
 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 جمع المذكر السالم

  

ىو ما دل عمى أكثر من اثنين بزيادة واو ـ مضموم ما :       تعريفو 
قبميا ـ ونون ، عمى مفردة ، في حالة الرفع ، أو ياء ـ مكسور ما قبميا 

 .ـ ونون في حالتي النصب ، والجر ، وسمم بناء مفرده عند الجمع 

 .وفاز المجتيدون . سافر المحمدون : نحو 

ّنا إن شاء اهلل لميتدون  }:  ـ ومنو قولو تعالى 43   .1{وا 

 .وسممت عمى الفائزين . ودعت المسافرين : ونحو 

  .2{كونوا قردة خاسئين  }: ومنو قولو تعالى 

  .3{أعوذ باهلل أن أكون من الجاىمين  }: وقولو تعالى 

 .وصل المسافرون : نحو . يرفع جمع المذكر السالم بالواو : إعرابو 

  .4{ىم فييا خالدون  }:  ـ ومنو قولو تعالى 44

  .5{إال قميال منكم وأنتم معرضون  }: وقولو تعالى 

 .كافأت المتفوقين : نحو . وينصب بالياء 

  .6{فاقع لونيا تسر الناظرين  }:  ـ ومنو قولو تعالى 45

  .7{إن اهلل يحب المتقين  }: وقولو تعالى 

 .عاقبت الميممين : نحو . ويجر بالياء 

فموال فضل اهلل عميكم ورحمتو لكنتم من  }:  ـ ومنو قولو تعالى 46
  .8{الخاسرين 

  .9{وذلك جزاء المحسنين  }: وقولو تعالى 
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 ـــــــــــــــ

 . البقرة 67 ـ 3.  البقرة 65 ـ 2.  البقرة 70 ـ 1

 . البقرة 83 ـ 5.  البقرة 81 ـ 4

 . التوبة 4 ـ 7.  البقرة 69 ـ 6

 . المائدة 85 ـ 9.  البقرة 64 ـ 8

  

 :شروط جمعو 

 :يشترط فيما يجمع جمعا مذكرا سالما الشروط اآلتية 

 . ـ أن يكون عمما لمذكر عاقل ، خاليا من التأنيث والتركيب 1

ونظائرىا ألنيما ليسا بأعالم ، " رجل ، وغالم " فال يصح جمع مثل 
نما ىما اسما جنس   .رجمون ، وغالمون : فال نقول . وا 

 .فإذا كان عمما غير مذكر لم يجمع جمع مذكر سالما 

 .زينبون " زينب " ىندون ، وال في " ىند " فال نقول في 

ــ اسم " الحق " فال يقال في . وكذلك إذا كان عمما لمذكر غير عاقل 
 .فرس ــ الحقون 

ومثمو العمم المذكر العاقل المختوم بتاء التأنيث ، فال يجمع جمع مذكر 
 .سالما 

معاويون ، وال في " معاوية " طمحون ، وال في " طمحة " فال يقال في 
 .عبيدون " عبيدة " 

 .كما ال يجمع العمم المركب بأنواعو المختمفة جمعا مذكرا سالما 
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عبد اهلل ، و سيبويو ، و جاد الحق ، و تأبط شرا ، و : فال يجمع 
 .بعمبك ، ونظائرىا 

 ـ أ ـ أن يكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ، وصالحة لدخول 2
 .التاء عمييا 

 .عاقمون ، جالس ك جالسون : ماىرون ، عاقل : ماىر : نحو 

: فنقول . والصفات السابقة ، وأشباىيا صالحة لدخول التاء عمييا 
 .ماىرة ، وعاقمة 

أعظم ، وأكبر ، : نحو . ب ـ أو وصف عمى وزن أفعل التفضيل 
أعظمون ، وأكبرون ، وأحسنون ، وأفضمون : نقول . وأحسن وأفضل 

. 

  .1{وال تينوا وال تحزنوا وأنتم األعمون  }:  ـ ومنو قولو تعالى 47

فإن كانت الصفة عمى وزن أفعل الذي مؤنثو فعالء ، كأحمر حمراء ، 
: فال نقول . امتنع جمعو جمع مذكر سالما . وأخضر خضراء 

 .أحمرون ، وأخضرون 

 ــــــــــــ

 . آل عمران 139 ـ 1

  

ن كانت الصفة أيضا عمى وزن فعالن فعمى ، كعطشان عطشى ،  وا 
 .وسكران سكرى 

عطشانون ، : فال يصح أن نقول . فال تجمع جمع مذكر سالما 
 .وسكرانون 
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: مثل . وكذلك إذا كانت الصفة مما يستوي فييا المذكر والمؤنث 
 .صبور ، وغيور ، وغريق ، وجريح ، وذلك لعدم قبوليا تاء التأنيث 

