزي ايصٖٔ .  ٜٚكطبٗا ٕ ايهطِٜ ع٢ً غريٖا َٔ ايؿٛاٖس ا٭خط٣ . ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜطغذ ايكاعس٠آايكط

ٕ ايهطِٜ ايت٢ تػاعس ف٢ تكطٜب ايكاعس٠ إزي شٖٔ ايكاض٨ آعض غٛض ايكطإزي إعطاب بعض ايهًُات اهلا١َ ٚب فٚقس عُس امل٪ي
سٝح أنس ايكسَا٤ َٔ ايعًُا٤ ايعطب ع٢ً أ١ُٖٝ اإلعطاب ف٢ ايهؿف عٔ املع٢ٓ . ٜكٍٛ عبس ايكاٖط ادتطدا٢ْ : ) إٕ ا٭يفاظ 

ٕ ٖٛ املػتدطز هلا ، ٚإْ٘ املعٝاض َػًك١ ع٢ً َعاْٝٗا ست٢ ٜهٕٛ اإلعطاب ٖٛ ايص٣ ٜفتشٗا ٚإٕ ا٭غطاض نا١َٓ فٝٗا ست٢ ٜهٛ
ايص٣ ٫ ٜتبري ْكصإ ن٬ّ ٚضدشاْ٘ ست٢ ٜطدع إيٝ٘ ، ٫ ٜٓهط شيو إ٫ َٔ ٜٓهط سػ٘ ، ٚإ٫ َٔ غايط ف٢ اذتكا٥ل ْفػ٘ ( 

  28 : ز٥٫ٌ اإلعذاظ 
١ يساضغٝٗا ٚعؿاقٗا ، ٚإْٓا إش ْكسّ ٖصا ايهتاب ف٢ ) ايٓشٛ ( ْطدٛ إٔ ٜهٕٛ قطط٠ ض٤ٛ ف٢ ططٜل تٛضٝح قٛاعس ايًػ١ ايعطبٝ

 ٚإٔ ٜهٕٛ عْٛا يط٬ب ايعًِ ف٢ املطاسٌ املدتًف١ 
 ز / عاٜس٠ عبس ايعاٍ 

 يػ١ عطب١ٝ / طٓطا –َسضؽ َػاعس / ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 َكس١َ ا٭غتاش / عبس ايععٜع ظياز

 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا سيد البشرية حممد بن عبد اهلل

ٜجطثط بٗا املتهًُٕٛ ، بٌ ٢ٖ ٚعا٤ سطاض٣ ٜػتٛعب ف٢ نٝاْ٘ ضٚح ٚتطاخ ٚتطًعات إٕ ايًػ١ يٝػت زتطز أصٛات 
يهٝإ املتهًِ بٗا ٚعكً٘ ٚٚدساْ٘  امله١ْٛ سطاض٠ املتهًُري بٗا ٢ٖٚ ضَع ؾطفِٗ ٚنطاَتِٗ ، بٌ ٢ٖ أنجط َٔ شيو إْٗا

 ٚنطاَتٗا َٔ عع٠ فصاضت ععتٗا ًػتٗا ت ناْت أنجط ايتعاَا بكٚض٩ٜت٘ يًشٝا٠ ٚايهٕٛ ٚايٛدٛز ، يصا صتس ا٭١َ نًُا اضت
دتُاع ٚايػٝاغ١ ، ٚأنطض سكا٥ل ٖٚصا يٝؼ زتطز ن٬ّ عاطف٢ ٚيهٓ٘ سكا٥ل ايتاضٜذ ٚادتػطافٝا ٚا٫تٗا ٚنطاَيػتٗا 

هلٛ ايفػاز نٌ ايفػاز ايص٣  ايصٟ سصٌ هلاأٚ ايتٜٗٛٔ أٚ ادتٌٗ بٗا  ايتفطٜطٚغٓٔ ثابت١ دٖٛط١ٜ ، ٚإٕ ارتًٌ فٝٗا أٚ 
 ٙ ٜٚفتح َٔ اهلعا٥ِ َا ٜسضن٘ نٌ َتأٌَ ٚاعٔٔ يًكطا٠٤ اذتطاض١ٜ يًتاضٜذ ٚادتػطافٝا ٚاإلدتُاع .جيط ٚضا٤

ا٭َإ يبكا٤ ايًػ١ ٚزٚاَٗا  صُاّ ٛٛ َٔ ايًػ١ ٖٛ ٖٝهًٗا ٚعُازٖا ايص٣ ٜعطٝٗا ايتُٝع عٔ غريٖا َٔ ايًػات ٖٚشٚايٓ
ا ٚتسضٜػٗا ٚتأيٝف ايهتب ايت٢ تعخط بٗا املهتب١ ف٢ زضاغتٗ ٚعذُاٚتٓافػٛا عطبا  ٕٛٚيصا ادتٗس ايعًُا٤ املػًُ

ايعطب١ٝ َا ٫ ٜٛدس ي٘ ْعري َٚجٌٝ ف٢ ايًػات ٚايجكافات ا٭خط٣ ٚإٕ دٗس َٚ٪يفات ايعًُا٤ املػًُري غري ايعطب فام 
فدط  فٝٗا ٚاذتسٜح بٗا ٚايهتاب١ بٗا َصسض ايتُٗطدٗس َٚ٪يفات ايعًُا٤ املػًُري ايعطب ف٢ ٖصا اجملاٍ ٚناْٛا ٜعسٕٚ 

 أٖذ٢ بايعطب١ٝ أسٗب إزيٖ َٔ إٔ أَسح بايفاضغ١ٝ (  ي٦ٔ)  ١قٛيت٘ شات ايس٫ي ايبريْٚٞ ضظي٘ اهللٚإنباض هلِ ٚيكس قاٍ 
تٗا ، ٜكٍٛ عٔ ايًػ١ ا( يػ١ إداز٠ تا١َ بًٗذ20ٕٛ ايص٣ نإ جيٝس أنجط َٔ )تٖٚصا ايطساي١ ايربٜطا٢ْ ضٜتؿاضز بري -

 ٚأضقٗا ٚأغٓاٖا ، تػري ٚضا٤ ايعكٌ ٚتًس ي٘ ايهجري َٔ أبٓا٥٘ (ايعطب١ٝ ) أْٗا أطيٌ ايًػات 
٫ٚ اغتؿٗس بٗصا ايه٬ّ إعذابا ٚافتداضا ، فٗصٙ َأغا٠ أ٫ ْجل بأْفػٓا ٚتطاثٓا ٚسطاضتٓا إ٫ إشا َسح ا٭خطٕٚ ٖصا  -

زيٌٝ ع٢ً أْٓا ٫ ْتذاٚظ  يٛاقع هلٛ أصسمٕ اإٔ ٜهٕٛ اذتاٍ ٖهصا ، ٚإ ٚأعُاقٗاايرتاخ ... ٚإْٗا يهاضث١ بهٌ أبعازٖا 
ف٢  تٓدطجتاٙ املطاز ٚاهلعضي١ ايٓفػ١ٝؾعٛض ف٢ ا٫ي٬عتعاظ بايًػإ ٚايه٬ّ ٜٚبك٢ ايػًٛى ٚايؿعٛض ٚافتداض ٚا٫ا٫

 ايػططإ ف٢ ادتػس ايبؿط٣ . ٜٓدطادتػس املٓٗو ٚايعكٌ املكاٍ نُا 
سٝح  –صا َا ساٚي٘ ا٭ر ايفاضٌ / ضضا ايػباع٢ إٕ نٌ دٗس ٜبصٍ يتكطٜب ٚتفػري ٖصٙ ايًػ١ هلٛ دسٜط بايتكسٜط ٖٚ -

ٜهٕٛ  ٕايٓاؽ ، ٖٚٛ دٗس ْطدٛ أ ١أضاز ايتٝػري ع٢ً َٔ ٜطٜس زضؽ ايٓشٛ ايعطب٢ بأغايٝب أقطب إزي َعتاز ايعصط ٚأيف
 -:ٚص١ً ذتب ايعطب١ٝ ٚتعًُٝٗا ٚاإلفتداض بٗا عٔ صسم ْٚتُِ ظٛاٖط ايه٬ّ 

 َٔ يػاْ٘ (قٌٝ ف٢ ا٭ثط ) ضسِ اهلل اَطأ أصًح * 
 ٚقاٍ عُط بٔ ارتطاب ) تعًُٛا ايعطب١ٝ فإْٗا تجبت ايعكٌ ٚتعٜس ف٢ املط٠٤ٚ (* 
 ٚقاٍ ايعٖط٣ ) َا أسسخ ايٓاؽ َط٠٤ٚ أسٗب إزي َٔ تعًِ ايٓشٛ (* 
طاب٢ ثِ ذتٔ فطذط ثِ ذتٔ فٓٗض عا َتعض ا٫ف خيطب فًشٔ ريأعطابٝا اغتُع إزي أسس خًفا٤ ايعباغٝ ٕٚض٣ٚ أ* 

 ٗس أْو قس تٛيٝت ارت٬ف١ قطا٤ ٚقسضا .قا٬٥ : أؾ

 تهم حممد بن عبد اهلل ووالصالة والسالم الدائمني على خري خلقه وذر اوهلل احلمد أوال وآخر
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 

 

 مكدمة فضيلة الشيخ / وليد الشرقاوى

 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على سيد اخللق ومصطفاه

 وبعد ،،

ٚايت٢ دسٍٚ فٝٗا  ايػباعٞ ضغاي١ ا٭ر ايفاضٌ / ضضافكس غعسُت غعاز٠ بايػ١ سري قطأت 
قٛاعس ضت١ٜٛ بططٜك١ غ١ًٗ ٚبػٝط١ تتػِ بايصنا٤ ايتع٢ًُٝ سٝح ايططم اذتسٜج١ ف٢ ضغِ 

 ططٜك١ ايتعًِ يًُتعًِ ست٢ ٜػٌٗ عًٝ٘ فِٗ املع١ًَٛ .

 ٚأغأٍ اهلل ايععِٝ إٔ ٜٓفع بٗا ٚإٔ جيعًٗا ف٢ َٝعاْ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ . 

 اهللايفكري إزي 
 ٚيٝس ايؿطقا٣ٚ

 ايباسح ٚارتبري ايرتب٣ٛ
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 الكاتب مقدمــــة

 فالح شثَـــدجٌى ٗثٌضشذ إْ         ِثٍُٙ صىٛٔٛث ٌُ إْ صشذٙٛث

 ٛجــــػ ِٓ شـــالل١ش ِج ـــِؤِال جذ              شجـػ رث َٛـثٌم سوخ خٍف أع١ش

 سوذٛث              فىُ ٌشح ثٌٛسٜ فٝ ثٌٕجط ِٓ فشج ِٓ دؼذ ِج ْ ٌذمش دُٙئف

 شجــج ػٍٝ أػشج فٝ رثن ِٓ دـــج              فّـٚثْ دم١ش دمفش ثالسض ِٕمطؼ
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 جروميةهيكل منت اآل

 
 

 أقػاّ ايه٬ّ 

 اذتطف ايفعٌ اإلغِ

4 

 ايفاعٌ ٚارترباملبتسأ ايفاعٌْا٥ب

نإاغِ
 ٚأخٛاتٗا

 َطفٛعات ا٭مسا٤

 يًُطفٛعايتابع

خرب إٕ
 ٚأخٛاتٗا

1 

 اإلعطاب

 دعّ دط ْصب ضفع

َٓصٛبات ا٭مسا٤

 –ظطف ايعَإ  –ظطف املهإ  –املصسض  –املفعٍٛ ب٘ 
اغِ  -املٓاز٣ –اغِ ٫  –املػتج٢ٓ  –ايتُٝٝع  –اذتاٍ 

 –خرب نإ ٚأخٛاتٗا  -ايتابع يًُٓصٛب   –إٕ ٚأخٛاتٗا 
 َفع٫ٛ ظٔ ٚأخٛاتٗا –املفعٍٛ ٭دً٘  –املفعٍٛ َع٘ 

2 

5 

 أَط َطاضع َاض٢

 ا٭فعاٍ

 املطاضعدٛاظّ املطاضعْٛاصب

 ا٭مسا٤شتفٛضات

 بايتبع١ٝ باإلضاف١ باذتطف

3 

6 
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 
 اليخومبادئ عله 

 شرــثٌثّ ثُ ٛعـــٚثٌّٛظ ذـــثٌذ     شر    ــجدا وً ػٍُ ػشــــــــــإْ ِذ

 ٚثالعُ ٚثالعضّذثد دىُ ثٌشجسع غ            ــــــٗ ٚثٌٛثظـــــٗ ٚفعٍـــٔغذ

 جـثٌششف جصــد ثٌج١ّغ دسٜ ِٚٓ فّغجةً ٚثٌذؼط دجٌذؼط ثوضفٝ            

  - :تعطٜف ايٓشٛ -1

  
   : ع عًِ ايٓشٛ ٛضَٛ -2
.       : ٠ايجُط -3
   -ْػبت٘ : -4
    -ٚاضع٘ : -5

  -سهُ٘ : -6

-: فطً٘ -7
   

" . 

. 

-:ا٫غِ -8

 -َػا٥ً٘: -9
  -ا٫غتُساز: -10
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 

 

 أىواع الهالو -1
 : قاٍ ابٔ آدطّٚ

 غـــذ لذ ٚظــــخ ِف١ـــــظ ِشوــــٌف غ     ــــفٍضغّ جــــالَ ػٕذٔــٌىثإْ  -5

 ٝـــــشف ِؼٕــــُ دــــً ثـــثعُ ٚفؼ ٝ    ـــج ٠ذٕـــٗ ثٌضٝ ػ١ٍٙـــِجألغ -7

 ف ِج لفٛثـــشف فجلـــٛي أي ٠ؼـــدخ فجالعُ دجٌخفط ٚدجٌض٠ٕٛٓ أٚ             -8

 ٝـــج ٚػٍـــٝ ٚسح ٚثٌذـــٓ ٚفــٚػ ٚدذشٚف ثٌجش ٚ٘ٝ ِٓ إٌٝ             -9

 ٝــــــً دضــــــز ٌٚؼـــــــز ِٕٚــــِٚ ج          ــجف ٚثٌالَ ٚٚثٚ ٚثٌضــــٚثٌى  -01

 ضٖ ٚسدــج ثٌضأ١ٔث ١ِـــــُ ٚصــــفجػٍ ذ          ـٚثٌفؼً دجٌغ١ٓ ٚعٛف ٚدم  -00

 ) دٍٝ ( نال ــــً د١ٌـــــالعُ ٚال فؼ ال       ـــــشف دأال ٠مذــٚثٌذشف ٠ؼ -01

طحــــــــــــــايؿ
 املصألة األوىل : شروط الهالو 

 أَج١ً َعٓاٙ ايؿطط
 نْٛ٘ يفعا -1

  
   نْٛ٘ َطنبا  -2

  

 

 نْٛ٘ َفٝسا  -3

 نْٛ٘ بايٛضع  -4
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 املصألة الثاىية : أقصاو الهالو   
 أَج١ً  عطف ب٘ ٜسسٙ ايص٣  َعٓاٙ  ايكػِ 
   ا٫غِ

  

 

 ايفعٌ

   اذتطف

  

 

 التهويوأقسام  -:1 فائدة

 املصألة الثالثة : نيف يهوٌ اجلر ؟ 

 -أ
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

أنواع حروف اجلر-:2فائدة 

  

  

  

ب
 ج

 

 أغ١ً٦ ٚشياضٜٔ ع٢ً باب أْٛاع ايه٬ّ  -1
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 

 باب اإلعراب -2

 ُــثغضٕ ذـثٌذ فزث جـٌفظ أٚ صمذ٠شث  ُ      ــشثح صغ١١ش أٚثخش ثٌىٍـــػثال -02

 شثحـــــــً ٌإلػــــً صذخــــػٛثِ شثح      ــــش الظطـــه ثٌضغ١١ـــٚرٌ -03

 ضَـــط جـــخ ثُ خفـسفغ ٚٔص   ؤَ       ـــــــز صــــــأسدؼ ـــــٗألغجِ -04

 جـفٝ ثالعُ ٚثٌفؼً ثٌّعجسع ِؼ ج  ـــــخ ٚلؼـــفجألٚالْ دْٚ س٠ -05

 جــفجػٍّ دجضَ ثٌفؼً خصص لذ فجإلعُ لذ خصص دجٌجش وّج   -07

 طحـــــــايؿ
 : الفرم بني اإلعراب والبياء  ياملصألة األول

 البياء اإلعراب

 

 

 

 

 

  اإلعراب :  أقصاواملصألة الثاىية : 
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 االعراب أىواع -املصألة الثالثة:
*  :

 :- 
 املطاف إزي ٜا٤ املتهًِ ٛصكاملٓ املكصٛض ايٓٛع

    ضفع

   

    ْصب

   

    خفض

   

    ا٭غباب
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

  باب َعطف١ ع٬َات اإلعطاب -3
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 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 دٓ آح ثٌشٕم١طٟ : لجي ِذّذ  -

 ع٬َات ايطفعباب 

ٌٚ َأٌِــــَظـ -08 َٚث َٚ ُٕـــــــٌُ  َٚثٌ ُْ     ـــٌف  َٙج َصُى ٛ َُِز  ثٌَشْفِغ   ِد ُْـــَػاَل ٛ 

ُِْفـَفجْسَفْغ ِدَع -09 َّـــٍُ   ُخ ثٌَؼاَلِءــــَوَججَء َص٠ٌْذ َصجِد جِء     ــــَشَد ثأَلْعـ

َُّىَغ -11 َّْغ ثٌ ِٗ ثٌَج َِــَٚثْسَفْغ ِد َٚ ِّ ج       ــَش  َُِؤَٔ غُج  ْٓ َّـــِِ  جــــٍث َفَغٍِ

َُّع -10 ًْ   ــجِسُع ثٌَِزٞ ٌَـــَوَزث ثٌ َْٙض ُْ ٠ََضِص ِٗ َو١َ ََٚو١َِصـَشٌٟء ِد  ًْـِذٞ 

َّْغـــَٚثْسَف -11 ٍٚ َخ َٛث ُّ َْٛن        ـــــًز َأُدــْغ ِد َِجٍي َد  ِٛن ُفَٛنـَأُخَٛن ُرٚ 

