
  

 

العربي النحو في تايلوس   

 جاًهوس 1

 جاًهوس

 للتواصل واتس 01156008819

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

درديري أحمد/ إعداد  
01156008819 – 01157335050 

اإللكترونية للتدريبات درديري أحمد موقع     

https://dardery.site 

 النحو

 البالغة

 القصة



  

 

العربي النحو في تايلوس   

 جاًهوس 2

 جاًهوس

 للتواصل واتس 01156008819

 
 
 
 

 
 

 

 

 

مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من 

 المنصوبات

 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

 
 
 
 
 

 أو المفعول أو هما مًعا(.هو اسم نكرة مشتق منصوب ٌبٌن هٌئه صاحبه )الفاعل 

  -أمثلة توضٌحٌة:

نت هٌئة الفاعل )الطالب( عندما أتى.  -ٔ ٌّ  أتى الطالب سعٌدا: الحال ب

نت هٌئة المفعول به )النجوم( عندما أبصرتها. -ٕ ٌّ  أبصرت النجوم متأللئًة: الحال: ب

نت هٌئة الفاعل )المسافر(  -ٖ ٌّ  والمفعول به )أهله( مًعا عند اللقاء.عانق المسافر أهله متحابٌن: الحال ب

 االسم الذي ٌبٌن الحال هٌئته ٌسمى صاحب الحال، والبد أن ٌكون معرفة. -

 نسؤل عن الحال بكٌف.  -

 أنواع الحال 

ا مفــردة   - ٔ ًٌ  ، مثل : جاء الطفل باك

 بصاحبها والرابط:البد أن تشتمل الحال الجملة على رابط ٌربطها و: )جمـــلة: )اسمٌة، فعلٌة(   - ٕ

 القمح. )هو(× إما الضمٌر وحده، مثل: شاهدت المزارع ٌحصد  -

 إما الواو وحدها، مثل: وصلت إلى مكة والشمس تغرب  -

 إما الواو والضمٌر معا، مثل: رأٌت العامل وهو واقف تحت الشمس..   -

 جار ومجرور(ال تحتاج الحال شبه الجملة إلى رابط. -)ظرف شبه جملة:  -ٖ

 وقف العصفور فوق الغصن. -مثل: أحرزت الهدف فً المرمى     
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 -تعدد الحال:

 قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها واحد مثل: مضٌت مسرًعا فرًحا نشًٌطا. -ٔ

 قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها متعدد مثل: كلمت هند واقفا جالسة. - ٕ

 مالحظات مهمة:

 الحال غالباً نكرة مشتقة.  -ٔ

لكنها قد تؤْتً معرفة وذلك إذا كانت بمعنى النكرة مثل:)قابلت األَمٌر وحدي( فـ)وحدي( وإن كانت معرفة  -

 نكرة معنى ألَنها ترادف )منفرداً(. ومن ذلك )ادخلوا األَولَ فاألَول( بمعنى )مرتبٌن(. لفظاً هً 

ي متقابلٌن، أو كانت موصوفة بمشتق  وقد تؤْتً جامدة إذا كانت مإولة بمشتق، مثل )كلمته وجهاً لوجه( أَ  -

اً{  ، مثل:  ٌّ  }إِّنا أَْنَزْلناهُ قُْرآناً َعَربِ

 ، مثل :جاء راكبا رجل.صاحب الحال معرفة ولكنه قد ٌؤتً نكرة إذا تقدمت على صاحبها   -ٕ

 هناك قاعدة تقول: الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات.  -ٖ

ا، وما شابه هذه الكلمات،  )إعرابها دائًما حال:كلمات   -ٗ ًٌ ا وسٌاس ًٌ ا وأدب ًٌ ا وثالًثا الخ، ماد ًٌ أواًل وثان

ا، ومًعا،   وجمًٌعا، أجمعٌن، دائما، وعوًضا، وبداًل، ًٌ وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمًدا وخطؤ، وسهًوا، وسو

 (ومشافهة.

