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ىبمعنفهونفسي،فيعماأعربت:قلتفإذا:

يبالث  ":وسلموآلهعليههللاصلىقولهومنه

.“نفسهاعنتُعرب

وتوضحتبين:أي.



منومتقاربة،معانيالنحويونلهذكر•
:أنهأشهرها

لالعوامباختالفالكلمأواخرتغيّر•

.عليهاالداخلة



إذن
.واخرهأبتغييروإيضاحهالكالمبيانفاإلعراب•

معنىالتغيرعلىمبنيالكلمةآخرتغييرألن•

.المراد

:عنمعناهيختلف،(محمد  جاء)فـ•

.(محمدًاأكرمت)•

رأواخاختالفالمعنوياالختالفذلكويُظهر•

.اللفظيالكلم





كانماوأفضلهاالعلومأجلأنشكال
.الكريمبالقرآنمتعلقًا

معانيهإيضاحهوالكريمالقرآنوإعراب

النحواعدقوبمراعاةتأصيليًّابيانًاوبيانها
.المقررة



بعض اآلثار في فضل إعراب القرآن

oيقبَْكر  أبوقال دِّّ :ـَعْنهُ اّلَلُ يَ َرضِّ ـالّصِّ

بَ ََلَنْ ) نَ آيَةً أُْعرِّ نْ إِّلَيَ أََحب  ْرآنِّ اْلقُ مِّ أَنْ مِّ

.(آيَةً أَْحفَظَ 

:ـعنههللارضيـمسعودابنقال

هللاوإنعربي،فإنهالقرآنأعربوا)

