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Pengantar Penulis 
 

 

 

Alhamdulillah. Segala bentuk pujian hanya milik Allah 

semata, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam 

untukmu selalu wahai Nabi Muhammad, keluarga, 

sahabat, dan pengikutmu sampai hari Akhir. 

Suatu hari, saya bertemu dengan seseorang sambil 

mencium tangan berkata, “Ustadz, saya santri yang 
pernah diajar nahwu dulu di Pondok Pesantren Nurul 

Hakim.” Saya pun kaget sambil mengingat namanya, 
dan bertanya, “Siapa namamu?” Ia menjawab, “H. 
Muhsinin, saya sekarang mendirikan pondok dan 

mengajarkan apa yang pernah Ustadz ajarkan, seperti 

nahwu. Buku besar catatan Ustadz dulu tentang rumus 

nahwu dan i‘rab masih saya simpan kopiannya”. Saya 
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pun tercengang mengingat catatanku itu yang sudah 

lama sekitar tahun 1992 pada waktu masih nyantri di 

Nurul Hakim. 

Spontan mendengar kopian tersebut, saya pun 

meminta untuk dikopikan lagi sebagai arsip kenangan. 

Ia pun menjawab, “Dengan syarat, Ustadz sendiri yang 
datang mengambilnya ke pondok Ihya Ulumuddin dan 

saya siapkan segalanya untuk menjamu.” Keesokan 
harinya, saya datang ke pondoknya di Batu Tumpeng 

Desa Jagaraga Indah dan ternyata ia seorang tuan guru. 

Alhamdulillah, ia telah dan sedang bermanfaat bagi 

orang lain.  

Buku kopian itu, mengingatkanku saat di Nurul Hakim 

belajar nahwu secara khusus dan talaqqi kepada TGH 

Munir Mundzir, seorang guru olahraga tapi mahir ilmu 

nahwu dan beliau putra dari TGH Mundzir Getap 

Mataram. Ketika itu, saya belajar bersama dengan TGH 

Muharrar Syukran, Ust. Sahirul Layali, S.E., M.Pd., al-

marhum TGH Zulhakim, dan TGH Zahid Zuhendra. 

Sejak saat itulah saya terinspirasi kembali untuk 

membukukan secara lengkap i‘rab yang pernah saya 

tulis, hasil belajar dari para guruku di pondok. Tujuanku 

adalah mengambil berkah ilmu dari para guruku dan 

wujud pengabdianku bagi para santri yang menuntut 

ilmu dengan tekun di mana pun berada. Saya berdoa 
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semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, 

memahami seksama terutama bahasa Arab sebagai alat 

memahami al-Qur’an, hadis, dan segala kitab 
muktabarah. 

I‘rab ini adalah bagian kecil dari ilmu bahasa Arab. I‘rab 
merupakan deskripsi status suatu kata dan kalimat 

dalam bahasa Arab. Dalam pengertian luas, i‘rab 
mengajarkan pemahaman menulis dan berbicara secara 

tepat dan benar sesuai dengan kaidah bahasa. 

Sesuai dengan judulnya, buku ini memuat i‘rab lengkap 
semua contoh yang ada di dalam kitab Syarah 

Mukhtashar Jiddan ‘Ala Matnil Ajurumiyyah karya al-

‘Allamah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kitab ini lebih 
dikenal dengan sebutan Syarah Dahlan.  

Alhamdulillah, akhirnya buku ini dapat diterbitkan. Saya 

patut berterimakasih yang tidak terhingga untuk guru 

teladanku Syekh TGH Abdurrahman, S.Pd.I. dan Syekh 

TGH Zulkarnain, M.A. yang telah dengan ikhlas 

menahqiq buku ini di sela-sela kesibukannya mengaji. 

Terimakasihku juga untuk mudirku, TGH Shafwan 

Hakim, sang mahaguru yang selalu tawadhu’, wara’, dan 
istiqamah. Takzimku pula untuk guruku, TGH Muharrar 

Mahfudz yang mengajarkan semangat juang berapi-api 

untuk arti sebuah pengabdian. Begitu pula 

terimakasihku untukmu guruku, Syekh TGH L. M. 
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Turmudzi Badaruddin Bagu, guru malam dan diamku, 

guru istiqamahku dalam keikhlasan dan khidmah. Juga 

untuk para guruku, TGH Syukron, TGH Muzakkar Idris, 

Lc., M.A.; TGH Abdul Kadir Jailani, TGH Munir Mundzir, 

dan untuk yang tak tersebut maafkanlah. Untukmu 

isteriku Deasi Wikandari, M.Farm., Apt., untuk anakku 

Bunayya Dheya Shibghatallah, Dheya Rosicha Ilma, 

Kashva Ariva Dheya, dan Dheya, serta untuk orangtuaku 

terhormat, H. Hubaibi Yakub & Hj. Khalisa Mahrim, dan 

keluarga Yakub kupersembahkan karya ini. 

 

Batu Kuta  

Ahad, 26 Jumadal Akhirah 1440 H / 3 Maret 2019 M 

Adi Fadli 
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Pengantar Editor 
 

 

 

Segala puja dan puji kita panjatkan hanya kepada Allah 

swt. atas segala karunia dan nikmat serta inayah-Nya 

kepada kita yang tiada henti-hentinya. Shalawat dan 

salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 

alam Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umatnya 

yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya. 

Amin. 

Al-Qur’an – dengan bahasa Arab – yang Allah swt. telah 

menurunkannya kepada kekasih-Nya, Nabi kita 

Muhammad saw. sungguh telah mengilhami kita, 

hamba-Nya untuk menjadi manusia yang pintar, cerdik 

pandai, dan jauh dari kebodohan. Bahasa Arab sebagai 

bahasa agama ataupun sebagai kebudayaan 
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sebagaimana bahasa lainnya di dunia ini, tentu kaya 

dengan norma, aturan, dan tata bahasa nahwiyah. 

Bahasa Arab dengan keistimewaannya menjadi sesuatu 

yang amat mulia dan berharga yang tidak mungkin 

diabaikan dan dilalaikan. Sebaliknya, harus terus 

dipelajari sedalam dan seluasnya, agar kita memiliki 

daya dan guna yang memadai untuk memahami dan 

menggali petunjuk Ilahi yang terkandung di dalam al-

Qur’an, hadis, dan kitab-kitab turats yang ditulis oleh 

tangan-tangan terampil para ulama. 

Syekh Muhammad Shaleh al-Utsaimin dalam pengantar 

kitab Syarah al-Ajurumiyyah mengatakan bahwa ilmu 

nahwu adalah ilmu yang mulia. Ia merupakan perantara 

atau alat yang dengannya terbuka dua hal yang amat 

mendasar dan penting, yaitu 1) memahami kitabullah al-

Qur’an al-karim dan as-Sunnah an-Nabawiyyah berdiri 

tegak di atas pengetahuan terhadap ilmu nahwu; 2) 

menjadikan lisan mahir berbahasa Arab yang benar. 

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahwu dan 

sharaf amat dinamis, sejak zaman Abu al-Aswad ad-

Du’aliy sampai sekarang, dan bahkan sampai masa yang 
akan datang. Hal tersebut ditandai dengan munculnya 

berbagai kitab dan karya ilmu nahwu dan sharaf sesuai 

dengan zamannya. Karya tersebut sangat penting bagi 

generasi umat ini, sekaligus sebagai kekayaan khazanah 

Islamiyah yang mulia sepanjang masa. 
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Melalui kata pengantar ini, saya menyatakan sangat 

bahagia, bahagia, dan sekaligus bersyukur atas 

kehadiran buku I‘RAB LENGKAP CONTOH SYARAH 
DAHLAN yang ditulis oleh tangan kreatif dengan iringan 

hati tulus Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.. Ia adalah salah seorang 

alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok 

Barat Nusa Tenggara Barat. Buku ini merupakan buku 

kedua penulis dalam bidang ilmu bahasa Arab yang 

sebelumnya menulis buku 15 RUMUS MENULIS ARAB 

PRAKTIS. 

Buku ini sangatlah penting terutama bagi para siswa 

dan santri pondok pesantren, dan juga bagi mahasiswa 

perguruan tinggi dan ma’had aly serta masyarakat pada 

umumnya. Menurut hemat saya, bahwa buku ini amat 

membantu mempermudah para penuntut ilmu dalam 

mencapai tujuannya belajar bahasa Arab. 

Pada bagian akhir kata pengantar ini, saya berdoa 

kepada Allah swt. semoga buku ini menjadi amal jariah 

bagi penulisnya, orangtua, keluarga, dan para 

sahabatnya yang pahalanya mengalir kepada mereka 

sepanjang masa dan waktu tanpa mengenal kering. 

Saya juga berharap dengan segala kerendahan hati dan 

ketawadhuan jiwa para pembaca dan pengguna 

budiman berkenan mengoreksi kesalahan demi 

kesempurnaan buku ini pada terbitan berikutnya. Oleh 
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karenanya, kepada semua pihak dihaturkan 

jazakumullah khairan katsiran. Selamat menikmati! 

 

Kediri 

Jumat, 1 Rajab 1440 H/8 Maret 2019 M 

TGH Abdurrahman, S.Pd.I.  

(Pembina dan Guru Senior Bahasa Arab  

Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat) 

TGH Zulkarnain, M.A. 

(Mudir Ponpes Al-Hikmah Adnani Bengkel  

dan Pembina Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat) 
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Kata Pengantar  
 

 

 

الحمد هلل الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن والصالة 

والسالم على سيدنا محمد رسول هللا الذي تكلم بأفصح 

 الكالم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد:

 

Sudah menjadi kesepakatan kalangan ahli ilmu bahwa 

kunci ilmu adalah bahasa. Suatu bahasa akan dapat 

digunakan dan dipahami dengan benar sebagai kunci 

apabila telah mampu dikuasai kaidah-kaidah yang 

berlaku pada bahasa tersebut. Demikian halnya dengan 

ilmu nahwu, merupakan salah satu kunci yang 
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menentukan dalam penggunaan bahasa Arab dengan 

benar, baik secara lisan maupun tulisan. Dari sudut 

inilah, saya melihat arti penting dari buku yang ditulis 

oleh saudara Dr. H. Adi Fadli, M.Ag. ini. Juga, saya 

berkeyakinan bahwa penulisan buku ini adalah tidak 

lepas dari pengalaman penulisnya sebagai santri. 

Pengalaman santri sebagai pembelajar pemula secara 

umum adalah kesulitan menguraikan perubahan yang 

terjadi pada lafaz-lafaz bahasa Arab dalam kitab yang 

mereka pelajari. Oleh karenanya, mereka seringkali 

mulai dengan menghafal susunan i‘rab dan pada 
akhirnya – sejalan dengan peningkatan pengetahuan 

mereka tentang kaidah-kaidah nahwu – mereka mampu 

menyusun uraian terhadap perubahan pada struktur 

kalimat dalam bahasa Arab tersebut.  

Dalam rangka memberi tuntunan bagi pembelajar untuk 

memahami perubahan-perubahan struktur kalimat 

dalam bahasa Arab, yang pada akhirnya mereka pun 

akan mampu memberikan uraian tentang sebab-sebab 

perubahan tersebut sesuai dengan definisi i‘rab, yaitu 

اإلعراب هو تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة 

 عليها لفظا أو تقديرا.
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Pada sisi inilah, buku yang disusun oleh Dr. H. Adi Fadli, 

M.Ag. ini memiliki nilai dan makna yang sangat tinggi 

dalam mengantarkan pembelajar mendalami ilmu 

nahwu.  

Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, 

Kediri, Lombok Barat, saya menyampaikan terima kasih 

dan jazakumullah khairan katsiran kepada saudara Dr. H. 

Adi Fadli, M.Ag. atas karyanya ini. Kepada pembaca dan 

pecinta ilmu diucapkan, selamat menikmati! 

 

Kediri 

Rabu, 26 Sya‘ban 1440 H / 1 Mei 2019 M 

 

 

 

 

TGH. Muharrar Mahfudz 

(Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat) 

 

 

 

 

 



xvi | Adi Fadli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I‘rab Lengkap Contoh Syarah Dahlan | xvii  

 

 

 

Daftar Isi 

 

       1َباُب اْلَكاَلِم _ 
ْعَراِب _   9      َباُب اإْلِ

 15    _ اِب رَ عْ اإْلِ  اِت َم اَل عَ  ِة فَ رِ عْ َم  اُب بَ 
  اُب بَ 

َ
  57    _اِل عَ فْ اْل

  اِت عَ وْ فُ رْ َم  اُب بَ 
َ
 87    _ اِء َم ْس اْل

 91    _ ِل اعِ َف الْ  اُب بَ 
 101 _ هُ لُ اعِ فَ  م  َس يُ  ْم لَ  ْي ِذ ال   ِل وْ عُ ْف اْلَ  اُب بَ 

 109  _ رِ بَ َخ اْل وَ  أِ َد تَ بْ اْلُ  اُب بَ 
 119  _ رِ بَ َخ اْل وَ  أِ َد تَ بْ ى اْلُ َل عَ  ِة لَ اِخ الد   ِل امِ وَ عَ الْ  اُب بَ 

 135 _ ِت عْ الن   اُب بَ 
 139 _ ِف طْ عَ الْ  اُب بَ 
 147 _ ِد يْ ِك وْ الت   اُب بَ 
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 153_  َباُب اْلَبَدِل 

  اِت بَ وْ صُ نْ َم  اُب بَ 
َ
 157 _ اِء َم ْس اْل

 165 _ ِه بِ  ِل وْ عُ ْف اْلَ  اُب بَ 
 173  _ رِ َد صْ اْلَ  اُب بَ 

 175 _ اِن كَ اْلَ  ِف رْ ظَ وَ  اِن َم الز   ِف رْ ظَ  اُب بَ 
 187 _ اِل َح اْل  اُب بَ 
 193  _ زِ يْ يِ ْم الت   اُب بَ 
 197 _ اِء نَ ثْ تِ ْس ااْلِ  اُب بَ 

 207_  اَل  اُب بَ 
 211_  ىادَ نَ اْلُ  اُب بَ 

  ْن مِ  ِل وْ عُ ْف اْلَ  اُب بَ 
َ
 213 _ ِه لِ ْج أ

 215 _ هُ عَ َم  ِل وْ عُ ْف اْلَ  اُب بَ 
  اِت ضَ وْ ُف ْخ َم  اُب بَ 

َ
 217 _ اِء مَ ْس اْل

Tentang Penulis 
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 م  ل  ك  ال   اب  ب  

 
 
 
 إ   ة  ر  ص  ب  ال   ن  م   ت  ر  س  

 ة  ف  و  ك  ى ال  ل 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماض فعل (سر)

توالي أربع الاهة كر ل ،سكون العارضالحل باملظهورها اشتغال 
فعل ماض مبني على  )سر(/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم الذكر والؤنث، لمفردل
وعالمة جره كسرة  ،ْن مجرور بمِ  (البصرة)حرف جر.  (من). فاعل

. حرف جر( إلى). ُت رْ ِس متعلق بِ ره. الجار واملجرور ظاهرة في آخ
وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار  ،ىلَ إِ مجرور بِ ( الكوفة)

 .ُت رْ ِس واملجرور متعلق بِ 
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س  
و  ق  ن  ال 

م  ع  ه  ت  السَّ ي  م   ر 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل ( رمي)

لتوالي أربع لكراهة ا ،حل بالسكون العارضاملظهورها اشتغال 
فعل ماض مبني على  (رمي)/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،منصوب مفعول به( السهم)فاعل. 

وعالمة جره  ،ْن عَ مجرور بِ ( القوس)حرف جر. ( عن)في آخره. 
 .ُت يْ َم رَ متعلق بِ  كسرة ظاهرة في آخره. الجار واملجرور

 
ر س   ف  ى ال  ل  ت  ع  ب  ك   ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )ركب(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (ركب)/  احدةفيما هو كالكلمة الو  متحركات
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره  ،ىَل عَ مجرور بِ  )الفرس(حرف جر. )على( فاعل. 

 .ُت بْ ِك رَ كسرة ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق بِ 
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 ز  و  ك  ي ال  ف   اء  ال
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع ( الاء)
وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،ْي فِ مجرور بِ ( ز الكو )حرف جر.  (في)

 بتدأ.الكائن خبر جار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره آخره. ال
 
  ل  ج  ر   بَّ ر  

 ر  ك 
  م  ي 

 ي  ق  ل 
 ه  ت 

 ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  (رجل)دة. حرف جر شبيه بالزائ( رب)
منع من ظهورها اشتغال  ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره

وصفة  ،صفة لرجل (كريم)جر شبيه بالزائدة.  حرف املحل بحركة
( لقي)وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،التابع للمجرور مجرور

منع من ظهورها  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل 
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،العارضغال املحل بالسكون اشت

 ،فعل ماض مبني على السكون  (لقي)/  لكلمة الواحدةافيما هو ك
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك

( الهاء)فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضموالؤنث، 
في  ،بارز متصل مبني على الضم الغائب للمفرد الذكر، ضمير

 محل نصب مفعول به.
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 ب   ت  ر  ر  م  
 د  ي  ز 

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل ( مرر )
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (مرر )/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء). متحركالتصاله بضمير رفع  ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء( زيد)حرف جر. ( الباء)فاعل. 

 .ُت ْر رَ َم ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق بِ 
 
 ك   د  ي  ز  

 ر  د  ب  ال 
. ة ظاهرة في آخرهوعالمة رفعه ضم ،باالبتداءمبتدأ مرفوع ( زيد)
وعالمة جره  ،مجرور بالكاف (البدر). للتشبيه حرف جر( الكاف)

كسرة ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره 
 .خبر البتدأكائن 

 
  
 
 د  ي  ز  ل   ل  اال
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع ( لالا)
وعالمة جره كسرة ظاهرة  ،بالالممجرور ( زيد)حرف جر. ( اللم)

 .خبر البتدأفي آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن 
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 الل  ت  و   الل  ب  و   للا  و  
 ،مقسم به مجرور بواو قسم( للا)قسم.  حرف جر و( الواو)

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق 
 
َ
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  :. أقسمُم ِس قْ بمحذوف تقديره أ
 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،الناصب والجازم

( الباء)حرف عطف. ( الواو)ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. 
وعالمة جره  ،مجرور بباء قسممقسم به ( للا)حرف جر و قسم. 

كسرة ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره 
 
َ
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم :. أقسمُم ِس قْ أ

ضمير مستتر فيه  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله
حرف جر و قسم. ( التاء)حرف عطف. ( الواو)وجوبا تقديره أنا. 

وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،مقسم به مجرور بتاء قسم( للا)
 آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف ت

َ
فعل  :. أقسمُم ِس قْ قديره أ

وعالمة رفعه ضمة  ،مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم
  ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. :ظاهرة في آخره. وفاعله

 
 د  ي  ز   ام  ق   د  ق  
مبني على فتحة ظاهرة في  ماضفعل ( قام)حرف تحقيق. ( قد)

 ي آخره.وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ف ،فاعل مرفوع (زيد)آخره. 
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د   ي  م  ز  و  ق  د  ي   ق 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  )يقوم(حرف تقليل.  )قد(

فاعل  )زيد(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،الناصب والجازم
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 

 د  ي  ز   م  و  ق  ي   ف  و  س  و   د  ي  ز   م  و  ق  ي  س  
ه عن مرفوع لتجردفعل مضارع  )يقوم(حرف تنفيس.  )السين(

فاعل  )زيد(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،الناصب والجازم
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

والعطوف  ،مُ وْ ُق معطوف على يَ  )يقوم(حرف تسويف.  )سوف(
 )زيد(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،على الرفوع مرفوع

 مة ظاهرة في آخره.رفعه ض وعالمة ،فاعل مرفوع
 
 ه   ت  ام  ق  

 د  ن 
 عالمة (التاء)مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )قام(

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،فاعل مرفوع )هند(تأنيث. ال
 
  ي  ل  و  ى ق  ل  ع   س  ق  # ف   ةم  ل  ع   ه  ل   ت  س  ي  ا ل  م   ف  ر  ح  ال  و  

 ةم  لَّ ع   ن  ك  ت 
مبتدأ  )الحرف(. ةلالستئنافي  /الشعرها من ما قبل بحسب )الواو(
اسم  )ما(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمرفوع 
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فعل  )ليس(. خبر البتدأ محل رفعفي  ،موصول مبني على السكون 
عالمة التأنيث.  (التاء)يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماض

بارز  ذكر،الغائب للمفرد ال ضمير )الهاء(حرف جر.  )اللم(
في محل جر مجرور بالالم. الجار واملجرور  ،متصل مبني على الضم

اسم ليس  (ة)علمكائن خبر ليس مقدم.  متعلق بمحذوف تقديره
منع من  ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره ،مؤخر مرفوع

فاء السببية.  )الفاء(ظهورها اشتغال املحل بحركة الوقف. 
وفاعله ضمير مستتر فيه  .ون فعل أمر مبني على السك )قس(

وعالمة  ،ىَل عَ مجرور بِ  )قول(حرف جر.  )على(وجوبا تقديره أنت. 
منع من ظهورها اشتغال  ،جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء التكلم

ضمير  :ياء التكلم )الياء( .مضاف :قول  املحل بحركة الناسبة.
ار في محل جر مضاف إليه. الج ،بارز متصل مبني على السكون 

من متصرفات  ،فعل مضارع ناقص )تكن(. ْس قِ واملجرور متعلق بِ 
وهو مجزوم على أنه  ،يرفع االسم وينصب الخبر ،كان الناقص
ضمير  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. واسمه ،جواب المر

وعالمة  ،خبره منصوب به (ةم)عّل . مستتر فيه وجوبا تقديره أنت
ظهورها اشتغال املحل من  منع ،نصبه فتحة مقدرة على آخره

 بحركة الوقف.
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   اب  ب  

 اب  ر  ع  ال 

 
 
 
 د  ي  ز   اء  ج  

فاعل  )زيد(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،مرفوع

 
 ر  
 
 اد  ي  ز   ت  ي  أ

من  منع ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
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وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،بمفعول به منصو  )زيدا( فاعل.
 آخره.

 
 ب   ت  ر  ر  م  

 د  ي  ز 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (ءالتا) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

 .ُت ْر رَ ظاهرة في آخره. الجار املجرور متعلق بَم 
 
 ىت  ف  ال   اء  ج  

فاعل  )الفتى(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
منع من ظهورها  ،مقدرة على اللف وعالمة رفعه ضمة ،فوعمر 
 لن اللف ال تقبل الحركة لذاتها. ،لتعذرا
 
 ر  
 
 ىت  ف  ال   ت  ي  أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
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فعل ماض مبني على  (يرأ)/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
مقدرة  وعالمة نصبه فتحة ،مفعول به منصوب )الفتى(فاعل. 

لن اللف ال تقبل الحركة  ،لتعذرامنع من ظهورها  ،على اللف
 لذاتها.

 
 ب   ت  ر  ر  م  

 ىت  ف  ال 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم، للمفرد الذكر والؤنث
وعالمة جره  ،مجرور بالباء )الفتى(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

لن اللف ال  ،لتعذرامنع من ظهورها  ،كسرة مقدرة على اللف
 .ُت ْر رَ َم تقبل الحركة لذاتها. الجار واملجرور متعلق بِ 
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 ي  اض   ق  ال   اء  ج  
 )القاض ي(ي آخره. فتحة ظاهرة ف مبني على ماضفعل  )جاء(

منع من  ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء ،فاعل مرفوع
 لثقل.اظهورها 

 
 ب   ت  ر  ر  م  

 ي  اض   ق  ال 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
مبني على  ماض فعل (مرر )/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره  ،مجرور بالباء )القاض ي(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

لثقل. الجار واملجرور امنع من ظهورها  ،كسرة مقدرة على الياء
 .ُت ْر رَ َم متعلق بِ 

 
ي   اض   ق  ت  ال  ي 

 
أ  ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 
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 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضموالؤنث، للمفرد الذكر 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،مفعول به منصوب )القاض ي(فاعل. 

 في آخره.
 
 د  ي  ز   ب  ر  ض  ي  

 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يضرب(
وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 
  ن  ل  

 
 ار  م  ع   ب  ر  ض  أ
فعل مضارع منصوب  )أضرب(حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(

ضمير مستتر  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،َلْن بِ 
وعالمة نصبه  ،مفعول به منصوب )عمرا(فيه وجوبا تقديره أنا. 
 فتحة ظاهرة في آخره.

 
د   ي  ز   ب 

ت  ر  ر   م 
منع من  ،ة مقدرة على آخرهفعل ماض مبني على فتح )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 
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 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر.  )الباء( فاعل.

 .ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ  ظاهرة في آخره. 
 
  م  ل  

 
 اد  ي  ز   ب  ر  ض  أ
 ،َلْم بِ  فعل مضارع مجزوم )أضرب(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(

ضمير مستتر فيه  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله
وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول به منصوب  ا()زيدوجوبا تقديره أنا. 

 ظاهرة في آخره.
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 ر  ع  م   اب  ب  

 
 ع   ة  ف

   ات  م  ل 
 اب  ر  ع  ال 

 
 
 

د   ي  اء  ز   ج 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،مرفوع

 
  اء  ج  

 
 ك  و  ب  أ
فاعل  )أبو(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع

 ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :أبو الخمسة.
 في محل جر مضاف إليه. ،صل مبني على الفتحتبارز م
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 ن  و  د  ي  الزَّ  اء  ج  
فاعل  )الزيدون(. ظاهرة في آخره مبني على فتحة ماضفعل  )جاء(
جمع الذكر ن م لنه ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :النون السالم. 
 
 ان  د  ي  الزَّ  اء  ج  

فاعل  )الزيدان(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
 :النون لنه مثنى.  ،ةنيابة عن الضم ،وعالمة رفعه اللف ،مرفوع

 عوض عن التنوين في االسم الفرد.
 
 ر  ض  ي  

 ان  ب 
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يضربان(

لنه من الفعال  ،الضمة نيابة عن ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
ضمير بارز متصل مبني على  ،ألف االثنين :اللفالخمسة. 

 .فاعل محل رفعفي  ،السكون 
 

اء   ي   ج  ىز  ت  ف  ال   د  و 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )الفتى(
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لن اللف  ،نع من ظهورها التعذرم ،اللف رفعه ضمة مقدرة على
 لحركة لذاتها.ال تقبل ا

 
 و   ال  ج  الّر   اء  ج  

 ى ار  س  ال  
فاعل  )الرجال(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 ،على الرفوع مرفوعوالعطوف  ،اُل َج على الر ِ  معطوف )السارى(
 ،لتعذراها ن ظهور منع م ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على اللف

 لن اللف ال تقبل الحركة لذاتها.
  ت  ائ  ج  

 ه  ال 
 ات  د  ن 

عالمة  (التاء)مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل ( ء)جا
لجل التخلص من التقاء الساكنين.  كسرةوحركت بال ،التأنيث

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،فاعل مرفوع )الهندات(
 

 ب   ي  م  ر  ي  و    ر  م  ى ع  ش   خ  ي  و   د  ي  ز   ب  ر  ض  ي  
 ر  ك 

 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يضرب(
وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

 )يخش ى(حرف عطف.  )الواو(رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
وعالمة رفعه  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،ُب رِ ضْ معطوف على يَ 
لن اللف ال  ،التعذرمنع من ظهورها  ،على اللفضمة مقدرة 
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وعالمة رفعه ضمة  ،فاعل مرفوع )عمر(تقبل الحركة لذاتها. 
معطوف على  )يرمي(حرف عطف.  )الواو(ظاهرة في آخره. 