 .صبورون ، وغيورون ، وقتيمون : فال نقول 

 :طريقة الجمع 

 ـ يجمع االسم الصحيح اآلخر ، أو شبيو جمع مذكر سالما بزيادة 1
 .واو ونون ، أو ياء ونون عمى مفرده ، دون أن يحدث فيو تغيير 

مذنبون ، : معممون ، ومعممين ، ومذنب : نقول في جمع معمم 
 .ومذنبين 

 .ظبيون ، وظبيين : وفي جمع ظبي عمما لرجل 

 ـ يجمع االسم المقصور ، بحذف ألفو ، وتبقى الفتحة قبل الواو ، 2
 .والياء دليال عمى األلف المحذوفة من المفرد 

األدنون : األعمون ، األدنى : مصطفون ، األعمى : مصطفى : نقول 
 .عامل األدنين بالمحبة والرحمة : نحو . منتدون :  ، منتدى 

نيم عندنا لمن المصطفين األخيار  }:  ـ ومنو قولو تعالى 48   .1{وا 

  .2{فال تينوا وتدعوا إلى السمم وأنتم األعمون  }: وقولو تعالى 

فنقول في . وال فرق بين المقصور الثالثي ، أو المزيد عند الجمع 
" : مرتضى " ونقول في . رضون : عمم ثالثي لرجل " رضا " جمع 

 .مرتضون 

 ـ يجمع المنقوص بحذف يائو ، وتبقى الكسرة قبل الياء ، ويضم ما 3
 .قبل الواو لممناسبة ، وذلك في حال وجود الياء 

الداعون ، : الغادون ، الداعي : الشادون ، الغادي : الشادي : نحو 
 .الراعون: الراعي 
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 ــــــــــــــــ

 . محمد 35 ـ 2.  ص 47 ـ 1

  

 .ىذا داع ، وىؤالء داعون : نقول 

 . وأنت قاض ، وىم قاضون 

 ـ عند جمع الممدود جمعا مذكرا سالما ينظر إلى ىمزتو ، وذلك 4
 :عمى النحو   التالي 

 .قراؤون : قّراء . رّفاؤون : رّفاء : مثل . أ ـ إن كانت أصمية بقيت 

 .ماّلؤون : ماّلء . نّكاؤون : نّكاء 

 .والقراؤون مجيدون . الرفاؤون ماىرون : نقول 

ن كانت اليمزة منقمبة عن أصل ، وىو الواو ، أو الياء ، جاز  ب ـ وا 
 .أن تبقى في الجمع ، وأن تقمب واوا ، وقمبيا أفصح 

 .كّساؤون ، وكساوون : وكّساء . بّناؤون ، وبناوون : بّناء : نحو 

 .عّداؤون ، وعّداوون : وعّداء 

ن سمي المذكر باسم ينتيي بألف التأنيث الممدودة التي تمييا  ج ـ وا 
عمم لمذكر " ورقاء : " مثل . اليمزة ، قمبت اليمزة واوا عند الجمع 

 .ورقاوون : عاقل ، نقول 

 .زكرياوون : وزكرياء 

  

 :ما يمحق بجمع المذكر السالم 
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        يمحق بجمع المذكر السالم في إعرابو ما ورد عن العرب 
مجموعا بالواو والنون ، ولكنو لم يستوف الشروط السابق ذكرىا ، 

 :وذلك مثل 

 . ـ ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين ، ألنو ال واحد لو من لفظو 1

 .اشترك في الرحمة عشرون طالبا : نحو 

  .1{في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  }:  ـ ومنو قولو تعالى 49

  .2{إن يكن منكم عشرون صابرون  }: وقولو تعالى 

 ــــــــــــ

 . األنفال 65 ـ 2.  المعارج 4 ـ 1

  

  .1{إن ىذا أخي لو تسع وتسعون نعجة  }: وقولو تعالى 

 ـ أىمون ، ألن مفرده أىل ، وأىل أسم جنس جامد كغالم ، ورجل ، 2
 .وفرس 

 .كان أىمونا ميتمين بالحرف اليدوية : نحو 

  .2{شغمتنا أموالنا وأىمونا  }:  ـ ومنو قولو تعالى 50

  .3{يا أييا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأىميكم نارا  }: وقولو تعالى 

 ـ أولو ، ألنو ال واحد لو من لفظو ، فيو أسم جمع لذوا بمعنى 3
 .صاحب 

 .جاء أولو الفضل : نحو 

  .4{إنما يتذكر أولو األلباب  }:  ـ ومنو قولو تعالى 51
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  .5{فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل  }: وقولو تعالى 