.(يعربأنيحب



بعض اآلثار في فضل إعراب القرآن

oمنإليأحبالقرآنإعراب):الشافعيقال

.(حروفهبعضحفظ

oفيأصلالقرآنإعراب):عطيةابنقال

يهالتيمعانيهتقومبذلكَلنالشريعة؛

.(الشرع



نشأة علم إعراب القرآن: رابعًا

الميةاإلسالفتوحاتتوسعبعداإلسالمانتشرلما•

لغةالفياللحنكثراإلسالمفيالعربغيرودخل

.القرآنوفي

ناللحمنالقرآنعلىالحفاظآنذاكالعلماءفرأى•

إلىذلكفأفضىضبطه،إلىفقصدواوالخطأ،

.النحوعلموضع

وأبالكريمالقرآنبضبطبدأمنأولإن:ويقال•

.(هـ69)تالدؤلياألسود



سبب تأليف علم إعراب القرآن

.مالكريالقرآنالعظيمالكتابهذابركاتيظهركلهوهذا•

شأنَلنهالقرآن؛وإعرابالنحوعلمفضلكذلكويبيّن•

.واللحنالخطأمنوحفظهالكريم،للقرآنخدمة

رفةمعقاصدًاالقرآنوإعرابالنحوبعلماشتغلمنفكل•

اصحيحً إعرابًاوإعرابهوفهمه،وضبطهالكريمالقرآن
.العباداتأجلمنعبادةفيفهو



شاهد على أول وقوع اللحن في القرآن 

يُْقِرئُِنيمنالَ فَقَ عنه،هللارضيعمرزَمانِفيأَْعَراِبيقدم

ا دعلىهللاأنزلِمم  رجلفَأَْقَرأهُ سلم،وَ َعلَْيهِ هللاصلىُمَحم 

{َوَرُسولُهُمْشركينالْ منبَِريءهللاأَن}:فَقَالَ بََراَءة،ُسوَرة

ِإنَرُسوِله،منهللايءبرأَوقد:اأْلَعَرابِيفَقَالَ ،(رسوله)بَِجر ِ 

.ِمْنهُ أَْبَرأفَأَناَرُسولهمنبريءقدهللايكن

يَاَهَكذَالَْيسَ :هلوقالفَدََعاهُ،اأْلَعَرابِيمقَالَةعمرفَبلغ

يءبَرِ هللاأَن}:فَقَالَ مِنيَن؟اْلُمؤأَِميريَاِهيَ فَكيفقَالَ أَْعَرابِي،

َوأَنااأْلَعَرابِيالَ فَقَ ،(رسوله)برفع،{َوَرُسولُهاْلُمْشركينمن

اأَْبَرأَوهللا اْلخطاببنعمرفَأمر،ِمْنهُ َوَرُسولُههللابريءِمم 

.باللغةَعالمإالاْلقُْرآنيقريءأاَل



تعلم إعراب القرآنفوائد : خامًسا

يصانوأنزل،كماهللاكتابُ يُقرأبه
.والخطأاللحنعن

اماألحكاستنباطعلىيعينأنه:الثانيةالفائدة
.الشرعية

وحل،القراءاتتوجيهعلىيعينأنه:
معانيهاوكشفعللها،وبيانمشكالتها،

الوقفعلممعرفةعلىيعين:
هيدركوالالقرآن،علومأجلمنعلموهوواالبتداء،

.القرآنبإعرابعالًماكانمنإالاإلدراكحق



ه كتب إعراب القرآن كثيرة، وسأقتصر هنا بذكر أهم هذ•

.  الكتب

:أفضل كتب إعراب القرآن قديًما•

.معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ا•

.  إعراب القرآن للنحاس: 

التبيان في إعراب القرآن للعكبري: الثالث•

.الدر المصون للسمين الحلبي: الرابع•



:أفضل كتب إعراب القرآن حديثًا•

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود : ا•
.صافي

د بهجت عب. اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل : 
. الواحد

إعراب القرآن الكريم وبيانه، لمحيي الدين درويش: الثالث•

ي كل هذه الكتب القديمة والحديثة في إعراب القرآن موجودة ف•
.الشبكة العنكبوتية

حميله تستطيع ت( إعراب القرآن الكريم)وأنصح كذلك بتطبيق •
.على كل أنواع الجواالت



منمةكلكلتعربالالقديمةالكتبأن:اَلولالفرق•
.منهاالمشكلعلىتقتصربلالقرآن،

فيكلمةكلتعربالغالبفيفهيالحديثةأما•
.كذلكالجملإعرابوتبينالقرآن

صعوبةالبعضأسلوبهافيالقديمةأن:الثانيالفرق•
.العصرلطبيعةنظًراوالغموض،

بًاترتيومرتبةاألسلوب،سهلةفإنهاالحديثةأما•
.الفهمعلىيساعد



تلفةمخبأوجهتأتيالقديمةالكتبأن:الثالثالفرق•

.ذلكتحتملكانتإنالواحدةالكلمةإلعراب

هالوجعلىتقتصرالغالبفيفإنهاالحديثةأما•

.األشهر

القراءاتعنتتحدثالقديمةأن:الرابعالفرق•

.ءةقراكلفيإعرابهاوتوجهالكلمةفيالمختلفة

.لذلكتتطرقالفإنهاالحديثةأما•



ضوابط إعراب القرآن الكريم: سابعًا

عرابه ال بد لمن أراد إعراب القرآن أن يلتزم بضوابط، تعينه على إ•

.  وتحفظه من الخطأ والزلل

:ومن أهم الضوابط في ذلك•

و أن يفهم معنى ما يريد إعرابه مفردًا أ: الضابط اَلول

. مركبًا

طلبةاركبمننحوياأَنليُحكيَ :الشلوبينقولذلكومن•

َكانَ َوإِن}تَعَالَىقَْولهمنَكاَللَةإِْعَرابَعنُسئِلَ اْلُجُزوِلي  

اْلَكاَللَة؟َماونيأخبر:فَقَالَ {اْمَرأَةأَوَكاَللَةً يُورثرجل

فََمااْبنَوالَ عالَمافَ أَبفيهميكنلمإِذااْلَوَرثَة:لَهُ فَقَالُوا
.تمييزإِذنفَِهيَ :فَقَالَ سفل،



