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 قواعد اللغة العربية 

 ملدمة 

امحلد هلل رب امعاملني و امصالة و امسالم عىل رسول الأمني و عىل آ هل و 

ن ىذا امكتاب امبس يط حتت املوضوع . حصبو آأمجعني " كواعد انوغة امعربية"آأما بعد، فا 

فامبحث الأول يتأأمف عىل املكامت و آأكساهما فهيا . يتكون من مخسة مباحث متتابعة

و امبحث امثاين حيتوي عىل املركبات اميت فهيا اهواع املركب . الامس و امفعل و احلرف

و امبحث امثامث يش متل عىل الامس املرفوع اذلي فيو امفاعل و انئبو . و اهواع اال عراب

و . و املبتدا  و اخلرب و اكن و آأخواهتا و خرب اكن و آأخواهتا مث ثلدمي خرب اكن و آأخواهتا

امبحث امرابع يش متل الامس املنصوب اذلي فيو املفعول بو و املفعول املطوق و املفعول 

و الأخري ىو . لأجهل و املفعول معو و املفعول فيو و الاس تثناء و اهمتيزي مث املنادى

امبحث اخلامس يتكون من آأكسام حروف اجلر و معانهيا مث حروف اجلر امزائدة و 

 .اس تخداهما و مواضعيا

ىذا امكتاب ىو امكتاب امبس يط اذلي ال خيوو منو ال خطاء فامرجاء من 

ىل ثلدمي احلل املمتاز و آأخريا ثلول . املراء آأن يلوموا ابمنلد امفعايل و اال صالح، جباهب ا 

ن آأخطأأت فامعصمة هلل وحده، و ملن "اماكثبة نوجميع  ن آأصبت مفن هللا، و ا  و ا 

 ".اصطفاه من عباده املتلني
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 الباب األول

 البحث في الكلمة و أقسامها

من ادلعروف أ النحو علم يبحث يف الكلمة عندما تدخل يف 
الرتاكيب أو اجلملة و معىن ذلك أنو يدرس عن أواخر الكلمة 

ىي - إًذا-فاجلملة . إعرابا و بناء عند دخوذلا على اجلملة
 و اجلزء من اجلملة ىي الكلمة يعين لفظ .ميدان علم النحو

 و يف نفس العبارة فإن الكلمة ىي .يدل على معىن مفرد
اللفظ ادلوضوع دلعىن مفرد و ىي عند أىل احلق ما يكين بو 
عند كل واحد من ادلاىيات و األعيان بالكلمة ادلعنوية و 
 .الغيبية و اخلارجية بالكلمة الوجودية و اجملردات بادلفارقات

                                                           
م، 1985دار النهضة العربٌة، : عبد الراجحً، التطبٌق النحوي، بٌروت  

 77ص،

المكتبة العصرٌة، :  مصطفى الغالٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، بٌروت  

 9م، ط، ص، 1989

سنغافورة، دت،ص، :  علً بن محمد الجرجانً، كتاب التعرٌفات، جدة  
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فالكلمة نفسها تنقسم إىل ثالثة أقسام، و ىي اسم و فعل و 
 :فبيان التفصيل على ذلك فيما يلي. حرف

 االسم .أ 
االسم ىو ما دل على معىن يف نفسو غًن مقرتن 

و يف نفس العبارة فإن االسم ىو ما . بأحد األزمنة
و تلك . دل على معىن يف نفسو غًن مقرتن بزمان

العبارة رجحها طاىر يوسف اخلطيب بأن االسم 
كلمة قائمة بذاهتا، ذلا معىن خاص هبا و ال يقرتن أي 

ال يبٌن عن الزمان و تعرب حسب موقعها يف 
 فادلثال من االسم ىو أمحد، و جاموس ، و .اجلملة

و عالمتو أن . دار، و ماء، مث شجرة، و ىلم جرا
و األلف " كتببُ "كالتاء من : يصبح اإلخبار عنو

" ال"، أو يقبل "كتبوا"و الواو من " كتبنا"من 
                                                           

سنغافورة، :  طاهر ٌوسف الحطٌب، المعجم المفصل فً اإلعراب، جدة 

 42م، ص، 1991
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: كجاموٍس، أو حرف النداء-كالرجل، أو التنوين
كأعمدة على تثق : أيها الناس، أو حرف اجلر"يا"كـــ
 و ىذه العبارة أكدىا فؤاد نعمة بأن االس مييز .بو

 :عم غًنه من الكلمات يف أنو
 ( َشَجَرةٌ – ِكَتاٌب –َرُجٌل : مثل )ميكن تنوينو  -
 اْلِكَتاُب –الرَُّجُل : مثل )عليو " ال"ميكن إدخال  -

 ( اللََّجَرةُ –
يَا َرُجُل : مثل )ميكن إدخال حرف النداء عليو  -

 ( يَا ُ َمَّدُ –
على : مثل )ميكن جره حبروف اجلر أو باإلضافة  -

 ( ُغْصُن اللََّجَرةِ –اللََّجَرِة 

                                                           
 10 مصطفى الغالٌٌنً، المرجع السابق، ص، 
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: مثل )ميكن االستناد إليو أو اإلخبار عنو  -
 .(اْلِكَتاُب ُمِفْيدٌ 

و باحلقيقة تكتفي لكلمة بقبول عالمة واحدة أو 
 .أكثر من ىذه العالمة لتكون امسا

 الفعل .ب 
سبق لنا الكالم عن االسم الذي ىو من أقسام 

و يأيت البحث التفصيلي عن ما يتعلق . الكلمة
بالفعل، و ىو لفظ يدل على حالة أو حدث يف 

 ادلاضي أو احلاضر أو ادلستقبل، 
  .َذَىَب، و َيْذَىُب، اْذَىبْ : حنو

                                                           
دار الثقافة اإلسالمٌة، :  فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربٌة، بٌروت 

 17دت، ص، 

دار :  علً رضا، المرجع فً اللغة العربٌة نحوها و صرفها، بٌروت 

 12الفكر، دت، ص، 
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و األول . و الفعل ينقسم إىل ماض و مضارع و أمر
ىو الفعل ادلاضي يعين كل فعل يدل على حصول 

 عمل يف الزمان ادلاضي، 
 . َجاَئْب فَاِطَمُة إىل البيِب أَْمسِ : مثل

و عالمة ادلاضي أن يقبل التاء التأنيث الساكنة يف 
و أما الثاين فهو الفعل ادلضارع يعين ما دل . آخره

 و يف .على حدوث شيء يف زمن التكلم أو بعده
نفس العبارة قدمها علي اجلارم و مصطفى أمٌن أن 
الفعل ادلضارع ىو كل فعل يدل على حصول عمل 

و البد أن يكون . يف الزمان احلاضر أو ادلستقبل
مبدوءا حبرف من أحرف ادلضارعة و ىي اذلمزة و 

  .النون و الياء و التاء
 : و مثال ذلك

                                                           
 22 علً فؤلد نعمة، المرجع السابق، ص،  

النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة   علً الجارم و مصطفى أمٌن،   

 21دار المعارف، دت، ص،: لمدارس المرحلة األولى، مصر
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 أَْلَبُس ثـَْوِ ْ  -
 نـَْلَعُب ُكَرَة الَقَدمِ  -
 .َتْذبُُل الَوْرَدةُ  -

و األخًن من انقسام الفعل ىو الفعل األمر يعين 
كل فعل يطلب بو حصول عمل أو شيء يف 

  .الزمان ادلستقبل
 : حنو
 َ َهَّْل يف السًَّْنِ  -
 َأْطِعم ِقطَّكَ  -
 . َن ِّظْف ثَِياَبكَ  -

 الحرف .ج 
و لقد سبق لنا البحث عن االسم و الفعل و سنتكلم 

فاحلرف . اآلن عن احلرف الذي ىو من أقسام الكلمة

                                                           
 22 نفس المرجع، ص، 
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 و يف نفس ادلفهوم .ىو ما دل على معىن يف غًنه
فإن احلرف كل لفظ ال ي هر معناه كامال إال مع 

  .غًنه
 :  حنو
  الدُّدرْجِ يفالَقَلُم  -
 أُرِْيُد َأْن أَقـْرَأَ الِكَتابَ  -
 َمْن يـَْزرَْع َ ُْصدْ  -

توضيحا لبيان الكالم السابق ىو الن ر إىل 
 :اللوحات التالية

 

 

 
                                                           

 85 علً ابن محمد الجرجانً، المرجع السابق، ص،  

 15 علً الجارم و مصطفى أمٌن، المرجع السابق، ص، 
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 الكلمة و أقسامها
 

 االسم  الفعل  احلرف

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جنح

 يقرأ

 اجلس

 يف

 أن

 من

 أمحد

 اجلاموس

 السيارة
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 التدريبات من القرآن الكرمي
 !عين أقسام الكلمات من اآليات المكتوبة

 الحرف الفعل االسم اآليات نمرة
1   

  

      

   

2    

  

   

    

   

3   

      

   

4         
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5      

   

 

    

   

6    

  

   

    

   

7     
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BAB I 

A. Isim adalah kata yang digunakan untuk 

menamai orang, hewan, tumbuh-

tumbuhan, barang dan lain-lain, Contoh: 

محّمٌد، بقرة، زهرة، كرسً، إندونٌسٌا، شهر، نظٌف، 

استقالل 

 

 

 

 

 

 

 عالمة االسمعالمة االسم 
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Contoh isim dalam al-qur’an: 

             

B. Fi’il  

 القرآن، الزىرة
 ألف الم

 من، إيل، عن
  رف  رّر 

 كتاب، علّي، زينب
 خفض

 رجل، ولد، امرأة
 تنوين

 عالمة االسم
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Fi’il adalah kata yang menunjukkan ma’na 

mandiri disertai dengan masa. Contoh: 

تَكبَك  اكتب -ٌكتب-كَك

اذهب -ٌذهب-ذهب

   = 

قد قامت الصالة 

     = 

ستذهب، سوف نذهب 

     = 

ْبُت  تَك كَك

     = 

ْت  اْءَك جَك

     = 

نَك  ٌْ ْكُتِب تَك

     = 

اُشكرنَّ هللاَك 

أقسام الفعل 

 نون التوكيد

 تاء ادلخاطبة

 تاء التأنيث

 تاء الفعل

 سٌن، سوف

 عالمة االسم قد
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لَكسَك  =   جَك

ْجلُِس  =     ٌَك

 ِاْجلِسْ  =    

Contoh huruf dalam al-qur’an 

ٌَّااَك  ْعُبدُ  إِ ااَك  نَك ٌَّ إِ ِعٌنُ  وَك ْستَك  (٥ )نَك

C. Huruf 

Huruf adalah sesuatu yang menunjukkan 

pada makna yang belum dapat dipahami. 

Contoh: 

 من، إلً، فً، علً

Contoh huruf dalam al-qur’an 

                 

               

         

 حرف جرّ 

 حرف جرّ 

 حرف جرّ  حرف جرّ 



 الباب الثاني
 البحث في المركبات

ادلركبات مجع ادلركب، و ىو قول مؤلف من كلمتٌن 
: أو أكثر لفائدة، سواء كانت الفائدة تامة، مثل

النور "، أم ناقصة، مثل "النجاة يف الصدق"
 ".إن تتقن عملك". "اإلنسانية الفاضلة". "الشمس

 أنواع المركبات .أ 
 :تأيت ادلركبات على أربعة أوجو

ادلركب ادلزجي ىو يعرب إعراب  .1
: االسم ادلمنوع من الصرف، حنو

اسم " بعلبك"و . ذبولت يف بعلبك
رلرور بالفتحة عوضا عن الكسرة 

أما ادلركبات . ألنو شلنوع من الصرف
                                                           

المكتبة العصرٌة، :  مصطفى الغالٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، بٌروت 

 12،ص،1، ج،22م، ط، 1989
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فلو " ويو"ادلزجي و ادلنتهي بـــــــ
 :البناء على الكسر حنو (أ): إعرابان
 قدم نفطويو  -
 رأيت نفطويو  -
 سلمت على نفطويو  -

يف ادلثل األول مبنية على الكسر يف 
زلل رفع فاعل، و يف ادلثال الثاين يف 
زلل نصب مفعول بو، و يف ادلثال 

 (ب). الثالث يف زلل جر حبرف اجلر
يعرب إعراب االسم ادلنصرف، 

رأيت "، و "ررل نفطويوُ : "فنقول
 ".سلمت على نفطويوِ "، و "نفطويوَ 

ادلركب اإلضايف ىو يعرب الصدر  .2
منو، رسب موقعو يف اجلملة و جيّر 
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. سار عبد اهلل: العجز باإلضاة، حنو
مرفوع بالضمة " سافر"فاعل " عبد"

لفظ اجلاللة، مضاف " اهلل. "الظاىرة
 .إليو رلرور بالكسرة الظاىرة

سلمت : "ادلركب اإلسنادي، حنو .3
اسم " تأبط شرًّا"، "علي تأبط شرٍّا

رلرور بالكسرة ادلقدرة، منع من 
 ".ظهورىا اشتغال احملل حبركة احلكاية

ادلركب التقييدي ىو ادلركب من  .4
" البناء ادلاىر"النعت و ادلنعوت،  

يعرب إعراب ادلركب . علم علي رجل
 .اإلسنادي

                                                           
الحرمٌن، : جدة- طاهر ٌوسف الخطٌب، المعجم المفصل فً اإلعراب، سنغافورة 

 420-419م، ص، 1991
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و ادلركب عند مصطفى الغالييين ستة 
إسنادي، و إضايف، و بياين، و : أنواع

و البيان . عطفي، و مزجي، و عددي
 :التفصيلي على النحو التايل

 المركب اإلسنادي أو الجملة .1
اإلسناد ىو احلكم بشيء على شيءن كاحلكم 

ٌر رُلَْتِهدٌ : "على زىًن باالجتهاد يف قولك و ". زَُىيـْ
و احملكوم عليو يسمى ". مسندا"احملكوم بو يسمى 

. ما ركمت بو على شيء: فادلسند". مسندا إليو"
و ادلركبات . ما ركمت عليو بشيء: و ادلسند إليو

ما تألف من مسند و .: اإلسنادي و يسمى أيضا
 : مسند إليو، حنو

 احللم زينٌ  -
 يفلح اجملتهد -
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مسند إليو، ألنك استندت إليو الزين و : فاحللم 
و قد استندت الفالح إىل . ركمت عليو بو

و . مسند إليو: اجملتهد، فيفلح مسند، و اجملتهد
ادلسند إليو ىو الفاعل، و نائبو، و ادلبتدأ، و اسم 
الفعل الناقص، و اسم األررف اليت تعمل عمل 

النافية " ال"ليس و اسم إّن و أخواهتا، و اسم 
ز أما ادلسند فهو الفعل، و اسم الفعل، و . للجنس

خرب ادلبتدإ، و خرب الفعل الناقص، و خرب األررف 
 .و أخواهتا" إنّ "و خرب " ليس"اليت تعمل عمل 

 المركب اإلضافي .2
ادلركب اإلضايف ىو تركب من ادلضاف و ادلضاف 

و ". خامت فضة"، و "كتاب التلميذ: "إليو، مثل
 .ركم اجلزء الثاين منو أنو رلرور أبدا كما رأيت

                                                           
 14-13 مصطفى الغالٌٌنً، المرجع السابق، ص،  
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 المركب البياني .3
ادلركب البياين ىو كل كلمتٌن كانت ثانيتها موضحة 

و ىو ثالثة أقسام، تعين مركب . معىن الألوىل
فاألول . وصفي، مركب توكيدي، مركب بديل

ما تألف من الصفة و ادلوصوف، :  ادلركب الوصفي
أكرمت التلميذ "، "فاز التلميذ اجملتهد: "مثل

و الثاين، ". طابت أخالق التلميذ اجملتهد"، "اجملتهد
ما تألف من ادلؤكد و ادلؤكد، : ادلركب التوكيدي

، "أكرمت القوم كلهم"، "جاء القوم كلهم: "مثل
مث الثالث، ادلركب ". أرسنت إىل القوم كلهم"

: ما تألف من البدل و ادلبدل منو، مثل: البديل
مررت "، "، رأيت خليال أخاك"جاء خليل أخوك"

و ركم اجلزء الثاين من ادلركب ". خبليل أخيك
 .البياين أن يتبع ما قبلو يف إعرابو كما رأيت
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 المركب العطفي .4
ادلركب العطفي ىو ما تألف من ادلعطوف و 

ادلعطوف عليو، يتوسط ررف العطف بينهما، مثل 
ينال التلميذ و التلميذة احلمد و الثناء، إذا ثابرا "

و ركم ما بعد ررف ". على الدرس و االجتهاد
 .العطف أن يتبع ما قبلو يف إعرابو كما رأيت

 المركب المزجي .5
ادلركب ادلزجي ىو كل كلمتٌن ركبتا و جعلتا كلمة 

بعلبك و بيت حلم و رضر موت و "واردة، مثل 
بعلبك بلدة ". سيبويو و صباح مساء و شدر مذر

من بالد الشام، و بيت حلم بلدة من الشام يف 
فلسطٌن، ولد فيها ادلسيح عليو السالم، و رضر 
موت بلدة يف اليمن، و سيبويو لقب رئيس علماء 

و إن كان ادلركب . العربية يف البصرة فيما مضى
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ادلزجي علما أعرب إعراب ما ال ينصرف، مثل 
و " سكنت بيت حلم"و " بعلبك بلدة طيبة اذلواء"
إال إذا كان اجلزء ". سافرت إىل رضرت موت"

فإهنا تكون مبنية على الكسر " ويو"الثاين منو كلمة 
رأيت سيبويو "و " سيبويو عامل كبًن"دائما، مثل 
و إن كان غًن ". قرأت كتاب سيبويو"و " عادلا كبًنا

زرين صباح "علم فمبين اجلزئٌن على الفتح، مثل 
ز صبارا و ". أنت جاري بيت بيت"و " مساء
مبنيان على الفتح يف زلل نصب على : مساء
و أما أنت جاري بيت بيت فهو أنت . الظرفية

فبيت بيت مبنيان على الفتح يف . جاري متالصقٌن
 .زلل نصب على احلال
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 المركب العددي .6
ادلركب العددي ىو من ادلركبات ادلزجية، و ىو كل 

و ىو من . عددين كان بينهما ررف عطف مقدر
أرد عشر إىل تسعة عشر، و من احلادي عشر إىل 

و أما وارد و عشرون إىل تسعة و . التاسع عشر
ألن ررف . تسعٌن، فليست من ادلركبات العددية

و . بل ىي من ادلركبات العطفية. العطف مذكور
جيب فتح جزئي ادلركب العددي، سواء أكان 

أم منصوبا " جاء أرد عشر رجال: "مرفوعا، مثل
: أم رلرورا، مثل" رأيت أرد عشر كوكبا: مثل
و يكون رينئذ ". أرسنت إىل أرد عشر فقًنا"

مبنيا على فتح جزئية، مرفوعا أو منصوبا أو رلرورا 
زلال، إال اثين عشر، فاجلزء األول يعرب إعراب 

، "جاء اثنا عشر رجال: "ادلثىن، باأللف رفعا، مثل
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أكرمت اثنيت عشرة : "و بالياء نصبا و جرا، مثل
و اجلزء الثاين مبين على الفتح، و ال زلل لو ". درمها

 .من اإلعراب، فهو دبنزلة النون من ادلثىن
مركبا " فاعل"و ما كان من العدد على وزن 

كاحلادي عشر إىل التاسع -من العشرة 
فهو مبين أيضا على فتح اجلزئٌن، - عشر
رأيت الرابعة عشرة "، "جاء الرابع عشر: "حنو
إال ما كان جزؤه ". مررت باخلامس عشر"، "

األول منتهيا بياء، فيكون اجلزء األول منو 
جاء احلادي عشر : "مبنيا على السكون، حنو

و رأيت احلادي عشر و "، "و الثاين عشر
و مررت باحلادي عشر و "، "الثاين عشر
 ".الثاين عشر
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 أنواع اإلعراب .ب 
اإلعراب ىو اختالف آخر الكلمة باختالف 

و يف نفس العبارة، . العوامل لفظا أو تقديرا
فإن اإلعراب ىو ما يتغًن آخره يف اجلملة 

فالتغًن الذي . باختالف العوامل الداخلة عليو
يطرأ على آخر الكلمة يسمى غعرابا، و لزوم 

معتمدا . الكلمة رالة واردة يسمى بناء
على ذلك فهناك أنواع اإلعراب اليت تتكون 

الرفع و النصب و اجلّر و : من األربعة، فهي
فالفعل ادلعرب يتغًن آخره بالرفع و . اجلزم

و -َلْن َيْكُتبَ -َيْكُتبُ : "النصب و اجلزم، مثل
و االسم ادلعرب يتغًن آخره ". ملَْ َيْكُتبْ 

-اْلِعْلُم نَاِفعٌ : "بالرفع و النصب و اجلّر، مثل
و اْشتَـَغْلُت بِاْلِعْلِم - و رَأَْيُت اْلِعْلَم نَاِفًعا
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نعلم من ذلك أن الرفع و النصب " النَّناِفعِ 
يكونان يف الفعل و االسم ادلعربٌن، و أن 
اجلزم سلتص بالفعل، و اجلّر سلتص باالسم 

 .ادلعرب
و أما عالمات اإلعراب زبتلف باختالف 

نوع ادلعرب عالمة الرفع مثال إما ضمة، و إما 
ألف يف ادلثين أو واو ي مجع مذكر السامل و 

يف األمساء اخلمسة، أو ثبوت النون يف 
األفعال اخلمسة و عالمة النصب إما فتحة 
أو ياء يف ادلثين و مجع ادلذكر السامل أو ألف 
يف األمساء اخلمسة أو كسرة ي مجع ادلؤنث 
السامل أو رذف النون يف األفعال اخلمسة و 
عالمة اجلّر إما كسرة و إما ياء يف ادلثين و 