 ... كٌف تسمع القران. حاال كٌف إذا أتى بعدها فعل تعرب -٘

 ( https://dardery.site/archives/3594نهحدزًب اإلنكحسوَي وانحأكد يٍ اإلجابات اضغط عهى انسابط  ) 

 ات على الحالتـــدريـــب

 حدد انحال  في  األيثهة انحانٌة يٍ بٌٍ انبدائم انًحاحة: – 1س

ِهمْ  قال -ٔ ٌْ ُكْم ِمنًِّ ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَل نَّ ٌَ ؤِْت ٌَ ا  ْحَزُنوَن {  َواَل ُهمْ تعالى:} قُْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِمًٌعا َفإِمَّ ٌَ 

ْحَزُنونَ جملة ) ׄ    َخْوفٌ ׄ       ُهًدىׄ      َجِمًٌعا  ׄ   ٌَ  (ُهْم 

ِ َفال َتْقَرُبوَها {  -ٕ  قال تعالى: } َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن ِفً اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ
 (َتْقَرُبوَهاجملة ) ׄ    ُحُدودُ ׄ     ( أَْنُتْم َعاِكفُونَ جملة ) ׄ    (ُتَباِشُروُهنَّ جملة )   ׄ  

قُوَن {قال تعالى: } َوإِْذ أََخْذَنا  -ٖ ٍة َواْذُكُروا َما فٌِِه لََعلَُّكْم َتتَّ َناُكْم بِقُوَّ ٌْ وَر ُخُذوا َما آَت  .ِمٌَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ
ورَ ׄ    ِمٌَثاَقُكمْ   ׄ   ةٍ شبه الجملة ) ׄ      الطُّ  (اْذُكُروا َما فٌِهِ جملة ) ׄ   ( بِقُوَّ

ا ِخْزٌي َولَُهْم فًِ اآلِخَرِة عَ  قال -ٗ ٌَ ْن ْدُخلُوَها إاِلَّ َخآئِفٌَِن لُهْم فًِ الدُّ ٌَ َذاٌب َعِظٌٌم تعالى: } أُْولَئَِك َما َكاَن َلُهْم أَن 
} 

ْدُخلُوَها جملة )  ׄ    َعَذابٌ ׄ      ِخْزيٌ ׄ      َخآئِفٌِنَ ׄ     (ٌَ

٘-  َ
ْذُكُروَن َّللاَّ ٌَ َماَواِت َواأْلَْرِض {قال تعالى: } الَِّذٌَن  ُروَن فًِ َخْلِق السَّ َتَفكَّ ٌَ اًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِِهْم َو ٌَ  قِ

ْذُكُروَن َّللاََّ جملة )   ׄ   اًماׄ    (ٌَ ٌَ ُرونَ ٌجملة ) َ ׄ    قُُعوًداׄ      قِ  (َتَفكَّ
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َ َغفُوٌر َرِحٌٌم {  -ٙ
َر َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ َّللاَّ ٌْ  قال تعالى: } َفَمِن اْضُطرَّ َغ

رَ ׄ     (اْضُطرَّ جملة )   ׄ   ٌْ  َغفُورٌ ׄ     َعادٍ ׄ        َغ

ْعلَُمونَ قال تعالى:  -7 ٌَ ْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم  ٌَ ْنُهْم َل  {َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ
ْنُهمْ  شبه الجملة )  ׄ   َفِرًٌقا  ׄ   ْكُتُموَن اْلَحقَّ جملة ) ׄ      (مِّ ٌَ ْعلَُمونَ جملة ) ׄ    (لَ ٌَ  (ُهْم 

لَ َواْلِمٌَزاَن بِاْلقِْسِط اَل ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها {. -8 ٌْ  قال تعالى: } َوأَْوفُوا اْلَك
لَ   ׄ   ٌْ  ُوْسَعَهاׄ     َنْفًساׄ      (بِاْلقِْسطِ شبه الجملة ) ׄ     اْلَك

ِ ِبإِْذنِ  -9 ا إِلَى َّللاَّ ًٌ ًرا َوَنِذًٌرا * َوَداِع ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ ًُّ إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  ِه َوِسَراًجا ُمنًٌِرا {.قال تعالى: } 
ًراׄ      َشاِهًدا  ׄ    ُمنًٌِراׄ      َنِذًٌراׄ     ُمَبشِّ

ِخُذوَنُه  -ٓٔ الِِمٌَن َبَداًل. {.قال تعالى: } أََفَتتَّ اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ ۚ بِْئَس لِلظَّ ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ  َوُذرِّ
اءَ   ׄ   ٌَ  َبَداًل ׄ    (ُهْم لَُكْم َعُدوٌّ جملة )  ׄ   َ   (ِمْن ُدوِنًشبه الجملة ) ׄ    أَْولِ

ُ اْلَحقَّ َواْلَباِطلَ ۚ  -ٔٔ ْضِرُب َّللاَّ ٌَ لَِك 
َٰ
ْذَهُب ُجَفاًء {.قال تعالى: } َكَذ ٌَ َبُد َف ا الزَّ  َفؤَمَّ