مقدرة وعالمة رفعه ضمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،ُب رِ ضْ يَ 
وعالمة  ،عفاعل مرفو  )بكر(لثقل. اهورها منع من ظ ،على الياء

 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 

 ر  ض  ي  
 ر  ض  ت  و   ان  ب 

  ان  ب 
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يضربان(

لنه من الفعال  ،الضمة نيابة عن ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
ضمير بارز متصل مبني على  ،ألف االثنين :الخمسة. اللف

 )تضربان(. عطف حرف )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 
وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،اِن بَ رِ ضْ معطوف على يَ 

لنه من الفعال الخمسة.  ،الضمة نيابة عن ،رفعه ثبوت النون 
في  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  ،ألف االثنين :اللف

 فاعل.  محل رفع
 

ن   و  ب  ر 
ض  ت  ن  و  و  ب  ر 

ض   ي 
 ،ازمجرده عن الناصب والجفعل مضارع مرفوع لت )يضربون(

لنه من الفعال  ،الضمة نيابة عن ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
ضمير بارز متصل مبني على  ،واو الجماعة :الخمسة. الواو
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 )تضربون(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 
وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،َن وْ بُ رِ ضْ معطوف على يَ 
لنه من الفعال الخمسة.  ،الضمة نيابة عن ،ن رفعه ثبوت النو 

محل في  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  ،واو الجماعة :الواو
 فاعل. رفع
 

ن   ي  ب  ر 
ض   ت 

 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )تضربين(
لنه من الفعال  ،الضمة نيابة عن ،وعالمة رفعه ثبوت النون 

ضمير بارز متصل مبني على  ،اطبةياء املخ :الخمسة. الياء
 فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 

 
ن   ان  و  ك  ي  ل  و   نَّ ن  ج  س  ي  ل   ي  ر  اغ  ن  الصَّ  م 

 ،فعل مضارع مبني للمجهول  ()يسجنّن ئة للقسم. موط   )اللم(
بنون التوكيد الثقيلة. ونون  هالتصال ،وهو مبني على الفتح

 :ب. ونائب الفاعلحرف ال محل لها من اإلعرا :التوكيد الثقيلة
 )اللم(حرف عطف.   )الواو(تقديره هو. جوازا ضمير مستتر فيه 

من متصرفات كان  ،فعل مضارع ناقص )يكونا(ئة للقسم. موط  
 ،وهو مبني على الفتح ،يرفع االسم وينصب الخبر ،الناقص
حرف ال  :بنون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد الخفيفة هالتصال
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 تقديره هو. حوازاضمير مستتر فيه  :. واسمهبمحل لها من اإلعرا
 ،وعالمة جره الياء ،ْن مِ مجرور بِ  )الصاغرين(حرف جر.  )من(

عوض عن  :جمع الذكر السالم. النون ن لنه م ،نيابة عن الكسرة
التنوين في االسم الفرد. الجملة من الجار واملجرور في محل نصب 

 خبره. 
 
 ن  ع  ض  ر  ي   ات  د  ال  و  ال  و  

وعالمة  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الوالدات(ة. لالستئنافي   او()الو 
فعل مضارع مبني على  )يرضعن(رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

ضمير بارز متصل  :التصاله بنون النسوة. ونون النسوة ،السكون 
فاعل. الجملة من الفعل والفاعل في  محل رفعفي  ،مبني على الفتح

 .خبر البتدأ محل رفع
 
 ن  و  د  ي  لزَّ ا اء  ج  

فاعل  )الزيدون(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
جمع الذكر ن م لنه ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع
 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :النون . السالم
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 ر  
 
 ن  ي  د  ي  الزَّ  ت  ي  أ
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  رأي()

لكراهة التوالي أربع  ،ل املحل بالسكون العارضورها اشتغاظه
فعل ماض مبني على  (رأي)/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

نيابة  ،وعالمة نصبه الياء ،مفعول به منصوب ين()الزيد  فاعل. 
جمع ن لنه م ،الكسور ما قبلها والفتوح ما بعدها ،عن الفتح

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :الذكر السالم. النون 
 
 ن  ي  د  ي  الزَّ ب   ت  ر  ر  م  

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(
الي أربع ة التو لكراه ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (مرر )/  لكلمة الواحدةافيما هو ك متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره  ،مجرور بالباء )الزيدين(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

لنه  ،الكسور ما قبلها والفتوح ما بعدها ،ن الفتحنيابة ع ،الياء
 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :جمع الذكر السالم. النون ن م

 .ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ 
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  اء  ج  
 
 و   ك  و  ب  أ

 
 ال  م   و  ذ  و   ك  و  ف  و   ك  و  م  ح  و   ك  و  خ  أ

ل فاع )أبو(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،فوعمر 

 ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :الخمسة. أبو
 )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،بارز متصل مبني على الفتح

  )أخو(حرف عطف. 
َ
والعطوف على الرفوع  ،ْو بُ معطوف على أ

لنه من السماء  ،ةعن الضمنيابة  ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع
 ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :الخمسة. أخو

 )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،بارز متصل مبني على الفتح
  )حمو(حرف عطف. 

َ
والعطوف على الرفوع  ،ْو بُ معطوف على أ

لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع
 ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :حموالخمسة. 

 )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،بارز متصل مبني على الفتح
  ()فوحرف عطف. 

َ
والعطوف على الرفوع  ،ْو بُ معطوف على أ

لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع
 ،الذكررد لمفلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :ومسة. فالخ

 )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،بارز متصل مبني على الفتح
  )ذو( حرف عطف.

َ
والعطوف على الرفوع  ،ْو بُ معطوف على أ

لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع
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 ،مضاف إليه مجرور بالضاف )مال(مضاف.  :الخمسة. ذو
 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.

 
 ان  د  ي  الزَّ  اء  ج  

فاعل  )الزيدان(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
 :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه اللف ،مرفوع

 عوض عن التنوين في االسم الفرد.
 

ت   ي 
 
أ  ن  ي  د  ي  الزَّ  ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،العارضغال املحل بالسكون ظهورها اشت

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
الفتوح  ،اءنصبه اليوعالمة  ،مفعول به منصوب ين()الزيد  فاعل. 

 :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الفتح ،ما قبلها والكسور ما بعدها
 عوض عن التنوين في االسم الفرد.
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 ن  ي  د  ي  الزَّ ب   ت  ر  ر  م  
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  لكلمة الواحدةاا هو كيمف متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة جره  ،مجرور بالباء ين()الزيد  حرف جر.  )الباء(فاعل. 
لنه  ،ما بعدهاالكسور و ها ما قبلالفتوح  كسر،نيابة عن ال ،الياء

عوض عن التنوين في االسم الفرد. الجار واملجرور  :مثنى. النون 
 .ُت ْر رَ َم متعلق بِ 

 
  ن  ل  ع  ف  ي  

  ن  ل  ع  ف  ت  و 
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يفعلن(

لنه من الفعال  ،الضمة ننيابة ع ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
ضمير بارز متصل مبني على  االثنين،لف : أالخمسة. اللف

 (تفعلن)حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 
وعالمة رفعه معطوف على َيْفَعاَلِن، والعطوف على الرفوع مرفوع، 

: لنه من الفعال الخمسة. اللف ،الضمة ننيابة ع ،ثبوت النون 
 محل رفع في ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  ألف االثنين،

 فاعل.
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ن   و  ل  ع  ف  ت  ن  و  و  ل  ع  ف   ي 
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم (يفعلون )

لنه من الفعال  ،الضمة ننيابة ع ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
 محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  :الخمسة. الواو

ُلْوَن، معطوف على َيْفعَ  (تفعلون )حرف عطف.  )الواو(فاعل. 
نيابة  ،وعالمة رفعه ثبوت النون على الرفوع مرفوع،  والعطوف

ضمير بارز متصل  :لنه من الفعال الخمسة. الواو ،الضمة نع
  فاعل. محل رفعفي  ،سكون مبني على ال

 
ن   ي  ل  ع 

ف   ت 
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم (تفعلين)

لنه من الفعال  ،مةلضا ننيابة ع ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
 محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  :الخمسة. الياء

 فاعل.
 

 ر  ض  ي   ان  د  ي  الزَّ 
 ان  ب 

نيابة عن  ،وعالمة رفعه اللف ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الزيدان(
عوض عن التنوين في االسم الفرد.  :لنه مثنى. النون  ،الضمة

 ،والجازملتجرده عن الناصب فعل مضارع مرفوع  )يضربان(
لنه من الفعال  ،الضمة ننيابة ع ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
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صل مبني على ضمير بارز مت : ألف االثنين،الخمسة. اللف
محل في  ،فاعل. الجملة من الفعل والفاعل محل رفعفي  ،السكون 

 .خبر البتدأ رفع
 
 
 
 ر  ض  ا ت  م  ت  ن  أ

 ان  ب 
منفصل مبني بارز  ؤنث،نى الذكر والاملخاطب للمث ضمير )أنتما(

فعل مضارع مرفوع  )تضربان(مبتدأ.  محل رفعفي  ،على السكون 
نيابة عن  ،وعالمة رفعه ثبوت النون  ،لتجرده عن الناصب والجازم

ضمير بارز  : ألف االثنين،لنه من الفعال الخمسة. اللف ،الضمة
من الفعل فاعل. الجملة  محل رفعفي  ،متصل مبني على السكون 

 .خبر البتدأ محل رفعفي  ،علوالفا
 

 ر  ض  ي   ن  و  د  ي  الزَّ 
 ن  و  ب 

 ننيابة ع ،وعالمة رفعه الواو ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الزيدون(
عوض عن التنوين في  :جمع الذكر السالم. النون ن لنه م ،الضمة

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )يضربون(االسم الفرد. 
لنه من  ،مةنيابة عن الض ،مة رفعه ثبوت النون عال و  ،والجازم

في  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  :الفعال الخمسة. الواو
خبر  محل رفعفي  ،فاعل. الجملة من الفعل والفاعل محل رفع

 .البتدأ
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 ر  ض  ت   م  ت  ن  أ

 ن  و  ب 
بارز منفصل مبني على  املخاطب لجمع الذكور، ضمير )أنتم(

فعل مضارع مرفوع  )تضربون(مبتدأ.  ل رفعحمفي  ،السكون 
نيابة عن  ،وعالمة رفعه ثبوت النون  ،لتجرده عن الناصب والجازم

ضمير بارز  : واو الجماعة،لنه من الفعال الخمسة. الواو ،الضمة
فاعل. الجملة من الفعل  محل رفعفي  ،متصل مبني على السكون 

 .خبر البتدأ محل رفعفي  ،والفاعل
 

 
 
  ت  ن  أ

 ب  ر  ض  ت 
 ن  ي 

 بارز منفصل مبني على ة،الؤنث ةلمفردل ةضمير املخاطب )أنت(
فعل مضارع مرفوع لتجرده  )تضربين(مبتدأ.  محل رفعفي  ،الكسر

نيابة عن  ،وعالمة رفعه ثبوت النون  ،عن الناصب والجازم
ضمير بارز  : ياء املخاطبة،لنه من الفعال الخمسة. الياء ،الضمة

فاعل. الجملة من الفعل  محل رفعفي  ،كون متصل مبني على الس
 .خبر البتدأ محل رفعفي  ،والفاعل

 
 ر  
 
 اد  ي  ز   ت  ي  أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
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التكلم  ضمير (التاء) .ع متحرككون، التصاله بضمير رفالس
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مفعول به منصوب )زيدا(فاعل. 
 آخره.

 
 ر  
 
  ت  ي  أ

 
 اك  ب  أ
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(

لكراهة التوالي أربع  ،حل بالسكون العارضظهورها اشتغال امل
فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

نيابة عن  ،وعالمة نصبه اللف ،ه منصوببمفعول  )أبا(فاعل. 
 ضمير )الكاف(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أبا ،الفتحة

في محل جر  ،بارز متصل مبني على الفتح املخاطب للمفرد الذكر،
 مضاف إليه.

 
 ر  
 
 ه  ال   ت  ي  أ

 ات  د  ن 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(

والي أربع لكراهة الت ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
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التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 )الهندات(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم الفرد

نيابة  ،وعالمة نصبه كسرة ظاهرة في آخره ،ه منصوببمفعول 
 .الؤنث السالملنه من جمع  ،عن الفتح

 
 ر  
 
  ن  ي  د  ي  الزَّ  ت  ي  أ

 ن  ي  د  ي  الزَّ و 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (اءالت) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 ين()الزيد  فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم الفرد

الفتوح ما قبلها  ،وعالمة نصبه الياء ،مفعول به منصوب
عوض عن  :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الفتح ،والكسور ما بعدها

معطوف  ين()الزيد  حرف عطف.  )الواو(التنوين في االسم الفرد. 
وعالمة نصبه  ،والعطوف على النصوب منصوب ،ِن َديْ يْ على الز  

لنه  ،نيابة عن الفتح ،الفتوح ما بعدهاالكسور ما قبلها و  ،الياء
 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :النون  جمع الذكر السالم.من 
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 ر  ض  ي   ن  ل  
 او  ب 

فعل مضارع  )يضربوا(حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(
لنه  ،نيابة عن الفتح ،مة نصبه حذف النون عال و  ،ْن لَ منصوب بِ 

ضمير بارز متصل مبني  : واو الجماعة،من الفعال الخمسة. الواو
بين واو الجماعة  فاعل. اللف للفريقة محل رفعفي  ،على السكون 
 والم الفعل.

 
ا د  ي  ت  ز  ي 

 
أ  ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،املحل بالسكون العارضظهورها اشتغال 

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
ة ظاهرة في وعالمة نصبه فتح ،مفعول به منصوب )زيدا(فاعل. 
 آخره.

 
 ر  
 
 ال  ج  الّر   ت  ي  أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
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التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،مفعول به منصوب )الرجال(فاعل. 
 في آخره.

 
  ن  ل  

 
 ب  ر  ض  أ
فعل مضارع منصوب  )أضرب(حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(

وفاعله: ضمير مستتر  وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،ْن لَ بِ 
 تقديره أنا. فيه وجوبا

 
 ر  
 
  ت  ي  أ

 
 و   اك  ب  أ

 
 ال  ا م  ذ  و   اك  ف  و   اك  م  ح  و   اك  خ  أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .ر رفع متحركالسكون، التصاله بضمي
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

نيابة عن  ،وعالمة نصبه اللف ،ول به منصوبمفع )أبا( فاعل.
 ضمير )الكاف(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أبا ،الفتح

جر محل في  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب 
  )أخا(حرف عطف.  )الواو(مضاف إليه. 

َ
 ،ابَ معطوف على أ
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نيابة عن  ،وعالمة نصبه اللف ،والعطوف على النصوب منصوب
 ضمير )الكاف(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أخا ،الفتح

في محل جر  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب 
  )حما(حرف عطف.  )الواو( مضاف إليه.

َ
 ،ابَ معطوف على أ

نيابة عن  ،وعالمة نصبه اللف ،والعطوف على النصوب منصوب
 ضمير )الكاف(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. حما ،الفتح

في محل جر  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب 
  )فا(حرف عطف.  )الواو(مضاف إليه. 

َ
 ،ابَ معطوف على أ

نيابة عن  ،نصبه اللفوعالمة  ،النصوب منصوبوالعطوف على 
 ضمير )الكاف(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. فا ،الفتح

في محل جر  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب 
  )ذا(حرف عطف.  )الواو(مضاف إليه. 

َ
 ،ابَ معطوف على أ

ن بة عنيا ،وعالمة نصبه اللف ،والعطوف على النصوب منصوب
مضاف إليه   )مال(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. ذا ،الفتح

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،مجرور بالضاف
 
 ات  او  م  السَّ  للا   ق  ل  خ  

فاعل  )للا(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )خلق(
مفعول  )السماوات(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
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 ،نيابة عن الفتح ،وعالمة نصبه كسرة ظاهرة في آخره ،ببه منصو 
 جمع الؤنث السالم.لحق بلنه م

 

ن   ي  د  ي  الزَّ ن  و 
ي  د  ي  ت  الزَّ ي 

 
أ  ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  دةفيما هو كالكلمة الواح متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
ين(فاعل.  الفتوح  ،وعالمة نصبه الياء ،مفعول به منصوب )الزيد 

 :النون لنه مثنى.  ،نيابة عن الفتح ،ما قبلها والكسور ما بعدها
حرف عطف.  )الواو(عوض عن التنوين في االسم الفرد. 

ين( والعطوف على النصوب  ،ِن َديْ يْ معطوف على الز   )الزيد 
ما قبلها والفتوح ما الكسور  ،وعالمة نصبه الياء ،منصوب

 :لنه من جمع الذكر السالم. النون  ،نيابة عن الفتح ،بعدها
 عوض عن التنوين في االسم الفرد.

 
 ي  ل  ع  ف  ت   ن  ل  ا و  و  ل  ع  ف  ت   ن  ل   و  ل  ع  ف  ت   ن  ل   و  ل  ع  ف  ي   ن  ل  

 فعل مضارع منصوب)يفعل( حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(
من الفعال  هلن ،نيابة عن الفتح ،وعالمة نصبه حذف النون  ،َلْن بِ 
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ضمير بارز متصل مبني على  : ألف االثنين،الخمسة. اللف
حرف  )لن(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 

وعالمة  ،َلْن بِ  فعل مضارع منصوب )تفعل(نفي ونصب واستقبال. 
الفعال الخمسة.  من هلن ،نيابة عن الفتح ،نصبه حذف النون 

في  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  : ألف االثنين،اللف
حرف نفي ونصب  )لن(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفع

وعالمة نصبه  ،َلْن بِ فعل مضارع منصوب  )يفعلوا(بال. واستق
: من الفعال الخمسة. الواو هلن ،نيابة عن الفتح ،حذف النون 
 محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  واو الجماعة،

حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(حرف عطف.  )الواو(فاعل. 
 ،النون صبه حذف وعالمة ن ،َلْن بِ فعل مضارع منصوب  )تفعلوا(

 : واو الجماعة،من الفعال الخمسة. الواو هلن ،نيابة عن الفتح
 )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،ارز متصل مبني على السكون ضمير ب

فعل  )تفعلي(حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(حرف عطف. 
نيابة عن  ،وعالمة نصبه حذف النون  ،َلْن بِ مضارع منصوب 

 ةللمفرد : ياء املخاطبةءالخمسة. اليامن الفعال  هلن ،الفتح
 فاعل.  محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  ،الؤنثة
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د   ي  ز   ب 
ت  ر  ر   م 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر.  )الباء(فاعل. 
 .ُت ْر رَ َم ظاهرة في آخره.  الجار واملجرور متعلق بِ 

 
 ب   ت  ر  ر  م  

 
  ن  ي  د  ي  الزَّ و   ك  ي  خ  أ

 ن  ي  د  ي  الزَّ و 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

 التكلم ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

 ،وعالمة جره الياء ،مجرور بالباء ي(خ)أحرف جر.  )الباء(فاعل. 
 )الكاف(. مضاف :يخلنه من السماء الخمسة. أ ،كسرنيابة عن ال

في  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير
معطوف  ين()الزيد  حرف عطف.  او(لو )امحل جر مضاف إليه. 

 
َ
 ،وعالمة جره الياء ،والعطوف على املجرور مجرور ،يْ ِخ على أ
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لنه مثنى.  ،نيابة عن الكسر ،كسور ما بعدهاالفتوح ما قبلها وال
حرف عطف.  )الواو(عوض عن التنوين في االسم الفرد.  :النون 
  ين()الزيد  

َ
 ،ور مجروروالعطوف على املجر  ،يْ ِخ معطوف على أ

نيابة عن  ،الكسور ما قبلها والفتوح ما بعدها ،وعالمة جره الياء
وين في عوض عن التن :جمع الذكر السالم. النون  من لنه ،الكسر

 االسم الفرد.
 
 إ  ب   ت  ر  ر  م  

 م  ي  اه  ر  ب 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ارضظهورها اشتغال املحل بالسكون الع
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة جره  ،مجرور بالباء )إبراهيم(حرف جر.  )الباء(فاعل. 
لنه من االسم الذي ال  ،نيابة عن الكسر ،ظاهرة في آخره فتحة

ترجع  ،له من الصرف علتان فرعيتان: العلة الولى ةينصرف. الانع
ترجع إلى العنى وهي  ،إلى اللفظ وهي العجمية، والعلة الثانية

 .ُت ْر رَ َم العلمية. الجار واملجرور متعلق بِ 
 

 



 

I‘rab Lengkap Contoh Syarah Dahlan | 37  

ى ت  ف  ال  د  و  ي  ز   ب 
ت  ر  ر   م 
منع من  ،بني على فتحة مقدرة على آخرهماض مفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر.  )الباء(فاعل. 
. )الواو( حرف ُت ْر رَ َم ظاهرة في آخره.  الجار واملجرور متعلق بِ 

 ،والعطوف على املجرور مجرور ،د  يْ عطف. )الفتى( معطوف على زَ 
لن  ،منع من ظهورها التعذر اللف،وعالمة جره كسرة مقدرة على 

  لذاتها.تقبل الحركة  اللف ال
 
 و   ال  ج  الّر  ب   ت  ر  ر  م  

 د  و  ن  ه  ال  ى و  ار  س  ال  
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .ير رفع متحركالسكون، التصاله بضم
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة جره  ،مجرور بالباء )الرجال(حرف جر.  )الباء(فاعل. 
)الواو( . ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ كسرة ظاهرة في آخره. 
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على عطوف وال ،اِل َج الر ِ معطوف على  )السارى(حرف عطف. 
منع من  اللف،وعالمة جره كسرة مقدرة على  ،املجرور مجرور
حرف  )الواو(لن اللف ال تقبل الحركة لذاتها.  ،ظهورها التعذر

والعطوف على املجرور  ،اِل َج الر ِ معطوف على  )الهنود(عطف. 
 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،مجرور

 
 ب   ت  ر  ر  م  

 ه  ال 
 ات  د  ن 

منع من  ،ي على فتحة مقدرة على آخرهاض مبنفعل م )مرر(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعي ف ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره  ،مجرور بالباء )الهندات(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

 .ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ  كسرة ظاهرة في آخره.
 
 ب   ت  ر  ر  م  

 
 ب  أ

 و   ك  ي 
 
 ال  م   ي  ذ  و   ك  ي  ف  و   ك  ي  م  ح  و   ك  ي  خ  أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(
لكراهة التوالي أربع  ،ل بالسكون العارضظهورها اشتغال املح

فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
 ،ياءجره ال وعالمة ،مجرور بالباء )أبي(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

الجار واملجرور متعلق لنه من السماء الخمسة.  ،نيابة عن الكسر
بارز  ،لمفرد الذكرل املخاطب ضمير )الكاف(مضاف.  :أبي .ُت ْر رَ َم بِ 

حرف  )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،متصل مبني على الفتح
  )أخي(عطف. 

َ
 ،والعطوف على املجرور مجرور ،ْي بِ معطوف على أ

لنه من السماء الخمسة.  ،نيابة عن الكسر ،ره الياءوعالمة ج
بارز متصل  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :أخي

حرف عطف.  )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،مبني على الفتح
  )حمي(

َ
وعالمة  ،والعطوف على املجرور مجرور ،ْي بِ معطوف على أ

 :يمسة. حملسماء الخلنه من ا ،لكسرنيابة عن ا ،جره الياء
بارز متصل مبني  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف. 

 )في(حرف عطف.  )الواو( في محل جر مضاف إليه. ،على الفتح
 
َ
وعالمة جره  ،والعطوف على املجرور مجرور ،ْي بِ معطوف على أ

مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. في ،نيابة عن الكسر ،الياء
بارز متصل مبني على  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  رضمي )الكاف(

 )ذي(حرف عطف.  )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،الفتح
 
َ
ره وعالمة ج ،والعطوف على املجرور مجرور ،ْي بِ معطوف على أ

مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. ذي ،نيابة عن الكسر ،الياء
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اهرة في وعالمة جره كسرة ظ ،مضاف إليه مجرور بالضاف )مال(
 آخره.

 
ن   ي  د  ي  الزَّ ن  و 

ي  د  ي  الزَّ  ب 
ت  ر  ر   م 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (ءتاال) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

ين( حرف جر.  )الباء(فاعل.  وعالمة جره  ،مجرور بالباء)الزيد 
لنه  ،كسرنيابة عن ال ،الفتوح ما قبلها والكسور ما بعدها ،الياء

ور الجار واملجر عوض عن التنوين في االسم الفرد.  :مثنى. النون 
ين(حرف عطف.  )الواو( .ُت ْر رَ َم متعلق بِ  معطوف على  )الزيد 

 ،وعالمة جره الياء ،والعطوف على املجرور مجرور ،ِن َديْ يْ الز  
لنه من  ،لكسرنيابة عن ا ،الكسور ما قبلها والفتوح ما بعدها

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :جمع الذكر السالم. النون 
 
 ب   ت  ر  ر  م  

 
 إ  و   د  م  ح  أ

 م  ي  اه  ر  ب 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
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فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمنث، للمفرد الذكر والؤ 
وعالمة جره  ،مجرور بالباء )أحمد(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

لنه من االسم الذي ال  ،نيابة عن الكسر ،فتحة ظاهرة في آخره
ترجع  ،. الانعة له من الصرف علتان فرعيتان: العلة الولىينصرف

إلى العنى وهي جع تر  ،، والعلة الثانيةإلى اللفظ وهي وزن الفعل
حرف عطف.  )الواو(. ُت ْر رَ َم لجار واملجرور متعلق بِ ا العلمية.

  )إبراهيم(
َ
 ،والعطوف على املجرور مجرور ،َد َم ْح معطوف على أ

لنه من  ،نيابة عن الكسر ،وعالمة جره فتحة ظاهرة في آخره
االسم الذي ال ينصرف. الانعة له من الصرف علتان فرعيتان: 

ترجع  ،ترجع إلى اللفظ وهي العجمية، والعلة الثانية ،لىالعلة الو 
 إلى العنى وهي العلمية.

 
 د  ي  ز   ب  ر  ض  ي   م  ل  

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يضرب(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(
وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. 

 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 
 



42 | Adi Fadli 

 ر  ض  ي   م  ل  
 د  ي  ز   ش  خ  ي   م  ل  ا و  ب 

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يضربا(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(
: ألف اللف .لنه من الفعال الخمسة ،حذف النون وعالمة جزمه 

فاعل.  محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  االثنين،
فعل  )يخش(حرف نفي وجزم وقلب. )لم( حرف عطف.  )الواو(

وعالمة جزمه حذف اللف، الفتحة قبلها  ،ْم لَ مضارع مجزوم بِ 
 )زيد(لنه من الفعال العتلة.  ،نيابة عن السكون  ،دليل عليها

 ره.وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخ ،فاعل مرفوع
 
 ي  م  ر  ي  و   و  ع  د  ي  ى و  ش   خ  ي  

 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يخش ى(
 ،من ظهورها التعذر نعم ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على اللف

 جوازاضمير مستتر فيه  :وفاعله لن اللف ال تقبل الحركة لذاتها.
ى،  )يدعو(حرف عطف.  )الواو( تقديره هو. معطوف على َيْخش َ

وعالمة رفعه ضمة مقدرة على والعطوف على الرفوع مرفوع، 
 :وفاعله منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة الناسبة. الواو،

 )يرمي(حرف عطف.  )الواو( تقديره هو. جوازاتتر فيه ضمير مس
ى، والعطو  وعالمة رفعه على الرفوع مرفوع،  فمعطوف على َيْخش َ

ضمير  :منع من ظهورها الثقل. وفاعله ،على الياءضمة مقدرة 
 تقديره هو. جوازامستتر فيه 
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د   ي  ر ب  ز 
ض  م  ي   ل 
 ،ْم لَ وم بِ فعل مضارع مجز  )يضرب(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(

وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. 
 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 
 د  ي  ز   ش  خ  ي   م  ل  

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يخش(حرف نفي وجزم وقلب. )لم( 
نيابة عن  ،الفتحة قبلها دليل عليها ،وعالمة جزمه حذف اللف

وعالمة  ،فاعل مرفوع زيد()لنه من الفعال العتلة.  ،السكون 
 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 
 د  ي  ز   ع  د  ي   م  ل  

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يدع(حرف نفي وجزم وقلب. )لم( 
نيابة عن  ،الضمة قبلها دليل عليها ،وعالمة جزمه حذف الواو

وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(لنه من الفعال العتلة.  ،السكون 
 آخره.رفعه ضمة ظاهرة في 

 
  م  ر  ي   م  ل  

 د  ي  ز 
 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يرم(حرف نفي وجزم وقلب. )لم( 

نيابة عن  ،الكسرة قبلها دليل عليها، وعالمة جزمه حذف الياء
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وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(لنه من الفعال العتلة.  ،السكون 
 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 
 ر  ض  ي   م  ل  

 ر  ض  ت   م  ل  ا و  ب 
 ا و  ب 

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ )يضربا( حرف نفي وجزم وقلب.  لم()
لنه من الفعال  ،نيابة عن السكون  ،وعالمة جزمه حذف النون 

ضمير بارز متصل مبني على  : ألف االثنين،الخمسة. اللف
حرف نفي  )لم(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 

مة جزمه وعال َلْم، فعل مضارع مجزوم بِ  (وا)تضربوجزم وقلب. 
الواو: لنه من الفعال الخمسة.  ،نيابة عن السكون  ،حذف النون 

 محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون واو الجماعة، 
 فاعل.