ُّْغ  -12 ََ٘ىَزث ثٌَج ١َٕـْـَض    ثٌَصِذ١ُخ َفجْػِشِفَٚ َِج َث  ِفـــُٖ ِدجأَلٌِ،ــََٚسْفُغ 

ٍْ ٠َْفَؼ -13 ُٕٛ ِْ ٠َْفَؼٍُـَٚثْسَفْغ ِد ْْ        ـــاَل ِْ َصْفَؼـ١ٍِ ٛ ْْـَٓ َصْفَؼـٍُـََٚصْفَؼـاَل ٛ 

باب ع٬َات ايٓصب
َُِز -14 َٙج ثٌَْٕصِخ َػاَل ٌَ ْٓ ٌَْىْغـــــَٚثأَلٌِثٌَفْضُخ           ُِْذِص١َج  ُو َٚث ٠ََٚجــــُف   ُش 

15-  ٍْ َٙ          ِٗـــِد ثٌَفْضُخ َفجٌَِزََٞٚدـْزُف ُٔٛ ُٕ َِـٌز ٠َج َرث ثٌ َْٕصِذــــَػاَل  ِٗــــٝ ٌِ

ُّـِٛع ُثــَُِىَغ -17 ُّْفـَشُد         ـــُش ثٌُج َُّع َُـــُث َُ ثٌ  ُذـــَوَضْغَؼ ثٌَِزٞ جِسُعــــثٌ

َْ        ـِدجأَلٌِ -18 َٙج ثٌَضِض َْٔصَذ َّْغَز  ُْ ِف ثٌَخ ١ٍِٔث َعٍِ َّْغ َصْأ ِْٔصْخ ِدَىْغٍش َج  َٚث

ّْــَٚثْػٍَ -19 َْ ثٌَج َٕٝ        ـــُْ ِدَأ َُّث َٚثٌ َّ َغ  ُٙ  َػَٕٝ َد١ُْث جِءــــِدج١ٌَج ـــــَْٔصُذ

َٙج َثَذْش         -21 َْٔصُذ َّْغُز ثأَلْفَؼجُي  َٙ ِدَذْزِف َٚثٌَخ ُِٔصَذــــُِٔٛٔ َِج   ْشـــج ِإَرث 

 باب ع٬َات ارتفض
َُِز ثٌَخْف -20 َٙــَػاَل َُ َفْضـٌخ  َفجْلَضـــَوْغ ٟ      ــــج ٠َِفـــــِط ثٌَِضٟ ِد ٠ََٚـجٌء ُث  ِفــــٌش 

ُّْفَفجٌَخْفُط  ِدجٌ -21 ََٚفــــــَىْغِش ٌِ ِّْغ َصْىِغ١       ٝــــَشٍد  َِج ــََٚج َْٔصَشفٍش ِإَرث   جـــَث

22- ّْ ١ٍِٔث َعٍِــ١ــــــََٚجـ َٕٝ      ـــــــِغ َصْأ َّْذ َٕـــَٚثْخِف ُِ ثٌ َُّث  ٝـْط ِد١َجٍء ٠َج َأِخٟ ثٌ

َْٕصِشْف -23 َِجاَل ٠َ  ًَ َٚثْخِفْط ِدَفْضٍخ ُو َٚثْػَضِشْف       َّْغَز َفجْػِشْف  َٚثٌَخ َّْغ   َٚثٌَج

 باب ع٬َات ادتعّ
َْ ثٌُغَى -24 ِْ        ــــِإ َ٘ـج ِٚٞ ثأَلْر َْ ٠َج َر ََِضـــَٚثٌَذْزَف ٌٍَِج ٛ َِ َػاَل ِْـــْض  ج

َُِعـجِسًػ -25  ٍٓ َْ ِدَضْغِى١ ُْ َفَضٝ ج َأَصٝ   ـــَفجْجِض ُْ ٠َُم  َصِذ١ـَخ ث٢ِخـِش َوٍَـ

َِج ثْوَضَغٝ ثْػِضاَلاَل      -27 َْ ِدذََْزٍف  َّْغ ٚثْجِض َٚثٌَخ    ُٖ  جاَلــَز ثأَلْفَؼـــآِخُش
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طحـــــايؿ
  بالوارد يف املنت املصألة األوىل : التعريف

  

 َ٪١َٓ  –َ٪َٔ  ٖٚٛ َازٍ ع٢ً ٚاسس أٚ ٚاسس٠  املفطز -1
يف  ثٓتري بعٜاز٠ أيف ْٕٚٛ اٖٚٛ َازٍ ع٢ً اثٓري أٚ  املج٢ٓ -2

  يف ساييت ايٓصب ٚادتط أٚ ٜا٤ ْٕٚٛساي١ ايطفع 
غان١ٓ  ٗإْٛ املج٢ٓ زا٥ُا َهػٛض٠ ٚايٝا٤ ايت٢ قبً )

 َٚا قبًٗا َفتٛح ( 

 َ٪َٓري  –َ٪َٓإ 
 َ٪َٓتري  –َ٪َٓتإ 

اثٓتإ ٖٚصإ ايًفعإ ٜهْٛإ ًَشكري  –اثٓإ   املًشل باملج٢ٓ -3
 باملج٢ٓ ب٬ ؾطٚط 

  ٚإ٫  نًتا بؿطط إٔ تطافا إزي ضُري –ن٬
 فا٫عطاب َكسض عٌ ا٭يف 

  ايتػًٝب بؿطط إٔ خيتًف املتعاطفإ ف٢ ايًفغ
 ٚاملع٢ٓ 

 " مثا١ْٝ أظٚاز َٔ ايطإٔ اثٓري
 " )ا٫ْعاّ(َٚٔ املعع اثٓري 

  ضأٜت ايطدًري نًُٝٗا 

  عطإ َكصٛز بُٗا عط ْٚٗط 
  عُطإ َكصٛز بُٗا أبٛ بهط

 ٚعُط 
طيع املصنط  -4

 ايػامل
ٖٚٛ َازٍ ع٢ً أنجط َٔ اثٓري بعٜاز٠ ٚاٚ ْٕٚٛ أٚ ٜا٤ 
ْٕٚٛ ع٢ً َفطزٙ ) ْٕٛ طيع املصنط ايػامل َفتٛس١ 

 غان١ٓ َٚا قبًٗا َهػٛض (  ٜٙٚا٩

 َ٪َٕٓٛ  –َ٪َٓري 
 صازقري  –صازقٕٛ 

 
شل ظُع املً -5

 املصنط ايػامل
 –عطٕٛ  –عًٕٝٛ  –عاملٕٛ  –أٚيٛ  –أًٖٕٛ  –بٕٓٛ 

 (90: 20)ايعكٛز  أيفاظ-ععٕٚ –غٕٓٛ  –أضضٕٛ 
  "عطري ايكطإٓايصٜٔ دعًٛا "
 اذتُس هلل ضب ايعاملري "" 

طيع امل٪ْح  -6
 ايػامل

ٖٛ َازٍ ع٢ً أنجط َٔ اثٓتري بعٜاز٠ أيف ٚتا٤ ع٢ً 
  ٙخطآَفطزٙ أٚ ف٢ 

 صازقات  –َ٪َٓات 

املًشل ظُع  -7
 امل٪ْح ايػامل

  بطنات  –عطٝات  –أشضعات  –عطفات  –أ٫ٚت 

ٖٚٛ َازٍ ع٢ً أنجط َٔ اثٓري أٚ اثٓتري َع تػري ف٢  طيع ايتهػري -8
 صف٘ َفطزٙ 

 = نتب -أٚضام  –ضداٍ 

ا٭مسا٤  -9
 ارتُػ١

 شٚ َاٍ  –فٛى  –ظيٛى  –أخٛى  –أبٛى 
 – ٠َفطز -َطاف١ –إٔ تهٕٛ َهرب٠  -:طٗاطٚٚؾ

شٚ  –فٛ خاي١ٝ َٔ املِٝ  –املتهًِ  ٜا٤ إضافتٗا يػري
 سيع٢ٓ صاسب 

 ضأٜت أباى َٚؿٝت َع أخٝو 
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 التعريف باألفعال  -ب
 أَج١ً ايتعطٜف ايفعٌ

 ٜٓكػِ إزي :  ايفعٌ املطاضع -1
 سطفا صشٝشا  ٙخطآخط ٖٚٛ َا نإ صشٝح اآل - -1

-أسس سطٚف ايع١ً ) ٚ ٙخطآخط ٖٚٛ َا نإ َعتٌ اآل - -2
  ٤٢ؾ ٙخطآ٣ ( ٖٚٓاى املطاضع ايص٣ مل ٜتصٌ ب-ا

أيف  –ٜا٤ املداطب١  –ْٕٛ ايتٛنٝس  –) ْٕٛ ايٓػ٠ٛ  -3
 ٚاٚ ادتُاع١ (  –ا٫ثٓري 

 خيطز  –ٜططب 
 ٜسعٛ  –خيؿ٢ 

أٚ ٚاٚ ٢ٖ نٌ فعٌ َطاضع اتصٌ ب٘ أيف ا٫ثٓري  ا٭فعاٍ ارتُػ١
تفع٬ٕ  –١ ) ٜفع٬ٕ ْجامل٪ادتُاع١ أٚ ٜا٤ املداطب١ 

 تفًعري (  –تفعًٕٛ  –ٜفعًٕٛ  –

 –ٜصٖبٕٛ  –تصٖبإ  –ٜصٖبإ 
 تصٖبري  –تصٖبٕٛ 

 املنيوع مً الصرف  -ج
 املواىع مً الصرف التعريف

ٖٛ نٌ اغِ أؾب٘ ايفعٌ 
ف٢ عًتري فطعٝتري تطدع 
إسساُٖا إزي ايًفغ 
ٚا٭خط٣ إزي املع٢ٓ َجٌ 
أظيس سٝح أْ٘ أؾب٘ 
ايفعٌ ف٢ عًتري فطعٝتري 
تطدع إسساُٖا إزي ايًفغ 
ٖٚٛ ٚظٕ ايفعٌ ٚا٭خط٣ 

 ١ٝ ًُإزي املع٢ٓ ٖٚٛ ايع
ا٫غِ ٚ ع٢ً ٖصا  فٗٛ 

ايصٟ ؾاب٘ ايفعٌ فُٓع 
َٔ ايتٜٓٛٔ ٚادتط 

 بايهػط٠

 املُٓٛع َٔ ايصطف ْٛعإ : 
 ٚاسس٠  ١ْٛع ضيٓع بػبب عً -1

 ْٛع ضيٓع بػبب عًتري  -2

 ٚاسس٠  ١َا ضيٓع َٔ ايصطف يعً أ٫ٚ :
 ي٢ًٝ (  –عًُا٤  –ا٫غِ املدتّٛ بأيف ايتأْٝح املُسٚز٠ أٚ املكصٛز٠ ) صشطا٤  
نٌ طيع بعس أيف تهػريٙ سطفإ أٚ ث٬ث١ أٚ غطٗا صٝػ١ َٓت٢ٗ ادتُٛع ٢ٖٚ  

 ستاضٜب (  –َٛاطٔ  –غانٔ ) َصابٝح 
 َا ضيٓع َٔ ايصطف بػبب عًتري :  ثاْٝا :

  : ٢ٖ َٛاضع غت١ ف٢ ايصطف َٔ ضيٓع فايعًِ صف٘ أٚ عًُا ٜهٕٛ إٔ إَا-
 عا٥ؿ١ (  –َطِٜ  –امل٪ْح ) ظيعٙ -1 -1

 ٜعكٛب (  –إغشل  –ا٭عذ٢ُ ايعا٥س عٔ ث٬ث١ أسطف ) إبطاِٖٝ -2 -2

 سطط َٛت (  –بعًبو املطنب تطنٝبا َعدٝا غري شتتّٛ ب ) ٜٚ٘ ( ) -3 -3

 َطٚإ (  –املدتّٛ بأيف ْٕٚٛ ظا٥ستري ) عجُإ -4 -4

 ٜعٜس ( –املٛظٕٚ ع٢ً ٚظٕ ايفعٌ ) أظيس -5 -5

 ٖبٌ (  –ظسٌ  –املعسٍٚ ) عُط -6 -6

 - : ٚايصف١ شيٓع َٔ ايصطف ف٢ ث٬ث١ َٛاضع 

 أسػٔ (  –أنطّ  –املٛظ١ْٚ ع٢ً ٚظٕ ايفعٌ ) أخطط -1 -1

 دٛعإ (  –املدت١َٛ بأيف ْٕٚٛ ظا٥ستري ) عطؿإ -2 -2

 ضباع (  –ث٬خ  –املعسٚي١ ) َج٢ٓ -3 -3
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 -ايبٝت :  طيع ايؿاعط سا٫ت املُٓٛع َٔ ايصطف يف ٖصا-:  فائدة
 سيعطف١                  ضنب ٚظز عذ١ُ فايٛصف قس ن٬ُاطيع ٚظٕ عاز٫ أْح 

 املصألة الثاىية : عالمات الرفع 
 أمجلة  ما يرفع بَا  العالمة 

 ا٫غِ املفطز  -1 ايط١ُ 

 طيع ايتهػري  -2

 طيع امل٪ْح ايػامل  -3

ايفعٌ املطاضع ايص٣ مل ٜتصٌ  -4
 خطٙ ؾ٧ آب

 ن٬ّ اهلل  ايكطإٓ

 سطط ايط٬ب 

 دا٤ ايطداٍ 

 سططت ا٭غاض٣ 

 دا٤ت ايطايبات 

 تفٛقت اجملتُعات 

 املػًِ ف٢ ارتري  ٜػع٢

 ٜػذس امل٪َٔ يطب٘ 
 طيع املصنط ايػامل  -1 ايٛاٚ 

 ا٭مسا٤ ارتُػ١  -2
 اْتصط املػًُٕٛ 

 دا٤ ايعٜسٕٚ 

 صتح أخٛى 

 أبٛى  ععِٝ 
 سطط ايطايبإ  املج٢ٓ  ا٭يف 

 ايتًُٝصإ زتتٗسإ 
 ايط٬ب جيتٗسٕٚ  ا٭فعاٍ ارتُػ١  ايٕٓٛ 

 املصألة الثالثة : عالمات اليصب 
 أمجلة  ما ييصب بَا  العالمة 

 ا٫غِ املفطز  -1 ايفتش١  -1

 طيع ايتهػري  -2

ايفعٌ املطاضع إشا زخٌ  -3
عًٝ٘ ْاصب ٚمل ٜتصٌ 

  ٤٢.ؾ ٙخطآب

 أنطَت ايكاض٢  

 ضأٜت ضد٬  

 ضأٜت ايطداٍ  

 ايهتب  قطأت 

 ئ ختطز  

 ئ تسخٌ ادت١ٓ ست٢ تعبس اهلل  
 ضأٜت أباى  ا٭مسا٤ ارتُػ١  ا٭يف  -2
 املج٢ٓ  -1 ايٝا٤   -3

 طيع املصنط ايػامل  -2
 ضأٜت ايعٜسٜٔ  

 ضأٜت ايعٜسٜٔ  
 زتتٗسات  إٕ ايعٜٓبات طيع امل٪ْح ايػامل  ايهػط٠  -4
 ايٛيسإ ئ ٜصٖبا  ا٭فعاٍ ارتُػ١  سصف ايٕٓٛ  -5
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 )اجلر(املصألة الرابعة : عالمات اخلفض 
 أمجلة خيفض بَا ما العالمة

 ا٫غِ املفطز  -1 ايهػط٠  -1

 طيع ايتهػري  -2

 طيع امل٪ْح ايػامل  -3

 َطضت بايفت٢  

 غافطت َع ايطداٍ  

 َطضت سيػًُات  
 ا٫مسا٤ ارتُػ١  -1 ايٝا٤  -2

 املج٢ٓ  -2

 طيع املصنط ايػامل  -3

 َطضت سيػًُري  –نٓت َع أبٝو 
 َطضت بايعٜسٜٔ 

  ت سيػادسَطض  ا٫غِ املُٓٛع َٔ ايصطف  ايفتش١  -3

 أْطت املٓعٍ سيصابٝح  
 

 املصألة اخلامصة : عالمات اجلسو 
 أمجلة  ما جيسو بَا  العالمة 

 مل خيطز ايٛيس  خط ايفعٌ املطاضع ايصشٝح اآل ايػهٕٛ  -1
 خط ايفعٌ املطاضع املعتٌ اآل -1 اذتصف  -2

 ا٫فعاٍ ارتُػ١  -2

فف٢ املعتٌ عصف سطف ايع١ً ٚف٢ ا٫فعاٍ ارتُػ١ 
 عصف ايٕٓٛ 

 مل خيـ ايعامل اهلل  

 مل ٜكَٛا ايطد٬ٕ عل اهلل  
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 املعربات -4 

 الشرح
 املصألة األوىل : املعربات باحلرنات 

ف٢ ساي١  املعطبات باذتطنات
 ايطفع

ف٢ ساي١ 
 ايٓصب

ف٢ ساي١ 
 ارتفض

ف٢ ساي١ 
 ادتعّ
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 املصألة الثاىية : املعربات باحلروف 
 ف٢ ساي١ ادتعّ  ف٢ ساي١ ارتفض  ف٢ ساي١ ايٓصب  ف٢ ساي١ ايطفع  املعطبات باذتطٚف 
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 األفعال -5

 لجي ِذّذ دٓ آح ثٌشٕم١طٝ

َٟ َثـاَلَث -28 ْ٘ـ ٌٟ َلْذ َخـَٚ ُِِعـ ِْـٍش  ًُـــَِٚفْؼـ اَل     ــٌز  َُِع َأ  ـاَلـــَػ ـجِسٌعــــَٚ

 َ ٌذٞ ثٌذؼط ثسصذٜضٚثالِش دجٌج ذث    ـــث٢خش أدفجٌّجظٝ ِفضٛح  -29

ِٖ     ُث -31 َُّعجِسُع ثٌَِزٞ ِفٟ َصْذِس َٚثِةـــِإْد َُ ثٌ ََٔأ٠ْـــــَذٜ َص  رُش َفجْدِســــــِذ 

