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 الرابع الباب

 مالك البن لفيةاأل فى مبتدأال مسوغات
 المبتدأ مفهوم: األول الفصل

 وهو ومبتـدأ ابتداء یبتدأ ابتدأ من اللغة ناحيـة من المبتـدأ
 معان، بعدة العلماء عرف فقد االصطالح ناحية من وأما 97.األول
 :منها

 98.اليه إلسناد اللفظية العوامل عن المجرد االسم هو .1
 99.اللفظية العوامل عن العارى المرفوع االسم هو .2
 100.عامل یسبقه لم الذى اليه المسند هو .3
 101.الجملة أول فى یقع مرفوع اسم هو .4
 أن بعد الواقع لفعلا یسبق بأن أي مؤوال أو صریحا االسم هو .5

 لكم يرـخ تصوموا وأن نحو برـخ بعده وما مبتدأ یكون بمصدر
 اللفظية العوامل عن مجردا لكم خير صومكم أو صيامكم أي
 لمكتف رافعا وصفا أو عنه مخبرا شبهها، أو أي دةـالزائ غير
 102.به
 یرفع أو االسم ليس الذى المرفوع أن الحد هذا من فهم وقد

 اللفظ وهذا یضرب نحو ،بالمبتدأ یسمى ليس يفظالل عاملال بغير
 ولو االسم من ليس یضرب ألن بالمبتدأ یسمى ال ولكن مرفوع
 ال الجوازم أو النواصب العوامل عن لتجردها المرفوع ألن مرفوعا
 . االبتدائية العوامل
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 المبتدأ أنواع .1

 قسمين إلى ینقسم المبتدأ أن السابقة، التعریفات على بناء
 فى ذآرت التى وأخواته انا هو المضمرو مرومض ظاهر
 ،مؤنثا أو آان مذآرا وحده للمتكلم انا مثل. المضمر فصل
 له مبتدأ وهما ،قسمان والظاهر  قائمة انا أو قائم انا: نحـو
 .الخبر مسد سد مرفوع له ومبتدأ الخـبر

 الخبر له مبتدأ . أ
 فى یذآر ما على مشتمال وصفا فيه المبتدأ یـكن لم هو 
 عن العاري المرفوع االسم آل أنـه وقيل 103.الثانى سمالق

 نفي بعده الذى الصفة اسم یكون وال األصلية اللفظية العوامل
 أو آان مذآورا النحاة آالم فى األآثر وهو 104.استفهام أو
 :الناظم قول فى عاذر زید مثل خـبره ذوفاـمح
 

 اعتذر من عاذر زید قلت إن ☼ خـبر وعاذر زید مبتدأ
 
 الخبر مسد سد مرفوع له مبتدأ . ب

 فاعال الخـبر مسد سد مرفوع له بل له خـبر ال مبتدأ هو
 العوامل عن العارى المرفوع االسم آل وهو نائبه أو آان

 أو النفي أداة تسبقه الذى الصفة اسم كونـوی األصلية اللفظية
 األول فمثال االستفهام، أو النفي یسبقه لم كونـی وقد االستفهام

 أسار" الثانى مثال و" اإلسالمي المعهد طالبات جاهـلة ما"
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 الرابع و الثالث مثال اـوأم. البيت فى مالك ابن ذآر آما" ذان
  105."أولوالرشد فائز" فهو

 اإلفراد فى یتطابقا ان إما الفاعل مع الوصف ویكون
 فجاز اإلفرد، فى یتطابقا فان. العكس إما و والجمع والتثنيـة
 سد فاعل بعده وما مبتدأ الوصف یكون نأ دهماـأح: وجهان
 ویكون مؤخرا مبتدأ بعده ما یكون نأ والثانى الخبر مسد

 عن أنت أراغب" تعالى اهللا قول ومنه مقدما، خبرا الوصف
 ". ابراهيُم یا آلهتى

 بالخبر الوصف فعلى والجمع، التثنية فى یتطابقا فان
 انالزید انـأقائم وـنح المؤخر، بالمبتدأ والمرفوع المقدم

 :مالك ابن قول نىـمع ذاـوه. الزیدون وأقائمون
إن في سوى اإلفراد  ☼ والثاني مبتدا وذا الوصف خبر

 طبقًا استقر
. زید وأقائمون زید أقائمان مثل فممتنع، یتطابقا لم نإو
 یكون نأ ينـیتع وحينئذ الزیدون أو الزیدان أقائم مثل وجائـز،
 106.رالخب مسد سد فاعل بعده وما مبتدأ الوصف

 المبتدأ أحكام .2
  107:هى و أحكام خمسة للمبتدأ
 أو الزائدتـين من أو بالباء یـجر وقد رفعه وجوب:  األول

 بحسبك نحو بالزائد شبيه جر حرف هي التي برب،
 آاسية رب یا و یرزقـكم اهللا غير خالق من هل و اهللا
 .  القيامة یوم عاریة الدنيا فى
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 سعيد؟ آيف قول مثل ،دليل عليه دل إن حذفه جواز:  الثاني
 .مجتهد هو أي مجتهد فيقال

 :مواضع أربعة فى وذلك حذفه وجوب:  الثالث
 آلفعلن ذمتي فى نحو مـأالقس جواب عليه دل إن .1

 .ميثاق أو عهد ذمتي فى أي آذا
 صبر نحو فعله عن نائبا مصدرا خبره آان ان .2

 .جميل صبر صبري أي جميـل
 ِنْعَم بعد مالذ أو بالمـدح مخصوصا الخـبر آان ان .3

 طالب أبو الرجل مـنع وـنح عنهما مؤخرا ِبْئَس و
 خبر المثالين فى فأبو لهب، أبو الرجل ئسبو

 ".هو" وتقدیره محذوف لمبتدأ
 فى النعتية عن ُقِطَع نعتا األصل فى آان نإ .4

 زهير بيد خذ نحو ترحم أو ذم أو مدح معرض
 فالن إلى أحسن اللئيم، فالن مجالسة دع الكریم
 .المسكين وهو اللئيم وهو الكریم هو أي كينالمس

 یجب وقد الخبر على یتقدم أن المبتدأ فى األصل إن:  الرابع
 .جوازه وآذا عليه الخبر تقدیم

 بل .اهللا رسول محمد نحو معرفة آونه وجوب:  الخامس
 : مالك ابن آقول بمسوغ، إال كرةـبالن المبتدأ یجوز

 .................تفد لم ما ☼ بالكرة اإلبتدا یجوز وال
 .یلي فيما الباحث فسيبحثها المسوغات وأما
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 مبتدأال مسوغات: الثانى الفصل
 المبتدأ فى الغـالب أن یظهر السابق مالك ابن قول علـى بناء

 إال یفيد ال عليه والمحكـوم عليه، مـحكوم ألنه معرفة یكون نأ
 الشرط ذلك یسمـىو. الفائدة آون بشرط نـكرة یـكون وقد معينا،

في اللغة جمـع مسوغ، والسين والواو والغين  وهى المسوغاتب
 و. أصل یـدل على سهولة الشيء واستمراره في الحـلق خاصة

ومنـه قوله سبحـانه  108.جـّوزه أي سوغه تسویغا : األمر سـّوغ
سهل  أيُه َوَمـا َیْسَتِوي اْلَبـْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئـٌغ َشَراُب تعالىو

