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

 المنصوبات

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

  

 
 –كأٌن  –لٌست من ألفاظ العدد ومن هذه األلفاظ ) كم  كناٌات األعداد هً ألفاظ تدل على معنى العدد ولكنها

 نٌف ( –بضع   -ا كذ

 معانً هذه الكلمات وإعرابها وأعراب تمٌٌزها

: ٌستفهم بها عن عدد /  تمٌٌزها مفرد /  تمٌٌزها منصوب إال إذا سبقت كم بحرف جر كم االستفهامٌة  -ٔ

 ٌجوز جر التمٌٌز أو نصبه .

  .تفٌد اإلخبار عن كثرة العدد / تمٌٌزها مفرد أو جمع / تمٌٌزها دائما مجرور باإلضافة أوبمن كم الخبرٌة: -ٕ

وتأتً )مفردة أو مكررة أو معطوف علٌها ( / وهً تبنى على السكون فً ،  ٌكنى بها عن عدد  كذا : -ٖ

 هو دائما منصوب . محل ) رفع / نصب  / جر( حسب موقعها من الجملة / تمٌٌزها ٌأتً ) مفرد / جمع ( و

 .تفٌد كثرة العدد :  تبنى على السكون، وتمٌٌزها دائما مفرد ، تمٌٌزها مجرور بـ )من(  كأٌن : -ٗ

( وتأخذ نفس أحكام هذه األعداد فتخالف التمٌٌز تذكٌرا وتأنٌثا .  9:  ٖتدل على العدد من )  بضع : -٘

 .بة / معطوفة (وتمٌٌزها كتمٌٌز هذه األعداد إذا كانت ) مفردة / مرك

( وهً دائما معطوف علٌها لفظ من الفاظ العقود وتلزم حالة  9:  ٔتدل على األعداد من )   نٌف : -ٙ

 .واحدة تذكٌرا وتأنٌثا

تفترق )كم( االستفهامٌة و)كم( الخبرٌة عدا ما تقدم من الفروق فً المعنى وفً التمٌٌز، فً أَنك إِذا  -مهم

أَبدلت من االستفهامٌة وجب أن ٌقترن البدل بهمزة االستفهام مثل: )كم كتاباً قرْأت؟ أَعشرٌن أَم ثالثٌن؟(، أَما 

 ئة، أَلفاً!(.الخبرٌة فال تقترن بشًء تقول: )كم مرٍة وعظتك، عشرٌن، م

 ( https://dardery.site/archives/3605للحدزٌة اإللكحسونً والحأكد من اإلجاتات اضغط على الساتط  ) 

https://dardery.site/archives/3605
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 على كنايات العدد تـــدريـــب

 جخٍس الصواب من تٍن الثدائل المحاحة: – 1س

ـــــــــــــــــــ   -1 ـــــــــــــــــــد    َ     وكـــ ـ َولـ  ـــــــــــــــــــةال م   َذْنــ

  
  

ــــــــــــــــح ساب   ــــــــــــــــد    ا ـ َولـ  ــــــــــــــــدال م  ــــــــــــــــ  ت دــ  وكــ

  

 نوع )كم ( الواردة فً الشطرٌن على الترتٌب:
 خبرٌة -استفهامٌة  ׄ    استفهامٌة -خبرٌة  ׄ    استفهامٌة -استفهامٌة  ׄ     خبرٌة -خبرٌة  ׄ  

 أي الجمل التالٌة ٌشتمل على كناٌة للعدد -ٕ
 ورأٌت الغنى وافٌا من ذلّ السؤال والعمل كذا ׄ    ٌقال للعبد ٌوم القٌامة : أتذكر ٌوم كذا وكذا ׄ  
 المكتبة اشترٌت كذا وكذا كتاباً، من ׄ       كذا أنا فاْرَض أو اغضبْ  ׄ  

ــــــــــــسوا -3 ــــــــــــٍ  عم  ــــــــــــى ند ــــــــــــاس   ــــــــــــ   ن  ك