َبدُ ׄ     اْلَحقَّ   ׄ   ْذَهبجملة ) ׄ      الزَّ  ُجَفاءً ׄ     (ٌَ

ُهَما َسْوآتِِهَما {. قال تعالى: } -ٕٔ ٌَ ِر ٌُ ْنِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لِ ٌَ ِة  ُكْم ِمَن اْلَجنَّ ٌْ  قال تعالى: } َكَما أَْخَرَج أََبَو
ُكمْ   ׄ   ٌْ ْنِزُع َعْنُهَماجملة ) ׄ     أََبَو  َسْوآتِِهَماׄ     لَِباَسُهَماׄ     (ٌَ

ا { -ٖٔ ًٌّ ًئا َفِر ٌْ ُم لََقْد ِجْئِت َش ٌَ ا َمْر ٌَ  قال تعالى: } َفؤََتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِملُُه ۖ َقالُوا 
ًئاׄ      (َتْحِملُهجملة ) ׄ     َقْوَمَها  ׄ   ٌْ اׄ     َش ًٌّ  َفِر

هِ  الَِّذٌَن َكَفُرواقال تعالى: } َوَقالَ  -ٗٔ ٌْ لَ َعَل  َواِحَدًة {. اْلقُْرآُن ُجْملَةً  لَْواَل ُنزِّ
هِ  جملة )  ׄ     َكَفُروا  ׄ   ٌْ لَ َعلَ  َواِحَدةً ׄ     ُجْملَةً ׄ     (ُنزِّ

ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدٌنِهِ  -٘ٔ ٌَ ُمْت َوُهَو َكافِرٌ  قال تعالى: } َوَمن  ٌَ ئَِك َحِبَطْت  َف ا َواآْلِخَرِة {.َفؤُولََٰ ٌَ ْن  أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
ْرَتِدْد ِمنُكمْ جملة )   ׄ   ُمتْ  جملة )  ׄ   ٌَ ٌَ  (َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ جملة ) ׄ    (ُهَو َكافِرٌ جملة ) َׄ    (َف

 إذا نمممممممممى ًكمممممممممٍ  ممممممممم و انممممممممموداد  بٌ مممممممممة     -11

  
 فممممممممممممٍ يٌممممممممممممس  فممممممممممممي ود  ً ممممممممممممي   جكه  مممممممممممما   

 
 تكلُّفاׄ     (ٌجًءُ جملة ) ׄ    (فً ودٍ شبه الجملة ) ׄ     طبٌعة      ׄ  

 ونمممممممممممٌأ  انمممممممممممرئب  ًأكمممممممممممم  نحمممممممممممى  ذئمممممممممممب      -11

  
 وًأكممممممممممممممممم  ب  ممممممممممممممممُا ب  مممممممممممممممما  عٌاَمممممممممممممممما   

 
 عٌاناׄ     بعضاً ׄ     (ٌؤكلُ بعضناجملة ) ׄ   (ٌؤكلُ لحمَ جملة )   ׄ  

ٌَّ انبٌممممممممممممممممموت إذا انبُمممممممممممممممممات  َ نُ ممممممممممممممممما      -11  إ

  
 يثممممممممممممممم انوممممممممممممممًا  ج ًُممممممممممممممث بُ وي مممممممممممممما   

 
 (تزٌنت بنجومها جملة )  ׄ    مثلׄ         (نزلنها جملة ) ׄ    البٌوت  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3594نهحدزًب اإلنكحسوَي وانحأكد يٍ اإلجابات اضغط عهى انسابط  ) 

 

 بٌٍ َوع انحال  في  األيثهة انحانٌة يٍ بٌٍ انبدائم انًحاحة: – 2س

 
َراٍت  {. -ٔ اَح ُمَبشِّ ٌَ ٌُْرِسلَ الرِّ اتِِه أَن  ٌَ  قال تعالى: } َوِمْن آ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ا قال تعالى: } أَلَْم َترَ  -ٕ اِطٌَن َعلَى  أَنَّ ٌَ ا {.أَْرَسْلَنا الشَّ ُهْم أًَزّ  اْلَكافِِرٌَن َتُإزُّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