ال  أيال یسوغ لك أن تفعـل آـذا، : ومن المجـاز قولهـم . االنحـدار
. النحویـين بين اختالف بالنكرة لالبتدأ المسوغات وعدد 109.یجـوز
 أنها المقرب آتابه فى عصفور ابن ذآر عشرة، المغنى فى وذآرت

 عشرة خمسة للناظم شرحه فى األشمونى واختار وثالثين نّيف إلى
 نـالرحم عبد بن اهللا عبد اـأم و 110.خمسون وقيل ربعونوأ ونيف
 :منها عشرین، و أربعة إلى األلفية شرح فى فذآر عقيل بن

. نمرة زید عند نحو ظرف، عليها الخبر یتقدم أن:  األول
 ".مزید ولدینا: "تعالى وقوله
 قوله ومنه. رجل الدار فى نحو مجـرور، و جـار أو
 ".غشاوة أبصارهم على: "تعالى

 قوله و. فيكم فتى هل نحـو استفهام، النـكرة یتقدم أن:   الثانى
 مسوغ االستفهام زةـهم فتقدم" اهللا مع إلهأ: "تعالى
 .خبر رفع محل في الجملة وشبه كرةـن يئهاـمج

: تعالـى هـقول ومنه. لنا خل ما نحو نفي عليها یتقدم أن:  الثالث
 النكرة على" ما" النفي فتقدم" واحد إله إال إله من وما"
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109  .http://www.al-rawdah.net/r.php?sub0=allbooks&sub1=g2&p=23 
 .141. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية، حمدون ابن.  110



49 

 

  

 لفظا رورـمج وهو مبتدأ وعهاـوق سّوغ" إله و خل"
  .الثاني" وإله خل" لفظ برـوالخ محال مرفوع

 قوله و. عندنا الكرام من رجل نحو موصوفة تكون أن:   الرابع
 فالمبتدأ" مطهرة صحفا یتلو اهللا من رسول: "تعالى

 ما وهو" اهللا من" بقول موصوفة نكرة هو" رسول"
". صحفا یتلو" الفعلية الجملة والخبر .بها بتداءاال سّوغ
 یؤمن حتى المشرآات تنكحوا وال: "تعالى قوله ومنه
 تنكحوا وال أعجبتكم ولو مشرآة من خير مؤمنة وألمة

 ولو مشرك من خير مؤمن ولعبد یؤمن حتى المشرآين
" مؤمنة"بـ موصوفة جائت نكرة "أمة" فكلمة". أعجبكم
 فقد" ولعبد" قوله وآذلك. بها االبتداء سّوغ ما وهو
 ،"مؤمن"بـ موصوفة لكونها مبتدأ عبد النكرة وقعت
  .المبتدأ هو" خير" وقوله

آقوله  و. خير الخير فى رغبة نحو عاملة تكون أن:  الخامس
لغدوة في سبيل اهللا أو روحة خير "م ـصلى اهللا عليه وسل
مبتدأ وهو " غدوة"فقد وقع لفظ ". من الدنيا وما فيها

كرة، والذي سوغ ذلك آونه عامال في الجار ن
 .والمجرور بعده

    .یزین بر عمل نحو مضافة تكون ان:  السادس
 تعالى قوله و. معه أقم یقم من نحو شرطا تكون أن:  السابع

 شرط مـاس" من"فـ" الهاـأمث عشر فله بالحسنة جاء من"
 الشرطية على والداللة مبتدأ رفع محل في كرةـن جازم

 . به االبتداء سوغت
 من عندي رجل أي رجل نحو جوابا تكون أن:   الثامن
 عندك؟ من سؤال
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  .یموت آل نحو عامة تكون أن:   التاسع
  نحو التنویع بها یقصد أن:   العاشر

 ثوب و لبست ثوبف ☼ الرآبتين على زحفا فأقبلت
  أُجرُّ

 ومنه .یاسين آل على سالم نحو دعاء تكون أن:  عشر الحادى
 .للمطففين ویل: تعالى قوله

 و. زیدا أحسن ما نحو التعجب معنى فيها یكون أن:  عشر الثانى
 دالة نكرة" ما"فـ" أآفره ما اإلنسان قتل: "تعالى قوله
 وجملة بها االبتداء مسّوغ هو وهذا التعّجب على

 .خبر رفع محل في" أآفره"
 من خير مؤمن نحو موصوف من خلفا تكون أن:  عشر الثالث

 فالمعنى" رجل" تقدیره ذوفـمح فالموصوف ،آافر
 الموصوف فحذف" آافر رجل من يرـخ مؤمن رجل

 .مؤمن" الصفة وخلفته" رجل"
 .عندنا رجيل نحو مصغرة تكون أن: عشر الرابع

 ذا أَهرَّ شرٌّ نـحو المحصور معنى فى تكون أن:  عشر الخامس
 .شر إال ناب ذا أهر اـم أي ناب

 نحو الحال واو بلهاق یقع أن:  عشر السادس
محياك أخفى ضوؤه ☼  بدا فمذ أضاء قد ونجم سرینا

 شارقآل 
   .الحال بواو مسبوقة لكونها مبتدأ وقعت نكرة" نجم"فـ

 رجل و زید نحو معرفة على معطوفة تكون أن:  عشر السابع
 قائمان
 و تميمي نحو وصف على معطوفة تكون أن:  عشر الثامن
 الدار فى رجل
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 امرأة و رجل نحو موصوف عليها یعطف أن : عشر التاسع
 الدار فى طویلة

 :القيس امرئ آقول مبهمة تكون أن:  العشرون
 به عسم یبتغى أرنبا☼   أرساغه بين مرّسعة
 أن تقع بعد لوال:  الحادى والعشرون
لما استقلت ☼ َلَأْودى آل ذى مقة  اصطبار لوال

 اهّن للظََّعنأیمط
 فعيرد فاء الجزاء نحو إن ذهب َعْيٌر أن تقع بع:  الثانى والعشرون

 فى الرباط
 قائم لرجلأن تدخل على النكرة الم االبتداء نحو :  الثالث والعشرون
 أن تكون بعد آم الخبریة نحو :  نوالرابع والعشر

قد حلبت علي فدعاء ☼خالةلك یا جریر و آم عمة
 111عشارى
 فى المسوغات أن األلفيـة نظمه فى اقتصر مالك ابن وآان

 : یلى فيما وهى ستـة المبتدأ

 عند زیٍد نـمرةما لـم تفد آ ☼ كرةـوال یـجوز االبتدا بالّن
 رجـل من الـكرام عندنـاو ☼ ّل لناما خف هل فتـًى فيكمو
 وليقس ما لـم یقـل برٍّ یزین ☼ عملو رغبة في الـخير خـيرو
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 الثالث الفصل

 لكما البن لفيةاأل فى مبتدأال مسوغات
 أحكامهو المبتدأ مفهوم عن األول الفصل فى بحثال مضى قد
 مسوغات عن فيه یبحث حيث انىـالث الفصل یالحقهو وأنواعه