  
  

ـــــــــــــــــالى  ث ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  جد ـــــــــــــــــى ذزا مل   

  

 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً البٌت:

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرف ׄ     مفعول به ׄ  

 أي الجمل التالٌة صحٌح -ٗ

 ن كتاباٌفً المكتبة بضع وعشر ׄ       فً المكتبة بضع وعشرون كتابا ׄ  

 فً المكتبة بضعة وعشرٌن كتابا ׄ      وعشرون كتابا ةفً المكتبة بضع ׄ  

ٌُوٍن {  قال تعالى : -٘ اٍت َوُع  ::اآلٌةإعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً  ...........}  َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّ

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرف ׄ     مفعول به ׄ  

َرْوا إِلَى اأْلَْرِض َكْم أَْنَبْتنا فٌِها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرٌٍم {  قال تعالى :  -ٙ ٌَ  تمٌٌز )كم ( فً اآلٌة:....ٓ} أََولَْم 

 َكِرٌمٍ  ׄ       ُكلِّ َزْوجٍ  ׄ      فٌِها ׄ     أَْنَبْتنا ׄ  

اُكْم! {  قال تعالى :  -7 ٌَّ ْرُزقُها َوإِ ٌَ ٍة ال َتْحِملُ ِرْزَقَها. هللاُ  ْن ِمْن َدابَّ ٌِّ َ نْ .....إعراب)َٓ} َوَكأ ٌِّ الواردة فً  ( َكأَ

 اآلٌة:

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرف ׄ     مفعول به ׄ  

 أي الجمل التالٌة صحٌح -8

 زارنً فً المستشفى بضع طالبا ׄ      بضع طالبزارنً فً المستشفى  ׄ  

 زارنً فً المستشفى بضعة طالبا ׄ      زارنً فً المستشفى بضعة طالب ׄ  

ــــــــى عــــــــد ال           -9 ــــــــالىً مــــــــى      ــــــــل  عل ــــــــ  ن  ك

  
  

ـــــــــــــــل   ـــــــــــــــاز  َححم ـــــــــــــــن اإل ح ـــــــــــــــا  م  إذ    ك

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 
 محذوف ׄ       عدم ׄ    الضمٌر فً )منهم( ׄ     نالنً ׄ  

ــــــةال  -11 ْد   ــــــَ  م  ثال لَ ــــــْن بــــــام  ــــــَسٍ م   َوكــــــائ ْن جَ

  
  

ــــــــــــــــح َكل     ــــــــــــــــً ال ــــــــــــــــ      َْص  ــــــــــــــــ    َْو نَ  ش ٌاَ ج 

  

نْ إعراب)َ ٌِّ  الواردة فً البٌت: ( َكأَ
 خبر ׄ      مبتدأ ׄ      ظرف ׄ     مفعول به ׄ  
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ـــــــــــــــــــ             -11 ْلك   ـــــــــــــــــــاَ  م  ـــــــــــــــــــو ال ت ـــــــــــــــــــ  مل  ك

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــْو ةال تــــــــــــــــــــــــــــــا  وا  وندــــــــــــــــــــــــــــــٍ    

  

 وإعراب تمٌٌزها فً البٌت السابقنوع) كم ( 
 وتمٌٌزها جمع مجرور استفهامٌة ׄ       خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور ׄ  
 منصوب مفرداستفهامٌة وتمٌٌزها  ׄ        منصوب مفردخبرٌة وتمٌٌزها  ׄ  

  َْعٍَــــــــــْث مرا ث ـــــــــــ           (عـــــــــــال ال  )كــــــــــ  عــــــــــال ال  -11

  
  

 وجا ــــــــــــــــــلال جا ــــــــــــــــــلال جلَــــــــــــــــــا  مسشو ــــــــــــــــــا

  

 الثانٌة فً البٌت السابقإعراب كلمة عالم " 
 مضاف إلٌه ׄ       نعت ׄ      توكٌد ׄ     تمٌٌز ׄ  