                                                           
 20-19 مصطفى الغالٌٌنً، المرجع السابق، ص،  
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و . مجع ادلذكر السامل و األمساء اخلمسة
عالمة اجلزم إما سكونا و إما رذف النون 

يف األفعال اخلمسة أو رذف ررف العلة يف 
و سيأيت البيان عن ذلك . الفعل ادلعتل اآلخر

 .كلو مفصال
 عالمات الرفع .1

الضمة و الواو و : للرفع أربع عالمات
و . و الضمة ىي األصل. األلف و النون

 :مثال ذلك
  الرَّنُجلُ يَْأُكلُ  -
ُْؤِمنـُْونَ أفـَْلَح  -

 ادل
  َسَعٍة ِمْن َسَعِتوِ ُذولِيـُْنِفْق  -
ْجَتِهَدانِ التـ ْلِمْيذانِ ُيْكَرُم  -

ُ
  ادل

 َن بِالص ْدقِ وْ تـَْنِطقُ  -
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 عالمات النصب .2
الفتحة و األلف : للنصب مخس عالمات

و الياء و الكسرة و رذف النون و 
 : و مثال ذلك. الفتحة ىي األصل

 َجاِنِب الشرَّن فـََتْسَلمَ  -
 أعِط َذا احلقَّن َرقَّنوُ  -
 ِإنَّن اهلَل  ُِبُّب التـَّنوَّناِبٌْنَ  -
َكان أبُو ُعبَـْيَدَة عامر بن اجلراح  -

و خالد بن الوليد قائدين 
 عظيمٌن

 !َأْكرِْم التيات اجملتهدات -
 َلْن تـََناُلوا الربَّن رحَّن تـُْنِفُق شَلَّنا ربُِبـُّبْونَ  -

 عالمات اجلرّ  .3
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الكسرة و الياء و : للجر ثالث عالمات
و مثال . و الكسرة ىي األصل. الفتحة
 :ذلك

 سَبَسَّنْك بِاْلَفَضاِئلِ  -
 َأِطْع أَْمَر أبِْيكَ  -
ْرُء بأْصَغَرْيوِ  -

َ
 قـَْلِبِو و ِلَسانِوِ : ادل
تـََقرَّنْب ِمَن الصَّناِدقـٌَْنِ و أَنَا َعِن  -

 الَكاِذبـٌَْنِ 
لَْيَس فَاِعُل اخَلًْنِ بِأَْفَضٍل ِمَن  -

 . السَّناِعي ِفْيوِ 
 عالمات اجلزم .4

السكون و : للجزم ثالث عالمات
و . و السكون ىو األصل. رذف النون
 :مثال ذلك
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رًا -  َمْن يـَْفَعْل َخيـْرًا جيَِْد َخيـْ
 َو َمْن يـَْزرَْع َشرًّا جيَِْد َشرًّا -
رَ  - َر تـَْلَق اخلِيـْ  افَعْل اخلَيـْ
 اَل َتدُْع إالَّن اهللَ  -
 قـُْوُلْوا َخيـْرًا تغنمْوا -
 .اُْسُكُتوا َعْن َشٍر َتْسَلُموا -
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 التدريبات

 !عٌن من اآليات التالية فعال أو فاعال أو مفعوال بو

مفعول  فاعل فعل اآليات نمرة
 به

1    

         

   خلق

2     

     

   

3    

     

    

 اإلنسانَ   

قل اعملوا ما  4
 شئتم
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أشهد أن ال  5
 إلو إال اهلل

   

هو الذي أرسل  6
رسوله بالهدى 

  و دٌن الحق

ىو  
 (اهلل)

 

7    
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8        
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BAB II 

I’rob adalah perubahan akhir kalimat karena 

perbedaan amil yang memasukinya baik secara 

lafadh perkiraan. 

a. Pembagian I’rob 

I’rob terbagi menjadi 4 yaitu: rofa’, nashob, 

jar, jazm. 

    

     

     

     

 

    

     

     
 جرّ 

 نصب

 إعراب االسم رفع

 جزم

 جرّ 

 نصب

 تقسيم اإلعراب رفع
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b. Tanda-tanda I’rob 

 عالمة رفع االسم

 

دٌد     مَّم  مُمحَح

انِل       الِلبَح  طَح

نَح      وْس   المُمسْس ِلمُم

 

 

 

 

   
اتٌد     نَح مِل ؤْس نٌد –مُم مِل ؤْس  مُمسْس ِلمٌد -  مُم

 ضمة مفرد

 الواو

 األلف

 عالمة الرفع ضمة

 جزم

 نصب

 إعراب الفعل رفع
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اتٌد      اتٌد - مُمسْس ِلمَح نَح مِل ؤْس  مُم

     
مٌد      الُم - أَحقْسالَح جَح  الرِّر

 

الِلبُم    جَح َح الطَّم  نَح

  

  الطالبان مجتهدان  

 

 

 

 

 

 

 

 

نَح  وْس رَح المُمسْس ِلمُم   حَح َح

 مجع مذكر سامل

 مثىن

 األلف يف ادلثين

 

 مفرد

 مجع تكسًن

 مجع مؤنث سامل
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      جاء أبوك

      ح ر أبوك

ًٌّي        حموك  ن

 
    فُموك راا ٌد 

الٍل  و مَح    أنتَح ذُم

 أمساء اخلمسة

 الواو



 الباب الثالث
 البحث في االسم المرفوع

ظتا انقضى الكالـ يف ذكر مرفوعات االسم ك ما 
يتعلق هبا، شعرنا يف ذكر باب نائبو، ك باب 

اظتبتدإ أك اطترب، ك ما يتعلق هبما من باب كاف ك 
أخواهتا ك ما يتعلق هبا من باب خرب إٌف ك 

ك على ذلك فبياف التفصيل اصتلي على . أخواهتا
: النحو التايل

 الفاعل .أ 
من اظتعركؼ أف الفاعل عبارة عن اسم صريح 
أك مؤكؿ بو، أسند إليو فعل أك مؤكؿ بو مقدـ 

 ك يف .عليو باإلصالة كاقعا منو أك قائما بو
نس العبارة فالفاعل ىو االسم اظترفوع اظتسند 

                                                           
:  بركات ٌوسف هبود، شرح قطر الندى و بل الصدى البن هشام، بٌروت 

 240-239م، ص، 1993دار الفكر، 
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إليو فعل أك ما جرم بو مقدما عليو على 
 مفهـو القصَت من .طريقة فعل أك فاعل

الفاعل قدمو علي اصتاـر ك مصطفى أمُت أنو 
اسم مرفوع تقدمو فعل، ك دٌؿ على الذم 

 ك على لك فحكم الفاعل إذف، .فعل الفعل
ك  (1. ظاىر ك مستًت: الرفع ك ىو قسماف

اًلده : الظاىر مثل فخالد فاعل من -حىضىرى خى
: ك مثل- حىضىرى ك ىو مرفوع بضمة ظاىرة

جىاءى اضتىسىني كىٍجهيوي، فوجهو فاعل للصفة 
ك ىو اما يكوف ضمَت رفع " اضتسن"اظتشبهة 

نىا-كىتىٍب ي : متصال بالفعل مثل تىبػٍ تىٍبتيمىا- كى - كى
تىٍ ى  تىبيوا- كى ك اكتيِبٍ ك ال يظهر عليو - كى

                                                           
دار الفكر، :  عبد الرحمن المكودي، حاشٌة ابن حمدون بن الحاج، بٌروت 

  219دت، ص،

علً الجارم و مصطفى امٌن، النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة،  

 27دار المعارف، ص، : مصر
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اإلعراب ألنو مبٍت، ك إنو حيكم على ػتلو 
ك -الطَّطاًل ي سىافػىرى : ك اظتستًت مثل (2. بالرفع

سافر فعل ماض ك فيو ضمَت مستًت جوازا 
يعود إىل اظتسافر، ك يف سىافػىٍرتى " ىو"تقديره 

.  ضمَت مستًت كجوبا تقديره أن 
: ك الفاعل اما أف يكوف صرحيا كقولك 

، أك مؤكؿ بالصريح ما سبك من  ٍي ه حىضىرى ؾتًى
اظتوصوؿ اضتريف أم اضترؼ اظتصدرم كصلتو 

. بػىلى ىًٍت أنَّطكى ؾتىىٍح ى أم بػىلى ىًٍتٍ ؾتىىاحيكى "مثل 
شىرىحى : ك الفاعل يكوف اشتا صرحيا، ؿتو

مرفوع " شرح"اظتعلم فاعل ك. اٍلميعىلِّلمي الدَّطٍرسى 
مفعوؿ بو منصوب " الدرس"بالضمة الظاىرة 
ك الفاعل أيضا يكوف اشتا . بالفتحة الظاىرة

ىٍدرىسىةً : ضمَتاف ؿتو
" ذىب . "ذىىىٍب ي ًإىلى اظت
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فعل ماض مبٍت على الضم يف ػتل رفع 
" أن ". "مىا سىفىرى ًإالَّط أىٍن ى : "فاعل، ؿتو

ضمَت منفصل مبٍت على الفتح يف ػتل رفع 
أًخٍي ذىىى ى إىلى : ك ؿتو". سافر"فاعل لػػػػػ
فاعل ضمَت مستًت فيو " ذى "لفعل )الصَّطٍيًد 

ك كذلك الفاعل يكوف . (جوازنا تقديره ىو
". يىسيرُّرً ٍ أىٍف تػىفيٍوزى : "اشتا مؤكال بالصريح، ؿتو

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة، " يسر "
ك الياء ضمَت متصل مبٍت . ك النوف للوقاية

" أف. "على السكوف يف ػتل نص  مفعوؿ بو
" تفوز. "حرؼ مصدرم ك نص  ك استقباؿ

ك عالمة نصبو " أف"فعل مضارع منصوب بػػػػ
ك فاعلو ضمَت مستًت فيو كجوبا . الفتحة
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ك " ك اظتصدر اظتؤكؿ من أف تفوز. تقديره أن 
". يسر "فوزؾ يف ػتل رفع فاعل "التقدير 

ك ختتلف حركة إعراب الفاعل حبس  كونو 
مفردا، أك مثٍت أك رتعا أك من األشتاء 

: ك قد جير الفاعل لفظا، ؿتو. إخل....الستة
حرؼ جر مبٍت " من". "ما زارنا من رجل"

. على  السكوف ال ػتل لو من اإلعراب
اسم غتركر لفظا مرفوع ػتال على أنو " رجل"

". زار"فاعل 
 نائب الفاعل .ب 

من اظتعركؼ أف نائ  الفاعل من مباحث 
اظترفوعات، ك ىو اظتسند إليو بعد الفعل 

يٍجتىًهدي، ك : اجملهوؿ أك شبهو، ؿتو
ـي اظت ييٍكرى
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ىٍحميٍودي خيليقيوي ؽتىٍديٍكحه 
 فاجملتهد أسند إىل .اظت

" خلقو"ك ". يكـر"الفعل اجملهوؿ، ك ىو 
" احملمود"أسند إىل شبو الفعل اجملهوؿ ك ىو 
ك اظتراد . فكالمها نائ  فاعل ظتا أسند إليو

بشبو الفعل اجملهوؿ اسم اظتفعوؿ، ك االسم 
ك . اظتنسوب إليو، فاسم اظتفعوؿ كما مٌثل

صىاًحٍ  رىجيالن : "االسم اظتنسوب إليو ؿتو
نائ  فاعل لنبوم " فخلقو". "نػىبىوًيًّيا خيليقيوي 
ألف االسم اظتنسوب يف تأكيل اسم . مرفوع بو

صاح  رجال منسوبا "اظتفعولز ك التقدير 
ك نائ  الفاعل قائم مقاـ ". خلقو إىل األنبياء

ك مل أف . الفاعل بعد حذفو ك نائ  منابو

                                                           
 246 مصطفى الغالٌٌنً، المرجع السابق، ص،  
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الفاعل قد حيذؼ من الكالـ، ل رض من 
. ال راض، فينوب عنو بعد حذفو غَته

اعتمادا على العبارات السابقة، فهناؾ سب  
فاألكؿ، حيذؼ . من اسباب حذؼ الفاعل

فال حاجة إىل ذكره، - إما للعلم بو- الفاعل
كى خيًلقى اإلٍنسىافي : "ألتو معركؼ، ؿتو

إما للجهل -ك الثا ، حيذؼ الفاعل". ضىًعيػٍفنا
، "سرؽ البي : "فال ديكنك تعيينو، ؿتو- بو

ك الثالث، حيذؼ . إذا مل تعرؼ السارؽ
ضرب : "ؿتو-إما للخوؼ عليو-الفاعل

، إذا عرف ى الضارب غَت أنك خف  "الفه 
ك اطتامس، حيذؼ . عليو، فلم تذكره

سرؽ :"ؿتو-إما للخوؼ منو-الفاعل
، إذا عرف ى السارؽ فلم تذكره "اضتصافي 
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ك السادس، حيذؼ . خوفا منو، لشرتو مثال
، "عىمىلى عىمىالن ميٍنكىرنا:"ؿتو-إما لشرفو-الفاعل

ك . إذا عرف ى العامل فلم تذكره، حفظا لشرفو
كى ًإذىا : "إما ألنو ال يتعلق بذكره فائدة، ؿتو

ا أىٍك ريدُّرٍكىىا يُّروا بًأىٍحسىًن ًمنػٍهى ، "حييػِّلٍيتيٍم بًتىًحيَّطةو فىحى
فذكر الذم حيٌيي ال فائدةن منو، ك إمنا ال رض 

. كجوب رٌد التحية لكل من حيٌيي
ك أما األشياء اليت تنوب عن الفاعل فهي 

فاألكؿ اظتفعوؿ بو، . أمور أربعة فيما يلي بيانو
يٍجتىًهدي : ؿتو

ـي اظت ـي األيٍستىاذي : ك األصل. ييٍكرى ييٍكرى
يٍجتىًهدي 

: ك الثا ، اجملركر حبرؼ جٌر، ؿتو. اظت
نظر الناس فس : نظر يف األمر، ك األصل

 يف ك ظتا سقط: "ك منو قولو تعاىل. األمر

                                                           
 زل و تحٌر و ندم:  سقط فً ٌده 
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على شرط أف ال يكوف حرؼ اصتر ". أيديهم
كقف لك، ك ال من : للتعليلن فال يقاؿ

إال إذا جعل  نائ  الفاعل ضمَت . أجلك
: فيكوف التقدير" كيًقفى "الوقوفاظتفهـو من 

، الذم تعهد، مل أك من "كقف الوقوؼ"
ك الثالث، الظرؼ اظتتصرؼ اظتختص، . أجلك

ك ". ، ك ًصٍيمى رىمىضىافي "ميًشيى يػىٍوـه كىاًمله : ؿتو
اظتتصرؼ من الظركؼ ما يصح كقوعو مسندا 
إليو، كيـو ك ليلية ك شهر ك دىر ك أماـ ك 

ك غَت . كراء ك غتلس ك جهة ك ما أشبو ذلك
اظتتصرؼ منها، ما يقع مسندا إليو، فال يكوف 
إال ظرفا، كحيث، ك عوض ك قط ك اآلف ك 

كعند كلدم . مع ك إذا، أك ظرفا ك غتركرا مبن
كلدف ك قبل ك بعد مث أك بايل، كمىت، أك مبن 
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ك الرابع، اظتصدر اظتتصرؼ . كأين. ك إىل
ك . احتيفل احتفاؿه عظيمه : اظتتخصص، ؿتو

ما يقع مسندا إليو : اظتتصرؼ من اظتصادر 
كإكراـ ك احتفاؿ ك إعطاء ك فتح ك نصر ك 

ك غَت اظتتصرؼ منها ما ال يصح أف . ؿتوىا
ألنو ال يكوف إال منصوبا , يقع مسندا إليو

على اظتصدرية، أم على اظتفعولية اظتطلقو، 
 ".معاذ اهلل ك سبحاف اهلل:"ؿتو

 المبتدأ و الخبر .ج 
تقدـ الكالـ عن الفاعل ك نائبو اللذاف من 
مباحث اظترفوعات، ك سيحضر البحث ىنا 
ؽتا يتعلق باظتبتدإ ك اطترب، مها اشتاف تتألف 

العلم نافع، ك : "منهما رتلة مفيدة، ؿتو
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 ك اظتبتدأ ىو االسم اظترفوع .تدعى رتلة اشتية
ك اطترب . اظتسند إليو اطتربف ك ىو اظتخرب عنو

. ىو اظتسند إىل اظتبتدإ ك اظتخرب بو عنو
االجتهاد نافع، فاالجتهاد ؼترب عنو : كقولك

ك . ك نافع ؼترب بو عنو ك نافع ؼترب عن اظتبتدإ
ك . الربيعي منععه : يكوف اظتبتدأ صرحيا كقولك

ك . أف جتتهداكا خَته لكم: مؤكال كقولك
. اجتهادكم خَته لكم: التأكيل

ك األصل يف اظتبتدإ أف يكوف معرفة لكي يفيد 
إذا أخرب عنو، اذ ال معٌت إلخبار عن نكرة 

فاألكؿ، . ز للمبتدإ ستسة احكاـ. أم غتهوؿ
ك الثا ، . البستافي كاسعه : كجوب رفعو، ؿتو

أك . ػتمده رسوؿي اهللً : كجوب كونو معرفة، ؿتو

                                                           
 227 علً رضا، المرجع السابق، ص،  
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غتلس علمو ينتفع بو خَت : نكرة مفيدة، ؿتو
ك الثالث، جواز . من عبادة سبعُت سنة

كيف : "حذفو إف دؿ عليو دليل تقوؿ
أم ىو " غتيهد"، فيقاؿ يف اصتواب "سعيد؟
مىٍن عىًملى صىاضتًنا : ك منو قولو تعاىل. غتتهد

ك الرابع، كجوب . فىًلنػىٍفًسًو كى مىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهىا
:  حذفو
يف : يف دؿ عليو جواب القسم، ؿتو (1

ذٌميت ألفعلن كذا، أم يف ذٌميت عهد ك 
 .ميثاؽ

: إف كاف خربه مصدرا نائبا عن فعلو، ؿتو (2
ٍيله، سىمءعه كى طىاعىةه   .صىبػٍره رتًى

إف كاف اطترب ؼتصوصا باظتدح أك الذـ  (3
، مؤخرا عنها، ؿتو نعم : بعد نًٍعمى ك بًٍئسى
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الرجل أبو طال ، ك بئس الرجل أبو 
 . عت 

إف كاف يف األصل نعتا قطع عن النعية  (4
: يف معرض مدح أك ذـ أك ترحم، ؿتو

ك دع غتالسة فالف . خذ بيد زىَت الكرمي
 .ك أحسن إىل فالف اظتسكُت. اللئيم

ك يضاؼ إىل ذلك، فخرب اظتبتدإ سبعة 
الكتاب : كجوب رفعو، ندك: أحكاـ، فاألكؿ

أف األصل فيو اف يكوف نكرة : ك الثا . رتيل
ىذا : ك قد يكوف جامدا، ؿتو. مشتقة
كجوب مطابقتو للمبتدإ :  ز الثالث. حجره 

ك . إفرادا ك تثنية ك رتعا ك تذكَتا ك تأنيثا
الرابعك جواز حذفو غن دؿ عليو دليل، 

ؿتوؾ خىرىٍج ي فىًإذىا األىسىدي، أم ف ذا السد 
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ك تقولك من غتتهد؟ فيقاؿ يف . حاضره 
أم زىَت غتتهد، ك منو قولو " زىَت: "اصتواب
أم ك ظلها . أكلها دائم ك ظلها: تعاىل

كجوب حذفو يف أربعة : ك اطتامس. كذلك
:  مواضع

أف يدؿ على صفة مطلقة أم دالة على  (1
اصتنة حت  أقداـ : "كجود عاـ، ؿتو

 ". األمهات، ك العلم يف الصدكر
أف يكوف خربا ظتبتدإ صريح يف القسم،  (2

أدين اهلل : لعىٍمريؾى ألىفػٍعىلىنَّط، ك ؿتو: ؿتو
 .ألجتهدف

أف يكوف اظتبتدأ مصدرا، أك اسم التفضيل  (3
مضافا إىل مصدر صريح، ك بعدمها حاؿ 

 .ال تصلح أف تكوف خربا
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" مع"أف يكوف بعد كاك اظتعية كوهنا مبعٌت  (4
. أم مع فعلو. كل امرئ ك ما فعل: ؿتو

ك جاز " مع"فإف مل يتعُت كوهنا مبعٌت 
جواز تعدده، ك اظتبتدأ : ك السادس. إثباتو

خىًليءؿه كات ه شىاعره ك : كاحد، ؿتو
أف األصل فيو أف : ك السابع. خىطي ه 

يتأخر عن اظتبتدإ، ك قد يتقدـ عليو جوازا 
 . أك كجوبا

 كان و أخواتها .د 
تركنا الكالـ عن اظتبتدإ ك اطتربف ك نناقع 

كاف ك "اآلف النواسخ األخرل، ك ىي 
فإف " نواسخ حرفية"، باعتبارىا "أخواهتا

، ك ىي فعل "تعد من النواسخ الفعلية" كاف"
تسمى كاف فعال ناسخا، ألهنا . ناسخ ناقص
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تدخل على اصتملة اإلشتية فت َت حكمها 
حبكم آخر، كما تسمى فعال ناقصا، إذ أهنا 
. تدؿ على زماف فقط ك ال تدؿ على حدث

ك اظتتعرؼ على . ك من مث ال حتتاج إىل فاعل
عمل كاف ك أنواع خربىا، فلننظر غلى 

: العبارات اظتهمة التالية
 العبارات اظتهمة -1

يوسف متخرج يف كلية الًتبية لقسم 
. تعليم الل ة العربية، ك كاف طالبا فيها
ك يكوف اآلف مدرس الل ة العربية يف 

إحدل اظتدارس الثانوية اإلسالمية 
كاف لو رغبة يف االلتحاؽ . بالنبونج

بالدراسات العليا، إال أنو مل يكن 
عنده مبلغ ك أمواؿ دتكنو اظتواصلة 
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ما زاؿ يوسف رغبتو قوية يف . إليها
الدراسة، فليس مقتنعا مبا لديو من 

قاؿ يوما . الدرجة اصتامعية األكىل
لو أصبح ي ذا أمواؿ رتة : "لنفسو

متوفرة ظتا دم ي أتعلم جبد ك اجتهاد 
". يف نيل درجة اظتاجستَت

صار يوسف يف أيامو األخَتة يفكر 
كثَتا يف ت يَت ك حتسُت أحوالو ك 

فأخذ . كذلك رفع مستول حياتو
يقدـ رسائل العريضة إىل مدارس 

ك ما برج ينتظر . لينص  مدرسا
ردكدا على رسائلو، يف حُت مل ينفك 
ببذؿ جهوده يف اضتصوؿ على اظتنحة 
الدراسية من جهات مل يعرفها حىت 
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أضحى يوسف مسركرا عندما . اآلف
يوصل ساعي الربيد إىل بيتو رسالة 

. . ك يبدك أنو متحمس يف قراءهتا. لو
لآلسف، فإذا ىو متعبس، بل . . 