 مسوغات بتحليل الباحث قام الفصل هذا فىو بها، یتعلق اـوم مبتدأال
 عدة الباحث وجد وقد. مالك البن لفيةاأل نظم فى توجد التى أبتدمال
 :بحثها سيأتى آما مالك البن لفيةاأل فى مبتدأال مسوغات من

 مقدمة
*** 

 الكالم وما یتألف منه
*** 

 تميـيز لالسمومسند  ☼ بالـجّر والتنـوین والّندا وآلـ
 حصـل

*** 
لم  یلي فعل مضارع ☼ سواهما الـحرف آهل وفي ولم

 آيشـم
*** 

 المسوغات الكلمةلنمرة

 و جار عليها الخبر یتقدم أن حصـلتمييز لالسمومسند  1
 مجرور

 موصوفة تكون أن یلي فعل مضارع 2
 المعرب والمبني

 لشبه من الـحروف مدنـي ☼ معرب ومبـني منـهواالسـم 
*** 
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 وأعربوا مضارعا إن عریـا ☼ بنيـــا فعـل أمر ومضـيو
*** 

 واألصل في المبنّي أن یسّكنـا ☼ للبنـا مستــحق آّل حرفو
 س حيث والّساآن آمن أمأیآ ☼ ذو فتح وذو آسر وضم هـمنو

*** 
 والفم حيث الـميم منه بانـا ☼ إن صحبـة أبانـا ذو من ذاك

*** 
ضـًا أیآأذرعات فيـه ذا  ☼ والذي اسمًا قد جعل أوالت آذا

 قبل
*** 

 أو واو او یاء فمعتـال  عرف ☼ منـه ألف آخر  فعــٍل أيو
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة

 و جار اعليه الخبر یتقدم أن معرب منـه 1
 مجرور

 عليها المحذوف الخبر یتقدم أن مبـني 2
 مبني منه والتقدیر ومجرور جار

 فعل أمر ومضـي 3
 مضافة تكون ان بنيا

 عامة تكون أن مستـحق آّل حرف 4

ذو فتح وذو آسر  منه 5
 وضم

 جار عليها الخبر یتقدم أن
 مضافة وآونها ومجرور

 جار عليها الخبر یتقدم أن ذو من ذاك 6
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 ومجرور

 جار عليها الخبر یتقدم أن أوالت آذا 7
 ومجرور

منـه  آخر  فعٍل أي 8
 عاملة تكون أن ألف

 النكرة والمعرفة
 أو واقـع موقع ما قد ذآرا ☼ أل مؤثــرا قـابل نـكرة

*** 
 وال یلي إال اختياراً  أبــدا ☼ ال یبتدا مامنه  ذو اتصـالو

*** 
ما جّر آلفظ ما  ولفظ ☼ البنا یـجب لـه آّل مضمرو
 نصب

آاعرف بنا فإننا نلنا  ☼ صلـحنا  للّرفع والّنصب وجّر
 الـمنح

 غاب وغيره آقاما واعلمـا ☼ والواو والنـون لـما وألف
*** 

 وأنت الفـروع ال تشتبــه ☼ هو أنا اٍلـذو إرتفاٍع وانفصو
والتفریـع ليس  أیأي ☼ في انفصاٍل جعال ذو انتصاٍبو
 مشكال

*** 
أختار غيري اختار  ☼ واتصــاال نيـهخلت آـذاك
 االنفصاال

*** 
النمر
 المسوغات الكلمة ة
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آونها جاریة على موصوف  قـابل نـكرة 1
 اسم نكرة أيمحذوف 

 مضافةآونها  مامنه  ذو اتصـالو 2
 عامة تكون أن البنا یجب له آّل مضمر 3

 جار عليها الخبر یتقدم أن نا للّرفع والّنصب وجّر 4
 ومجرور

 عطف المعرفة عليها والواو وألف 5
 مضافة تكون أن أنا اٍلـذو إرتفاٍع وانفص 6

في انفصاٍل  ذو انتصاٍب 7
 مضافة تكون أن جعال

 جار عليها الخبر یتقدم أن خلتنيـه آـذاك 8
 ومجرور

 العلم
 آـجعٍف وخرنقـا علمـه ☼ یعـّين الـمسّمى مطلقا اسم

*** 
 ارتـجال آسعاد وأددوذو  ☼ آفضـٍل وأسد منقول منهو

 ذا إن بغـير ویـه َثمَّ أعربا ☼ وما بـمزج رّآبا  وجـملة
*** 

 للثعلب ثعالــة هـكذاو ☼ للعقـرب أّم عریـٍط من ذاك
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة

یعّين المسّمى مطلقا  اسم 1
 توصف أن علمه
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 و جار عليها الخبر یتقدم أن منقول منه 2
 مجرور

 وجـملة 3
 المحذوف الخبر قدمیت أن

 ومنه أي ومجرور جار عليها
 جملة

 جار عليها الخبر یتقدم أن أّم عریـٍط من ذاك 4
 ومجرور

 جار عليها الخبر یتقدم أن ثعالــة هـكذا 5
 ومجرور

 جار عليها الخبر یتقدم أن فـجار آذا 6
 ومجرور

 علم 7
 المحذوف الخبر یتقدم أن

 فجار أي ومجرور جار عليها
 للفجر لمع وآذا
 اسم اإلشارة

*** 
 الموصول

*** 
 بـذاك قصـدا تعویضضًا وأی ☼ والّنون من ذین وتــين شّددا

*** 
 أومن إذا لـم تلغ في الـكالم ☼ بعدمـا استفهام ذاومثـل ما 

*** 
 وآونـها بمعرب األفعال قّل ☼ صلــة أل صریـحةصفة و

*** 
 یقتفي يأغير ًا أیذا الحذف  ☼ وبعضهـم أعرب مطلقا وفـي
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*** 
النمرة الكلمة المسوغات

 تعویض أي عاملة تكون أن
 الياء

 1 بـذاك قصـدا تعویضو

 2 صلـة أل صریحة صفةو توصف أن
 3 یقتفي أيغير  مضافة تكون أن

 المعرف بأداة التعریف
 قل فيـه النمطعّرفت  نمطف ☼ أل حرف تعریف أو الالم فقط

*** 
 المسوغات الكلمة النمرة

فيـه النمط قلّرفت ع نمط 1

آونها جاریة على مضاف 
لفظ نمط  أيمحذوف 

 أيفاء الجزاء  ووقوعها بعد
 إذا أردت تعریفه فنمط

 وآونها موصوفا بعرفت
 االبتداء

 إن قلت زید عاذر من اعتذر ☼ خــبر عاذرو  مبتدأ زیـد
 فـاعل اغنـى في أسار ذان ☼ الثـانـــيو مبتدأ أّولو

*** 
 بالمبتدا رفع خــبٍر آذاك ☼ بتـــداورفعـوا مبتدأ باال

*** 
 نـمرة عند زیٍدما لـم تفد آ ☼ وال یـجوز االبتدا بالنـّكرة

 عندنـامن الـكرام  رجـلو ☼ لنا ما حّلف فيكم هل فتـًىو
 وليقس ما لـم یقـل یزین برٍّ ☼ عملو خـيرفي الـخير رغبة و

