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 التطبيق األول 

 شرح ألفٌة ابن مالك البن الناظم  شرح االبتداء من كتاب 

 نحو : زٌد قائم والمؤول نحو  رٌح منه الص   م  فقولً : " االسم " جنس للمبتدأ ٌعن تصوموا " وأ

ل فً و  ن  " وللمفعول األمخرج االسم فً بابً " كان " و "إد عن العوامل اللفظٌة خٌر لكم " والمجر  

 ف جر  را جاء مبتدأ بحباب ظن  وغٌر المزٌدة مدخل لنحو : " بحسبك درهم ، وما من إله إال هللا ، مم  

، مخرج األسماء واألفعال نحو : " نزال ودراك " ورافعا "وقولً : "مخبر عنه أو وصفا  زائد،

 ٌس مكتف به معه ...فوعه لمر ، فإن  ؟"م أبوه زٌد ئأقالمكتفً به مخرج لنحو : " قائم من قولك 

ا ذو خبر ... وإم   " ؟هذان  " أسار  كسار ومكرم من قولك ،ا وصف مسند إلى الفاعل أو نائبه والمبتدأ إم 

ة شبهه للفعل ، ولذلك ال رب قد استغنى بمرفوعه عن الخبر لشد  " فهذا الض  .العمران  مكرم  ما و " 

وقد ٌجوز استعمال هذا ...و االستفهام أو النفً به من الفعل وه ٌحسن استعماله حتى ٌعتمد على ما ٌقر  

-كان االبتداء به قبٌحا وهو جائز على قبحه  -من غٌر أن ٌسبقه نفً أو استفهام الوصف مبتدأ 

ٌ  نحو ً   فالتك  ، ر بنو لهب خب تإذا الط   ملغٌا              مقالة لهب  ٌر مر 

ألنه قد علم أنه لم  مبتدأ،ابقه وجب كونه أو مجموعا وال ٌطمثنى فٌفهم من هذا أن الوصف متى كان 

ومتى كان لمفرد كما فً قوله تعالى : }أراغب أنت عن آلهتً ٌا ابراهٌم {جاز أن  ،ٌتحمل الضمٌر

 وجاز أن ٌكون خبرا مقدما متحمال للضمٌر ...، وما بعده خبر  مبتدأٌكون 

 .حٌث اإلعراب  ج أحوال المبتدأ فً هذا النص من حٌث الشكل ومناستخر المطلوب :

 مالحظة

أن ٌكون أراغب }أراغب أنت عن آلهتً ٌا ابراهٌم{إال  وجه واحد وهو ال ٌجوز فً اآلٌة الكرٌمة

مبتدأ ، وأنت فاعل سد  مسد  الخبر ، ألن عن آلهتً معمول لراغب ، فال ٌلزم فً الوجه األول الفصل 

 .اعل لراغب ، وهذا هو الواجب والصواب بٌن العامل والمعمول بأجنبً ألن  أنت على هذا التقدٌر ف

 أقائم زيد؟ جاز فيه وجهان وإن تطابقا إفرادا في غير هذا المثال كقولنا 

 أن يكون الوصف مبتدأ ومابعده فاعل سّد مسّد الخبر .أحدهما

 أن يكون مابعده مبتدأ مؤخر و يكون الوصف خبرا مقدما.والثاني 

 

 الثاني:التطبيق 

 



( 4-3-2ـ 1) األفواج    لسانٌات عامة :التخصص:تطبٌقات فً مادة علم النحو                       السنة الثانٌة   

(2الفوج  )التخصص :نقد ومناهج    

 
حكٌمة طاٌل-أ  

 

 منهما : نا نوع كلّ أ والخبر فيما يلي مبيّ حّدد المبتد

 

1   ٌ  ا: ـ قال مفدي زكر

 ات عدن           بها تنساب ثروتنا انسٌاباـ وفً صحرائنا جن  

 ـ قال أحمد شوقً : 2

ٌ  ٌل والنهار ٌنسً              أ ذكرا لً الص  ـ اختالف الل    ام أنسً با وأ

 ـ قال الشاعر :  3

 ؟وعدا وثقت به         أم اقتفٌتم جمٌعا نهج عرقوب  أنتم أمنجز  

 .ق خٌر لكـ أن تتصد   4

 .ـ العلم ٌنفع صاحبه  5

 .الب أعمالهم الط   ل  مـ ما مه6

 صدٌقك ؟ ـ أناجح  7

 فوائدها كثٌرة.المطالعة -8

 كتاب علم خٌر جلٌس. -9

 

 

 

 

 

 التطبيق الثالث 

د المبتدأ والخبر معل   1س   فً األمثلة اآلتٌةرتٌب ال سبب الت  حد 

  7 2{ الرعد اآلٌةوٌقدر... زق  لمن ٌشاء: } هللا ٌبسط الر   هللا عز  وجل   ـ قال

  4لك من األولى { الضحى اآلٌة  ولآلخرة خٌر  }ـ قال هللا عز  وجل  
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وجل  ـ   144{آل عمران اآلٌة ...إال  رسول  }وما محمد  قال هللا عز 

موات واألرض ...{النور اآلٌة   نور  }هللاقال هللا عز  وجل  -  35الس 

 ...المسلم أخو المسلم ، الٌظلمه وال ٌخذله وال ٌحقرهى هللا علٌه وسلمرسول صل  قال ال  -

 كثر منك خبرة .أكبر منك سنا أ-

 .  من ٌجتهد ٌنجح  -

 وأفعال أهل  الجاهلٌة  نفعل نا بٌٌن الهداة كالم  الن   كالم  -

ً              بك قدرة  وما  أهابك إجالال-  ها ء عٌن حبٌب  ولكن مل   عل

 أٌن من ٌنصر الحق؟-

 

 الجمل اآلتٌة   أعرب  2س

 الكتاب خٌر جلٌس.-

 الجبان.ما مكرم   -

 خالد ؟ أناجح   -

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالتطبيق 

 ح العبارات الخاطئة من العبارات اآلتٌة ـ صح  1س

  ـ العامل عند النحوٌٌن هو العامل الل فظً.
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 .فظٌة فاق هو تجرٌدهما من العوامل الل  العامل فً المبتدأ والخبر بات   إن  -

 .أو مصدرا مؤوالما صرٌحا المبتدأ هو ما كان اس-

 . معرفةال ٌكون المبتدأ إال  -

 .استفهام ومن شروط المبتدأ الوصف أن ٌسبق بنفً أ -

 .ما االسم المبتدأ والمبنً علٌهالمسند والمسند إلٌه هما ال ٌستغنً واحد من هما عن اآلخر وه-

 .ناد لتمام المعنىطرفً اإلس ٌجب  إظهار -

 اشرح أبٌات ألفٌة ابن مالك اآلتٌة–2س

 كعند زٌد نمرةوال ٌجوز االبتدا بالنكرة               مالم تفد 

 وهل فتى فٌكم ؟فماخل  لنا           ورجل من الكرام عندنا

ٌزٌن ، ولٌقس مالم ٌقل      ورغبة فً الخٌر خٌر،وعمل        بر 