ضوابط إعراب القرآن الكريم: سابعًا

ال أن يراعي القواعد النحوية عند اإلعراب، و: الثاني•

:يكتفي بصحة المعنى فقط

عادًاأهلكوأنه}:فِيبَعضهمقولذلكومن•

.مقدممفعول(ثمود)إِن:{أبقىفََماثَُمودَ وَ األولى،

(َما)لـأِلَن؛ُمْمتَنعـالمعنىفيصحتهمعـَوَهذَا•

ْدر،النافية ن َماَوإِ قبلَها،فِيَمادَهابعْ َمايْعملفاََل الص 

:أيفعل؛ِديربِتَقْ ُهوَ أَوعادا،علىَمْعُطوفُهوَ 
.ثموداَوأْهلك



ضوابط إعراب القرآن الكريم: سابعًا

أن يوجه إعراب الكلمة على الوجه القوي : الثالث•

:الغالب ال على الوجه الشاذ أو الضعيف

القويةالوجوهعلىإاليحملالالكريمالقرآنألن•

.كالمأفصحفهوهللاكالمألنهالفصيحة؛

ل  وجعز  هللاكتابمنشيءيحملوال):النحاسقال•

غاتالل  بأفصحإال  يكونوالالشاذـ:يعنيـهذاعلى

ها .(وأصح 

اْلقُْرآنُ ْحَملُ يُ َوإِن َما):سالمبنالقاسمعبيدةأبووقال•

َهااْلُوُجوهِ أَْعَربِ َعلَى .(َوالن ْحوِ اللُّغَةِ فِيَوأََصح ِ



ضوابط إعراب القرآن الكريم: سابعًا

ملماعلىالكلمةتخريجالمعربيتجنبأن:الرابع•

:العربيةفييثبت

بَْيتكمنبكرَ أخرجكَكَما):فِّيُعبَْيدَةأبيقَولذلكومن•

هللاَْلَْنفَال:ْعنىاْلمَ َوإِّنقسم،حرفاْلَكافإِّن:(بِّاْلَحّقِّ 

يَوالَرُسول .أخرجكَوالَذِّ

يتأتالكافأناللغةفييثبتلمَلنهصحيح؛غيروهذا•

.للقسم

القَْول،اَهذَ حكايتهفِّيمكيعلىالشجرياْبنشنعَوقد•

تََحقَ اَلسْ ََلَْفعَلَنَ اهللك:قَالَ قَائِّالأَنَولَو:قَالَ َعنهُ،وسكوته

.وكذاكذا



ضوابط إعراب القرآن الكريم: سابعًا

هللابكتابالالئقةبالمصطلحاتاَلخذ:الخامس•

:اإلعرابعندالعباراتأفضلواختيار

إطالقالعلماءمنكثيركرهفقدالمنطلقهذاومن•

عنهوعبرواالكريم،القرآنفيالزيادةمصطلح

.التأكيدأوبالصلة

في(ما)إعرابفيقالالنحويينبعضأنذلكومن•

.زائدةإنها:(هللامنرحمة  فبما):تعالىقوله



ضوابط إعراب القرآن الكريم: سابعًا
ُالزَّائ دُ َلْفظُ جتَنُّبُ َ):األمرهذاعناحلديثيفالزركشيقال• يف 

َكَقْوِل  مَُْتْأو يٍل،بُ إ لَُّإ ْطََلق هُ ََي وزُ َلُوَُالتَّْكَرار ،َأوُ تَ َعاَلُاّللَُّ ك َتابُ 
َْذف َهاَمْعَناهُ ََيَْتلَُُّلُْلَكََلمَُاَأنَُّم َراد ه مَُْوََنْو هُ زَائ َدةُ اْلَباءُ  أَنَّهُ َلُِب 

َكََلمُ َعنُْْضًَلُفَُم َتَكل  مٍُم نُُْي َْتَملُ َلَُذل كَُفَإ نََُّأْصًَلُف يهُ فَائ َدةََُلُ
.(احْلَك يمُ 

:منهاور،ألمجدا؛مهماملصطلحاتهذهمنالنحوينيقصدففهمِلذا•
.يقولواملمان قو ِلملئَل 1•
.خطأَلمهمكبفهمناونقص،عيبأنهمبايظهرهللاكَلمنصفلئَل 2•



الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب: ثامنًا

.تحديد نوع الكمة: الخطوة اَلولى•

oب بيان حكم الكلمة من حيث اإلعرا: الخطوة الثانية

والبناء

oبيان نوع اإلعراب أو البناء الخطوة الثالثة

وسببهما

oوسببهابيان عالمة اإلعراب : الخطوة الرابعة

oبيان محل الجملة من اإلعراب: الخطوة الخامسة



الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب: ثامنًا

.الكمةنوعتحديد:اَلولىالخطوة•

:لهارابعوالحرف،أوفعلأواسمإماوالكلمات•



الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب: ثامنًا

االسماَلولفالنوع

.