 ـ عالمون ، جمع عالم ، وىو اسم جنس جامد كرجل ، وغالم ، 4
وفرس ، وواحده أعم في الداللة من جمعو ، ويطمق عمى مجموع ما 

خمق اهلل ، ويطمق أيضا عمى كل صنف من أصناف المخموقات عمى 
 .حدة ، كعالم األنس ، وعالم الجن ، وعالم الحيوان 

 .خمق اهلل العالمين منذ األزل :  نحو 

  .6{الحمد هلل رب العالمين  }: ومنو قولو تعالى  . 52

  .7{وما أرسمناك إال رحمة لمعالمين  }: وقولو تعالى 

 ـ عمِّيون ، وىو اسم ألعمى الجنة ، وال تنطبق عميو شروط جمع 5
 .المذكر السالم ، لكونو لما ال يعقل ، وليس لو واحد من لفظو 

  .8{وما أدراك ما عمييون  }:  ـ نحو قولو تعالى 53

 ـــــــــــــــ

 . الفتح 11 ـ 2. ص 23 ـ 1

 . الرعد 19 ـ 4.  التحريم 6 ـ 3

 . الفاتحة 2 ـ 6.  األحقاف 35 ـ 5

 . المطففين 19 ـ 8.  األنبياء 157 ـ 7

  

  .1{كال إن كتاب األبرار لفي عميين  }: نحو قولو تعالى 

اهلل مالك السموات : نحو .  ـ أرضون ، اسم جنس جامد مؤنث 6
 .واألرضين 
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 ـ سنون ، وعضون ، وعزون ، وتبون ، ومئون ، وظبون ، وكرون 7
سنة ، وعضة ، وعزة ، وتبة ، ومئة وظبة ، : مفردىا . ،   ونظائرىا 

 ( .2)وكرة 

والكممات السابقة ال تجمع جمع مذكر سالما ، ألنيا غير مستكممة 
لمشروط ، فيي أسماء أجناس جامدة مؤنثة ، وىي جموع تكسير 

لتغيير لفظ مفردىا عند الجمع ، وقد أجريت مجرى جمع المذكر السالم 
 " .التاء " في اإلعراب تعويضا عن الحرف المحذوف وىو 

  .3{في بضع سنين  }:  ـ نحو قولو تعالى 54

  .4{أفرأيت أن متعناىم سنين  }: وقولو تعالى 

  .5{الذين جعموا القرآن عضين  }:  ـ وقولو تعالى 55

  .6{عن اليمين وعن الشمال عزين  }:  ـ وقولو تعالى 56

 .جمع ابن ، اسم جنس جامد ، ويكسَّر مفرده عند الجمع :  ـ بنون 8

  .7{المال والبنون زينة الحياة الدنيا  }:  ـ كقولو تعالى 57

  .8{أم لو البنات ولكم البنون  }: وقولو تعالى 

 ـ يمحق بجمع المذكر السالم أيضا ما سمي من األسماء المجموعة 9
 .بالواو والنون ، أو الياء والنون 

جاء عابدون ، وصافحت : نقول . عابدين ، وزيدين ، وعمبين : مثل 
 .زيدين 

 ــــــــــــ

 . المطففين 18 ـ 1

الجماعة ، والفرقة ، والعصبة : العزة . الفرقة ، والقطعة من الشيء :  ـ العضة 2
 .حد السيف : الظبة . كل جسم مدور : الكرة . الجماعة : التبة . 
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 . الطور 39 ـ 4.  الروم 4 ـ 3

 . المعارج 70 ـ 6.  الحجر 91 ـ 5

 . الطور 39 ـ 8.  الكيف 46 ـ 7

  

 :نون جمع المذكر 

      األصل في نون جمع المذكر السالم الفتح ، وقد أجمع النحويون 
 ـ كقول سحيم 6. عمى ذلك ، أما كسرىا فضرورة شعرية ، وليس لغة 

 :الرياحي 

        أكل الدىر حل وارتحال       أما يبقي عميَّ وال يقيني

        وماذا يبتغي الشعراء منِّي     وقد جاوزت حد األربعينِ 

 :ومنو قول الفرزدق 

      ما سدَّ حيٌّي وال ميت مسدىما      إال الخالئف من بعد النبيينِ 

ونون جمع المذكر السالم عوض عن التنوين في االسم المفرد لذلك 
 .سافر معممو المدرسة : نحو . وجب حذفيا عند اإلضافة 