ظل  يف كجهو عالمة اضتزف ك عالمة 
: الرضا، حينما يقرأ ػتتول رسالتو

مدرستنا ليس  حباجة إىل مدرس "
ال يزاؿ عند مدرستنا . . . جديد 

.  ثالثة مدرسي الل ة العربية
بات أمل يوسف يف االلتحاؽ 

بعيدا . . . بالدراسات العليا بعيدا
رغم ذلك، ما فتئ ". عامل الواقع"عن 

يوسف حياكؿ اإلكثار من القراءة ك 
الدراسة، السيما دراسة العلـو العربية 
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- بل يوج  على نفسو-اليت يكوف
على كل حاؿ، يريد . متخصصا فيها

دائما أف يكوف عاظتا متخصصا يف 
تعليم الل ة العربية، ك إف كاف ال 
يقدر على االنتساب بالدراسات 

. العليا
 

 حتليل البحث -2
عرفنا من العبارات اظتهمة السابقة أٌف 

تدخل على اصتملة " كاف ك أخواهتا"
اإلشتية، فًتفع اظتبتدأ ك يسمى اشتها 

فإذا . ك تنص  اطترب ك يسمى خربىا
كاف "تأملنا بعض اصتملة مثل 

يوسف طالبا، ك صار يوسف يفكر، 
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ك ما زاؿ يوسف رغبتو قوية، ك 
ليس  مدرستنا حباجة إىل مدرس 

كاف ك "فهمنا إذا أنذ "جديد، 
كمثل إٌف ك أخواهتا ك ديكن " أخواهتا

أف يكوف خربىا مفردا كاصتملة الوىل، 
ك رتلة فعلية كالثانية، ك رتلة اشتية 

. كالثالثة، ك شبو اصتملة كالرابعة
: ك من اظتعلـو أف أخوات كاف ىي

أصبح، أضحى، أمسى، صار، بات، 
. ليس، زاؿ، برح، فتئ، انفك، داـ

كاف، ظٌل، "فاألفعاؿ الثمانية األكىل  
" أصبح، أضحى، صار، بات، ليس

ك أما أفعاؿ . تعمل بدكف شرط
زاؿ، برح، "االستمرار األربعة األخَتة 
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ك ما تصرؼ منها فإهنا " فتئ، انفك
تعمل بشرط أف تسبق بنفي أك هني 

فالنفي يكوف باضترؼ أك . أك دعاء
 فمثاؿ النفي .بالفعل أك باالسم

ما زاؿ يوسف منتظر، : باضترؼ قولنا
لن نربح راغبُت يف طل  العلم، ك ال 

يزاؿ الطال  جيتهد يف دركسو، ك 
ليس : مثاؿ النفي بالفعل قوؿ الشاعر

كل ذم # ينفك ذا غٍت ك اعًتاز 
ك أما مثاؿ النفي . عفة مقل قنوع

غَت : باالسم فمثاؿ قوؿ الشاعر
كل كافو ليس # منفك أسَت ىوم

ك مثاؿ تقدـ النهي عليها . ي رب

                                                           
، 1م، ج،1977دار المعارف، :  أمٌن علً السٌد، فً علم النحو، القاهرة 

 205، ص، 4طن
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ال تربح مهمال يف دركسو، ال : قولنا
تنفك مطيعا ىواؾ، ال نفتأ عاصيا 

: ك مثاؿ الدعاء. مرتك  الذنوب
أنعم اهلل عليك، ك أحسن إليك، ك 
ال زل  م مورا بنعمو، ك ال برح  

 .ميسورا بكرمو
 آثار كاف ك أخواهتا يف معا  الكالـ -3

لقد فرغنا من الكالـ عن كاف ك 
أخواهتا، ك بقي لنا موضوع مهم جدا 
يتعلق بآثار كاف ك أخواهتا يف معا  

ظتاذا يكوف : لعلنا نتساءؿ. الكالـ
ىذا اظتوضوع مهما؟ رمبا يرجع 

اصتواب إىل إف كاف تستخدـ يف 
حاالت ؼتتلفة ك يف معاف متفاكتة، 
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إىل جان  أننا إذا استخدمناىا يف 
تركي  اصتملة، كقعنا كثَتا يف 

ك كذلك إف كاف عتا دكر . األخطاء
بارزيف توضيح معٌت الكالـ من ناحية 
الزماف الصريف، كما أف كاف تعد من 
اكثر األفعاؿ استخداما يف الكالـ 

فقد . العريب، بل يف القرآف الكرمي
قم  بالبحث عن عدد كاف ك ما 

اشتق منها يف القرآف الكرمي، فوجدت 
 421إف كاف فقط تستخدـ 

. مرة" أربعمائة ك كاحدة ك عشركف"
–أما تكرار كاف ك ما اشتق منها 

-كنا-كنتم-مان -كانوا: مثال
- كونوا-كن-يكونوف-يكوف-تكوف
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فعددىا حوايل - ك ما إىل ذلك
ألف ك ثالذتائة ك أربعوف ك  "1364
 75منتشرة فس أكثر من " ستوف

 ىذه .سورة" ستسة ك سبعوف"
اضتقيقة تدؿ على أف كاف يف القرآف 

ظاىرة من ظواىر الل وية القرآنية 
اصتذابة على البحث فيها ك الكشف 

. عن أسرارىا
ك إذا أردنا أف نتعرؼ على آثار كاف 

ك معانيها يف الكالـ، فإنو من 
األحسن أف نبحث فيها من ناحييت 

الزمن الصريف ك الزمن النحوم أك 
الوظيفي أك سياؽ الكالـ، إذ أف 

                                                           
 أحمد فإاد عبد الباقً، المعجم المفهرس أللفاظ األلفاظ القرآن الكرٌم،  

 814-790، ً،2-م، ط1991دار الفكر، : بٌروت



62 
 

معا  كاف أصبح  كاضحة، إذا ما 
كقع  يف رتلة عتا عالقة معينة 

ك " كاف"فال تًتجم . بالداللة الزمنية
إىل ل تا اإلندكنيسية بػػػػػ " يكوف"
"adalah " دكف النظر إلىى الداللة

ك ظتعرفة آثار . الزمنية ك سياؽ الكالـ
كاف يف معا  الكالـ، يستحسن أف 

: نتأمل األمثلة اآلتية
كاف اهلل غفورا رحيما أ 

كان  بالدنا مستعمرة 
إف الصالة كان  على اظتؤمنُت 

كتابا موقوتا 
خيافوف يوما كاف شره مستطَتا 

كاف خالد بن الوليد حارب ب 
النِب صلى اهلل عليو ك سلم 
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كاف أيب قد سافر إىل مكة 
اظتكرمة قبل سنتُت ماضيُت 

كن  أتعلم يف اظتدرسة الثانوية 
اإلسالمية 

كن  نائما حُت قرع ى الباب 
كاف التالميذ يسبحوف عندما 

بدأت السماء دتطر 
كاف الطال  تعلم العربية قبل 

أف يسافر إىل مصر 
يكوف عندنا فرصة طيبة لدراسة ج 

علم الل ة 
جي  أف يكوف اظتسلموف 

مهتمُت بأمور غَتىم 
يكوف اظتطر غزيرا حُت ندرس 

الل ة العربية 
سيكوف لنا ػتاضرة عامة عن د 
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الًتبية اإلسالمية يف األسبوع 
اآليت 

أريد أف أكوف مهندسا 
مل يكن اهلل لي فر عتم ك ال 

ليهديهم سبيال 
سوؼ يكوف الطال  قد غادر 

إىل شاطئ منذ ساعة 
جيتهد الطال  ليكوف ناجحا ق 

يف االمتحاف النهائي 
إف اظتبذرين كانوا إخواف 

الشياطُت ك كاف الشيطاف لربو 
كافورا 

ما كاف يهوديا ك ال نصرانيا ك 
لكن كاف حنيفا مسلما ك ما 

كاف من اظتشركُت 
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 خبر إن و أخواتها .ه 
إٌف ك "من اظتعركؼ بأف عمال من أعماؿ 

تنص  اظتبتدأ ك يسمى اشتها، ك " أخواهتا
ك ظتعرفة البياف . ترفع اطترب ك يسمى خربىا
. اصتلي فلينظر األمثلة التالية

 إف اعترـى قىدميه  .1
 علم  أف االمتحاف قري ه  .2
 كأف الكتاب أستاذه  .3
 البي  جديده لكن األثاث قدميه  .4
 لي  الفاكهةى ناضجةه  .5
 لعل اظتريض نائمه  .6

من األمثلة السابقة نعرؼ بأف حقيقة كل 
مثاؿ من األمثلة يتألف من اظتبتدإ ك اطترب، ك 

ك لكن اآلسف، . مها مرفوعاف كما علم 
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: بعد أف دخل على كل منها أحد األحرؼ
لي  فكان  -لعلٌ -لكنٌ -كأفٌ -أفٌ -إفٌ 

أكاخر األشتاء كجدت االسم األكؿ منصوبا 
يف كل األمثلة، ك االسم الثا  مرفوعا يف 

ك الذم أحدث ىذا الت يَت ىو . رتيعها
فهو األحرؼ إذان . دخوؿ األحرؼ اظتتقدمة

تدخل على اظتبتدإ ك اطترب، فتنص  األكؿ ك 
. يسمى اشتها، ك ترفع الثا  ك يسمى خربىا

ك إذا تدبرت معا  ىذه األحرؼ الستة يف 
تفيداف توكيد " إٌف ك أفٌ "أمثلتها كجدت 

تفيد تشبيو " كأف"ثبوت اطترب للمبتدإ، ك 
تأيت لالستدراؾ ك ىو " لكن"اظتبتدإ باطترب، ك 

. منع السامع من فهم شيء غَت مقصود
" لعل"تدؿ على دتٍت حصوؿ اطترب، ك " لي "
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تدؿ على الرجاء كقوعو، ك التمٍت يكوف عادة 
ألمر بعيد اضتصوؿ، أما الرجاء فيكوف عادة 

.  يف األمور القريبة كقوعها

 
 تقديم خبر إن وأخواتها .و 

ىو -اصتملة اإلشتية-إف الًتكي  اإلسنادم
إال . يتألف أصال من اظتبتدإ أكال ك اطترب ثانيا

أف يف االستخداـ النحوم حالة من الت يَت 
تطرأ على جزء من أجزاء اصتملة، ك توج  
كضعو يف موضع مل يكن لو يف األصل، ؽتا 

مىت : سؤالنا اآلف. يقدـ اطترب ك يؤخر اظتبتدأ
خرب إف ك أخواهتا كجوبا ك "يكوف تقدمي 

ليكوف اصتواب كاضحا جليا، فلننظر " جوازا؟
: إىل األمثلة اآلتية



68 
 

 التقدمي كجوبا - أ
 إف مع العسر يسرا .1
 إف يف األخوة كحدة .2
 إف يف البي  صاحبة .3

 التقدمي جوازا - ب
 إف عند اهلل الثواب .1
 لكن يف الصـو صحة البدف .2

من األمثلة السابقة، ديكن أف نالحظ كما 
: يلي

تقدمي خرب إٌف ك أخواهتا على اشتها  ( أ
 كجوبا
إذا كاف اطترب ظرفا، ك االسم نكرة ال  .1

إف مع العسر : يسوغ االبتداء بو، ؿتو
 .يسرا
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إذا كاف اطترب غتركرا باضترؼ ك االسم  .2
إٌف : نكرة ال يسوغ االبتداء بو، ؿتو

 .يف اآلخوة كحدة
إذا اشتمل االسم على ضمَت يعود  .3

 .إٌف يف البي  صاحبة: إىل اطترب، ؿتو
تقدمي خرب إٌف ك أخواهتا على اشتها  ( ب

 :جوازا
إذا كاف اطترب ظرفا ك االسم يسوغ  .1

 .إف عند اهلل الثواب: االبتداء بو، ؿتو
إذا كاف اطترب غتركرا باضترؼ يسوغ  .2

لكن يف الصـو : االبتداء بو، ؿتو
 .صحة البدف
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 التدريبات
 !عُت من اآليات الآلتية موقعها يف اإلعراب

ات
اآلي

عل 
فا

 ك  
جار ركر
غت

وؿ  
مفع  بو

اف 
م ك

اس
 ك 

 إٌف
أك

واهتا
أخ

اف  
رب ك

خ
 إفٌ 

أك
ؼ  

ضا
م

 فعل إليو

اقم 
الصالة 
لدلوؾ 

الشمس 
إىل 

غسق 
الليل ك 

قرآف 
الفجر 

إف قرآف 
الفجر 
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كاف 
 مشهودا
ك من 
الليل 

فتهجد 
بو نافلة 

 لك 

       

عسى 
أف 

يبعثك 
ربك 
مقاما 
 ػتمودا

     ؾى   

ك قل 
رٌب 

أدخلٍت 

صدؽ  
مضا)

ؼ 
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مدخل 
صدؽ ك 
أخرجٍت 

ؼترج 
 صدؽ 

 (إليو

ك 
اجعلٍت 

من 
لدنك 

سلطانا 
 نصَتا

       

ك قل 
جاء 

اضتق ك 
زىق 

 الباطل 

 جاء      
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إف 
الباطل 
كاف 
 زىوقا

البا   
 طل

   

ك ننزؿ 
من 

القرآف 
ما ىو 

شفاء ك 
رزتة 

 للمؤمنُت

       

ك اليزيد 
الظاظتُت 

إال 
 خسارا
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الجمعة )
:1) 

 

BAB III 
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Isim-isim marfu’ 

    

     

  

    

    

    

 

A. Fa’il 

Fail adalah isim yang dii’rob rofa’ 

yang jatuh sesudah fi’il mabni ma’lum 

dan isim ini menunjukkan kepada 

seseorang yang melakukan sesuatu 

perbuatan atau orang yang mempunyai 

sifat itu, contoh: 

 إف ك أخواهتا

 كاف ك أخواهتا

 اطترب

 اظترفوعات اظتبتدأ

 نائ  الفاعل

 فاعل
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الِل ُب  - لَجسَج الطَّط  جَج

مُب  - ادِل رِل َج اللَج  مَج

Apabila fi’il itu berupa isim tasniyah 

atau jamak maka fi’ilnya harus mufrod 

sebagaimana kalau fa’ilnya dalam 

keadaan mufrod. Contoh: 

 حضر الطال  .1

 حضرت الطالبات .2

 حضر الطال  .3

Apabila fa’ilnya berupa isim muannas 

maka fa’ilnya harus dimuannaskan 

dengan meletakkan ta’ mudloro’ah 

pada permulaan fi’il mudlori’. Contoh: 

 تنجح المجتهدة

Atau Ta’ muannast yang dibaca sukun, 

contoh: 

 نجحت زٌن 

Di dalam memuannastkan fi’il ada 

kalanya wajib dan ada kalanya ja’iz. 

Wajib memuannastkan fi’ilnya fa’il 

dalam susunan kalimat sebagai berikut: 

1. Apabila fa’ilnya berupa isim dlohir, 

muannats haqiqi dan tidak berpisah 

dengan fi’ilnya, contoh: 
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 قالت امرأة العزٌز

2. Apabila fa’ilnya berupa isim dlomir 

yang kembali kepada isim 

muannast, contoh: 

 التلمٌذة ذهبت إلً المدرسة -

 الشمس تطلع حوالً الساعة السادسة -

boleh memuannastkan atau tidak 

memuannastkan fi’il pada susunan 

kalimat sebagai berikut: 

1. Apabila fa’ilnya terdiri dari isim 

dhohir dan muannast haqiqi 

tetapi antara fiil dengan fa’ilnya 

terdapat kata yang memisah, 

contoh: 

 ٌآٌها الذٌن آمنوا إذا جاءكم المإمنات -

 جاءتك زائرة -

2. Apabila fa’ilnya berupa isim 

dhohir yang muannats majazi, 

contoh: 

 قام الحر  -

 قامت الحر  -

3. Apabila fa’ilnya berupa jamak 

taksir, contoh: 

ا بالحق نَج بِّ لُب رُب سُب  لقد جاءت رُب
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LATIHAN 

1. Terangkan fi’il-fi’il dalam kalimat 

di bawah ini yang wajib, yang boleh 

dan yang dilarang 

memuannatskannya, serta sebutkan 

sebab-sebabnya: 

 هذه الطالبة قدمت مساعدة كبٌرة للمحتجات -

 جاءت إلً المدرسة معلمة جدٌدة -

طلعت الشمس فانتشر الضوء و بدأت الحرارة  -

 تشتدُّد 

 مر  محمٌد فؤقبل أصدقاإه لزٌارته -

من كثرت ذنوبه و قلّت حسنته، ضعف أمله  -

 فً الجنة

2. Jadikanlah isim-isim di bawah ini 

menjadi fa’ilnya fi’il yang wajib 

dan yang boleh memuannatskannya 

dengan menyabutkan sebab-

sebabnya! 

 فاطمةُب  -

 زٌن ُب  -

 عائشة -

B. Naibul Fa’il 

Naibul fa’il ialah isim yang menempati 

tempatnya fa’il sesudah fa’ilnya itu 
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dibuang dan fi’ilnya berupa fi’il mabni 

majhul, contoh: 

 طرد الكسول -

 ٌكرم المجدّ  -

Fai’il yang mabni majhul huruf 

pertama selalu dibaca dhommah dan 

huruf sebelum akhir dibaca kasroh 

apabila fi’ilnya berupa fi’il madhi. 

Juga huruf pertama dibaca dhommah 

dan huruf sebelum akhir dibaca fathah 

apabila fi’ilnya berupa fi’il mudhori’, 

sebagaimana kedua contoh tersebut d 

atas. 

Pada umumnya fa’il itu dibuang, 

karena tidak diketahui seperti:  قَج رِل سُب

ااُب  تَج  المَج

(harta itu dicuri) ketika si pencuri tidak 

diketahui, karena kadang kala sudah 

maklum (dketahui) bagi pendengar dan 

pembicara, maka tidak ada factor yang 

mendorong untuk menyebutkannya, 

contoh: 

لق اإلنسانُب ضعٌفا -  و لُب

 و للق هللاُب اإلنسانَج ضعٌفا -
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Yakni apakah yang dapat 

menggantikan fa’il? 

Yang dapat menggantikan fail ialah 

maf’ul bih sebagaimana kedua contoh 

di atas: 

 طرد الكسول -

 ٌكرم المجدّ  -

Yang asalnya  

 طرد الرئٌس الكسول -

 أكرم المعلم المجدّ  -

Maka kedua fa’ilnya ( المعلم+الرئٌس ) 

dari dua buah kalimat tersebut dibuang 

dan kedua fi’il tersebut dibuat fi’il 

mabni majhul, sesudah itu maf’ul 

bihnya ( المجد+الكسول ) menempati 

tampat fa’ilnya, maka kedua kalimat 

tersebut menjadi: 

رد الكسول -  طُب

 ٌكرم المجدّ  -

Apabila maf’ul bih-nya lebih dari satu 

maka maf’ul bih yang pertamalah yang 

menggantikan fa’il, sedang yang selain 

itu tetap manshub, contoh: 

ابرونَج أجرهم بغٌر حسا  فَّطى الصَّط  ٌُبوَج
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Yang asalnya:  

 ٌوفً هللا الصابرٌن أجرهم بغٌر حسا 

Dan seperti contoh:  

ًَج السائل لباسا  أُبعط

Yang asalnya: 

 أعطٌتُب السائلَج لباسا

Apabila fi’il yang mabni majhul itu 

berupa fi’il lazim (tidak mempunyai 

maf’ul bih) maka naibul fa’ilnya boleh 

berupa: 

1. Dhorof: 

 شُبهدت لٌلة القدر

2. Masdar : 

 سٌر سٌٌر طوٌلٌ 

3. Jar majrur: 

 قب  علً اللصّ 

LATIHAN 

1. bentuklah tiap-tiap fi’il di bawah 

ini menjadi fi’il mabni majhul 

dan jelaskan naibul fa’ilnya: 

 أعطً المعلم الطال  هدٌة -

 ظننت محمدا مجتهدا -

 اجتمع الجٌش فً الساحة -

 قال الرئٌس قوال شدٌدا -
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 ٌضاعف هللا الحسنات، و ٌعفو عن السٌئات -

-  

2. terangkan naibul fail pada 

kalimat-kalimat berikut ini dan 

fi’ilnya jadikan mabni fa’il 

(mabni ma’lum): 

 ٌرجً اللٌر منك -

 منح السائل صدقة -

 جلس جلوس طوٌل -

 

C. Mubtada’ dan Khobar 

 

 الشمس مضٌئة -

 الطائرة مرٌحة -

 

Macam-macam khobar  

Khobar itu ada tiga macam: 

1. Jumlah ismiyah atau jumlah fi’liyah 

Contoh ismiyah:  

 البٌت حدٌقته واسعة

Contoh jumlah fi’liyah: 

 اإلندونٌسً ٌح  بالده

Bagi khabar yang berupa jumlah 

harus mengandung dhomir(kata 
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ganti) yang sesuai dengan mubtada’ 

dalam bentuk mufrod, tasniyah, 

jamak, baik mudzakkar maupun 

muannastnya, contoh: 

ٌّان   ٌحبان بالدهما  اإلندونٌس

2. Khobar  syibhul jumlsh ysitu 

dhorof atau jar majrur 

Contoh dhorof: 

 ذهبت الى المدرسة صباحا

Contoh jar majrur: 

 فً المدرسة فصول كثٌرة

Sebagian ulama ahli nahwu 

berpendapat bahwa khobar tersebut 

bukanlah dhorof atau jar majrur, 

tetapi ta’aliknya dhorof atau jar 

majrur berupa kata yang dibuang. 

