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 الرحيم( الرمحن هللا )بسم
 اإلعراب الكلمة 

 ين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.جر مبحرف  الباء
 الظاهرة، وهو مضاف اجلر الباء وعالمة جره الكسرة اسم جمرور حبرف   سما

 يتعلق مبحذوف فعل تقديره )أبتدئ( اجلملة من اجلار واجملروربه ش
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة. اجلالل مضاف إليه جمرور للتعظيم اسم  هللا 

 هلل جمروراتن وعالمة جرمها الكسرة الظاهرة.صفتاِن  الرحيم الرمحن 
 من اسم اجلالل جمروران وعالمة جرمها الكسرة الظاهرة. بدالِن 

 البسملة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب.مجلة 
 سم هللا الرمحِن الرحيِم{ب}

 رحيم ال رمحن ال إله ال اسم ب أان  أبتدئ
 لرحيما لرمحنا هللا اسم ب  

 من حروف املعاين الثماننيرف ح
يتساءلونعمَّ   

 اجلماعةواو  يتساءل ما عن

جر مبين على حرف 
السكون ال حمل له من 

 اإلعراب.

استفهام مبين اسم 
على السكون على 

احملذوفة يف حمل األلف 
جر اسم جمرور حبرف 

 اجلر )عن(

مضارع مرفوع فعل 
وعالمة رفعه ثبوت 

النون نيابة عن الضمة 
ألنه من األمثلة 

 اخلمسة.

ابرز متصل ضمري 
مبين على السكون يف 

 حمل رفع فاعل.

 }يتساءلون عمَّ{ ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب. لة مج
 اجلملة }عمَّ{ يتعلق ابلفعل )يتساءلون(.شبه 

لتحديد نوع ما يف النصِ  أبهنا كل ما استفهامية اتصلت حبرف جٍر فإننا حنذف ألفها  قاعدة:
 .استفهامية
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 احلرفيةما   المسيةاما 
 .النافية العاطلة )ما كتَب حممٌد درسه(ما  {النار! }ما أصربهم علىالتعجبية ما 

 .عمل ليس )ما هذا بشًرا(النافية العاملة ما  {}ما لوهنا؟االستفهامية ما 
الشرطية }ما ننسخ من آية أو ننسها أنِت ما 

 خبري منها أو مثلها{
 .)إمنا املؤمنون إخوة(الزائدة الكافة ما 

 املوصولة }ومما رزقناهم ينفقون{ما 
 }فبما نقضهم ميثاقهم{ الزائدة غري الكافيةما 

 .}إذا ما ابتاله ربُّه{

ا هي{ما   الشيئية }فنعمَّ
ما  –}من بعد ما تبنَي هلم احلقُّ{  املصدريةما 

 .دامما  –عدا 
أن يضرب مثاًل إن هللا ال يستحيي }النكرة ما 

 ما{
 كما.  –متا  –للتثنية )هتك( مها ما 

 )عن + ما(    َعمَّ يَ َتَساَءلُونَ 
ُرونَ فَ   )ب + ما(    ِبَم تُ َبشِ 

 )ب + ما(   ِِبَ يَ ْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ 
 + ما()من    فَ ْلَينظُْر اإِلنَساُن ِممَّ ُخِلقَ 

 )يف + ما(     َقالُوا ِفيَم ُكنُتمْ 
 )يف + ما(   ِذْكَراَها ِفيَم أَْنَت ِمنْ 

 )ِل + ما(    ُتَُاجُّونَ  َفِلمَ 
 – احملذوفة يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )عناستفهام مبين على السكون على األلف اسم 

 (ِمنْ  -الباء  – يف
 يف من الباء  عن

ا  ُ بَِغاِفٍل َعمَّ َوَما اَّللَّ
 تَ ْعَمُلونَ 

ُفْلِك الَِِّت ََتْرِي يف َوالْ 
 الَْبْحِر مبَا يَنَفُع النَّاسَ 

أُْولَِئَك هَلُْم َنِصيٌب ممَّا  
 َكَسُبوا

أَنْ ُتْم َهُؤالِء  َها
َلُكْم ِبِه  ِفيَماَحاَجْجُتْم 

 ِعْلٌم 
ا َكانُوا  وَن  َفِلمَ  َوَعلََّمُه ممَّا َيَشاءُ َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا  َوال تُْسَألُوَن َعمَّ لَْيَس  ِفيَماُتَُاجُّ