https://dardery.site/archives/3594
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ْهدِ  أََفلَمْ قال تعالى: }  -ٖ ْمُشونَ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  َقْبلَُهمْ  أَْهلَْكَنا َكمْ  لَُهمْ  ٌَ  {. َمَساِكنِِهمْ  فًِ ٌَ
  شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ِر ِحَساٍب {. -ٗ ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغ َوفَّى الصَّ ٌُ َما   قال تعالى: } إِنَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ا -٘ ءٍ  قال تعالى: } إِنَّ ًْ  َخلَْقَناهُ بَِقَدٍر {. ُكلَّ َش
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْعلَُم اْلَقْولَ قال تعالى: }  -ٙ ٌَ ِمٌُع اْلَعلٌِمُ  فًِ َقالَ َربًِّ  َماِء َواأْلَْرِض َوُهَو السَّ  {. السَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ةٍ  -7 َناُكم ِبقُوَّ ٌْ  فٌِِه {. َما َواْذُكُروا قال تعالى: } ُخُذوا َما آَت
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ُم {. -8 ًدا َفَجَزاُإهُ َجَهنَّ ْقُتل ُمْإِمًنا ُمَتَعمِّ ٌَ  قال تعالى: } َوَمْن 
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

َر َمنقُوٍص  -9 ٌْ ا َلُمَوفُّوُهْم َنِصٌَبُهْم َغ  {. قال تعالى: } َوإِنَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

قُولُ اْْلِنَساُن أَإَِذا -ٓٔ ٌَ ا {. قال تعالى: } َو ًٌّ  َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َح
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

اٌت َتْجِري ِمْن َتْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن  -ٔٔ ِهْم َجنَّ َقْوا ِعْنَد َربِّ  فٌَِها {قال تعالى: } لِلَِّذٌَن اتَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ُ آِمنٌَِن {. -ٕٔ  قال تعالى: } َوَقالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء َّللاَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ِه {قال تعالى: } َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح َوأََخَذ بَِرْأِس أَِخٌِه  -ٖٔ ٌْ هُ إِلَ ُجرُّ ٌَ 
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

الِِمٌَن َبَداًل. -ٗٔ اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ ۚ بِْئَس لِلظَّ ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ  {. قال تعالى: } أََفَتتَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ا { -٘ٔ ًٌّ ًئا َفِر ٌْ ُم لََقْد ِجْئِت َش ٌَ ا َمْر ٌَ  قال تعالى: } َفؤََتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِملُُه ۖ َقالُوا 
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
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ْعَلُموَن{. -ٔ ٌَ ْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم  ٌَ ْنُهْم لَ  قال تعالى: } َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدٌنِهِ  -ٕ ٌَ ُمْت َوُهَو َكافِرٌ  قال تعالى: } َوَمن  ٌَ ا َواآْلِخَرِة{. َف ٌَ ْن ئَِك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ  َفؤُولََٰ
  والضمٌرالواو ׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظلَُموَن{. -ٖ ٌْ ٌَُوفَّ إِلَ ٍر  ٌْ  قال تعالى: } َوَما ُتنِفقُوا ِمْن َخ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ا قال تعالى: } أَلَْم َترَ  -ٗ ُهْم  أَنَّ اِطٌَن َعلَى اْلَكافِِرٌَن َتُإزُّ ٌَ ا{.أَْرَسْلَنا الشَّ  أًَزّ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
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ُهَما َسْوآتِهِ  -٘ ٌَ ِر ٌُ ْنِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لِ ٌَ ِة  ُكْم ِمَن اْلَجنَّ ٌْ  َما {.قال تعالى: } قال تعالى: } َكَما أَْخَرَج أََبَو
  والضمٌرالواو ׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ِه { -ٙ ٌْ هُ إِلَ ُجرُّ ٌَ  قال تعالى: } َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح َوأََخَذ بَِرْأِس أَِخٌِه 
 الواو والضمٌرׄ       الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ ۚ بِْئَس  -7 ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ الِِمٌَن َبَداًل. {.قال تعالى: } أََفَتتَّ  لِلظَّ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ٌَّ انبٌممممممممممممممممممموت إذا انبُمممممممممممممممممممات  َ نُ ممممممممممممممممممما      -1  إ

  

 يثمممممممممممممممم انومممممممممممممممًا  ج ًُمممممممممممممممث بُ وي ممممممممممممممما   

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
 فممممممممممد عوا ضممممممممممًٌس  ان  ممممممممممس   ًس ممممممممممد   مممممممممماكُا       -9

  

عمممممممممموا نممممممممممّ مم بممممممممممانًغ س     ِ مم واد   فممممممممممي  بممممممممممس 

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
 جصممممممو  انممممممدوا  نممممممرى انومممممم او  وذى ان ممممممُى   -11

  

 كًٌممممممممممممما ًصممممممممممممم َّ بمممممممممممممّ و َمممممممممممممث   ممممممممممممم ٌى     

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
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