Dalam contoh pertama berupa: 

 موجودة+ معاونة 

Sehingga kalimat tersebut berbunyi: 

 ٌد هللا موجودة و متعاونة مع الجماعة

Sedang dalam contoh kedua 

berupa:  مستقر 

Sehingga kalimat tersebut berbunyi: 
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  الماء مستقر فً الكو 

3. Khobar mufrod yaitu khobar yang 

bukan berupa jumlah dan bukan 

syibhul jumlah, yang dimaksud 

dengan khobar mufrod adalah isim 

mufrod, isim tastniyah, isim jama’, 

di dalam khobar ini harus sesua 

dengan mubtada’ di dalam bentuk 

mufrod, tasniyah, jamak mudzakar 

atau muannastnya, contoh: 

 المجتهد محبو  -

 المجتهدان محبوبان -

 المجتهدون محبون -

 المجتهدات محبات -

Khobar itu kadang-kadang lebih 

dari satu sebagaimana firman Allah: 

 هو الغفور الودود ذو العرش المجٌد

Mubtada’ musytaq kadang-kadang 

membutuhkan fa’il, bahkan 

khobarnya itu kebanyakan berupa 

fa’il. Contoh: 

 أنا جائع ألوك ما مغلو  أتباعك؟
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Biasanya mubtada’ itu didahulukan, 

sedangkan khobar diakhirkan 

sebagaimana pada contoh-contoh 

yang lalu, tetapi kadang-kadang 

khobar itu didahulukan seperti  

firman Allah: 

 هلل األمر من قبل و من بعد

Dan seperti:   ٌفً الدار ضٌف 

Boleh membuang mubtada’ apabila 

ada suatu dalil yang menunjukkan, 

sebagaimana seseorang bertanya: 

 أٌن أبوك؟

 (أبً فً البٌت) yakni (فً البٌت)

Begitu juga boleh membuang 

khobar apabila terdapat dalil yang 

menunjukkan seperti seseorang 

bertanya kepadamu: (من عندكم؟) lalu 

kamu menjawab: ( ٌضٌف) yakni ( عندنا

 (ضٌفٌ 

Wajib membuang khobar apabila 

jatuh sesudah “لو ال” 

Contoh: (لو ال الدٌن لهلك الناس) 

Asalnya (لو ال الدٌن موجود لهلك الناس) 
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LATIHAN 

1. Tentukan mubtada’ dan khobar 

pada kalimat berikut ini serta 

jelaskan pula macam-macam 

khobarnya! 

 الرٌاء من اللصال الذمٌمة -

 اإللالص من اسمً اللصال -

 من العار نكران المعروف -

 العصفور فوق الشجرة -

 السمك ٌسبح فً البحر -

 الطاووس شعره جمٌل -

2. Terangkan kata yang dibuang 

dalam kalimat ini! 

 

D. Kaana dan Saudara-saudaranya 

Saudara-saudara  antara lain: 

 صار – بات – ظّل – أمسً – اضحً –أصبح 

–  ما فتئ – ما زال – لٌس –

  ما دام– ما برح 

Fi’il ini serta yang ditashrif dari 

padanya masuk pada mubtada’ dan 

khobar, yang fungsinya merofa’kan 

mubtada’ dan mubtada’ ini dinamakan 

isimnya serta menashabkan khobar dan 
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khobar ini dinamakan khobarnya, 

contoh:  

 و ما كان عطاء ربك محظورا -

و إذا بشر أحدكم باألنثً ظّل وجهه مسوّدا و  -

 هو كظٌم

ا - ٌّ  و أوصانً بالصالة و الزكاة ما دمت ح

Sama dengan “لٌس” ialah “ما” menurut 

pendapat ahli hijaz, oleh karena itu “ما” 

disebut “ما الحجازٌة” seperti firman 

Allah : (ما هذا بشرا) 

 tidak berfungsi di dalam I’robnya ”ما“

seperti “لٌس” ketika khobarnya 

bersamaan dengan “إال”, contoh:    

 و ما محمد إال رسول -

 بات الطٌر أي نام و هجر -

Khusus fi’il mudhori’nya “كان” yang 

I’robnya jazm boleh dibuang “”nya 

ketika tidak bertemu dengan huruf 

yang berharokat sukun, contoh firman 

Allah:  

 فإن ٌتوابوا ٌك لٌرا لهم

Asalnya:  لم ٌكن لٌرا لهم 

Tetapi apabila sesudah “كان’ itu 

terdapat huruf yang diberi harokat 
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sukun, maka nunnya tidak boleh 

dibuang. Contoh:  

 لم ٌكن هللا لٌغفر لهم

Sama dengan “كان” dan saudara-

saudaranya di dalam fungsinya ada 3 

macam fi’il di bawah ini: 

1. Af’alul muqorrobah (أفعال المقاربة), 

dinamakan demikian karena fi’il itu 

menunjukkan pada dekatnya 

terjadinya khobar, fi’il-fi’il ini 

ialah: 

 dan tashrif yang ada (كان) dan (أوشك)

padanya, contoh:  

 ٌكاد سنا برقه ٌذه  باألبصار -

 أوشكت الشمس  -

Khobar dari fi’il-fi’il ini berupa 

jumlah fi’liyah yang fi’ilnya berupa 

fi’il mudhori’ disertai dengan Hk 

masdariyah atau tidak disertainya 

sebagaimana pada kedua contoh di 

atas. 

2. Af’alur roja’ (أفعال الرجاء), 

dinamakan demikian karena fi’il ini 

menunjukkan kepada harapan 
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jatuhnya khobar, yang paling 

penting dari fi’il-fi’il ini ialah: 

 (عسى ربكم أن ٌرحمكم) :contoh ,”عسى“

Khobar dari kalimat berikut ini 

berupa jumlah fi’liyah yang fi’ilnya 

terdiri dari fi’il mudhori’ dan pada 

umumnya disertai dengan “أن” 

masdariyah, seperti contoh di atas. 

3. Af’alus syuru’ (أفعال الشروا), 

dinamakan demikian karena fi’il-

fi’il itu menunjukkan kepada 

dimulanya suatu pekerjaan. Yang 

paling penting dari fi’il-fi’il ini 

ialah: ( أنشؤ-  جعل –ألذ  ) contohnya: 

 ألذ محّمد ٌعد العدة -

 جعل سعٌٌد ٌكت  رد الرسالة -

 أنشؤ علً ٌلط  -

Khobar dari fi’il-fi’il ini berupa 

jumlah fi’liyah yang fi’ilnya berupa 

fi’il mudhori’ yang tidak didahului 

dengan “أن” dan semua fi’il-fi’il ini 

dinamai (أفعال الناسلة)  

 

LATIHAN 
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1. Terangkan fi’il-fi’il naqish beserta 

isim dan khobarnya pada kalimat di 

bawah ini! 

 أسمٌنا فرحٌن -

 ٌبٌت المدٌن حزٌنا -

 عسى هللا أن ٌؤتً بالفتح -

 و إذا بشر أحدكم باألنثى ظّل وجهه -

 و ما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال -

2. Masukanlah fi’il muqorobah, fi’il 

roja’, fi’il syuru’ yang sesuai 

dengan kalimat di bawah ini!: 

 الحّر ٌزول -

 العسر ٌتلوه ٌسر -

 التاجر اللائن ٌفشل -

 المدرس ٌشرف على النظام -

  

E. Inna dan Saudara-saudaranya 

Saudara-saudara “ ّإن” ialah: 

 أّن، كؤّن، لٌس، لعّل، ال النافٌة للجنس

Huruf-huruf ini masuk dalam mubtada’ 

dan khobar yang fungsinya ialah 

menashabkan mubtada’, dan mubtada’ 

ini dinamakan isimnya merofa’kan 
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khobar, khobar ini dinamakan 

khobarnya. contoh: 

إّن هللا قادر على أن ٌنزل ٰاٌة و لكن أكثرهم ال  -

 ٌعلمون

 إّن المتقٌن فً جنات و عٌو  -

 لعّل هللا ٌحدث بعد ذلك أمرا -

 :yang dibaca kasroh (إنّ )

 yang (إنّ ) yang dibaca kasroh ialah (إنّ )

jatuh pada: 

1. Pada awal kalimat, contoh: 

 إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا -

2. Sesudah lafal al-qoul (القول), contoh: 

 إنً عبد هللا ٰاتانً الكتا : قال -

3. Sesudah (أال) istifham (أال استفهامٌة) 

yang dibuat permulaan kalimat, 

contoh: 

أال إن أولٌاء هللا ال لوٌف علٌهم و ال هم  -

 ٌحزنون

 :yang hamzahnya dibaca fathah (أنّ )

Adapun “ ّأن” yang hamzahnya dibaca 

ialah “ ّأن” beserta isim dan khobarnya 

yang bias dita’wil masdar, sedangkan 

masdar itu bias menjadi: 

1. Fa’il, seperti:  
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كَج  -  سّرنً أنك ناجٌح أي سّرنً نجاحُب

2. Naibul fa’il, seperti:  

-  ًّ ًّ أنه استمع نفٌر ن الجّن أي أوحً إل أوحً إل

 استماعهم

3. Maf’ul bih, seperti:  

 عرفت أنك مللص أي عرفت إلالصك -

4. Jar majrur, seperti:  

 .كافؤته ألنه مللص أي إللالصه -

 dan saudara-saudaranya tidak (إنّ )

berfungsi: 

 dan saudara-saudaranya tidak (إنّ )

berfungsi apabila berhubungan dengan (ما) 

zaidah, dalam hal ini mubtada’ dan 

khobarnya tetap dalam rofa’ seperti biasa. 

Contoh: 

 إنما األعمال بالنٌات -

 .اعلموا أنما الحٌاة الدنٌا لعٌ  و لهوٌ  -

 البضائع كثٌرةٌ و لكنهما األسعار غالٌة -

Dalam hal ini huruf tersebut di atas 

boleh masuk ke dalam jumlah fi’liyah, 

contoh: 
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 ال أسعى للمال و لكنما أسعى لللٌر -

ٌُبحترم اإلنسان لعلمه ة للقه -  إنما 

Pada umumnya “ ّلكن” dibaca ringan 

(nunnya dberi harokat sukun) yakni manjadi 

 .tidak berfungsi ”لكنْن “ Dalam hal ini maka .”لكنْن “

Contoh: 

لكن الراسلون فً العلم منهم و المإمنون  -

 .ٌإمنون بما أنزل إلٌك

LATIHAN 

1. Terangkanlah “ ّإن” yang hamzahnya 

dibaca kasroh atau fathah pada kalimat 

di bawah ini serta sebutkan sebab-

sebabnya! 

 أولم ٌرو أن هللا ٌبسط الرزق لمن ٌشاء و ٌقدر -

 إّن فً ذلك آلٌات لقوم ٌإمنون -

ًّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا  - قد أوحً إل

 سمعنا قرآنا عجبا

 من المعروف أن مصر كثٌرة اآلثار -

 إنه لٌسرنً أنك مجتهد -

2. Hilangkanlah “ ّإن”dan saudara-

saudaranya pada kalimat di bawah ini 
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kemudian ucapkanlah menjadi kalimat 

sempurna! 

 إنك ال تللف المٌعاد -

 إن أباكم كرٌم -

 لعّل المسلمٌن متحدون -

 كؤنك ساعد الضعٌف -

3. Terangkanlah “ ّإن”dan saudara-

saudaranya yang berfungsi dan yang 

tidak berfungsi serta sebab-sebabnya: 

و اعلموا أن فٌكم رسول هللا لو ٌطٌعكم فً  -

كثٌر من األم لعنتم و لكن هللا حّب  إلٌكم 

 اإلٌمان

قل إنما أنا بشر مثلكم ٌوحى إلً أنما إلهكم إلٌه  -

 .واحدٌ 



 الباب الرابع
 البحث في االسم المنصوب

ادلفعول بو، و ادلفعول فيو، : ادلفاعيل مخسة و ىي
و ادلفعول لو أو ألجلو، و ادلفعول ادلطلق، مث 

 .ادلفعول معو
 المفعول به .أ 

ادلفعول بو ىو ما وقع عليو فعل الفاعل، و 
و . قطف ادلزارع التفاح: يكون منصوبا، ضلو

قد يتعدد ادلفعول بو كما يتعدد النعت، و 
ذلك حبسب األفعال، فهناك أفعال تأخذ 

مفعوال بو واحدا، و ىناك أفعال ربتاج إىل 
مفعولٌن، كأفعال الظن، و اليقٌن و التحويل، 

و ىناك . ظننت اجلهاد طريق احلرية: ضلو
: بعض األفعال تتعدي إىل ثالثة مفاعيل، ضلو
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َرتُُو الَكَسَل و خيما و قد يتعدد ادلفعول . أَ َخي ْ
بو يف الكالم، إن كان الفعل متعديا إىل 

أعطيُت : أكثر من مفعول بو واحدا، ضلو
الفقًَن درعلًا، ظَننُت اأَلمَر واقًعا، أعلنُت 

 . سعيًدا األمر جلًيا
و يضاف إىل ذلك فإن ادلفعول بو ينقسم إىل 

: و الصريح قسمان. صريح و غًن صريح
، و (بلدة عراق)فتح خالٌد احلًنة: ظاىر ضلو

أكرمُتَك و أكرمُتهم، أو : ضمًن متصل ضلو
إياك نعبد و إياك نستعٌن، و : منفصل ضلو

: و غًن صريح ثالثة أقسام. إياه أريد: ضلو
: مؤول دبصدر بعد حرف مصدري، ضلو

مؤول " أنك رلتهد"علمُت أنك رلتهد، 
دبصدر منصوب مفعول بو لعلمت، و 
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فجملة مؤولة . علمت اجتهادك: التأويل
و الكاف مفعول . ظننتك ذبتهد: دبفرد، ضلو

، و مجلة ذبتهد ىي يف "ظننت"بو  األول ل
: زلل نصب مفعول بو الثاين، و التأويل

: و جار و رلرور، ضلو. طننتك رلتهدا
رلرور بالباء و ىو يف " يدك"أمسكُت بيدك، 

. زلل نصب مفعول بو غًن صحيح ألمسكت
و قد يسقط حرف اجلر فينصب اجملرور علي 

ادلنصوب علي نزع : و يسمي. أنو مفعول بو
اخلافض فهو يرجع إيل أصلو من النصب 

# مترون الديار، و مل تعوجوا"كقول الشاعر 
 .كالمكم علّي إذا حرام

و جبانب األقسام فادلفعول بو لو أربعة 
فاألول أنو غلب نصبو، و الثاين، أنو : أحكام
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رعت ادلاشيُة : غلوز حذفو لدليل، ضلو
، "ىل رأيت خليال؟: "العشب، و يقال

و الضمًن يعود إيل خليل، " رأيتُ : "فتقول
و " ما ودعك ربك و ما قلي: "قال تعايل

: ،  و قال"و ما قالك أي أبغضك"ادلراد بو 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إال تذكرة دلن 

و قد ينزل ادلتعدي منزلة الالزم لعدم ". ؼلشي
تعلق غرض بادلفعول بو، فال يذكر لو مفعول 

ىل يستوي الذين : "و ال يقدر، كقولو تعايل
و ما نصب " يعلمون و الذين ال يعلمون

مفعولٌن من أفعال القلوب، جاز فيو حذف 
فمن . مفعولٌن معا، و حذف أحدعلا لدليل

و لقد نزلِت فال : "حذف أحدعلا قول عنرتة
و . مين دبنزلة احملب ادلكرم#تظين غًنه
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الثالث، أنو غلوز أن ػلذف فعلو لدليل، و 
أي " العلماء: "من أكرم؟ فتقول: يقال لك

فيجب ". أي أكرم العلماء". أكرم العلماء
حذفو يف األمثلة و ضلوىا شلا اشتهر حبذف 

الكالب علي البقر، أي أرسل : الفعل، ضلو
أمر مبكياتك، ال أمر : الكالب، و ضلو

كل : مضحكاتك، أي الزم و اقبل، ضلو
شيء و ال شيمة حر، أي أتت كل شيء و 

أىال و سهال، : ال تأت شيمة حر، و ضلو
و الرابع أن . أي جئَت أىال و نزلت سهال

و قد . األصل فيو أن يتأخر عن الفعل الفاعل
يتقدم علي الفاعل أو علي الفعل و الفاعل 

كتب زىًٌن الدرس، و "و مثال ذلك . معا
 ".كتب الدرَس زىًنٌ 
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 المفعول فيه .ب 
ادلفعول فيو ىو يذكر لبيان زمان الفعل أو 

مكانو، و ىو منصوب علي الظرفية الزمانية 
ذىبُت إيل العمل باكرًا، : ضلو. أو ادلكانية

ظرف زمان، منصوب بالفتحة علي " باكرا"
. وقفُت أمام باب ادلدرسة. أنو مفعول فيو

ظرف مكان، منصوب بالفتحة علي " أمام"
أنو مفعول فيو، و يكون ظرف الزمان جوابا 

" أين"و ظرف ادلكان جوابا علي " ميت"علي 
. أمامو" يف"و ينصب كل منهما بتقدير 

فظرف الزمان، ما يدل علي وقت وقع فيو 
و أما ظرف . سافرُت ليال: احلدث، ضلو

ادلكان ىو ما يدل علي مكان وقع فيو 
و . وقفُت ربَت علم العلم: احلدث، ضلو
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إما -سواء أكان زمانيا أم مكانيا-الظرف
ادلوقُت و : و يقال للمحمود"مبهم أو زلدود 

، و إما متصرف أو غًن "ادلختص أيضا
 .متصرف

 المفعول له أو ألجله  .ج 
ادلفعول لو أو ألجلو ىو مصدر منصوب 

وقف : يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، ضلو
مفعول ألجلو " احرتاما. "القوم احرتاما لألمًن

و ىناك شروط . منصوب بالفتحة الظاىرة
 :للمفعول ألجلو

 أن يكون علة أي سبب دلا قبلو .1
 أن يشرتك مع عاملو يف الزمان .2
 أن يشرتك مع عاملو يف الفاعل .3
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و ادلراد بادلصدر . أن يكون مصدرا قلبيا .4
القليب ىو ادلصدر الذي يدل علي حدث 

 .ال يدرك باحلواس

فاألول : و للمفعول من أجلو ثالثة أحكام
ينصب، إذا استويف شروط نصبو، علي أنو 

و إن ذكر للتعليل، و . مفعول ألجلو صريح
مل يستوف الشروط، جر حبرف اجلر ادلفيدة 

و ". جئُت للكتابة: "للتعليل، مثال ذلك
اعتًن أنو يف زلل نصب علي أنو مفعول 

و قد اجتمع ادلنصوبان . ألجلو غًن صريح
: الصريح و غًن الصريح، يف قولو تعايل

غلعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق "
و الثاين، غلوز تقدمي ادلفعول ". حذر ادلوت

و الثالث، . ألجلو أتيت، و للتجارة سافرتُ 
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ال غلب نصب ادلصدر ادلستويف شروط نصبو، 
و ىو يف ذلك علي . بل غلوز نصبو و جره

 :ثالثة صور

و اإلضافة، " ال"أن يتجرد ن  -1
وقف الناس : فاألكثر نصبو، ضلو

 .احرتاما للعامل
، فاألكثر جره حبرف "ال"أن يقرتن ب   -2

 .سافرُت للرغبة يف العلم: اجلر، ضلو
أن يضاف فاألمران سواء، نصبو و  -3

تركُت ادلنكَر : جره حبرف اجلر، تقول
خشيًة هلل، أو اخلشية هلل، أو من 

 .خشية اهلل
ينفقون : زمن النصب قولو تعايل

 .أمواذلم ابتغاء مرضاة اهلل
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 المفعول المطلق .د 
ادلفعول ادلطلق ىو مصدر منصوب يذكر بعد 

أو لبيان . كلمُتُو تكليًما: فعل لتوكيده، ضلو
انطلقُت انطالقة األرنب، أو : نوعو، ضلو