ُٗ ثٌَشْف -30 ُّ َٔجِص ـَشُد    ـُغ ِإَرث ٠َُجــــــَُٚدْى  ْٓ ََٚجـــــِِ ٍَ َوَضْغَؼـــــٍخ   ُذـــجِص

 
 باب ْٛاصب املطاضع                 

31- ْٟ َِ ثٌُجُذِٛد ٠َج ُأَخ ْٟ اَل َِ َو َٚاَل         ْٟ ََٚو  ْْ ْٓ ِإَر ٌَ َٚ  ْْ ُٗ ِدَأ َْٔصـُذ َٚ 

َٛثُح ِدجٌَف -32 َٚثٌَجـ ْٚ ُسِصْلَش ثٌٍُْطَفج ج        ـَوَزثَن َدَضٝ  َُ  َأ ِٚ  ُث َٛث  َٚثٌ

 
 باب دٛاظّ املطاضع                

33- َِ ُٗ ِإَرث َأَسْدَس ثٌَجـْض ُِ َّـُْ ـــــِدٍَـ ج       ـــََٚجْض ٌَ َّ ُْـــــََٚأٌَـ جــــَٚ  جــــــــــَأٌَـ

34- ِْ َِ ثأَل َٚثٌُذَػــَٚاَل َُ اَل       ــِش  َٚثٌُذَػ جِء ُث  ِٟ ْٙ َٕ ٍِٔــــــِفٟ ثٌ َِـاَلـْـجِء   َش ثأَل

َّج        -35 ْٙ َِ  َٝٔ ََٚأ  ْٓ َِـ َٚ َِـج  َٚ  ْْ َِـَض َِٚإ  ٍٞ َْ َأ٠ْــــــٝ َأ٠َـــــأ َِــــج  ـجـــَٓ ِإْر

َّج ُث -37 ََٚو١َْفـ َّج  َُ  ِإَرث        ــــََٚد١ُْثـ َّْأَخَزث ـ َْٕثِش َفجْدِس ثٌ  ِفٟ ثٌِشْؼِش اَل ِفٟ ثٌ
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 طحـــــايؿ
 املصألة األوىل : أىواع األفعال 

 سهُ٘ تعطٜف٘ ايفعٌ
ايفعٌ  -1

 املاض٢ 
ٖٛ َا زٍ ع٢ً سسخ 
ف٢ ظَٔ َط٢ أ٣ 
قبٌ ظَٔ ايتهًِ َجٌ 

 ص٢ً  –قطأ  –صاّ 

  : َب٢ٓ زا٥ُا ٚأسٛاٍ بٓا٥٘ نايتازي 

 ٜب٢ٓ ع٢ً ايفتح :  -1

  ٍصاّ (  –إشا مل ٜتصٌ بأخطٙ ؾ٧ ) قا 

 نتبت (  –) قطأت  ايػان١ٓ إشا اتصًت ب٘ تا٤ ايتأْٝح 

  نتبا (  –إشا اتصًت ب٘ أيف ا٫ثٓري ) قا٫ 

  ) إشا اتصًت ب٘ ْا  ايساي١ ع٢ً املفعٛيري ) ضطبٓا ا٫ب 

 ٜب٢ٓ ع٢ً ايػهٕٛ :  -2

  نتبت (  –إشا اتصًت ب٘ تا٤ ايفاعٌ ) قًت 

  نتبٓا (  –إشا اتصًت ب٘ ْا ايفاعًري ) قًٓا 

  ًٔنتدي (  –إشا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓػ٠ٛ ) ق 

  ( نتبٛا – قايٛا ) ادتُاع١ ٚاٚ ب٘ اتصًت إشا ايطِ ع٢ً ٜب٢ٓ -3
ٖٛ َا زٍ ع٢ً سسخ  املطاضع  -2

ف٢ ظَٔ ايتهًِ أ٣ 
 –اذتاٍ َجٌ ٜصّٛ 

تكطأ

 ي٘ سهُإ : 
 ) أْٝت (  أسس سطٚف ن١ًُ  أٚي٘ ا نإ َ 

 تاض٠ ٜهٕٛ َعطبا ٚتاض٠ ٜهٕٛ َبٓٝا  ٚاملطاضع  

 فا٭صٌ إٔ ايفعٌ املطاضع ٜعطب إ٫ ف٢ سايتري فٝب٢ٓ : 
 إشا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓػ٠ٛ ) ٚايٛايسات ٜطضعٔ (  ٜب٢ٓ ع٢ً ايػهٕٛ -1

 ) يٓدطدٓو ( ارتفٝف١ ٚايجك١ًٝ ايتٛنٝس  اإشا اتصًت ب٘ ْْٛ ٜب٢ٓ ع٢ً ايفتح -2
ٖٛ َا ٜطًب ب٘  ا٭َط -3

سصٍٛ ؾ٧ بعس ظَٔ 
ايتهًِ أ٣ ف٢ 
املػتكبٌ َجٌ : صِ 

اقطأ –

 َب٢ٓ زا٥ُا ٚسا٫ت بٓا٥٘ نايتازي : 
 :  ايػهٕٜٛب٢ٓ ع٢ً  -1

 ( ضبو ٚاشنط ) ؾ٧ خطٙآب ٜتصٌ ٚمل خطاآل صشٝح نإ إشا  

 َا ٜت٢ً ف٢ بٝٛتهٔ ( إشا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓػ٠ٛ ) ٚاشنط ٕ 

  ( ضبو غبٌٝ إزي ازع ) خطاآل َعتٌ َطاضع٘ نإ إشا ايع١ً سطف سصف ع٢ً ٜب٢ٓ -2

  ( َٓٗا ٚن٬ ) ارتُػ١ ا٭فعاٍ َٔ َ٘طاضع نإ إشا ايٕٓٛ سصف ع٢ً ٜب٢ٓ -3

 ؾهطٕ اهلل ( ٭إشا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝس )  ٜب٢ٓ ع٢ً ايفتح -4
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 املصألة الثاىية : ىواصب املضارع 
 أمجلة التعريف واالشتخداو الياصب

 "اإلسػإ إٔ تعبس اهلل نأْو تطاٙ "  أصٌ ايٓٛاصب  إٔ -1

 "ٜطٜس اهلل إٔ خيفف عٓو " 
 "ٚئ خيًف اهلل ٚعسٙ "  سطف ْف٢ ْٚصب ٚاغتكباٍ  ئ -2

  "ٜاعباز٣ اْهِ ئ تبًػٛا ضط٣ فتطط٢ْٚ" 
  : ث٬ث١ بؿطٚط تٓصب ٢ٖٚ ٚدعا٤ دٛاب سطف إشٕ -3

  .إ تهٕٛ ٚاقع١ ف٢ صسض ايه٬ّ -1

  .إٔ ٜهٕٛ ايفعٌ بعسٖا َػتكب٬ -2

 أ٫ ٜفصٌ بُٝٓٗا بفاصٌ غري ايكػِ أٚ ٫ ايٓاف١ٝ  -3

 إشٕ أنطَو  -                    أضٜس إٔ أظٚضى ؟

 ٙ إزي أَ٘ ن٢ تكط عٝٓٗا ٫ٚ حتعٕ"فطززْا"  ن٢ -4
ٚتػ٢ُ أٜطا ٫ّ ايتعًٌٝ ٭ْٗا تفٝس ايتعًٌٝ ٖٚٛ إٔ  ٫ّ ن٢ -5

 َا بعسٖا عً٘ ملا قبًٗا 
 "ٚأْعيٓا إيٝو ايصنط يتبري يًٓاؽ "

ٚمسٝت بصيو مل٬ظَتٗا يًذشس أ٣ ايٓف٢ ٚتأت٢ زا٥ُا  ٫ّ ادتشٛز -6
 بعس نٕٛ َٓف٢ 

  "َٚا نإ اهلل يٝطٝع إضياْهِ"

 ٖٚٛ سطف غا١ٜ ٚتعًٌٝ ٚهلا َعٓٝإ :  ست٢ -7
 أْٗا تهٕٛ ي٬ْتٗا٤ إشا ناْت سيع٢ٓ إزي  -1

 أْٗا تهٕٛ سيع٢ٓ ن٢ أ٣ أْٗا تفٝس ايتعًٌٝ  -2

ٚنًٛا ٚأؾطبٛا ست٢ ٜتبري يهِ ارتٝط "
  "ا٭غٛز َٔ ايفذطارتٝط ا٭بٝض َٔ 

 أغًِ ست٢ تسخٌ ادت١ٓ 
 فا٤ ايػبب١ٝ  -8

 بايفا٤( )ادتٛاب
تسٍ ع٢ً إٔ َا قبًٗا غبب ف٢ سصٍٛ َا بعسٖا ٢ٖٚ 

شئ  –زعا٤  –اغتفٗاّ  –٢ْٗ  –تػبل بطًب ) أَط 
 ْف٢ ( –ٝض طخت –عطض  –ضدا٤  –

 ذتطِٗ ٚغٌ ٚاعطض ٚاْ٘ َط ٚازع 
 شئ ٚاضز نصاى ايٓف٢ قس ن٬ُ                                               

اظٖس فُٝا عٓس ايٓاؽ فتهٕٛ  
 أؾطفِٗ 

 ٬ٖ تفتح ايؿباى فٝسخٌ اهلٛا٤  

 ٫ ٜكط٢ عًِٝٗ فُٝٛتٛا  

٢ٖٚ ٚاٚ املع١ٝ ٚمسٝت بصيو ٭ْٗا سيع٢ٓ َع أ٣ إٔ  ايٛاٚ-9
بعسٖا ٜهٕٛ ف٢ ٚقت ٚاسس زٕٚ سصٍٛ َا قبًٗا َٚا 

تكسِٜ ٫ٚ تأخري ٢ٖٚ تػبل بٓف٢ أٚ طًب ٢ٖٚ 
 نايفا٤ نُا قاٍ ابٔ َايو :

  ٚايٛاٚ نايفا إٕ تفس َفّٗٛ َع  
 ن٬ تهٔ دًسا ٚتعٗط ادتعع                                                     

 يعٌ اهلل ٜطظق٢ٓ ٚأتصسم  

 ٜاضب غاست٢ٓ ٚأزخٌ ادت١ٓ  

 ٫ تٌُٗ ٚتطغب  

غٛا٤ ناْت سيع٢ٓ إزي أٚ إ٫ فإشا نإ َا بعسٖا  أٚ -10
  ٢ٓ "ازي"ٜٓكط٢ ؾ٦ٝا فؿ٦ٝا ف٢ٗ سيع

ٚإشا نإ َا بعسٖا ٜٓكط٢ زفع١ ٚاسس٠ فتهٕٛ سيع٢ٓ 
 إ٫ 

 ٭غتػًٗٔ ايصعب أٚ أزضى امل٢ٓ  

 فُا اْكازت ا٭َاٍ إ٫ يصابط                   

)ٜعين يف ٭قتًٔ ايهافط أٚ ٜػًِ  
 اذتطب (
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 املصألة الثالثة : جوازو املضارع 
 األدوات التى جتسو فعال واحدا  - أ

 ايتعطٜف ٚا٫غتدساّ ادتاظّ
سطف ْف٢ ٚدعّ ٚقًب أ٣ ٜكًب ظَٔ املطاضع  أملا  –مل   -1

 إزي املاض٢ 
 "مل ًٜس ٚمل ٜٛيس " 

  "ْؿطح يو صسضى أمل" 
  "ًٜشكٛا بِٗملا "  سطف دعّ ْٚف٢ ٚقًب  أملا  –ملا   -2

  "أملا ٜكِ ايٛيس" 
٢ٖٚ ايت٢ ٜطًب بٗا ايفعٌ ٚتأت٢ يًسعا٤  ٤ ا٫ّ ا٭َط ٚايسع  -3

 عٓسَا ٜهٕٛ ايطًب َٔ اهلل عع ٚدٌ 
  "يٝٓفل شٚ غع١ َٔ غعت٘" 

 "يٝكض عًٝٓا ضبو " 
٢ٖٚ ايت٢ ٜطًب بٗا تطى ايفعٌ ٚتأت٢  ٫ ف٢ اي٢ٗٓ ٚايسعا٤   -4

 يًسعا٤ 
  "٫ حتعٕ إٕ اهلل َعٓا" 

ضبٓا ٫ ت٪اخصْا إٕ ْػٝٓا أٚ " 
  "أخطأْا

 األدوات التى جتسو فعلني ) أدوات الشرط ( - ب

 ٘ بإشٕ اهللٖٝٓصٙ ا٭زٚات جتعّ فعًري ٜػ٢ُ أسسُٖا : فعٌ ايؿطط ٚا٭خط دٛاب ايؿطط ٚيبعطٗا اغتدساّ َعري غٓب 

 أَج١ً  ايتعطٜف ٚا٫غتدساّ  ادتاظّ 
 "إٕ تتكٛا اهلل جيعٌ يهِ فطقاْا "   إٕ  -1
  "َٚا تفعًٛا َٔ خري ٜعًُ٘ اهلل"  َا  -2
  "َٚٔ ٜتل اهلل جيعٌ ي٘ شتطدا"  َٔ  -3
  "َُٗا حياٍٚ املبطًٕٛ طُؼ اذتكٝك١ تعٗط"  َُٗا  -4
  "إش َا ت٪شٕ يًص٠٬ جتس َصًري"  إش َا  -5

ٖصا  سصف٬َظ١َ يإلضاف١ بعسٖا ٫غِ ظاٖط فإشا  أ٣  -6
ا٫غِ ذتل بٗا ايتٜٓٛٔ ) تٜٓٛٔ ايعٛض ( ٚجيٛظ 

 ظٜاز٠ ) َا ( بعسٖا 

 أ٣ طايب جيتٗس ٜٓذح  

 تبشح جتس  أّٜا 

 َا تػأٍ جتس إداب١ أّٜا 
 َت٢ ٜصًح قًبو تصًح دٛاضسو   َت٢  -7
 أٜإ تطع اهلل ٜعٓو  بعسٖا  (َا)جيٛظ ظٜاز٠  أٜإ  -8
  "ُٓا تهْٛٛا ٜسضنهِ املٛت"أٜ  أٜٔ  -9

 أ٢ْ ٜهٔ املػًِ حيرتّ   أ٢ْ  -10
 سٝجُا تػتكِ تفًح   سٝجُا  -11
جيب إٔ ٜتفل فعٌ ايؿطط ٚدٛاب ايؿطط ف٢  نٝفُا  -12

 ايًفغ ٚاملع٢ٓ 
 نٝفُا تفعٌ أفعٌ 

إشا ف٢  -13
 ايؿعط خاص١ 

 اغتعٔ َا أغٓاى ضبو بايػ٢ٓ  
 ٚإشا تصبو خصاص١ فتشٌُ                                    
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 ك ــــٛ أدّـــٗ غ١شٖ فٙـــٚالَ ػ١ٍ ٗ       ـــــــشٖ دٍغجٔـــٝ عـــإرث ثٌّشء أفش                        

 فصذس ثٌزٜ ٠غضٛدع ثٌغش أظ١ك  إرث ظجق صذس ثٌّشء ػٓ عش ٔفغٗ                                  
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 مرفوعات األمساء -6
 

 
 قال ابً آجروو :

 

 : باب ايفاعٌ

 باب املفعٍٛ ايص٣ مل ٜػِ فاعً٘
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 باب املبتسأ ٚارترب

 
 باب ايعٛاٌَ ايساخ١ً ع٢ً املبتسأ ٚارترب
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 املطفٛعات َٔ ا٭مسا٤
38-  َٛ ْ٘ َٚ ًَ ثْسَفْغ  ِٕ َلْذ َِجثٌَفجِػ ِٗ ِفْؼ       َذثـــــــُأْع ُِٚجــــُٗ َلـــًٌ َلْذٍَـــِإ١ٌَْ  َذثــــــْذ 

39- َّ ُِْع ٠ََْٚأِصٟ  ًِ٘شث ٠َْأِصٟ  َٚثْشَضَش٠ْ َشث      ـــــــََٚظـج  ُش َأْػُفَشثــــَوجْصَطجَد َص٠ٌْذ 

َِ ـــــِإَرث َدَزْفَش ِفٟ ثٌَى -41 ًّ اَل        ــــــَفجِػاَل ِٙ ُِْذ  ْٚ ِ٘ــُِْخَضِصًشث َأ ْٚ َجج  اَلــــج َأ

َّْفُؼ -40 ِْٚجِخ ثٌَضْأِخ١َش ٌٍِ َٔ ْٗ        ـــــِٛي ِدــــَفَأ َُٗــــَٚثٌَشْفَغ َد١ُْث  ْٕ َْٔضِذ جَح َػ  ْٗـفج

ََٚوْغ -41  ْٓ َّ ُّ ًِ ثْظ ََٚي ثٌِفْؼ َِج     ـــــَفَأ َّـــــًَ  آِخــــُلَذ١ْ ُش  ِٟ  ُدِض ُِّع  جـــِش ثٌ

َِج ُلَذ١ْ - 42              َُّعــــًَ آِخـــــَٚ َٕــــُٗ ِدـــــ٠َِجُخ  َفْضُذ      جِسِع       ـــِش ثٌ ُِ  جِصِعـــــــاَل 

ًَّشث َأ٠ًْعج َثَذ -43 ُِْع َٚ ًِ٘شث  ْٕ       ْشــــــََٚظـج ِ٘ َٚ ٌْٕذ  ِ٘ َِْش   ْشـــــٌذ ُظِشَدـــــَوُأْوِش

ًٍ َعٍِـ -44 ِِ َٛث ْٓ َػ ِِ  ٌُ ُّْذَضَذث ثْع َٛ ِدَشْفٍغ ل ُ      ــــــثٌ ْ٘ َٚ ُِٚعــــٌََْفِظ١ٍَز   ُْـــــــْذ 

45- َّ ُِْع ٠ََْٚأِصٟ  ًِ٘شث ٠َْأِصٟ  ْ٘ـ  َشث   ــــــََٚظج َٚ ُْٛي ٠ُْغَضْمَذُخ  ُِْفَضــــَوجٌَمـ  َشٜـَٛ 

ُُ ثٌَِزٞ َلْذ ُأْعِٕ -47 َٚثْسِصَفجَػـــإ١ٌَْ َذث          ـــــَٚثٌَخَذُش ثإِلْع َْ َأَدـــُٗ ثٌــــِٗ   َذثــــَض