 
ا و  ب  ر 

ض  م  ي  ل  ا و  ب  ر 
ض  م  ت   ل 
 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  ضربا(ت)حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(

لنه من الفعال  ،ن السكون بة عنيا ،وعالمة جزمه حذف النون 
ضمير بارز متصل مبني على  لف: ألف االثنين،الخمسة. ال

حرف نفي  )لم(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 
وعالمة جزمه فعل مضارع مجزوم ِبَلْم،  ضربوا(ي)وجزم وقلب. 
: لنه من الفعال الخمسة. الواو ،نيابة عن السكون  ،حذف النون 
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 محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  ة،الجماعواو 
 فاعل.

 
ي   ب  ر 

ض  م  ت   ل 
 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )تضربي(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(

لنه من الفعال  ،نيابة عن السكون  ،وعالمة جزمه حذف النون 
ضمير بارز متصل  ،للمفردة الؤنثة : ياء املخاطبةالخمسة. الياء

 فاعل. محل رفعفي  ،السكون مبني على 
 
  و   ال  ج  الّر  و   د  ي  ز   ب  ر  ض  ي  

 
 ات  م  ل  س  ال

 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يضرب(
وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

 )الرجال(حرف عطف.  )الواو(رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
وعالمة رفعه  ،فوعى الرفوع مر والعطوف عل ،د  يْ معطوف على زَ 

وف معط )السلمات(حرف عطف.  )لواو(ضمة ظاهرة في آخره. 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ على زَ 

 في آخره.
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  ن  ل  
 
 ال  ج  الّر  ا و  د  ي  ز   ب  ر  ض  أ
فعل مضارع منصوب  )أضرب(نصب واستقبال. حرف نفي و  )لن(

ضمير مستتر  :هرة في آخره. وفاعلهبه فتحة ظاوعالمة نص ،ْن لَ بِ 
وعالمة نصبه  ،مفعول به منصوب )زيدا(فيه وجوبا تقديره أنا. 
معطوف  )الرجال(حرف عطف.  )الواو(فتحة ظاهرة في آخره. 

وعالمة نصبه فتحة  ،والعطوف على النصوب منصوب ،اد  يْ على زَ 
 ظاهرة في آخره.

 
 ب   ت  ر  ر  م  

  و   ال  ج  الّر  و   د  ي  ز 
 
 ات  م  ل  س  ال

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )مرر(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم، للمفرد الذكر والؤنث
وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر.  )الباء(فاعل. 

حرف  )الواو(. ُت ْر رَ َم ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق بِ 
والعطوف على املجرور  ،د  يْ معطوف على زَ  )الرجال(عطف. 
عطف.  رفح )الواو(رة في آخره. وعالمة جره كسرة ظاه ،مجرور

 ،والعطوف على املجرور مجرور ،د  يْ معطوف على زَ  )السلمات(
 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.
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ات   او  م  ق  للا  السَّ ل   خ 
فاعل  )للا(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )خلق(
مفعول  )السماوات(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 ،نيابة عن الفتح ،آخره كسرة ظاهرة فيوعالمة نصبه  ،به منصوب
 جمع الؤنث السالم.لحق بلنه م

 
د   م  ح 

 
أ  ب 

ت  ر  ر   م 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .حركن، التصاله بضمير رفع متالسكو 
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 

وعالمة جره  ،مجرور بالباء )أحمد(حرف جر.  )الباء(فاعل. 
لنه من االسم الذي ال  ،نيابة عن الكسر ،فتحة ظاهرة في آخره

ترجع  ،يتان: العلة الولىينصرف. الانعة له من الصرف علتان فرع
ترجع إلى العنى وهي  ،إلى اللفظ وهي العجمية، والعلة الثانية

 .ُت ْر رَ َم العلمية. الجار واملجرور متعلق بِ 
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 م  ر  ي   م  ل  و   ع  د  ي   م  ل  و   ش  خ  ي   م  ل  
 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يخش(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(

نيابة عن  ،دليل عليها الفتحة قبلها ،وعالمة جزمه حذف اللف
ضمير مستتر فيه  :. وفاعلهاآلخر لنه من الفعل العتل ،السكون 

حرف نفي وجزم  )لم(حرف عطف.  )الواو(جوازا تقديره هو. 
 ،وعالمة جزمه حذف الواو ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يدع(وقلب. 

 لنه من الفعل العتل ،نيابة عن السكون  ،الضمة قبلها دليل عليها
حرف  )الواو(ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :. وفاعلهخراآل 

فعل مضارع مجزوم  )يرم(وقلب.  حرف نفي وجزم ()لمعطف. 
نيابة  ،الكسرة قبلها دليل عليها ،وعالمة جزمه حذف الياء ،ْم لَ بِ 

ضمير مستتر  :لنه من الفعل العتل اآلخر. وفاعله ،عن السكون 
 فيه جوازا تقديره هو.

 
اء   ي  ج  ان  الزَّ  د 

فاعل  )الزيدان(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه اللف ،مرفوع

 عوض عن التنوين في االسم الفرد.
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ن  
ي  د  ي  ت  الزَّ ي 

 
أ  ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ل بالسكون العارضظهورها اشتغال املح

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
ين(فاعل.  الفتوح  ،اءوعالمة نصبه الي ،مفعول به منصوب )الزيد 

 :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الفتح ،ما قبلها والكسور ما بعدها
 عوض عن التنوين في االسم الفرد.

 
 ن  ي  د  ي  الزَّ ب   ت  ر  ر  م  

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )مرر(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (مرر )/  لواحدةكالكلمة افيما هو  متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعبارز متصل مبني على الضم في للمفرد الذكر والؤنث، 
ين( حرف جر.  )الباء(فاعل.  وعالمة جره  ،مجرور بالباء)الزيد 

لنه  ،كسرعن ال ابةني ،الفتوح ما قبلها والكسور ما بعدها ،الياء
الجار واملجرور  عوض عن التنوين في االسم الفرد. :مثنى. النون 

 .ُت ْر رَ َم متعلق بِ 
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د   ي  اء  الزَّ  ن  و  ج 
فاعل  )الزيدون(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
لنه من جمع الذكر  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع

 تنوين في االسم الفرد.عن العوض  :السالم. النون 
 

ن   ي  د  ي  ت  الزَّ ي 
 
أ  ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
ين(فاعل.   ،وعالمة نصبه الياء ،مفعول به منصوب )الزيد 

لنه من  ،نيابة عن الفتح ،الكسور ما قبلها والفتوح ما بعدها
 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :النون  جمع الذكر السالم.

 
 ن  ي  د  ي  زَّ الب   ت  ر  ر  م  

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )مرر(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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 محل رفعتصل مبني على الضم في ز مبار للمفرد الذكر والؤنث، 
وعالمة جره  ،مجرور بالباءين( )الزيد  حرف جر.  )الباء(فاعل. 

لنه  ،كسرنيابة عن ال ،الكسور ما قبلها والفتوح ما بعدها ،الياء
عوض عن التنوين في االسم  :النون  من جمع الذكر السالم. 

 .ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ  الفرد.
 

اء   و  ج  ب 
 
 ك  أ
فاعل  )أبو(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع

 ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  )أبو(الخمسة. 
 في محل جر مضاف إليه. ،بارز متصل مبني على الفتح

 
اك   ب 

 
ت  أ ي 

 
أ  ر 

منع من  ،فتحة مقدرة على آخرهمبني على فعل ماض  )رأي(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 ل رفعحمفي  ،بارز متصل مبني على الضمللمفرد الذكر والؤنث، 
نيابة عن  ،وعالمة نصبه اللف ،ه منصوببمفعول  )أبا(فاعل. 
 ضمير )الكاف(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أبا ،الفتح
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في محل جر  ،بارز متصل مبني على الفتح املخاطب للمفرد الذكر،
 مضاف إليه.

 
ك   ي  ب 

 
أ  ب 

ت  ر  ر   م 
من  منع ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )مرر(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني على  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة اتمتحرك

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعبارز متصل مبني على الضم في للمفرد الذكر والؤنث، 

 ،وعالمة جره الياء ،مجرور بالباء )أبي(حرف جر.  )الباء(فاعل. 
الجار واملجرور متعلق  لنه من السماء الخمسة. ،نيابة عن الكسر

بارز  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :أبي .ُت ْر رَ َم بِ 
 في محل جر مضاف إليه. ،متصل مبني على الفتح

 

ان   ب  ر 
ض  ت  ان  و  ب  ر 

ض   ي 
 ،ده عن الناصب والجازمفعل مضارع مرفوع لتجر  )يضربان(

لنه من الفعال  ،الضمة ننيابة ع ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
ضمير بارز متصل مبني على : ألف االثنين، الخمسة. اللف

 )تضربان(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 
وعالمة معطوف على َيْضِرَباِن، والعطوف على الرفوع مرفوع، 
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لنه من الفعال الخمسة.  ،الضمة ننيابة ع ،رفعه ثبوت النون 
في  ،مير بارز متصل مبني على السكون ض: ألف االثنين، اللف

 فاعل.  محل رفع
 

ن   و  ب  ر 
ض  ت  ن  و  و  ب  ر 

ض   ي 
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يضربون(

لنه من الفعال  ،الضمة نيابة عن ،وعالمة رفعه ثبوت النون 
ضمير بارز متصل مبني على  : واو الجماعة،واوالخمسة. ال

 )تضربون(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 
وعالمة معطوف على َيْضِرُبْوَن، والعطوف على الرفوع مرفوع، 

لنه من الفعال الخمسة.  ،الضمة نيابة عن ،رفعه ثبوت النون 
في  ،كون ضمير بارز متصل مبني على الس، واو الجماعة، الواو

 اعل.ف محل رفع
 

ن   ي  ب  ر 
ض   ت 

 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )تضربين(
لنه من الفعال  ،الضمة نيابة عن ،وعالمة رفعه ثبوت النون 

ضمير بارز متصل مبني على  : ياء املخاطبة،الخمسة. الياء
 فاعل. محل رفعفي  ،السكون 
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ب   ر 
ض  ن  ي   ر  ض  ي   م  ل  ا و  ل 

 اب 
فعل مضارع منصوب  )يضربا(حرف نفي ونصب واستقبال.  ن()ل
لنه من الفعال  ،نيابة عن الفتح ،وعالمة نصبه حذف النون  ،ْن لَ بِ 

ضمير بارز متصل مبني على  : ألف االثنين،الخمسة. اللف
حرف نفي  )لم(فاعل. )الواو( حرف عطف.  محل رفعفي  ،السكون 

وعالمة جزمه  ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يضربا(وجزم وقلب. 
: ألف االثنين، لنه من الفعال الخمسة. اللف ،حذف النون 

 فاعل. محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 
 
م    ر  ض  ت   ل 

 ر  ض  ت   ن  ل  ا و  ب 
 اب 

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )تضربا(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(
: ألف ة. اللفلنه من الفعال الخمس ،وعالمة جزمه حذف النون 

فاعل.  محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  االثنين،
 )تضربا(حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(حرف عطف.  )الواو(

نيابة عن  ،وعالمة نصبه حذف النون  ،ْن لَ فعل مضارع منصوب بِ 
ضمير بارز : ألف االثنين، اللف لنه من الفعال الخمسة. ،الفتح

 فاعل.  محل رفعفي  ،السكون متصل مبني على 
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ا و  ب  ر 
ض  ن  ي   ر  ض  ي   م  ل  و   ل 

 او  ب 
فعل مضارع  )يضربوا(حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(

لنه  ،نيابة عن الفتح ،وعالمة نصبه حذف النون  ،ْن لَ منصوب بِ 
ضمير بارز متصل مبني  : واو الجماعة،من الفعال الخمسة. الواو

بين واو الجماعة  لفريقةاللف لفاعل.  محل رفعفي  ،على السكون 
حرف نفي وجزم وقلب.  )لم()الواو( حرف عطف.  .والم الفعل
 ،وعالمة جزمه حذف النون  ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يضربوا(

 : واو الجماعة،ن الفعال الخمسة. الواولنه م ،نيابة عن السكون 
فاعل. اللف  محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 

 بين واو الجماعة والم الفعل. لفريقةل
 
 ر  ض  ت   م  ل  

 ر  ض  ت   ن  ل  ا و  و  ب 
 او  ب 

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )تضربوا(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(
لنه من الفعال  ،نيابة عن السكون  ،وعالمة جزمه حذف النون 

ضمير بارز متصل مبني على  : واو الجماعة،الخمسة. الواو
بين واو الجماعة والم  فاعل. اللف للفريقة محل رفعفي  ،السكون 
حرف نفي ونصب واستقبال.  )لن(حرف عطف.  )الواو(. الفعل

 ،المة نصبه حذف النون وع ،ْن لَ فعل مضارع منصوب بِ  )تضربوا(
 : واو الجماعة،لنه من الفعال الخمسة. الواو ،نيابة عن الفتح
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لف . الفاعل محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 
 .بين واو الجماعة والم الفعل للفريقة

 

 ب  ر  ض  ت   م  ل  
 ب  ر  ض  ت   ن  ل  و   ي 

 ي 
 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )تضربي(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(

لنه من الفعال  ،نيابة عن السكون  ،وعالمة جزمه حذف النون 
ضمير بارز متصل  ،للمفرد الؤنثة : ياء املخاطبةالخمسة. الياء

 )لن(حرف عطف.  )الواو(فاعل.  محل رفعفي  ،ى السكون مبني عل
 ،ْن لَ فعل مضارع منصوب بِ  )تضربي(حرف نفي ونصب واستقبال. 
لنه من الفعال  ،نيابة عن السكون  ،وعالمة نصبه حذف النون 

ضمير بارز متصل  ،للمفردة الؤنثة : ياء املخاطبةالخمسة. الياء
 فاعل. محل رفعفي  ،مبني على السكون 
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  اب  ب  

 ال  ع  ف  ال  

 

 
 

 ت  ب  ر  ض  
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )ضرب(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني  )ضرب(/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم ،والؤنث الذكر لمفردل

 فاعل.
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  ب  ر  ض  ي  س  
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  )يضرب(حرف تنفيس.  )السين(

 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،الناصب والجازم
 ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. 

 
 ب  ر  ض  ي   ف  و  س  

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  (ضرب)يحرف تسويف.  )سوف(
 :وفاعلهوعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،الناصب والجازم

 ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.
 
 ب  ر  ض  ي   م  ل  

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يضرب(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(
ر فيه ضمير مستت :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله

 ا تقديره هو.جواز 
 

 ب  ر  اض  
 ي 

ضمير مستتر  :فعل أمر مبني على حذف النون. وفاعله )اضربي(
 .فيه وجوبا تقديره أنِت 

 ب  ر  اض  و   ب  ر  ض  ي  و   ب  ر  ض  
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ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(
فعل  )يضرب(حرف عطف.  )الواو(مستتر فيه جوازا تقديره هو. 

وعالمة رفعه ضمة  ،جرده عن الناصب والجازممرفوع لت مضارع
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :ظاهرة في آخره. وفاعله

سكون ظاهر في فعل أمر مبني على  )اضرب(حرف عطف.  )الواو(
 ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. :آخره. وفاعله

 
 ب  ر  ض  

ضمير  :وفاعلهفعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )ضرب(
 مستتر فيه جوازا تقديره هو.

 
 ىم  ر  

منع من  على اللف، فعل ماض مبني على فتحة مقدرة )رمى(
 ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. :ظهورها التعذر. وفاعله

 

 ان  ب  ر  ض  و   ت  ب  ر  ض  
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره )ضرب(

لكراهة التوالي أربع  ،عارضظهورها اشتغال املحل بالسكون ال
فعل ماض مبني  (ضرب)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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 محل رفعبارز متصل مبني على الضم في ، والؤنث الذكر لمفردل
فعل ماض مبني على فتحة  )ضرب(حرف عطف.  )الواو(فاعل. 

منع من ظهورها اشتغال املحل بالسكون  ،آخرهمقدرة على 
/  لكراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ،العارض

فعل ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع  (ضرب)
بارز  ،ضمير للمعظم نفسه أو التكلم ومعه غيره (نا) .متحرك

  في محل رفع فاعل. ،متصل مبني على السكون 
 

 او  ب  ر  ض  
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )ضرب(

واو الجماعة،  (الواو)ظهورها اشتغال املحل بحركة الناسبة. 
 (اللف) فاعل. محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 

 .بين واو الجماعة والم الفعل للفريقة
 

 م  ار  و   ع  اد  و   ش  اخ  
الفتحة قبلها دليل  ،لفمبني على حذف ال فعل أمر)اخش( 

 :من الفعل العتل اآلخر. وفاعلهلنه  ،نيابة عن السكون  ،عليها
 )ادع(حرف عطف.  )الواو(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. 

نيابة  ،الضمة قبلها دليل عليها ،مبني على حذف الواو فعل أمر
ضمير مستتر  :لنه من الفعل العتل اآلخر. وفاعله ،عن السكون 
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مبني  فعل أمر )ارم(حرف عطف.  )الواو(ره أنت. يه وجوبا تقديف
لنه  ،نيابة عن السكون  ،الكسرة قبلها دليل عليها، على حذف الياء

ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره  :من الفعل العتل اآلخر. وفاعله
 أنت.

 
 ر  ض  ا  

 ر  اض  ا و  ب 
 ب  ر  اض  ا و  و  ب 

 ي 
تتر ضمير مس :وفاعله .فعل أمر مبني على حذف النون  )اضربا(

فعل أمر  )اضربوا(حرف عطف.  )الواو(فيه وجوبا تقديره أنتما. 
ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره  :مبني على حذف النون. وفاعله

فعل أمر مبني على حذف  )اضربي(حرف عطف.  )الواو(أنتم. 
 .ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنِت  :النون. وفاعله

 

 ر  ض  ا  
 ة  و  س  ا ن  ي   ن  ب 

 التصاله بنون النسوة. ،مبني على السكون  فعل أمر )اضرب(
محل في  ،ضمير بارز متصل مبني على الفتح ،نون النسوة )النون(

منادى مبني على  )نسوة(. للبعيد حرف النداء )يا(فاعل.  رفع
 في محل نصب منصوب بياء النداء. ،الضم

 

 

 



62 | Adi Fadli 

 ر  اض  
 ر  اض  و   ن  ب 

 نَّ ب 
التصاله بنون التوكيد  ،لفتحمبني على ا فعل أمر )اضرب(

حرف ال محل لها من  ،نون التوكيد الخفيفة )النون(الخفيفة. 
 )الواو(. ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنِت  :اإلعراب. وفاعله

التصاله بنون  ،مبني على الفتح فعل أمر )اضرب(حرف عطف. 
حرف ال محل لها  ،نون التوكيد الثقيلة )النون(التوكيد الثقيلة. 
 .ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنِت  :لهمن اإلعراب. وفاع

 
 
 
 م  و  ق  أ

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )أقوم(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله

 تقديره أنا.
 
 م  و  ق  ن  

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )نقوم(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :آخره. وفاعلهضمة ظاهرة في رفعه 

 تقديره نحن.
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 م  و  ق  ي  
وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يقوم(

ضمير مستتر فيه جوازا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله
 تقديره هو.

 
 م  و  ق  ت  

 وعالمة ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )تقوم(
ضمير مستتر فيه جوازا  :مة ظاهرة في آخره. وفاعلهرفعه ض

 تقديره هي.
 
 ه  
 م  و  ق  ت   د  ن 

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )هند(
وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )تقوم(

ضمير مستتر فيه جوازا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله
 خبر البتدأ. محل رفعفي  ،عله هي. الجملة من الفعل والفاتقدير 

 
م   ر  ك 

 
 أ

ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )أكرم(
 مستتر فيه جوازا تقديره هو.
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س  ز   ر ج   اء  و  الدَّ  د  ي  ن 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )نرجس(

مفعول به  )الدواء(ظاهرة في آخره. وعالمة رفعه ضمة  ،مرفوع
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصوب

 
 ز  
 
أ ن  ر    ب  ي  الشَّ  د  ي  ي 

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )يرنأ(
مفعول به  )الشيب(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصوب
 
   د  ي  ز   م  لَّ ع  ت  

 
 س  ال

 
 ة  ل  أ

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )تعلم(
مفعول به  )السألة(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصوب
 

 ج  ع  ي  
  ي  ن  ب 

 
 ب  ر  ض  ت   ن  أ
 ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يعجب(

ياء  (الياء)للوقاية.  (النون )عه ضمة ظاهرة في آخره. مة رفوعال 
في محل نصب  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  التكلم،

فعل مضارع  )تضرب(حرف مصدري ونصب.  )أن(مفعول مقدم. 
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 منصوب بِ 
َ
ضمير  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،ْن أ

ت عليه في تأويل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وأن وما دخل
 فاعل يعجب. محل رفعفي  ،مصدر

 
 د  ي  ز   م  و  ق  ي   ن  ل  

فعل مضارع منصوب  )يقوم(حرف نفي ونصب واستقبال. )لن( 
 ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،َلْن بِ 

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 
 إ  
  ن  ذ 

 
 ر  ك  أ

 ك  م 
 ،ْن ذَ إِ رع منصوب بِ مضا فعل )أكرم(حرف جواب ونصب.  )إذن(

ضمير مستتر فيه  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله
بارز  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(وجوبا تقديره أنا. 

 في محل نصب مفعول به. ،متصل مبني على الفتح
 
 ج  
  ي  ك   ت  ئ 

 
 ر  ق  أ

 
 أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )جئ(
لكراهة التوالي أربع  ،ل بالسكون العارضا اشتغال املحظهوره

فعل ماض مبني على  (جئ)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك



66 | Adi Fadli 

 محل رفعبارز متصل مبني على الضم في ، والؤنث الذكر لمفردل
رع منصوب مضا فعل )أقرأ(حرف مصدري ونصب.  )كي(فاعل. 

ضمير مستتر  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،ْي كَ بِ 
 فيه وجوبا تقديره أنا.

 
 ج  
  ت  ئ 

 
 ل 

 ر  ق 
 
 أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )جئ(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (جئ)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء). السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم، والؤنث الذكر لمفردل
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة  )أقرأ(الم كي.  )اللم(فاعل. 

 :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،وجوبا بعد الم كي
 ديره أنا.فيه وجوبا تقضمير مستتر 

 
 ج  
 ل   ت  ئ 

  ي  ك 
 
 ر  ق  أ

 
 أ

منع من  ،مبني على فتحة مقدرة على آخره ماضفعل  )جئ(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني على  (جئ)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
كلم تال ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمالذكر،  لمفردل
فعل مضارع  )أقرأ(حرف مصدري ونصب.  )كي(الم كي.  )اللم(

ضمير  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،ْي كَ منصوب بِ 
 مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.

 

 ي  ل   للا   ن  ك  ي   م  ل  و   – م  ه  ب  ّذ  ع  ي  ل   للا   ان  ا ك  م  و  
  ر  ف  غ 

 م  ه  ل 
 ماضفعل  )كان(نافية  )ما(ية. ما قبلها من اآل  بحسب )الواو(
اسمه مرفوع به وعالمة  )للا(نصب الخبر. يرفع االسم و ي ،ناقص

فعل  )يعذب(الم الجحود.  )اللم(رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
وعالمة  ،مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الم الجحود

ضمير مستتر فيه جوازا  :رة في آخره. وفاعلهنصبه فتحة ظاه
في محل جر  ،مصدر ن وما دخلت عليه في تأويلأتقديره هو. و 

ا. د  يْ رِ تقديره ُم  مجرور بالالم. الجار واملجرور متعلق بمحذوف
 (هم)وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،مريدا خبره منصوب به

في  ،ى الضمبارز متصل مبني عل املخاطب لجمع الذكور، ضمير
حرف عطف.  )الواو(عالمة الجمع.  :اليممحل نصب مفعول به. 

ناقص من فعل مضارع  )يكن(وقلب. وجزم حرف نفي  )لم(
وهو مجزوم  ،نصب الخبريرفع االسم و ي ،متصرفات كان الناقص

وحركت بالكسرة لجل التخلص من  ،سكون الوعالمة جزمه  ،ْم لَ بِ 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  ،فوع بهاسمه مر  )للا(التقاء الساكنين. 
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بأن  فعل مضارع منصوب )يغفر(الم الجحود.  )اللم(في آخره. 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مضمرة وجوبا بعد الم الجحود

ن وما دخلت أضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و  :آخره. وفاعله
ر في محل جر مجرور بالالم. الجار واملجرو  ،عليه في تأويل مصدر

وعالمة  ،صوب بها. مريدا خبره مند  يْ رِ متعلق بمحذوف تقديره ُم 
 ضمير (م)هحرف جر.  )اللم(نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 

في محل جر  ،بارز متصل مبني على الضم املخاطب لجمع الذكور،
 .َر فِ غْ يَ الجار واملجرور متعلق بِ  عالمة الجمع. :اليممجرور بالالم. 

 
ل    إ 

ع  ر ج  ى ي  تَّ س   ح  و  ا م  ن   ىي 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة  )يرجع(حرف جر وغاية.  )حتى(

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،وجوبا بعد حتى بمعنى إلى
ضمير للمعظم نفسه أو التكلم ومعه غيره،  )نا(حرف جر.  )إلى(

في محل جر مجرور بإلى.  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 
وعالمة رفعه  ،فاعل مرفوع )موس ى(. َع ِج رْ يَ بِ  الجار واملجرور متعلق

لن اللف ال  ،منع من ظهورها التعذر ،ضمة مقدرة على اللف
 تقبل الحركة لذاتها.
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ة   نَّ ج  ل  ال  خ  د  ى ت  تَّ م  ح  ل  س 
 
 أ

ضمير مستتر فيه  :وفاعله .فعل أمر مبني على السكون  )أسلم(
فعل  ل(دخ)تحرف جر بمعنى أال.  )حتى(وجوبا تقديره أنت. 

وعالمة  ،مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى بمعنى أال
ضمير مستتر فيه وجوبا  :نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله

 ، وهو منصوبمنصوب بنزع الخافض )الجنة(تقديره أنت. 
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

 
 
 
 ف   ل  ب  ق  أ

 
 إ   ن  س  ح  أ

 ك  ي  ل 
ضمير مستتر فيه  :ون. وفاعلهمبني على السك فعل أمر )أقبل(

فعل مضارع  )أحسن(فاء السببية.  )الفاء(وجوبا تقديره أنت. 
 ،الواقعة بعد المر ،بعد فاء السببيةوجوبا منصوب بأن مضمرة 

ضمير مستتر فيه  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله
لمفرد لاملخاطب  ضمير )الكاف(حرف جر.  )إلى(وجوبا تقديره أنا. 

ى. لَ إِ في محل جر مجرور بِ  ،بارز متصل مبني على الفتح ،الذكر
 الجار واملجرور متعلق بِ 
ُ
 .َن ِس ْح أ

 
  ب  ض  غ  ي  ا ف  د  ي  ز   ب  ر  ض   ت  ل  

 
 ب  ض  غ  ي  و   و  أ

وعالمة  ،فعل مضارع مجزوم بال الناهية )تضرب(ناهية.  )ل(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله
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وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول به منصوب )زيدا(أنت. تقديره 
فعل مضارع  )يغضب(فاء السببية.  )الفاء(ظاهرة في آخره. 

 ،الواقعة بعد النهي ،منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية
ضمير مستتر فيه  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله

 )يغضب(عية. واو ال )الواو( حرف عطف. )أو(جوازا تقديره هو. 
الواقعة  ،فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو العية

ضمير  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،بعد النهي
 مستتر فيه جوازا تقديره هو.

 
  ّب  ر  

 ّف  و 
  ي  ن  ق 

 ف 
 
 ح  ال  ص   ل  م  ع  أ

 
  و  ا أ

 
 اح  ال  ص   ل  م  ع  أ

حرف  :. الياءْي ب ِ رَ ا منادى حذفت منه ياء النداء تقديره يَ  )رب(
وعالمة نصبه فتحة  ،منادى منصوب بياء النداء :النداء. رب

منع من ظهورها  ،املحذوفة تخفيفا ،مقدرة على ما قبل ياء التكلم
 :مضاف. وياء التكلم املحذوفة :اشتغال املحل بحركة الناسبة. رب

. في محل جر مضاف إليه ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 
ضمير مستتر فيه  :فعل الدعاء مبني على السكون. وفاعله )وفق(

ضمير بارز ياء التكلم،  )الياء(للوقاية.  )النون(وجوبا تقديره أنت. 
فاء  )الفاء(في محل نصب مفعول به.  ،ل مبني على السكون متص

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد  )أعمل(السببية. 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الواقعة بعد الدعاء ،فاء السببية
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 )صالحا(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.  :آخره. وفاعله
)أو( في آخره.  وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ،مفعول به منصوب

فعل مضارع منصوب  )أعمل(واو العية.  )الواو(حرف عطف. 
وعالمة  ،الواقعة بعد الدعاء ،واو العيةبأن مضمرة وجوبا بعد 

ضمير مستتر فيه وجوبا  :علهظاهرة في آخره. وفانصبه فتحة 
وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول به منصوب )صالحا(تقديره أنا. 