ـــــــــــةال  -13 ـــــــــــسو ال  َوٌلَ ـــــــــــن     َوكـــــــــــائ ن َز ٌَىـــــــــــا م 

  
  

 جَمـــــــــــــــــوت  إ ذا لَـــــــــــــــــ  ٌ َ ـــــــــــــــــٍ  ن    بـــــــــــــــــو   

  

ْن( فً  ٌِّ  :البٌت السابق:تمٌٌز )ََكأَ
 محذوف ׄ       َطوٌلَةٍ  ׄ     فُروعٍ  ׄ     َرأٌَنا ׄ  

ْوٍم  {  قال تعالى : - -ٗٔ ٌَ ْوًما أَْو َبْعَض  ٌَ ُ ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه ۖ َقالَ َكْم لَِبْثَت ۖ َقالَ لَِبْثُت   ٓ}   َفأََماَتُه هللاَّ
 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً اآلٌة:

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ     ظرف ׄ     مفعول به ׄ  
ْن(  الواردة فً  .........كأًٌن من كتاٍب قرأت -٘ٔ ٌِّ  :اآلٌة.. إعراب)ََكأَ

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ     ظرف ׄ     مفعول به ׄ  

 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً اآلٌة:
 مفعول مطلق ׄ       مبتدأ ׄ     ظرف ׄ     مفعول به ׄ  

ــــــة           -11  ٍَْ ــــــىا مــــــن المــــــوت َج  ْ ــــــْدز  إْ  ج  ــــــ  نَ  ول

  
  

 كـــــــــــــ  الدمـــــــــــــس  تـــــــــــــا ال والمـــــــــــــدٍ مح ـــــــــــــاو    

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 
 محذوف ׄ       باقٍ  ׄ    العمرُ  الضمٌر فً )منهم( ׄ     العمرُ  ׄ  

ٔ8-    ًّ  فً ذّم الدنٌا:-كّرم هللاُ وجهه-قال عل

 نوع) كم ( وإعراب تمٌٌزها فً البٌت السابق
  وتمٌٌزها مفرد مجرور استفهامٌة ׄ       خبرٌة وتمٌٌزها مفرد مجرور ׄ  
 مجروراستفهامٌة وتمٌٌزها جمع  ׄ        خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور ׄ  

ًٍّ قاَتلَ   قال تعالى :  -9ٔ ْن ِمْن َنبِ ٌِّ َ ٌُّوَن َكثٌٌِر {} َوَكأ ْن(  الواردة فً  ......َٓمَعُه ِربِّ ٌِّ  :اآلٌةإعراب)ََكأَ
 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرف ׄ     مفعول به ׄ  

ىـــــــــا  حٍـــــــــاجَ              -11  كـــــــــ    ـــــــــٍ     لـــــــــو  جملٍ 

  
  

ــــــــــدا    َ ً  م  ــــــــــوَ  َزْو   ال ــــــــــ ــــــــــازسال ٌ ــــــــــن    م 

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 
نا   ׄ     فٌهُم   ׄ    فارسٍ  ׄ       حٌاَتهُم           ׄ     تملٌَّ

 ( https://dardery.site/archives/3605للحدزٌة اإللكحسونً والحأكد من اإلجاتات اضغط على الساتط  ) 

ــــــــــــــــوا ً           -11 ــــــــــــــــَ  الَ ــــــــــــــــ   نْ  ــــــــــــــــ  عل مح   وك

  
  

ـــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــانً ـــــــــــــــــــــا   ا ٍ ـــــــــــــــــــــا     لم 

  

ــــــــــــ  ــــــــــــن ك ــــــــــــ ال  م ــــــــــــا واث ــــــــــــ   ــــــــــــد ت     ََ َدْح

  
  

  بـــــــــــــــسعْح   ـــــــــــــــد إلٍ ـــــــــــــــا  مأنٍىـــــــــــــــة وذي

  

https://dardery.site/archives/3605