ُِْف -48 ََٚغ١َْش  ُِْفـَشًدث ٠َـْأِصٟ  َْٔذ     ـَشِدـــــــَٚ ٌَٚي  َْٙضـــــُٛ َعِؼ١ْـــــَفَأ ُِ  ِذٞــــٌذ 

َِْجـــَٚثٌَثجِٟٔ ُلـ -49 ُٛ  ثٌُؼُمَٛدُز    ُشُٚس   ــــًْ َأْسَدَؼـٌز  ََّْٔذ  ُٛســـْٓ  ٠َُجـــــــٌِ

َٕج    -51 ٍِ ْ٘ َْٕذ َأ ُٛ ثٌَخ١ُْش ِػ َْٔذ ًُ  ِْغ َفجػٍِ  َٚثٌَظْشُف  َٕــــــَٚثٌِفْؼ ٌِ ْٛ  جــــِٗ  َوم

ََِغ   ثٌَخذ -50 ُّْذَضَذث  َٚثٌ ِٙ  ْش   ــََص٠ٌذ َأَصٝ   ٌِ ْٛ ُٖ ُرٚ َدَطـــُْ  َص٠ٌذ َأُدـــَوَم  ْشـــٛ

َْٔص -51 َٚ  َُ َٙ ْش       ــــُذَه ثٌَخَذََٚسْفُؼَه ثاِلْع ِٖ ثأَلْفَؼـــِد ُِْؼَضَذـــجِي ُدْىـــِز  ْشــــٌُ 

ًَ َدجَس َأْصَذَذ -52 َِْغٝ َظ ََٚأ  َْ َِج ج        ـــَوج َِْغ  ََٚصجَس ١ٌََْظ   َدِشَدج َأْظَذٝ 

َِج َفِض -53 َٚ َْٔفَه  َِج ث َِـــَِجَصثَي  َٙج َصَص ـج        ــَب  ْٕ ِِ َِج   َٚ  ََ َّــَدث  جـــَشَف ثْدُى

َٙج َوَى -54 َّج ٌَـ ُٗ ِد َّــــٌَـ َْ َلـجِة ََٚأْصِذ َص٠ٌذ ج        ـــــــج ْٓ َدًشث   َّ ْخـَُٚو  جـــَصجِة

َْ َػْىُغ -55 ًُ َوـج َّـ َْ)ُٗ ــَػ ْْ       (إِل ٌَََٚؼــــَٓ ١ٌَْـٌَِى  َأ ْْــــــــََٚوًَ ـــَش   َأ

َِجٌِى -57  َْ ُٗ ١ٌَْـَش ثٌَذِذـ١  ُُ     ـــــًج ٌََؼـجٌِـــــــَصُمــُٛي ِإ ِِْثـٍُ َُـــَخ َلــــَٚ  جِد

ْٗ ِدـَى -58 َْ َشِذ َْ َأ ْْ        ـــــــــَأِوـْذ ِدـِئ َٓ ٠َج َصجِح ٌِاِلْعِض  َأ ْٓــٌَِى  ْذَسثِن َػ

ُْ َدـَص -59 ُ٘ َْٕذ ِٕٟ ١ٌََْش ِػ َّ َُٛلـــــٌٍََِٚضَشِج ًْ        ــــٌٍََِٚض َٚثٌَض ًْــــٟ    ِغ  ٌََؼ

ُِْذَض -71 ِْٔصْخ ِدَأْفَؼجِي ثٌُمٍُِٛح  ْٕ َذث           ـــــِث َٕـ َٟ َظ ْ٘ـ َٚ ََٚجـَذثــــََٚخَذـًشث   ُش 

70- َّ ٍُْش َصَػ ََٚجَؼ َّ ج           ـــــَسَأٜ َدِغْذُش  َٚثَصَخْزُس  َػٍِ  جـــَوَزثَن ِخٍُْش   

ُْٕش َص٠ًذث َصجِدَل -71                  َٕ ًّْشث َدجِرَل           ج     ــــــَصُمُٛي َلْذ َظ َِٚخٍُْش  َػ  ِٗ ٌِ ْٛ  جــــِفٟ َل
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الشرح
 املػأي١ ا٭ٚزي : ايفاعٌ

 أمجلُ اقصامُ تعريفُ
 ا٫غِ املطفٛع املصنٛض قبً٘ فعً٘ 

 ٚاشا شنط قبٌ فعً٘ فٗٛ َبتسأ 
ايعاٖط : ٖٛ َا زٍ ع٢ً  

 َػُاٙ ب٬ قٝس 

املطُط : ٖٛ َا زٍ ع٢ً  
 –َػُاٙ بكٝس ) َتهًِ 

 غا٥ب (  –شتاطب 

 قاّ أظيس بٛادب٘  

  "ٚدا٤ ضبو" 

 ضطب املسضؽ ايٛيس يٝ٪زب٘  

 ضطبت ايٛيس  

 ضطبت ايٛيس  
 شروط الفاعل ) شرح التعريف ( 

  

  

  

 املػأي١ ايجا١ْٝ : املفعٍٛ ايص٣ مل ٜػِ فاعً٘ ) ْا٥ب ايفاعٌ ( 
 االمجلة االقصاو التعريف

ٖٛ ا٫غِ املطفٛع ايص٣ مل 
 ٜصنط َع٘ فاعً٘

 ايعاٖط ٖٚٛ َا زٍ ع٢ً َػُاٙ ب٬ قٝس
َػُاٙ بكٝس  ع٢ً ٚاملطُط ٖٚٛ َا زٍ

 غا٥ب ( –شتاطب  –َتهًِ )

 (طب َجٌ فاغتُعٛا يُ٘ض)
 (بػُٝاِٖ عطف اجملطَُٕٜٛ)

 طبت َٔ املسضؽُض
 "خطدٓا َٔ زٜاضْاٚقس ُأ"

 
 
 



   

 

35 

 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 بياء الفعل للنجهول
 بياء الفعل املاضى للنجَول  بياء الفعل املضارع للنجَول 

 خطٙ آضِ أٚي٘ ٚفتح َا قبٌ  

ُٜ -1   -:  ١أَجً  هتب ٜهتب : 

                     2-    ُٜ  صإ ٜصٕٛ : 

  ُٜصاّ ٜصّٛ :  -3                     

 خطٙ آضِ أٚي٘ ٚنػط َا قبٌ  

ُْ -1  -١ :أَجً  ؿط ْؿط : 

 صاّ : صِٝ -2                     

 ٛتٌ قاتٌ : ُق-3                    
 املػأي١ ايجايج١ : املبتسأ ٚارترب 

 املبتدأ  - أ

  ةمجلأ االقصاو  التعريف 
ٖٛ ا٫غِ املطفٛع ايعاض٣ عٔ 

 ايعٛاٌَ ايًفع١ٝ 
 ايعاٖط أ٣ غري ايطُري  

املطُط ٖٚٛ ايطُري غٛا٤  
نإ َتهًُا أٚ شتاطبا أٚ 

 غا٥با 

  "ٚإٔ تصَٛٛا خري يهِ" 

 "ايصرب ضٝا٤  " 

 أْا َػًِ  

  "ٚضتٔ ي٘ َػًُٕٛ " 

 "  ٚأْت أضسِ ايطاظيري " 
 اخلرب 

  ةمجلأ االقصاو  التعريف 
ٖٛ ا٫غِ املطفٛع 

 املبتسأ  املػٓس إزي
َفطز ٖٚٛ َا يٝؼ طي١ً ٫ٚ ؾب٘ طي١ً فٝسخٌ فٝ٘  -1

 املج٢ٓ ٚادتُع 

 غري َفطز ٖٚٛ أضبع١ أؾٝا٤ ٢ٖٚ :  -2

 ايعطف ٖٚصا ٜػ٢ُ بؿب٘ ادت١ًُ  -ادتاض ٚاجملطٚض ، 

ايفعٌ َع فاعً٘ ٚاملبتسأ َع خربٙ ٖٚصا ٜػ٢ُ  
 ا٫مس١ٝ( –)ايفع١ًٝ بادت١ًُ 

 ظٜس قا٥ِ  

 ايعٜسإ قا٥ُإ  

 ادت١ٓ حتت أقساّ ا٭َٗات  

 ظٜس ف٢ ايساض  

 اهلل ْعٍ أسػٔ اذتسٜح  

 ظٜس قاّ أبٛٙ  

 ظٜس داضٜت٘ شاٖب١  
 ٚارترب َٔ إٔ ٜتطابكا يف ا٫فطاز ٚ ايتج١ٝٓ ٚ ادتُع ٚيف ايتصنري ٚيف ايتاْٝح  املبتسأ ٫ٚبس يف         -:  1فا٥س٠ 

 ضابط ٜطبطٗا باملبتسأجيب إٔ تؿتٌُ  طي١ً ارترب ع٢ً        -: 2فا٥س٠  
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 املػأي١ ايطابع١ : ايعٛاٌَ ايساخ١ً ع٢ً املبتسأ ٚارترب 

 

 أَج١ً سهُ٘ ايٓاغذ
 نإ ٚأخٛاتٗا 

-أَػ٢   -) نإ 
ظٌ -أضش٢ -أصبح 

يٝؼ -صاض  –بات  –
 –َا اْفو -َا ظاٍ 
 –َا بطح  –َافت٧ 
 (َا زاّ 

تطفع املبتسأ فٝهٕٛ امسٗا ٚتٓصب ارترب ٜٚهٕٛ 
خربٖا ٚتػ٢ُ أفعاٍ ْاقص١ ٫ْٗا حتتاز زا٥ُا إزي 

ٖٚصٙ ا٫فعاٍ ايٓاقص١ تٓكػِ َٔ سٝح ايتصطف  خرب 
 إزي ث٬ث١ أقػاّ : 

 أَػ٢ –أصبح  –َا ٜتصطف تصطفا تاَا ) نإ  -1
 ظٌ (  –أضش٢  –بات  –صاض 

َافت٧  –َا ٜتصطف تصطفا ْاقصا ٢ٖٚ ) َا ظاٍ  -2
َا بطح ( سٝح تأت٢ ف٢ املاض٢  –َا اْفو  –

 ٚاملطاضع فكط 

  َا ٫ ٜتصطف أص٬ ٫ٚ ٜٛدس َٓ٘ غري املاض٢ -3

 َا زاّ (  –) يٝؼ  
  ٚقس تأتٞ ٖصٙ ا٭فعاٍ تا١َ َاعسا )يٝؼ– 

 َاظاٍ(–َا فت٧ 

 قا٥ُا  نإ ظٜس 

 أصبح املػًِ ضاضٝا  

 "ظٌ ٚد١ٗ َػٛزا" 

  "ٚيٝؼ ايصنط نا٭ْج٢" 

  "ظاٍ دربٌٜ ٜٛص٢ٓٝ بادتاض َا" 

ٜا أٜٗا ايصٜٔ أَٓٛا نْٛٛا قٛاَري " 
  "هلل ؾٗسا٤ بايكػط

 إٕ ٚأخٛاتٗا 
يهٔ   –إٔ  –) إٕ 

 يعٌ (  –يٝت  –نإٔ 

تٓصب ا٫غِ ٚتطفع ارترب َٚعا٢ْ إٕ ٚأخٛاتٗا 
 نايتازي : 

 إٔ : ايتٛنٝس  –إٕ  -1

 يهٔ : ا٫غتسضاى  -2

 نإٔ : ايتؿبٝ٘  -3

 يٝت : ايت٢ُٓ  -4

ٜٚبطٌ عٌُ إٕ ..  يعٌ : ايرتد٢ ٚايتٛقع  -5
ٚأخٛاتٗا إشا اتصًت ب ) َا ( ايعا٥س٠ َٚع٢ٓ 

 ٜبطٌ عًُٗا أ٣ إٔ َا بعسٖا ٜعطب َبتسأ ٚخرب 

ٚاعًُٛا إ اهلل حيٍٛ بري املط٤ " 
  "ٚقًب٘

  "أناز أخفٝٗا ١تٝآ "إٕ ايػاع١ 

  "فًِ تكتًِٖٛ ٚيهٔ اهلل قتًِٗ" 

  "قٌ إصيا أْا بؿط َجًهِ" 

ظٔ ٚأخٛاتٗا ) ظٔ 
 –خاٍ  –سػب  –

 –عًِ  –ضأ٣  –ظعِ 
 –اختص دعٌ  –ٚدس 

 مسع ( 

ٚ ارترب ع٢ً أُْٗا َفع٫ٕٛ هلا َع تٓصب املبتسأ 
إشا ناْت سيع٢ٓ عًِ أٚ ظٔ أٚ سًِ  ٣ضأ٬َسع١ إٔ 

ف٢ٗ تٓصب َفعٛيري إَا إشا ناْت سيع٢ٓ أبصط ف٢ٗ 
      تٓصب َفع٫ٛ ٚاسسا

 -َٚعاْٞ  ظٔ ٚأخٛاتٗا نايتايٞ :  
ظعِ ....تفٝس ضدشإ  –خاٍ   -سػب  –ظٔ -1

 ٚقٛع ايفعٌ 
 ٚدس ....تفٝس حتكٝل ٚقٛع ايفعٌ  –عًِ  –ضأ٣ -2
 ري ٚايتشٌٜٛ  ػٝايتدعٌ ....تفٝس –اختص -3

 ِ ايػفٛض ٚا٫خت٬ط ٚغ١ًٝ ظع

 يًُذس قّٛ ف٢ اجملا١ْ أغطقٛا                 

 ظٔ ايطايب ايٓذاح غ٬ٗ  

  ٤٢ضأٜت اهلل أنرب نٌ ؾ 

 ستاٚي١ ٚانجطِٖ دٓٛزا                                

 ضأٜت اذتاضؽ ٚاقفا اَاّ ايبٝت  
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 التوابع -7 

 

 اليعتباب 
  قاٍ ابٔ آدطّٚ

 

 :باب ايعطف 

 باب ايتٛنٝس

 باب ايبسٍ
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  قاٍ ستُس ابٔ آب ايؿٓكٝطٞ : 
 

ُٚٚ ثأَلٌَذثٌَْٕؼُش  -72 ُْٕؼ جِح       ـــــــــــَلْذ َلجَي َر َّ  َشثِحــــــِٛس ِفٟ ثإِلْػــ٠َْضَذُغ ٌٍِ

ِْٕى١ـــــَوَزثَن ِفٟ ثٌَضْؼِش٠ -73 ِٚثٌَض ِِـ١ـــَوَج ِش      ـــِف   ِشــــــجَء َص٠ٌذ َصجِدُخ  ثأَل

74-        ْٗ َّْؼِشَف َْ ثٌ ُِ٘ذ٠َْش ثٌُشْشَذ َأ  ُْ َّْؼِشَف َٚثْػٍَ ًِ ثٌ ْ٘ َْٕذ َأ َّْغُز َأْش١َج ِػ  ْٗـــَخ

ُُ ثٌَؼٍَ -75 َُ ثاِلْع ِّـ١ُش ُث َٟ ثٌَع ْ٘ َٙ  ُُ    ــــَٚ ُّْذ ُُ ثٌ َُ ثاِلْعـ  ُُـــــَفـُزٚ ثأَلَدثِر ُثـ

َِـج ِإٌَٝ َأَد -77 َِ٘زٞ ثأَلْسَدَؼـــــَٚ َِّث ْٗ            ـــــِذ  ُِ ثٌ َٙ َٚثْصَذؼــُأِظ١َف َفجْف  ْٗـــــَجَي 

ْٕـــــــَْٔذ -78 ِ٘ َٚ َٔـج  ُٛ َأ َٚثٌُغــــ َُ          ــــــُذ  َٕ اَل ِّ ُٓ َػ َٚثْد َّـــــــََٚرثَن  ُٙ َُــــج  ثٌ  ج

79-      ِٗ ِْٕغ ًّج َشجِةًؼج ِفٟ ِج ْْ َصَشٜ ثْع ُْ ٠َُؼ١ِ  َِٚإ َْٔفِغـٌََٚ َٚثِدًذث ِفٟ   ِٗـــــــْٓ  

81- َّ ْٙـ َِ َٚ َٕـَىُش  ُّ َٛ ثٌ ْٙـ ُّْذَض ـِشِد      ـــــــج ُصــــَف ُِ ثٌ ْٙ ِٖ ٌَِف  ِذٞــــــــــَصْمِش٠َخ َدِذ

َٚثٌــــــَفـُى -80 َِـجِ أَلٌِـٍف  َِ     ـــــــــــًُ  َِــــــَٚثٌُغ َشِطــــــ٠َْصٍُُخ  َوجٌَف اَل  اَل

َْ ثٌَؼْطَف َأ٠ًْع -81 َِٚإ ُِِٗ ــــــُدُشُٚف  ُغ      ـــج َصجِدــــََ٘زث   ُغـــــــَػَشَشٌر ٠َج َعج

َٚثٌَف -82  ُٚ َٛث ََٚدـــثٌ َِج  ْٚ ِإ َُ َأ َْٙذ َصٕ  ًْ      ــــــج ُث َْ َفـجْج ََٚأ ََٚدَضٝ اَل   ْٓ  ًْـــٌََِى

َّــــَوَج -83 َُِذ َٚ ََٚلـــــــجَء َص٠ٌذ  َّ  ْذ       ــٌذ  ْٓ َث ِِ ْٚ َعِؼ١ًْذث  ًّْشث َأ  ْذـَعَم١ُْش َػ

ُْٛي َخج -84 ََِِٚل ََٚػج ٍَْك ثٌَشَش َذْد       ــــٍش َعـــــــٌٍِذ  ٠َ  ُْ ٠ََْٚغَضِم ْٓ ٠َُضْخ  َِ  ْذـَٚ

ُّـَؤَوـَذ ثٌَضِٛو١ -85 َُ َخْفٍط َفجْػِشِف  ُذ ِفٟ       ـــــ٠ََْٚضَذـُغ ثٌ َْٔصٍخ ُث َٚ  َسْفٍغ 

ِٖ          ثأَلَثَشث َفجْلُف ثٌَضْؼِش٠ِف ِفٟ َوَزثَن -87 َ٘ـِز َّـَٚ ُٗ َو  ـَشٜـــــج َصـــَأٌَفـجُظ