.عليهالجرحرفدخولصحةـ2•



الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب: ثامنًا

ثالتأنيتاءأوالفاعل،تاءدخولصحةوعالمته•

.عليهالساكنة

:تقول،التاءينيقبلألنهماض؛فعل(ذََهبَ )فـ•

.ذهبتُ أنا•

.ذهبتْ وفاطمة•



الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب: ثامنًا

ياءدخولصحةمعبنفسهاألمرعلىداللةوعالمته•

.عليهالمخاطبة

.أكرميهنديا:تقولأكرْم،:نحو•

:المضارعالفعلـ3•

.سوفأوالسينأوعليه،(لم)دخولصحةوعالمته•

.يذهبْ لم:تقوليذهب،:نحو•

.يسافرونسوف:تقوليسافرون،:ونحو•



الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب: ثامنًا

.واألفعالاألسماءعالماتيقبلالالذيوهو•

.وإلىومن،وعلى،الباءالجرحروف:نحو•

.لمالم،:نحو:الجزمحروف:ونحو•

.وأخواتهاوإن  •

ب،الكتفيهاألفتوقدومعروفة،محصورةوالحروف•

.باللبيومغنيالمباني،ورصفالداني،الجنىمثل



الخطوة الثانية 

oوالبناءاإلعرابحيثمنالكلمةحكمبيانهي:

oمنهانية،مبقليلةطائفةويستثنىمعربة،جلهافاألسماء:

oهيهات،صه:نحواألفعال،أسماء.

oماَمْن،:نحو:الشرطأسماء.

oكيفأين،ما،من،:نحواالستفهام،أسماء.

o،هماأنت،أنا:نحوالضمائر.

oذيذا،:نحواإلشارة،أسماء.



الخطوة الثانية 

oبهلتتصلمإذاالمضارعالفعلإالمبنية،واألفعال
:النسوةنونأوالمباشرةالتوكيدنون

oكتَب،،ذهبَ :نحوغالبًا،الفتحعلىمبنيفالماضي
.كتبَا

oافهمْ ،كلْ قْم،:نحوغالبًا،السكونعلىمبنيواألمر.

oالنسوةنونبهاتصلتإذاإالمعربوالمضارع
فيبنىةالمباشرالتوكيدنونأوالسكون،علىفيبنى
.الفتحعلى



الخطوة الثالثة

oوسببهماالبناءأواإلعرابنوعبيان:

oأربعةاإلعرابأنواع:

o،والجزموالجر،والنصب،الرفع.

oأربعةالبناءوأنواع:

oعلىاءوالبنالفتح،علىوالبناءالضم،علىالبناء
.السكونعلىوالبناءالكسر،

oعولمفَلنهمنصوب؛أوفاعل،َلنهمرفوع؛معرب:مثالً فنقول
.به

oأوارة،إشاسمألنهالسكون؛علىمبني:المبنىفيمثالً ونقول
.ضمير



الخطوة الرابعة

oوسببهااإلعرابعالمةبيان:

oوب،منص:صادقين(صادقينكنتمإن):فيفنقول

.سالممذكرجمعَلنهالياء؛نصبهوعالمة

في أما بيان سبب عالمة البناء فإن هذا األمر ال يلزم•

.سبباإلعراب، فيكفي بيان عالمة البناء دون ذكر ال

ير ومع زيادة التمرس يمكن معرفة سبب ذلك لكنه غ•

.ضروري



الخطوة الخامسة

oاإلعرابمنالجملةمحلبيان:

oمحلبيانيبقىالجملةأجزاءجميعإعراببعد

.اإلعرابمنالجملة

منأووالفاعلالفعلمنوالجملة:مثالً فيقال•

لمحالأوخبر،رفعمحلفيوالخبرالمبتدأ

.وكذاكذاألنهااإلعراب؛منلها



مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس

.منونالمؤأفلحَ قدْ 

:الكلمةنوعتحديد:اَلولىالخطوة•

.حرف(قد)•

.ماضفعل(أفلح)•

.اسم(المؤمنون)•



مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس

.المؤمنونأفلحَ قدْ 

oحيثمنالكلمةحكمبيانهيو:الثانيةالخطوة

:والبناءاإلعراب

.مبنيحرف،(قد)•

.مبنيماض،فعل(أفلح)•

.معرباسم،(المؤمنون)•



مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس

.المؤمنونأفلحَ قدْ 

oالبناءأواإلعرابنوعبيان:الثالثةالخطوة

:وسببهما

.لاألصألنهالسكون؛علىمبني،حرف،(قدْ )•

لمهألنالفتح؛علىمبني،ماض،فعل(أفلحَ )•

.شيءبهيتصل

.فاعلألنهمرفوع؛معرب،اسم،(المؤمنون)•



مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس

.المؤمنونأفلحَ قدْ 

oوسببهااإلعرابعالمةبيان:الرابعةالخطوة،

:بالمعرباتخاصةوهذه

مرفوع؛ـ3،معربـ2،اسمـ1(المؤمنون)•

جمعألنهالواو؛رفعهوعالمةـ4،فاعلألنه
.سالممذكر



مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس

.المؤمنونأفلحَ قدْ 

oاإلعرابمنالجملةمحلبيان:الخامسةالخطوة:

(المؤمنون)والفاعل،(أفلح)الفعلمنوجملة•
نملهامحلالالمؤمنونأفلحَ قدْ :قولهفي

.ابتدائيةألنهااإلعراب؛

اببكتوأنصحيطول،الجملإعرابفيوالكالم•
،ةقباوالدينلفخرالجملوأشباهالجملإعراب
.لذلكلتفصيففيهماهشام،البناللبيبومغني



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

 ًألنالنظرية؛النحويةالقواعدمراجعةكثرة:أوال

القواعدهذهفهمعلىمبنيالتطبيقياإلعراب

.واستحضارها

علىواالستمراراإلعراب،علىالتدريبكثرة:ثانيًا•

يهافلكانفقطآيةإعرابيوملكلتخصصولوذلك،

.كبيرنفع

تبع،يقياسأنهالطالبعلىاإلعرابيسهلمما:ثالثًا•

طيعتستفإنكجملة،إعرابعرفتإذاأنكذلكومعنى

.لجممنأشبههاماكلعلىنفسهاإلعرابهذاتطبيق



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

ية،فرعبعالماتتعربالتياألبوابحصر:رابعـًا
يفالوقوعمنيحميكذلكألنواستحضارها؛وفهمها
األبوابهذهفيالخطأألنوالزلل؛الخطأمنكثير

معربًاكانمابخالفأحد،لكلوظاهرواضح
.ظاهرغيرفيهاالخطأفإناألصلية،بالعالمات

فينبيظاهرخطأفإنهالمسلمينجاء:مثالً قلتفلو
.حرفاإلعرابعالمةألنوالنطق؛الكتابة

أخطكونهمعهذافإن،المسلمَ جاء:قلتلوبخالف
تعدالفإنكبالسكونعليهوقفتلوألنكأخف؛أنهإال

.األولالمثالبخالفمخطئًا،



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

ها،واستحضاروفهمهاالكليةالقواعدحصر:خامًسا

:فمثالً اإلعراب،تسهيلشأنهمنوهذا

1اإلعرابمنلهامحلوالمبنية،كلهاالحروفـ.

2أنتهي،هو،:نحومبنية،كلهاالضمائرـ.

3هيهاتمه،،صه:نحومبنية،كلهااألفعالأسماءـ.

4مبنيةكلهاالماضيةاألفعالـ.

5مبنيةكلهااألمرأفعالـ.

6اإلعرابمنمحللهيكونأنبدالاسمكلـ.



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

ها،واستحضاروفهمهاالكليةالقواعدحصر:خامًسا

:فمثالً اإلعراب،تسهيلشأنهمنوهذا

7وفمحذلفعلمطلقمفعولدائًماتعرب(سبحان)ـ.

8لبفعيتعلقاأنبدالوظرفوالمجرورجاركلـ

قوثيارتباطلهالتعلقوهذامقدر،أوظاهروصفأو

.بالمعنى

(وقياًمااسجدً لربهميبيتونوالذين):تعالىقولهنحو.

(رزقكمالسماءوفي):تعالىقولهونحو.