*** 
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 ـخـبرملـتزم فيه تقّدم الـ ☼ وطر ليودرهم  عنديونـحو 
*** 

 أحـمدا اتباعإال  ما لنـاآـ ☼ وخبَر المـحصور قّدم أبــدا
*** 

 ومـا صنع آّل صانعآمثل  ☼ وبعد واو عّينت مفهوم مــع
*** 

 المسوغات الكلمة النمرة

 معرفة على معطوفة تكون أن خــبر عاذرو 1
"زید"

 معرفة على معطوفة تكون أن الثـانـــيو مبتدأ أّولو 2

 و جار عليها الخبر یتقدم أن ع خــبٍررف آذاك 3
 مجرور

 ظرف عليها الخبر یتقدم أن نـمرة عند زیٍد 4
 استفهام النكرة یتقدم أن فيكم هل فتـًى 5
 نفي عليها یتقدم أن لنا ما حّل 6
 توصف أن عندنـامن الـكرام  رجـل 7
 عاملة تكون أن خـيرفي الـخير رغبة  8
 ضافةم تكون ن یزین عمل برٍّ 9

 ظرف عليها الخبر یتقدم ن درهم عندي 10

 و جار عليها الخبر یتقدم أن وطر لي 11
 مجرور
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 محذوف وخبره عامة آونها آّل صانع 12
 112وجوبا
 آان وأخواتها

*** 
إن آان غير الماضى  ☼ قد عمالمثلـه  وغـير ماٍض

 استعمالمنه
 حظرسبقـه دام  وآّلأجز  ☼ وفي جـميعها توّسط الـخبر

 فجيء بـها متلّوة ال تاليـة ☼ ما النافيـة سبق خـبر ذاكآ
برفٍع  ما ذو تـمامو ☼ ليس اصطفي منع سبق خـبٍرو

 یكتفي
*** 

 المسوغات الكلمة النمر

 مضافة تكون أن قد عمال....  غـير ماٍضو 1
 عامة تكون أن حظر...  وآّل 2

 و جار عليها الخبر یتقدم أن ما النافيـة سبق خـبر آذاك 3
  عاملة وآونها مجرور

ليس  منع سبق خـبٍرو 4
 اصطفي

 وآونها مضافة تكون أن
 عاملة

 مضافة تكون أن برفٍع یكتفي ما ذو تـمامو 5
 فصل فى ما وال والت وإن المشبهات بليس

*** 
☼وحذف ذي الرفع فشا و       وما لالت في سوى حيٍن عمل
 العكس قل
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 المسوغات الكلمة النمر
في سوى حيٍن  وما لالت 1

 عمل
 و وجار نفي عليها یتقدم أن

 مجرور
 أفعال المقاربة

*** 
 إن وأخواتها

*** 
 إعمالـها وقد یبقى الـعمل ☼ ما بذي الحروف مبطل وصلو

 معتمــدا أراده مـا ناطق ☼ ورّبـما استغني عنها إن بـدا
*** 

 ذآر لو قليـل تنفيٍس أو ولو ☼ واألحسن الفصل بقد أو نفي أو
 المسوغات الكلمةةالنمر

 أن تكون مضافة ما وصلو 1
 نفي عليها یتقدم أن معتمــدا أراده مـا ناطق 2

 أن تكون مضافة ذآر لو قليـل ولو 3
 ال التى لنفي الجنس

*** 
 ظن وأخواتها

*** 
 واالستفهام ذا له انـحتم آذا ☼ الم ابتـداٍء أو قسـموإن وال 

 لواحـٍد ملـتزمة تعدیــٌة ☼ لعلم عرفــان وظنٍّ تـهمة
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
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 مضافة تكون أن آذاالم ابتـداٍء أو قسم  1

 لعلم عرفان وظنٍّ تهمة 2
 تعدیٌة

 و جار عليها الخبر یتقدم أن
 مجرور

 أعلم وأرى
*** 
 الفاعل
*** 

 فهو وإال فضمــير استـتر ☼ فإن ظهر فاعــل بعد فعلو
*** 

آان ألنثى آأبت هند  ☼ ذاالـماضي إ تلي تاء تأنيٍثو
 األذى

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 وهو عليها الخبر یتقدم أن فاعــل بعد فعلو 1
 ظرف

 مضافة تكون أن الـماضي تلي تاء تأنيٍثو 2
 النائب عن الفاعل

*** 
جاآبوع   ضمٌّعينًا و ☼ واآسر أو اشـمم فاثالثيٍّ أعّل

 فاحتمل
*** 

أو حرف جرٍّ بنيابـٍة  ☼ من ظرٍف أو من مصدر قابلو
 حري

*** 
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 المسوغات الكلمةالنمرة

 أي للمحذوف عاملة تكون أن جاآبوع فاحتمل  ضمٌّو 1
 للفاء ضم

 أي للمحذوف عاملة تكون أن حري ....من ظرٍف قابلو 2
  للنيابة قابل

 اشتغال العامل عن المعمول
*** 

 یـجريأو بإضافـٍة آوصٍل  ☼ بـحرف جّر  فصل مشغوٍلو
*** 

 بنفس اإلسم الواقع آعلقـٍة ☼ بتابـع ُعلقـة حاصلــةو
النمر
 ة

 المسوغات الكلمة

 مضافة تكون أن یجري ....فصل مشغوٍلو 1

بتابع ُعلقة حاصلةو 2
 موصوفة تكون أن آعلقٍة 

 تعدي الفعل ولزومه
*** 

وما اقتضى نظافـًة  ☼ والمضاهي اقعنسسا افعلّل آذا
 أو دنسا

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن افعلّل آذا 1
 ومجرور
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 والتنازع فى العمل
*** 

 المفعول المطلق
*** 
 مّتسـع في سواه لدليـٍلو ☼ وحذُف عامـل المؤّآد امتنـع

*** 
 نائب فعٍل السم عيٍن استند ☼ ورد وذو حصٍر  مـكرَّر آذا

*** 
نت حقا والثان آابني أ ☼ عرفـا ألفعلّي  لـهنـحو 

 صرفا
 بكاء ذات عضلة بكًا ليآ ☼ آذاك ذو التشبيـه بعد جملة

النمر
 ة

 المسوغات الكلمة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن مّتسـع في سواه لدليـٍلو 1
 ومجرور

 وذو حصٍر  مكرَّر آذا 2
 ورد

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن
 ومجرور

 رجا وهو عليها الخبر یتقدم أن ألفعلّي  لـه 3
 ومجرور

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن بكاء ذات عضلة بكًا ي 4
 ومجرور
 المفعول له

*** 
 المفعول فيه وهو المسمى ظرفا

*** 
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 یقبلـه المــكان إال مبهما ☼ ذاك ومـا قابـل آّل وقٍتو
*** 

النمر
 ة

 المسوغات الكلمة

 عامة تكون أن قابـل آّل وقٍتو 1
 المفعول معه

*** 
 االستثناء

*** 
 إبـدال فيهوعن تـميم  ☼ إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع

 وقع
ولكن نصبه  یأتى ☼  قدفى النفي  ير نصب سابٍقـغو

 اختر ان ورد
*** 
وبعد ما انصب  ☼ واجرر بسابقي یكون إن ُتـرد

 قد یرد انجرارو
*** 

النمر
 ة

 المسوغات الكلمة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن إبـدال فيه 1
 ومجرور