َٚثٌَؼـ١ْ -88 َْٕفـُظ  َّـــثٌ ًٌ َأْج َُٚو َّـ  ُغ     ــُٓ  َِـج ٌَِأْج ُْ ٠َْضَذــــَٚ ِٙـ  ـُغــــَغ ٌَـَذ٠ْ

َْٔفُغــــــَوَج -89 ُْ ُػ  ُٗ ٠َُصـُٛي     ـــجَء َص٠ـٌذ  ُٙ ِِٟ ُوٍَ ْٛ َْ َل  ُذُٚيـــــــــــَِٚإ

َِـَش  َرث ِد -91 ََٕٚ َِّؼـ١ َِ َأْج ْٛ َِِثجاًل َدَغًٕ  ج     ـــــــجٌَمـ َٕـــــَفجْدَفْظ  ُِِذ١  جـــــج 

َْٕذ -90 ٠َ ٍُ ِٓ ثْع ِِ ٌُ ثْدِذَي  ًُ  َأ٠ْعـًج ٠ُْذ  ًُ      ـــِإَرث ثْع َٚثٌِفْؼـ  ُٗ  َذُيــِإْػـَشثَد

91- ُِ ْْ ُصــــَأْلَغـج َ٘ج  ِشْد       ـــُٗ َأْسَدَؼـٌز َفـِئ َّْغ ِإْدَصجَء  َصْغَضِفْذ ٌَِمٌِٟٛ َفجْع

َٓ ثٌَشِٟء َوَجج        -92 ِِ َِٙج  َفَذَذُي ثٌَشِٟء   جــــَص٠ٌذ َأُخَٛن  َرث ُعُشٍٚس َد

93- َّ ًِ َو َٓ ثٌُى ِِ َّ  ْٓ        ــََٚدَذُي ثٌَذْؼِط  ُٗ ٠ُْؼِط ثٌَث ِْٔصَف ًْ َسِغ١ًْفج   ْٓـ٠َْأُو

ُٛ  َسثَلـ -94 َْٔذ َّجٍي  َِجٌُ  ٟ        ــِٕـََٚدَذُي ثْشِض ٌَّذَ  ِٕــــــــــَُِذ  ٟــــــُٗ َفَشجَل

ُٛ  َلْذ َسِو -95 َْٔذ َّجًسث َفَشًعج ٠َْذِغٟ ثٌٍَِؼْخ  ْخ         ــــََٚدَذُي ثٌَغٍَِط   َص٠ٌذ ِد
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 الشرح
 املصألة  األوىل : اليعت 

 أَجً٘ ا٭قػاّ اذتهِ ايتعطٜف
ايتابع املؿتل 

 ي٬غِ 
املٓعٛت ف٢ : ايٓعت ٜتبع 

 ايعسزاإلعطاب ٚايٓٛع ٚ
 ٚايتعطٜف ٚايتٓهري 

ملتبٛع٘ ف٢  حٖٚٛ َٛض
املعاضف شتصص ي٘ ف٢ 

ايٓعت ايػبب٢ أَا  ايٓهطات
 ٜتبع َٓعٛت٘ يف ا٫عطاب

 ٚايتعطٜف ٚايتٓهري 

 ٜٓكػِ ايٓعت إزي قػُري 
ايٓعت اذتكٝك٢ ٖٚٛ َا ٜسٍ  -1

ع٢ً َع٢ٓ ف٢ ْفؼ َٓعٛت٘ 
 ا٭ص٢ً 

ايٓعت ايػبب٢ ٖٚٛ َا ٜسٍ  -2
ي٘ اضتباط   ع٢ً ْعت ف٢ اغِ 

  باملتبٛع

 قاّ ظٜس ايعاقٌ  

 أنطَت ايطايب ايصازم  

  ٖ٘صا بٝت ٚاغع١ غطف 

 ٖصا ضدٌ عاق١ً ظٚدت٘  

 ضأٜت ظ٤٬َ نطاَا أبا٩ِٖ  

 ٖ٪٤٫ ظ٤٬َ نطِٜ ٚايسِٖ  

 ايٓعت ايػبيب زا٥ُا َفطز ٜٚطاع٢ يف تصنريٙ ٚتأْٝج٘ َابعسٙ-:1فائدة 
 لة الثاىية : املعرفة واليهرةأاملص

  

 أَج١ً  ا٭قػاّ  ايتعطٜف 
٢ٖ نٌ اغِ زٍ ع٢ً ؾ٧ َعري بٛاغط١ قط١ٜٓ َٔ 
ايكطا٥ٔ ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايكط١ٜٓ يفع١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ 

 فايكط١ٜٓ ايًفع١ٝ ف٢ *
 ا٭مسا٤ املٛصٛي١  -1

 املعطف بأٍ  -2

 املطاف إزي َعطف١  -3

  امسا٤ ا٫ؾاض٠ -2ايطُا٥ط   -1ٚايكط١ٜٓ املع١ٜٛٓ ف٢ *
 –َه٘  –عا٥ؿ١  –َجٌ : ستُس  بايع١ًُٝأَا املعطف *

 ف٬ حيتاز ازي قط١ٜٓ 

 ا٫غِ املطُط أ٣ ايطُري  -1

 ا٫غِ ايعًِ  -2

  بِٗا٫غِ امل -3

 املعطف بأٍ  -4

 املطاف إزي املعطف١  -5

 أْت  –ٖٛ  –أْا 
 خسجي١  –َصط َه٘ 

 ٖصٙ  –ٖصا  –ايص٣ 
 ايػ٬ّ  –ايطدٌ 
 نتاب ظٜس  –نتاب٢ 
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 الضنري 

 

 

 

 

 

 َتهًِ

 أْا

 ضتٔ
 

 شتاطب 
 أْت 
 أْت 

 أْتُا 
 أْتِ 
 أْذي 
 

 غا٥ب 
 ٖٛ 
 ٢ٖ 
 ُٖا 
 ِٖ 
 ٖٔ 
 

 َتهًِ 

 إٜا٣ 

إٜاْا
 

 شتاطب 
 إٜاى 
 إٜاى 
 إٜانُا
 إٜانِ 
 إٜانٔ 

 

 غا٥ب 
 إٜاٙ 

 إٜاٖا 
 إٜاُٖا 
 إٜاِٖ 
 إٜأٖ 
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 ا٭قػاّ ايتعطٜف
ٖٛ َا زٍ ع٢ً َػُاٙ ز٫ي١ َباؾط٠ زٕٚ ساد١ إزي 

: خاضد١ عٔ يفع٘ غٛا٤ نإ عًُا يإلْػإ َجٌ قط١ٜٓ 
 فاط١ُ  –أظيس  –ستُس  –إبطاِٖٝ 

 أٚ عًُا يًشٝٛإ َجٌ ايكصٛا٤ 
 شيِٝ  –أٚ عًُا يًكبا٥ٌ َجٌ قطٜـ 

 ٜٓكػِ ا٫غِ ايعًِ َٔ سٝح املع٢ٓ إزي : 
 خسجي١ (  –اغِ ) ٖادط  -1

 أّ امل٪َٓري (  –ن١ٝٓ ) بٓت ايؿاط٧  -2

 اذتافغ (  –ادتاسغ ايًكب  ) -3
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٢ٖ نٌ اغِ ٜسٍ ع٢ً عُّٛ ٜطًل ع٢ً نٌ أفطاز دٓػ٘ ٫ٚ ٜسٍ ع٢ً ٚاسس بعٝٓ٘ ٖٚٛ نٌ اغِ ٜصًح زخٍٛ ا٭يف ٚاي٬ّ عًٝ٘ 
نتاب –غ٬ّ  –َجٌ : ضدٌ 

 املصألة الثالثة : العطف 
  

 أَج١ً فا٥ست٘ سطف ايعطف
 سطط ستُس ٚظٜس  ملطًل ادتُع  ايٛاٚ  -1
 "ٙثِ أَات٘ فأقرب" ايرتتٝب ٚايتعكٝب  ايفا٤  -2
 دا٤ امل٪شٕ ثِ اإلَاّ  ايرتتٝب ٚايرتاخ٢  ثِ  -3
فهفاضت٘ إطعاّ عؿط٠ َػانري َٔ "  ايتدٝري أٚ اإلباس١ أٚ ايؿو  أٚ  -4

  "أٚغط َا تطعُٕٛ أًٖٝهِ أٚ نػٛتِٗ

ٚأْا ف٢ ايػابع١ أٚ  ايكطإٓسفعت  
 ايجا١َٓ 

 تٓكػِ إزي :  )طًب ايتعٝري( أّ  -5
َتص١ً ٚتهٕٛ َػبٛق١ بُٗع٠ ايتػ١ٜٛ أٚ  -1

 ُٖع٠ ا٫غتفٗاّ 

َٓكطع١ ٚتهٕٛ سيع٢ٓ بٌ ٚتهٕٛ خاي١ٝ  -2
َٔ ُٖع٠ ايتػ١ٜٛ ُٖٚع٠ ا٫غتفٗاّ 

 ٚتهٕٛ َػبٛق١ باغتفٗاّ غري اهلُع٠ 

 مل أّ هلِ أغتػفطت عًِٝٗ غٛا٤" 
  هلِ" تػتػفط

 ي٘ جيعٌ أّ تٛعسٕٚ َا أقطٜب أزض٣ ٚإٕ" 
 " أَسا ضب٢

 قّٛ ِٖ أّ بٗصا أس٬َِٗ تأَطِٖ أّ" 
  "طاغٕٛ

شٖب بعض ايعًُا٤ إٍ إٔ ) إَا ( سطف عطف  َا ) يًتكػِٝ ( ا -6
زا٥ُا  "ٚاٚ"ٜػبكٗا  (إَا)ٚبعطِٗ شنط إٔ 

ٖٚصٙ ايٛاٚ ٢ٖ ايعاطف١ ٚإَا سطف ختٝري ٖٚصا 
 ٖٛ ا٭سػٔ 

 خايس صتح إَا طاضم ٚإَا  

َٔ َنَفُطٚا َفَطِطَب ايِطَقأب "  ُِ اَئصٜ َفٔإشا َئكُٝت
َٖا  ََٛثاَم َفٔإ ِِ َفُؿٗسٚا اِي ُٖ ُُٛ ُِٓت َسٖت٢ ٔإَشا َأِثَد

َٖا ٔفَسا٤ّ َٚٔإ ٓ٘ا َبِعُس  ََ " 
ٜفٝس اإلضطاب أ٣ أْو أضطبت عٔ ا٭ٍٚ ٚأثبت  بٌ  -7

 ايجا٢ْ سيع٢ٓ إبطاٍ َا غبل ٚإثبات َا ذتل 
 َا غافط خايس بٌ ع٢ً 
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٫ ) يطز املداطب  -8
  (عٔ ارتطأ

 صتح ستُس ٫ ع٢ً  ٜػبكٗا إجياب أٚ إثبات 

داطب )يطز امليهٔ -9
 عٔ ارتطأ ( 

 ٫ تٓصط ظاملا يهٔ َعًَٛا   تػبل بٓف٢ أٚ ٢ْٗ 

 َا سطط ظٜس يهٔ خايس  
 : بؿططري ا٫ عاطف١ تهٕٛ ٫ٚ ٚايػا١ٜ يًتسضٜر ست٢  -10

 إٔ ٜهٕٛ َعطٛفٗا ظاٖطّا ٫ َطُطّا -1 
إٔ ٜهٕٛ َعطٛفٗا بعطّا َٔ نٌ أٚ غا١ٜ ملا  -2

 قبً٘

 صتح ايط٬ب ست٢ ايطعاف 
 أنًت ايػُه١ ست٢ شًٜٗا 

 

 املصألة الرابعة : التونيد 
 أمثلة األقصاو التعريف

ٖٛ ايتابع املك٣ٛ ملتبٛع٘ 
 ٖٚٛ عًٞ قػُري : 

قػِ ٫ثبات   -1
اذتكٝك١ ٚضفع 
اجملاظ ٖٚٛ 

 ايعري–ايٓفؼ

 ساط١قػِ ي٬ -2
ٚايؿٍُٛ ٖٚٛ نٌ 

   ٘ٚأطيع ٚتٛابع
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 املصألة اخلامصة : البدل
 

 أمثلة األقصاو التعريف 
ايتابع املكصٛز ٚسسٙ 
باذتهِ ٚغبك٘ َبسٍ 

 َٓ٘ غري َكصٛز 

ٜٚػ٢ُ ايبسٍ املطابل  بسٍ نٌ َٔ نٌ -1
سٝح ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ ايجا٢ْ َطابكا 

 ي٬ٍٚ ف٢ املع٢ٓ شياّ املطابك١ 

ٖٚٛ َا نإ ايبسٍ  بسٍ بعض َٔ نٌ  -2
دع٤ا سكٝكٝا َٔ املبسٍ َٓ٘ ٚإٔ ٜصح 

 ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ باملبسٍ َٓ٘ 

ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ املبسٍ َٓ٘  بسٍ ا٫ؾتُاٍ  -3
َؿت٬ُ ع٢ً ايبسٍ بؿطط أ٫ ٜهٕٛ 
ايبسٍ دع٤ا َٔ املبسٍ َٓ٘ ٚجيب ف٢ 
بسٍ بعض َٔ نٌ ٚبسٍ ا٫ؾتُاٍ إٔ 
ٜتصٌ بهٌ َُٓٗا ضُري ٜعٛز ع٢ً 
املبسٍ َٓ٘ ٜٚطابك٘ ف٢ ايٓٛع ٚايعسز 
ٚجيٛظ إٔ ٜػتػ٢ٓ بسٍ بعض َٔ نٌ عٔ 
ايطُري ) ايطابط ( إ دا٤ ايبسٍ غطزا 

 ا ٭دعا٤ املبسٍ َٓ٘ ٚافٝ

 "( َِ ُُِػَتٔكٝ َْا ايِصَطاَط اِي ِٖٔس ( ٔصَطاَط 6ا
ِِ ٔٗ ِٝ َُِت َعًَ َِْع َٔ َأ  " اَئصٜ

َّا "  َٝا َّ ٔق َِٝت اِيَشَطا ُ٘ اِيَهِعَب١َ اِيَب ٌَ ايًَ َدَع
ٖٓأؽ   "ٔيً

 ٖصا ايسٜٔ َتري  

 أنًت ايبطٝد١ ثًجٗا  

  ٘سطط ادتٝـ ضبع 

 أعذب٢ٓ املسضؽ عًُ٘  

 أزٖؿ٢ٓ ايٛضز٠ ضا٥شتٗا  

 ايه٬ّ : اغِ ٚفعٌ ٚسطف  

 أزا٣ٚ دطٚح ايكًٛب بايرب ٚايتك٣ٛ  

 ٫ٚ ٜػت٣ٛ ايكًبإ : قاؽ ٚضاسِ                           

 بدل املبايية  -4
 أمثلة األقصاو التعريف

مما  ٤٢سٍ ايؿبٖٛ 
خيايف٘ ) ٜبآٜ٘ ( عٝح 
٫ ٜهٕٛ َطابكا ي٘ ٫ٚ 
بعطا َٓ٘ ٫ٚ ٜهٕٛ 
 املبسٍ َٓ٘ َؿت٬ُ عًٝ٘ 

بسٍ ايػًط : ٖٚٛ َا شنط يٝهٕٛ بس٫ َٔ  -1
 ايًفغ ايص٣ غبل إيٝ٘ ايًػإ فصنط غًطا 

بسٍ ايٓػٝإ : َا شنط يٝهٕٛ بس٫ َٔ  -2
 يفغ ٜتبري يو بعس شنطٙ فػاز قصسٙ 

بسٍ اإلضطاب ٖٚٛ َا نإ ف٢ طي١ً قصس  -3
نٌ َٔ ايبسٍ ٚاملبسٍ َٓ٘ صشٝح غري إ 
املتهًِ عسٍ عٔ قصس املبسٍ َٓ٘ إزي 

           قصس ايبسٍ 

 دا٤ املعًِ ، ايتًُٝص  

 ضأٜت ظٜسا ايفطؽ  

 غافط خايس زَؿل بعًبو  

 خص ايكًِ ، ايٛضق١  

٫ ٜكع ف٢ ن٬ّ ايبًػا٤ ٖ٘ٚصا ايبسٍ بأقػاَ -: 4فا٥س٠ 
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 ميصوبات األمساء -8

  قال ابً آجروو :

 باب املفعول به

 باب املصدر

 باب ظرف السماٌ واملهاٌ
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 باب احلال

 

 باب التنييس

 
 : قاٍ ستُس بٔ آب ايؿٓكٝط٢

 باب املفعول به

َّج -97 ْٙ ًّج َٖصَش َِ ًُ ََٚلَغ ثْع َِْفُؼ        ِٗــِد ثٌِفْؼ َْٕصـِذــَفَزثَن  ًْ ِد  ِٗــــٌٛي َفُم
ِّْث -98 َُ ثأَلِد٠َذــَو ًِ ُصْسُس  ثٌَؼجٌِ َِٕجـ١َْذج ج      ـــ  ََٚلـْذ َسِوْذـُش ثٌَفـَشَط ثٌ
ََّشث         -99 ُِْع ٠ََْٚأِصٟ  ًِ٘شث ٠َْأِصٟ  َِِثجٌُ ََٚظج ٌَٚي   َِج  ُرِوـــــَفَأ  َشثــــُٗ  
َْٕفِص -011 ُِ َٚ  ًٌ َُِضِص  ًْ ُٖ َأِصَوَضثَسِٟٔ  ًْ         ـَٚثٌَثجِٟٔ ُل َِٚإ٠َج  ًْـــــَأِخٟ 

 باب املفعول املطلل
ٌُ َججَء َثجًٌِثج ٌََذٜ        -010 َّْصَذُس ثْع ُٗ َدَذث َٚثٌ ِْٔضَصجُد َٚث  ًٍ  َصْصِش٠ِف ِفْؼ

َْٔذ -011 ًِ َفَضـًٝ  َٛ ٌََذٜ ُو ْ٘ ِٞ       ـــــَٚ ِٛ َٕ َِْؼ َٚ  ٍٟ َٓ ٌَْفِظ ِٞــــــَِج َد١ْ ِٛ 

َِـج  -012 ُٗ ِص٠َ ِٗ       ـــــَٚثَفَك ٌَْفـَظ ِفْؼٍَِفَزثَن   ِٗــــــجَسًر  ٌَِفْعٍِـَوُضْسُص

