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 التطبيقات  حلول 

 )الجملة الفعلية وتأليفها(
 التطبيق األّول :

اإلسناديّة بين المسند  العالقة في تتمثّل نحوية مسألة نّصه في سيبويه عالج -1
والمسند إليه : فالمسند هو الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة االسميّة .أّما 

 الفعلية والمبتدأ في الجملة االسميّة،وال يمكن أليّ  المسند إليه فهو الفاعل في الجملة
المسند  لن تحصل الفائدة، لذلك يعتبر وإالّ الطرفين االستغناء عن اآلخر طرف من 

 د إليه ركنين أساسيين في الجملة.والمسن

 ويقّدم سيبويه أمثلة : 

 هللا أخوك وهذا أخوك الجملة االسميّة نحو: عبد  

 وهو المسند إليه. و)أخوك(: خبر. وهو المسند.فـ )عبد هللا (: مبتدأ. 

  هللاه  يذهب عبد  أّما الجملة الفعلية نحو: 

 )يذهب(: فعل وهو المسند و)عبد هللا(:فاعل وهو المسند إليه

ى الخبر كحاجة الفعل إلى فاعله، إذ ال تتّم الفائدة إالّ حاجة المبتدأ إل ويتبيّن أنّ 
  إليه(.بالطرفين معا )المسند والمسند 

يشير المبّرد إلى أّن اللفظة المكّونة من االسم وحده أو من الفعل وحده ال تفيد  -2
 إذ اإلفادة ال تتحقق إالّ بالمسند والمسند إليه معا.شيئا 



ث عنه ن في أّي لغة كالم إالّ وفيه محدّ يرى السيرافي أنّه ال يمكن أن يكو -3
بليغ وعليه فإّن المسند إليه بما أنّه هو ومحّدث به، وذلك ألّن وظيفة اللّغة هي الت
ناحية الخطابية .أّما )مبتدأ أو فاعال( من الالمحّدث عنه ال يمكن أن يكون إالّ اسما 

و ما في حكمهما . فالتركيبان المحّدث به قد يكون اسما أو فعال أي هو المسند الّذ
وهو اإلخبار بقيام )قام زيد( و)زيد قام( كالهما يدالّن في الوضع على معنى واحد 

 زيد.

 التطبيق الثاني .
 تعيين الفاعل ونوعه :

 .في المثال األّول: )أن يتعلّم ( فاعل نوعه مصدر مؤّول

. ،ونوعه مصدر مؤّول   فاعل للفعل )ال يليق( الثانّي: )أن يؤنّب(في المثال 
ضميرا . وفي الفعل )فاته( جاء الفاعل فاعل للفعل)يؤنّب(و)العاقل( اسم ظاهر 
 مستترا تقديره هو.

فاعل  )األحرار( ول .أّماعه اسم موصوفي المثال الثالث: )ما( فاعل للفعل )سّر( ون
 .، ونوعه اسم ظاهرللفعل) يصنع(

 ه مصدر مؤّول.للفعل )كفى( ونوع )أن ت عّد( فاعل

 : الثالثالتطبيق 
 بيان حكم تأخير الفاعل أو تقديمه مع ذكر السبب: 

    المفعول به )البالد( عليه وتقّدم  وجوباها(مجاهدوتأّخر الفاعل ) األّول: لفي المثا
ضمير يعود على بالفاعل ال تّصالالمفعول به )راية(   عليها( ثّوار  الفاعل )تأّخر و

 المفعول به. 

وجوبا   (علّمني المفعول به )الياء في على)األستاذ( تأّخرالفاعل  في المثال الثاني:
 )شكرته( فاعل والتاء في الفعل ألّن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متّصل.

  الفاعل ضمير متّصل. ألنّ على المفعول به )الهاء( وجوبا  تقّدم

تقّدم الفاعل )هدى( وجوبا على المفعول به )ليلى( ألّن عالمة  في المثال الثالث:
ب األصلّي أي: تقديم الفاعل اإلعراب مقّدرة وخيف االلتباس لذلك نأخذ بالترتي

 وتأخير المفعول به.



صاله بضمير يعود على تأّخر الفاعل )أصحاب( وجوبا التّ  رابع:في المثال ال
 المفعول به )األرض(.