 قدغير نصٍب سابٍق و 2
 یأتى

 وآونها مضافة تكون أن
 موصوفة
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 قد یرد انجراٌرو 3
 أي للمحذوفة مضافة تكون أن

  وانجرارهما
 الحال
*** 

 بكــثرٍة آبغتًة زید طـلع ☼ یقعحــاًال  منـكّرمصدر و
*** 

لن حروَفـه مؤخرًا  ☼ ُضّمن معنى الفعـل ال عامـلو
 یعمـال

 نـحو سعيد مستقّرًا في هجر ☼ رآتـلك ليت وآأّن ونــد
*** 

ومن الواو  حوْت ضميرًا ☼ بـمضارٍع ثبت ذاُت بـدٍءو
 خلت

لـه المضارَع اجعلّن  ☼ بعــدها انو مبتدا ذات واوو
 مسنـَدا

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 موصوفة تكون أن یقعحاًال  منـكّرمصدر و 1
 موصوفة تكون أن لن یعمال ...... عاملو 2
 مضافة تكون أن حوْت ضميرًاذاُت بدٍء و 3
 مضافة تكون أنبعــدها انو مبتدا ذات واوو 4

 التمييز
*** 

 ِغـذا ُمّد حنطـٍةأضْفتهـا آ ☼ وبعد ذي وشبِهها اجـرره إذا
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*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 مضافة تكون أن ِغـذا ُمّد حنطـٍةآ 1
 حروف الجر

*** 
 بـدال یفهمـانمن وبـاء و ☼ حــتى والم و الى لـإلنتها

*** 
بعن تـجاوزًا عنى من قد  ☼ ومعنى في وعن لـالستعالعلى 
 فطن

*** 
من أجـل ذا عليهما من  ☼ عن وعلى وآذاواسُتعمل اسمـًا 

 دخال
 دعاأو ُأوِليا الفعل آجئُت مذ  ☼ حيث رفعا اسمـانومذ ومنذ 

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

حتى والم و  لإلنتها 1
 الى

 جار وهو عليها الخبر یتقدم نأ
 ومجرور

 لفظ أي للمحذوف مضافة تكون أن یفهمـانمن وبـاء و 2
 من

 لفظ أي للمحذوف مضافة تكون أن لـالستعالعلى  3
 على

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن عن وعلى وآذا 4
 ومجرور

 لفظ أي للمحذوف مضافة تكون أن اسمـانومذ ومنذ  5
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 مذ
 اإلضافة
*** 

بها عنهم  نصُب ُغـدوٍةو ☼ لزموا إضافـًة لدن فــجّروا
 درن

 فتـح وآسر لسكوٍن یتصـل ☼ وُنقـل قليــٌل فيهاومع مع 
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
بها عنهم  نصُب ُغدوٍةو 1

 ندر
 مضافة تكون أن

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن قليــٌل فيها 2
 ومجرور

 
 المضاف الى یاء المتكلم

*** 
 إعمال المصدر

*** 
 السم مصدٍرمحـّله و ☼ إن آان فعل مع أن أو ما یحـل

 عمـل
آّمل بنصٍب أو برفـٍع  ☼ وبعد جّره الذي أضيف لــه

 لهعم
راَعى في االتباع المحلَّ  ☼ وَمنمـا یتـبع ما جـّر   وُجرَّ

 حسنف
 المسوغات الكلمةالنمرة
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 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن عمــل السم مصدٍرو 1
 ومجرور

 شرطا تكون أن حسن... وَمن 2

 إعمال اسم الفاعل
إن آان عن مضّيــه  ☼ في العمـل اسم فاعـٍل آفعلـه

 بمعزل
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن اسم فاعـٍل آفعلـه 1
 موصوفة وآونها ومجرور
 أبنية المصادر

 ثالثــٍة آـرّد رّدا من ذي ☼ قيـاس مصدر الـمعّدى فعل
 آفرٍح وآـجوًى وآشـلل ☼ وَفِعل الـالزم بابـه فَعــل
 باطّراٍد آغــدا ُفعول لـه ☼ وفَعـل الالزم مثـُل قعــدا

*** 
 والثانـى للذي اقتضى تقّلبا ☼ آأبــى لـذي امتناٍعفأول 

*** 
 آجلسـة لـهيئٍةوفعلـة  ☼ آـجلسة لــمّرٍة  وَفعلـة

 وغاتالمس الكلمةالنمرة

قياس مصدر  فعل 1
 المعّدى

آونها جاریة على مضاف 
 وزن فعل أيمحذوف 

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ُفعول لـه 2
 ومجرور
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 معرفة على معطوفة تكون أن لـذي امتناٍعفأول  3
 مضاف من خلفا تكون أن لــمّرٍة  َفعلـة 4
 مضاف من خلفا تكون أن لـهيئٍةفعلـة  5

 لفاعلين والمفعولينأبنية أسماء ا
*** 

 آالّضخم والجميل والفعُل ☼ وفعيـل بفُعـل اولـىفْعل و
 جمل
 َیغنَى فعـل وبسوى الفاعل قد ☼ وفعــل قليـل فيـهأفَعل و

من غير ذي الثالث  ☼ اسم فاعـل وِزَنُة المـضارع
 آالُمواصل

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 وزن أي للمحذوف مضافة تكون أن اولـىفْعل  1
 فعل

 وزن أي للمحذوف مضافة تكون أن قليـل ...أفَعل  2
 أفعل

اسم  وِزَنُة المضارع 3
 فاعل

 مضافة تكون أن

 الصفة المشبهة باسم الفاعل
*** 

لم یـخل فهو بالـجواز  ☼ ومـاومن إضافـٍة لتاليهـا 
 وسما

 المسوغات الكلمةالنمرة
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وما لم یخل فهو بالجواز  1
 وسما

 شرطا تكون أن

 التعجب
*** 

وأصدق  أوفَى خليلينا ☼ ماوِتلَو أفَعــل انصبنـّه آـ
 بــهما

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 التعجب معنى فيها یكون أن أوفَى خليليناما  1
 نعم وبئس وما جرى مجراهما

*** 
 عنهُم قد اشتهر خالف فيـه ☼ ظهر فاعـٍلو وجـمُع تميـيٍز

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

فيه  .... جمُع تمييٍزو 1
 خالف

 مضافة تكون أن

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن خالف فيـه 2
 ومجرور
 أفعل التفضيل

*** 
 النعت
*** 

 ال إذا انتلف فعـاطفًا فرِّقـه ☼ إذا اختلف ونعُت غـير واحٍد
*** 
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 المسوغات الكلمةالنمرة
إذا  ونعُت غير واحٍد 1

 اختلف 
 مضافة تكون أن

 التوآيد
*** 
 العطف
*** 

 عطف النسق
*** 

 ُنمي ضًاأیبها  إضرابواشكك و ☼ ح قّسم بأو وأبهِمـخـيِّر أب
*** 

الزمًا   ضمير خفٍض ☼ لدى عطٍف على وعود خافٍض
 قد جعال

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 موصوفة تكون أن ُنميضًا أیبها  إضرابو 1
 مضافة تكون أن قد جعال.. وعود خافٍض 2