و . اندفعُت اندفاعتٌن: لبيان عدده، ضلو
 :ادلفعول ادلطلق نوعان

لفظي، و ىو ما طابق فعلو من حيث  . أ
َىبَّ ىبوبا، اندفع : اللفظ، ضلو

 .و غًنىا.... اندفاعا
معنوي، و ىو ما طابق فعلو ن حيث  . ب

جلس قعوًدا، و : ادلعين دون اللفظ، ضلو
 .ىبط وقوًعا

فاألول، : و ادلفعول ادلطلق لو ثالثة أحكام
أنو غلب نصبو، و الثاين، أنو غلب أن يقع 



106 
 

فإن كان للنوع . بعد العامل، إن كان للتأكيد
أو العدد، جاز أن يذكر بعده أو قبلو، إال إن 

كان استفهاما أو شرطا، فيجب تقدمو علي 
و . عاملو، كما رأيت يف أمثلتها اليت تقدمت

ذلك ألن ألمساء االستفهام و الشرط صدر 
و الثالث، أنو غلوز أن ػلذف عاملو، . الكالم

إن كان نوعيا أو عدديا، لقرينة دالة عليو، 
بلي : ما جلست، فيقال يف اجلواب: تقول

إنك ال : جلوسا طويال، أو جلستٌن، و يقال
 .بلي اعتناء عظيما: تعتين بعملك، فتقول

و أما ادلصدر ادلؤكد فال غلوز حذف عاملو 
علي األصح من مذاىب النحاة، ألنو إظلا 

و حذف عاملو . جيء للتقوية و التأكيد
و ما جيئ بو من ادلصادر . ينايف ىذا الغرض
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نائبا عن فعلو أي بدال من ذكر فعلو، مل غلز 
سقيا : ذكر عاملو، بل ػلذف وجوبا، ضلو

أتوانيا # صربا علي الشدائد # لك و رعيا 
محدا و شكرا ال كفرا # و قد جّد قرناؤك؟ 

تبا # ويل الظادلٌن # عجبا لك # 
 .أنت صديقي حقا#وػلك # للخائنٌن 

 المفعول معه .ه 
ادلفعول معو ىو اسم منصوب، يقع فضلة 

و يتكون الواو " مع"بعدالواو اليت دبعين 
سرُت و : للمعية، و يتكون الواو للمعية ضلو

للمعية حرف " و الشاطئ"الواو يف . الشاطئ
. مبين علي الفتح ال زلل لو من اإلعراب

مفعول معو منصوب و عالمة " الشاطئ"
 .نصبو فتحة ظاىرة
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و يشرتط يف نصب ما بعد الواو علي أنو 
فاألول، أن يكون . مفعول معو ثالثة شروط

. فضلة أي حبيث يصح انعقاد اجلملة بدونو
: فإن كان االسم التايل للواو عمدة، ضلو

اشرتك سعيد و خليل، مل غلز نصبو علي 
ادلعية، بل غلب عطفو علي ما قبلو، فتكون 

ىنا عمدة، " خليل"و إظلا كان . الواو عاطفة
الذي ىو " سعيد"لوجوب عطفو علي 

. و ادلعطوف لو حكم ادلعطوف عليو. عمدة
و إظلا وجب عطفو ألن فعل االشرتاك ال يقع 

فبالعطف يكون االشرتاك . إال من متعدد
فلو نصبتو لكان فضلة، و . مسندا إليهما معا

مل يكن لو حظ يف االشرتاك حاصال من 
و الثاين أن يكون ما . واحد، و ىذا شلتنع
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كل امرئ و : فإن سبقو مفرد، ضلو. قبلو مجلة
معطوف علي كل، و اخلرب زلذوف : شأنو

كل امرئ و شأنو : و التقدير. وجوبا
علي أنو " كل"و لك أن تنصب . مقرتنان

دع و : "مفعول بو لفعل زلذوف تقديره
. حينئذ عليو منصوبا" شأنو"، فتعطف  "اترك

و الثالث، أن تكون الواو اليت تسبقو دبعين 
فإن نعٌن أن تكون الواو للعطف، ". مع"

جاء خالد و سعيد : لعدم صحة ادلعية، ضلو
قبلو، أو بعده، مل يكن ما بعدىا مفعوال معو، 

: ، إذ لو قلت"مع"ألن الواو منا ليست دبعين 
وحده خالد مع سعيد قبلو، أو بعده، كان 

و إن تعٌن أن تكون . الكالم ظاىر الفساد
جاء علي و : واو احلال فكذلك، ضلو
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و مثال ما اجتمعت فيو . الشمس طالعة
و ما لك و . شار علي و اجلبل: الشروط

ىنا اسم استفهام يف زلل رفع " ما"سعيدا؟ و 
متعلق باخلرب احملذوف، و " لك"ميتدأ، و 

مفعول " سعيد"ما حصل لك، و : التقدير
ىنا " ما"و . و ما انت و سليما. معو

" أنت"استفهامية يف زلل رفع خرب مقدم، و 
 .  مفعول معو" سليما"مث . مبتدأ مؤخر

 الحال .و 
احلال ىو اسم منصوب يبٌن ىيئة الفاعل أو 

 و ىي وصف .ادلفعول حٌن وقوع الفعل
نكرة مشتقة واقعة بعد متام الكالم تبٌن ىيئة 

                                                           
 علً الجارم و مصطفً أمٌن، النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة  

 96، ص،3مطبعة المعارف، دت، ج،: للمدارس االبتدائٌة، القاهرة
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 و ادلراد بوقوع .صاحبها عند صدور الفعل
احلال بعد متام الكالم و ردىا بعد مجلة 

مستغنية عنها من جهة تركيب الكالم ال من 
جهة ادلعين، إذ كثًنا ما تكون احلال الزم 

و ىي أيضا وصف فضلة . إلمتام معين اجلملة
يذكر لبيان ىيئة االسم الذي يكون الوصف 

و أما صاحب احلال إما أن يكون . منو
أو نائبا عن . رجع ادلسافر سادلا: فاعال، مثل

أو . تؤكل الفاكهة ناضجة: الفاعل، ضلو
أو . ال تشرب ادلاء حارّا: مفعوال بو، ضلو

أنت رلتهدا أخي، أو : مفعوال مطلقا، مثل
ىذا اذلالل طالعا، أو رلرور حبرف : خرب، ضلو
ال تسر يف الليل مظلما، أو مضافا : جر، مثل

                                                           
م، 1989مكتبة لبنان، :  أنطون الدحداح، معجم قواعد اللغة العربٌة، بٌروت 

 198، ص،4ج، 
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إليو، و ىذا بشرط أن يكون يف ادلعين أو يف 
 :و ذلك يف صورتٌن. التقدير فاعال أو مفعوال

أن يكون ادلضاف مصدرا أو وصفا  .1
مضافٌن إىل فاعلهما أو نائب فاعلهما أو 

مفعوذلما، فادلصدر ادلضاف إىل فاعلو 
و الوصف : يسرين حضورك سادلا: مثل

أنَت حسن : ادلضاف إىل فاعلو ضلو
و الوصف ادلضاف إىل : الرجل متخلقا

خالد زلمود الطالب : نائب فاعلو ضلو
و ادلصدر ادلضاف إىل مفعولو، : ماىرا

و : يعجبين تأديب الولد مهذبا: مثل
أنت : الوصف ادلضاف إىل مفعولو، ضلو

 .وارد العيش صافيا، و مسهل األمر صعبا
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أن يصبح إقامة ادلضاف الستقام ادلعين،  .2
و ذلك بأن يكون ادلضاف جزءا من 

أغلب : ادلضاف إليو حقيقة، كقول تعايل
أحدكم أن يأكل حلم أخيو ميتا 

: أو يكون كجزء منو مثل: فكرىتموه
تسرين طباع خالد راضيا و تسوءين 

أن اتبع : أخالقو غضبان، أو كقول تعايل
 .ملة إبراىيم حنيفا

 االستثناء .ز 
أو احدي " إال"االستثناء ىو إخراج ما بعد 

أخواهتا من أدوات االستثناء، من حكم ما 
و ادلخرج . جاء الطالب إال زلمدا: قبلو، ضلو

مستثين "و ادلخرج منو " مستثين"يسمي 

                                                           
المكتبة العصرٌة، :  مصطفً الغالٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، بٌروت 

 77-75م، ص،1984
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إاّل، : و أدوات االستثناء مثانية و ىي". منو
. سوي، سوي، سواء غًن، حاشا، خال، عدا

متصل و ىو ما كان فيو : و ادلستثين نوعان
جاء : ادلستثين من جنس ادلستثين منو، ضلو

و منقطع، و ىو ما . ادلسافرون إال سعيدا
كان فيو ادلستثين من غًن جنس ادلستثين منو، 

 .احرتقت الدار إال الكتب: مثال
  الّ  .1

ىي حرف استثناء مبين علي السكون ال 
زلل لو من اإلعراب، و حكم ادلستثين 

بعد إالّ النصب، إذا كان االستثناء تاما 
عاد ادلزار إىل بيوهتم إال : مثبتا، ضلو

حرف استثناء مبين على " إاّل . "مزارعا
و . السكون ال زلل لو من اإلعراب



115 
 

مستثين منصوب بالفتحة " مزارعا"
 .الظاىرة

 ِسَوي و ُسوي .2
ىو اسم نكرة متوغلة يف اإلهبام و 

التنكًن، و ترد بكسر السٌن أو ضمها، و 
غلوز فيها النصب على االستثناء إا محلت 

، و يكون االسم الواقع "إال"على معين 
رجع : بعدىا رلرورا علي اإلضافة، ضلو

مستثين " سوي. "ادلصطافون سوي خالدٍ 
منصوب بالفتحة ادلقدرة على األلف 

" خالد"و . ادلتعذر، و ىو مضاف
و حكم . مضاف إليو رلرور باإلضافة

يف اإلعراب كحكم االسم الواقع " سوي"
و قد . ، و تلزم اإلضافة دائما"إال"بعد 
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تأيت سوي عند بعض الفقهاء دبعىن 
، و لذلك فهي يف نظرىم اسم "وسط"

و اعلم أنو . منصوب على الظرفية ادلكانية
" سوي: "ثالث لغات" سوي"غلوز يف 

بضمها، و " ُسوي"بكسر السٌن، و 
 .بفتحها مع ادلد" سواء"

 سواء .3
الوسط، كما جاء : ىي تأيت دبعىن األول

". فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم"يف اآلية 
اسم رلرور بالكسرة الظاىرة " سواء"و 

التساوي و ادلماثلة، : و الثاين. علي آخره
". ىم سواء يف السراء و الضراء: "ضلو

خرب مرفوع بالضمة الظاىرة على " سواء"
خربا مقدما، إذا أتت : و الثالث. آخره
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، كما "أم"بعدىا علزة التسوية ادلتلوة ب    
إن الذين كفروا "جاء يف اآلية الكرؽلة 

سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرىم ال 
خرب مقدم مرفوع " سواء". "يؤمنون

و ادلصدر ادلؤول من . بالضمة الظاىرة
علزة التسوية و ما بعدىا و التقدير 

يف زلل رفع مبتدأ مؤخرز و " إنذارك"
حاال منصوبة بالفتحة، كما جاء : الرابع

أم حسب الذين اجرتحوا : "يف قولو تعايل
السيئات أن صلعلهم كالذين آمنوا و 

عملوا الصاحلات سواء زلياىم و شلاهتم 
حال منصوب " سواء". "ساء ما ػلكمون

 .بالفتحة الظاىرة علي آخره
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 غير .4
االستثنائية، فتعرب " إال"ىي دبعىن 

فاز : إعراب االسم الواقع بعدىا، ضلو
مستثين " غًن"و . الطالب غًن خالد

و ىو . منصوب بالفتحة الظاىرة
مضاف إليو رلرور " خالد. "مضاف

". ما رسب غًن خالد: "و ضلو. باإلضافة
جبواز الرفع على أهنا بدل من " غًن"
. و النصب علي أهنا مستثين" ادلهاجرون"

 .و االسم بعد رلرور باإلضافة
 حاشا .5

ىي فعل جامد لالستثناء و التنزية، و 
فاعلو ضمًن مسترت يعود إىل مصدر 

الفعل ادلتقدم، و ما بعده يكون مفعوال 
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ترك العمال : "ضلو. بو لفعل االستثاء
فعل ماض " حاشا". "العمل حاشا خالدا

جامد مبين على الفتح ادلقدر على األلف 
و فاعلو ضمًن مسترت فيو وجوبا . للتعذر
". ترك"ىو يعود إىل مصدر فعل : تقديره

مفعول بو لفعل االستثناء " خالد"
 .منصوب بالفتحة الظاىرة" حاشا"

 خال .6
حرف : دبعان كثًنة، فاألول" خال"تأيت 

جر شبيها بالزائدة لالستثناء إذا مل تسبق 
جاء الطالب خال : ادلصدرية، ضلو" ما"ب    

حرف جر شبيو بالزائد مبين " خال. "زيد
و . علي السكون ال زلل لو من اإلعراب

اسم رلرور لفظا منصوب زلال علي " زيد"
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فعل ماض جامد : و الثاين. االستثناء
: لالستثناء يلتزم اإلفراد و التذكًن، ضلو

حضر الطالب خال زيدا، و حضر 
فعل " خال"و . الطالب خال فتاتٌن

ماض مبين علي الفتحة ادلقدرة علي 
األلف للتعذر، و فاعلو ضمًن مسترت فيو 

" ىو"وجوبا علي خالف األصل تقديره 
يعود إىل مصدر الفعل ادلتقدم عليها، أي 

".  خال حضورىم زيدا: ادلعىن" حضور"
و زيدا مفعول بو منصوب بالفتحة 

 .الظاىرة علي آخره
يف االستثناء غًن " خال"و نالحظ أن 

ادلصدرية، غلوز اعنبارىا " ما"ادلسبوقة ب   
حرفا فجر ادلستثين هبا، أو فعال ماضيا 
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جامدا فاعلو ضمًن مسترت فنصب 
لكن . ادلستثين هبا علي أنو مفعول بو ذلا

ادلصدرية وجب اعتبارىا " ما"إذا سبقها 
و وجب نصب االسم الذي بعدىا . فعال

فيكون . علي أنو مفعول بو ذلا" ادلستثين"
" حضر الطالب ما خال زيًدا"إعراب 

 :علي النحو التايل
حرف مصدري مبين علي السكون "  ما"

فعل " خال. "ال زلل لو من اإلعراب
ماض مبين علي الفتحة ادلقدرة علي 

و فاعلو ضمًن مستتًن فيو . األلف للتعذر
". ىو"وجوبا علي خالف األصل تقديره 

و . مفعول بو منصوب بالفتحة" زيدا"و 
يف زلل " ما خال زيدا"ادلصدر ادلؤول من 
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حضر الطالب "و التقدير . نصب حال
أو يف زلل نصب علي ". خالٌن من زيد

حضر الطالب وقت "و التقدير . الظرفية
فعل ماض : و الثالث". خلوىم من زيد

: ضلو" فرع"متصرف إذا جاءت دبعين 
وقع يف مكان "أو دبعين " خال ادلكان"

أو ". خال زيد: "خال ال يزاحم فيو، ضلو
خال زيد : "االنفراد بآخر، ضلو: دبعين 
خال : "أو اقتصر علي شيء، ضلو" بسامل

خال : "أو اعتمد، ضلو" زيد علي اللنب
خال : "أو مضي، ضلو". زيد علي أبيو

خال زيد : "أو اطلدع، ضلو" الشباب
خال : "أو تربأ من شيئ، ضلو" بصديقة

أو " زيد من الكذب أو عن الكذب
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أو لزوم " خال بال زيد: "اطمأن، ضلو
أو " خال زيد ببيتو: ادلكان، ضلو

 . خلوت للدرس: االنصراف لألمر، ضلو
 عدا .7

بشيت ادلعاين، فاألول، فعل " عدا"تأيت 
ماض جامد ينصب مستثين بعده، فاعلو 

ضمًن مسترت فيو وجوبا علي خالف 
األصل يعود علي مصدر الفعل ادلتقدم 

و . سافر الركاب عدا خالدا: عليو، ضلو
فعل ماض جامد مبين علي الفتح " عدا"

و فاعلو . ادلقدر علي األلف للتعذر
ضمًن مسترت فيو وجوبا علي خالف 

مستثين " خالدا"و ". ىو"األصل تقديره 
و الثاين، غلوز . منصوب بالفتحة الظاىرة
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حرف جّر شبيها بالزائد " عدا"اعتبار 
مبنيا علي السكون ال زلل لو من 

" ما"اإلعراب، بشرط أال تتقدمها 
و . ادلصدرية، سافر الركاب عدا خالد

حرف جّر شبيو بالزائد مبين على " عدا"
" خالد. "السكون ال زلل لو من اإلعراب

اسم رلرور لفظا منصوب زلال علي أنو 
و الثالث، فعل ماض وجوبا، و . مستثين

: ادلصدرية، ضلو" ما"ذلك إذا تقدمتها 
و الرابع، . حضر الطالب ما عدا خالدا

، و "ركض"فعل ماض متصرفا تاما دبعين 
عدا الالعب يف : ضلو" يعدو"مضارعو 

فعل ماض متصرفا تاما " عدا"و . ادللعب
: ضلو" يعدو"، و مضارعو "ركض"دبعين 
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فعل " عدا"و . عدا الالعب يف ادللعب
ماض مبين علي الفتحة ادلقدرة علي 

" عدا"فاعل " الالعب. "األلف للتعذر
 . مرفوع بالضمة الظاىرة

 التمييز .ح 
التمييز لغة ىو فصل الشيء عن غًنه، و ىو 

األول، متييز التفسًن، و ىو لتفسًن : نوعان
و الثاين، متييز التأكيد، و ىو لتأكيد . الذات
و أما التمييز اصطالحا فهو اسم . الذات

. نكرة يذكر تفسًنا للمبهم من ذات أو نسبة
، و ادلعىن "اشرتيت عشرين كتابا: "فاألول ضلو

و الثاين . أنك اشرتيت عشرين من الكتب
فادلعين أنو طاب . طاب اجملتهد نفسا: "ضلو

و التمييز يكون منصوبا، إذا . من جهة نفسو
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مل يسبق بعدد مفرد من ثالثة إىل عشرة، أو 
قَ رَْأُت أربعَة : مائة، أو ألف، أو مليون، ضلو

 .َعَشَر كَتابًا أو حبرف جر
 المنادي .ط 

ادلنادي ىو اسم وقع بعد حرف من أحرف 
: يَا عبَد اهلِل، أو شبيهو، ضلو: النداء، ضلو

حسًنا وجهو، و يا طالًعا جباًل، و يَا َرفيًقا 
: بالعباد، أو نكرة غًن مقصودة كقول العمي

و ادلنادي فإظلا ينصب ". يا رجاًل ُخْذ بيدي"
أي يكون / فإحداىا: لفظا يف ثالثة مسائل

يا عبَد اهلِل و يا رسوَل : "مضافا، كقولك
أن يكون شبيها بادلضاف، و : و الثانية". اهلل

و ىذا . ىو ما اتصل بو شيء من متام معناه
الذي بو التمام إما أن يكون امسا مرفوعا 
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بادلنادي، كقولك، يا زلمودا فعُلو، و يا 
حسنا وجهو، و يا مجيال فعلو، و يا كثًنا بره، 

أو منصوبا بو، كقولك، يا طالعا جبال، أو 
سلفوضا خبافض متعلق بو كقولك، يا رفيقا 

بالعباد، و يا خًنا من زيد، أو معطوفا عليو 
قبل النداء، كقولك، يا ثالثة و ثالثٌن يف 

و الثالثة، أن يكون نكرة . رجل مسيتو بذلك
يا رجال خ : غًن مقصودة، كقول األعمي

 .بيدي
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 التدريبات
 !عٌن من األمساء اآلتية أنواع ادلفعول
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BAB IV Isim – isim manshub  

  قرأت القررنَد  

 جلست جلوسا  

 قمت احتراما له  

   سافر محمد لٌال 

  سرت و طلوع الفجر

 حضر التالمٌذ إال محمدا 

 جاء أمٌر متبسما 

 اشترٌت جراما ذهبا 

 ٌا أبا بكر 
 منادي

 متييز

 حال

 استثناء

 مفعول معو

 مفعول فيو

 مفعول ألجلو

 مفعول مطلق

 مفعول بو

 ادلنصوبات
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A. Maf‟ul bih 

 مفعول به اسم منصوب وقع علٌه فعل الفاعل

Maf‟ul bih adalah isim yang dinashobkan 

yang menunjukkan objek penderita, 

contoh: 

 ففم الطالب الدرسَد 

Pada umumnya fi‟il-fi‟il yang muta‟addi 

itu menashobkan maf‟ul satu, contoh: 

 ضرب-  كتب –أخذ 

Disamping itu juga ada fi‟il-fi‟il yang 

muta‟adi pada maf‟ul dua yang asalnya 

mubtada‟ khobar, fi‟il-fi‟il tersebut ialah: 

 وجد-  حسب – خال –ظنّد 

Contoh: 

 ظننت محمدا مجتفدا

Begitu juga ada beberapa fi‟il mmuta‟adi 

pada maf‟ul dua yang asalnya bukan dari 

khobar yaitu: 

  ألبس– كسا – منح – سال –أعطى 

Contoh: 

 أعطٌت السائل روبٌةًة  -

 ألبست الولد ثوبا -

Pada asalnya maf‟ul bih disebut sesudah 

fa‟il sebagaimana contoh-contoh di atas, 
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tetapi maf‟ul boleh juga mendahului fa‟il, 

contoh: 

دٌد  نَدى البٌتَد مُدحمَد  بَد

Juga kadangkala maf‟ul bih itu 

mendahului fa‟ilnya, contoh: 

 (5:الفاتحة)إٌاك نعبد و إٌاك نستعٌن 

Kadangkala fi‟il dan fa‟ilnya dibuang 

sedang maf‟ul bihnya tetap, misalnya ada 

seorang yang bertanya kepadamu: 

 من وجدت فً الدار؟

Kemudian kamu menjawab: 

 (وجدت الخادم) asalnya (الخادم)

Disamping itu terdapat ketentuan-

ketentuan khusus yang boleh atau wajib 

membuang fi‟il, ialah: 

1. Al-ighro‟ (اإلغراء) 

Ialah mengingatkan seseorang (مخاطب) 

terhadap sesuatu yang terpuji agar 

supaya dikerjakan. 