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

كرب ِ عرشَ ويحملُ ):تعالىقولهالظرفومثال

.(ثمانية  يومئذ  فوقَهم

(فوقَهم):بالفعلمتعلقمنصوب،مكانظرف

.(يحمل)

(  يومئذ)لبالفعمتعلقمنصوب،زمانظرف:يوم

.يحمل)



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

ها،واستحضاروفهمهاالكليةالقواعدحصر:خامًسا

:فمثالً اإلعراب،تسهيلشأنهمنوهذا

9ومعه،وله،به،المفعول)الخمسةالمفاعيلكلـ

.منصوبة(والمطلقوفيه،



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

10صلةتسمىجملةبعدهيأتيأنبدالموصولاسمكلـ

.دوًمااإلعرابمنلهامحلالالجملةوهذهالموصول،

اعغافالً هللاَ تحسبَن  وال):تعالىقولهنحو .(الظالمونملُ يعم 

(ما)الموصولصلة(الظالمونيعمل)وجملةموصول،اسم.

اإلعرابمنلهامحلالجملةوهي.

علىأشداءمعهالذينوهللارسولمحمد):تعالىقولهونحو

.(بينهمرحماءالكفار

(معه)،(استقروا)تقديره،بمحذوف،متعلقوهوظرف.

اإلعرابمنلهامحلال(معهاستقروا)وجملة.



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

ها،واستحضاروفهمهاالكليةالقواعدحصر:خامًسا

:فمثالً اإلعراب،تسهيلشأنهمنوهذا

9ومعه،وله،به،المفعول)الخمسةالمفاعيلكلـ

.منصوبة(والمطلقوفيه،



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

واستحضارهاوفهمهاالمتالزماتحصر:سادًسـا
:ومنهااإلعراب،عندببعضبعضهاوربط

1خبرمنلهبدالمبتدأكلـ.

2فاعلمنلهبدالللمعلوممبنيتامفعلكلـ.

3اعلفنائبمنلهبدالللمجهولمبنيتامفعلكلـ.

4انك:نحووخبر،اسممنلهبدالناقصفعلكلـ
.المقاربةوأفعالوأخواتها،

5دبالمنصوبوكلرافع،منلهبدالمرفوعكلـ
.وهكذاناصب،منله



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

بينوثيقةعالقةهناكأنإدراكمنبدال:سابعًا
للعامة،المعروفاللغويومعناهالنحويالمصطلح
:كثيًرااإلعرابأمريسهلالعالقةهذهوإدراك

1لالفعفعلالذيالغالبفيهوالنحوي،الفاعلـ.

2مضىزمنهألنكذلك؛سميالماضي،الفعلـ
.وانتهى

3األمرعلىلداللتهكذلك؛سمياألمر،فعلـ.

4م،لالسمشابهألنهكذلك؛سميالمضارع،الفعلـ
.المشابهةبمعنىاللغةفيوالمضارعة



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

بينوثيقةعالقةهناكأنإدراكمنبدال:سابعًا
اكوإدرللعامة،المعروفاللغويومعناهالنحويالمصطلح

:كثيًرااإلعرابأمريسهلالعالقةهذه

5يكونالذيوالظرفالوعاءألنهكذلك؛سميالظرفـ
.صباًحادرستُ :نحوالحدث،داخله

6يالتوالهيئةالحالةعلىيدلألنهكذلك؛سميالحالـ
.صاحبهاعليها

7إلىالفاعلتعدىألنهكذلك؛سميالمتعدي،الفعلـ
مفعوللةالجاللفظ.(هللاَ وأطيعوا):نحوفنصبه،بهالمفعل

.به



إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب: تاسعًا

بينوثيقةعالقةهناكأنإدراكمنبدال:سابعًا

للعامة،المعروفاللغويومعناهالنحويالمصطلح

:كثيًرااإلعرابأمريسهلالعالقةهذهوإدراك

8ولمالفاعللزمألنهكذلك؛سميالالزم،الفعلـ

.هبالمفعولينصبالفهوبه،المفعولإلىيتعده

(وشهيد  سائق  معهانفسكلُّ تجاءو):نحو.

جدًاكثيرةذلكعلىواألمثلة.







اهيَم ولقد آتينا إبر: ) قال تعالى

(.رشدَه من قبلُ 



ك واذكْر اسَم رب: ) قال تعالى 

(.وتبتْل إليه تبتيالً 



كلُّ أمٍر فيها يُفرقُ : ) قال تعالى 

(.حكيمٍ 