 التطبيق الرابع :
 بيان نوع المفعول به وحكم تقديمه على الفعل ،ذاكرا السبب :

مقّدم على الفعل والفاعل معا ألنّه من األسماء التي لها الصدارة في  أّي : م به
  الجملة )اسم استفهام(

كم : م به مقّدم على الفعل والفاعل معا ألنّه من األسماء التي لها الصدارة في الجملة 
 )كم الخبريّة(

في  َمن : م به مقّدم على الفعل والفاعل معا ألنّه من األسماء التي لها الصدارة
 الجملة )اسم شرط(.

 التطبيق الخامس:
 استخراج التراكيب التي تقّدم فيها المفعول به وجوبا مع التعليل:

يذّكرني طلوع الشمس صخرا: تقّدم المفعول به )الياء( على الفاعل )طلوع( ألّن  -1
 الفاعل اسم ظاهر والمفعل به ضمير متّصل.

 به )الدنيا( الحترام وزن القصيدة.إذا امتحن الدنيا لبيب :تقّدم المفعول  -2

ها : تقّدم المفعول به )المضطّر( وتأّخر الفاعل إالّ ركوب    المضطر   ع  سَ فال ي -3
 )ركوبها( ألّن القيام بالفعل محصور في الفاعل.

ال ينال العال إال فتى : تقّدم المفعول به )العال( وتأّخر الفاعل )فتى(ألّن القيام  -4
 الفاعل.بالفعل محصور في 

 التطبيق السادس :

 ما تحته خط :  شكل النّص التالي شكال تاما و إعراب

هذا  فيها ، كانَ  ر  هه دَ ز  وتَ  نه د  الم   نَ مه  ع  بَ ن  تَ  مَ ل  والعه  ن  والفَ  ينَ الّده  أن   ظ  الحه ن   "
 ى األفكارَ رَ تَ  اآلنَ  تَ ، فأن  ديثه في الحَ  كَ ،وهو كذله  يمه ده في القَ  ناه  ف  رَ ما عَ 

 معاهد   وكذلكَ  ، الا أو   نه د  في الم   ق  ر  ش  ا تَ إنّمَ  حينَ له ص  الم   وآراءَ  الجديدةَ 
ى ،ألّن رَ ال في الق   نه د  في الم   ات  كومَ ها الح  ئ  شه ن  ت  إنّما  ّنه والفَ  به واألدَ  مه ل  العه 



 ّيه ياسه الّسه  ّيه قه والر   نىنوعا من الغه  ع  به ت  تَ س  يَ  الّته الغَ  ةه رَ ف  مع وَ   ّكانه الس   ةَ رَ ث  كَ 
َ وكَ ... د  وجَ ت   ة  مَ ع  نه  ن  مه  م  .  فكَ  يهّ ماعه ته واالج    . هاد  عاهه مَ  ت  وَ حَ  م  ل  عه  ن  مه  ن  يّه أ

 اإلعراب :

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة  :  ئ  شه ن  ت   : هاتُْنِشئُ  -
مقّدم  مفعول به ،والهاء ضمير متّصل مبنّي في محّل نصبالظاهرة 
 وجوبا.

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مؤّخر وجوبا  الحكوماُت : 

وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة مضارع مرفوع فعل يَْستَتْبُِع :  -
 والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  مفعول به نوعا :

 : حرف جّر مبنّي على السكون ال محّل له من اإلعراب من

 ه الكسرة المقّدرة على األلفاسم مجرور وعالمة جرّ  :الغنى 

في مبنّي على السكون  اسم إلنشاء التكثير كأيّن الخبريّة (( :كأيّن -
 مقّدم وجوبا. مفعول به محّل نصب

 حرف جّر زائد مبنّي على السكون ال محّل له من اإلعراب  من :
 مجرور لفظا منصوب محالّ على أنّه تمييزاسم  :علم  

فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر على الياء المحذوفة  حوت :
  والتاء للتأنيث ال محّل لها من اإلعراب

معاهد  : فاعل مؤّخر مرفوع وهو مضاف والهاء : معاهدها : 
 ضمير متّصل في محّل جّر مضاف إليه . 