Contoh:  األمانة- الصدق  

Asalnya:  األمانة/ اللم الصدقَد  

Wajib membuang fi‟il ketika maf‟ul 

bihnya diulang-ulang atau diathofkan. 

Contoh:  الصدق asalnya اللم الصدق 
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2. At-tahdzir (التحذٌر) 

Ialah mengingatkan seorang (مخاطب) 

terhadap sesuatu yang tidak disenangi 

agar supaya dijauhi. 

Contoh:  

 البئر -

 الغضب الغضب -

 الغضب و الظلم -

Asalnya:  

 احذر البئر -

 احذر الغضب الغضب -

 احذر الغضب و الظلم -

Wajib membuang fi‟il sebagaimana 

dalam ighro‟ () ketika maf‟ul bihnya 

diulang-ulang atau diathofkan dan 

demikian juga ketika menggunakan 

lafadz “إٌاك” contoh: (إٌاك و الغش) 

Selain dalam keadaan tersebut di atas 

maka hukumnya tidak wajib 

membuang fi‟il, tetapi boleh. 

3. Al-ikhtisash (االختصاص) 

Ialah menyebutkan isim dhomir yang 

dinashabkan sesudah isim dhomir guna 
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menerangkan maksud dari pada isim 

dhomir, contoh: 

نحن اإلندونٌسٌٌن نحب بالدنا أي أقصد 

 اإلندونٌسٌٌن

Membung fi‟il di sini adalah wajib , 

dan isimnya yang dinashabkan di sini 

dinamakan manshub „alal ikhtisash. 

 منصوب علً االختصاص

Ia selalu dima‟rifatkan dengan (ال) 

seperti contoh di atas atau 

dimudhofkan kepada isim yang 

dima‟rifatkan dengan”ال”. 

Contoh: ( أنا رجال التعلٌم نخدم الوطن أجل

 (خدمة

 

 

LATIHAN 

1. Keluarkanlah maf‟ul bih ini dari 

kalimat-kalimat di bawah ini: 

 ال ٌحب هللا الجفر بالسوء من القول -

 إنما ٌخشى هللا من عباده العلماء -

 ٌثٌب هللا المجاهدٌن -

 ظننت الشٌخ عالما -

 إٌاك أطلب -
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2. Terangkanlah fi‟il yang dibbuang 

yang terdapat pada kalimat-kalimat 

di bawah ini dan jelaskan pula fi‟il 

yang boleh atau wajib dibuang. 

 الغدر الغدر -

 اإلحسان للمحتاج -

 نحن المسلمٌن نحب التعاون -

 الوفاء و اإلخالص -

 إٌاك و الظلم -

 

B. Maf‟ul muthlaq 

 (المفعول المطلق)

Maf‟ul muthlaq ialah masdar dari lafadz 

fi‟ilnya dan masdar tersebut disebutkan 

sesudah fi‟ilnya guna menguatkan fi‟il 

tersebut (perbuatan yang dikerjakan) atau 

untuk menerangkan macamnya fi‟il dan 

jumlahnya fi‟il. Contoh: 

 كلم هللا موسى تكلٌما -

 أخذناهم أخذ علٌل مقتدر -

 فدكتا دكة واحدة -

Pada umumnya masdar itu sesuai dengan 

lafadznya fi‟il seperti contoh-contoh di 
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atas. Tetapi kadang kala hanya sesuai 

dengan artinya saja. 

Contoh : (سرتُد سرٌعا) 

Dan kadangkala kedudukan masdar itu 

diganti dengan: 

1. Sifatnya masdar, contoh: 

 اذكرو هللا كثٌرا -

2. Jumlahnya, contoh: 

 دقّد اللائر الباب أربع دقات -

3. Alatnya, contohnya: 

 ضربته سوطا -

4. Lafadzh kullun (كل) atau ba‟dun (بعض) 

yang mudhof kepada mashdar, contoh: 

 فال تمٌلوا كل المٌل -

 تأثر بعض التأثر -

Kadang kala fa‟ilnya masdar dibuang dan maf‟ul 

muthlaqnya tetap/tidak dibuang, contoh: 

 سار الجندي مشٌا على األقدام -

 أحسنت إلى المحتاج كثٌرا -

 ضربت اللص أربع ضربات -

و ال تجعل ٌدك مغلولة إلى عنقك و ال تبسط  -

 كل البسط

C. Maf‟ul li ajlih 
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 (المفعول ألجله)

Maf‟ul liajlih ialah masdar yang disebut 

untuk menerangkan sebabnya fi‟il (sebab 

terjadinya suatu pekerjaan). Tanda dari 

pada maf‟ul liajlih adalah bahwa ia pantas 

untuk menjawab pertanyaan “لماذا” karena 

apa? Contoh: 

 سافرت إلى شاطئ البحر رغبة للراحة

Apabila masdar ini tidak ada “ال” nya dan 

tidak berupa idlofah maka kebanyakan 

dinashabkan sebagaimana contoh di atas 

dan contoh sebagai berikut: 

 رحلت إلى مصر أمال فً الحصول على العلم

Jika masdar ini disertai dengan “ال” 

kebanyakan (biasanya) dibaca jar, contoh: 

 صفحتُد عنه للشفقة علٌة

 Dan apabila masdar ini dimudlofkan, 

boleh dibaca nashab dan boleh dibaca jar, 

contoh:  

 عفوت عنه ابتغاء وجه هللا -

 عفوت عنه البتغاء وجه هللا -

Dengan meneliti masdar yang menjadi 

maf‟ul liajlih pada contoh-contoh di atas, 

kita menjumpai bahwa ia menunjukkan 
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perbuatan perbuatan yang bersifat bathin, 

bukan perbuatan lahir. 

Oleh karena itu apabila masdar ini tidak 

menunjukkan perbuatan bathin maka 

wajib dibaca jar seperti contoh: 

 جلستُد للكتابة

Dan tidak menjumpai bahwa maf‟ul liajlih 

itu bersatu dengan fi‟ilnya dalam 

waktunya. Contoh: 

 سافرت رغبة فً طلب العلم -

Maka perbuatan bepergian dan keinginan 

 di sini terjadi pada waktu (سفر و رغبة)

yang sama. Tetapi dalam contoh ( سافرت

 ,wajib dibaca jar ”العلم“ maka lafadz (للعلم

sebab antara bepergian dan diperolehnya 

suatu ilmu pengetahuan terjadi pada 

waktu yang berlainan. Kemudian kita 

menjumpai bahwa fi‟ilnya masdar juga. 

Jadi perbuatan yang berupa bepergian dan 

sebab yang berupa keinginan terjadi pada 

diri seseorang. Apabila perbedaan fa‟ilnya 

fi‟il dan fa‟il masdar maka wajib dijarkan, 

contoh: 

 شكرنً إلشفاقً علٌه
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Karena fa‟ilnya fi‟il “شكر” lain dengan 

fa‟ilnya masdar. 

 

LATIHAN 

1. Letakkanlah maf‟ul liajlih pada 

kalimat-kalimat di bawah ini! 

 . . . .تنشئ إندونٌسٌا كثٌرا من المدارس  -

 و ابعد عن األشرار. . . . .  صاحب األخٌار  -

 . . . . . ٌصعد الناس إلى الجبال  -

 . . . . . .أحسن إلى الفقراءِد  -

2. Terangkanlah sebab-sebab yang 

mewajibkan jarnya maf‟ul liajlih itu 

pada kalimat-kalimat di bawah ini: 

 

 أتٌتُد للٌارتك -

 أكرمتُد لحبك العلم -

 ذهبتُد إلى السوق لشراء حاجات البٌت -

D. Maf‟ul fiih 

 (المفعول فٌه)

Maf‟ul fiih adalah isim yang disebut untuk 

menerangkan masa atau tempat suatu 

perbuatan, contoh: 

 عدت الٌوم -

 جلست أمام المنلل -
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Isim yang menerangkan tentang waktu 

terjadinya suatu perbuatan dinamakan 

dzorof zaman (ظرف اللمان), sedangkan 

isim yang menerangkan tempat terjadinya 

suatu perbuatan dinamakan dzorof makan 

 .(ظرف المكان)

Tiap-tiap isim zaman pantas dibaca 

nashob sebagai  dzorof baik ia 

menunjukkan waktu terbatas, seperti: 

( ساعة- ٌوما - عاما ) atau menunjukkan waktu 

yang tidak terbatas seperti: (  – دهرا –لمنا 

 :Contoh .( أبدا–وقتا 

 سابقً هنا لمنا طوٌال -

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل  -

 الغروب

Apabila isim „adad (kata bilangan) 

disandarkan atau dimudhofkan kepada 

dzorof zaman maka isim „adad itu menjadi 

dhorof, contoh: 

 أنتظرك أربع ساعات

Isim makan yang tidak pantas dibaca 

nashob sebagai dhorof ialah beberapa isim 

yang menunjukkan tempat yang tidak 

terbatas, yaitu: 
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1. Nama-nama arah (أسماء الجفات) seperti: 

 تحت-  فوق – شمال – ٌمٌن – خلف –أمام 

2. Nama-nama jarak (أسماء المقادٌر) seperti: 

 مٌل- فرسخ 

Dzorof-dzorof ini menunjukkan tempat 

yang tidak terbatas, maka lafadz “أمام” 

tertentu untuk menunjukkan satu arah, 

tidak menentukan batasnya, misal: 

 وقفت أمام الباب

 Kalimat ini tidak member batasan 

kepadamu, apakah kamu bersentuhan 

dengan pintu ataukan bejauhan dengan 

pintu baik sedikit atau banyak. 

Dan lafadz “مٌل” terbatas untuk satu jarak, 

tetapi tidak terbatas untuk satu arah, oleh 

sebab itu dzorof-dzorof ini dinamakan 

 dzorof mubham, adapun ”ظرف مبفم“

dzorof-dzorof yang terbatas seperti halnya 

 maka ia tidak boleh ,”المدرسة“ dan ”المسجد“

dibaca nashob sebagai dzorof, karena ia 

membatasi satu arah atau jarak, tetapi ia 

harus dibaca jar, contoh: 

 صلٌت فً المسجد -

 سكنت فً الدار -
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DHOROF YANG MENERIMA 

TANWIN DAN TIDAK MENERIMA 

TANWIN 

 (الظرف المتصرف و غٌر المتصرف)

Dhorof dibagi menjadi dua: 

1. Dhorof yang hanya bias dipakai untuk 

dhorof atau syibhudh dhorof () dan 

bias dijarkan dengan menggunakan 

“ seperti ”من“ عند-  بعد –قبل  ” dan 

dhorof-dhorof ini dinamakan dhorof 

yang tidak menerima tanwin( غٌر

 .(متصرف

2. Dhorof yang digunakan pada suatu 

waktu sebagai dhorof pada waktu yang 

lain digunakan bukan sebagai dhorof, 

maka dhorof-dhorof ini dinamakan 

dhorof yang menerima tanwin(متصرف), 

seperti: ( ٌوم-  مٌل – لٌلة –ٌوم  ) misalnya 

lafadz “ٌوم” dinashobkan sebagai 

dhorof, seperti: (جئت ٌوم الخمٌس) 

3. Dan dhorof-dhorof ini bias berfungsi 

sebagai mubtada‟ dan khobar, contoh: 

 ٌوم الخمٌس ٌوم مبارك
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DHOROF YANG MU‟ROB DAN YANG 

MABNI 

 (الظرف المعرب و المبنً)

Sebagian besar dhorof-dhorof itu mu‟rob 

sebagaimana dhorof-dhorof yang telah 

sebutkan di atas, baik dhorof yang 

menerima tanwin atau dhorof yang tidak 

menerima tanwin. Di sini ada beberapa 

dhorof yang mabni, ialah: 

1. Haitsu () sebagai dhorof makan yang 

mabni dhommah, contoh:  

 أجلس حٌث ٌجلس أمثالك

2. Ladun dan ladai ( لدي- لدن  ) dhorof ini 

menunjukkan dhorof makan yang 

mempunyai arti “” dan dua dhorof ini 

mabni sukun seperti contoh: 

 انظر من لدن باب الحدٌقة -

 سأترك هذه األمانة لدٌك -

Kadangkala dua dhorof  tersebut 

menjadi dhorof zaman, contoh:  

 سأجٌئك لدي ظلبك -

 أو لدن ظلبك أي وقعت ظلبك -

3. Idz ( إذْد) sebagai dzorof zaman fi‟il 

madly, contoh:  
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 جئتُدك إذ نادٌتنً

Tapi kadangkala idz (إذ) sebagai dzorof 

zaman mustaqbal (untuk waktu yang 

akan dating). Contoh:  

 أحضر إذ تطلع الشمس

Idz ini mabni sukun. 

4.  Idza (إذا) sebagai dzorof zaman 

mustaqbal (untuk waktu yang akan 

datang). Dan mabni sukun. Contoh: 

 إذا طلبتنً حضرت إلٌك

5. Al-aana (اآلن) sebagai dzorof zaman 

yang mabni fathah, contoh: 

 جئت اآلن

6. Amsi (أمس) sebagai dzorof zaman yang 

mabni kasroh, contoh: (جئت أمس) 

apabila “أمس” dimasuki “ال” maka ia 

menjadi mu‟rob, contoh:  

 جئتُد األمس

 ذهب األمس بما فٌه

7. Qotthu ( قَدطُّط) sebagai dzorof zaman 

madly (waktu yang lampau) dan ia 

mabni dlommah, contoh: ( ما رأٌته قطّد) 

kalimat ini boleh dikatakan : () karena 

dhorof ini khusus untuk zaman madly. 
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8. „Audlu  (عوض) sebagai dhorof zaman 

mustaqbal yang mempunyai arti “أبدا” 

(selama-lamanya), contoh: 

 

Sebagai dhorof yang mabni itu ada 

yang menerima tanwin () oleh karena 

itu bias dimabnikan menurut 

kedudukan h‟robnya. Contoh: 

 

LATIHAN 

1. Terangkanlah dhorof dan 

macamnya pada kalimat-kalimat di 

bawah ini! 

 سبحوا هللا بكرة و أصٌال -

و سبح بحمد ربك حٌن تقوم من اللٌل فسبحه و  -

 إدبار النجوم

 وقفت مع المعلم دروسً أمس ثالث ساعات -

 رآلن حصحص الحق -

2. Letakkan dhorof-dhorof di bawah 

ini pada kalimat sempurna di mana 

yang satu dii‟rob nashob sebagai 

dhorof dan yang lain tidak dii‟rob 

nashob sebagai dhorof. 

 أمس  -
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 اآلن -

 ٌوم -

 عام -

 أمام -

E. Maf‟ul ma‟ah 

 (المفعول معه)

Maf‟ul ma‟ah ialah isim yang disebutkan 

sesudah huruf wawu ma‟ah (و) guna 

menerangkan sesuatu perbuatan yang 

dikerjakan bersama-sama isim tersebut, 

contoh: 

 سرت و شاطئ النفر

Yakni pekerjaan berjalan itu selesai di 

dekat tepi sungai dan bersamaan 

dengannya. Contoh:  

 جلست و جدار المسجد

Isim yang disebutkan sesudah wawu 

ma‟ah wajib dibaca nashab selagi tidak 

bias di‟athofkan pada kata-kata yang 

sebelumnya sebagaimana kedua contoh di 

atas. Sebab contoh di atas lafadz: ( شاطئ

 itu tidak bias berjalan dan lafadz (النفر

 .tidak bisa duduk (جدار المسجد) 
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Mengathofkan isim sesudah wawu ma‟ah 

adalah wajib, apabila fi‟ilnya tidak pantas 

kecuali dari fa‟il yang berbilangan (lebih 

dari dua), contoh: 

ًٌّ و محمدٌد فً التجارة -  اشترك عل

 تخاصم الرجل و أخوه -

Isim yang disebutkan sesudah wawu 

ma‟ah boleh dibaca nashob boleh dibaca 

jar, pada selain kedua tempat tersebut di 

atas, contoh:  

ًّد  -  حضر أحمد و عل

ا - ٌّدًة  حضر أحمد و عل

Namun sekiranya di‟athofkan niscaya 

lebih baik, selagi masih mungkin. 

LATIHAN 

1. Berilah harokat yang jatuh sesudah 

wawu ma‟ah pada kalimat-kalimat di 

bawah ini serta sebutkan sebab-

sebabnya: 

 عدت و طلوع الشمس -

 سفرت و الصباح -

ًّد  -  تخاصم محمد و عل

ًّد و إخوانه إلى دار الخٌالة -  ذهب عل

F. Ististna‟ 
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 (االستثناء)

Ististna‟ artinya mengecualikan, 

sedangkan mstastna‟ (المستثنى) ialah isim 

yang disebutkan sesudah adat ististna‟, 

maka di dalam hukumnya ia berbeda 

dengan hukumnya mustastna minhu 

 .(المستثنى منه)

Mustasna minhu ialah isim yang 

dsebutkan setelah adat ististna‟, contoh:  

 عاد المسافرون إال محمد

Huruf-huruf ististna‟ ialah: 

، غٌر، سوى، خال، عدا، حاشا  .إالّد

Sedangkan “ إالّد” merupakan adat ististna‟ 

yang lebih banyak dipakai dan kami akan 

memulai pembicaraan mengenai “ إالّد” 

wajib menashobkan mustastna yang 

mempergunakan “ إالّد”. Apabila mustasna 

minhu-nya disebutkan kalamnya berupa 

kalam mustbat, contoh: ( فشربوا منه إال قلٌال

 boleh menashobkan mustastna dan (منفم

yang mengikuti mustastna minhu karena 

ia menjadi badal, selagi mustasna 

minhunya disebutkan, tetapi kalamnya 

berupa kalam manfi, contoh: 
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ا  - ٌّدًة  ما لارنا أحدٌد الٌوم إالّد عل

ًّد  -  ما لارنا أحدٌد الٌوم إالّد عل

Apabila mustastna minhu tidak disebutkan 

dan kalamnya berupa manfi, maka “ إالّد” itu 

tidak berfungsi dan isim yang sesudah 

mu‟rob sesuai dengan kedudukannya, 

maka isim yang sesudah “ إالّد” bias 

menjadi: 

1. Khobar, contoh: هل جلاء اإلحسان إال

 اإلحسان  

2. Maf‟ul bih, contoh: ال ٌكلف هللا نفسا إالّد

 وسعفا  

Mustastna yang memenuhi adat ististna‟ 

berupa “غٌر” dan “سوى” di jar-kan dengan 

ishofah, adapun kedua kata tersebut: “ سوى

غٌر-  ” hukumnya seperti isim yang jatuh 

sesudah “ إالّد” yang telah kami jelaskan di 

atas. Wajib menashabkan “ غٌر- سوى  ” 

apabila kalamnya berupa kalam tamm 

mustbat (تام مثبت). Contoh:  

 حضر الضٌوف غٌر محمدٍد 
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Boleh menashobkan “ غٌر- سوى  ” atau 

I‟robnya diikutkan kepada kata-kata yang 

sebelumnya apabila kalamnya itu berupa 

kalam tamm manfi, contoh: 

 ما حضر الضٌوف غٌر محمدٍد  -

Kata “غٌر” di I‟rob menurut 

kedudukannya apabila mustastna 

minhunya tidak disebutkan, contoh: 

 ما نجح غٌر المجتفد  -

 ما كافأت غٌر المجتفد -

Juga “ خال-  عدا –حاشا  ” digunakan sebagai 

adat istimewa. Bagi mustastna yang 

memakai adat ististna‟ berupa “ -  عدا –حاشا 

 boleh dibaca nashob dengan ”خال

menganggap tiga kata ini sebagai fi‟il 

madhi dan lafadz yang sesudahnya 

menjadi maf‟ul bih, juga boleh 

menganggap tiga kata ini sebagai huruf jar 

dan kata yang sesudahnya di jarkan, 

contoh: 

ا -  نجح الطالب خال محمدًة
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 نجح الطالب خال محمدٌد  -

 Tetapi kadang kala bagi “ خال- عدا  ” 

dimasuki “ما النافٌة” dalam hal ini kedua 

kata tersebut adalah fi‟il dan mustastna 

yang memakai adat ististna‟ “ خال- عدا  ” 

harus dinashobkan, contoh: 

 نجح الطالب ما خال محمدا -

 

 

LATIHAN 

1. Tentukan hokum mustastna “ - سوى 

 pada kalimat di bawah ini serta ”غٌر

sebutkan alas an-alasannya! 

 ال ٌعلم الغٌب إال هللا -

 ال عٌب فٌك غٌر الكسل -

 تصدّد كل المعادن سوى الذهب و الفضة -

 حضر الطالب ما خال محمدا -

 نجح المجتفدون عدا علٌا -

2. Letakkanlah mustastna yang sesuai 

pada titik-titik dalam kalimat di bawah 

ini serta berilah harokatnya! 
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. . . . . . . . . لم أصحب أحدا فً رحلتً إال  -

 . . 

. . . . . . . كل شًء ٌناله اإلنسان بالمال عدا  -

. . . . 

 . . . . . . . . . . .ال ٌنتفع بالعلم غٌر  -

 . . . . . . . . . . .عاد المسافرون ما خال  -

3. Letakkanlah adat ististna‟ yang sesuai 

pada titik-titik di dalam kalimat berikut 

ini! 

. . . . . . . . . . لرت مدن مصر  -

 اإلسكندرٌةَد .