 .ظاهرة في آخره
 
  ار  ي الدَّ ف   د  ي  ز   ل  ه  

 ف 
 
 إ   ب  ه  ذ  أ

  ه  ي  ل 
 
 و   و  أ

 
 إ   ب  ه  ذ  أ

 ه  ي  ل 
وعالمة رفعه  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(حرف استفهام.  )هل(

وعالمة  ،ْي فِ مجرور بِ  )الدار(حرف جر. )في( خره. ضمة ظاهرة في آ
جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف 

فعل  )أذهب(فاء السببية.  )الفاء(. خبر البتدأتقديره كائن 
الواقعة بعد  ،مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية

ضمير  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،االستفهام
ضمير بارز  الهاء()حرف جر.  ()إلىمستتر فيه وجوبا تقديره أنا. 

ى. الجار واملجرور لَ إِ في محل جر مجرور بِ  ،متصل مبني على الكسر
 متعلق بِ 
َ
 )أذهب(واو العية.  )الواو(حرف عطف.  )أو(. َب َه ذْ أ

الواقعة بعد  ،فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو العية
ضمير  :به فتحة ظاهرة في آخره. وفاعلهمة نصوعال  ،االستفهام
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ضمير بارز  )الهاء(حرف جر.  )إلى( مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.
ى. الجار واملجرور لَ إِ في محل جر مجرور بِ  ،متصل مبني على الكسر

 متعلق بِ 
َ
 .َب َه ذْ أ

 
 
 
 ز  ن   ت  ل  أ

 ع   ل 
 ص  ت  ا ف  ن  د  ن 

 ر  ي  خ   ب  ي 
 
 ص  ت  و   و  ا أ

 ار  ي  خ   ب  ي 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )تنزل(عرض.  رفح )أل(

ضمير مستتر  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،والجازم
وهو  ،الكانية يةظرفالمنصوب على  )عند(فيه وجوبا تقديره أنت. 

. ُل زِ نْ تَ منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 
بارز كلم ومعه غيره، نفسه أو التضمير للمعظم )نا( مضاف  :عند

فاء  )الفاء( في محل جر مضاف إليه.  ،متصل مبني على السكون 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء  )تصيب(السببية. 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،رضعالالواقعة بعد  ،السببية

مفعول  )خيرا(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.  :آخره. وفاعله
حرف  )أو(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،نصوببه م

فعل مضارع منصوب بأن  )تصيب(واو العية.  )الواو(عطف. 
وعالمة نصبه فتحة  ،عرضالالواقعة بعد  ،واو العيةمضمرة بعد 

 ظاهرة في آخره. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
 ة في آخره.وعالمة نصبه فتحة ظاهر  ،مفعول به منصوب )خيرا(
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 ل  أ

 
  ك  ر  ك  ش  ي  ا ف  د  ي  ز   ت  م  ر  ك   أ

 
 ك  ر  ك  ش  ي  و   و  أ

فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في  )أكرم(حرف عرض.  )أل(
لكراهة  ،سكون العارضالب اشتغال املحلمنع من ظهورها  ،آخره

فعل  (أكرم) / التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
 (التاء) .التصاله بضمير رفع متحركماض مبني على السكون، 

في  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب
وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول به منصوب )زيدا( محل رفع فاعل.

فعل مضارع  )يشكر(فاء السببية.  )الفاء(ظاهرة في آخره. 
 ،وجوبا بعد فاء السببية بعد العرض ،منصوب بأن مضمرة

ضمير مستتر فيه  :هرة في آخره. وفاعلهبه فتحة ظاوعالمة نص
بارز  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(جوازا تقديره هو. 

حرف  )أو(مفعول به.  محل نصبفي  ،متصل مبني على الفتح
فعل مضارع منصوب بأن  )يشكر(واو العية.  )الواو(عطف. 
ه فتحة وعالمة نصب ،وجوبا بعد واو العية بعد العرض ،مضمرة

ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :ة في آخره. وفاعلهظاهر 
بارز متصل مبني على  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(

 مفعول به. محل نصبفي  ،الفتح
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  ف  ال  م   ي  ل   ت  ي  ل  
 
 م   جَّ ح  أ

  ه  ن 
 
 و   و  أ

 
 م   جَّ ح  أ

 ه  ن 
ر. حرف ج )اللم(رفع الخبر. ينصب االسم و يحرف تمني  )ليت(

في محل  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  ،التكلمياء  ياء(ال)
جر مجرور بالالم. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن 

وعالمة نصبه  ،اسم ليت مؤخر منصوب )مال(خبر ليت مقدم. 
فعل مضارع  )أحج(فاء السببية.  )الفاء(فتحة ظاهرة في آخره. 

 ،الواقعة بعد التمني ،سببيةمنصوب بأن مضمرة بعد فاء ال
ضمير مستتر فيه  :ره. وفاعلهوعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخ

ضمير بارز متصل مبني  )الهاء(حرف جر.  )من(وجوبا تقديره أنا. 
 . الجار واملجرور متعلق بِ ْن مِ في محل جر مجرور بِ  ،على الضم

َ
. ج  ُح أ

 فعل مضارع )أحج(واو العية.  )الواو(حرف عطف.  )أو(
وعالمة  ،الواقعة بعد التمني ،مضمرة بعد واو العية منصوب بأن

ضمير مستتر فيه وجوبا  :نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله
ضمير بارز متصل مبني على  )الهاء(حرف جر.  )من(تقديره أنا. 

 . الجار واملجرور متعلق بِ ْن مِ في محل جر مجرور بِ  ،الضم
َ
 .ج  ُح أ

 
  ي  ّل  ع  ل  

 
  ن  م  ه  ف  ي  ف   خ  ي  شَّ ال ع  اج  ر  أ

 
 س  ي ال

 
  ة  ل  أ

 
  ن  م  ه  ف  ي  و   و  أ

 
 س  ي ال

 
 ة  ل  أ

 ،ياء التكلم )الياء( رفع الخبر.ينصب االسم و ي ،حرف ترجي )لعل(
في محل نصب اسمه.  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )أراجع(
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ضمير مستتر فيه وجوبا  :ره. وفاعلهرفعه ضمة ظاهرة في آخ
نصبه فتحة  ةوعالم ،مفعول به منصوب )الشيخ(تقديره أنا. 

خبره.  محل رفعفي  ،ظاهرة في آخره. الجملة من الفعل والفاعل
 ،فعل مضارع منصوب بأن مضمرة )يفهم(فاء السببية.  )الفاء(

ي وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ف ،وجوبا بعد فاء السببية بعد الترجي
 )النون(ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :آخره. وفاعله

 ،ضمير بارز متصل مبني على السكون ياء التكلم،  )الياء(للوقاية. 
 ،مفعول ثاني منصوب )السألة(في محل نصب مفعول أول. 

واو  )الواو(حرف عطف.  )أو(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
وجوبا بعد واو  ،بأن مضمرة فعل مضارع منصوب )يفهم(العية. 

 :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،العية بعد الترجي
ياء  )الياء(للوقاية. )النون( ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. 

في محل نصب  ،صل مبني على السكون ضمير بارز متالتكلم، 
وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول ثاني منصوب )السألة(مفعول أول. 

 هرة في آخره.ظا
 
 ا ت  م  

 
 ت  أ

 ّد  ح  ت  ا ف  ن  ي 
 ن  ث 

 
 ّد  ح  ت  و   و  ا أ

 ان  ث 
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب فعل  )تأتي(نافية.  )ما(

 :منع من ظهورها الثقل. وفاعله ،وعالمة رفعه الياء ،والجازم
ضمير للمعظم نفسه أو  )نا(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. 
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في محل  ،متصل مبني على السكون بارز ضمير التكلم ومعه غيره، 
فعل مضارع  )تحدث(فاء السببية.  )الفاء(نصب مفعول به. 

وعالمة  ،وجوبا بعد فاء السببية بعد النفي ،منصوب بأن مضمرة
ضمير مستتر فيه وجوبا  :نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله

ضمير للمعظم نفسه أو التكلم ومعه غيره،  )نا(تقديره أنت. 
في محل نصب مفعول به.  ،ارز متصل مبني على السكون ر بضمي
فعل مضارع  )تحدث(واو العية.  )الواو(حرف عطف.  )أو(

وعالمة  ،وجوبا بعد واو العية بعد النفي ،نصوب بأن مضمرةم
ضمير مستتر فيه وجوبا  :نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله

ومعه غيره، ضمير للمعظم نفسه أو التكلم  )نا(تقديره أنت. 
 في محل نصب مفعول به. ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 

 
 
  ر  اف  ك  ال   نَّ ل  ت  ق  ل  

 
 م  ل  س  ي   و  أ

 ،فعل مضارع مبني على الفتح )أقتلن(الم الؤطئة.  )اللم(
حرف ال  :ونون التوكيد الثقيلة .التصاله بنون التوكيد الثقيلة

تقديره أنا. فيه وجوبا  ضمير مستتر :محل لها من اإلعراب. وفاعله
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،مفعول به منصوب )الكافر(

فعل مضارع منصوب  )يسلم(حرف عطف التي بمعنى أال.  )أو(
وعالمة نصبه فتحة  ،وجوبا بعد أو التي بعمنى أال ،بأن مضمرة

 ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. :ظاهرة في آخره. وفاعله
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  ك  نَّ م  ز  ل  ل  

 
 ي  ّق  ح   ي  ن  ي  ض  ق  ت   و  أ

ِ ؤَ الم اْلُ  )اللم(
فعل مضارع مبني على الفتح  )ألزمن(للقسم.  ِة ئَ ط 

حرف ال  :ونون التوكيد الثقيلة .التصاله بنون التوكيد الثقيلة
ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.  :محل لها من اإلعراب. وفاعله

متصل مبني على رز با ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(
حرف تخيير بمعنى إلى.  )أو(في محل نصب مفعول به.  ،الفتح

وجوبا بعد أو التي  ،فعل مضارع منصوب بأن مضمرة )تقض ي(
ضمير  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ،بعمنى إلى

ياء  )الياء(للوقاية.  )النون( مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
في محل نصب  ،مبني على السكون  تصلز مضمير بار التكلم، 

وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول ثاني منصوب )حق(مفعول أول. 
منع من ظهورها اشتغال املحل  ،مقدرة على ما قبل ياء التكلم

ضمير بارز  :ياء التكلم )الياء(. مضاف :بحركة الناسبة. حق
 في محل جر مضاف إليه. ،مبني على السكون متصل 

 
 د  ي  ز   ب  ر  ض  ي   م  ل  

 ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يضرب(حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(
وعالمة  ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. 

 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
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 َّ
 
 ي  اب  ذ  ا ع  و  ق  و  ذ  ا ي  ل

 ،ام  لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )يذوقوا(حرف نفي وجزم وقلب.  )لا(
لنه من الفعال  ،عن السكون  ابةني ،وعالمة جزمه حذف النون 

ضمير بارز متصل مبني على  : واو الجماعة،الخمسة. الواو
وعالمة  ،مفعول به منصوب )عذاب(فاعل.  محل رفعفي  ،السكون 

منع من  ،نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء التكلم املحذوفة
 )الياء(مضاف.  :ظهورها اشتغال املحل بحركة الناسبة. عذاب

في محل جر  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  :تكلمياء ال
 مضاف إليه.

 

 
 
 ح  ر  ش  ن   م  ل  أ

حرف نفي وجزم وقلب.  )لم(لالستفهام التقريري.  )اللف(
وعالمة جزمه سكون ظاهر في  ،ْم لَ فعل مضارع مجزوم بِ  )نشرح(

 ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. :آخره. وفاعله
 
 
 
َّ أ
 
 ل

 
 إ   ن  س  ح  ا أ

 ك  ي  ل 
فعل  )أحسن(حرف نفي وجزم وقلب.  )لا(لالستفهام.  (همزة)ال

 :ظاهر في آخره. وفاعله سكون وعالمة جزمه  ،ام  لَ مضارع مجزوم بِ 
 )الكاف(حرف جر.  )إلى(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. 
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في  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب ضمير 
 املجرور متعلق بِ جار و ى. اللَ إِ محل جر مجرور بِ 

َ
 .ْن ِس ْح أ

 
 ي  ل  

 ة  ع  س   و  ذ   ق  ف  ن 
وعالمة  ،فعل مضارع مجزوم بالم المر )ينفق(الم المر.  )اللم(

 ،فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو )ذو(جزمه سكون ظاهر في آخره. 
 )سعة(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. ذو ،نيابة عن الضمة

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ،مضاف إليه مجرور بالضاف
 
 ي  ل  

  ض  ق 
 ك  ب  ا ر  ن  ي  ل  ع 
 ،فعل مضارع مجزوم بالم الدعاء )يقض(الم الدعاء.  )اللم(

نيابة عن  ،الكسرة قبلها دليل عليها، وعالمة جزمه حذف الياء
ضمير  )نا(حرف جر.  )على(لنه من الفعل العتل اآلخر.  ،السكون 

بارز متصل مبني على عه غيره، للمعظم نفسه أو التكلم وم
. ِض ْق يَ واملجرور متعلق بِ  ى. الجارَل عَ في محل جر مجرور بِ  ،السكون 

 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. رب ،فاعل مرفوع )رب(
بارز متصل مبني  لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف. 

 في محل جر مضاف إليه. ،على الفتح
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 ف  خ   ت  ل  
وعالمة جزمه  ،فعل مضارع مجزوم بال الناهية )تخف( ية.ناه)ل( 

ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره  :سكون ظاهر في آخره. وفاعله
 أنت.

 
 ان  ذ  اخ  ؤ   ت  ا ل  ن  بَّ ر  

 .حرف النداء :. ياب  ا رَ منادى خذفت منه ياء النداء تقديره يَ  )رب(
ي وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ف ،منادى منصوب بياء النداء :رب

ضمير للمعظم نفسه أو التكلم ومعه غيره،  )نا(مضاف  :آخره. رب
 )ل(في محل جر مضاف إليه.  ،بارز متصل مبني على السكون 

وعالمة جزمه  ،فعل مضارع مجزوم بال الناهية )تؤاخذ(ناهية. 
ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره  :سكون ظاهر في آخره. وفاعله

ضمير بارز لتكلم ومعه غيره، ضمير للمعظم نفسه أو ا نا()أنت. 
 في محل نصب مفعول به. ،متصل مبني على السكون 

 
 ر  م  ع   م  ق  ي   د  ي  ز   م  ق  ي   ن  إ  

 :والثاني ،فعل شرط :. الول جزم فعلينيحرف شرط جازم  )إن(
على أنه فعل  ْن إِ فعل مضارع مجزوم بِ  )يقم(جوابه وجزاؤه. 

 ،فاعل مرفوع )زيد(وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره.  ،شرط
 ْن إِ فعل مضارع مجزوم بِ  )يقم(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
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وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره.  ،على أنه جوابه وجزاؤه
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،فاعل مرفوع )عمر(

 
ل   ع  ف 

 
ل  أ ع  ف  ا ت   م 

 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  )ما(
ا على أنه فعل َم فعل مضارع مجزوم بِ  )تفعل(جزاؤه. به و جوا

ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط
ا على أنه َم فعل مضارع مجزوم بِ  )أفعل(فيه وجوبا تقديره أنت. 

ضمير  :اهر في آخره. وفاعلهوعالمة جزمه سكون ظ ،جوابه وجزاؤه
 مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.

 
ن   ه   ي  م  ع  م  م  ق 

 
م  أ  ق 

 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم )من( 
على أنه فعل  ْن َم فعل مضارع مجزوم بِ  )يقم(جوابه وجزاؤه. 

ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط
على أنه  ْن َم فعل مضارع مجزوم بِ  )أقم(فيه وجوبا تقديره أنت. 

ضمير  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،اؤهجوابه وجز 
 ،منصوب على الظرفية الكانية )مع(مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. 

مضاف.  :ظاهرة في آخره. معوهو منصوب وعالمة نصبه فتحة 
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 ،بارز متصل مبني على الضم الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء(
 في محل جر مضاف إليه.

 
ف   ا ت  م  ه  ل  م  ع  ف 

 
ل  أ  ع 

 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  )مهما(
ا على أنه فعل مَ هْ َم فعل مضارع مجزوم بِ  )تفعل(جوابه وجزاؤه. 

ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط
ا على أنه مَ هْ َم فعل مضارع مجزوم بِ  )أفعل(فيه وجوبا تقديره أنت. 

ضمير  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،زاؤهجوابه وج
 مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.

 
ر   م  م  ع  ق  د  ي  ي  م  ز  ق  ا ي  م  ذ   إ 

 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول يحرف شرط جازم  )إذما(
ا على أنه فعل َم ذْ إِ فعل مضارع مجزوم بِ  )يقم(جوابه وجزاؤه. 

 ،فاعل مرفوع )زيد(في آخره.  وعالمة جزمه سكون ظاهر ،شرط
فعل مضارع مجزوم  )يقم(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

زمه سكون ظاهر في آخره. وعالمة ج ،ا على أنه جوابه وجزاؤهَم ذْ إِ بِ 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،فاعل مرفوع )عمر(
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ر ب  
ض 

 
ر ب  أ

ض  ا ت  يًّ
 
 أ

 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  )أيا(
 فعل مضارع مجزوم بِ  )تضرب(جوابه وجزاؤه. 

َ
ا على أنه فعل ي  أ

ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط
 فعل مضارع مجزوم بِ  )أضرب(فيه وجوبا تقديره أنت. 

َ
ا على أنه ي  أ

ضمير  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،جوابه وجزاؤه
 ا تقديره أنا.ر فيه وجوبمستت

 
ل   ل  آك  ك 

 
أ ى ت  ت   م 
 :والثاني ،فعل شرط :ل جزم فعلين. الو ياسم شرط جازم  )متى(

ى على أنه فعل تَ َم فعل مضارع مجزوم بِ  )تأكل(جوابه وجزاؤه. 
ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط

ى على أنه تَ َم م بِ فعل مضارع مجزو  )آكل(فيه وجوبا تقديره أنت. 
ضمير  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،جوابه وجزاؤه

 مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.
 

ل   د  ع 
 
ل  أ د  ع  ا ت  ان  م  يَّ

 
 أ

 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  )أيان(
 فعل مضارع مجزوم بِ  )تعدل(زائدة.  )ما(جوابه وجزاؤه. 

َ
 على اَن ي  أ

 ،وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،فعل شرط أنه
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فعل مضارع مجزوم  )أعدل(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. 
 بِ 
َ
وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره.  ،على أنه جوابه وجزاؤه اَن ي  أ

 ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. :وفاعله
 

ز ل  
ن 
 
ل  أ ز 

ن  ا ت  م  ن  ي 
 
 أ

والثاني  ،فعل شرط :لين. الول جزم فعيجازم  اسم شرط )أين(
 فعل مضارع مجزوم بِ  )تنزل(زائدة.  )ما(جوابه وجزاؤه. 

َ
على  َن يْ أ

 :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،أنه فعل شرط
فعل مضارع مجزوم  )أنزل(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. 

 بِ 
َ
ره. كون ظاهر في آخوعالمة جزمه س ،على أنه جوابه وجزاؤه َن يْ أ

 ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. :وفاعله
 

ح   ب  ر  م  ت  ق 
ت  س  ى ت  نَّ

 
 أ

 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  )أنى(
 فعل مضارع مجزوم بِ  )تستقم(جوابه وجزاؤه. 

َ
ى على أنه فعل ن  أ

 ضمير مستتر :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط
 فعل مضارع مجزوم بِ  )تربح(تقديره أنت. فيه وجوبا 

َ
ى على أنه ن  أ

ضمير  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،جوابه وجزاؤه
 مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
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ا اح  ج  ك  للا  ن  ر  ل  ّد 
ق  م  ي  ق 

ت  س  ا ت  م  ث  ي   ح 
 :يوالثان ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  ا()حيثم

ا على أنه فعل َم ثُ يْ َح فعل مضارع مجزوم بِ  )تستقم(جوابه وجزاؤه. 
ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط

ا على َم ثُ يْ َح فعل مضارع مجزوم بِ  )يقدر(فيه وجوبا تقديره أنت. 
 :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،أنه جوابه وجزاؤه

 )الكاف(الم الجر.  )اللم(زا تقديره هو. ضمير مستتر فيه جوا
في  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير

فاعل  )للا(. ْر د ِ َق يُ محل جر مجرور بالالم. الجار واملجرور متعلق بِ 
مفعول به  )نجاحا(. وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ،مرفوع

 .وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ،منصوب
 

س   ل  ج 
 
س  أ ل  ج 

ا ت  م  ف  ي   ك 
 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  )كيفما(

فعل ا على أنه َم َف يْ َك فعل مضارع مجزوم بِ  )تجلس(جوابه وجزاؤه. 
ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،شرط

ا على َم َف يْ َك فعل مضارع مجزوم بِ  )أجلس(فيه وجوبا تقديره أنت. 
 :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،أنه جوابه وجزاؤه

 ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.
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ل   مَّ ح  ت  ة  ف  اص  ص  ك  خ  ب  ص 
ا ت  ذ  إ 

 و 
جزم ياسم شرط جازم  )إذا(. من الشعر ا قبلهام بحسب )الواو(

فعل  )تصب(جوابه وجزاؤه.  :والثاني ،فعل شرط :فعلين. الول 
وعالمة جزمه سكون  ،ا على أنه فعل شرطذَ إِ ع مجزوم بِ مضار 

بارز  ،لمفرد الذكرلاملخاطب  ضمير )الكاف(ظاهر في آخره. 
 )خصاصة(محل نصب مفعول مقدم. في  ،متصل مبني على الفتح

 )الفاء(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مؤخر مرفوع
مقدر على فعل أمر مبني على سكون  )تحمل(رابطة للجواب. 

ضمير  :فاعلهبحركة الراوي. و  اشتغال املحل منع من ظهوره ،آخره
الجملة من الفعل والفاعل في محل  .تمستتر فيه وجوبا تقديره أن

 جزم جواب الشرط.
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  ات  ع  و  ف  ر  م   اب  ب  

 اء  م  س  ال  

 
 
 

د   ي  اء  ز  ل   ج  غ  ي  و  اض   ق  ال  ى و  ت  ف  ال  ي  و   م 
فاعل  )زيد(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )الفتى(
لن اللف  ،منع من ظهورها التعذر ،رفعه ضمة مقدرة على اللف

معطوف  )القاض ي(حرف عطف.  )الواو(. ال تقبل الحركة لذاتها
وعالمة رفعه ضمة مقدرة  ،مرفوعوالعطوف على الرفوع  ،د  يْ على زَ 

 )غلم(حرف عطف.   )الواو(منع من ظهورها الثقل.  ،على الياء
وعالمة رفعه  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ 

اشتغال ها منع من ظهور  ،ياء التكلم ما قبل ضمة مقدرة على
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ضمير  :التكلمياء  )الياء( .مضاف :بحركة الناسبة. غالم املحل
 في محل جر مضاف إليه. ،بارز متصل مبني على السكون 

 
و  ر  م  ب  ع  ر  ض  ي  د  و  ي  ر ب  ز 

 ض 
ظاهرة في  وهو مبني على فتحة ،مبني للمجهول  ماضفعل )ضرب( 
اهرة في وعالمة رفعه ضمة ظ ،نائب الفاعل مرفوع )زيد(آخره. 
 ،فعل مضارع مبني للمجهول  )يضرب(حرف عطف.  )الواو(آخره. 

وعالمة رفعه ضمة  ،وهو مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم
وعالمة رفعه ضمة  ،نائب الفاعل مرفوع )عمرو(ظاهرة في آخره. 
 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. ظاهرة في آخره.

 
اض    ق  ال  ى و  ت  ف  ال  د  و  ي  ي  ز  م 

ل  غ  ن  ي  و  و  م  ائ 
 ق 

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(
والعطوف على  ،د  يْ معطوف على زَ  )الفتى( حرف عطف )الواو(

منع من  ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على اللف ،الرفوع مرفوع
ف حر  )الواو(ال تقبل الحركة لذاتها.  اللف لن ،ظهورها التعذر

والعطوف على الرفوع  ،د  يْ معطوف على زَ  )القاض ي(طف. ع
منع من ظهورها  ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء ،مرفوع
والعطوف  ،د  يْ معطوف على زَ  )غلم(حرف عطف.  )الواو(الثقل. 

وعالمة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء  ،على الرفوع مرفوع
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 :بحركة الناسبة. غالم حلاملاشتغال منع من ظهورها  ،التكلم
 ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  :ياء التكلم )الياء(مضاف. 

 ،مرفوع بالبتدأ خبر البتدأ )قائمون(في محل جر مضاف إليه. 
لنه من جمع الذكر  ،ضمةال نيابة عن ،الواووعالمة رفعه 

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :. النون السالم
 

د   ي  ان  ز  ا ك  م  ائ 
 ق 

اسمه  )زيد(الخبر. نصب وياالسم رفع ي ،ناقص ماضفعل  )كان(
خبره  )قائما(ظاهرة في آخره. ضمة  رفعهوعالمة  ،بهمرفوع 

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،بهمنصوب 
 

م   ائ 
ا ق  د  ي  نَّ ز   إ 

 )زيدا(رفع الخبر. ينصب االسم و ي ،حرف توكيد ونصب )إن(
 )قائم(فتحة ظاهرة في آخره.  ة نصبهوعالم ،اسمه منصوب به

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،خبره مرفوع به
 

و  ر  م  ع  د  و  ي  اء  ز   ج 
فاعل  )زيد(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماض )جاء( فعل

حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع



90 | Adi Fadli 

وعالمة  ،وع مرفوعوالعطوف على الرف ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(
 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. ضمة ظاهرة في آخره.رفعه 

ه   س  ف  د  ن  ي  اء  ز   ج 
فاعل  )زيد(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )جاء(
 ،د  يْ زَ توكيد لِ  )نفس(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 :اهرة في آخره. نفسوعالمة رفعه ضمة ظ ،وتوكيد الرفوع مرفوع
بارز متصل مبني  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء(مضاف. 

 في محل جر مضاف إليه. ،على الضم
 

ك   و  خ 
 
د  أ ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  جاء()
 ،د  يْ بدل من زَ  )أخو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 نيابة عن ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع مرفوعبدل تابع للالو 
 ضمير )الكاف(مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أخو ،الضمة

في محل جر  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرلاملخاطب 
 مضاف إليه.

 
 
 
 



 

I‘rab Lengkap Contoh Syarah Dahlan | 91  

 
 
 
 
 

 ل  اع  ف  ال   اب  ب  

 
 
 
 و ر  م  ع   م  و  ق  ي  و   د  ي  ز   ام  ق  

فاعل  )زيد(على فتحة ظاهرة في آخره. ض مبني فعل ما )قام(
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يقوم(

وعالمة رفعه  ،فاعل مرفوع )عمرو(رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
 َوُعَمَر. الواو: واو الفريقة بين َعْمر   ضمة ظاهرة في آخره.

 
 د  ي  ز   م  و  ق  ي  و   د  ي  ز   ام  ق  

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يقوم(
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مة رفعه ض وعالمة ،فاعل مرفوع)زيد( رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
 ظاهرة في آخره.

 
ان  ان  د  ي  الزَّ  ام  ق   د  ي  م  الزَّ و  ق  ي    و 

فاعل  )الزيدان(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )قام(
 :لنه مثنى. النون  ،الضمة نيابة عن ،وعالمة رفعه اللف ،مرفوع

 )يقوم(حرف عطف.  )الواو(عوض عن التنوين في االسم الفرد. 
وعالمة رفعه  ،لناصب والجازموع لتجرده عن افعل مضارع مرف

وعالمة رفعه  ،فاعل مرفوع )الزيدان(ضمة ظاهرة في آخره. 
عوض عن التنوين في  :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الضمة ،اللف

 االسم الفرد.
 
 ن  و  د  ي  الزَّ  م  و  ق  ي  و   ن  و  د  ي  الزَّ  ام  ق  

فاعل  )الزيدون( فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. )قام(
لنه من جمع الذكر  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع

فعل مضارع مرفوع لتجرده  )يقوم(حرف عطف.  )الواو(السالم. 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،عن الناصب والجازم

 ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،فاعل مرفوع )الزيدون(
 ر السالم.لنه من جمع الذك
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 ال  ج  الّر   م  و  ق  ي  و   ال  ج  الّر   ام  ق  
فاعل  )الرجال(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يقوم(

وعالمة رفعه  ،عمرفو  فاعل )الرجال(رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
 ضمة ظاهرة في آخره.