 البدل
*** 

أسعيـد أم  ذامن آهمزًا  ☼ وبـدل المضمَّن الهمز یــلي
 علي

 یصـل إلينا یستعن بنـا یعن ☼ منویبدل الفعـل من الفعل آ
 المسوغات الكلمةالنمرة

 استفهاما تكون أن أسعيـد أم علي ذامن  1
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یصل إلينا یستعن بنا من  2
 یعن

 شرطا تكون أن

 النداء
*** 

 قـد یعّرىجا مستغاثًا  ☼ ومضمٍر ومـا وغـير مندوٍب
 فاعلما

 یمنعـه منقّل و ☼ وذاك في اسم الجنس والمشار له
 فانصر عاذلـه

*** 
 مما له ☼ واضمم او ناصب ما اضطرارًا ُنّونا

 بّينااستـحقاق ضــمٍّ 
*** 

النمر
 المسوغات الكلمة ة

 مضافة تكون أن قـد یعّرى ..وغـير مندوٍب 1
 شرطا تكون أن یمنعـه منو 2
 مضافة تكون أن بّينااستـحقاق ضـمٍّ  مما له 3

 فصل فى تابع المنادى
*** 
 رفـعو  وجهان فيـهف ☼ وإن یكن مصحوب أل ما ُنِسقا

 ینتَقى
*** 

بسوى هـذا  أيوصف و ☼ ـها الـذي وردأیهـذا  أير
 ُیرد
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إن آان ترآها یفيت  ☼ فـي الصفـة أيآ وذو إشارٍة
 المعرفـة

*** 
 تالمسوغا الكلمةالنمرة

 و جار وهو عليها الخبر یتقدم أن وجهان فيـهف 1
 مجرور

 التقسيم معرض فى یكون ان ینتَقى رفـع 2
 مضافة تكون أن ُیرد...أيوصف  3
 مضافة تكون أن أيآ وذو إشارٍة 4

 المنادى المضاف إلى یاء المتكلم
*** 

في یا ابن ُأمَّ یا ابن  ☼ استَمّر وحذف اليا آسٌرأو  فتٌحو
 مفّر َعّم ال

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 وحذف اليا آسٌرأو  فتٌح 1
 استَمّر

التقسيم معرض فى لوقوعها

 أسماء الزمت النداء
*** 

 االستغاثة
*** 
  ذو تعّجٍب ُأِلفاسٌم  مثلـهو ☼ والُم مـا استغيث عـاقَبْت أِلف

 المسوغات الكلمةالنمرة
ذو تعّجٍب اسٌم  مثلهو 1

  ُأِلف
 وفةموص تكون أن
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 الندبة
*** 
 الترخيم
*** 
 قفـي فتـٌح بـهماواٍو ویاٍء  ☼ أربعـًة فصاعدًا والـُخلُف في

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن  فتـٌح بـهما 1
 ومجرور
 االختصاص

*** 
 التحذیر واألغراء

*** 
 أسماء األفعال واألصوات

*** 
 نونا التوآيد

 آنونـي اذهـبّن واقصدْنهما ☼ همـا ونـينبنتوآيـد  للفعل
*** 
 قفي ُمـجاِنٌس شكٌلواٍو ویا  ☼ واحذفـه من رافع هاتين وفي

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن بنونـينتوآيـد  للفعل 1
 موصوفة وآونها ومجرور

 موصوفة آونها قفي ُمـجاِنٌس شكٌل 2
 ما ال ینصرف
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*** 
في لفظ َمْثنى وُثـالث  ☼ معتَبر مـع وصٍف عدٍل ومنُع

 وُأخـر
*** 

 اقتضـى عموَم المنـع َشَبٌه ☼ ولسراویل بهـذا الــجمع
*** 

 وشرُط منع العارى آوُنه ارتقى ☼ مطلقـا بهـاٍء مؤّنثا آـذ
*** 

 آأحمـٍد وَیْعـلىغـالٍب أو  ☼ یُحصُّ الفعال ذو وزٍن آـذاك
*** 

 تالمسوغا الكلمةالنمرة

 مع وصٍف ومنُع عدٍل 1
 مضافة تكون أن معتَبر

ولسراویل بهذا الجمع  2
 اقتضى عموَم المنع َشَبٌه

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن
 موصوفة وآونها ومجرور

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن بهـاٍء مؤّنثا آـذ 3
 موصوفة وآونها ومجرور

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ذو وزٍن آـذاك 4
 مضافة وآونها ومجرور

 إعراب الفعل
*** 

إن قبل ال دون  ☼ أن تضعبعد نهي  وشرط جزٍم
 تـخالٍف یقع

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة
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أن بعد نهي  وشرط جزٍم 1
 مضافة تكون أن تضع

 عوامل الجزم
*** 

 یتلو الـجزاء وجوابـًا ُوِسما ☼ ُقدِّما شرطِفعلـيِن یقتضـيَن 
*** 

 مـكافأة إذا لناآإن تـجْذ  ☼ ء إذا المفـاجأةوتـخلف الفا
*** 

 أو واٍو ان بالـجملتيِن اآُتنِِفا ☼ إثرفا لفعٍل نصباو  جـزٌمو
*** 

 فالّشرَط رجِّْح مطلقًا بال حذر ☼ ذو خـبر قبـُلوإن تواليا و
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
 التفصيل معرض فى لوقوعها ُقدِّما شرط 1
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن مـكافأة إذا لنا 2

 ومجرور
 أي محذوف إلى مضافة تكون أن لفعٍل نصباو  جـزٌمو 3

 مضارع وجزم
ظرف وهو عليها الخبر یتقدم أن ذو خـبر قبـُلو 4

 فصل لو
*** 

 أما ولوال ولوما
 ألفالتـلو تلـوها وجـوبًا  ☼ فـایك من شيٍء و آمهما أّما

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة
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 أي محذوف مضاف على لجریانه آمهما أّما 
  أما لفظ

 أي محذوف مضاف على لجریانه ألفا... فا  1
 فا حرف

 اإلخبار بالذي واأللف والالم
*** 

 قد ُحتماُأخـِبر عنـه هاهنا  ☼ وتعریٍف لما قبـول تأخــيٍر
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
 مضافة تكون أن قد ُحتما ...قبول تأخـيٍر 1

 لعددا
*** 

 قد َرِدفنزرًا  بالـجمع مائٌةو ☼ ومـائًة واأللف للفرد أِضف
*** 

 قـد ُیعَرُب عـُجٌزیبق البنا و ☼ وإن أضيـف عـدد مرآَّب
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
قد نزرًا  بالـجمع مائٌةو 1

 َرِدف
 موصوفة آونها

 ن وآذاأیآم وآ
 َسماشخصا  كمین آميَّزْت عشر ☼ ميِّز في االستفهام آم بمثل ما

*** 
 مرَّةأو  آكم رجـاٍلأو مائـٍة  ☼ واستعملنها مــخبرًا آعشرة

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة
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 استفهاما أن تكون  َسماشخصا  كمآ 1
 أن تكون بعد آم الخبریة مرَّةأو  آكم رجـاٍل 1