ُٖ ِد -013 َٕج َّْؼ َِٛثفـٌك ٌِ ُِـ  ُش َجَزاَلـــَِٚفجِق ٌَْفٍظ َوَفِشْد  ـاَل   ــــــََٚرث 

 باب العرف
َّجِس ِفٟ        -014 ُْٕصٌٛح َػٍَٝ ِإْظ َِ ١َِٔـًج  ثٌَظْشُف  َِـَىج ١ِٔـًج  َِج  ٟــِدـَزث ٠َِفـَص

َْٕذ -015 ُٟ َف ِٔ َِج َِـج ثٌَض َِج  َصـَأ َُ َعَذ َشٜ             ـــــــُٛ  َٚث١ٌٍَْـٍََز ُث  ََ ْٛ  َشثــــث١ٌَ

َُٚدْى -017 ًَٚر  َِ ـَذث           ـــــــَُ َغــــــَشًر ُثـَُٚغـْذ َْٚلَضـًج َأ َٚ َٕـًج  ََٚأَدـِد١  َذثــــًذث 

ََِغ -018 َّـًز  ْٚ َصَذجَدــــــََٚػْض ََٔججَدج ج            ــــجًء ث  ًْ َٕ ًِ ثٌِفْىَش َص ِّ  َفجْعَضْؼ

019- ِٔ َّـَىج َُ ثٌ ُٗ ثْرُوـــــُث ُِِثجٌُ ََ ل  ـَشث     ــــــُٟ  َِج ٍْـَُأ ََٚخ  ََ ََٚسثــــَذث َٚ  َف 

َْٛق َصْذ -001 ْٕـــََٚف َِْغ ِإَصثَءث    ــــَش ِػ َُ    ـَذ  ٍَْمجَء  َث َِٕص ُ٘  َزثَءثـج  ِدـــَٚ
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 باب احلال
 

000- َٙ َْٔذ َّج ث ٌِ ْٞ ١ََْٙتجِس َأ َْٔصُذ  ُْ       ـثٌَذجُي ٌٍِ َٚ َُِفِغٌش  َٙج  ْٕ َْٔذَضـــِِ  ُْــــُٗ ث

َِٙج َوَججَء َص٠ٌذ َظجِدًىج -001 ُِْغَشَجج  ج     ــــُِْذَض  َْ ٌّْشٚ ثٌِذَصـج  ََٚدـجَع َػ

ّْـًشث  -002 ِٕٟ ٌَِمـ١ُْش َػ َٔـ َٚثْػ  َذث      ـــَسثِةـَِٚإ َِّثجَي  ََّمجِصَذثِشِف ــــَفِغ ثٌ  ثٌ

َِٔىـَشًر ٠َـج َصـ -003  ُٗ  ًز ٠َِجــُٟء ِدجِصَعـــجِحــــــََٚفْعٍَ  جِح    ـــــََٚوـُٛٔـ

ُْ َغجٌِذـًج ُرٚ ثٌَذـجِي       -004 َُِؼَشفـًج ِفٟ  َٚاَل ٠َُىـٛ َّ ِإاَل   جِيـــــــــثالْعِضْؼ

 باب التنييس

َّـج َلــــِثْعـ -005 ٌِ ٌٓ َُِذـ١ِ َٙــٌُ  َْٔذ ُْ  ُْ      ـــِذ ث ُِٚع ١١ٍّْض  ُِ َص َٚثِس ِدجْع َٓ ثٌَز ِِ 

َْٔفًغج       -007 ًْ َلْذ َطجَح َص٠ٌذ  َُٚل ِْٔصْخ  ًٍْغــِٗ َأْسَدُؼـــٌَِٟٚ َػ١ٍَْ  َفج َْ َف  جــٛ

َُ ََٚخـجٌٌِذ -008 ْٓ َأْوـَش ّْ ِِـ َِٔىـَشًر َلـ       جــَأَد ٍشٚـــَػ  ُٗ ََٚجَذــــََٚوـُٛٔـ  ـجــْذ 

 
 الشرح 

 املصألة األوىل : املفعول به 
 أمجلة األقصاو التعريف

ٖٛ ا٫غِ املٓصٛب ايص٣ 
 ٜكع عًٝ٘ فعٌ ايفاعٌ 

 ٜٓكػِ املفعٍٛ إزي قػُري : 
املفعٍٛ ايعاٖط ٖٚٛ ايص٣ ٜسٍ ع٢ً  -1

 َػُاٙ ب٬ قٝس 

املفعٍٛ املطُط ٖٚٛ ايص٣ ٜسٍ ع٢ً  -2
 –شتاطب  –) َتهًِ  بكٝسَػُاٙ 

 غا٥ب ( ) ضادع دسٍٚ ايطُا٥ط ( 

(َٕ ٜٖاَْا َتِعُبُسٚ ِِ ٔإ ُِٓت ََا ُن  ِِ ُٖ ٍَ ُؾَطَنا٩ُ  (  ََٚقا
 ضطب٢ٓ املسضؽ  
 ضطبت ظٜسا  

 أنٌ طاضم املٛظ  

 أسب إٔ جتتٗس  

َِْػَتٔعرُي)  ٜٖاَى  َٚٔإ َِْعُبُس  ٜٖاَى   (  ٔإ
 املصألة الثاىية : املصدر ) املفعول املطلل ( 

 أمجلة  األقصاو  التعريف 

املٓصٛب ايص٣ جي٧  املصسضٖٛ 
ثايجا ف٢ تصطٜف ايفعٌ أٚ ٖٛ 
َصسض ٜصنط بعس فعٌ َٔ يفع٘ 
تأنٝسا ملعٓاٙ أٚ بٝاْا يعسزٙ أٚ 

 بٝاْا يٓٛع٘ ٚعسزٙ َعا . 

 أقػاَ٘ : 
 َ٪نس يًفعٌ  -1

 َبري يًٓٛع  -2

 َبري يًعسز  -3
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 َا ٜٓٛب عٔ املفعٍٛ املطًل *

 

 
  ظرف السماٌ وظرف املهاٌاملصألة الثالثة : 

 ظرف السماٌ  - أ

 احلكه واالشتخداو التعريف
كسٜط ) ف٢ ( املٓصٛب بتٖٛ اغِ ايعَإ 

ًُا٤ املفعٍٛ ٚيصيو ٜػُٝ٘ بعض ايع
 فٝ٘ 

 ٜٚٓكػِ إزي : 
شتتص ٖٚٛ َا ٜسٍ ع٢ً َكساض  -1

 ستسٚز 

َبِٗ َا ٜسٍ ع٢ً َكساض غري  -2
 ستسٚز 

جيب إٔ تتطُٔ ايه١ًُ ايساي١ ع٢ً ايعَٔ َع٢ٓ ف٢ يه٢ تهٕٛ ظطف ظَإ ٚإ٫ 
ٕٖ فتعطب سػب َٛقعٗا ف٢ ادت١ًُ قاٍ تعازي ) ُٖا َٚٔإ َٔ  ١َٕٓ َِٓس َضِبَو َنَأِئف َغ َّا ٔع ِٛ َٜ

َٕ ( فه١ًُ َٜٛا تسٍ ع٢ً ظَإ ٚيهٔ ٫ تتطُٔ َع٢ٓ ف٢ ٚيصيو فًٝػت  َتُعٗسٚ
 ظطف ظَإ 

 أَج١ً ع٢ً ظطف ايعَإ
ٝ٘ا) ََٚعٔؿ ٚ٘ا  َٗا ُغُس ِٝ َٕ َعًَ ُِٜعَطُضٛ ٖٓاُض   (  اي
(٘ٝ ََٚعٔؿ ِٕ َغِبُشٛا ُبِهَط٠ّ  ِِ َأ ٔٗ ِٝ َِٚس٢ ٔإَي  (  اَفَأ
ًَِعِب) َٜ َٚ َِٜطَتِع  َٓا َغّسا  َََع  ُ٘  (  َأِضٔغًِ

 ف٢ ايكاٖط٠ سٝٓا (  ) غأعٝـ
 ظرف املهاٌ  -ب

 احلكه واالشتخداو  التعريف 
ٖٛ اغِ املهإ املٓصٛب بتكسٜط ف٢ ٚيصيو ٜػُٝ٘ بعض 

 ٖٚٛ ٜٓكػِ إزي : .. ايعًُا٤ املفعٍٛ فٝ٘ 
 شتتص ٖٚٛ َاي٘ صٛضٙ ٚسسٚز ستصٛض٠  -1

 َبِٗ ٖٚٛ َا يٝؼ ي٘ صٛض٠ ٫ٚ سسٚز شتصٛص١  -2

جيب إ تتطُٔ ايه١ًُ ايساي١ ع٢ً املهإ َع٢ٓ ف٢ يه٢ تهٕٛ 
 : أَج١ً ع٢ً ظطف املهإ..  ظطف َهإ 

1- (ُ٘ ََ ََا َِٝفُذَط َأ ُٕ ٔي َِْػا ُٜٔطُٜس اِئإ  ٌِ  (  َب

ُّْٛضا) -2 ُُٔػٛا  ِِ َفاِيَت ََٚضا٤َُن ٌَ اِضٔدُعٛا   (  ٔقٝ

ُٖٔط َف) -3 َٛ اِيَكا ُٖ َٚٔٙ  (  َِٛم ٔعَبأز

 (1) 

 َطازف املصسض

 ٚقفت قٝاَا
 قعست دًٛغا

 

(2) 
 اغِ املصسض

ٖٚٛ َا ٜػا٣ٚ 
املصسض ف٢ ايس٫ي١ 

ع٢ً َعٓاٙ 
ٚخيايف٘ َٔ 

ْاس١ٝ ا٫ؾتكام 
( َٔ َٔ  ِِ َِْبَتُه ُ٘ َأ َٚايًَ

ََْباّتا  ( اِيَأِضٔض 

(3) 
 صف١ املصسض

 احملصٚف
( َٔ َٗا اَئصٜ ٜٗ َٜا َأ

 ِِ ُٓٛا ٔإَشا َئكُٝت ََ َآ
ٔف١ّ٦َ َفاِثُبُتٛا 

 َ٘ َنٔجرّيا َٚاِشُنُطٚا ايًَ
ِِ ََٕيَعًَُه  (ُتِفًُٔشٛ

(4) 
 يفغ نٌ أٚ بعض

 إشا أضٝفا يًُصسض
( ٌٖ ًُُٔٝٛا ُن َفًَا َت

َٖا  ٌٔ َفَتَصُضٚ ِٝ َُ اِي
َُُعًََك١ٔ  ( َناِي

( ٌٖ َٗا ُن ََٚيا َتِبُػِط
 ( اِيَبِػٔط
 

(5) 
أمسا٤ ا٭عساز 
 املطاف١ يًُصسض

( ٌٖ َفاِدًُٔسٚا ُن
 ١َ٦ََٔ َُا  ُٗ ِٓ َٔ َٚأسٕس 

 ( َدًَِس٠ٕ
( ِِ ُٖ َفاِدًُٔسٚ

َُأْرَي َدًَِس٠ّ  ( َث
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 املصألة الرابعة : احلال 
 أمجلة األقصاو التعريف

ٖٛ ا٫غِ املٓصٛب املفػط 
ملا اْبِٗ َٔ اهل٦ٝات أٚ 

ٜصنط  ١ٖٛ ٚصف فطً
يبٝإ ٦ٖٝ٘ ا٫غِ ايص٣ 

  ٜهٕٛ ايٛصف ي٘
ٚاهل١٦ٝ تع٢ٓ ساي١ 
ايؿ٧ أٚ صفت٘ ايت٢ 

 عًٝٗا 

 تأت٢ اذتاٍ ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ : 
٢ٖٚ َا يٝػت طي١ً ٫ٚ ٠ ساٍ َفطز -1

 ؾب٘ طي١ً 

ساٍ طي١ً ٢ٖٚ إٔ تهٕٛ اذتاٍ طي١ً  -2
 ٚهلا ؾطٚط ٢ٖٚ : ١مسٝاأٚ  ١فعًٝ

 إٔ تهٕٛ طي١ً خرب١ٜ  - أ
 تٓفٝؼأ٫ تهٕٛ َصسض٠ عطف  - ب

 ئ (  –غٛف  –) ايػري 

إٔ تؿتٌُ ع٢ً ضابط ٜطبطٗا  -ز
 بصاسب اذتاٍ 

 –ساٍ ؾب٘ طي١ً ) داض ٚزتطٚض  -3
  ظطف (

 ١إٔ تهٕٛ : صفَٚٔ ؾطٚط اذتاٍ  *
 ك١ً ٫ ثابت١ تَٓ

 ضانبا  دا٤ ظٜس 

  ّاضنبت ايفطؽ َػطد 

 يكٝت عبساهلل ضانبا  

َٗا)  ِٛٔي ِٔ َق َٔ َِ َضأسّها   (  َفَتَبٖػ

 ٖٚٛ َٓتصط  املػًِ عاز ايكا٥س 

 (َٕ َِٜبُهٛ ِِ ٔعَؿا٤ّ  ُٖ  (  ََٚدا٤ُٚا َأَبا

ُٔ ُعِصَب١ْ)  َِْش َٚ ُ٘ ايِص٥ُِب  ِٔ َأَنًَ  (  َي٦ٔ

ِِ َتَط)  ِِ  َأَي ُٖ َٚ  ِِ ٖٔ َٜأض ِٔ ٔز َٔ َٔ َخَطُدٛا  ٔإَي٢ اَئصٜ
ِٛٔت َُ  (  ُأُيْٛف َسَصَض اِي

 (ٔ٘ َٓٔت ٘ٔ ٔفٞ ٔظٜ َٔ ِٛ  (  َفَدَطَز َع٢ًَ َق

َٕ ٔباِئكِػٔط)  َُٔٝعا َٚاِي  ٌَ ِٝ ُِٚفٛا اِيَه  (  ََٚأ

 أبصطت اهل٬ٍ بري ايػشاب  

 املصألة اخلامصة : التنييس 
 أمجلة  واحكامُأقصامُ  التعريف 

ٖٛ ا٫غِ املٓصٛب املفػط 
ملا اْبِٗ َٔ ايصٚات أٚ ٖٛ 

 ١اغِ ْهطٙ َهٌُ فطً
داَس ٜصنط إلظاي١ 
اإلبٗاّ عٔ اغِ قبً٘ أٚ 
إلظاي١ اإلبٗاّ ف٢ طي١ً 
غابك١ ٚايتُٝٝع ٜأت٢ 

 يٝٛضح املطاز 

(شيٝٝع ًَفٛظ ٖٚٛ َا نإ َفػطا ٫غِ َبِٗ 1)
 ًَفٛظ ٜٚػ٢ُ شيٝٝع شات

 َٚٔ أْٛاع٘ :  
 عساز ايصطحي١ ٚاملب١ُٗ أمسا٤ ا٭ -1
أمسا٤ املكازٜط ٜٚكصس ب٘ َا ٜسٍ ع٢ً َكساض -2

 َٓطبط ٚظْا أٚ ن٬ٝ أٚ َػاس١ 
أؾباٙ املكازٜط ٜٚكصس بٗا َا تسٍ ع٢ً َكساض غري -3

َٓطبط ٚمل ٜتعاضف ايٓاؽ ع٢ً اغتعُاهلا ٖٚٛ َا 
 ٜؿب٘ املػاس١ ) َس ايبصط ( َٚا ٜؿب٘ ايٛظٕ 

 ٚعا٤ (  –) َجكاٍ شض٠ ( َٚا ٜؿب٘ ايهٌٝ ) دط٠ 
ٚسهِ ايتُٝٝع املًفٛظ أْ٘ جيٛظ ْصب٘ نُا جيٛظ 

 دطٙ عطف ) َٔ ( أٚ دطٙ باإلضاف١ 
(شيٝٝع ًَشٛظ ٖٚٛ َانإ َفػطا ظ١ًُ َب١ُٗ 2)

ايٓػب١ ٜٚػ٢ُ شيٝٝع ايٓػب١ ٚسهُ٘ اْ٘ جيب 
 ْصب٘ زا٥ُا ٫ٚ جيٛظ دطٙ سئ أٚ باإلضاف١ 

 ٜهٕٛ ست٫ٛ عٔ : املًشٛظ    ايتُٝٝع  *
 املبتسأ  -1
 ايفاعٌ -2
 املفعٍٛ -3

 ٚقس ٜهٕٛ غري ستٍٛ 

 تصبب ظٜس عطقا  

 تفكأ بهط ؾشُا  

 طاب ستُس ْفػا  

 اؾرتٜت عؿطٜٔ غ٬َا  

 ًَهت تػعري ْعذ١  

ظٜس أنطّ َٓو أبا ٚأطيٌ َٓو  
 ٚدٗا 

 ( ُٙ ََٜط ِّٝطا  ٍَ َشٖض٠ٕ َخ َِٔجَكا  ٌِ َُ َِٜع  ِٔ َُ َف
 ُٙ ََٜط ٍَ َشٖض٠ٕ َؾ٘طا  َِٔجَكا  ٌِ َُ َِٜع  ِٔ ََ َٚ ) 

 عٓس٣ قٓطاض َٔ قطٔ  

 عٓس٣ قٓطاض قطٔ  

ِّٝبا)  ٌَ ايٖطِأُؽ َؾ  (  َٚاِؾَتَع

ُّْٝٛا َفاِيَتَك٢ )  َْا اِيَأِضَض ُع ََٚفٖذِط
ٍَِط َقِس ُقٔسَض َُا٤ُ َع٢ًَ َأ  (  اِي

َْا)  ََْفّطا َأ ََٚأَعٗع  ََاّيا  َِٓو  َٔ  (  َأِنَجُط 

 اَتٮ اإلْا٤ َا٤  
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 مكارىة بني احلال والتنييس  -:-1 فائدة

 التنييس  احلال 
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تابع ميصوبات األمساء -
 

 باب االشتجياء
 : قال ابً آجروو

 باب ال

 باب امليادى
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. 