 
د   ن  م  ه  و  ق  ت  د  و  ن   ه 

ت  ام   ق 
عالمة  )التاء(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )قام(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )هند(التأنيث. 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  )تقوم(حرف عطف.  )الواو(

فاعل  )هند(مة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. عال و  ،الناصب والجازم
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،مرفوع

 
ت   ام  د   ق  ن  م  ال   ات  اله  و  ق  ت  د  و  ن   ات  ه 
عالمة  )التاء(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(

 لجل التخلص من التقاء الساكنين. كسرةوحركت بال ،التأنيث
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )الهندات(

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  )تقوم(حرف عطف.  )الواو(



94 | Adi Fadli 

 )الهندات(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،صب والجازمالنا
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،فاعل مرفوع

 
ت   ام  م  ال   د  و  ن  ه  ال   ق  و  ق  ت   د  و  ن  ه  و 
عالمة  )التاء(ظاهرة في آخره. فعل ماض مبني على فتحة  )قام(

 لجل التخلص من التقاء الساكنين. كسرةوحركت بال ،التأنيث
 )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )الهنود(

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )تقوم(حرف عطف. 
فاعل  )الهنود(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،والجازم
 ة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.الموع ،مرفوع

 
  ام  ق  

 
  م  و  ق  ي  و   ك  و  خ  أ

 
 ك  و  خ  أ

فاعل  )أخو(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع

 لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :الخمسة. أخو
 )الواو( .مضاف إليه محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الفتح

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )يقوم(حرف عطف. 
 ،فاعل مرفوع )أخو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،والجازم

لنه من السماء الخمسة.  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو
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بارز متصل  لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير )الكاف(مضاف.  :أخو
 مضاف إليه. محل جرفي  ،ني على الفتحمب
 
 ي  و   ي  م  ل  غ   ام  ق  

  ي  م  ل  غ   م  و  ق 
فاعل  )غلم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
منع من  ،ياء التكلم ما قبل وعالمة رفعه ضمة مقدرة على ،مرفوع

ياء  )الياء( .مضاف :بحركة الناسبة. غالم اشتغال املحلظهورها 
في محل جر مضاف  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  :التكلم
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  )يقوم( حرف عطف. )الواو( إليه.

 )غلم(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،الناصب والجازم
 ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء التكلم ،فاعل مرفوع

 .مضاف :بة. غالمبحركة الناس اشتغال املحلمنع من ظهورها 
في محل  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  :ياء التكلم)الياء( 

 جر مضاف إليه.
 

ت   ب  ر   ض 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة في آخره ماضفعل  )ضرب(
لكراهة التوالي أربع  ،سكون العارضالب اشتغال املحلظهورها 
بني فعل ماض م (ضرب) / فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

 التكلم ضمير (التاء) .سكون، التصاله بضمير رفع متحركعلى ال
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 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم ،والؤنث الذكر لمفردل
 فاعل.

 
 ان  ب  ر  ض  

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ضرب(
لكراهة التوالي أربع  ،سكون العارضالظهورها اشتغال املحل ب

فعل ماض مبني  (ضرب) / هو كالكلمة الواحدة متحركات فيما
ضمير للمعظم  (نا) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

في  ،بارز متصل مبني على السكون نفسه أو التكلم ومعه غيره، 
 فاعل. محل رفع

 
 ت  ب  ر  ض  

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ضرب(
لكراهة التوالي أربع  ،لعارضسكون االظهورها اشتغال املحل ب

فعل ماض مبني  (ضرب) / متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
ضمير  (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرل املخاطب
 فاعل.
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 ت  ب  ر  ض  
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ضرب(

لكراهة التوالي أربع  ،سكون العارضالشتغال املحل بظهورها ا
فعل ماض مبني  (ضرب) / متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

ضمير  (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
محل في  ،لكسربارز متصل مبني على ا ،الؤنثة لمفردةل املخاطبة

 فاعل. رفع
 

ا م  ت  ب  ر   ض 
منع من  ،لى فتحة مقدرة في آخرهمبني ع فعل ماض )ضرب(

لكراهة التوالي أربع  ،سكون العارضالظهورها اشتغال املحل ب
فعل ماض مبني  (ضرب) / متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

 ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
في  ،بارز متصل مبني على الضم ،الذكر والؤنث لمثنىل املخاطب

حرف دال على  (اللف)حرف عماد.  (اليم)فاعل.  ل رفعحم
 التثنية.

 
م   ت  ب  ر   ض 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ضرب(

لكراهة التوالي أربع  ،سكون العارضالظهورها اشتغال املحل ب
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فعل ماض مبني  (ضرب) / متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
 ضمير (التاء) .رفع متحرك على السكون، التصاله بضمير

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم ،ر و لجمع الذك املخاطب
 عالمة الجمع. (اليم)فاعل. 

 
نَّ  ت  ب  ر   ض 
منع من  ،مقدرة في آخرهفعل ماض مبني على فتحة  )ضرب(

لكراهة التوالي أربع  ،سكون العارضالظهورها اشتغال املحل ب
فعل ماض مبني  (ضرب) / حدةمتحركات فيما هو كالكلمة الوا

 ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم، النسوة املخاطب لجمع

 عالمة جمع النسوة. (النون )فاعل. 
 

ب   ر  د  ض  ي   ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(

ضمير  :ى فتحة ظاهرة في آخره. وفاعلهي علمبن ماضفعل  )ضرب(
محل في  ،مستتر فيه جوازا تقديره هو. الجملة من الفعل والفاعل

 .خبر البتدأ رفع
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ت   ب  ر  د  ض  ن   ه 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )هند(

عالمة  (التاء)مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )ضرب(
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. الجملة من  :. وفاعلهالتأنيث

 .خبر البتدأ محل رفعالفعل والفاعل في 
 

ا ب  ر  ان  ض  د  ي   الزَّ
نيابة عن  ،اللف وعالمة رفعه ،ءباالبتدامبتدأ مرفوع  )الزيدان(

عوض عن التنوين في االسم الفرد.  :لنه مثنى. النون  ،ضمةال
 (للفا)ره. ة ظاهرة في آخمبني على فتح ماضفعل  )ضرب(

. الجملة فاعل محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 
 .البتدأخبر  محل رفعفي  ،من الفعل والفاعل

 
ا ت  ب  ر  ان  ض  د  ن  ه 

 ال 
نيابة عن  ،وعالمة رفعه اللف ،ءباالبتدامبتدأ مرفوع  )الهندان(

الفرد.  عوض عن التنوين في االسم :لنه مثنى. النون  ،الضمة
عالمة  (التاء)مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )ضرب(
 (اللف)وحركت بالفتحة وكانت حركتها فتحة الناسبة.  ،التأنيث

فاعل. الجملة  محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 
 .خبر البتدأ محل رفعفي  ،من الفعل والفاعل
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ا و  ب  ر  ن  ض  و  د  ي   الزَّ
نيابة عن  ،وعالمة رفعه الواو ،ءباالبتدامبتدأ مرفوع  ()الزيدون 

عوض عن التنوين في  :لنه من جمع الذكر السالم. النون  ،الضمة
مبني على فتحة  مقدرة على  ماضفعل  (وا)ضرباالسم الفرد. 

 :بحركة الناسبة. الواو اشتغال املحلمنع من ظهورها  ،آخره
فاعل. الجملة  محل رفعي ف ،ضمير بارز متصل مبني على السكون 

 .البتدأخبر  محل رفعفي  ،من الفعل والفاعل
 

ن   ب  ر  ات  ض  د  ن  ه 
 ال 

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،ءباالبتدامبتدأ مرفوع  )الهندات(
مبني على السكون التصاله بنون  ماضفعل  (ن)ضربآخره. 

محل في  ،ضمير بارز متصل مبني على الفتح :النسوة. ونون النسوة
 .خبر البتدأ محل رفعفي  ،فاعل. الجملة من الفعل والفاعل فعر 
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   اب  ب  

 
  ل  و  ع  ف  ال

  مَّ س  ي   م  ل   ي  ذ  الَّ
 
 ه  ل  اع  ف

 
 
 
   ق  ل  خ  و  

 ي  ع  ض   ان  س  ن  ال 
 اف 

مبني لا لم  ماضفعل  )خلق(اآلية.  من ما قبلها بحسب)الواو( 
ره. مبني على فتحة ظاهرة في آخ ،يسم فاعله أي للمجهول 

 ،مرفوع نائب الفاعل أو الفعول الذي لم يسم فاعله )النسان(
 حال اإلنسان)ضعيفا( وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصوب
 

د   ي  ب  ز  ر  ض   ي 
 ،مبني على الرفوعوهو  ،ول للمجهمبني فعل مضارع )يضرب( 

ة رفعه ضمة ظاهرة في الموع ،مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم
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وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،مرفوع نائب الفاعل )زيد(آخره. 
 آخره.

 
د   ي  ر ب  ز 

 ض 
مبني على فتحة ظاهرة في وهو  ،للمجهول مبني  ماضفعل )ضرب( 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،نائب الفاعل مرفوع )زيد(آخره. 
 آخره.

 
د   ي  ب  ز  ر  ض   ي 
 ،مبني على الرفوعوهو  ،للمجهول مبنى فعل مضارع  )يضرب(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،نائب الفاعل مرفوع )زيد(آخره. 
 آخره.

 
 
 
 ر  ك  أ

 و ر  م  ع   م 
في فتحة ظاهرة  مبني علىوهو  ،للمجهول  مبني ماضفعل  )أكرم(
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،نائب الفاعل مرفوع )عمرو(آخره. 
 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. آخره.
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و  ر  م  م  ع  ر  ك   ي 
مرفوع  ،مبني على الرفوعوهو  ،للمجهول مبنى فعل مضارع  كرم()ي

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،لتجرده عن الناصب والجازم
 آخره. وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في ،مرفوع نائب الفاعل )عمرو(

 .َر َم عُ وَ  ر  ْم الواو: واو الفريقة بين عَ 
 

ت   ب  ر 
 ض 

مقدرة في مبني على فتحة وهو  ،للمجهول مبني  ماضفعل  )ضرب(
لكراهة  ،سكون العارضالمنع من ظهورها اشتغال املحل ب ،آخره

فعل  (ضرب) / فيما هو كالكلمة الواحدة متحركاتالتوالي أربع 
 (التاء) .مير رفع متحركماض مبني على السكون، التصاله بض

 ،بارز متصل مبني على الضم ،والؤنث الذكر لمفردل التكلم ضمير
 نائب الفاعل. محل رفعفي 
 

ا ن  ب  ر 
 ض 

على فتحة مقدرة في مبني وهو  ،للمجهول مبني  ماضفعل  )ضرب(
لكراهة  ،سكون العارضالمنع من ظهورها اشتغال املحل ب ،آخره

فعل  (ضرب) / هو كالكلمة الواحدةالتوالي أربع متحركات فيما 
ضمير  (نا) .ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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بارز متصل مبني على ، التكلم ومعه غيره أو لمعظم نفسهل
 نائب الفاعل. محل رفعفي  ،السكون 

 
ت   ب  ر 

 ض 
وهو مبني على فتحة مقدرة في  ،للمجهول مبني  ماضفعل  )ضرب(

لكراهة  ،بالسكون العارضاشتغال املحل  منع من ظهورها ،آخره
فعل  (ضرب) / فيما هو كالكلمة الواحدة متحركاتالتوالي أربع 

 (التاء) .ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
في  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب

 نائب الفاعل. محل رفع
 

ت   ب  ر 
 ض 

وهو مبني على فتحة مقدرة في  ،لمجهول لمبني  ماضفعل  )ضرب(
لكراهة  ،بالسكون العارضمنع من ظهورها اشتغال املحل  ،آخره

فعل  (ضرب) / فيما هو كالكلمة الواحدة متحركاتالتوالي أربع 
 (التاء) .ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

في  ،ربارز متصل مبني على الكس ،لمفردة الؤنثةل ضمير املخاطبة
 نائب الفاعل. محل رفع
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ا م  ت  ب  ر 
 ض 

على فتحة مقدرة في مبني وهو  ،للمجهول  مبني ماضفعل  )ضرب(
لكراهة  ،سكون العارضالمنع من ظهورها اشتغال املحل ب ،آخره

فعل  (ضرب) / التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
 (لتاءا) .ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

بارز متصل مبني على  ،الذكر والؤنث لمثنىل املخاطبضمير 
 (اللف)حرف عماد.  (اليم)نائب الفاعل.  محل رفعفي  ،الضم

 حرف دال على التثنية.
 

م   ت  ب  ر 
 ض 

على فتحة مقدرة في وهو مبني  ،للمجهول  مبني ماضفعل  )ضرب(
راهة لك ،سكون العارضالمنع من ظهورها اشتغال املحل ب ،آخره

فعل  (ضرب) / التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
 (التاء) .ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

في  ،بارز متصل مبني على الضم ،ر و لجمع الذك املخاطبضمير 
 عالمة الجمع. (اليم)نائب الفاعل.  محل رفع
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نَّ  ت  ب  ر 
 ض 

على فتحة مقدرة في مبني  وهو ،للمجهول  مبني ماضفعل  )ضرب(
لكراهة  ،سكون العارضالمنع من ظهورها اشتغال املحل ب ،آخره

فعل  )ضرب( / التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
 (التاء) .ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

في  ،الضمبارز متصل مبني على  ،النسوة املخاطب لجمع ضمير
 .النسوة عالمة جمع (نون ال)ب الفاعل. نائ محل رفع

 
ر ب  

د  ض  ي   ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(

مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ،للمجهول  ماضفعل  )ضرب(
. الجملة من وضمير مستتر فيه جوازا تقديره ه ه:نائب فاعلو 

 بتدأ.الخبر  محل رفعفي  ،الفاعلالفعل ونائب 
 

ت   ب  ر 
د  ض  ن   ه 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )هند(

مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ،للمجهول  ماضفعل  )ضرب(
ضمير مستتر فيه جوازا  :هنائب فاعلو  .عالمة التانيث (التاء)

خبر  محل رفعفي  ،الفاعلتقديره هي. الجملة من الفعل ونائب 
 بتدأ.ال
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ان  ض   د  ي  ار  الزَّ
 ب 

 نيابة عن ،وعالمة رفعه اللف ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الزيدان(
عوض عن التنوين في االسم الفرد.  :لنه مثنى. النون  ،الضمة
. مبني على فتحة ظاهرة في آخره ،للمجهول  ماضفعل  )ضربا(
في  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  : ألف االثنين،اللف

محل في  ،نائب الفاعل. الجملة من الفعل ونائب الفاعل محل رفع
 بتدأ.الخبر  رفع
 

ا ت  ب  ر 
 ض 

. مبني على فتحة ظاهرة في آخره ،للمجهول  ماضفعل  )ضرب(
ألف  (اللف)الناسبة.  حركةوحركت ب ،عالمة التأنيث (التاء)

نائب  محل رفعفي  ،متصل مبني على السكون ضمير بارز االثنين، 
 الفاعل.

 
اا و  ب  ر 

ن  ض  و  د  ي   لزَّ
نيابة عن  ،وعالمة رفعه الواو ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الزيدون(

عوض عن التنوين في  :لنه من جمع الذكر السالم. النون  ،الضمة
مبني على فتحة  ،للمجهول  ماضفعل  )ضرب(االسم الفرد. 
حل بحركة الناسبة. املمنع من ظهورها اشتغال  ،مقدرة في آخره

في  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون واو الجماعة،  (اوالو )
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ألف الفريقة بين واو الجماعة )اللف(  نائب الفاعل. محل رفع
خبر  محل رفعفي  ،الجملة من الفعل ونائب الفاعل والم الفعل.

 بتدأ.ال
 

ن   ب  ر 
ة  ض  و  س   الّن 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )النسوة(

التصاله  ،مبني على السكون  ،للمجهول  ماضفعل  )ضرب(ره. آخ
بارز متصل  ، ضميرالنسوةجمع  عالمة (نون ال)بنون النسوة. 
نائب الفاعل. الجملة من الفعل  محل رفعفي  ،مبني على الفتح

 بتدأ.الخبر  محل رفعفي  ،ونائب الفاعل
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   اب  ب  

 
 و   أ  د  ت  ب  ال

 ر  ب  خ  ال 

 
 
 

م   ائ 
د  ق  ي   ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،بتدأ مرفوع بالبتدأالخبر  )قائم(
 آخره.

 
ان  زَّ ال م  ائ 

ان  ق  د   ي 
نيابة عن  ،وعالمة رفعه اللف ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  زيدان(ال)

وض عن التنوين في االسم الفرد. ع :لنه مثنى. النون  ،الضمة
نيابة  ،وعالمة رفعه اللف ،بتدأ مرفوع بالبتدأالخبر  )قائمان(

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :لنه مثنى. النون  ،عن الضمة
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ن  زَّ ال و  م  ائ 
ن  ق  و  د   ي 

نيابة عن  ،وعالمة رفعه الواو ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  زيدون(ال)
عوض عن التنوين في  :جمع الذكر السالم. النون لنه من  ،الضمة

وعالمة رفعه  ،مرفوع بالبتدأبتدأ الخبر  )قائمون(االسم الفرد. 
 :لنه من جمع الذكر السالم. النون  ،نيابة عن الضمة ،الواو

 عوض عن التنوين في االسم الفرد.
 
 
 
 م  ائ  ا ق  ن  أ

مبني على  منفصلز بار  للمفرد الذكر والؤنث، التكلم ضمير )أنا(
 ،بالبتدأبتدأ مرفوع الخبر  )قائم(مبتدأ.  محل رفعفي  ،السكون 

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 

ن   و  م  ائ 
ن  ق  ح   ن 
منفصل بارز  للمعظم نفسة أو التكلم ومعه غيره، ضمير )نحن(

بتدأ مرفوع الخبر  )قائمون(مبتدأ.  محل رفعفي  ،مبني على الضم
لنه من جمع  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،بالبتدأ

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :الذكر السالم. النون 
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م   ائ 
ت  ق  ن 

 
 أ

منفصل مبني على بارز لمفرد الذكر، لاملخاطب ضمير  )أن(
للمخاطب  حرف خطاب (التاء)مبتدأ.  محل رفعفي  ،سكون ال

وعالمة رفعه ضمة  ،لبتدأبتدأ مرفوع باالخبر  )قائم(. الذكر
 ظاهرة في آخره.

 
ة   م  ائ 

ت  ق 
ن 
 
 أ

منفصل مبني على بارز  لمفردة الؤنثة،لاملخاطبة  ضمير (ت)أن
 ،بتدأ مرفوع بالبتدأالخبر  )قائمة(مبتدأ.  محل رفعفي  ،كسرال

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
ان   م  ائ 

ا ق  م  ت  ن 
 
 أ

منفصل مبني بارز  ،لذكر والؤنثا لمثنىلاملخاطب  ضمير (تما)أن
بتدأ مرفوع الخبر  )قائمان(مبتدأ.  محل رفعفي  ،على السكون 

 :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه اللف ،بالبتدأ
 عوض عن التنوين في االسم الفرد.

 
ن   و  م  ائ 

م  ق  ت  ن 
 
 أ

ى منفصل مبني علبارز املخاطب لجمع الذكور، ضمير  (تم)أن
 ،بتدأ مرفوع بالبتدأالخبر  )قائمون(مبتدأ.  محل رفعفي  ،السكون 
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لنه من جمع الذكر  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو
 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :السالم. النون 

 
ات   م  ائ 

نَّ ق  ت  ن 
 
 أ

منفصل مبني على بارز لجمع اإلناث، املخاطبة ضمير  (تن)أن
 ،بتدأ مرفوع بالبتدأالخبر  )قائمات(مبتدأ.  رفعمحل في  ،فتحال

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
 

 م  ائ  ق   و  ه  
 ،بارز منفصل مبني على الفتح لمفرد الذكر،لالغائب  ضمير )هو(
وعالمة  ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )قائم(مبتدأ.  محل رفعفي 

 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 
  ي  ه  

 ة  م  ائ  ق 
 ،بارز منفصل مبني على الفتح لمفردة الؤنثة،لالغائبة  ضمير )هي(
وعالمة  ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )قائمة(مبتدأ.  محل رفعفي 

 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
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ان  ه   م  ائ 
ا ق   م 
بارز منفصل مبني  ،الذكر والؤنث لمثنىلالغائب  ضمير )هما(

خبر البتدأ مرفوع  )قائمان(مبتدأ.  محل رفعفي  ،على السكون 
 :لنه مثنى. النون  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه اللف ،بالبتدأ

 عوض عن التنوين في االسم الفرد.
 
 ن  و  م  ائ  ق   م  ه  

بارز منفصل مبني على  الغائب لجمع الذكور، ضمير )هم(
 ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )قائمون(مبتدأ.  محل رفعفي  ،السكون 

لنه من جمع الذكر  ،نيابة عن الضمة ،الواو وعالمة رفعه
 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :السالم. النون 

 
 ات  م  ائ  ق   نَّ ه  

 ،فتحبارز منفصل مبني على الاملخاطب لجمع اإلناث، ضمير  )هن(
وعالمة  ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )قائمات(مبتدأ.  محل رفعفي 

 رفعه ضمة ظاهرة في آخره. 
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م  أ ائ 

ا ق   ن 
بارز منفصل مبني على  ،للمفرد الذكر والؤنث التكلم ضمير )أنا(

 ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )قائم(مبتدأ.  محل رفعفي  ،السكون 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 
ن   و  م  ائ 

ن  ق  ح   ن 
بارز منفصل  ،أو التكلم ومعه غيره هللمعظم نفس ضمير )نحن(

خبر البتدأ مرفوع  )قائمون(مبتدأ.  محل رفعفي  ،مبني على الضم
لنه من جمع  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،بالبتدأ

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :الذكر السالم. النون 
 

د   ي  ام  ز 
 ق 

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
 ي آخره.وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ف ،مرفوع

 
د  ق   ي   م  ائ  ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،مرفوع بالبتدأ أخبر البتد )قائم(
 آخره.
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ان  الزَّ  م  ائ 
ان  ق  د   ي 
نيابة عن  ،وعالمة رفعه اللف ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الزيدان(

عوض عن التنوين في االسم الفرد.  :لنون لنه مثنى. ا ،الضمة
نيابة  ،وعالمة رفعه اللف ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )قائمان(

 عوض عن التنوين في االسم الفرد. :لنه مثنى. النون  ،عن الضمة
 

ن  الزَّ  و  م  ائ 
ن  ق  و  د   ي 
نيابة عن  ،وعالمة رفعه الواو ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الزيدون(

عوض عن التنوين في  :نه من جمع الذكر السالم. النون ل  ،الضمة
وعالمة رفعه  ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )قائمون(االسم الفرد. 

 :لنه من جمع الذكر السالم. النون  ،نيابة عن الضمة ،الواو
 عوض عن التنوين في االسم الفرد.

 
ار  

ي الدَّ  ف 
د  ي   ز 

مة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وعال  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(
وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،ْي فِ مجرور بِ  )الدار(حرف جر.  )في(

 بتدأ.الآخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر 
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ك   د  ن  د  ع  ي   ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(
ه فتحة ظاهرة في آخره. وعالمة نصب ،ظرف مكان منصوب )عند(

بارز متصل لمفرد الذكر، لاملخاطب ضمير  )الكاف(مضاف  :عند
في محل جر مضاف إليه. الظرف متعلق  ،مبني على الفتح

 بتدأ.البمحذوف تقديره كائن خبر 
 

ار  
ي الدَّ  ف 

د  ي   ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(
وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،ْي فِ مجرور بِ  دار()الحرف جر.  )في(

آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره استقر. استقر فعل 
ضمير مستتر فيه  :مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله ماض

خبر  محل رفعفي  ،الفعل والفاعلجوازا تقديره هو. الجملة من 
 البتدأ.

 

ه   و  ب 
 
ام  أ د  ق  ي   ز 

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءأ مرفوع مبتد )زيد(
فاعل  )أبو(مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  ماضفعل  )قام(
لنه من السماء  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،مرفوع

بارز  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء(مضاف.  :الخمسة. أبو
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إليه. الجملة من في محل جر مضاف  ،متصل مبني على الضم
 خبر البتدأ. محل رفعفي  ،الفعل والفاعل

 
ة   ب  اه 

ه  ذ  ت  ي  ار 
د  ج  ي   ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،باالبتداءمبتدأ ثاني مرفوع  )جارية(
بارز  كر،الغائب للمفرد الذ ضمير )الهاء(مضاف.  :يةر آخره. جا

خبر  )ذاهبة(في محل جر مضاف إليه.  ،متصل مبني على الضم
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،البتدأ الثاني مرفوع بالبتدأ

 خبر البتدأ الول. محل رفعفي  ،الجملة من البتدأ الثاني وخبره
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 ع   ة  ل  اخ  الدَّ  ل  ام  و  ع  ال   اب  ب  

  ل 
 
 و   أ  د  ت  ب  ى ال

 ر  ب  خ  ال 

 
 
 

ا م  ائ 
د  ق  ي  ان  ز   ك 

اسمه  )زيد(نصب الخبر. ياالسم و رفع ي ،ناقص ماضفعل  )كان(
خبره  )قائما(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع به

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصوب به
 

م   ائ 
ا ق  د  ي  نَّ ز   إ 

وعالمة  ،اسمه منصوب به )زيدا(توكيد. و نصب حرف  ()إّن 
وعالمة رفعه  ،خبره مرفوع به )قائم(ه فتحة ظاهرة في آخره. نصب

 ضمة ظاهرة في آخره.
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ا م  ائ 
ا ق  د  ي  ت  ز 

ن  ن   ظ 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة في آخره ماضفعل  )ظنن(

لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
مبني على فعل ماض  )ظنن(/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء). السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضمالذكر والؤنث،  لمفردل

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،الفعول الول منصوب )زيدا(فاعل. 
منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،الفعول الثاني )قائما(في آخره. 

 ظاهرة في آخره.
 
ك   او  م  ي  ا ر ح  ر  و  ف   ان  للا  غ 

يرفع  ،ناقص ماضفعل  )كان(ية. اآل من ما قبلها  بحسب )الواو(
اسمه مرفوع به وعالمة رفعه ضمة  )للا(االسم وينصب الخبر. 

وعالمة نصبه فتحة  ،خبره منصبوب به )غفورا(ظاهرة في آخره. 
وعالمة نصبه  ،خبر بعد خبر منصوب )رحيما(ظاهرة في آخره. 

 حة ظاهرة في آخره.فت
 

 

 

 



 

I‘rab Lengkap Contoh Syarah Dahlan | 121  

ا يًّ ن 
د  غ  ي  ى ز  س   م 

 
 أ

 )زيد(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )أمس ى(
خبره  )غنيا(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اسمه مرفوع به

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصبوب به
 

ر   ب  ح  ال  ب  ص 
 
اأ د  ي  د 

 د  ش 
 )البرد(وينصب الخبر.  يرفع االسم ،ناقص ماضفعل  )أصبح(

 (ا)شديدوعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اسمه مرفوع به
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،خبره منصبوب به

 
ا ع  ر  ه  و  ي  ق 

ف  ى ال  ح  ض 
 
 أ

 )الفقيه(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )أضحى(
خبره  عا()ور وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اسمه مرفوع به

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصبوب به
 

ا م  ائ  د  ص  ي  لَّ ز 
 ظ 

اسمه  )زيد(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )ظل(
خبره  )صائما(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع به

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصبوب به
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ا ر  اه  د  س  ي  ات  ز   ب 
اسمه  )زيد(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضعل ف )بات(

خبره  )ساهرا(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع به
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصبوب به

 
ا ص  ي  ر  ر خ  ع  ار  الّس   ص 

 )السعر(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )صار(
)رخيصا( . اهرة في آخرهوعالمة رفعه ضمة ظ ،اسمه مرفوع به
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،خبره منصبوب به

 
ا م  ائ 

د  ق  ي  س  ز  ي   ل 
اسمه  )زيد(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )ليس(

خبره  )قائما(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع به
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصبوب به

 
ا ا ز  ال  ام 

د  ع  ي   ل  ز 
يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )زال(نافية.  )ما(
 )عالا(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اسمه مرفوع به )زيد(

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،خبره منصبوب به
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ا س  ال  و ج  ر  م  كَّ ع  ف  ا ان   م 
م وينصب الخبر. يرفع االس ،ناقص ماضفعل  )انفك(نافية.  )ما(

: الواو وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،اسمه مرفوع به )عمرو(
وعالمة  ،خبره منصبوب به )جالسا( واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر.
 نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

 
ا ن  س  ح  ر  م  ك  ىء  ب  ت 

ا ف   م 
يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )فتىء(نافية.  )ما(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اسمه مرفوع به )بكر(
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،خبره منصبوب به )محسنا(

 

ر ح  
ا ب  ام  م  ي  ر 

د  ك  مَّ ح   م 
يرفع االسم وينصب الخبر.  ،ناقص ماضفعل  )برح(نافية.  )ما(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اسمه مرفوع به )محمد(
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصبوب بهخبره  )كريما(

 
 
 
ح  ل  أ اص  د  ّد  ر 

ت  د  م  ي  ام  ز  ا د  ك  م  ك   ب  ي  ل   إ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )أصحب(نافية.  )ل(

ضمير مستتر  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،والجازم
 رد الذكر،لمفلاملخاطب  ضمير )الكاف(فيه وجوبا تقديره أنا. 