  .1{وأعمموا أنكم غير معجزي اهلل  }:  ـ ومنو قولو تعالى 58

  .2{فظنوا أنيم مواقعوىا  }: وقولو تعالى 

  

 :فوائد وتنبيهات 

 ـ ذكرنا من الكممات التي ال تجمع جمع مذكر سالما بعض الصفات 1
وىما . مثل صبور ، وغيور . التي يستوي فييا المذكر والمؤنث 
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صفتان عمى وزن فعول بمعنى فاعل لذلك يستوي فييما التذكير 
 . رجل صبور ، وامرأة صبور ، بمعنى صابر : نقول . والتأنيث 

قتيل وغريق وجريح ، وىن صفات عمى وزن فعيل بمعنى : ومنيا 
 .مفعول ، لذلك يستوي فيين التذكير ، والتأنيث 

 .رجل قتيل ، وامرأة قتيل ، بمعنى مقتول : نقول 

 ـــــــــــــــــ

 . الكيف 53 ـ 2.  التوبة 2 ـ 1

  

مركوبة ، : دابة ركوب ، أي : فإن كان مفعول بمعنى مفعول ، نحو 
أليم بمعنى مؤلم ، فال يستوي : أو كان فعيل بمعنى فاعل ، نحو 

 .فييما التذكير والتأنيث 

 .عذاب أليم ، وحادثة مؤلمة : نقول 

كما ال يستوي التذكير والتأنيث في صبور ونظائرىا إذا لم يذكر 
 .الموصوف 

 .ورأيت جريحا وجريحة . ىذا صبور وصبورة : نقول 

 .شذوذا " فعالء " ومؤنثيا " أفعل "  ـ جمعت الصفة التي عمى وزن 2

 .كأسود وسوداء ، وأصفر وصفراء 

 : ـ ومنو قول حكيم بن عياش 7

        فما وجدت نساء بني تميم      حالئل أسوديَن وأحمرينَ 
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أسودين ، وأحمرين ، حيث جمعيما جمع مذكر سالما : الشاىد قولو 
سوداء ، : أسود ، وأحمر ، ومؤنثيا : شذوذا ، ألن مفرد كل منيما 

 .وحمراء 

 .ُسود ، وُحمر : والصواب أن يجمعا جمع تكسير ، فنقول 

بالحركات الظاىرة ، عمى النون " سنين "  ـ بعض العرب يعرب كممة 3
، ويعتبرون تمك " حين " ، شريطة أن تالزميا الياء ، ويجرونيا مجرى 

" النون الزائدة كأنيا من أصل الكممة ، كما ىي أصمية في كممة 
 .، فيثبتون النون مع اإلضافة " مسكين 

 : ـ كقول الصمة بن عبد اهلل 8

         دعاني من نجد فإن سنيَنو     لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا

، حيث نصبو بالفتحة الظاىرة عمى آخره ألنو " سنينو " الشاىد قولو 
اسم إن ، وىو مضاف ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو 

ممحقة بجمع المذكر السالم لوجب حذف نونيا عند " سنين " ، ولو أن 
اإلضافة ، وىذا اإلعراب غير مطرد ، وىو مقصور عمى السماع ، 

الميم : " ومنو قول الرسول ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ في إحدى الروايتين 
 " .اجعميا عمينا سنيًنا كسنيَن يوسف 

" الميم اجعميا سنيَن ــ بال تنوين ــ كسني يوسف " والرواية الثانية 
" سنين " ففي الرواية األولى أعربت . بحذف النون لإلضافة 

بالحركات الظاىرة عمى النون ، وفي الرواية الثانية أعربت إعراب 
 .جمع المذكر السالم 

 ـ ذكر صاحب األلفية أن فتح نون المثنى ككسر نون الجمع في 4
نما ما أجمع عميو النحويون أن  القمة ، لكن األمر ليس كذلك ، وا 

 .فتحيا في التثنية لغة ، وكسرىا في الجمع شاذ ، وليس لغة 
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 ـ أجاز الكوفيون جمع العمم المختوم بتاء التأنيث ، كطمحة ، وحمزة 5
، ومعاوية ، وعبيدة جمع مذكر سالما ، بعد حذف التاء التي في 

 .مفرده 

 .جاء الطمحون ، ورأيت الحمزين ، وسممت عمى المعاوين : فيقولون 

      ألن ىذه التاء في تقدير االنفصال ، بدليل سقوطيا في جمع 
 .المؤنث السالم ، كطمحات ، وحمزات ، ومعاويات ، وعبيدات 

 ـ يجمع النحويون عمى جواز جمع العمم المذكر المختوم بألف 6
فمو سمينا رجال بـ . التأنيث الممدودة ، أو المقصورة جمعا مذكرا سالما 