 

 لسادسااللقاء  –الثوابت اإلعرابية من جزء عمَّ 
 

 

 

 أكاديمية مكاوي للتدريب اللغوي .. واتس آب إداري

 00201274873065 

 

35 

َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق مبَا  يَ ْعَمُلونَ 
 ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاءً 

 َلُكْم ِبِه ِعْلمٌ 

َبِإ الَْعِظيِم )  (1َعمَّ يَ َتَساَءلُوَن ) ْعَلُموَن )3( الَِّذي ُهْم ِفيِه ُُمَْتِلُفوَن )2َعْن الن َّ ( ُُثَّ َكالَّ 4( َكالَّ َسي َ
( َوَجَعْلَنا 8( َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجًا )7( َواجْلَِباَل َأْواَتدًا )6( َأَلَْ ََنَْعْل اأَلْرَض ِمَهادًا )5ْعَلُموَن )َسي َ 

َهاَر َمَعاشًا )11( َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباسًا )9نَ ْوَمُكْم ُسَبااًت ) َنا فَ ْوَقُكْم َسْبعًا 11( َوَجَعْلَنا الن َّ ي ْ ( َوبَ ن َ
اجًا )12ادًا )ِشدَ  اجًا )13( َوَجَعْلَنا ِسَراجًا َوهَّ ( لُِنْخرَِج ِبِه 14( َوأَنَزلَْنا ِمْن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

( يَ ْوَم يُنَفُخ يف الصُّوِر 17( ِإنَّ يَ ْوَم الَْفْصِل َكاَن ِميَقااًت )16( َوَجنَّاٍت َألَْفافًا )15َحب ًا َونَ َبااًت )
َماُء َفَكاَنْت أَبْ َوااًب )18اجًا )فَ َتأْتُوَن أَفْ وَ  َْت اجْلَِباُل َفَكاَنْت َسَرااًب )19( َوفُِتَحْت السَّ ( ِإنَّ 21( َوُسريِ 

( ال َيُذوقُوَن ِفيَها بَ ْردًا 23( البِِثنَي ِفيَها َأْحَقااًب )22( ِلْلطَّاِغنَي َمآاًب )21َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصادًا )
اقًا ) ( ِإالَّ 24َوال َشَرااًب ) يمًا َوَغسَّ ( 27( ِإن َُّهْم َكانُوا ال يَ ْرُجوَن ِحَسااًب )26( َجَزاًء ِوَفاقًا )25محَِ

ااًب ) بُوا ِِبََيتَِنا ِكذَّ َناُه ِكَتااًب )28وََكذَّ ( ِإنَّ 31( َفُذوقُوا فَ َلْن َنزِيَدُكْم ِإالَّ َعَذااًب )29( وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصي ْ
( ال َيْسَمُعوَن 34( وََكْأسًا ِدَهاقًا )33( وََكَواِعَب أَتْ َرااًب )32( َحَداِئَق َوَأْعَنااًب )31) ِلْلُمتَِّقنَي َمَفازاً 

ااًب ) َمَواتِ 36( َجَزاًء ِمْن َربِ َك َعَطاًء ِحَسااًب )35ِفيَها لَْغوًا َوال ِكذَّ ُهَما  ( َربِ  السَّ ن َ َواأَلْرِض َوَما بَ ي ْ
( يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصف ًا ال يَ َتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه 37ْنُه ِخَطااًب )الرَّمْحَِن ال ََيِْلُكوَن مِ 

ْوُم احلَْقُّ َفَمن َشاء اَّتَََّذ ِإََل َربِ ِه َمآاًب )38الرَّمْحَُن َوَقاَل َصَوااًب ) ( ِإانَّ أَنَذْراَنُكْم َعَذااًب 39( َذِلَك الْي َ
َتيِن ُكنُت تُ َرااًب )َقرِيًبا ي َ   (41ْوَم يَنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه َويَ ُقوُل اْلَكاِفُر ََي لَي ْ
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