124 | Adi Fadli 

 )ما(في محل نصب مفعول به.  ،بارز متصل مبني على الفتح
االسم وينصب يرفع  ،ناقص ماضفعل  )دام(مصدرية ظرفية. 

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اسمه مرفوع به )زيد(الخبر. 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،خبره منصبوب به )مترددا(

بارز لمفرد الذكر، لاملخاطب  ضمير )الكاف(حرف جر.  )إلى(
في محل جر مجرور بإلى. الجار واملجرور  ،متصل مبني على الفتح

 ا.د  د ِ رَ تَ ُم متعلق بِ 
 

ا م  ائ 
د  ق  ي  ان  ز   ك 

اسمه  )زيد(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،فعل ماض ناقص )كان(
خبره  )قائما(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع به

 ة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.وعالم ،منصوب به
 

ا م  ائ 
د  ق  ي  ن  ز  و  ك   ي 

يرفع  ،فعل مضارع ناقص من متصرفات كان الناقص )يكون(
وعالمة رفعه ضمة  ،اسمه مرفوع به )زيد(االسم وينصب الخبر. 

وعالمة نصبه فتحة  ،خبره منصبوب به )قائما(ظاهرة في آخره. 
 ظاهرة في آخره.
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ا م  ائ 
ن  ق   ك 
يرفع االسم  ،ر ناقص من متصرفات كان الناقصفعل أم )كن(

ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.  :وينصب الخبر. واسمه
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،خبره منصبوب به )قائما(

 
ا ص  اخ  و ش  ر  م  س  ع  ي   ل 

 )عمرو(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،فعل ماض ناقص )ليس(
الواو: واو  ظاهرة في آخره. وعالمة رفعه ضمة ،اسمه مرفوع به

وعالمة  ،خبره منصبوب به )شاخصا( الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر.
 نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

 
ت   س  ي   ه   ل 

 ة  س  ال  ج   د  ن 
 (التاء)يرفع االسم وينصب الخبر.  ،فعل ماض ناقص )ليس(

وعالمة رفعه  ،اسمه مرفوع به )هند(عالمة التأنيث الساكنة. 
وعالمة نصبه  ،خبره منصبوب به )جالسة(في آخره.  ضمة ظاهرة

 فتحة ظاهرة في آخره.
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 م  ائ  ا ق  د  ي  ز   نَّ إ  
 )زيدا(رفع الخبر. ينصب االسم و ي ،حرف توكيد ونصب ()إّن 

 )قائم(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمه منصوب به
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،خبره مرفوع به

 
 
 
ي  أ ن 

غ  ل  ق  ب  ل 
ط  ن  ا م  د  ي   نَّ ز 

للوقاية.  (النون )فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )بلغ(
في محل  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون ياء التكلم،  (الياء)

رفع ينصب االسم و ي ،حرف توكيد ونصب ()أّن نصب مفعول به. 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،اسمه منصوب به )زيدا(الخبر. 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،خبره مرفوع به )منطلق( آخره.
 آخره.

 
س   ال  ا ج  ر  م  نَّ ع  م  ٰلك  و  ق  ام  ال   ق 

فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
 حرف استدراك )لكن(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
 ،به اسمه منصبوب )عمرا(رفع الخبر. ينصب االسم و ي ،ونصب

 ،خبره مرفوع به )جالس(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

د   س 
 
ا أ د  ي  نَّ ز 

 
أ  ك 
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 )زيدا(رفع الخبر. ينصب االسم و ي ،حرف تشبيه ونصب ()كأّن 
 )أسد(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمه منصبوب به

 ة في آخره.وعالمة رفعه ضمة ظاهر  ،خبره مرفوع به
 

ص   اخ  ا ش  ر  م  ت  ع  ي   ل 
 )عمرا(رفع الخبر. ينصب االسم و ي ،ونصب يحرف تمن )ليت(

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمه منصوب به
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،خبره مرفوع به )شاخص(

 
م   اد 

ب  ق  ي  ب 
ح  لَّ ال  ع   ل 
 )الحبيب(خبر. رفع الينصب االسم و ي ،حرف ترجي ونصب )لعل(

 )قادم(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمه منصوب به
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،خبره مرفوع به

 

 م  ائ  ا ق  د  ي  ز   نَّ إ  
)زيدا( رفع الخبر. ينصب االسم و ي ،حرف توكيد ونصب )إن(

 )قائم(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمه منصوب به
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،خبره مرفوع به
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ك   ال  ا ه 
د  ي  لَّ ز  ع   ل 
)زيدا( رفع الخبر. ينصب االسم و ي ،حرف توقع ونصب )لعل(

 )هالك(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمه منصوب به
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،خبره مرفوع به

 
 ام  ائ  ا ق  د  ي  ز   ت  ن  ن  ظ  
منع من  ،لى فتحة مقدرة في آخرهفعل ماض مبني ع (ظنن)

لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني على  )ظنن(/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحد

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم ،والؤنث للمفرد الذكر

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،الفعول الول منصوب )زيدا(اعل. ف
وعالمة نصبه فتحة  ،الفعول الثاني منصوب)قائما( في آخره. 

 ظاهرة في آخره.
 
 ل  ط  ن  ا م  د  ي  ز   ت  ن  ن  ظ  

 اق 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره (ظنن)

ي أربع لكراهة التوال ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني على  )ظنن(/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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 محل رفعبارز متصل مبني على الضم في  للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،الفعول الول منصوب )زيدا(فاعل. 

وعالمة نصبه فتحة  ،ول الثاني منصوبالفع )منطلقا(في آخره. 
 ظاهرة في آخره.

 
ا ق  ي  د  ا ص  ر  ك  ت  ب  م  ع   ز 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )زعم(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (زعم)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .بضمير رفع متحركالتصاله 
 )بكرا(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،الفعول الول منصوب
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الفعول الثاني منصوب (صديقا)

 آخره.
 

ا م  اد 
ب  ق  ي  ب 

ح  ت  ال  ب  س   ح 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )حسب(
لكراهة التوالي أربع  العارض ،بالسكون  اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني  (حسب)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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 محل رفعفي  ،لى الضمبارز متصل مبني ع للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة  ،الفعول الول منصوب )الحبيب(فاعل. 

وعالمة نصبه  ،الفعول الثاني منصوب )قادما(ظاهرة في آخره. 
 فتحة ظاهرة في آخره.

 

 ر  
 
 اي  ج  ن  م   ق  د  الّص   ت  ي  أ

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
لكراهة التوالي أربع متحركات  ،العارض بالسكون  اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
في  وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ،الفعول الول منصوب )الصدق(

وعالمة نصبه فتحة  ،الفعول الثاني منصوب )منجيا(آخره. 
 ظاهرة في آخره.

 
 اب  و  ب  ح  م   د  و  ج  ال   ت  م  ل  ع  

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )علم(
لكراهة التوالي أربع متحركات  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

ض مبني على السكون، فعل ما (علم)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
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 )الجود(فاعل.  محل رفعفي  ،الضمبارز متصل مبني على  والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،الفعول الول منصوب

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الفعول الثاني منصوب )محبوبا(
 آخره.

 
 ع  ال   ت  د  ج  و  

 اع  اف  ن   م  ل 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )وجد(

لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني على  (وجد)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم ر والؤنث،للمفرد الذك

وعالمة نصبه فتحة  ،الفعول الول منصوب )العلم(فاعل. 
وعالمة نصبه  ،الفعول الثاني منصوب )نافعا(ظاهرة في آخره. 

 فتحة ظاهرة في آخره.
 
ا ت  ذ  خ  اتَّ  ق  ي  د  ا ص  ر  ك   ب 

من منع  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )اتخذ(
لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 

فعل ماض مبني على  (اتخذ)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
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 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،منصوب الفعول الول  )بكرا(فاعل. 

وعالمة نصبه فتحة  ،الفعول الثاني منصوب )صديقا(في آخره. 
 ظاهرة في آخره.

 
 إ   ن  ي  الّط   ت  ل  ع  ج  

 ر  ب 
 اق  ي 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )جعل(
لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 

فعل ماض مبني على  (جعل)/  كالكلمة الواحدةمتحركات فيما هو 
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة  ،الفعول الول منصوب )الطين(فاعل. 

مة نصبه وعال  ،الفعول الثاني منصوب )إبريقا(ظاهرة في آخره. 
 فتحة ظاهرة في آخره.

 
ل   و  ق  م  ي  لَّ س  ه  و  ي  ل  ى للا  ع  لَّ يَّ ص  ب 

ت  النَّ ع  م   س 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )سمع(

لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني على  (سمع)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .كون، التصاله بضمير رفع متحركالس
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 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،الفعول الول منصوب )النبي(فاعل. 

 ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على اللف )صلى(في آخره. 
 )للا(تقبل الحركة لذاتها.  لن اللف ال ،منع من ظهورها التعذر

حرف جر.  )على(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع
في محل جر مجرور  ،ضمير بارز متصل مبني على الكسر )الهاء(

 )سلم(حرف عطف. )الواو( ى. ل  صَ ى. الجار واملجرور متعلق بِ َل عَ بِ 
تر ضمير مست :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  )يقول(فيه جوازا تقديره هو. 
 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،الناصب والجازم

في  ،لجملة من الفعل والفاعلضمير مستتر فيه جوازا تقدير هو. ا
في محل  ،الجملة من الفعل والفاعل / محل نصب الفعول الثاني

 نصب الحال.
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 ت  ع  النَّ  اب  ب  

 
 
 

ل   اق  ع 
د  ال  ي  ام  ز 

 ق 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
 ،د  يْ زَ نعت لِ  )العاقل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،ونعت الرفوع مرفوع
 

ل   اق  ع 
ا ال  د  ي  ت  ز  ي 

 
أ  ر 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

 )زيدا(فاعل.  محل رفعفي  ،على الضمبارز متصل مبني  والؤنث،
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وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،معفول به منصوب
وعالمة نصبه  ،ونعت النصوب منصوب ،اد  يْ زَ نعت لِ  )العاقل(

 فتحة ظاهرة في آخره.
 

ل   اق  ع 
د  ال  ي  ز   ب 

ت  ر  ر   م 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )مرر(

 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض لاشتغال املح
فعل ماض مبني على السكون،  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
 )الباء(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،

جره كسرة ظاهرة في آخره.  وعالمة ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر. 
وعالمة جره كسرة  ،ونعت املجرور مجرور ،د  يْ زَ نعت لِ  )العاقل(

 ظاهرة في آخره. 
 

ل   اق  ل  ع 
ر ج   ب 

ت  ر  ر  م  ل  و  اق   ع 
ل  ت  ر ج  ي 

 
أ ر  ل  و  اق  ل  ع  اء  ر ج   ج 

فاعل  )رجل(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،ل  ُج رَ نعت لِ  )عاقل(اهرة في آخره. وعالمة رفعه ضمة ظ ،مرفوع

 )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،ونعت الرفوع مرفوع
 ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(حرف عطف. 

لكراهة التوالي  ،بالسكون العارض اشتغال املحلمنع من ظهورها 
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مبني  فعل ماض (رأي)/  دةفيما هو كالكلمة الواح متحركاتأربع 
ضمير بارز  (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

معفول به  )رجل(فاعل.  محل رفعمتصل مبني على الضم في 
نعت  )عاقل(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،منصوب

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،ونعت النصوب منصوب ،الُج رُ لِ 
مبني على فتحة  فعل ماض )مرر(حرف عطف.  )الواو(آخره. 

 ،بالسكون العارض اشتغال املحلمنع من ظهورها  ،مقدرة في آخره
 (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركاتلكراهة التوالي أربع 

 .فعل ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
بارز متصل مبني على  للمفرد الذكر والؤنث،التكلم  ضمير (التاء)

 ،مجرور بالباء )رجل(حرف جر.  )الباء(فاعل.  ل رفعمحالضم في 
ونعت  ،ل  ُج رَ نعت لِ  )عاقل(وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. 

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،املجرور مجرور
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 ف  ط  ع  ال   اب  ب  

 
 
 

و  ر  م  ع  د  و  ي  اء  ز   ج 
فاعل  د()زيفعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  جاء()

حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(

 َوُعَمَر.الواو: واو الفريقة بين َعْمر   رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 

و  ر  م  ع  د  ف  ي  اء  ز   ج 
فاعل  زيد()فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  جاء()

حرف عطف.  )الفاء(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(

 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
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و  ر  م  مَّ ع  د  ث  ي  اء  ز   ج 
فاعل  )زيد(ره. فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخ جاء()

حرف عطف. )ثم( وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(

 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 

و  ر  م  و  ع 
 
د  أ ي  اء  ز   ج 

فاعل )زيد( خره. فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آ جاء()
حرف عطف.  )أو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(
 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 
و  ر  م  م  ع 

 
د  أ ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(آخره. فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في  جاء()
حرف عطف.  )أم(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(
 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
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اء   د  ا ف  مَّ إ 
د  و  ع  ا ب  نًّ ا م  مَّ إ 

 ف 
حرف تقسيم وتخيير.  )إما(ية. من اآل ما قبلها  بحسب )الفاء(
ْوَن منا. تمنون  ،مفعول مطلق )منا(  :لفعل محذوف تقديره َتَمنُّ

وعالمة رفعه  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم
: لنه من الفعال الخمسة. الواو ،نيابة عن الضمة ،ثبوت النون 

 حل رفعمفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  واو الجماعة،
ظاهرة في وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول به منصوب :فاعل. منا

على نية معنى مضاف  ،ظرف مكان مبني على الضم )بعد(آخره. 
 )فداء(حرف تقسيم وتخيير.  )إما(حرف عطف.  )الواو(إليه. 

فعل  :فداء. تفدون  َن وْ ُد ْف لفعل محذوف تقديره تَ  ،مفعول مطلق
وعالمة رفعه ثبوت  ،الجازممضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و 

: واو ه من الفعال الخمسة. الواولن ،نيابة عن الضمة ،النون 
 محل رفعفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  الجماعة،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مفعول به منصوبفداء: فاعل. 
 آخره.

 
و  ر  م  ل  ع  د  ب  ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(في آخره. فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة  )جاء(
حرف عطف.  )بل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
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وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(
 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 
و  ر  م  د  ل  ع  ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(في آخره.  فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة )جاء(
حرف عطف.  )ل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وعالمة  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(
 الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

 
ر   م  ن  ع  د  ٰلك  ي  اء  ز  ا ج   و م 

مبني على فتحة ظاهرة في آخره. فعل ماض  )جاء(نافية.  )ما(
 (لكن)وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )زيد(

والعطوف على الرفوع  ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(حرف عطف. 
الواو: واو الفريقة بين  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،مرفوع

 َعْمر  َوُعَمَر.
 

ا ه  س 
 
أ ى ر  تَّ ة  ح  ك  م  ت  السَّ ل  ك 

 
 أ

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )أكل(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (أكل)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
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للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
فاعل.  محل رفعفي  ،لى الضمبارز متصل مبني ع والؤنث،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،معفول به منصوب )السمكة(
 ،ةَ َك َم معطوف على الس   )رأس(حرف عطف.  )حتى(آخره. 

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،والعطوف على النصوب منصوب
بارز  الغائبة للمفردة الؤنثة، ضمير )الهاء(مضاف.  :آخره. رأس

 في محل جر مضاف إليه.  ،لسكون متصل مبني على ا
 

و  ر 
م  ع  د  و  ي  ز   ب 

ت  ر  ر  م  ا و  ر  م  ع  ا و  د  ي  ت  ز  ي 
 
أ ر  و و  ر  م  ع  د  و  ي  ام  ز 

 ق 
فاعل  )زيد(مبني على فتحة ظاهرة في آخره. فعل ماض  )قام(
حرف عطف.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وعالمة  ،لى الرفوع مرفوعوالعطوف ع ،د  يْ معطوف على زَ  )عمرو(
الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر.  رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في  )رأي(حرف عطف.  )الواو(
لكراهة  ،بالسكون العارض اشتغال املحلمنع من ظهورها  ،آخره

ماض فعل  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركاتالتوالي أربع 
 ضمير (التاء) .مبني على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

في  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،التكلم 
وعالمة نصبه فتحة  ،معفول به منصوب )زيدا(فاعل.  محل رفع

ونعت  ،اد  يْ زَ نعت لِ  )عمرا(حرف عطف.  )الواو(ظاهرة في آخره. 
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 )الواو(ه فتحة ظاهرة في آخره. وعالمة نصب ،النصوب منصوب
 ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )مرر(حرف عطف. 

لكراهة التوالي  ،بالسكون العارض اشتغال املحلمنع من ظهورها 
فعل ماض مبني  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركاتأربع 

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعبارز متصل مبني على الضم في  للمفرد الذكر والؤنث،

وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر.  )الباء(فاعل. 
ونعت  ،د  يْ زَ نعت لِ  )عمرو(حرف عطف.  )الواو(ظاهرة في آخره. 
الواو: واو  وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ،املجرور مجرور

 َر.الفريقة بين َعْمر  َوُعَم 
 

د   ع  ق  م  ي  ل  م  و  ق  م  ي  د  ل  ي  ز  د  و  ع  ق  ي  م  و  و  ق  ن  ي  ل  د  و  ع  ق  ي  م  و  و  ق  د  ي  ي   ز 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )يقوم(
ه جوازا ضمير مستتر في :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله

بتدأ. خبر ال محل رفعتقديره هو. الجملة من الفعل والفاعل في 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  )يقعد(حرف عطف.  )الواو(

 :ه. وفاعلهوعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخر  ،الناصب والجازم
 )لن(حرف عطف.  )الواو(ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. 

 ،ْن لَ فعل مضارع منصوب بِ  )يقوم(حرف نفي ونصب واستقبال. 
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ضمير مستتر فيه  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله
فعل مضارع  )يقعد(حرف عطف.  )الواو(جوازا تقديره هو. 

ضمير  :ظاهرة في آخره. وفاعلهوعالمة نصبه فتحة  ،ْن لَ منصوب بِ 
مبتدأ  )زيد(فيه.  ءنائالست )الواو( مستتر فيه جوازا تقديره هو.

حرف  )لم(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمرفوع 
وعالمة جزمه  ،ْم لَ فعل مضارع مجزون بِ  )يقم(نفي وجزم وقلب. 

ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :سكون ظاهر في آخره. وفاعله
 )الواو(خبر البتدأ.  محل رفعفي  ،الجملة من الفعل والفاعل

فعل مضارع  د(ع)يق حرف نفي وجزم وقلب. )لم(حرف عطف. 
ضمير  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،ْم لَ مجزون بِ 

 يره هو.مستتر فيه جوازا تقد
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 د  ي  ك  و  التَّ  اب  ب  

 
 
 

ه   س  ف  د  ن  ي  اء  ز   ج 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،د  يْ زَ توكيد لِ  )نفس(ه ضمة ظاهرة في آخره. وعالمة رفع ،مرفوع

 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نفس ،وتوكيد للمرفوع مرفوع
بارز متصل مبني  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء(مضاف 

 مضاف إليه. محل جرفي  ،على الضم
 

ه   س  ف  ا ن  د  ي  ت  ز  ي 
 
أ  ر 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
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بارز  التكلم الفرد، ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
مفعول به  )زيدا(فاعل.  محل رفعفي  ،متصل مبني على الضم

توكيد  )نفس(صبه فتحة ظاهرة في آخره. وعالمة ن ،منصوب
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،وتوكيد للمنصوب منصوب ،اد  يْ زَ لِ 

بارز  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء( .مضاف :آخره. نفس
 في محل جر مضاف إليه. ،متصل مبني على الضم

 

ه   س 
ف  د  ن  ي  ز   ب 

ت  ر  ر   م 
منع من ظهورها  ،ي آخرهفعل ماض مبني على فتحة مقدرة ف )مرر(

لكراهة التوالي أربع متحركات  ،بالسكون العارض اشتغال املحل
فعل ماض مبني على السكون،  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
 )الباء(فاعل.  محل رفعفي  ،الضمبارز متصل مبني على  والؤنث،

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،مجرور بالباء )زيد(رف جر. ح
وتوكيد  ،د  يْ زَ توكيد لِ  )نفس(. ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ 

 :وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. نفس ،للمجرور مجرور
بارز متصل مبني  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء( .مضاف

 .مضاف إليه محل جرفي  ،على الضم
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ه   لَّ ا ك  ر  ه  ت  ش  م   ص 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )صم(

 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل
فعل ماض مبني على السكون،  (صم)/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
 )شهرا(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،

)كل( وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،مفعول به منصوب
وعالمة نصبه فتحة  ،وتوكيد للمنصوب منصوب ،ار  هْ َش توكيد لِ 

 الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء( .مضاف :ظاهرة في آخره. كل
 مضاف إليه. حل جرمفي  ،بارز متصل مبني على الضم

 
ه   ن  ي  د  ع  ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،د  يْ زَ توكيد لِ  )عين(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نفس ،وتوكيد للمرفوع مرفوع
ز متصل مبني بار  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء( .مضاف

 مضاف إليه. محل جرفي  ،على الضم
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م   ه  ل  م  ك  و  ق  اء  ال   ج 
فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،مُ وْ َق لْ توكيد لِ  )كل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. كل ،وتوكيد للمرفوع مرفوع
بارز متصل مبني على  الغائب لجمع الذكور، ميرض (هم) .مضاف
 عالمة الجمع. :اليممضاف إليه.  محل جرفي  ،الضم

 

 
 
م  أ و  ق  اء  ال   ع  م  ج  ج 

فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،مُ وْ َق لْ توكيد لِ  )أجمع(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،وتوكيد للمرفوع مرفوع
 

ن   و  ع  ص  ب 
 
ن  أ و  ع  ت  ب 

 
ن  أ و  ع  ت  ك 

 
ن  أ و  ع  م  ج 

 
م  أ و  ق  اء  ال   ج 

فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 توكيدال )أجمعون(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
نيابة  ،مة رفعه الواووعال  ،وتوكيد للمرفوع مرفوع ،مُ وْ َق لْ لِ  الول 

عوض عن  :لنه من جمع الذكر السالم. النون  ،عن الضمة
وتوكيد  ،مُ وْ َق لْ لِ  التوكيد الثاني )أكتعون(التنوين في االسم الفرد. 

لنه من  ،نيابة عن الضمة ،وعالمة رفعه الواو ،للمرفوع مرفوع
 ن التنوين في االسم الفرد.عوض ع :جمع الذكر السالم. النون 
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وعالمة  ،وتوكيد للمرفوع مرفوع ،مُ وْ َق لْ لِ  التوكيد الثالث )أبتعون(
 :لنه من جمع الذكر السالم. النون  ،نيابة عن الضمة ،رفعه الواو

التوكيد الرابع  )أبصعون( عوض عن التنوين في االسم الفرد.
نيابة عن  ،وعالمة رفعه الواو ،وتوكيد للمرفوع مرفوع ،مُ وْ َق لْ لِ 

عوض عن التنوين في  :من جمع الذكر السالم. النون  لنه ،الضمة
 االسم الفرد.

 
ه   س  ف  د  ن  ي  ام  ز 

 ق 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
 ،د  يْ زَ توكيد لِ  )نفس(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نفس ،وتوكيد للمرفوع مرفوع
بارز متصل مبني  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء( .مضاف

 مضاف إليه. محل جرفي  ،على الضم
 

م   ه  لَّ م  ك  و  ق  ت  ال  ي 
 
أ  ر 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي) / فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

 )القوم(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
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 )كل(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،مفعول به منصوب
فتحة  وعالمة نصبه ،وتوكيد للمنصوب منصوب ،مَ وْ َق لْ توكيد لِ 

الغائب لجمع الذكور، ضمير  (هم) .مضاف :ظاهرة في آخره. كل
عالمة  :اليممضاف إليه.  محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الضم

 الجمع.
 

ن   ي  ع  م  ج 
 
م  أ

و  ق  ال   ب 
ت  ر  ر   م 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )مرر(

 متحركاتلتوالي أربع لكراهة ا ،بالسكون العارض اشتغال املحل
فعل ماض مبني على السكون،  (مرر )/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
 )الباء(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،

وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،مجرور بالباء )القوم(حرف جر. 
 ،ِم وْ َق لْ توكيد لِ  )أجمعين(. ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ  آخره.

 ،نيابة عن الكسرة ،وعالمة جره الياء ،وتوكيد للمجرور مجرور
عوض عن التنوين في االسم  :لنه من جمع الذكر السالم. النون 

 الفرد.
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اب   ل  ب 

د  ب   ال 

 
 
 

ك   و  خ 
 
د  أ ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. فعل  )جاء(
 ،د  يْ بدل من زَ  )أخو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

نيابة عن  ،الواو وعالمة رفعه ،وبدل التابع للمرفوع مرفوع
 ضمير (الكاف)مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أخو ،الضمة

 محل جرفي  ،لفتحبارز متصل مبني على ا لمفرد الذكر،لاملخاطب 
 مضاف إليه.

 
ك   م  ر ح    ي 

ه
د  ّلِل  ج  س  ّل  ت 

ص  ن  ت   إ 
 :والثاني ،فعل شرط :جزم فعلين. الول ياسم شرط جازم  )إن(

فعل على أنه  ْن إِ فعل مضارع مجزوم بِ  )تصل(جوابه وجزاؤه. 
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نيابة  ،عليهادليل الكسرة قبلها  ،وعالمة جزمه حذف الياء ،شرط
ضمير مستتر  :الفعل العتل اآلخر. وفاعله لنه من ،عن السكون 

وبدل التابع  ،ل ِ صَ بدل من تُ  )تسجد(فيه وجوبا تقديره أنت. 
 :وفاعلهوعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره.  ،للمجزوم مجزوم

 )للا(حرف جر.  )اللم(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. 
ر واملجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجا ،مجرور بالالم

على أنه جوابه  ْن إِ فعل مضارع مجزوم بِ  )يرحم(. ْد ُج ْس تَ متعلق بِ 
ضمير مستتر  :وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره. وفاعله ،وجزاؤه

 لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير )الكاف(فيه جوازا تقديره هو. 
 معفول به. محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الفتح

 
ي   غ  ت  الرَّ ل  ك 

 
ه  أ ث  ل   ف  ث 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره (أكل)

 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل
فعل ماض مبني على السكون،  (أكل)/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك
فاعل.  محل رفعفي  ،ز متصل مبني على الضمبار  والؤنث،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مفعول به منصوب (الرغيف)
 ،وبدل التابع للمنصوب منصوب ،َف يْ غِ بدل من الر   )ثلث( آخره.

 ضمير )الهاء(مضاف.  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ثلث
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 حل جرمفي  ،بارز متصل مبني على الضم الغائب للمفرد الذكر،
 مضاف إليه.

 
م   ل  د  ع  ي  ي  ز  ن  ع 

ف   ه  ن 
للوقاية.  )النون(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )نفع(
محل في  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون ياء التكلم،  )الياء(
وعالمة رفعه ضمة  ،فاعل مرفوع )زيد(مفعول مقدم.  نصب

 ،التابع للمرفوع مرفوع وبدل ،د  يْ بدل من زَ  )علم(ظاهرة في آخره. 
 ضمير )الهاء(مضاف.  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. علم

 محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الضم الغائب للمفرد الذكر،
 مضاف إليه.

 
ر س   ت  ب  ك  ر   ف  ا ال  د  ي   ز 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ركب(
لكراهة التوالي أربع  ،رضبالسكون العا اشتغال املحلظهورها 

فعل ماض مبني على  (ركب)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء) .السكون، التصاله بضمير رفع متحرك

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مفعول به منصوب )زيدا(فاعل. 
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 ،وبدل التابع للمنصوب منصوب ،اد  يْ بدل من زَ  الفرس()آخره. 
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

 
ك   ام  ق   و  خ 

 
د  أ ي   ز 

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
 ،د  يْ بدل من زَ  )أخو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

نيابة عن  ،ه الواووعالمة رفع ،وبدل التابع للمرفوع مرفوع
 ضمير (الكاف)مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أخو ،الضمة

 محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الفتح لمفرد الذكر،لاملخاطب 
 مضاف إليه.