: فنقول . جاز جمعو جمع مذكر سالما " ذكرى " ، أو بـ " خضراء " 
 .خضراوون ، وذكراوون 

ومما ىو متعارف عميو أن المختوم بألف التأنيث ، أشد تمكنا في 
ذا جوزنا جمع المختوم باأللف ، فجواز  التأنيث من المختوم بالتاء ، وا 

 .المختوم بالتاء أولى 

 ـ يجوز في اسم الجنس إذا صغر أن يجمع جمع مذكر سالما ، فمو 7
، وعندئذ يمكن جمعيا بالواو والنون ، " رجيل " لقمنا " رجل " صغرنا 
 .رجيمون : فنقول 

 .والعمة في جمعو بعد التصغير أنو أصبح وصفا 

مصري ، وسعودي ، وسوري ، : وكذلك االسم المنسوب ، نحو 
مصريون ، : نقول . وفمسطيني ، يجوز جمعو بالواو والنون 
 .وسعوديون ، وسوريون ، وفمسطينيون 

عابدون ، وحمدون ، :  ـ إذا سمي بجمع المذكر السالم ، نحو 8
وخمدون ، وزيدون ، وىي في األصل أسماء مفردة ، ولحقتيا عالمة 

في حالة   الرفع ، يجوز جمعيا لدخوليا في " الواو والنون " الحمع 
العممية ، وانسالخيا عن معنى الجمع ، ولكن جمعيا مرة أخرى ال 

 يكون بصورة



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

مباشرة ، إذ ال يصح أن نزيد عمى صورتيا الحالية عالمة جمع 
عابدونون ، وخمدونون : المذكر السالم مرة أخرى ، فال يصح أن نقول 

في حالة " ذوو " وىو استعمال كممة . ، ولكن يجوز الجمع بواسطة 
الرفع قبل الجمع السالم المسمى بو ، والمراد جمعو مرة أخرى ، ويقع 

 .نصبا وجرا " ذوي " في حالة الرفع ، و " ذوو " اإلعراب عمى كممة 

جاء ذوو عابدين ، وصافحت ذوي خمدين ، ومررت بذوي : نحو 
 .زيدين 

 .ويالحظ أن الجمع المسمى بو يعرب مضافا إليو في كل الحاالت 

 ـ جوز النحويون فيما سمي بو من جمع المذكر السالم أن يعرب 9
 .إعرابو 

 .وأثنيت عمى عابدين . وكافأت حمدين . جاء زيدون : نحو 

كما يجوز أن تمزم مثل ىذه األسماء الياء والنون ، وتعرب بالحركات 
ن عابديًنا مجتيٌد . جاء زيديٌن : نحو . الثالثة مع التنوين  وذىبت . وا 

 .إلى حمديٍن 

      ويجوز أن تالزميا الياء والنون بدون تنوين ، وتعرب إعراب 
، فتجري مجراه ، وتمنع " ىارون " الممنوع من الصرف تشبييا ليا بـ 

 .من الصرف لمعممية والعجمة 

 .وسافرت مع حمديَن . وصافحت زيديَن . فاز عابديُن : نحو 

  

 نماذج من اإلعراب

  

نا إن شاء اهلل لميتدون  }:  ـ قال تعالى 43  . البقرة 70 {وا 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

نا  نا حرف توكيد ونصب والضمير المتصل في : وا  الواو استئنافية وا 
 .حرف شرط جازم : إن . محل نصب اسميا 

 .فعل ماض مبني عمى الفتح في محل جزم فعل الشرط : شاء 

وجواب الشرط . فاعل مرفوع بالضمة ، والمفعول بو محذوف : اهلل 
ن الشرطية وما في حيزىا جممة . محذوف لداللة خبر إن عميو  وا 

الالم ىي المزحمقة ، : لميتدون . اعتراضية ال محل ليا من  اإلعراب 
وميتدون خبر إن مرفوع بالواو ألنو جمع مذكر سالم والنون عوض 

وجممة إنا لميتدون معطوف عمى جممة .عن التنوين في االسم المفرد 
إن البقر ، لذلك فيي متضمنة لمتعميل أو ىي مستأنفة ، وال محل ليا 

 .  من اإلعراب في الحالتين 

  

 . البقرة 83 {ىم فييا خالدون  }:  ـ قال تعالى 44

 .ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ : ىم 

 " .خالدون " جار ومجرور متعمقان بـ : فييا 

 .خبر مرفوع بالواو ألنو جمع مذكر سالم : خالدون 

 .الجممة االسمية في محل رفع خبر ثان السم الموصول في أول اآلية 

  