 ةأیالحك
*** 

 بابنـين وسكِّن تعِدل إلفـان ☼ ليوقل منـان ومنـين بعد 
*** 

 ونادر منـون في نظٍم ُعـرْف ☼ ال یختلف فلفظ منوإن تصل 
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن  إلفـان لي 1

 ومجرور
 مضافة تكون أن ال یختلف فلفظ من 2

 التأنيث
*** 

 فيـهفشذود  تا الفرق من ذي ☼ ومـا تليــهِمفَعل  آـذاك
*** 

 واعُز لغـير هـذه استنـدارا ☼ الشُّقَّارى مع ُخلَّْيَطـى آذاك
 مثلََّث العـين وَفْعـــَلالء ☼ أفِعـــالء َفْعـالء لَمـدِّها

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ِمفَعل آـذاك 1
 ومجرور

لشبه الموصول "أن تقع بعد فاء الجزاء  فيهفشذود  2
 "بالشرط

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ـىُخلَّْيَط آذاك 3
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 ومجرور

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن َفْعـالء لَمـدِّها 4
 ومجرور

 المقصور والممدود
*** 

 بقيــاٍس ظاهر ثبوُت قصٍر ☼ فلنظــيره الُمَعــلِّ اآلخـر
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة

فلنظيره الُمَعلِّ اآلخر  1
 بقياٍس ظاهر ثبوُت قصٍر

قع بعد فاء الجزاء وتكون أن ت
 وهو عليها الخبر یتقدم أن
 وآونها ومجرور جار

 مضافة
 آيفية تثنية المقصور والممدود وجمعها

*** 
 نحو ِعْلبـاٍء ِآساٍء وَحيــاو ☼ ومـا آصحراء بواٍو ُثنِّيـَـا
 صحِّح وما َشّذ على نقٍل ُقِصر ☼ بواٍو أو همٍز وغـير مـا ذآر

*** 
 سوغاتالم الكلمةالنمرة

 مضافة تكون أن بواٍو...ونحو ِعْلبـاٍء  1
 جمع التكسير

 ُجموع قلةُثـمََّت أفعـاٌل  ☼ أفعـلٌة أفُعل ثـّم ِفْعـــَلة
*** 

 ضا ُیجَعلأیوللربـاعّي اسمـًا  ☼ أفُعــلاسمًا صحَّ عينًا  لَفْعٍل
*** 

 ُیـدرىجمعًا بنقٍل  ِفْعــَلٌةو ☼ وَحْمـرا أحمـٍر  لنـحوُفْعٌل 
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 قد ِزْیَد قبل الٍم اعـالالً  فقْد ☼ ربـاعيٍّ بمد السـٍم ُفُعـٌلو
 ُعـِرفجمعًا لُفْعـَلٍة  ُفَعـٌلو ☼ ما لم یضاَعف في األعّم ذو األلف

*** 
 َقـِمنبـه  مّيتوهـالٍك و ☼ آقتيـٍل وَزمـِن لوصٍف َفْعَلى

*** 
 وصفـين نحو عاذٍل وعاذلـة ☼ وفـاعـــلة لفـاعٍل ُفعَّلو

*** 
 وقلَّ فيـما عيُنه اليـا منهما☼ لهـما ِفـعاٌلوَفْعـَلٌة  ْعـٌلَف

 ما لم یـكن في المـه اعتالل ☼ ِفــَعال لـــهضًا أی َفَعٌلو
*** 

 غالبًا آـذاك یّطرد ُیـخصُّ ☼نـحو آِبــْد َفـِعٌلوبفعوٍل 
 حصلِفـْعالٌن وللُفَعال  لـه ☼ َفَعـلفي َفـْعٍل اسمًا مطلق الفا و

*** 
 شَمل ُفْعالٌنغيُر ُمعلِّ العـين  ☼ الً  اسمًا وَفعيــالً  وَفـَعْلوَفْع
 ذا لما ضاهاهما قد جعالـآ ☼      ُفـَعالوبـخيل  كریـمـلو

*** 
 وفـاعالَء مـع نحِو آاهل ☼ وفـــاَعِل لَفْوَعـٍل َفَواعـٌل

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 مضاف من خلفا تكون أن ُجموع قلة...أفعلٌة 1
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن أفُعــل...لَفْعٍل 2

 ومجرور
 مضاف من خلفا تكون أن أحمـٍر  لنـحوُفْعٌل  3
 مضاف من خلفا تكون أن ُیـدرى...  ِفْعــَلٌةو 4
 مضاف من خلفا تكون أن السـٍم ُفُعـٌلو 5
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 مضاف من خلفا تكون أن ُعـِرف...  ُفَعـٌلو 6
 مضاف من خلفا نتكو أن لوصٍف َفْعَلى 7
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ِفْعـَلة...  ِلُفْعٍل 8

 ومجرور
 مضاف من خلفا تكون أن لفـاعٍل ُفعَّلو 9

 مضاف من خلفا تكون أن  ِفـعاٌلوَفْعـَلٌة  َفْعـٌل 10
 مضاف من خلفا تكون أن لهـما ِفـعاٌل 11
 مضاف من خلفا تكون أن لـــه...  َفَعٌلو 12
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ِفــَعال ـــهل 13

 ومجرور
 مضاف من خلفا تكون أن ُیـخصُّ...  َفـِعٌل 14
 مضاف من خلفا تكون أن لـهَفَعـل و 15
 مضاف من خلفا تكون أن حصلِفـْعالٌن  16
 مضاف من خلفا تكون أن شَمل ُفْعالٌن 17
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ُفــَعال...  لـكریـمو 18

 ومجرور
 مضاف من خلفا تكون أن لَفْوَعـٍل َفَواعـٌل 19

 التصغير
*** 

إن آان بعُض االسم فيهما ☼ قبل الطرفتعویُض یا  وجائٌز
 انحذف
*** 

 آـزْعفـرانـا من بعد أربٍع ☼ زیـادتنا فعـالنـا وهـكذا
*** 
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 المسوغات الكلمةالنمرة
 عاملة تكون أن تعویُض یا وجائٌز 1
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن زیادتنا فعالنا كذاوه 2

 ومجرور
 النسب
*** 

 ُیعتمـى قلٌب لألصلـيِّلها و ☼ لشبههـا الُملِحق واألصليِّ ما
*** 

 َیِعْن قلُب ثالٍث حتـٌمقلٍب و ☼ والحذف فى اليا رابعًا أحقُّ ِمن
 وٌفِعٌل عيَنهما افتـح وِفِعـل ☼ وفِعلوأْوِل ذا القلب انفتاحًا 

*** 
 واردده واوًا إن یكن عنه ُقِلب ☼ فتـُح ثاِنيه یجب ونحـو حيٍّ

*** 
 وشذَّ طائـيُّ مقوًال بـاأللف ☼ من نحو طيِّبٍ  ُحِذف ثالٌثو

*** 
 مـا آان فى تثنيٍة لـه انتسب ☼ فى النسب ُینال وهمـز ذي مدٍّ

*** 
 توفيـة بهذى وحقُّ مجبـوٍر ☼ فى جمعِي التصحيح أو فى التثنية

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أنُیعتمـى قلٌب لألصلـيِّو 1
 موصوفة وآونها ومجرور