. . . . . . . . . . . لرت مدن مصر  -

 اإلسكندرٌةِد 

 العاقلَد . . . . . . . . . . . ال تصاحب  -

 العاقلِد . . . . . . . . . . . ال تصاحب  -

G. Haal 

 (الحال)

Hal ialah isim yang disebut untuk 

menerangkan keadaan fa‟il atau maf‟ul 

bih ketika terjadi suatu perbuatan, contoh: 

 حضر الشٌف راكبا

Lafadz “راكبا” di sini menerangkan 

keadaan datangnyaseorang tamu (الضٌف). 

Contoh lain:  
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 رأٌت محمدا مسرعا

Lafadz “مسرعا” di sini menerangkan 

keadaan maf‟ul bih “محمدا”, Ketika engkau 

melihat Muhammad.  

Fa‟il atau maf‟ul bih yang diterangkan 

keadaannya dinamakan dengan shohibul 

hal“صاحب الحال”. 

Suatu kalimat dijadikan hal, contoh: 

 رأٌت الرئٌس ٌساعد العمال -

Dan syibhul jumlahnya harus berupa isim 

ma‟rifat sebagaimana yang telah 

diterangkan di atas. Kemudian “حال” yang 

berupa jumlah harus mengandung 

robith“رابط”, yatu yang menghubungkan 

jumlah itu dengan shohibul haal, 

kadangkala roobith juga berupa dhomir, 

contoh: 

 و جاء أهل المدٌنة ٌستبشرون -

Berupa wawu “” yakni wawu hal, contoh: 

 لئن أكل الذهب و نحن عصبة -

Atau berupa dhomir dan wawul hal secara 

bersama-sama, contoh: 

 حضر الطلبة و هم مسرورون -
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Dan kadangkala “حال” berupa syibhul 

jumlah, contoh: 

 فأتبعفم فرعون بجنوده -

 ٌعلذ اإلنسان بٌن أهله -

Hal yang bukan berupa jumlah atau bukan 

syibhul jumlah dinamakan “حال مفرد” hal 

mufrod, sekalipun hal itu berupa isim 

tasniyah atau isim jama‟. 

Hal mufrod itu selalu berupa isim nakiroh 

yang musytak, sedangkan hal yang berupa 

isim nakiroh yang musytak, sedangkan hal 

yang berupa isim ma‟rifat jarang terjadi, 

contoh: 

ًٌّ وحده أي منفردا  جاء عل

Dan kadang kala isim jamid boleh 

menjadi “حال” selagi bias ditakwil dengan 

isim musytak, contoh: 

 دخل محمدٌد المعركة أسدا -

Asalnya:  

 دخل محمد المعركة قوٌا -

Kadangkala hal itu terjadi berulang-ulang, 

contoh: 

 رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا

LATIHAN 
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1. Tentukan hal dan macamnya pada 

ayat-ayat di bawah ini: 

و إذا غشٌفم موج كالظلل دعوا هللا مخلصٌن  -

 له الدٌن 

 رب ارحمفما كما ربٌانً صغٌرا: و قل -

 و أسبغ علٌكم نعمه ظاهرة و باطنة -

 و دخل جنته و هو ظالم لنفسه -

و ال تجعل مع هللا إله رخر فتقعد مذموما  -

 مخذوال

و من أراد اآلخرة و سعى لفا سعٌفا و هو  -

 مؤمن فأولئك كان سعٌفم مشكورا

و جاء أباهم عشاء ٌبكون قالوا ٌا أبانا إنا ذهبنا  -

 نستبق و تركنا ٌوسف عند متاعنا فأكله الذئب

ٌستخفون من الناس و ال ٌستخفون من هللا و  -

 هو معفم

2. Jadikanlah tiap-tiap kata ini menjadi 

“hal” pada sebuah kalimat sempurna! 

 – ٌغنً – منصرا – نشٌطا –مسرورٌن 

 ٌرقصون

H. Tamyiz  

 (التمٌٌل)

 اسم نكرة ٌذكر تفسٌرا للتففم من ذات أو نسبة: التمٌٌل 

Tamyiz ialah isim yang disebutkan dalam 

suatu kalimat untuk menghilangkan 
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ketidakjelasan mengenai isim yang 

sebelumnya atau untuk menghilangkan 

ketidakjelasan mengenai kalimat yang 

sebelumnya. 

Isim yang mubham (belum jelas) 

kemudan menjadi jelas karena 

mempergunakan tamyiz, maka isim 

tersebut dinamakan mumayyaz, adapun 

mumayyaz ada dua macam: 

1. Malfudh (ملفوظ) yaitu isim yang 

disebutkan pada suatu kalimat. Isim-

isim ini adalah: 

a. Nama takaran (أسماء الكٌل) contoh: 

ا  اشترٌتُد لترا أرلًةّد

b. Nama timbangan ( أسماء

 اشترٌت رطال بنا :contoh(المٌلان

c. Nama ukuran (أسماء المساحة)contoh: 

 لرعت فدانا قمحا

d. Bilangan (أسماء العدد)contoh: اشترٌت

    عشرٌن كتابا

2. Malhudh (ملحوظ) yaitu isim yang tidak 

disebutkan pada suatu kalimat, tetapi 

dapat dipahami dari susunan 

kalimatnya, contoh: 
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 أنا أكثر منك ماال و أعلّد نفرا

Dan tamyiz malhudh selalu dibaca 

nashob, sedangkan tamyiz malfudh 

mempunyai beberapa perincian, yang 

akan kami terangkan di bawah ini. 

TAMYIZ UNTUK TAKARAN, 

TIMBANGAN DAN UKURAN 

 (تمٌٌل الكٌل و الولن و المساحة)

Di dalam tamyiz untuk takaran, 

timbangan dan ukuran boleh dii‟rob: 

1. Nashob, contoh: 

 اشترٌت لترا أرلا -

 لرعت فدانا قمحا -

 اشترٌت رطال بنا -

2. Jar dengan idhofah, contoh: 

 اشترٌت لتر أرلٍد  -

 لرعت فدان قمحٍد  -

 اشترٌت رطل بنٍد  -

3. Jar dengan mim, contoh: 

 اشترٌت لترا من أرلٍد  -

 لرعت فدانا من قمحٍد  -

 اشترٌت رطال من بنٍد  -

 

TAMYIZ UNTUK ISIM „ADAD 
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 (تمٌٌل األعداد)

Isim „adad yang mubham atau belum jelas 

membutuhkan tamyiz guna menerangkan 

isim ma‟dudnya (yang dihilangkan) dan 

tamyiz bagi isim „adad adakalanya 

manshub dan adakalanya majrur dengan 

idhofah mengikuti macam-macamnya 

isim „adad, contoh: 

 رأٌت أحد عشر كوكبا -

 سخرها علٌفم سبع لٌال و ثمانٌة أٌام -

Kami akan menguraikan beberapa isim 

„adad dan tamyiznya secara terperinci 

sebagai berikut: 

ISIM „ADAD DAN TAMYIZNYA 

 (العدد و تمٌٌله)

Tamyiznya “” kam istifhamiyah, berupa 

isim mufrod yang dibaca nashob, contoh: 

 كم كتابا عندك؟ .1

 كم كتابا اشترٌت؟ .2

 كم درهما تصدقت؟ .3

Lafadh “كم” pada contoh pertama 

berfungsi sebagai mubtada‟ dan lafadh 

 sebagai tamyiz, sedangkan syibhul ”كتابا“

jumlah “عندك” sebagai khobar. 
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Lafadh “كم” pada contoh kedua berfungsi 

sebagai maf‟ul bih yang didahulukan. 

Lafadh “كم” pada contoh ketiga dijarkan 

dengan “الباء” sedangkan jar majrur 

berhubungan dengan fi‟il “تصدقت” angka 

satu dan dua ( اثنان- واحد  ). 

Biasanya kedua kata ini ditiadakan, cukup 

menyebutkan ma‟dudnya contoh: 

 امرأتان-  رجالن – امرأة –رجل 

Tetapi kadangkala dua isim „adad tersebut 

disebutan guna menguatkan. Dalam hal ini 

maka isim „adadnya harus sesuai dengan 

ma‟dudnya dalam bentuk mudzakar atau 

muannast. 

 رجلٌد واحدٌد 

 امرأتان اثنتان

Angka tiga sampai sepuluh 

 من ثالثة إلى عشرة

Allah berfirman: 

 سخرها علٌفم سبع لٌال و ثمانٌة أٌام

Maka kaidah dalam hal ini sebagai 

berikut: 

1. Apabila isim „adadnya mudzakar maka 

ma‟dudnya muannats dan apabila isim 



172 
 

„adadnya muannast maka ma‟dudnya 

mudzakar. 

2. Isim ma‟dudnua berbentuk jama‟ yang 

dijarkan dengan idhofah (isim „adad 

sebagai mudhof dan ma‟dudnya 

sebagai mudhof ilaih). 

Angka sebelas dan dua belas: 

 أحد عشر و اثنا عشر

Dua isim „adad ini dimudzakarkan apabila 

ma‟dudnya berupa mudzakar dan 

muannatskan apabila ma‟dudnya berupa 

muannast, dan ma‟dud kedua isim „adad 

tersebut selalu berbentuk mufrod dan 

dibaca nashob. Contoh: 

 رأٌت أحد عشر كوكبا -

 عمر بنتً اثنا عشر عاما -

 صورت إحدى عشر صورة -

 عمر ابنً اثنتا عشرة سنة -

 isim „adad ini dimabnikan fathah (أحد عشر)

pada dua bagiannya lafadh “أحد” dan 

) seperti ”عشر“  ( أربعة عشر–ثالثة عشر 

adapun “اثنا عشر” dan “اثنتا عشرة” maka 

bagian pertama dari dua isim „adad 

tersebut mu‟rob sebagaimana mu‟robnya 
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isim tastniyah, tetapi bagian kedua dari 

isim „adad tersebut mabni fathah 

sebagaimana contoh di atas. 

Angka tiga belas sampai Sembilan belas 

 من ثالثة عشر إلى تسعة عشر

Bagian yang pertama ( تسعة- ثالثة  ) harus 

berbeda dengan ma‟dudnya, seperti dalam 

pembicaraan mengenai angka tiga (ثالثة) 

sampai sepuluh (عشرة) sedangkan bagian 

kedua (عشر) adalah sebaliknya dari bagian 

pertama. Contoh: 

 اشترٌت سبع عشرة أوقبة

Sedangkan tamyiznya berupa isim mufrod 

yang dinashobkan. 

Angka dua puluh sampai Sembilan 

puluh sembilan 

 ألفاظ العقود عشرون إلى تسعٌن

Lafadh-lafadh ini tetap, baik ma‟dudnya 

berupamudzakar atau berupa muannast 

dan tamyiz yang jatuh sesudah lafadh-

lafadh tersebut berupa isim mufrod yang 

dibaca nashob, contoh: 

 اشترٌت عشرٌن كتابا و خمسٌن قلما
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Dan apabila lafadh “ثالثة” atau “أربعة” dan 

seterusnya disebutkan bersama-sama 

alfadhul „uqud (ألفاظ العقود) maka angka 

 dan seterusnya harus ”أربعة“ atau ”ثالثة“

didahulukan dan alfadhul „uqudnya harus 

diathofkan padanya, sedangkan mengenai 

mudzakar dan muannast nya berlaku 

hokum lafadh “ثالثة” atau “أربعة” dan 

seterusnya, artinya antara isim dan 

ma‟dudnya harus berbeda, contoh: 

 اشترٌت ثالثة و عشرٌن كتابا -

 بعت خمسة و ثالثٌن بقرة -

Angka seratus dan seribu 

 مائة و ألف

Dua lafadh ini tidak berubah dan 

tamyiznya disebutkan dalam bentuk 

mufrod yang dijarkan dengan idhofah, 

contoh: 

 مائة كتاب و ألف امرأة

Dan perlu diperhatikan bahwa yang 

dimaksud dengan mudzakar atau 

muannast di sini isim mufrodnya, maka 

lafadh “ كتبٌد” adalah muannast dalam 

keadaan jama‟ misalnya: (هذه الكتب) 
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dimaksud di sini adalah mufrod yakni 

 ia adalah bentuk mudzakar, maka ”كتاب“

bias diketahui (ثالثة كتب ) dan seterusnya. 

Mema’rifatkan ‘adad 

 تعريف العدد

Jika kita ingin mema‟rifatkan „adad 

seperti kamu katakana tentang: “uang 

seratus rupiah dicuri oleh pencuri itu 

sudah ditemukan oleh polisi pada tasnya”, 

maka apakah yang kamu katakana untuk 

menunjukkan kema‟rifatan itu? 

1. Apabila isim „adadnya hanya terdiri 

dari satu kata, misalnya:  

( ألف-  مائة –ثالثة  ) ia selalu dimudhofkan 

kepada ma‟dudnya sebagaimana pada 

contoh yang lalu dari ma‟rifatnya 

adalah pada mudhof ilaih misalnya : 

 و وجد البولٌس مائة اروبٌة التً فقدت البولٌس

2. Alfadhul „uqud (ألفاظ العقود) 

dima‟rifatkan sebagaimana biasa 

misalnya : 

 رأٌت العشرٌن رجال

3. Apabila isim „adadnya berupa ma‟tuf 

„alaih (معطوف علٌه) maka ma‟rifatnya 
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adalah mema‟rifatkan dua akat it, 

misalnya: 

 حضر الحمسة و عشرون رجال

Bacaan beberapa isim 

‘adad 

 قراءة األعداد

Dalam membaca isim „adad sebaiknya 

kita mulai dar yang kecil lalu ke yang 

besar, kita boleh ,e,baca dari nomer angka 

ribuan, lalu ratusan, lalu belasan 

kemudian puluhan, contohnya: 

سبع و خمسون و تسعمائة  = 1957 -

 .و ألف سنة

ألف و تسعمائة و سبع و  = 1957 -

 .خمسون سنة

LATIHAN  

1. Tentukan tamyiz dan mumayyaz (yang 

diberi tamyiz) pada kalimat di bawah 

ini: 

إندونٌسٌا من أطٌب البالد هواء و  -

أكثرها خضرة و أرضفا من أجود 

 األرض خصوبة

 شربت كوبا لبنا -

 بعت عشرٌن أردبا أرلا -
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 لرعت فدانا قصبا -

2. Gantilah angka-angka pada kalimat di 

bawah ini dengan lafadh-lafadh arab 

serta tuliskan dengan baik dan berilah 

harokat pada tamyiz itu: 

  أصابع10فً الٌدٌن  -

 جلٌرة 3000إندونٌسٌا تتكون من  -

 تقرٌبا

  سنة100القرن  -

 350بقً االستعمار فً إندونٌسٌا  -

 17سنة، ثم جاء عفد الحرٌة منذ 

 1945أغسطس 

 طالبات 17 طالبا و 34فً الفصل  -

 . طالبا51فالمجموع 

تلوج سٌدنا محمّدد صلى هللا علٌه و  -

 سنة، و بدأت رسالته 25سلم و عمره 

 سنة، و هاجر إلى المدٌنة 40و عمره 

 .53و عمره 

 

I. Munada 

 (المنادى)

Munada ialah isim yang dipanggil dengan 

mempergunakan huruf nida‟ agar supaya 

ia mendatangi atau menoleh kepada orang 
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yang memanggil. Adapun alat-alat nida‟ 

ialah: 

 وا-  هٌا – أٌا – ٌا – أي –الفملة  -

Munada itu ada yang di I‟rob dengan I‟rob 

nashob apabila: 

1. Mudhof, contoh: 

 ٌا صاحب السٌارة

2. Syibhul mudhof, contoh: 

 ٌا جمٌال فعله ٌحمدك الناس

3. Nakiroh ghoiru maqsudah, contoh: 

ا اعمل لرفعة بالدك ٌّدًة  ٌا إندونٌس

Dan ada juga munada yang mabni 

menurut alamat rofa‟nya apabila: 

1. Nakiroh maqsudah, contoh:  ٌا أرض

 ابلعً

2. Isim „alam mufrodnya, contoh:  ٌا

 علً اجتفد

Apabila isim yang akan dibuat 

munada itu terdapat “ال” seperti 

contoh: ( المرأة- الرجل  ) ,aka wajib 

didahului dengan lafadz “أٌفا” atau 

 apabila munadanya itu ”هذا“

mudzakar dan didahului dengan  

 .”هذه“ atau ”أٌتفا“
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 ٌأٌفا المأل -

 ٌا هذا الرجل -

 ٌأٌتفا النفس المطمئنة -

 ٌا هذه المرأة -

Adapun lafadz jalalah “هللا” apabila 

dibuat munada maka tidak usah 

mendahulukan sesuatu, contoh: ( ٌا

 biasanya munada yang dipakai (هللا

lafadh “هللا” huruf nida‟nya dibuang, 

kemudian mendatangkan huruf mim 

 yang bertasydid pada akhir ”المٌم“

lafadh “هللا” sebagai ganti dari pada 

 .”اللفم“ nida‟ sehingga menjadi ”ٌاء“

Kadangkala huruf nida‟ itu dibuang, 

apabila susunan kalimat itu sudah 

biasa difahami, contoh: 

 ٌوسف أعرضْد عن هذا -

 أٌفا اإلندونٌسٌٌون انتبفوا -

LATIHAN 

1. Terangkanlah munada dan 

macam-macamnya pada 

kalimat-kalimat di bawah ini 

serta terangkan pula munada 

yang mu‟rob dan munada yang 
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mabni serta sebutkan sebab-

sebabnya! 

 ٌا كثٌر عطفه، ٌشكرك الناس -

 ٌا سمٌع، نرجو منك الفدى -

 ٌا محمد ابتعد عن السٌئات -

 ٌا مسلما تعاون مع أبناء دٌنك -

 ٌا السماء أقلعً و غٌظ الماء -

2. Buatlah munada dari isim-isim 

di bawah ini, kemudian 

terangkan pula munada 

mu‟robnya dan munada yang 

mabni! 

 المتعلم -

 جمال الدٌن -

 رجل -

 صاحب المعروف -

 أحمد -



 الباب الخامس
 البحث في االسم المجرور

إذا ربدثنا عن حركؼ اجلّر، فال ديكن أف ندع 
احلديث عن شبو اجلملة، ك تعلق حركؼ اجلر 

ذلك . باحلدث الذم يدؿ على فعل ما يشبهو
يطلق -ك كذلك الظركؼ-ألف اجلار ك اجملركر
إذ أنو يؤدم معين فرعيا، كأنو . عليو شبو اجلملة

مجلة ناقصة أك شبو مجلة، كما أنو ينوب عن 
فإذا قلَت . اجلملة ك ينتقل إليو ضمًن متعلقة

الولد يف البيت، فإف معين ذلك، الولد : مثال
استقر يف البيت، فاجلار ك اجملركر ينوب ىنا عن 
اخلرب الذم يتكوف من الفعل ك فاعلو، كما أف 
الضمًن ادلسترت يف الفعل قد انتقل مضمرا يف 

إف اجلار ك اجملركر الذم . اجلار ك اجملركر ادلذكور
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لو معين فرعي يرتبط دبعين الفعل، أم يتعلق بو، ك 
الفعل ما يشبهو يدؿ علي حدث، ك احلدث ال 
. حيدث يف فراغ، ك إمنا يقع يف زماف أك يف مكاف

سافر زلمد، دات ىذه اجلملة علي : فإذا قلت
: ك إذا قلَت . معين مستقل ديكن تقتصر عليو

سافر زلمد إيل القاىرة، دؿ اجلار ك اجملركر ىنا 
ألنو " سافر"علي معين فرعي متعلق بالفعل 
التعلق إذف عبارة . يضيف إيل معناه معين جديدا

عن ارتباط شبو اجلملة باحلدث الذم يدؿ عليو 
باإلضافة إىل داللتو علي . الفعل أك ما يشبهو

 ,domain, field, compass)" احلز"
extent, reach, range, scope, 

sphere, realm) الذم يقع فيو الفعل. 