 . البقرة 69 {فاقع لونيا تسر الناظرين  }:  ـ قال تعالى 45

 .صفة ثانية مرفوعة لبقرة : فاقع 

فاعل لمصفة المشبية فاقع ألنو صفة ثابتة ، وليست متجددة ، : لونيا 
لذلك ال يمكن اعتبارىا اسم فاعل ، ولون مضاف ، والضمير المتصل 

 .في محل جر مضاف إليو 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

ويجوز أن يكون فاقع خبرًا مقدمًا ، وفاعمو ضمير مستتر فيو جوازًا 
 تقديره ىو ، ولونيا مبتدأ

 .مؤخر ، والجممة االسمية في محل رفع صفة ثانية لبقرة 

فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعمو ضمير مستتر جوازًا تقديره : تسر 
 .ىي 

 .مفعول بو منصوب بالياء ألنو جمع مذكر سالم : الناظرين 

 .وجممة تسر الناظرين في محل رفع صفة ثالثة لبقرة 

ىذا ويجوز أن يكون لونيا مبتدأ وجممة تسر الناظرين في محل رفع 
 ( .1). خبر 

  

فموال فضل اهلل عميكم ورحمتو لكنتم من الخاسرين  }:  ـ قال تعالى 46
  البقرة64{ 

الفاء حرف عطف ، لوال حرف امتناع لوجود متضمن معنى : فموال 
 .الشرط 

لفظ : مبتدأ حذف خبره وتقديره موجود ، وفضل مضاف ، اهلل : فضل 
 .جار ومجرور متعمقان بفضل : عميكم . الجاللة مضاف إليو 

الواو حرف عطف ، ورحمة معطوف عمى ما قبمو وىو : ورحمتو 
الالم : لكنتم . مضاف والضمير المتصل في محل جر باإلضافة 

 .واقعة في جواب لوال وكان واسميا 

جار ومجرور وعالمة جره الياء ، وشبو الجممة متعمق : من الخاسرين 
وجممة كنتم ال محل ليا من . بمحذوف في محل نصب خبر كنتم 

وجممة لوال وما في حيزىا . اإلعراب ألنيا جواب شرط غير جازم 
 .معطوفة عمى ما قبميا 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

  

 آل 139 {وال تينوا وال تحزنوا وأنتم األعمون  }:  ـ قال تعالى 47
 .عمران 

الواو حرف عطف ، والكالم معطوف عمى المفيوم من : وال تينوا 
فسيروا في األرض ، وال ناىية جازمة ، تينوا فعل مضارع : قولو 

مجزوم بال وعالمة جزمو حذف النون ، واو الجماعة في محل رفع 
 .فاعل 

 .عطف عمى ما قبمو : وال تحزنوا 

 ــــــــ

  .42 ص1 ـ إمالء ما من بو الرحمن لمعكبري ج1

  

 .الواو واو الحال ، أنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ : وأنتم 

 .خبر مرفوع بالواو ألنو جمع مذكر سالم : األعمون 

 .والجممة االسمية في محل نصب حال 

  

نيم عندنا لمن المصطفين األخيار  }:  ـ قال تعالى 48  . ص 47 {وا 

نيم   .الواو لالستئناف ، إن واسميا : وا 

عند ظرف مكان منصوب بالفتحة متعمق بمحذوف في محل : عندنا 
نصب حال وىو مضاف ، والضمير المتصل في محل جر مضاف 

 .إليو 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

الالم ىي المزحمقة ، ومن حرف جر ، والمصطفين : لمن المصطفين 
مجرور بمن وعالمة جره الياء وشبو الجممة متعمق بمحذوف في محل 

 .رفع خبر إن 

 .صفة مجرورة لممصطفين : األخيار 

  

 المعارج 4 {في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  }:  ـ قال تعالى 49
. 

جار ومجرور متعمقان بمحذوف دل عميو واقع ، أي يقع : في يوم 
اسم : مقداره . فعل ماض ناقص : كان . العذاب بيم في يوم القيامة 

خبر : خمسين . كان ، والضمير المتصل في محل جر باإلضافة 
 .كان منصوب بالياء ألنو ممحق بجمع المذكر السالم 

تمييز منصوب بالفتحة وألف مضاف ، وسنة تمييز مجرور : ألف 
 .باإلضافة 

  

 . الفتح 11 {شغمتنا أموالنا وأىمونا  }:  ـ قال تعالى 50

شغل فعل ماض مبني عمى الفتح ، والتاء لمتأنيث الساكنة ، : شغمتنا 
فاعل : أموالنا . ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول بو 