 باب املفعول ألجلُ

 باب املفعول معُ

 
 قال حمند بً آب الشيكيطي :

 
 باب االشتجياء

َٛث       -009 ًٜ َع َٛ َٜٛ ُع َِٚع ََٚغ١ُش  َٜٛ ِإاَل  َٕج َد ََٚدجَشج ثاِلْعِضْث  َخاَل َػَذث 

َُِٛجُخ       -011  َٛ ْ٘ َٚ  َُ َُ َص َْٕصُخ ِإَرث ثٌَىاَل ْٓ َدْؼِذ ِإاَل ٠ُ ِِ َّج َأَصٝ   َف

َّْشث              -010 َُ ِإاَل َػ ََ ثٌَمٛ  ََٚلْذ َأَصجِٟٔ  ثٌَٕجُط  ِإاَل َدْىَشث َصُمـُٛي َلج

ٍَ   ُدـ١ٍَِج             -011 َّـج ََٚص    ٍٟ َْٕف ْْ ِد ْٚ ِد َِٚإ ١َِٕجَفَأْدِذَي ث ُِْغَضْث  جٌَْٕصِخ ِجْٟء 

ُْ َأَدٌذ  ثاَل َصجٌُِخ              -012 ُْ ٠َُم ِٓ  َصجٌُِخ َوٍَـ َٛ    ٌَِز٠ْ ْٙ ْٚ َصجًٌِذج َف  َأ

ُٗ َػٍَٝ          -013 َٔجِلًصج َفَأْػِشْد  َْ ْٚ َوج َّاَل َأ ِٗ ثٌَؼ َِج ٠َِجُٟء ِف١  َدَغِخ 

َِج   -014 َٚ ٌَّذ  َُِذ ََ٘ذٜ ِإاَل  َّج  َّج      َو  َػَذـذُس ِإاَل ثهلَل َفجِطـَش ثٌَغـ

ََ ثٌَذـْشِش        -015 ْٛ ًْ ٠ٍَُُٛر ثٌَؼْذُذ ٠َ َ٘ـ ََّذ َشِف١ِْغ ثٌَذَشـــِش َٚ  ِإاَل ِدَأْد

017-      َٜٛ َِٚع ُٗ َغ١ُش  َْٕض َِج ثْعَضْث  ُُ َٜٛ َُٚدْىـ ْْ ٠َُجَش اَل ِع َٛثٌء َأ َٜٛ َع  ُع

018-  ِٚ ِْٔصْخ َأ ُِْؼَضِمَذثَٚث    ُٗ ١ََْٕض ََٚػَذث     َخاَل  َلِذ ثْعَضْث َِج ِدَذجَشج   ثْجُشْس 

019-        ْٗ َٙـج  ثٌِفْؼ١ٍَِ َْٕصِخ ِد ْٗ ِفٟ َدـجٌَِز ثٌ َٙج ثٌَذْشِف١َ  ََٚدجٌَِز  ثٌَجِش  ِد

َُ َدجَشج   َجْؼَفَشث        -021 ْٛ ََ ثٌَم ْٚ َجْؼَفٍش َفِمْظ  َصُمُٛي َلـج َّج َصْظَفَشثَأ  ٌَِى١ْ

 
 باب ال

َُِضِصاَل      -020 ََٕىـًشث  ُِ ِْٔصـْخ ِدـاَل  ٍٓ إَرث َأْفَشدَس اَل  ِث ٠ِٛ ْٕ ْٓ َغ١ِش َص ِِ 

ُّْشَصجِح      -021 ٌٍِ َْ َّج ُٗ اَل َس٠ـَْخ ِفٟ ثٌِىـَض  َصُمُٛي اَل  ِإ٠ ِِْثـٍُ  جِحـــَٚ

َّـجُي      -022 ْ٘ َٚثإِل ََٚل  ٠ََِٚجُخ ثٌَضْىَشثُس  َِج  َٙج ِإَرث  ِْٔفَصـــــٌَ  جُيـــــَغ ث

ِّْشٚ         -023 َِّثجِي اَل ِفٟ َػ َِج ثْعُضْمِشٞ َصُمُٛي ِفٟ ثٌ ًٌ ِإَرث  َٚ اَل ُدْخ  ُشٌخ 

024-           ْٗ َُِضِصٍَ ْْ َصَىَشَسْس  ْْ َصُى ََٚجـجَص ِإ ََٚأ َٙج  َّجٌُ ْٗــــِإْػ ٍَ َّ ْٙ ُِ  َْ ٛ 

َٚ  اَل          َصُمـُٛي اَل ِظَذ  -025 َٕج  ْٓ ٠َْأِس ِدَشْف ٌَِشِد َِ َٚ  ٍغ  َفجْلَذاَلـــــَِٔذ 
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 باب امليادى

َِ ٠َْأِصٟ       -027 َٕجَدٜ ِفٟ ثٌَىاَل ُّ َْ ثٌ َُٕذجِر ِإ َٛثٍع ٌََذٜ ثٌ ْٔ َّْغُز َأ  َخ

02-           ْٖ َِٕىَش َُ ثٌ ُُ ُث ُّْفـَشُد ثٌَؼـٍَ َٙج  ثٌ َْٖأْػِٕٟ ِد َِٙش ُّْشـَض َّْمُصَٛدَر ثٌ  ثٌ

029-          ِٗ َْٔضِذ ِٖ َفج َ٘ـِز ََّش ِظـُذ  ِٗ ُث ُٗ ِدـ َُّشـَذ َٚثٌ َُّعــجُف  َُ ثٌ  ُثـ

031-          ُِ َّج  ِدجٌَع ِٙـ ِٕ ِْ ثْد َٚاَل ُِ َفـجأَل ْٙ ُٗ ٠َج َرث ثٌَف ْٕ ُُٕٛح َػ َِج ٠َ  ْٚ  َأ

١َُْ٘ش         -030 ٠ََٚـج ُص ُٗ    اَل َغ١ُْش َصُمـُٛي  ٠َج َش١ُْخ  َٕ ِْٔصـَذ  َٚثٌَذجِلٟ َفج

 باب املفعول ألجلُ

َْٔضَصْخ -031 َٚث  ِٗ ًِ ِف١ ِِ َُِٕٛٔز ثٌَؼج َٛ ثٌَِزٞ َججَء َد١َجٔـًج ٌَِغَذْخ       َو١ْ ْ٘ َٚ 

َٙـَزثَو -032 ُّْش ِإْجاَلاًل ٌِ ََّذ  ثْدِضَغجَء ثٌِذِشَُٚصْسُس             ثٌذذشُمـ  َأْد
 

 باب املفعول معُ

033-      ِٚ َٚث َْٔضَصَخ َدْؼـَذ  ٌُ ث َٛ ثْعـ ْ٘ َٚ    ِٞٚ ًِ َسث ِْٛي ُوــ  ََِؼ١ٍَز ِفٟ َل

َٚثٌَج١َْش ُلَذج       -034   ١ُِِش  ُٛ َأَصٝ ثأَل َ٘ـجِسَدج َْٔذـ َٚثٌَطِش٠َك   ََٚعجَس  َص٠ٌذ  

 
 

 الشرح 
 املػأي١ ا٭ٚزي : ا٫غتجٓا٤ 

 أمجلة  احلكه واألقصاو  التعريف
إخطاز َا بعس إ٫ أٚ 
إسس٣ أخٛاتٗا عُا 

 قبًٗا ف٢ املع٢ٓ 

 ا٫غتجٓا٤ بإ٫ ٚأسهاَ٘ :  (1)
 ٚدٛب ايٓصب إشا نإ ايه٬ّ تاَا َجبتا  -أ

دٛاظ ايٓصب أٚ إٔ ٜهٕٛ بس٫ إشا نإ ايه٬ّ  -ب
 تاَا َٓفٝا 

ٜعطب سػب َٛقع٘ ف٢ ادت١ًُ إشا نإ  -ز
 ايه٬ّ ْاقصا َٓفٝا 

 غ٣ٛ (  –( املػتج٢ٓ ب ) غري 2)
ٜعطب املػتج٢ٓ بعس ) غري أٚ غ٣ٛ ( َطاف إيٝ٘ 

غ٣ٛ ( ْفؼ أسهاّ املػتج٢ٓ  –ٚتأخص ) غري 
 بعس إ٫ 

ساؾا ( أزٚات  –خ٬  –( املػتج٢ٓ ب ) عسا 3)
طب ا٫غتجٓا٤ ٖٓا أفعاٍ َاض١ٝ َٚابعسٖا ٜع
 َفعٍٛ ب٘ ٚجيٛظ إٔ ٜعطب َطاف إيٝ٘ أٜطا 

عسا ( فُا بعسُٖا  –ٚإشا تكسَت َا ع٢ً ) خ٬ 
 ٜعطب ع٢ً أْ٘ َفعٍٛ ب٘ 

 قاّ ايكّٛ إ٫ ظٜسا  

ََِطَأَتَو)  ِِ َأَسْس ٔإَيا ا ُِٓه َٔ ًَِتٔفِت  َٜ  (  ََٚيا 

 ( ٔ٘ ِٔ َقِبًٔ َٔ ٍْ َقِس َخًَِت  ُْٖس ٔإَيا َضُغٛ ََُش ََا  َٚ
ٌُ  (  ايٗطُغ

 تفٛم ايط٬ب غري غعٝس  

ُِٝط )  ٓٔرَي َغ َٔ ٪ُُِ َٔ اِي َٔ  َٕ ٟٛٔ اِيَكأعُسٚ َِٜػَت َيا 
 ٔ٘ ٌٔ ايًَ َٕ ٔفٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚ َُُذا َٚاِي ُأٚٔيٞ ايٖطَطٔض 

ِِ ٔٗ ُِْفٔػ ََٚأ  ِِ ٔٗ َٛأي َِ  (  ٔبَأ

 ساؾا قطٜؿا فإٕ اهلل فطًِٗ  

 ع٢ً ايرب١ٜ با٫غ٬ّ ٚايسٜٔ                              

 يط٬ب خ٬ طايب سطط ا 

 أ٫ نٌ ؾ٧ َا خ٬ اهلل باطٌ  

 ٚنٌ ْعِٝ ٫ ستاي١ ظا٥ٌ                                        
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 املصألة الجاىية : ال اليافية للجيض 
 أمجلة األحكاو التعريف

٫ ايٓاف١ٝ يًذٓؼ تٓف٢ 
دٓؼ خربٖا عٔ دٓؼ 
امسٗا ٢ٖٚ تعٌُ عٌُ إٕ 
سٝح تٓصب ا٫غِ ٚتطفع 

 ارترب بؿطٚط ٢ٖٚ : 
إٔ ٜهٕٛ امسٗا ٚخربٖا  -1

 ْهطتري 

أ٫ ٜفصٌ بٝٓٗا ٚبري  -2
 امسٗا فاصٌ 

 أ٫ تتهطض  -3

 أ٫ تػبل عطف دط  -4

  : أقػاّ اغِ ٫ ايٓاف١ٝ يًذٓؼ 

ؾبٝٗا إٔ ٜهٕٛ َفطزا ٖٚٛ َا يٝؼ َطافا ٫ٚ  -1
باملطاف ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َبٓٝا ع٢ً َا ٜٓصب 

  .ب٘

 إٔ ٜهٕٛ َطاف ٚف٢ ٖصٙ اذتاي١ جيب ْصب٘  -2

إٔ ٜهٕٛ ؾبٝٗا باملطاف ٚف٢ ٖصٙ اذتاي١ جيب  -3
  .ْصب٘ أٜطا

  صٛض خرب ٫ ايٓاف١ٝ يًذٓؼ : خرب ٫ ايٓاف١ٝ
يًذٓؼ َجٌ أ٣ خرب جيٛظ إٔ ٜهٕٛ َفطزا أٚ 

  .طي١ً أٚ ؾب٘ طي١ً

 ايٓاف١ٝ يًذٓؼ إشا زٍ ٚجيٛظ سصف خرب ٫ 
 عًٝ٘ زيٌٝ َجٌ قٛيو يًُطٜض : ٫ بأؽ 

 ٫ َ٪َٔ نصاب  

 ٫ ؾاٖس ظٚض فاحل  

 ٫ طايعا دب٬ ضعٝف  

 ٫ َػتهربا ع٢ً ايعباز ستبٛب  

 ٫ عامل زتٍٗٛ  

 ٫ َ٪َٔ أخ٬ق١ غ١٦ٝ  

 ٫ َتهرب حيب٘ ايٓاؽ  

 ٫ َسخٔ َٔ ا٭قٜٛا٤  

 ٫ َعص١ٝ بعس ايّٝٛ  

 

 

 

 

 إعراب االشه الواقع بعد ال شينا

 ادتط

ع٢ً أْ٘ َطاف إيٝ٘ ٚف٢ 
ٖصٙ اذتاي١ ٜهٕٛ خرب ٫ 

ايٓاف١ٝ يًذٓؼ َكسض 
 سيٛدٛز ٚتهٕٛ َا ظا٥س٠ 

قطأت نتبا نجري٠ ٫ٚ 
 غُٝا نتاب 

سافغ ع٢ً ايصًٛات 
 ٫ٚ غُٝا ايفذط 

 

 ايطفع
ع٢ً أْ٘ خرب ملبتسأ 
ستصٚف تكسٜطٙ ٖٛ 

ٚتهٕٛ َا َٛصٛي٘ ٚخرب 
 ٫ َكسض سيٛدٛز

قطأت نتبا نجري٠ ٫ٚ 
 غُٝا نتاب

سافغ ع٢ً ايصًٛات ٫ٚ 
 غُٝا ايفذط

 

 ايٓصب
٫ ع٢ً أْ٘ شيٝع ٚخرب 

ستصٚف تكسٜطٙ َٛدٛز َٚا 
 ظا٥س٠ 

قطأت نتبا نجري٠ ٫ٚ 
 غُٝا نتابا 

سافغ ع٢ً ايصًٛات ٫ٚ 
 غُٝا ايفذط 
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 املصألة الجالجة : امليادى 

 أَج١ً ا٭قػاّ ٚا٭سهاّ ايتعطٜف
ٖٛ املسعٛ أٚ املطًٛب إقباي٘ ب ) ٜا ( أٚ 

أٜا  –أ٣  –إسس٣ أخٛاتٗا ٚ ٢ٖ اهلُع٠ 
ٚبعض ايعًُا٤ خيص  -أ٣  –ٖٝا  –

اهلُع٠ ٚأ٣ يًكطٜب ٚباق٢ ا٭زٚات 
 يًبعٝس 

املٓاز٣ املطاف ٖٚٛ َا نٌُ َعٓاٙ  -1
بٛاغط١ اغِ زتطٚض بعسٙ ٜهٕٛ 
 َطافا إيٝ٘ ٚسهُ٘ أْ٘ جيب ْصب٘ 

املٓاز٣ ايؿبٝ٘ باملطاف ٖٛ نٌ  -2
َٓاز٣ دا٤ بعسٙ َعٍُٛ ٜتُِ 

 َعٓاٙ ٚسهُ٘ أْ٘ جيب ْصب٘ 

املٓاز٣ ايٓهط٠ غري املكصٛز٠ ٖٚٛ إٔ  -3
ٜهٕٛ َب١ُٗ ٫ ٜسٍ ع٢ً َعري َكصٛز 

 ١ أْ٘ جيب ْصب٘باملٓازا٠ ٚسهُ
املٓاز٣ ايعًِ املفطز ٚسهُ٘ أْ٘  -4

ٜب٢ٓ ع٢ً َا ٜطفع ب٘ ف٢ ستٌ ْصب 
( ٫ٚ  ابٔٚأَا اشا نإ َتبٛعا ب )

فاصٌ بُٝٓٗا داظ ف٢ املٓاز٣ ٚدٗإ : 
 فتش٘ -2بٓا٩ٙ ع٢ً ايطِ  -1

املكصٛز٠  تب٢ٓ ع٢ً  ٠املٓاز٣ ايٓهط -5
ايطِ أٚ َا ٜٓٛب عٓٗا ف٢ ستٌ ْصب 

 باملفطز ايعًِ ١ف٢ٗ ؾبٝٗ

 ( َٔ َٔ ٖٔ َنَأَسٕس  ِٞ َيِػُت ٖٓٔب َْٔػا٤َ اي َٜا 
ٖٔ ُِٝت ٕٔ اٖتَك َِٓػا٤ٔ ٔإ  (  اي

 ايب٬ز  بٗصٟ ٜا ْاؾط ايعًِ  

 ٚفكت ْؿط ايعًِ َجٌ ادتٗاز                

             ٜا ٚاغعا غًطا١ْ ٫ تعًِ فإٕ  

 ايعًِ ب٤٬ ع٢ً صاسب٘                        

 ٜا ضافعا ضا١ٜ ايؿٛض٣ ٚساضغٗا  

 دعاى ضبو خريا عٔ ستبٝٗا               

 ٜا ضد٬ خص بٝس٣ 

 (ِِ ٔٗ َُا٥ٔ ِِ ٔبَأِغ ُٗ ِْٔب٦ِ ُّ َأ َٜا َآَز  ٍَ  ( َقا

 بأ٣ َؿ١٦ٝ عُطٚ بٔ ٖٓس  

 تطٝع بٓا ايٛؾاٙ ٚتعزضٜٓا                         

 ٜا طايب ادتٗس ف٢ زضٚغو 

 ٜا َتداصُإ اصسقا ايكٍٛ 

ٚنصيو ٫ جيٛظ ْسا٤ َا فٝ٘ أٍ ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو يفغ ادت٬ي١ فٓكٍٛ ) ٜاهلل فطز ايهطب ٚأظٍ اهلِ (
اإلَاّ أسػٔ َٔ صٛتو  ٖصاجيٛظ عٓس ْسا٤ َا فٝ٘ أٍ إٔ ٜػبك٘ اغِ ا٫ؾاض٠ َجٌ : ٜا

 

 املفعول مً أجلُ  :املصألة الرابعة 

 ا٭َج١ً  ا٭سهاّ  ايتعطٜف 
املٓصٛب ايص٣ املصسض ٖٛ 

ٜصنط بٝاْا يػبب ٚقٛع 
 ايفعٌ 

 ضيهٔ إٔ ْػأٍ عٓ٘ بًُاشا ؟ ٖٚٛ َٓصٛب زا٥ُا 
 ٜٚؿرتط فٝ٘ ؾطٚط ٖٚٞ :.