                                                           
م، 1989دار النهضة العربٌة، : عبد الراجحً،  التطبٌق النحوي، بٌروت 

 362ص، 
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ك اجلر ىو حالة منحاالت اإلعراب اليت زبص 
األمساء ك سبييزىا من غًنىا، بينما اجلار ىو عامل 

 .اجلر يف األمساء
 أقسام حروف الجر .أ 

 :تنقسم حركؼ اجلر إىل ثالثة أقساـ، ك ىي
حرؼ اجلر األصلي، ك ىو ما حيتاج إيل  .1

متعلق، ك ىو ال يستغين عنو معين ك ال 
 ".كتبت بالقلم"إعرابا، 

حرؼ اجلر الزائد، ما يستغين عنو إعرابا،  .2
ك ال حيتاج إيل متعلق ك ال يستغين عنو 
معين، ألنو إمنا جيء بو لتوكيد مضموف 

 .ليس سعيٌد دبسافر: الكالـ، مثل

                                                           
:  محمد سمٌر نجٌب البدي، معجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة، بٌروت 

 43م، ص،1985مؤسسة الرسالة، 
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حرؼ اجلّر الشبيو بالزائد، ما ال ديكن  .3
االستغناء عنو لفظا ك ال معين، غًن أنو ال 

: ك ىو مخسة أحرؼ. حيتاج إيل متعلق
 ك .رّب،  ال، عدا، حاشا، ك لعلّ 

يعترب آ ر، أف احلرؼ األصلي ىو ذلك 
احلرؼ الذم يضيف إيل ركين اجلملة 
معين فرعيا جديدا، ك البد أف يكوف 

متعلقا، بينما احلرؼ الزائد ىو الذم ال 
يضيف إيل ركين اجلملة معين فرعيا 

جديدا، ك أف كجوده يف الكالـ مثل 
ك إمنا يفيد التوكيد ك تقوية الربط . عدمو

أما احلرؼ الشبيو . بٌن أجزاء اجلملة
بالزائد، ك ىو الذم يضيف معين لكنو ال 

                                                           
 197مصطفً الغالٌٌنً، المرجع السابق، ص،  
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ك حركؼ اجلر اليت تستعمل . يتعلق
من، ك الباء، ك : أصلية ك زائدة ىي
 .الالـ، ك الكاؼ

ك حيث مد والت حركؼ اجلر، ديكن 
 :تقسيمها إيل ما يلي

ما جير الظاىر ك ادلضمر، ك ىو األصل،  .1
من، إيل، عن، علي، : ك ىو احلركؼ ىي

 .ك الباء، ك الالـ، ك يف
: ما الجير منها إال الظاىر، ك ىو ثالثة .2

 .الكاؼ، ك حيت، ك الواك
: ما جير نوعا  اصا من الظواىر، ك مها .3

مذ ك منذ، فإف رلركرمها ال يكوف إال اسم 
. زماف معينا كاف أك حاضرا ال مستقبال

                                                           
 363 عبد الراجحً، المرجع السسابق،  
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ما رأيُت أمحد منذ أك مذ يو : إذ يقاؿ
ال : يـو اجلمعة، أك منذ يومنا، ك ال يقاؿ

 .أراه مذ غدٍد 
: ما جير نوعا  اصا من الظواىر، ك ىو .4

" ما: "كي اليت ال ذبر إال أمرين مها
ادلضمرة مع صلتها، " أف"االستفهامية، ك 

ك ادلثاؿ األكؿ ألف يقاؿ يف السؤاؿ عن 
دلو أك : علة اجمليء من قولك، جئَت أمس

جئُتَك كي : كيمو؟ ك ادلثاؿ الثاين
تكرمين، أم كي أف تكرمين، فأف ك فعلها 

 .يف تأكيلها مصدر رلركر بكي
ما جير نوعا  اصا من ادلضمرات ك نوعا  .5

، فإف   اصا من ادلظهرات، ك ىو ربَّ
جرت ضمًنا فإنو ال يكوف إال ضمًن 
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مفردا مذكرا مفسرا بنكرة " منكر"غيبة 
مطايقة منصوبة علي التمييز، ك إف جرت 

. ظاىرا فال يكوف إال نكرة موصوفة
. ربو رجلٌن. . . ربو رجال : فادلثاؿ الوؿ

ُربَّ رجلٍد : ك ادلثاؿ الثاين. ربو امرأة. . 
 .كررٍد لقيُتوُ 

 معاني حروف الجر .ب 
دبا أف احلرؼ كلمة ال يظهر معناىا بالضبط 

إال بعد د وذلا يف سياؽ الكالـ، فغن 
حركؼ اجلر كذلك اجلّر كذلك اجلر إذا 
د لت يف سياؽ الكالـ فإهنا تأٌب دبعاف 

ك إليكم . سلتلفة علي حسب قرينة السياؽ
 :بعض معاين حركؼ اجلر

                                                           
 42 محمد سمٌر اللبدي، المرجع السابق،  
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 الباء .أ 
: اإللصاؽ إما حقيقي، مثل .1

أمسكُت بيدؾ، ك إما رلازم، 
دبكاف يقرب "مررُت بدارؾ : حنو
 ".منها

االستعانة، أم الواسطة اليت هبا  .2
 .كتبُت بالقلم: حصل الفعل

جنح الطالب يف : السببية، مثل .3
 االمتحاف باجتهادىم

التعدية ك تسمي باء النقل،  .4
 .ذىب اهلل بنورىم: كقولو تعايل

أقسم باهلل، أك جيوز : القسم حنو .5
باهلل ألجتهدف، ك : حذؼ الفعل
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: جيوز أف تد ل علي ادلضمر حنو
 .بك ألفعلنّ 

العوض، ك تسمي باء ادلقابلة،  .6
 .  ذ الكتاب ىذا بألف: مثل

البدؿ، ك ىي تدؿ علي ا تيار  .7
الشيئٌن علي اآل ر بال عوض ك 

ما يسرين أف أشاىد : ال مقابلة
 .كرة السلة بكرة القدـ

نسكن : الظرفية، دبعين يف .8
 . نصلي بالليل–بالنبونج 

بعتك : ادلصاحبة، دبعين مع .9
 .الفرس بسرجو

كقولو " التبعيضية"معين من  .10
 .سأؿ سائل بعذاب كاقع: تعايل
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االستعالء دبعين علي، كقولو  .11
ك من أىل الكتاب من إف : تعايل

 .تأمنو بقنطار يؤده إليك
: التأكيد، ك ىي زائدة لفظا، حنو .12

 .ىذا الدرس ليس بصعب
  ِمنْ  .ب 

: . ابتداء الغاية ادلكانية، كقولو تعايل .1
من ادلسجد احلراـ إيل ادلسجد . . 

 .األقصي
نتعلم من : ابتداء الغاية الزمانية، حنو .2

 .الصباح إىل النهار

                                                           
 169-166 مصطفً الغالٌٌنً، المرجع السابق، ص،  
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التبعيض، أ ذُت من األدكات  .3
ك من : كقولو تعايل. . . ادلدرسية 

 .الناس من يقوؿ آمنا باهلل
حيلوف فيها : بياف اجلنس، كقولو تعايل .4

 .من أساكر من ذىب
: ، كقولو تعايل"بياف ادلبهم"البيانية،  .5

نكـر من من . . . ما ننسخ من آية 
 .يربينا من ادلدرس

التأكيد، ك ىي الزائدة لفظا، كقولو  .6
ىل . . . ما جاءنا من بشًن : تعايل

 .من  الق غًن اهلل
أ رضيتم باحلياة : البدؿ، كقولو تعايل .7

 .الدنيا من اآل رة
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إذا نودم : الظرفية، كقولو تعايل .8
 .للصالة من يـو اجلمعة

يا كيلنا لقد : معين عن، كقولو تعايل .9
 .كنا يف غفلة من ىذا

  ِإىَل  .ج 
: انتهاء الغاية الزمانية، كقولو تعايل .1

 . . .ٍب أًب الصياـ إيل الليل
: انتهاء الغاية ادلكانية، كقولو تعايل .2

من ادلسجد احلراـ إيل ادلسجد 
 .األقصي

انتهاء الغاية يف األشخاص، جئُت  .3
 .إليك

                                                           
 171-170 نفس المرجع، ص،  



196 
 

ك ال تأكلوا : ادلصاحبة، كقولو تعايل .4
 .أمواذلم إيل أموالكم

معين عند، ك تسمي ادلبنية، كقولو  .5
 . . .رّب السجن أحب إيل: تعايل

  َح َّ  .د 
سالـ ىي : لالنتهاء كإيل، كقولو تعايل

ك قد يد ل ما بعدىا . حيت مطلع الفجر
بذلت مايل يف سبيل : فيما قبلها، مثل

ك قد يكوف غًن . أميت حيت درىم عندم
كلوا ك اشربوا حيت يتبٌن لكم :دا ل، حنو

اخليط األبيض من اخليط األسود من 
فالصائم اليباح لو األكل ميت بدا . الفجر

                                                           
 173-172 نفس المرجع، ص،  



197 
 

ك قد تكوف حيت للتعليل دبعين . الفجر
 . اتق اهلل حيت تفوز برضاه: الالـ، حنو

 َعنْ  .ق 
. سرت عن البلد: اجملاكزة ك البعد -1

. . 
عن قريب : (البعدية)معين بعد  -2

لرتكنب : سأزكرؾ، ك كقولو تعايل
 . . .طبقا عن طبق

ك من : كقولو تعايل" علي"معين  -3
 .يبخل فإمنا يبخل عن نفسو

ك ما حنن : التعليل، كقولو تعايل -4
بتاركي آذلتنا عن قولك، أم من 

 . . . .أجل
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ك ىو : كقولو تعايل" من"معين  -5
 .الذم يقبل التوبة عن عباده

ك اتقوا : معين البدؿ، كقولو تعايل -6
يوما ال ذبزم نفس عن نفس 

 .شيئا
  َعَلى .ك 

ك علي : االستعالء، حقيقة كاف، مثل .1
: أك رلازا كقولو تعايل. الفلك ربملوف

 .ك فضلنا بعضهم علي بعض
ك د ل ادلدينة علي : حنو" يف"معين  .2

 .حٌن غفلة من أىلها
ك لتكربكا اهلل : معين الـ التعليل، حنو .3

 . . .علي ما ىداكم

                                                           
  نفس المرجع 
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ك آتى ادلاؿ علي حبو " مع"معين  .4
 ذكم القرىب

 رميت علي القوس: معين الباء، حنو .5
 رضي اهلل علي األنبياء" عن"معين  .6
ال ينجح التلميذ يف : االستدراؾ، مثل .7

االمتحاف، علي أنو ال ييأس االجتهاد 
 .يف الدراسة

  يفْ  .ز 
نتعلم : الظرفية حقيقة كاف، مثل -1

يف احلجرة الدراسية يف ىذا 
: الصباح، أك رلازية، كقولو تعايل

ك لكم يف رسوؿ اهلل أسوة 
 .حسنة
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السببية ك التعليل، كحديث  -2
: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم

د لت امرأة النار يف ىرة 
 .حبستها

اد لوا : قاؿ: ، حنو"مع"معين  -3
 يف أمم قد  لت لكم

ألصلبنكم يف : االستعالء، مثل -4
 ...جذكع النخل

فما متاع الدنيا يف : ادلقايسة، مثل -5
 ...اآل رة إال قليل

الفوارس : (لاللصاؽ)معين الباء  -6
 بصًنكف يف طعن األباىر

فردكا أيديهم يف : مثل" إيل"معين  -7
 أفواىهم
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  الكاؼ .ح 
التعليل، .العلم نور: التشبيو، مثل .1

 .ك اذكركه كما ىداكم: كقولو تعايل
ليس كمثلو : الزائدة للتوكيد، مثل .2

 .شيء
 .كن كما أنت: حنو" علي"معين  .3
أنا كمسلم : حنو" اعتبار الصفة"معين  .4

 .مطالب بأف أعمل صاحلا
 الالـ .ط 

هلل ما يف : ادللك، كقولو تعايل -1
: السٰموات ك األرض، ك حنو

 .الدار لسعيد
احلمد هلل، ك : اال تصاص، مثل -2

 .النجاح للمجتهدين
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شبو ادللك، ك تسمي الـ النسبة،  -3
 .اللجاـ للفرس: حنو

التبيٌن، ك تسمي الـ ادلبينة،  -4
اجملّد أحبّ  إيل من : مثل

 .الكسالف
: التعليل ك السببية، كقولو تعايل -5

إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق 
 . . .لتحكم بٌن الناس

يا . . يا للفضيلة: التوكيد، مثل -6
 بؤس للحرب

التقوية، ك ىي اليت جياء هبا زائدة  -7
لتقوية عامل ضعف يالتأ ًن، 

الذين ىم : بكونو غًن فعل، مثل
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ك مصدقا دلا . . . لرهبم يرىبوف 
 .معهم

كل  (دبعين إيل)انتهاء الغاية،  -8
 . . .جيرم ألجل مسمي

التعجب، ك تستعمل مفتوحة بعد  -9
: يف نداء ادلتعجب منو، حنو" يا"

 .يا للفرح
الصًنكرة، ك تسمي الـ العاقبة ك  -10

فالتقطو : الـ ادلآؿ، كقولو تعايل
آؿ فرعوف ليكوف ذلم عدكا ك 

فهم ال يلتقطوه لذلك إمنا . حزنا
 .التقطوه فكانت العاقبة ذلك

: االستعالء، إما حقيقة، مثل -11
ك إما : خيزكف لؤلذقاف سجدا
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ك إف أسأًب : رلازا، كقولو تعايل
 .فلها

ىذا الغالـ لسنة، : الوقت، حنو -12
: أم مرت عليو السنة، مثل آ ر

كتبت الرسالة لسبع أياـ من ىذا 
أقم الصالة لدلوؾ . . . الشهر، 

الشمس إيل غسق الليل ك قرآف 
 . ..الفجر

فلما : كقولو الشاعر" مع"معين  -13
لطوؿ # تفرقنا كأين ك مالكا 

 .مل نبت ليلة معا-اجتماع
ك يضع : كقولو تعايل" يف"معين  -14

 .ادلوازين بالقسط ليـو القيامة
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 الواك ك التاء .م 
ك الفجر، : تكوناف للقسم، كقولو تعايل

تاهلل ألكيدف . . . ك لياؿٍد عشر، 
ك التاء ال تد ل إال علي . أصنامكم

لفظ اجلاللة، أما الواك فتد ل علي كل 
 .مقسم بو

 حروف الجر الزائدة .ج 
ربدثنا يف العبارات السابقة عن 

حركؼ اجلر، أقسامها ك معانيها، ك قد فرغنا 
من الكالـ عن معاين حركؼ اجلر الواقعة يف 

ك يهمنا اآلف البحث ادلستقل . كالـ العرب
أصبح ىذا البحث . عن حركؼ اجلر الزائدة

ألف ىذه احلركؼ ذلا : ضركريا للغاية
قبل . استخدامها اخلاص دا ل اجلملة
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احلديث عن ذلك، نوّد أف  نزيد ىنا علي ما 
. قد تقدمنا من استخداـ حركؼ اجلر

فادلعركؼ أف بعض احلركؼ تالـز األفعاؿ ك 
تكوف معاين جديدة زبتلف عن معناىا 

علي " قاـ"فالفعل . ادلستقل أك القائم بذاهتا
سبيل ادلثاؿ يعين كقف إذا كاف قائما بذاتو، 
إال أنو قد يأٌب ك يالزمو حرؼ من حركؼ 

تقـو بالدنا : "ك مثاؿ ذلك أف تقوؿ. اجلرّ 
نقـو باحملاضرة العامة "، "علي ادلبادئ اخلمسة
: ففي اجلملة األكيل". يف القاعة االجتماعية

تأسس "أك " تبين على"تعين " تقـو علي"
يف اجلملة الثانية فإهنا " تقـو بػػػ"أما ". علي

ك احلركؼ ". نؤدم أك نعقد"تدؿ علي معين 
اليت تالـز األفعاؿ ك اشتقاقها تعرب من 
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ك ىي تشمل كل . التعبًنات االصطالحية
عبارة تتألف من لفظٌن أك أكثر،  ك تنم معا 
يف الوضع اليت يقتضيو علم النحو العريب، ك 
لكنها يف النهاية تؤدم إيل داللة زبتلف عما 

ك ىي عبارة تتجاكز .يقتضيو ظاىر الرتكيب
معناىا الدالة عليو يف اللغة أك يف ظاىر 

الرتكيب إيل معين آ ر بالغي اصطالحي 
يتحصل بطريق اجملاز أك بأسلوب التعبًن 

كما قاؿ زلمد -أك بعبارة أ رل. الكنائي
، إف العبارات االصطالحية "منصور ادلرحـو

ىي عبارة ذات معين ال ديكن أف يستمد من 
ك تعرب احلركؼ ادلالزمة . رلرد كلماهتا منفصلة

من حركؼ - عند بعض النحاة- لؤلفعاؿ
اجلّر الزائدة، غًن أف بعض احلركؼ ادلالزمة 
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إذف كانت األفعاؿ . تأٌب لتعدية األفعاؿ
الالزمة اليت تتصل هبا بعض حركؼ اجلّر 

 .تكوف متعدية
 استخدام حروف الجر و مواضعها .د 

من حركؼ اجلّر الزائدة ىي من، الباء، 
الالـ، الكاؼ، تعد من احلركؼ األصلية، 
غًن أف احلركؼ الزائدة ال تتعلق ذلا، ك 

كجودىا يف اجلملة إمنا يفيد التوكيد ك تقوية 
ك إليكم استخداـ . الربط بٌن أجزاء اجلملة

كّل من تلك احلركؼ الزائدة علي األمور 
 :التالية

 من .1
تستعمل زائدة للداللة علي التوكيد أك 
للداللة علي الشموؿ ك االستغراؽ، ك 
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يشرتط يف استعماذلا زائدة أف تكوف 
مسبوقة بنفي أك ما يشبهو، ك أف يكوف 

 :االسم اجملركر بعدىا نكرة
تزاد قبل ادلبتدإ أك ما أصلو ادلبتدأ،  .أ 

ما للفقًن من ماؿ، ما كاف يف : مثل
 .البيت من أحد

ىل جاء من : تزاد قبل الفاعل، مثل .ب 
 رجل؟

مثل ما : تزاد قبل ادلفعوؿ بو، مثل .ج 
 ترم من أحد؟

ما : تزاد قبل ادلفعوؿ ادلطلق، مثل .د 
أ لص إنساف من إ الص إال كجد 

 .جزاءه
 الباء .2
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 :تستخدـ الباء يف ادلواضع التالية
ك . حبسبك العلم: قبل ادلبتدإ، مثل .أ 

" إذا"تزاد كثًنا يف ادلبتدإ الواقع بعد 
 رجُت فإذا خبالد : الفجائية، مثل

 .كافق
ليس ىذا : تزاد قبل اخلرب، مثل .ب 

 ما الغين ببخيل. الكتاب بغاؿ
ك كفي باهلل : قبل الفاعل، مثل .ج 

شهيدا، ك تزاد قبل الفاعل ك كجوبا 
بو يف التعجب، " أَْفِعلْ "يف صيغة 

 !أَأ رِرمْم  بستااٍذ : مثل
ك جديرا بادلالحظة ىنا أف ىذه 

 :العبارة إعراهبا كما يلي



211 
 

فعب ماش جاء علي صيغة : أكـر
 األمر
فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع : أستاذ

من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ 
 اجلر الزائد

ألقي العدّك : تزاد قبل ادلفعوؿ بو، مثل .د 
 .بكل جيوشو يف ادلعركة

 الالـ .3
 :تستخدـ يف ادلواضع اآلتية

قبل ادلفعوؿ بو، ك ذلك كثًن بعد  . أ
أريد ألزبصص يف : ، مثل"أراد"فعل 

 .ىذا العلم

                                                           
م، 1985دار النهضة العربٌة، :  عبده الراجحً، التطبٌق النحوي، بٌروت 

 368ص،
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عند -بٌن ادلضاؼ ك ادلضاؼ إليو . ب
 .رأم بعض النحاة، يا بؤس للحرب

 
 الكاؼ .4

ك ىي ال تزاد يف رأم مجهور النحاة، 
لكن بعضهم يرم زيادهتا  وؼ التأكيل 

ليس كمثلو شيء ك : "يف حنو قولو تعايل
 ".ىو السميع العليم

 التدريبات
 !عٌن من اآليات الآلتية موقعها يف اإلعراب

ات
اآلي

عل 
فا

 و  
جار رور
مج

ول  
مفع تدأ  ه
مب

بر  
خ

ف  
ضا
م

عل إليه
ف

 

الرمحن علم 
 القرآف
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الشمس ك 
القمر 

 يسجداف
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BAB V 

Isim majrur 

 

  
  

     

 

A. Huruf-huruf Jar 

 :حرف جّر عشرون حرفا و هً

الباء، من، إلى، عن، على، فً، الكاف، الالم، واو 

القسم، و تاء القسم، منذ، مذ، رّب، حتى، خال، 

 .عدا، كً، متى، فً لغة هٌل، لعّل، فً لغة عقٌل

Berikut ini contoh penggunaan huruf-

huruf jar 

Saya keluar dari 

rumah 
 خرجت من البٌت

Saya pergi ke أذهب إلى المسجد 

 باإلضافة

 اجملركر حبرؼ جرّ 
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masjid 

Sejahtera sampai 

terbit fajar 

سالم هً حتى مطلع 
 الفجر

Di dalam kelas ada 

murid 
 فً الفصل تلمٌذ

Jauhilah kejahatan ابتعد عن الشر 

Buku tulis di atas 

meja 
 الكتاب على المكتب

Saya menulis 

dengan pena 
 كتبت بالقلم

Milik Allah segala 

apa yang di langit 

dan di bumi 

هلل ما فً السموات و 
 ما فً األرض

Zainab bagaikan 

mawar 

 زٌنب كالورد

Demi waktu fajar و الفجر 

Banyak yang 

dilahirkan tanpa 

ayah 

 رّب مولود لٌس له أب

 

B. Tanda-tanda Jar 

 

 

 عالمات اجلرّ 
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 الفتحة

 أمساء اخلمسة

 مجع مذكر سامل

 ادلثىن

 الياء

 مجع مؤنث سامل

 مفرد

 مجع تكسًن

 الكسرة

 الكسرة الياء الفتحة
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C. Idlhofah 

 (المجرور باإلضافة)

و المضاف إلٌه هو اسم أو ضمٌر ٌنسب إلى اسم 

 سابق

Mudhof ialah isim atau dhomir yang 

dinisbatkan kepada isim sebeumnya. 

Contoh: 

 saya pergi ke kebun)زرت جنٌنة الحٌوان 

binatang) 

lafadz “حدٌقة” dinisbatkan kepada 

 dengan kata lain apabila kedua ”حٌوان“

kalimat tersebut dipisahkan artinya 

akan menjadi kebun binatang. Dalam 

contoh ini. 

 حدٌقة هً مضاف و الحٌوان هً مضاف إلٌه
  

 

 

 

 

 

 

 

 اسم غًن منصرؼ
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(كتاب محّمد) 

    اسم فاعل

    
     اسم مفعول

 
  الصفة المشبهة

 (الرجل الطوٌل القائمة)

Isim yang selalu mudhof: 

عند، لدي، سوى، حوالً، ذو، بعض، وحد، أي، 

 لدن، كال، كلتا، لّبً

Contoh: 

 هذا الرجل ذو مال -

 لبٌك عنده قلم -

 

 إذا كاف مشتق

 معرفة

 ادلضاؼ

 نكرة
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