 مضافة تكون أن قلُب ثالٍث حتـٌمو 2

فتـُح ثاِنيه  ونحو حيٍّ 3
 مضافة تكون أن یجب
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من نحو طيٍِّب  ثالٌث 4
 ُحِذف

 محذوف موصوف على لجریانه
 ثالث وحرف والتقدیر

 مضافة تكون أن ُینال وهمـز ذي مدٍّ 5

 بهذى وحقُّ مجبوٍر 6
 مضافة تكون أن توفيـة

 الوقف
*** 

 وآوٍف نقــال َیراه بصريٌّ ☼ المن سوى المهموز  ونقُل فتـٍح
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
راه یأل...  ونقُل فتٍح 1

 بصريٌّ
 مضافة تكون أن

 اإلمالة
*** 

ُیِمـْله لم  َمْن فـدرهماك ☼ ُیَعّد آسرًا وفصُل الها آال فصٍل
 ُیصّد
*** 

 بـكسر را آغـارمًا ال أجُفْو ☼ ینــَكفُّورا  وَآفُّ ُمسَتْعٍل
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
 شرطا تكون أن ُیِمـْله لم ُیصّد َمْن 1
 مضافة تكون أن ینَكفُّورا  وَآفُّ ُمسَتْعٍل 2

 التصریف
وما سواهمـا بتصریف  ☼ من الصرف َبري وشبُهُه حرٌف

 َحري
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*** 
 وإن ُیَزْد فيه َفـما سبعا َعـدا ☼ أن تجرَّدا خمٌس ومنتهى اسـٍم

*** 
 لقصدهم تخصيَص فعـٍل بُفِعل ☼ والعكُس یِقــّل ُأْهِمَلِفُعٌل و

*** 
 َلٌل وُفْعـــُللوِفْعـِلٌل وِفْع ☼ َفْعَلُل السـٍم ُمجـرٍَّد ُربـاٍع

*** 
 اآتفى بلفظـه زائـٌدوزٍن و ☼ األصوَل فىبِضْمن ِفْعـٍل قابِل 

*** 
 بغـير َمـْين زائـٌدصاَحَب  ☼ أآـثر من أصلــين فأِلٌف

*** 
 ثـالثٌة تـأصيلهـا تحـقَّقـا ☼ َسَبقا ميـٌموهمـٌز  هـكذاو
 أآثَر من حرفىن لفُظها رِدف ☼ آخر بعد َأِلف همـٌز آـذاك

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

 معرفة على معطوفة تكون أن ريَح وشبُهُه حرٌف 1
 مضافة تكون أن خمٌس ومنتهى اسـٍم 2
 مضاف من خلفا تكون أن ُأْهِمَلِفُعٌل و 3
 السٍم ُمجـرٍَّد ُرباٍع 4

 َفْعَلُل
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن

 ومجرور
 موصوفة تكون أن اآتفى بلفظـه زائـٌدو 5
 ةموصوف تكون أنزائـٌدصاَحَب ... فأِلٌف  6
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن َسَبقا ميٌموهمٌز  هكذاو 7

 ومجرور
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أنآخر بعد  همـٌز آذاك 8
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 تكون أن وأن ومجرور َأِلف
 موصوفة

 فصل في زبادة همزة الوصل
 إال إذا ابُتـِدْى بـه آاستثِبتوا ☼ سابٌق ال یثُبُت همـٌز للوصـل

*** 
 مـّدًا فى االستفهام أو ُیسهَُّل ☼ وُیبـَدُل آـذا همُز ألُمِن أیو

 المسوغات الكلمةالنمرة

سابٌق ال  همٌز للوصل 1
 یثُبُت

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن
 موصوفة تكون أن و ومجرور

 مضافة تكون أن آـذا همُز أل 2
 اإلبدال
*** 

 فــامدَّ مفـاعل آجمٍع َنيِّ ☼ اآَتَنفـا ثـانى َليَِّنـْيِن آذاك
*** 

 أولى آالِحَيلاإلعالُل و وجهان ☼ وفى ِفَعـلوصحَّحوا ِفْعـَلةً  
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن ثـانى َليَِّنـْيِن آذاك 1
 ومجرور

 وجهانوفى ِفَعل  2
 اإلعالُلو

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن
 ومجرور

 ءفصل فى إبدال الواو من اليا
*** 
ال نادرًا  وآـوُن قصوى ☼ بالعكس جـاء الُم ُفْعلى وصفًا

 َیْخَفى
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 المسوغات الكلمةالنمرة
ال نادرًا  وآوُن قصوى 1

 َیْخَفى
 عاملة تكون أن

 فى اجتماع الواو والياء فصل
*** 
قد  عكٌسُصحِّـَح أّوٌل و ☼ وإن لحرفيِن ذا اإلعالُل استَحق

 َیِحق
*** 

 اتالمسوغ الكلمةالنمرة
 إلى اإلضافة تقدیر على قد َیِحق عكٌسو 1

 محذوف
 فى نقل الحرآة إلى الساآن قبلها فصل

*** 
 واسـُم وفيهضاَهى مضارعًا  ☼ اسُم فى ذا االعالل ومثُل فعٍل
 اإلفعـاِل واستفعـال وأِلَف ☼ آالِمْفَعـال ُصحِّـَحوِمْفَعـٌل 

*** 
 َقِمنضا أی بهفمفعوٌل نقـٍل  ☼ ومـا إلفعاٍل من الحذف وِمن

*** 
 شذوذُه ُنمـي ونحـُو ُنيَّـاٍم ☼ وشاع نحـُو ُنيَّـٍم فى ُنـوَّم

 المسوغات الكلمةالنمرة
 مضافة تكون أن اسُم ...مثُل فعٍل 1

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن واسُم وفيه 2
 ومجرور

 مضاف من خلفا تكون أن ُصحِّـَحِمْفَعـٌل  3
لشبه "أن تقع بعد فاء الجزاء  َقِمنضا أی فمفعوٌل به 4
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 "الموصول بالشرط

شذوذُه  ونحـُو ُنيَّاٍم 5
 مضافة تكون أن ُنمـي

 إبدال فاء االفتعال تاء فصل
*** 

 فصل فى حذف فاء األمر والمضارع
*** 

 مضارٍع وِبْنَيـــَتْي ُمتَّصف ☼ فى ستمرَّا وحذُف همِز أْفَعـلَََ
*** 

 المسوغات الكلمةالنمرة
همِز أْفَعَل  وحذُف 1

 ستمرَّا
 مضافة تكون أن

 اإلدغام
*** 

 نحـُو تتجّلى واستتر آـذاك ☼ وَحيَِّي اْفُكْك وادَِّغْم دون حذْر
*** 

 لكونـه بُمضَمر الّرفع اقـترن ☼ َسكنفيه  ُمْدَغـٌموُفكَّ حيُث 
 قفى تخيـيٌر جزٍم وشبه الجزم ☼ فىنحـُو حللُت ما حللَتـه و 

*** 
 المسوغات الكلمةالنمرة

نحُو تتجّلى  آذاك 1
 واستتر

 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن
 ومجرور

 بعده فيما عاملة تكون أن َسكنفيه  ُمْدَغـٌم 2
 جار وهو عليها الخبر یتقدم أن قفى تخييٌر ...فى جزٍم 3

 ومجرور