  اإ ٜهٕٛ َصسض-1
 يٛقٛع ايفعٌ  ١إ ٜهٕٛ عً-2
 ٜٔإ ٜهٕٛ ظَاْ٘ ٚظَإ ايفعٌ َتشس-3
 إ ٜهٕٛ فاعً٘ ٚفاعٌ ايفعٌ املعًٌ ٚاسسا-4
 إ ٜهٕٛ قًبٝا-5

 ( َٕ َٔ َِٜذَعًُٛ َٔ  ِِ ٔٗ ْٔ ِِ ٔفٞ َآَشا ُٗ َأَصأبَع
ِٛٔت َُ َٛأعٔل َسَصَض اِي  (  ايٖص

 طٜض اط٦ُٓاْا ع٢ً صشت٘ ظضت امل 
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 املصألة اخلامصة : املفعول معُ 

 أَج١ً  ا٭سهاّ  ايتعطٜف 
ٖٛ ا٫غِ املٓصٛب ايص٣ 
ٜصنط يبٝإ َٔ فعٌ َع٘ 

"ٖٛ ا٫غِ ايصٟ  ايفعٌ 
 ٚقع ايفعٌ سيصاسبت٘ "

إشا نإ ا٫غِ ايٛاقع بعس ايٛاٚ ٫  ١يًُعٝتهٕٛ ايٛاٚ 
 جيٛظ إٔ ٜؿرتى َع َا قبٌ ايٛاٚ ف٢ ايفعٌ 

ٚتهٕٛ عاطف١ إشا نإ ايفعٌ ٫ حيسخ إ٫ با٫ؾرتاى 
ٜٚهٕٛ ع٢ً صٝػ١ تفاعٌ غايبا ٜٚهٕٛ  بري اثٓري

َجٌ تصاحل طاضم ٚظٜس ٚتهٕٛ ٚاٚ   ايفاعٌ َفطز
 فع١ًٝ تا١َ املع٢َٓػبٛق١ ظ١ًُ ١ املعٝ

 غطت ٚايصشطا٤  

 شانطت ٚؾس٠ ايربز  

 ٚصًت املسضغ١ ٚزقات ادتطؽ  
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 املخفوضات مً األمساء -11
 قال ابً آجروو:  

 قال حمند بً آب الشيكيطي
 

 باب اإلضافة
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 الشرح 
 ات ) اجملرورات ( ضاحملفو

 أَج١ً ا٭قػاّ ايتعطٜف
احملفٛظات ف٢ 
يػ١ أٌٖ ايهٛف١ 
٢ٖ اجملطٚضات ف٢ 
يػ١ أٌٖ ايبصط٠ 
 أ٣ نٌ َانإ

زتطٚضا 
 ٙٚع١َ٬دط

ايهػط٠ أٚ ايفتش١ 
 أٚ ايٝا٤ 

 دط عطف املػبٛم ا٫غِ ٖٚٛ ادتط عطف املدفٛض (1)

 :  ا٫ت١ٝ ادتط فٚسط اهلل ضظي٘ أدطّٚ ابٔ ظاز ٚقس

  ٠ع٢ً ْهطٚاٚ ضب ايت٢ ٫ تسخٌ إ٫  -1

 َٓص ُٖٚا سطفإ خيتصإ ظط ايعَإ  –َص  -2

املدفٛض باإلضاف١ ٢ٖٚ ْػب١ بري امسري ٚبُٝٓٗا  (2)
ع٬ق١ ع٢ً تكسٜط سطف دط ٜٛدب دط ا٫غِ ايجا٢ْ 

 ٖٚصا ي٘ سا٫ت : 

 إٔ تهٕٛ اإلضاف١ ع٢ً َع٢ٓ َٔ  -1

 إٔ تهٕٛ اإلضاف١ ع٢ً َع٢ٓ اي٬ّ  -2

 إٔ تهٕٛ اإلضاف١ ع٢ً َع٢ٓ ف٢  -3

 (  تٛنٝس – بسٍ – َعطٛف – ْعت ) بايتبع١ٝ املدفٛض (3)

                       ٘ ٚيٌٝ نُٛز ايبشط أضخ٢ غسٚي 
 بأْٛاع اهلُّٛ يٝبت٢ً  ٢عً

 َا قابًت ستُس َص ّٜٛ ادتُع١  

 ٖصٙ أثٛاب صٛف  

 ٖصا نتاب ستُس  

بٌ َهط ايًٌٝ ٚايٓٗاض إش تأَطْٚٓا  
 إٔ ْهفط باهلل فٓذعٌ ي٘ أْسازا 

 ن٬ّ ايطغٍٛ ) ايتعطٜف (  

 ن٬ّ ضغٍٛ ) ايتدصٝص (  
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٫بٔ آدطّٚ ضظي٘ اهلل سيا ٜٓاغب املكاّ ٜٚفتح ايباب  ١ايعطبٝ ١عًِ ايًػ ٢ف ١دط ََٚٝذي اآل ٢خط ايتكطٜط عًآٖٚصا 
 ٍ اهلل ايتٛفٝل ٚايػساز يًذُٝع.. ْػأبًٛغ املطاّ  زيإشٕ اهلل إفٗاّ ٜٚٛصٌ بٚاإل يًفِٗ

يف  أَٔ عاّ  ٠خطاآلٚايعؿطٜٔ َٔ  طياز٣   ايجايح ١ّٜٛ ادتُع ٢عًٝ٘ ف ٠ٚايعٜاز ٘ٚتصشٝشط٘ ٝٚنإ ايفطاغ َٔ تبٝ 
 املٛافل ا٭ٍٚ َٔ إبطٌٜ عاّ أيفري ٚغت١ عؿط  ٚغبع ٚث٬ثري ١ا٥ُضبعأٚ

  عفٛ ضب٘  إزيٚنتب٘ ايفكري   
 حمند الصباعي بً محدأبً رضا 
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 ايٓشٛ َٚعطف١ اإلعطابقٛاعس تعري ع٢ً ضبط     1ًَشل ضقِ 
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 ) قٛاعس ف٢ ا٭فعاٍ خاص١ ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) قٛاعس ف٢ ا٭مسا٤ خاص١ ( 

 

 

 

 

 

 

 (اآلجرومية خاصة ى)قواعد ف
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94- 
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 قٛاعس اإلعطاب ادتٝس         2ًَشل ضقِ                                                                           

 

 

  

 دسٍٚ املعطب

 ايفعٌ ِــــــــــــــــا٫غ

 اجملعّٚ املٓصٛب املطفٛع اجملطٚض املٓصٛب املطفٛع

 ايفاعٌ  
 ْا٥ب ايفاعٌ  

 املبتسأ  

 ارترب  

 اغِ نإ ٚأخٛاتٗا  

 خرب إٕ ٚأخٛاتٗا  

 ْعت َطفٛع  

 املعطٛف ع٢ً املطفٛع  

 ايبسٍ َٔ املطفٛع  

 تٛنٝس املطفٛع 

 اغِ إٕ ٚأخٛاتٗا  
 خرب نإ ٚأخٛاتٗا  

 املفعٍٛ ب٘  

 املفعٍٛ املطًل  

 املفعٍٛ ٭دً٘  

 املفعٍٛ َع٘  

 ايعطف  

 اذتاٍ  

 ايتُٝٝع  

 املػتج٢ٓ  

 املٓاز٣  

 ْعت املٓصٛب  

 تٛنٝس املٓصٛب  

 املعطٛف ع٢ً املٓصٛب  

 ايبسٍ َٔ املٓصٛب  

 َفع٫ٛ ظٔ ٚاخٛاتٗا  

 املػبٛم عطف دط  
  ايٝ٘ املطاف 

 ْعت اجملطٚض  

 تٛنٝس اجملطٚض  

 املعطٛف ع٢ً اجملطٚض  

 ايبسٍ َٔ اجملطٚض  

ظّ
 دا

٫ٚ
صب 

٘ ْا
ػبك

مل ٜ
ص٣ 

ع اي
طاض

ٌ امل
يفع

ا
 

صب
٘ ْا

غبك
ص٣ 

ع اي
طاض

ٌ امل
يفع

ا
 

ظّ
 دا

ك٘
 غب

ص٣
ع اي

طاض
ٌ امل

يفع
ا

 

 دسٍٚ املب٢ٓ
َا  أمسا٤ ا٫غتفٗاّ –أمسا٤ املٛصٍٛ َاعسا صٝػ١ املج٢ٓ –أمسا٤ اإلؾاض٠ َاعسا صٝػ١ املج٢ٓ  –ايطُا٥ط  ا٫غِ

املطنب َٔ ا٭عساز ) َاعسا اث٢ٓ عؿط ٚاثٓت٢ عؿط٠ (  –بعض ايعطٚف  –َا عسا أٟ أمسا٤ ايؿطط –عسا أٟ
 أمسا٤ ا٭فعاٍ ...  –

 ايتٛنٝس أٚ ْٕٛ ايٓػ٠ٛ  اايفعٌ املطاضع املتصٌ ب٘ ْْٛ –فعٌ ا٭َط زا٥ُا  –ايفعٌ املاض٢ زا٥ُا  ايفعٌ

 طيٝع اذتطٚف  اذتطف
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 ع٢ً اإلعطاب ادتٝس ٚإيٝو أَج١ً ع٢ً إعطاب بعض ادتٌُ تعازي إزي آخط ٖصٙ ايكٛاعس ايت٢ تعري بإشٕ اهلل

 اشتخالت اليار رمادا  -1

 إعطابٗا  ايه١ًُ 

 اغتشايت 

 

  ايٓاض 

  ضَازا 

 الصوو يوو اخلنيض  -2

 إعطابٗا ايه١ًُ 

  ايصّٛ 

 ّٜٛ  

 ارتُٝؼ 

 

 أى طالب جاء ؟  -3

 إعطابٗا  ايه١ًُ 

  أ٣ 

  طايب 

 دا٤ 

 

 شتاٌ اجلد واإلٍنال  -4

 إعطابٗا  ايه١ًُ 

  ؾتإ 

  ادتس 

 ٚاإلُٖاٍ 
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 كيف أىت ؟  -5

 إعطابٗا ايه١ًُ 

  نٝف 

  أْت 

 يصعدىى أٌ تشاركيى فى املصابكة  -6

 إعطابٗا  ايه١ًُ 

 ٜػعس٢ْ 

 

  إٔ 

 تؿاضن٢ٓ 

 

  ف٢ 

  املػابك١ 

 حنً املصلنني موحدوٌ  -7

 إعطابٗا  ايه١ًُ 

  ضتٔ 

 املػًُري 

 

  َٛسسٕٚ 

 ما حضر إال زيد  -8

 إعطابٗا  ايه١ًُ 

  َا 

  سطط 

  إ٫ 

  ظٜس 
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   إعراب بعض الكلنات اهلامة      3ملخل رقه 

 

 ٫ إي٘ إ٫ اهلل  -1

 إعطابٗا ايه١ًُ
٫ 

 إي٘
 إ٫

    اهلل
 

 ٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل  -2

 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 ٫ 

 سٍٛ 
 ٫ٚ 
 ق٠ٛ 
 إ٫ 

باهلل 

 أعٛش باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ  -3

 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 أعٛش 
 باهلل 

 َٔ 
 ايؿٝطإ 

ايطدِٝ
 بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ  -4

 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 بػِ 
 
 اهلل 

 ايطظئ 
ايطسِٝ
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 الكرآٌإعراب بعض شور    4ملحل رقه 

 غٛض٠ ايفاحت١   -1

 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 اذتُس 

 هلل 
 

 ضب 
 ايعاملري 
 ايطظئ 
 ايطسِٝ 

 َايو 
 ّٜٛ 

 ايسٜٔ 
 إٜاى 
 
 ْعبس 

 ٚإٜاى 
 

 ْػتعري 
 اٖسْا 
 

 ايصطاط         
 املػتكِٝ 

 صطاط 
 ايصٜٔ 
 أْعُت 
 
 عًِٝٗ 

 غري 
 املػطٛب 
 عًِٝٗ 

 ٫ٚ 
ايطايري



   

 

77 

 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 إعطاب غٛض٠ ايفٌٝ -2
 إعطابٗا  ايه١ًُ 

 أمل
 تط

 نٝف
 فعٌ

 ضبو 

 بأصشاب 
 ايفٌٝ 

 أمل 
 جيعٌ 

 نٝسِٖ 

 ف٢ 
 تطًٌٝ 
 ٚأضغٌ 

 عًِٝٗ 
 طريا 

 أبابٌٝ 
 تطَِٝٗ 

 عذاض٠ 
 َٔ 

 غذٌٝ 
 فذعًِٗ 

 نعصف
 َأنٍٛ



   

 

78 

 اجلداول املرضية فى شرح اآلجرومية

 إعطاب غٛض٠ قطٜـ  -3
 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 إل٬ٜف 
 قطٜـ 

 إ٬ٜفِٗ 
 ضس١ً 

 ايؿتا٤ 
 ٚايصٝف 
 فًٝعبسٚا 

 ضب 
 ٖصا 

 ايبٝت 
 ايص٣ 

 أطعُِٗ 

 َٔ 
 دٛع 

 َِٓٗ آٚ

 َٔ 
 خٛف 
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 إعطاب غٛض٠ املاعٕٛ  -4
 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 أضأٜت 

 ايص٣ 
 ٜهصب 

 بايسٜٔ 
 فصيو 

 ايص٣ 

 ٜسع 

 ايٝتِٝ 
 ٫ٚ 

 حيض 

 ع٢ً 
 طعاّ 

 املػهري 
 فٌٜٛ 

 يًُصًري 

 ايصٜٔ 
 ِٖ 
 عٔ 

 ص٬تِٗ 
 غاٖٕٛ 

 ايصٜٔ 
 ِٖ 
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 ٜطا٤ٕٚ 

 ٚضيٓعٕٛ 

 املاعٕٛ 
 إعطاب غٛض٠ ايهٛثط  -5    

 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 إْا 

 أعطٝٓاى 

 ايهٛثط 
 فصٌ 

 يطبو 

 ٚاضتط 

 إٕ 
 ؾا٦ْو 

 ٖٛ 
 ا٭برت 
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 إعطاب غٛض٠ ايهافطٕٚ  -6       
 إعطابٗا  ايه١ًُ 

 قٌ
 ٜأٜٗا

 ايهافطٕٚ 
٫ 

 أعبس

 َا 
 تعبسٕٚ 

 ٫ٚ 
 أْتِ 

 عابسٕٚ 
 َا 

 أعبس

٫ٚ 
 أْا

 عابس
 َا

 عبسمت

 ٫ٚ أْتِ عابسٕٚ
 َا أعبس

 يهِ

 زٜٓهِ
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 ٚزي

 زٜٔ
 إعطاب غٛض٠ ايٓصط  -7

 إعطابٗا  ايه١ًُ 
 إشا 

 دا٤ 
 ْصط 
 اهلل 

 ٚايفتح 
 ٚضأٜت 
 ايٓاؽ 

 ٜسخًٕٛ 

 ف٢ 
 زٜٔ 
 اهلل 

 أفٛادا 
 فػبح 

 عُس 
 ضبو 

 ٚاغتػفطٙ 

 إْ٘ 
 نإ 

 تٛابا 
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 إعطاب غٛض٠ املػس  -8
 إعطابٗا  ايه١ًُ 

 تبت 
 ٜسا 
 أب٢ 
 هلب 
 ٚتب 

 َا 
 أغ٢ٓ 
 عٓ٘ 
 َاي٘ 
 َٚا 

 نػب 

 غٝص٢ً 

 ْاضا 
 شات 
 هلب 

 ٚاَطأت٘ 

 ظياي١ 
 اذتطب 

 ف٢ 
 دٝسٖا 

 سبٌ 

 َٔ 
 َػس 
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 عطاب غٛض٠ اإلخ٬ص إ -9
 إعطابٗا  ايه١ًُ 

 قٌ 
 ٖٛ 

 اهلل 
 أسس 

 اهلل 
 ايصُس 

 مل 
 ًٜس 
 ٚمل 
 ٜٛيس 
 ٚمل 
 ٜهٔ 
 ي٘ 

 نفٛا 
 أسس 

 إعطاب غٛض٠ ايفًل   -10

 إعطابٗا  ايه١ًُ 

  قٌ 

  أعٛش 

  بطب 

  ايفًل 

 َٔ  

  ؾط 

  َا 

 خًل 

 

 َٔٚ  

  ؾط 
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  غاغل

  إشا

 ٚقب

 

  َٚٔ ؾط ايٓفاثات

  ف٢

  ايعكس

  َٚٔ ؾط ساغس إشا سػس

 إعطاب غٛض٠ ايٓاؽ  -11
 إعطابٗا  ايه١ًُ 

  قٌ 

  أعٛش 

  بطب 

  ايٓاؽ 

  ًَو 

  ايٓاؽ 

  إي٘ ايٓاؽ 

 َٔ  

  ؾط 

  ايٛغٛاؽ 

  ارتٓاؽ 

  ايص٣ 

 ٜٛغٛؽ 

 

  ف٢ 

  صسٚض 

  ايٓاؽ 

 َٔ  

  ادت١ٓ 

  ٚايٓاؽ 
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 ايعٛاٌَ ايٓش١ٜٛ       5ًَشل ضقِ 
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 ع٬َات ايرتقِٝ    6ًَشل ضقِ 

 

 وظيفتَا رمسَا عالمة الرتقيه

 ايفاص١ً

 

 

 

  

 

 ايفاص١ً املٓكٛط١

 ايٓكط١

 ايٓكطتإ
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 ع١َ٬ ا٫غتفٗاّ

 ع١َ٬ ايتعذب

 ع١َ٬ اذتصف

 ع١َ٬ ايتٓصٝص

 ايكٛغإ املٓشٓٝإ

 ايكٛغإ املكٛفإ

 ايؿطط١
 

 

 

 

 ايؿططتإ

 ع١َ٬ ايتابع١ٝ

٬َسعات
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 ارت٬ف بري ايهٛفٝري ٚايبصطٜري   7ًَشل ضقِ 

 

 البصريوٌ الكوفيوٌ
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 إعطاب ادتٌُ  8ًَشل ضقِ   

اإلعراباجلنل اليت ال حمل هلا مً  اجلنل اليت هلا حمل مً اإلعراب  

 أمجلة
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 قا١ُ٥ املطادع ٚاملصازض
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