 .ومضاف إليو 

الواو حرف عطف ، وأىمنا معطوف عمى ما قبمو مرفوع : وأىمنا 
وعالمة رفعو الواو ألنو ممحق بجمع المذكر السالم ، والضمير 

 .المتصل في محل جر باإلضافة 

وجممة شغمتنا وما في حيزىا في محل نصب مقول القول في أول اآلية 
. 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

  

 . الرعد 19 {إنما يتذكر أولو األلباب  }:  ـ قال تعالى 51

 .فعل مضارع مرفوع بالضمة : يتذكر . كافة ومكفوفة : إنما 

فاعل مرفوع بالواو ألنو ممحق بجمع المذكر السالم ، وىو : أولو 
 .مضاف 

 .مضاف إليو مجرور بالكسرة : األلباب 

  

 . الفاتحة 2 {الحمد هلل رب العالمين  }:  ـ قال تعالى 52

جار ومجرور متعمقان بمحذوف : هلل . مبتدأ مرفوع بالضمة : الحمد 
ويجوز في قراءة من نصب الحمد أنو مفعول . في محل رفع خبر 

مطمق منصوب لمفعل حمد ودخمت عمييا األلف والالم في المصدر 
 (1). تخصيصًا ليا 

 .صفة مجرورة هلل أو بدل مجرور منو ، ورب مضاف : رب 

مضاف إليو مجرور بالياء ألنو ممحق بجمع المذكر السالم : العالمين 
. 

  

 . المطففين 19 {وما أدراك ما عميون  }:  ـ قال تعالى 53

 .الواو حرف عطف ، وما اسم استفيام في محل رفع مبتدأ : وما 

أدرى فعل ماض مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر ، والضمير : أدراك 
المتصل في محل نصب مفعول بو ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا 

اسم : ما . تقديره أنت ، والجممة الفعمية في محل رفع خبر المبتدأ 
 .استفيام لمتفخيم والتعظيم في محل رفع مبتدأ 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

خبر مرفوع بالواو ألنو ممحق بجمع المذكر السالم ،والجممة : عميون 
المعمقة باالستفيام الثاني سدت مسد مفعول أدراك الثاني وجممة 

 .االستفيام األول معطوفة عمى ما قبميا 

 ــــــــــ

  .19 ـ إعراب ثالثين سورة من القرآن البن خالويو ص1

  

 . الروم 4 {في بضع سنين  }:  ـ قال تعالى 54

جار ومجرور متعمقان بقولو سيغمبون في اآلية السابقة ، : في بضع 
 .وبضع مضاف 

تمييز مجرور باإلضافة وعالمة جره الياء ألنو ممحق بجمع : سنين 
 .المذكر السالم 

  

 . الحجر 91 {الذين جعموا القرآن عضين  }:  ـ قال تعالى 55

 .اسم موصول مبني عمى الفتح في محل جر صفة لممقتسمين : الذين 

فعل وفاعل ، والجممة ال محل ليا من اإلعراب صمة : جعموا 
 .الموصول 

 .مفعول بو أول منصوب بالفتحة : القرآن 

مفعول بو ثان منصوب بالياء ألنو ممحق بجمع المذكر : عضين 
 .السالم 

  

 . المعارج 37 {عن اليمين وعن الشمال عزين  }:  ـ قال تعالى 56



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل نصب حال : عن اليمين 
وعن . باالسم الموصول في اآلية السابقة ، وقيل إنو متعمق بميطعين 

 .معطوفة عمى ما قبميا : الشمال 

حال منصوبة من االسم الموصول أيضًا أو من الضمير في : عزين 
 .ميطعين ،وعالمة نصبو الياء ألنو ممحق بجمع المذكر السالم 

 .وجعل أبو البقاء العكبري عن اليمين وعن الشمال متعمقين بعزين 

 1. وأعرب بعض المعربين عزين صفة لميطعين 

  

 . الكيف 46 {المال والبنون زينة الحياة الدنيا  }:  ـ قال تعالى 57

الواو حرف عطف ، والبنون : والبنون . مبتدأ مرفوع بالضمة : المال 
 .معطوفة عمى المال مرفوع بالواو ألنو ممحق بجمع المذكر السالم 

 ــــــــــــ

  .218 ص10 ـ إعراب القرآن الكريم وبيانو لمحيي الدين درويش ج1

  

مضاف إليو مجرورة : الحياة . خبر مرفوع وىو مضاف : زينة 
 .بالكسرة 

 .صفة مجرورة بالكسرة المقدرة عمى األلف : الدنيا 

  

 : ـ قال الشاعر 6

      وماذا تبتغي الشعراء مني          وقد جاوزت حد األربعين



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

الواو حسب ما قبميا ، ماذا اسم استفيام مبني عمى السكون : وماذا 
 .في محل نصب مفعول بو مقدم لتبتغي 

 .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عمى الياء لمثقل : تبتغي 

جار ومجرور متعمقان بتبتغي : مني . فاعل مرفوع بالضمة : الشعراء 
. 