 
س   ر  ف  ا ال  د  ي  ت  ز  ي 

 
أ  ر 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
بارز  التكلم الفرد، ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

مفعول به  )زيدا(فاعل.  محل رفعفي  ،متصل مبني على الضم
بدل من  )الفرس(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،منصوب

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،وبدل التابع للمنصوب منصوب ،اد  يْ زَ 
 في آخره.
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  ات  ب  و  ص  ن  م   اب  ب  

 اء  م  س  ال  

 
 
 

 اد  ي  ز   ت  ب  ر  ض  
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ضرب(
لكراهة التوالي أربع  العارض ،بالسكون  اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني  (ضرب)/  يما هو كالكلمة الواحدةف متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مفعول به منصوب )زيدا(فاعل. 
 آخره.
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ا ب  ر  ت  ض  ب  ر   ض 
منع من  ،ي على فتحة مقدرة في آخرهفعل ماض مبن )ضرب(
لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني  (ضرب)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 فعمحل ر في  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وهو منصوب وعالمة نصبه  ،منصوب على الصدر  )ضربا(فاعل. 
 فتحة ظاهرة في آخره.

 
م   و  ي  ت  ال  م   ص 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )صم(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

السكون، فعل ماض مبني على  (صم)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

 )اليوم(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،منصوب على الظرفية الزمانية
 .ُت ْم صُ ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 
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ة   ب  ع  ك  ام  ال  م 
 
ت  أ س  ل   ج 
منع من  ،عل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخرهف )جلس(

لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني  (جلس)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية )أمام(فاعل. 
 )الكعبة(مضاف.  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أمام

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ،مضاف إليه مجرور بالضاف
 

ا ب  اك  د  ر  ي  اء  ز   ج 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،د  يْ زَ من  حال )راكبا(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،عمرفو 

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،اءَ َج بِ وهو منصوب 
 

ا ن  و  ي  ر ض  ع 
ا ال   ن  ر  جَّ ف   و 

فعل ماض مبني على  )فجر(ية. ما قبلها من اآل  بحسب )الواو(
بالسكون منع من ظهورها اشتغال املحل  ،فتحة مقدرة في آخره

/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،رضالعا
فعل ماض مبني على السكون، التصاله بضمير رفع  (فجر)
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بارز ضمير للمعظم نفسه أو التكلم ومعه غيره،  (نا) .متحرك
مفعول به  )الرض(فاعل.  محل رفعفي  ،متصل مبني على السكون 

تمييز وهو  )عيونا(. وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ،منصوب
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،انَ رْ ج  َف منصوب بِ 

 
ا د  ي  لَّ ز   إ 

م  و  ق  ام  ال   ق 
فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
. االستثناءأداة  )إل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،ال  إِ بِ  االستثناءمنصوب على  )زيدا(
 آخره.

 
ر   اض  د  ح  ي  م  ز 

ل   ل  غ 
تنصب االسم وترفع الخبر.  ،ن  نافية للجنس تعمل عمل إِ  )ل(

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمها منصوب بها )غلم(
وعالمة جره  ،مضاف إليه مجرور بالضاف )زيد(مضاف.  :غالم

وعالمة رفعه  ،خبرها مرفوع بها )حاضر(كسرة ظاهرة في آخره. 
 ضمة ظاهرة في آخره.
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د   ي  م  ز 
ل  ا غ   ي 

وعالمة نصبه فتحة  ،منادى منصوب به )غلم(حرف نداء.  )يا( 
مضاف إليه مجرور  )زيد(مضاف.  :ظاهرة في آخره. غالم

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ،بالضاف
 

ا م  ائ 
د  ق  ي  ان  ز   ك 

اسمه  )زيد(يرفع االسم وينصب الخبر.  ،فعل ماض ناقص )كان(
خبره  )قائما(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع به

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصوب به
 

م   ائ 
ا ق  د  ي  نَّ ز   إ 

 )زيدا(ينصب االسم ويرفع الخبر.  ،حرف توكيد ونصب )إن(
 ئم()قاوعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمه منصوب به

 آخره.وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،خبره مرفوع به
 

و  ر 
م  ع   ل 

ل  ل  ج   إ 
د  ي  ام  ز 

 ق 
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
مفعول لجله  )إجلل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

حرف جر.  )اللم(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،منصوب
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الواو:  آخره.وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،مجرور بالالم رو()عم
 .ال  اَل ْج إِ الجار واملجرور متعلق بِ واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. 

 
ل   ي  النَّ ت  و  ر   س 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )سر(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (سر)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

)الواو( فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة  ،مفعول معه منصوب )النيل(واو العية. 

 ظاهرة في آخره.
 

ت  ز   ي 
 
أ ل  ر  اق  ع 

ا ال  د   ي 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(

 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل
فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .متحركالتصاله بضمير رفع 
 )زيدا(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم ،والؤنث

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،مفعول به منصوب
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وعالمة  ،ونعت التابع للمنصوب منصوب ،اد  يْ زَ نعت لِ  )العاقل(
 نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 

 
ا ر  م  ع  ا و  د  ي  ت  ز  ي 

 
أ  ر 

ع من ظهورها من ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

 )زيدا(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
 )الواو(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،وبمفعول به منص
والعطوف على النصبوب  ،اد  يْ زَ بِ  معطوف)عمرا( حرف عطف. 

 المة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وع ،منصوب
 

ه   س  ف  ا ن  د  ي  ت  ز  ي 
 
أ  ر 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
 متحركاتهة التوالي أربع لكرا ،بالسكون العارض اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
بارز  التكلم الفرد، ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

مفعول به  )زيدا(فاعل.  محل رفعفي  ،متصل مبني على الضم
توكيد  )نفس(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،منصوب
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وعالمة نصبه فتحة  ،منصوب التوكيد تابع للمنصوبو  ،اد  يْ زَ لِ 
الغائب للمفرد  ضمير )الهاء(مضاف.  :ظاهرة في آخره. نفس

 مضاف إليه. محل جرفي  ،مبني على الضم لبارز متص الذكر،
 

اك   خ 
 
ا أ د  ي  ت  ز  ي 

 
أ  ر 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأي(
 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،العارضبالسكون  اشتغال املحل

فعل ماض مبني على السكون،  (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك

 )زيدا(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
 )أخا(ه. وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخر  ،مفعول به منصوب

وعالمة نصبه  ،وبدل التابع للمنصوب منصوب ،اد  يْ بدل من زَ 
مضاف.  :لنه من السماء الخمسة. أخا ،نيابة عن الفتح ،اللف

بارز متصل مبني على  لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير )الكاف(
 مضاف إليه. محل جرفي  ،الفتح
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   اب  ب  

 
 ه  ب   ل  و  ع  ف  ال

 
 
 

 اد  ي  ز   ت  ب  ر  ض  
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ضرب(
لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني  (ضرب)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .على السكون، التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،متصل مبني على الضمبارز  للمفرد الذكر والؤنث،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مفعول به منصوب )زيدا(فاعل. 
  آخره.
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ة   ل  ئ  ت  ال  س  م  لَّ ع   ت 
منع من  ،مقدرة في آخرهفعل ماض مبني على فتحة  )تعلم(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
 فعل ماض مبني على )تعلم( / ةمتحركات فيما هو كالكلمة الواحد

التكلم  ضمير (التاء). السكون التصاله بضمير رفع متحرك
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،مفعول به منصوب )السئلة(فاعل. 
 في آخره. 

 
ا د  ي  ت  ز  ب  ر   ض 

منع من  ،في آخره فعل ماض مبني على فتحة مقدرة )ضرب(
لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 

فعل ماض مبني  (ضرب) / متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء) .السكون التصاله بضمير رفع متحرك على

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،فعول به منصوبم )زيدا(فاعل. 
 آخره. 
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ر س   ف  ت  ال  ب  ك   ر 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ركب(

لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
 فعل ماض مبني على (ركب)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .متحركالسكون التصاله بضمير رفع 
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،مفعول به منصوب )الفرس(فاعل. 
 في آخره. 

 
ك   ت  ي 

 
أ  ر 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )رأيت(
التوالي أربع لكراهة  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
 فعل ماض مبني على (رأي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات
التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
بارز متصل مبني  لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير )الكاف(فاعل. 

 مفعول به. ل نصبمحفي  ،على الفتح
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د   ب  ع  اك  ن  يَّ  إ 
بارز منفصل مبني على  لمفرد الذكر،ل املخاطب ضمير (ك)إيا 
فعل مضارع مرفوع  )نعبد(مقدم. مفعول  محل نصبفي  ،فتحال

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،لتجرده عن الناصب والجازم
 ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. :وفاعله

 
د   ب  ع  ا ن  اك  م  يَّ  إ 

لَّ  إ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )نعبد(نافية.  )ما(

ضمير مستتر  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،والجازم
ملغاة ال محل لها من  ،االستثناءأداة  )إل(فيه وجوبا تقديره نحن. 

بارز منفصل  لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير (ك)إيااإلعراب. 
 مفعول به. محل نصبفي  ،فتحلمبني على ا

 
ي   ن  ب  ر 

 ض 
 )النون(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )ضرب(

 ضمير )الياء(ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :للوقاية. وفاعله
 مفعول به. محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على السكون  ،التكلم
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ب   ر  اض   ن 
ضمير  :وفاعله آخره. ظاهرة في فعل ماض مبني على فتحة )ضرب(

أو لمعظم نفسه لضمير  )نا(مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. 
 محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على السكون ، التكلم ومعه غيره

 مفعول به.
 

ك   ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

مفرد لل املخاطب ضمير )الكاف(مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
 مفعول به. محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الفتح ،الذكر

 

ك   ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

لمفردة ل املخاطبة ضمير )الكاف(مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
 مفعول به. محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الكسر ،الؤنثة

 
ا م  ك  ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

الذكر  لمثنىل املخاطب ضمير (كما)مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
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مفعول به.  محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الضم ،والؤنث
 ثنية.تحرف دال على ال :اللفحرف عماد.  :اليم

 
م   ك  ب  ر   ض 
ضمير  :في آخره. وفاعله فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة )ضرب(

 ،جمع الذكور ل باملخاط ضمير (كم)مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
 :اليممفعول به.  محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الضم

 عالمة الجمع.
 

نَّ  ك  ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

، جمع اإلناثل ةبخاطاملضمير  (كّن )مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
 :النون مفعول به.  محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الضم

 عالمة جمع النسوة.
 

ه   ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

 ،الذكر لمفردل ضمير الغائب )الهاء(مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
 عول به.مف محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الضم
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ا ه  ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

 ،ؤنثةاللمفردة لالغائبة ضمير  )ها(مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
 مفعول به. محل نصبفي  ،سكون بارز متصل مبني على ال

 

ا م  ه  ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

الذكر  لمثنىلالغائب ضمير  (هما)تر فيه جوازا تقديره هو. مست
مفعول به.  محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الضم ،والؤنث

 ثنية.تحرف دال على ال )اللف(حرف عماد.  :اليم
 

م   ه  ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

 ،جمع الذكور ئب لاالغضمير  (هم)مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
 :اليممفعول به.  محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الضم

 عالمة الجمع.
 

نَّ  ه  ب  ر   ض 
ضمير  :فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. وفاعله )ضرب(

 ،جمع اإلناثل ةالغائبضمير  (هّن )مستتر فيه جوازا تقديره هو. 
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 :مفعول به. النون  محل نصبفي  ،بارز متصل مبني على الضم
 عالمة جمع النسوة.

 

اي   يَّ  إ 
لَّ  إ 

ت  م  ر  ك 
 
ا أ  م 

منع  ،مقدرة في آخرهفعل ماض مبني على فتحة  )أكرم(نافية. )ما( 
لكراهة التوالي أربع  ،من ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

 فعل ماض مبني على (أكرم)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء) .له بضمير رفع متحركالتصا ،السكون 

 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
 (ي)إياملغاة ال محل لها من اإلعراب.  ،االستثناءأداة  )إل(فاعل. 
 محل نصبفي  ،لفتحبارز منفصل مبني على ا التكلم الفرد، ضمير

 كلم.حرف دال على الت :الياءمفعول به. 
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   اب  ب  
 
 ر  د  ص  ال

 
 
 

ل   ت  ه  ق  ت  ل  ت   ق 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )قتل(

 متحركاتلكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحل
السكون،  فعل ماض مبني على )قتل(/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء) .ضمير رفع متحركالتصاله ب
 )الهاء(فاعل.  محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،

في  ،بارز متصل مبني على الضم الغائب للمفرد الذكر، ضمير
وهو  ،منصوب على الصدر )قتل(مفعول به.  محل نصب

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.منصوب 
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س   ل  ا ت  ج  د  و  ع  ق  ق  او  ف  و  ق  ت  و   م 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )جلس(

لكراهة التوالي أربع  ،بالسكون العارض اشتغال املحلظهورها 
فعل ماض مبني  (جلس)/  فيما هو كالكلمة الواحدة متحركات

التكلم  ضمير (التاء) .التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على
 محل رفعفي  ،بارز متصل مبني على الضم الذكر والؤنث، للمفرد
وهو منصوب وعالمة نصبه  ،منصوب على الصدر ()قعودافاعل. 

فعل ماض مبني  )قم(حرف عطف.  )الواو( فتحة ظاهرة في آخره.
منع من ظهورها اشتغال املحل  ،على فتحة مقدرة في آخره

 فيما هو كالكلمة لكراهة التوالي أربع متحركات ،بالسكون العارض
التصاله بضمير  ،السكون  فعل ماض مبني على (قم)/  الواحدة

بارز  للمفرد الذكر والؤنث،التكلم  ضمير (التاء). رفع متحرك
منصوب على  )وقوفا( في محل رفع فاعل. ،متصل مبني على الضم

 وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،الصدر
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   ف  ر  ظ  و   ان  م  الزَّ  ف  ر  ظ   اب  ب  
 
 ان  ك  ال

 
 
 

س  
ي  م 

خ  م  ال  و  ت  ي  م   ص 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )صم(

لكراهة التوالي أربع متحركات  ،اشتغال املحل بالسكون العارض
 ،كون الس فعل ماض مبني على (صم)/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك
 )يوم( في محل رفع فاعل. ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،منصوب على الظرفية الزمانية
مضاف إليه مجرور  )الخميس(مضاف.  :يومظاهرة في آخره. 

رة في آخره. الظرف متعلق وعالمة جره كسرة ظاه ،بالضاف
 .ُت ْم صُ بِ 
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م   و  ي  ت  ال  م   ص 
منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )صم(

لكراهة التوالي أربع متحركات  ،اشتغال املحل بالسكون العارض
 ،السكون  فعل ماض مبني على (صم)/  فيما هو كالكلمة الواحدة

للمفرد الذكر التكلم  يرضم (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك
 )اليوم( في محل رفع فاعل. ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،منصوب على الظرفية الزمانية
 .ُت ْم صُ ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 

 
ة   ل  ي  ت  اللَّ ف  ك  ت   اع 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره)اعتكف( 
لكراهة التوالي أربع  ،رها اشتغال املحل بالسكون العارضظهو 

فعل ماض مبني  (اعتكف)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على

في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وهو منصوب  ،ة الزمانيةمنصوب على الظرفي )الليلة( فاعل.

 .ُت ْف َك تَ اعْ وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 
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ة   و  د  ر ك  غ  و  ز 
 
 أ
وعالمة  ،مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم فعل (أزور)

ضمير مستتر فيه وجوبا  :وفاعله رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
بارز متصل  ،رلمفرد الذكل ضمير املخاطب )الكاف(. تقديره أنا

منصوب على  )غدوة(مفعول به.  محل نصبفي  ،مبني على الفتح
وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الظرفية الزمانية

 آخره. الظرف متعلق بِ 
َ
 .ُر ْو زُ أ

 
ة   ر  ك  ر ك  ب  و  ز 

 
 أ

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )أزور(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :لهرفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاع

بارز متصل  ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب )الكاف(تقديره أنا. 
منصوب على  )بكرة(مفعول به.  محل نصبفي  ،مبني على الفتح

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الظرفية الزمانية
 آخره. الظرف متعلق بِ 
َ
 .ُر ْو زُ أ

 
ا ر  ح  ك  س  ئ  ي  ج 

 
 أ

وعالمة  ،ع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازمفعل مضار  )أجيئ(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله

بارز متصل  ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب )الكاف(تقديره أنا. 
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منصوب على  (سحرا)مفعول به.  محل نصبمبني على الفتح في 
في حة ظاهرة وهو منصوب وعالمة نصبه فت ،الظرفية الزمانية

 آخره. الظرف متعلق بِ 
َ
 .ءُ يْ ِج أ

 
ا د  ك  غ  ئ  ي  ج 

 
 أ

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )أجيئ(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله

بارز متصل  ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب )الكاف(تقديره أنا. 
منصوب على  غدا()مفعول به.  محل نصبفي  ،مبني على الفتح

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الظرفية الزمانية
 آخره. الظرف متعلق بِ 
َ
 .ءُ يْ ِج أ

 
ة   م  ت   ع 

ك  ئ  ي  ج 
 
 أ

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )أجيئ(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله

بارز متصل  ،لمفرد الذكرل خاطبضمير امل )الكاف(تقديره أنا. 
منصوب على  )عتمة(مفعول به.  محل نصبفي  ،مبني على الفتح

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الظرفية الزمانية
 آخره. الظرف متعلق بِ 
َ
 .ءُ يْ ِج أ
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ا اح  ب  ك  ص  ئ  ي  ج 
 
 أ

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )أجيئ(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :اهرة في آخره. وفاعلهرفعه ضمة ظ

بارز متصل  ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب )الكاف(تقديره أنا. 
منصوب على  )صباحا(مفعول به.  محل نصبفي  ،مبني على الفتح

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،الظرفية الزمانية
 آخره. الظرف متعلق بِ 
َ
 .ءُ يْ ِج أ

 
س   ك  م  ئ  ي  ج 

 
 اء  أ

وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )أجيئ(
ضمير مستتر فيه وجوبا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله

بارز متصل  ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب )الكاف(تقديره أنا. 
منصوب على  )مساء(مفعول به.  محل نصبفي  ،مبني على الفتح

تحة ظاهرة في مة نصبه فوهو منصوب وعال  ،الظرفية الزمانية
 آخره. الظرف متعلق بِ 
َ
 .ءُ يْ ِج أ

 
ا د  ب 

 
ا أ د  ي  م  ز  ّل 

ك 
 
 ل  أ
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )أكلم(نافية.  )ل(

ضمير مستتر  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،والجازم
وعالمة نصبه  ،مفعول به منصوب )زيدا(فيه وجوبا تقديره أنا. 
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وهو  ،منصوب على الظرفية الزمانية )أبدا(ظاهرة في آخره.  فتحة
 منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 
ُ
 .ُم ل ِ كَ أ

 

ا د  م 
 
ا أ د  ي  م  ز  ّل 

ك 
 
 ل  أ
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب  )أكلم(نافية.  )ل(

تر ضمير مست :وفاعله وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،والجازم
وعالمة نصبه  ،مفعول به منصوب )زيدا(فيه وجوبا تقديره أنا. 
وهو  ،منصوب على الظرفية الزمانية )أمدا(فتحة ظاهرة في آخره. 

 منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 
ُ
 .ُم ل ِ كَ أ

 
ا ن  ي  ت  ح 

 
أ ر   ق 

 منع من ظهورها ،آخرهفعل ماض مبني على فتحة مقدرة في  )قرأ(
لكراهة التوالي أربع متحركات  ،اشتغال املحل بالسكون العارض

 ،السكون  فعل ماض مبني على (قرأ)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
للمفرد الذكر التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك

 )حينا( في محل رفع فاعل. ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،نيةمنصوب على الظرفية الزما

 رَ َق ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 
ْ
 .ُت أ

خ  
ي  ام  الشَّ م 

 
ت  أ س  ل   ج 
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منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )جلس(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

 فعل ماض مبني (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على

في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية )أمام( فاعل.

 )الشيخ(مضاف.  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أمام
كسرة ظاهرة في آخره.  وعالمة جره ،مضاف إليه مجرور بالضاف

 .ُت ْس لَ َج الظرف متعلق بِ 
 

ه   ف  ل  ت  خ  س  ل   ج 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )جلس(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). ركالتصاله بضمير رفع متح ،السكون  على
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية )خلف( فاعل.
 ضمير )الهاء(مضاف.  :خلفوعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 

 محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الضم الغائب للمفرد الذكر،
 .ُت ْس لَ َج . الظرف متعلق بِ مضاف إليه
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ح  
ط  ق  السَّ و  ت  ف  س  ل   ج 

منع من  ،آخرهفعل ماض مبني على فتحة مقدرة في  )جلس(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على

في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية )فوق( فاعل.

 )السطح(مضاف.  :فوق وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،مضاف إليه مجرور بالضاف

 .ُت ْس لَ َج الظرف متعلق بِ 
 

ف  ج  
ق  ت  السَّ ح  ت  ت  س   ل 

منع من  ،مقدرة في آخرهفعل ماض مبني على فتحة  )جلس(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على

في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم الؤنث،للمفرد الذكر و 
وهو منصوب  ،على الظرفية الكانية منصوب)تحت(  فاعل.

 )السقف(مضاف.  :تحتوعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
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وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،مضاف إليه مجرور بالضاف
 .ُت ْس لَ َج الظرف متعلق بِ 

 
د   ي  د  ز  ن   ع 

ت  س  ل   ج 
منع من  ،ماض مبني على فتحة مقدرة في آخرهعل ف )جلس(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على
في محل رفع  ،الضمبارز متصل مبني على  للمفرد الذكر والؤنث،

وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية)عند(  فاعل.
مضاف  )زيد(مضاف.  :عندوعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الظرف  ،إليه مجرور بالضاف
 .ُت ْس لَ َج متعلق بِ 

 
 د  ي  ز   ع  م   ت  ب  ك  ر  
منع من  ،آخرهفعل ماض مبني على فتحة مقدرة في  (ركب)

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
 فعل ماض مبني على (ركب)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
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وهو منصوب وعالمة  ،لظرفية الكانيةمنصوب على ا )مع( فاعل.
مضاف إليه  )زيد(مضاف.  :معنصبه فتحة ظاهرة في آخره. 

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الظرف  ،مجرور بالضاف
 .ُت بْ ِك رَ متعلق بِ 

 
د   ي  اء  ز  ز   إ 

ت  س  ل   ج 
منع من  ،آخرهفعل ماض مبني على فتحة مقدرة في  )جلس(

لكراهة التوالي أربع  ،ن العارضظهورها اشتغال املحل بالسكو 
فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

ة وهو منصوب وعالم ،منصوب على الظرفية الكانية )إزاء( فاعل.
مضاف إليه  )زيد(مضاف.  :إزاءنصبه فتحة ظاهرة في آخره. 

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الظرف  ،مجرور بالضاف
 .ُت ْس لَ َج متعلق بِ 

 
د   ي  اء  ز  ذ  ت  ح  س  ل   ج 

منع من  ،آخرهفعل ماض مبني على فتحة مقدرة في  )جلس(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
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التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية )حذاء( فاعل.
مضاف  )زيد(مضاف.  :ءحذاوعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الظرف  ،إليه مجرور بالضاف
 .ُت ْس لَ َج متعلق بِ 

 
د   ي  اء  ز  ق 

ل   ت 
ت  س  ل   ج 

منع من  ،مقدرة في آخرهفعل ماض مبني على فتحة  )جلس(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني  (جلس)/  حدةمتحركات فيما هو كالكلمة الوا
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على

في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية )تلقاء( فاعل.

مضاف  )زيد(مضاف.  :تلقاءوعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الظرف  ،جرور بالضافإليه م

 .ُت ْس لَ َج متعلق بِ 
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ا ن  ت  ه  س  ل   ج 
منع من  ،مبني على فتحة مقدرة في آخرهفعل ماض  )جلس(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). تصاله بضمير رفع متحركال ،السكون  على
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

وهو منصوب وعالمة  ،منصوب على الظرفية الكانية )هنا( فاعل.
 .ُت ْس لَ َج نصبه سكون ظاهر في آخره. الظرف متعلق بِ 

 
مَّ  ت  ث  س  ل   ج 

منع من  ،رة في آخرهفعل ماض مبني على فتحة مقد )جلس(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني  (جلس)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على

في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وهو منصوب وعالمة  ،منصوب على الظرفية الكانية )ثم( فاعل.

 .ُت ْس لَ َج نصبه فتحة ظاهرة في آخره. الظرف متعلق بِ 
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 ال  ح  ال   اب  ب  

 

 
 

 اب  اك  ر   د  ي  ز   اء  ج  
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،د  يْ حال من زَ  )راكبا(في آخره. وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  ،مرفوع

 وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
 

ا ر ج  س  ر س  م  ف  ت  ال  ب  ك   ر 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ركب(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
 ماض مبني علىفعل  (ركب)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
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مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  )الفرس( فاعل.
وهو منصوب وعالمة نصبه  ،َس رَ َف حال من الْ  )مسرجا(آخره. 

 فتحة ظاهرة في آخره.
 

ا ب  اك  د  للا  ر  ب  ت  ع  ي  ق 
 ل 

منع من ظهورها  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )لقي(
حركات لكراهة التوالي أربع مت ،اشتغال املحل بالسكون العارض

 ،السكون  فعل ماض مبني على (لقي)/  فيما هو كالكلمة الواحدة
لذكر للمفرد االتكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك

 )عبد( في محل رفع فاعل. ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،
 :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. عبد ،مفعول به منصوب

وعالمة جره كسرة  ،مضاف إليه مجرور بالضاف )للا( .مضاف
وهو منصوب وعالمة  ،هللِا  َد بْ حال من عَ  )راكبا(ظاهرة في آخره. 

 نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
 

ة   ع  ال 
س  ط  م  الشَّ د  و  ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
واو الحال.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )الشمس(
ضمة  وعالمة رفعه ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )طالعة(آخره. 
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حال من  محل نصبفي  ،خبرظاهرة في آخره. الجملة من البتدأ وال
 .د  يْ زَ 
 

س  
م  ع  الشَّ و  ل  ا ط  ن  ار  ق  د  م  ي  اء  ز   ج 

فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
 ،د  يْ حال من زَ  )مقارنا(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

فاعل  )طلوع(حة ظاهرة في آخره. وهو منصوب وعالمة نصبه فت
مضاف.  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طلوع ،مرفوع

وعالمة جره كسرة  ،مضاف إليه مجرور بالضاف )الشمس(
 ظاهرة في آخره. 

 
ل   وَّ

ال   ل  ف  وَّ
وا ال   ل  خ   اد 
لنه  ،نيابة عن السكون  ،فعل أمر مبني على حذف النون  )ادخلوا(

ضمير بارز متصل مبني  : واو الجماعة،. الواومن الفعال الخمسة
 ،اوْ لُ ُخ حال من فاعل ادْ  )الول(فاعل.  محل رفعفي  ،على السكون 

حرف  )الفاء(وهو منصوب وعالمة نصبه فتحرة ظاهرة في آخره. 
والعطوف على النصوب  ،معطوف على الول  )الول(عطف. 
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،منصوب
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ف   ي  د  ك  ي  اء  ز   ج 
حال مقدم  محل نصبفي  ،اسم استفهام مبني على الفتح )كيف(

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(على فاعله. 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،فاعل مرفوع )زيد(

 

 ر ج  
ه  اء  ر  ى و  لَّ ص  ا و  س  ال  م  ج  لَّ س  ه  و  ي  ل  ى للا  ع  لَّ ل  للا  ص  و  س  ى ر  لَّ ال  ص 

ا ام  ي   ق 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على اللف )صلى(

فاعل  )رسول(لن اللف ال تقبل الحركة لذاتها.  ،ظهورها التعذر
 )للا(مضاف.  :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. رسول  ،مرفوع

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،مضاف إليه مجرور بالضاف
مبني على فتحة مقدرة على  ،فعال الدعاءفعل ماض من أ )صلى(
تقبل الحركة لذاتها. لن اللف ال  ،منع من ظهورها التعذر ،اللف
 )على(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوعفاعل  )للا(

بارز متصل مبني  الغائب للمفرد الذكر، ضمير )الهاء(حرف جر. 
ى. َل عَ املجرور متعلق بِ ى. الجار و َل عَ مجرور بِ  محل جرفي  ،على الكسر

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في  )سلم(حرف عطف.  )الواو(
حال  )جالسا(ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :آخره. وفاعله

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،هللِا  ُل وْ ُس من رَ 
فعل ماض مبني على فتحة مقدرة  )صلى(حرف عطف.  )الواو(
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ركة لن اللف ال تقبل الح ،منع من ظهورها التعذر ،على اللف
وهو منصوب  ،منصوب على الظرفية الكانية )وراء(لذاتها. 

