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 تطبيقات على الجملة الفعلية

 

 التطبيق األّول :
 ما هي المسائل النحوية التي يعالجها كّل نص من النصوص التالية:

واحد منهما  ند والمسند إليه ، وهما ما ال يغنىقال سيبويه :"هذا باب المس
 والمبني عليه ذلك االسم المبتدأم منه بد ا ، فمن عن اآلخر وال يجد المتكل  

هللا ، فال بد   هللا أخوك ، وهذا أخوك. ومثل ذلك:يذهب عبد   وهو قولك:عبد  
ل بد  من اآلخر في االبتداء."  للفعل من االسم كما لم يكن لالسم األو 

 (23ص ، 1)الكتاب ،خ                                                      

 

أال ترى أن ك تقول ) قام زيٌد ( فلوال الفاعل لم يستغِن الفعل  يقول المبرد :"
 معنى إال  أن يأتي في مكان الفعل بخبر."ولوال الفعل لم يكن لالسم وحده 

 .(98،ص3،ج2)المقتضب ،المجل د                                          



 

     أجودها : فيه أربعة أوجه المسند والمسند إليه فيشرح السيرافي ويقول:" 
ث عنه أن يكون المسند معناه الحديث والخبر والمسند إليه المحد  و أرضاها 

( واسم ينطلق عمرو)قام زيٌد( و) فعل وفاعل كقولك وذلك على وجهين:
فالفعل حديث عن الفاعل والخبر حديث عن االسم )زيٌد قائٌم(. وخبر كقولك 

 هو الفاعل و االسم المخبرعنه" والمسند إليهوالمسند هو الفعل وخبر االسم 

 (173،ص1شرح كتاب سيبويه ،ج )                                         

 

 الثاني : التطبيق

 عيّن الفاعل ونوعه فيما يلي : - 1  

 يجب علينا أن نتعل م محاسبة أنفسنا. -

 نفسه على ما فاته.ال يليق أن يؤن ب العاقل  -

 األحرار لبالدهم.ني ما يصنع سر   -

 ها     كفى المرء نبال أن ت عد  معايبه.رضى سجاياه كل  ومن ذا الذي ت   -

 

 : لثالتطبيق الثا

 بيّن فيما يلي حكم تأخير الفاعل و تقديمه ذاكرا السبب:
 .ها األبرار  ار  ثو   خفاقة   رايتهاورفع  مجاهدوها األحرار   حرر البالد   -

 ه.فشكرت   ستاذ  عل مني األ -

 .هدى ليلى في السفرِ  اصطحبت   -

  ها.أصحاب   األرض  استرد   -

 

 التطبيق الرابع :



 :ذاكرا السبب بيّن نوع المفعول به وحكم تقديمه على الفعل فيما يلي

 في أحسن تقويم؟ نكر وهو ال ذي خلقكت  هللا  نعمِ  أي   -

 قليال. تستحق لو شكرت   من الن عمِ كم   -

 تصادق  تكن  على دينه. ن  م   -

 

 الخامس: التطبيق
 ذلك: التي تقّدم فيها المفعول به وجوبا وعلل سبب استخرج التراكيب 

 قالت الخنساء : -

 غروب شمس. ه لكل ِ ر  ك  ذ  وأ      ك رني طلوع الشمس صخرا ي ذ
 
 قال أبو نواس : -

 .في ثياب صديق له عن عدو      ت  ف  ش  ك  إذا امتحن الدنيا لبيب ت  
 
 ت : ي  م  قال الك   -

 ضطر  إال  ركوبها .مالاألسن ة مركبا    فال يسع  إال   إذا لم تكن 

 

 وقال : -

فت     خِ   صاله فأطاع الدهر ما أمرا.وال ينال العال إال فتى شر 

 

 السادس : التطبيق
 اشكل النّص التالي شكال تاما و أعرب ما تحته خط :



كان هذا ما ،  ين والفن  والعلم تنبع من المدن وتزدهر فيهانالحظ أن  الد  "
فأنت اآلن ترى األفكار  ،في الحديثعرفناه في القديم ،وهو كذلك 

ال وكذلك معاهد العلم  ،الجديدة وآراء المصلحين إن ما تشرق في المدن أو 
كثرة  ألن  ،في المدن ال في القرى  تنشئها الحكوماتإن ما  واألدب والفن  

قي  الس ياسي  روال يستتبع نوعا من الغنىالس ك ان  مع وفرة الغال ت 
 . وكأي ن من علم حوت معاهدهافكم من نعمة توجد ....  واالجتماعي  

                                                                                                                                                                                   

 بتصرف( ،170)أحمد أمين: فجر اإلسالم ، ص

 

 :تطبيق السابعال
 د معناه ومفعوليه :عيّن فيما يلي كّل فعل من باب )ظّن( وأخواتها وحدّ 

 قال تعالى :

 125النساء " وات خذ هللا ابراهيم خليال."    -

ة  "و -  27ية الجاثية."  جاثترى كل  أم 

 5فصلت ما أظن  الس اعة قائمة "   و"  -

 10الممتحنة رجعوهن  إلى الكف ار " فال ت   علمتموهن  مؤمنات " فإن   -

 69الصافات " إن هم ألفوا آباءهم ضالين"    -

 61النمل " وجعل بين البحرين حاجزا"   -

 3ماله أخلده "   الهمزة  أن   ب  حس  " ي   -

 8الضحى " ووجدك عائال فأغنى"    -

 7التغابن بعثوا "  ن لن ي  م ال ذين كفروا أ" زع -

 

 طبيق الثامن:الت
 مثّل لكّل مما يلي في جملة تامة من إنشائك:



 .فعولين وآخر ناصب لمفعول واحد فقطعِلم : ناصب لم -

 رأى : ناصب لمفعولين وآخر ناصب لمفعول واحد -

 حذف أحد مفعولي) باب ظن  وأخواتها ( -

ل سد  مسد  مفعولي )ظن  و أخواتها( -  مصدر مؤو 

 باب )ظن  وأخواتها(مجيء المفعول الثاني جملة في  -

 

 التطبيق التاسع:
وغيّر ما يجب   جمل التالية الفعل الّذي أمامهاأدخل على كّل جملة من ال

 :تغييره

 )فعل من أفعال اليقين(بينهم . المسلمون رحماء   -

 فعل من أفعال الرجحان(.) دافئٌ الجو   -

 إن  األمن  الداخلي  ال ينفصل عن األمن الخارجي  )فعل من أفعال -
 اليقين(

ة ٌ القبائل  العربية   -  واحدةٌ .)فعل من أفعال التحويل( أم 

 

 العاشر :التطبيق 
 أعرب ما يلي إعرابا تفصيليا :

 125النساء " وات خذ هللا ابراهيم خليال."    -

 3ب أن  ماله أخلده "   الهمزة حس  " ي   -

 

 التطبيق الحادي عشر :
 مع ذكر السبب: عيّن فيما يلي حكم التعليق أو اإللغاء

 9الكهف قيم كانوا من آياتنا عجبا "أن  أصحاب الكهف والر  "أم حسبت  -

 65ما هؤالء ينطقون" األنبياء  "لقد عِلمت   -



 52"وتظن ون إن لبثتم إال قليال"اإلسراء  -

 قولك ظننت صائب. -

 نجاحك مؤك د علمت. -

 أعرب إعرابا تفصيليا ما يلي : -

د ناجح. -  ظننت لمحم 

د ناجح ظننت. -  محم 

 

  

   

 

 
 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 