 :تطبيق السابعال
 مفعوليه :تعيين فيما يلي كّل فعل من باب )ظّن( وأخواتها وتحديد معناه و

 اتّخذ : من أفعال التحويل ، وابراهيم : م به أّول ، وخليال : م به ثان. -1

 وجاثية : م به ثان.، ترى : من أفعال اليقين ، وكّل )وهو مضاف( : م به أّول  -2



 وقائمه : م به ثان.، أظّن :من أفعال الرجحان ، والساعة : م به أّول  -3

 من أفعال اليقين ، والضمير )هّن( : م به أّول ، ومؤمنات : م به ثان. علم : -4

 ألفى : من أفعال اليقين ، وآباء : م به أّول ، وضالين : م به ثان. -5

: شبه جملة م به ثان ، وحاجزا : م  "بين البحرين"جعل : من أفعال التحويل ، و -6
 .به أّول

له أخلده " : مصدر مؤّول سّد مسّد يحسب : من أفعال الرجحان ، و"أّن ما -7
 الفعولين.

 

 وجد : من أفعال اليقين ، والكاف : م به أّول ، وعائال : م به ثان. -8

 زعم : من أفعل الرجحان ، و" أن لن يبعثوا " مصدر مؤّول سّد مسّد المفعولين. -9

 التطبيق الثامن: 

 ) من إنجاز الطالب (. : ا يلي في جملة تامة من إنشائكلكّل ممّ مثّل 

 التطبيق التاسع:
ر ما يجب تغييل على كّل جملة من الجمل التالية الفعل الّذي أمامها  وادخإ

 تغييره:

 ماَء بينهم.حَ ألفيت المسلميَن ر   -1

 حسبت الجو  دافئاا. -2

  .وجدت األمَن الداخلي  ال ينفصل  عن األمنه الخارجيّ  -3

  العربيةَ أّمةا واحدةا. جعل اإلسالم  القبائلَ  -4

 العاشر :التطبيق 
                                                          إعراب ما يلي إعرابا تفصيليا :

 حسب ما قبلها . و : -



 اتّخذ : فعل ماض مبنّي على الفتح . -

 هللا : لفظ جاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة. -

 به أّول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .ابراهيَم : مفعول  -

 خليال : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة . -

 

 يحسب : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة.  -

أّن : حرف مشبّه بالفعل يفيد التوكيد مبنّي على الفتح ال محّل له من  -
 اإلعراب .

و هو منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  مال : اسم أّن  -
 مضاف.

 الهاء : ضمير متّصل مبنّي في محّل جّر مضاف إليه. -

أخلد : فعل ماض مبنّي على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر في محّل  -
 رفع تقديره هو.

والجملة  الهاء : ضمير متّصل مبنّي في محّل نصب مفعول به -
ه أخلده( در المؤّول )أّن مال. والمص)أخلده( في محّل رفع خبر أّن 

 (.في محّل نصب سّد مسّد مفعولي يحسب

 التطبيق الحادي عشر : 

 تعيين فيما يلي حكم التعليق أو اإللغاء مع ذكر السبب:

 حكم التعليق واجب لوقوع أّن بعد حسب. -1

 حكم التعليق واجب لوقوع ما النافية بعد علهم.  -2

 النافية بعد ظّن. حكم التعليق واجب لوقوع إن   -3

 حكم اإللغاء جائز لتوّسط ظّن و اإلعمال أرجح. -4

 حكم اإللغاء جائز لتأّخر علهم و اإللغاء أرجح. -5

 إعرابا تفصيليا:ما يلي إعراب  -

 



التّصاله بضمير رفع نّي على السكون بفعل ماض م ظننت : -1
 والتاء :ضمير متّصل في محّل رفع فاعل.متحرك ، 

 الم االبتداء ال محّل لها من اإلعراب. : مالال لمحّمد : -

  .مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضّمة الظاهرةمحّمد : -

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة ،والجملة من  ناجح : -

 المبتدإ وخبره في محّل نصب سّدت مسّد مفعولي ظّن.

    

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة. محّمد : -2       

   خبر مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة. ناجح : -         

وهو فعل غير عامل نّي على السكون بفعل ماض م ظننت :  - 
     والتاء :ضمير متّصل في محّل رفع فاعل.

)عند تأخير ظننت اإللغاء أرجح، ويجوز إعمالها وتقول : محّمدا ناجحا 
 ظننت(.

 

 

 