 ضمير )الهاء(مضاف.  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وراء
 محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الضم الغائب الفرد الذكر،

وعالمة  ،فاعل مرفوع )رجال(ى. ل  َص مضاف إليه. الظرف متعلق بِ 
وهو منصوب  ،حال من رجال ياما()قرفعه ضمة ظاهرة في آخره. 

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
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 ي  م  التَّ  اب  ب  

 ز  ي 

 
 
 

 اق  ر  ع   د  ي  ز   ب  بَّ ص  ت  
فاعل  )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )تصبب(

منصوب على  )عرقا(آخره.  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في ،مرفوع
 وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،التمييز

 
ا س  ف  د  ن  مَّ ح  اب  م  ط  ا و  م  ح  ر  ش  ك   ب 

 
أ قَّ ف  ت   و 

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في  )تفقأ(حرف عطف.  )الواو(
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )بكر(آخره. 

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،ى التمييزمنصوب عل )شحما(
فعل ماض مبني على  )طاب(حرف عطف.  )الواو(ظاهرة في آخره. 

وعالمة رفعه ضمة  ،فاعل مرفوع )محمد(فتحة ظاهرة في آخره. 
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وهو منصوب  ،منصوب على التمييز )نفسا(ظاهرة في آخره. 
 ه فتحة ظاهرة في آخره.وعالمة نصب

 
ن  غ   ي  ر 

ش   ع 
ت  ي  ر  ت  ااش  م   ل 

منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )اشتري(
لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض مبني  (اشتري )/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على

في محل رفع  ،متصل مبني على الضم بارز  للمفرد الذكر والؤنث،
نيابة  ،وعالمة نصبه الياء ،مفعول به منصوب )عشرين( فاعل.

منصوب على  )غلما(لنه ملحق بجمع الذكر السالم.  ،عن الفتح
 وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،التمييز

 
ة   ج  ع  ن  ن  ي  ع  س   ت 

ت  ك  ل   م 
منع من  ،درة في آخرهفعل ماض مبني على فتحة مق )ملك(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
 فعل ماض مبني على (ملك)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

نيابة  ،وعالمة نصبه الياء ،مفعول به منصوب ين()تسع فاعل.
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منصوب على  )نعجة(لنه ملحق بجمع الذكر السالم.  ،عن الفتح
 وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،التمييز

 
ا ب 
 
ك  أ ن  م  م  ر 

ك 
 
د  أ ي  ا ز  ه  ج  ك  و  ن  ل  م  م  ج 

 
أ  و 

هرة في آخره. وعالمة رفعه ضمة ظا ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )زيد(
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )أكرم(
 ،لمفرد الذكرل باملخاط ضمير )الكاف(حرف جر.  )من(آخره. 

. الجار ْن مِ مجرور بِ  محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الفتح
 واملجرور بِ 
َ
وهو منصوب وعالمة  ،منصوب على التمييز )أبا(. مُ رَ ْك أ

 )أجمل(حرف عطف.  )الواو( ظاهرة في آخره. نصبه فتحة
 
َ
وعالمة رفعه  ،والعطوف على الرفوع مرفوع ،مُ رَ ْك معطوف على أ

 ضمير املخاطب )الكاف(حرف جر.  )من(ضمة ظاهرة في آخره. 
مجرور  محل جرفي  ،بارز متصل مبني على الفتح ،لمفرد الذكرل
 . الجار واملجرور بِ ْن مِ بِ 

َ
وهو  ،ب على التمييزمنصو  )وجها( .ُل َم ْج أ

 منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
 

و  ر 
م  ن  ع  س  ع  ي  ا ق  س  ي  ف  ت  النَّ ب  ط   و 

فعل ماض مبني على  )طب(ما قبلها من الشعر.  بحسب )الواو(
منع من ظهورها اشتغال املحل بالسكون  ،فتحة مقدرة في آخره

/  لكلمة الواحدةلكراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كا ،العارض
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التصاله بضمير رفع  ،السكون  فعل ماض مبني على (طب)
بارز متصل مبني  لمفرد الذكر،لاملخاطب  ضمير (التاء). متحرك
 ،مفعول به منصوب )النفس( في محل رفع فاعل. لفتح،على ا

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فَ 
َ
حرف  )الياء(فيه زائدة.  ْل أ

منصوب بياء  محل نصبفي  ،ني على الضممنادى مب )قيس(نداء. 
وعالمة جره كسرة  ،ْن عَ مجرور بِ  )عمرو(حرف جر.  )عن(النداء. 

الجار واملجرور الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. ظاهرة في آخره. 
 .َت بْ ِط متعلق بِ 

 
ت   ي  اش  س  

 
أ ا ر  ب  ي  ش   ل  ع  و 
وهو  ،قدمتمييز م )شيبا(ما قبلها من الشعر.  بحسب )الواو(

مبتدأ مرفوع  )رأس(منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
منع  ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء التكلم ،باالبتداء

 )الياء(مضاف.  :. رأسمن ظهورها اشتغال املحل بحركة الناسبة
 محل جرفي  ،ضمير بارز متصل مبني على السكون  ،ياء التكلم

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. ( )اشتعلمضاف إليه. 
لالطالق.  (اللف)ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.  :وفاعله

 خبر البتدأ. محل رفعفي  ،والجملة من الفعل والفاعل
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   اب  ب  

 ت  س  ال 
 
 اء  ن  ث

 
 
 

ام    إ   م  و  ق  ال   ق 
 اد  ي   ز  لَّ

فاعل  )القوم(اهرة في آخره. فعل ماض مبني على فتحة ظ (قام)
. االستثناءأداة  )إل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،االستثناءمنصوب على  )زيدا(

 ظاهرة في آخره.
 

د   ي  ر  ز  ي 
م  غ  و  ق  ام  ال   ق 

فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
منصوب على  )غير(مة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وعال  ،مرفوع

 :وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. غير ،االستثناء
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وعالمة جره كسرة  ،مضاف إليه مجرور بالضاف )زيد(مضاف. 
 ظاهرة في آخره.

 
د   ي  ى ز  و  م  س  و  ق  ام  ال   ق 

فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
منصوب على  )سوى(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

 ،وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على اللف ،االستثناء
مضاف إليه مجرور  )زيد(مضاف.  :منع من ظهورها التعذر. سوى 

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ،بالضاف
 

د   ي   ز 
ل  م  خ  و  ق  ام  ال  اق  ح  ا و  ر  م  ا ع  د  ع  اا و  ر  ك  ا ب   ش 

فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
فعل ماض مبني  (خل)وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

لن اللف  ،منع من ظهورها التعذر ،قدرة على اللفمعلى فتحة 
الفهوم  ،ضمير يعود على القائم :ال تقبل الحركة لذاتها. وفاعله

وهو استثناء  ،اَل َخ منصوب على الفعوليه بِ  (ا)زيد. من قام القوم
فعل ماض مبني على فتحة  )عدا(حرف عطف.  )الواو( .في العنى

لن اللف ال تقبل  ،منع من ظهورها التعذر ،مقدرة على اللف
الفهوم من قام  ،ضمير يعود على القائم :الحركة لذاتها. وفاعله

وهو استثناء في  ،اَد عَ بِ  منصوب على الفعوليه )عمرا(القوم. 
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فعل ماض مبني على فتحة  )حاشا(حرف عطف.  )الواو(العنى. 
لن اللف ال تقبل  ،منع من ظهورها التعذر ،ة على اللفمقدر 

الفهوم من قام  ،الحركة لذاتها. وفاعله ضمير يعود على القائم
 عنى.وهو استثناء في ال ،اَد عَ منصوب على الفعوليه بِ  )بكرا(القوم. 

 
ر ج   اس  ال خ  لَّ نَّ ا  إ  ر  م   ع 

فاعل  (ناس)الفعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  (خرج)
. االستثناءأداة  )إل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،االستثناءمنصوب على  (عمرا)
 ظاهرة في آخره.

 
ا ار  م  لَّ ح   إ 

م  و  ق  ام  ال   ق 
فاعل  )القوم(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
. االستثناءأداة  )إل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

وهو منصوب وعالمة نصبه  ،االستثناءمنصوب على  )حمارا(
 فتحة ظاهرة في آخره.

 
د   ي  لَّ ز   إ 

م  و  ق  ام  ال  ا ق  ام  د  ي  ز   و 
اض مبني على فتحة ظاهرة في آخره. فعل م )قام(نافية.  )ما(

 )إل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )القوم(
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بدل من  )زيد(ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  ،االستثناءأداة 
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،وبدل التابع للمرفوع مرفوع ،مُ وْ َق الْ 

وهو  ،ناءاالستثمنصوب على  )زيدا(حرف عطف.  )الواو( آخره.
 منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

 
ا د  ي  لَّ ز  إ 

د  و  ي  لَّ ز   إ 
د  ح 

 
م  أ ق   ل  ي 

وعالمة جزمه  ،فعل مضارع مجزوم بال الناهية )يقم(ناهية.  )ل(
وعالمة رفعه ضمة  ،فاعل مرفوع )أحد(سكون ظاهر في آخره. 

مل لها من اإلعراب. ملغاة ال ع ،تثناءاالسأداة  )إل(ظاهرة في آخره. 
  )زيد(

َ
وعالمة رفعه  ،وبدل التابع للمرفوع مرفوع ،د  َح بدل من أ

منصوب على  )زيدا(حرف عطف.  )الواو(ضمة ظاهرة في آخره. 
 وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،االستثناء

 
لَّ  إ 

د  و  ي  لَّ ز   إ 
م  و  ق  ام  ال  ل  ق  اه  د  ي   ز 

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في  )قام(اسم استفهام.  )هل(
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )القوم(آخره. 
بدل من  )زيد(ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  ،االستثناءأداة  )إل(

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  ،وبدل التابع للمرفوع مرفوع ،مُ وْ َق الْ 
منصوب  )زيدا(. الستثناءاأداة  )إل(حرف عطف.  )الواو(آخره. 
 وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،االستثناءعلى 
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ا ار  م  لَّ ح   إ 
م  و  ق  ام  ال  ا ق   م 

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(نافية.  )ما(
 )إل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )القوم(

وهو منصوب  ،االستثناءب على منصو  ا()حمار . االستثناءأداة 
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

 
د   ي  لَّ ز   إ 

ام  ا ق   م 
 )إل(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(نافية.  )ما(
 ،فاعل مرفوع )زيد(ال عمل لها من اإلعراب. ملغاة  ،االستثناءأداة 

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
 

 إ  
ت  ب  ر  ا ض  ام  د  ي   لَّ ز 

 ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )ضرب(نافية.  )ما(
لكراهة التوالي  ،منع من ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

فعل ماض  )ضرب(/  أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
 ضمير (التاء). السكون، التصاله بضمير رفع متحرك مبني على
في  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث،للمفرد الذكر التكلم 

لها من  عملال  ، ملغاةاالستثناءأداة  )إل( محل رفع فاعل.
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،مفعول به منصوب )زيدا(اإلعراب. 

 آخره.
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د   ي  ز   ب 
لَّ  إ 

ت  ر  ر  ا م   م 
منع  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )مرر(نافية.  )ما(

لكراهة التوالي أربع  ،اشتغال املحل بالسكون العارضمن ظهورها 
 فعل ماض مبني على (مرر )/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،

 )الباء(عمل لها من اإلعراب. ال  ، ملغاةاالستثناءأداة  )إل( فاعل.
 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ،مجرور بالباء )زيد(حرف جر. 

 .ُت ْر رَ َم الجار واملجرور متعلق بِ 
 

د   ي  ر  ز  ي 
م  غ  و  ق  ام  ال  ا ق   م 

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(نافية.  )ما(
 )غير(آخره.  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في ،فاعل مرفوع )القوم(

وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،االستثناءمنصوب على 
 ،مُ وْ َق بدل من الْ  )زيد(ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  وهو ،في آخره

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،وبدل التابع للمرفوع مرفوع
 

د   ي  ر  ز  ي 
م  غ  و  ق  ام  ال  ا ق   م 

ي على فتحة ظاهرة في آخره. فعل ماض مبن )قام(نافية.  )ما(
 )غير(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )القوم(
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وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،االستثناءمنصوب على 
وعالمة  ،مضاف إليه مجرور بالضاف )زيد(مضاف.  :في آخره. غير

 جره كسرة ظاهرة في آخره.
 

ار   م  ر  ح  ي  م  غ  و  ق  ام  ال  ا ق   م 
فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(نافية.  ما()

 )غير(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،فاعل مرفوع )القوم(
وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ،االستثناءمنصوب على 
 ،مضاف إليه مجرور بالضاف )حمار(مضاف.  :في آخره. غير

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.
 

ا ا ق  د  م  ي  ر  ز  ي 
 م  غ 

فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(نافية.  )ما(
وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة  ،االستثناءمنصوب على  )غير(

فاعل  )زيد(وهو ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  ،ظاهرة في آخره
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،مرفوع

 
ا د  ي  ر  ز  ي 

ت  غ  ي 
 
أ ا ر   م 
منع  ،فتحة مقدرة في آخرهفعل ماض مبني على  (رأي)نافية.  )ما(

لكراهة التوالي أربع  ،من ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
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 فعل ماض مبني على (رأي)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

في محل رفع  ،ل مبني على الضمبارز متص للمفرد الذكر والؤنث،
وهو منصوب وعالمة نصبه  ،االستثناءمنصوب على  )غير( فاعل.

 )زيدا(وهو ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  ،فتحة ظاهرة في آخره
 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ،مفعول به منصوب

 
د   ي  ر  ز 

ي  غ   ب 
ت  ر  ر  ا م   م 

منع  ،آخرهفتحة مقدرة في فعل ماض مبني على  )مرر(نافية.  )ما(
لكراهة التوالي أربع  ،من ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض

 فعل ماض مبني على (مرر )/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون 

في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم للمفرد الذكر والؤنث،
وعالمة جره كسرة  ،مجرور بالباء )غير(حرف جر.  )الباء( ل.فاع

 ،مضاف إليه مجرور بالضاف )زيد(مضاف.  :ظاهرة في آخره. غير
 .ُت ْر رَ َم وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار واملجرور متعلق بِ 

 

 

 



 

I‘rab Lengkap Contoh Syarah Dahlan | 205  

ل  ا و  د  ي   ز  ل  خ   م  و  ق  ال   ام  ق   ا د  ي  ا ز  اش  ح  و و  ر  م  ع  ا و  ر  م  ا ع  د  ع  و   د  ي  ز  خ 
 د  ي  ز  و  

فاعل  )القوم(فتحة ظاهرة في آخره. فعل ماض مبني على  )قام(
فعل ماض مبني  )خل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

لن اللف  ،منع من ظهورها التعذر ،على فتحة مقدرة على اللف
الفهوم  ،ضمير يعود على القائم :ال تقبل الحركة لذاتها. وفاعله

وهو استثناء  ،اَل َخ منصوب على الفعوليه بِ  )زيدا(م القوم. من قا
مجرور  )زيد(حرف جر.  )خل(حرف عطف.  )الواو(في العنى. 

حرف عطف.  )الواو(وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،اَل َخ بِ 
منع من  ،اض مبني على فتحة مقدرة على اللففعل م )عدا(

ركة لذاتها. وفاعله ضمير لن اللف ال تقبل الح ،ظهورها التعذر
منصوب على  )عمرا(الفهوم من قام القوم.  ،يعود على القائم

حرف عطف.  )الواو(وهو استثناء في العنى.  ،اَد عَ الفعوليه بِ 
وعالمة جره كسرة ظاهرة  ،اَد عَ مجرور بِ  )عمرو(حرف جر.  )عدا(

ف عطف. حر  )الواو(الواو: واو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر.  في آخره.
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على اللف )حاشا(

ضمير  :لن اللف ال تقبل الحركة لذاتها. وفاعله ،ظهورها التعذر
لى منصوب ع)زيدا( الفهوم من قام القوم.  ،يعود على القائم

حرف عطف.  )الواو(وهو استثناء في العنى.  ،ااَش َح الفعوليه بِ 
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وعالمة جره كسرة ظاهرة  ،اَد عَ مجرور بِ  ()زيدحرف جر.  )حاشا(
 في آخره.
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 ل   اب  ب  

 
 
 

ار  
ي الدَّ ل  ف 

 ر ج 
 ل 

تنصب االسم وترفع الخبر.  ،ن  تعمل عمل إِ  ،نافية للجنس )ل(
. وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ،اسمها منصوب بها )رجل(

ة جره كسرة ظاهرة في وعالم ،ْي فِ مجرور بِ  )الدار(حرف جر.  )في(
 آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر ال.

 
ر   اض  ر  ح 

ف  م  س  ل   ل  غ 
تنصب االسم وترفع الخبر.  ،ن  تعمل عمل إِ  ،نافية للجنس )ل(

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمها منصوب بها )غلم(
وعالمة جره  ،افمضاف إليه مجرور بالض )سفر(مضاف.  :غالم
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وعالمة رفعه  ،خبرها مرفوع بها )حاضر(كسرة ظاهرة في آخره. 
 ضمة ظاهرة في آخره.

 
و   ج  و  ل  م  ب  ا ج  ع  ال 

 د  ل  ط 
تنصب االسم وترفع الخبر.  ،ن  تعمل عمل إِ  ،نافية للجنس )ل(

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمها منصوب بها )طالعا(
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،صوبمفعول به من )جبل(

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،خبرها مرفوع بها )موجود(
 

ح   و  د  م  ه  م  ل  ع  ا ف  ح  ي  ب 
 ل  ق 
تنصب االسم وترفع الخبر.  ،ن  تعمل عمل إِ  ،نافية للجنس )ل(

وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمها منصوب بها )قبيحا(
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،اح  يْ بِ َق فوع بِ فاعل مر  )فعل(

بارز متصل  الغائب للمفرد الذكر، ضمير (الهاء)مضاف.  :فعل
خبرها مرفوع  )ممدوح(مضاف إليه.  محل جرفي  ،مبني على الضم

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ،بها
 

ا ن  د  ن  د  ع  ي  ن  ز  ا م  ر  ي 
 ل  خ 

تنصب االسم وترفع الخبر.  ،ن  ل إِ تعمل عم ،نافية للجنس)ل( 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،اسمها منصوب بها )خيرا(
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وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،ْن مِ مجرور بِ  )زيد(حرف جر.  )من(
 يةمنصوب على الظرف)عند( ا. ر  يْ َخ آخره. الجار واملجرور متعلق بِ 

 :خره. عندوهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آ ،الكانية
بارز ، التكلم ومعه غيرهأو لمعظم نفسه لضمير  )نا(مضاف. 

مضاف إليه. الظرف  محل جرفي  ،متصل مبني على السكون 
 خبر ال. محل رفعفي  ،ار  يْ َخ متعلق بِ 

 
ة  
 
أ ر  م   ا 

ل  ل  و  ار  ر ج 
ي الدَّ  ف 

 ل 
حرف جر.  )في(ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  ،نافية للجنس )ل(
وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار  ،ْي فِ مجرور بِ  دار()ال

مبتدأ  )رجل(واملجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم. 
حرف  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،باالبتداءمرفوع 

 ،والعطوف للمرفوع مرفوع ،ل  ُج رَ على عطف. )امرأة( معطوف 
 .وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره

 
ة  
 
أ ر  م   ا 

ل  ار  و 
ي الدَّ ل  ف 

 ر ج 
 ل 

تنصب االسم وترفع الخبر.  ،ن  تعمل عمل إِ  ،نافية للجنس )ل(
. وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ،اسمها منصوب بها )رجل(

وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،ْي فِ مجرور بِ  )الدار(حرف جر.  )في(
ه كائن خبر ال. آخره. الجار واملجرور متعلق بمحذوف تقدير 
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تنصب  ،ن  تعمل عمل إِ  ،نافية للجنس )ل(حرف عطف.  )الواو(
به وعالمة نص ،اسمها منصوب بها)امرأة( االسم وترفع الخبر. 
 فتحة ظاهرة في آخره.

 

ة  
 
أ ر  م   ا 

ل  ار  و 
ي الدَّ ل  ف 

 ر ج 
 ل 

مبتدأ  )رجل(ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  ،نافية للجنس )ل(
حرف  )في(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،بتداءباال مرفوع 

وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار  ،ْي فِ مجرور بِ  )الدار(جر. 
حرف  )الواو(واملجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر البتدأ. 

 )امرأة(ملغاة ال عمل لها من اإلعراب.  ،نافية للجنس )ل(عطف. 
وعالمة رفعه ضمة  ،للمرفوع مرفوع والعطوف ،ل  ُج معطوف على رَ 
 ظاهرة في آخره.
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   اب  ب  

 
 ىاد  ن  ال

 
 
 

ل   ا ر ج  د  وي  ي  ا ز   ي 
منادى.  محل نصبفي  ،مبني على الضم )زيد(حرف نداء.  )يا(

في  ،مبني على الضم )رجل(حرف نداء.  )يا(حرف عطف. )الواو( 
 منادى. محل نصب

 
ا ز   ن  ي  و  د  ي  ا ز  ي  ان  و  د   ي 
محل في  ،لنه مثنى ،مبني على اللف )زيدان(حرف نداء.  )يا(

 )الواو( عوض عن التنوين في االسم الفرد. :النون  منادى. نصب
لنه من  ،مبني على الواو زيدون()حرف نداء.  )يا(حرف عطف. 

 عالمة الجمع. :منادى. النون  محل نصبفي  ،ذكر السالمجمع ال
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ي  ي   د  ي   ب 
ذ  ل  خ   ل  ب  ا ج  ع  ال  ا ط  ي  و   د  ي  ز   م  ل  غ   اي  و   ا ر ج 

وعالمة نصبه فتحة  ،منادى منصوب بها )رجل(نداء.  حرف )يا(
فعل أمر مبني على سكون ظاهر في آخره.  )خذ(ظاهرة في آخره. 

وعالمة جره كسرة ظاهرة في  ،مجرور بالباء )يد(حرف جر.  )الباء(
ضمير بارز متصل مبني على  ،ياء التكلم )الياء(مضاف.  :آخره. يد
 )يا(حرف عطف.  )الواو(في محل جر مضاف إليه.  ،السكون 

وعالمة نصبه فتحة  ،منادى منصوب بها )غلم(حرف نداء. 
مضاف إليه مجرور  )زيد(مضاف.  :ظاهرة في آخره. غالم

حرف  )الواو(وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.   ،بالضاف
وعالمة  ،منادى منصوب بها )طالعا(حرف نداء.  ا()يعطف. 

 ،مفعول به منصوب بها )جبل(نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
 وعالمة نصبه فتحة ظاهر في آخره.
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   اب  ب  

 
  ن  م   ل  و  ع  ف  ال

 
 ه  ل  ج  أ

 
 
 

و  ر 
م  ع   ل 

ل  ل  ج   إ 
د  ي  ام  ز 

 ق 
اعل ف )زيد(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )قام(
مفعول لجله  )إجلل(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع

حرف جر.  )اللم(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،منصوب
الواو: وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.  ،مجرور بالالم )عمرو(

 .ال  اَل ْج إِ لجار واملجرور متعلق بِ اواو الفريقة بين َعْمر  َوُعَمَر. 
 

ك   ت  د  ص  ك   ق  ف  و  ر  ع  اء  م  غ  ت  ب   ا 
منع من  ،فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره )قصد(

لكراهة التوالي أربع  ،ظهورها اشتغال املحل بالسكون العارض
فعل ماض مبني  (قصد)/  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
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التكلم  ضمير (التاء). التصاله بضمير رفع متحرك ،السكون  على
في محل رفع  ،بارز متصل مبني على الضم والؤنث، للمفرد الذكر

صل مبني تبارز م ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب )الكاف( فاعل.
مفعول لجله  )ابتغاء(مفعول به.  محل نصبفي  ،الفتحعلى 

مضاف.  )معروف(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.  ،منصوب
بني على صل متبارز م ،لمفرد الذكرل ضمير املخاطب )الكاف(

 مضاف إليه. محل جرفي  ،الفتح
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   اب  ب  

 
 ع  م   ل  و  ع  ف  ال

 ه 

 
 
 

ر   ي  م 
اء  ال   ش  ج  ي  ج  ال   و 
فاعل  )المير(فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره.  )جاء(
واو العية.  )الواو(في آخره.  ةوعالمة رفعه ضمة ظاهر  ،مرفوع

صبه فتحة ظاهرة في وعالمة ن ،مفعول معه منصوب )الجيش(
 آخره.

 
ة   ش  ب  خ  ال   اء  و 

 
ى ال و  ت   اس 
من  عمن ،فعل ماض مبنيى على فتحة مقدرة على اللف )استوى(

فاعل )الاء( لن اللف ال تقبل الحركة لذاتها.  ،ظهورها التعذر
واو العية.  )الواو(وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.  ،مرفوع
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وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في  ،بمفعول معه منصو  )الخبشة(
 آخره.
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  ات  ض  و  ف  خ  م   اب  ب  

 اء  م  س  ال  

 
 
 

ص   ب  ر  ر   ت  ه  ش 
 
ة  أ ع  ب  ر 

 
 أ
وعالمة  ،فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم )تربص(

ضمير مستتر فيه جوازا  :رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله
وعالمة نصبه فتحة  ،ع الخافضمنصوب بنز  )أربعة( تقديره هي.

مضاف إليه مجرور  )أشهر(مضاف.  :ظاهرة في آخره. أربعة
 وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره. ،بالضاف

 

  ن  م   و  ان  و   ر  ر  ج  ا   ي  ان  الثَّ و  
 
 إ   ي  ف   و  أ

 إ   ح  ل  ص  ي   م  ا * ل  ذ 
ا* ذ  خ   م  اللَّ و   اك   ذ  لَّ

 ك  ن  ي  ى ذ  و  ا س  ل   
 ،ْر رُ ْج اُ بِ  مفعول مقدم )الثاني(ها من الشعر. ما قبل بحسب )الواو(

منع من ظهورها التعذر.  ،وعالمة نصبه فتحة مقدرة على الياء
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ضمير  :فعل أمر مبني على سكون ظاهر في آخره. وفاعله )اجرر(
فعل  )انو(حرف عطف.  )الواو(مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. 

ه من الفعال لن ،السكون  نيابة عن ،أمر مبني على حذف الياء
حرف  )من(ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.  :العتلة. وفاعله

ظرف  )إذا(. ْن مِ معطوف بِ  )في(حرف عطف وتقسيم.  )أو(جر. 
فعل مضارع  )يصلح(. حرف نفي وجزم وقلب )لم(بمعنى الشرط. 

حرف  )إل(وعالمة جزمه سكون ظاهر في آخره.  ،ْم لَ مجزوم بِ 
فاعل.  محل رفعفي  ،إشارة مبني على الفتحاسم  )ذاك(. االستثناء
منصوب  ،اذ  ُخ مفعول مقدم بِ  )اللم(حرف عطف.  )الواو(

فعل أمر مؤكد بالنون  )خذا(وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
اسم  )ما(. حرف جر )اللم(الخفيفة البدلة في الوقف ألفا. 

 مجرور بالالم. الجار محل جرفي  ،موصول مبني على السكون 
مضاف.  :في موضع الصلة لا. سوى  )سوى(ا. ذ  ُخ واملجرور متعلق بِ 

مضاف  محل جرفي  ،مبني على الفتح ،اسم إشارة لثنى )ذينك(
 إليه.

   
م   ل  ع 

 
ى أ ال  ع  ت  ه  و  ان  ح  ب  للا  س   و 

وعالمة رفعه  ،باالبتداءمبتدأ مرفوع  )للا( .ةنافي  ئلالست )الواو(
لفعل محذوف  ،مفعول مطلق )سبحان(ضمة ظاهرة في آخره. 

ُح سبحان. أسبح َسب ِ
ُ
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  :تقديره أ
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 :وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ،الناصب والجازم
مفعول مطلق  :ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. سبحان

مضاف.  :وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. سبحان ،صوبمن
مضاف  محل جرفي  ،تصف مبني على الضمضمير بارز م )الهاء(
 ،اَن َح بْ معطوف على ُس  )تعالى(حرف عطف.  )الواو(إليه. 

وعالمة نصبه فتحة مقدرة  ،والعطوف على النصوب منصوب
لن اللف ال تقبل الحركة  ،منع من ظهورها التعذر ،على اللف

وعالمة رفعه ضمة  ،خبر البتدأ مرفوع بالبتدأ )أعلم(لذاتها. 
 هرة في آخره.ظا
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