 .فعل وفاعل : جاوزت . الواو واو الحال ، وقد حرف تحقيق : وقد 

مضاف إليو مجرور : مفعول بو وىو مضاف ، األربعين : حد 
بالكسرة الظاىرة ، وقد يكون مجرور بالياء ألنو ممحق بجمع المذكر 

 .السالم 

حد األربعيِن ، اختمف النحاة في تخريج ىذه : الشاىد في البيت قولو 
الرواية التي وردت فيو النون بالكسر ، فمنيم من قال إن ىذه الكسرة 
ىي كسرة اإلعراب وعمموا ذلك بأن ألفاظ العقود يجوز فييا أن تمزم 
الياء ويجعل اإلعراب بحركات ظاىرة عمى النون ، ومنيم من ذىب 
إلى أن ىذه الكممة معربة إعراب جمع المذكر السالم ، فيي مجرورة 

بالياء ، واعتذر عن كسر النون ألنيا كسرت عمى ما ىو األصل في 
التخمص من التقاء الساكنين ، وذىب ابن مالك إلى أن كسر النون في 

 .ىذه الحالة لغة من لغة العرب 

  

 . التوبة 2 {واعمموا أنكم غير معجزي اهلل  }:  ـ قال تعالى 58

الواو حرف عطف ، اعمموا فعل أمر مبني عمى حذف النون : واعمموا 
خبر أن ، : غير . أن واسميا : أنكم . ، والواو في محل رفع فاعل 

 .وغير مضاف 

 .مضاف إليو ، ومعجزي مضاف : معجزي 

 .مضاف إليو ، وحذفت نون معجزي لإلضافة : اهلل 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 .وجممة أنكم وما في حيزىا سدت مسد مفعولي اعمموا 

  

 : ـ قال الشاعر 7

       فما وجدت نساء بني تميم         حالئل أسودين وأحمرينا 

 .الفاء حسب ما قبميا ، ما نافية ال عمل ليا : فما 

 .فعل ماض مبني عمى الفتح ، والتاء عالمة التأنيث الساكنة : وجدت 

 .فاعل مرفوع بالضمة وىو مضاف : نساء 

 .مضاف إليو مجرور بالياء ، وبني مضاف : بني 

مفعول بو منصوب : حالئل . مضاف إليو مجرور بالكسرة : تميم 
 .بالفتحة 

 .صفة لحالئل منصوبة بالياء : أسودين 

 .الواو حرف عطف ، أحمرين معطوفة عمى ما قبميا : وأحمرين 

وىو جمع أسود وأحمر وىذا جمع " أسودين وأحمرين : " الشاىد قولو 
شاذ ألن ما كان من باب أفعل فعالء القياس في جمعو عمى وزن 

 ( 1).ُحُمر وُخُضر : أفاضل ، وعمى ُفُعل مثل : أفاعل كافضل 

  

 : ـ قال الشاعر 8

       دعاني من نجد فإن سنينو        لعبن بنا شيبًا وشيبننا مردا

دعا فعل أمر مبني عمى حذف النون ، وألف االثنين في : دعاني 
 .محل رفع فاعل ، والنون لموقاية ، والياء في محل نصب مفعول بو 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 .جار ومجرور متعمقان بدعاني : من نجد 

 ــــــــــــ

 .م 1998 1 ط152 ىامش ص1 ـ ىمع اليوامع لمسيوطي ج1

  

ن حرف توكيد ونصب ، سنين اسم : فإن سنينو  الفاء حرف تعميل ، وا 
إن منصوب بالفتحة الظاىرة وىو مضاف ، والضمير المتصل في 

 .محل جر باإلضافة 

فعل ماض والنون في محل رفع فاعل ، والجممة في محل رفع : لعبن 
 .خبر إن 

حال من الضمير المجرور : شيبًا . جار ومجرور متعمق بمعبن : بنا 
 .في بنا 

الواو حرف عطف ، وشيبننا فعل وفاعل ومفعول بو ، : وشيبننا 
حال من المفعول بو في : مردا . والجممة معطوفة عمى جممة لعبن 

 .قولو شيبننا 

حيث نصبو بالفتحة الظاىرة إلجرائو " فإن سنينو : " الشاىد في قولو 
 .مجرى الحين ، بدليل بقاء النون مع اإلضافة إلى الضمير 

 


