
 

 

  .قواعد اللغة : نشــاط 
  .إعراب المسند و المسند إليه: الموضـوع 

  
و أقرأُه قراءة عميقة، ثم ) المؤلفات في العصر المملوكي(عزيزي الدارس، ُعد إلى النص التواصلي 

  :تأمل الجملة اآلتية 
  .المؤلفات كثيرةُ في هذا العصر

  .كب من المسند و المسند إليهتجد أنّها مركبة من ُركني اإلسناد، أي أّن الجملة تتر
  .فالمحكوم عليه يسمى مسنداً إليه، والمحكوم به ُيسمى مسنًدا

  .مسندا إليه، و هو مبتدأ: المؤلفاتُ 
  .ُمسنٌد، و هو خبر: كثيرةٌ 
  .راجت العلوُم ببالد فارس: و مثل 
  .مسنٌد إليه، و هو فاعل: العلوم 
  .مسنٌد، و هو فعل: راجت 

  :في الجملة مواقع المسند إليه   - أ
 .تضافرت األسباب على هذا العمل : لالفاعل، مث -1

  .مسند إليه، وقع فاعالً: األسباب 
 .ُدمِّرت المدُن: نائب الفاعل، مثل  -2

 .مسند إليه، وقع نائب فاعل: المدُن 

 .الكتُب منتشرةٌ: المبتدأ الذي له خبر مثل  -3

 .مسند إليه، وقع مبتدأ: الكتُب 

 .َأقاَِئٌم أخوَك: لمرفوع المبتدأ المشتق، مث -4

  .مسند إليه، وقع فاعالً السم الفاعل سّد مسّد الخبر: أخوك 
  .ما ممنوٌع كالمك في إبداء الرأي: ومثل 

 .مسند إليه، وقع نائب فاعل السم المفعول سّد مسّد الخبر: كالمك 

 .كان الملوُك محتاجيَن الى المآثِر: ما كان أصله مبتدأ، مثل  -5

  . وقع اسم كانمسند إليه،: الملوك 
  .ومثل إّن القراءة مفيدةٌ

  .مسند إليه، وقع اسَم إّن: القراءة 
 .ظننتُ الدرَس سهالً : لالمفعول به األول لألفعال التي تنصب مفعولين، أصلهما مبتدأ وخبر، مث -6



 

 

  .مسند إليه، وقع مفعوالً أوالً: الدرَس 
 .أنبأتُ الكسوَل العاقبةَ وخيمةً:  لالمفعول به الثاني لألفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل، مث -7

  .مسند إليه، وقع مفعوالً ثانًيا: العاقبة 
  : مواقع المسند في الجملة   - ب
 .وهناك كتٌب أخرى عديدة يضيقُ المقام عن ذكرها: الفعل التام، مثل  -1

  .مسند، وقع فعالً مضارعاً: يضيقُ 
 .شتّان ما بين الغنّي والفقيِر: اسم الفعل، مثل -2

  .سنٌد، وقع اسم فعلم: شَتَّاَن 
 .اهللا واحد: خبر المبتدأ، مثل  -3

 .مسنٌد، وقع خبًرا: واحدٌَ 

 .َأقَائٌم الطالُب بواجبِه: المبتدأ الذي ليس له خبر، مثل -4

 .مسنٌد، وقع مبتدأ ليس له خبر: قائٌم

  .كاَن الظالُم دامًسا:  ما كان أصلُه خبًرا، مثل -5
 .مسنٌد، وقع خبًرا لكان: دامًساٌ 

  .إّن العلم نافٌع: ومثل 
 .مسنٌد، وقع خبًرا ِإلنَّ: نافٌع 

  . المفعول الثاني لألفعال التي تنصب مفعولين، أصلها مبتدأ وخبر، مثل وجدتُ الحقَّ نوًرا-6
  .مسنٌد، وقع مفعوال ثانيا: نوًرا 

 .قًاَأعلمتُ المجتهَد النجاَح محقّ:  المفعول الثالث لألفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل، مثل -7

  .مسنٌد، وقع مفعوال ثالثًا: ُمحقّقًا 
مسند وقع مصدًرا نائًبا عن : فصبًرا في سبيل العلم، صبًرا : المصدر النائب عن فعل األمر، مثل -8

 .الفعل

  
  : إعراب المسند إليه -ج

  .يكون المسند إليه مرفوًعا إالّ إذا وقع بعد إنَّ أو إحدى أخواتها، فحكُمُه حينئٍذ النّصب
  
  :راب المسند  إع-د

  .يكون المسنُد مرفوًعا إن كان اسًما إالّ إذا وقع خبًرا ِلكان أو إحدى أخواتها، فحكُمُه النّصب
: أّما إذا كان المسنُد فعالً ماضًيا، فإنّه ُيبنى على الفتح إالّ إذا لَِحقَتُْه واو الجماعة، فُيْبنَى على الضم، مثل

  .اجتَهْدتُ، اجتهْدتُْم، اْجتََهْدنَا: نَى على السكون، مثلاْجتََهُدوا، أو ضمير رفع متحرك، فُيْب



 

 

أحبُّ :        و إن كان المسنُد فعالً مضارًعا، فهو مرفوع، إالّ إذا سبقه حرفٌ ناصٌب فُينصُب، مثل 
    1)َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه( حرف جازٌم، كقوله تعالى وأْن أفوَز في المسابقِة، أ

واهللا الَقُوَمْن بالواجب، وألعملَنَّ ما : يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، مثلو
  .فيه الخير

  .إنَّ األمهاِت َيْبذُلَْن ما يقدْرَن عليه لراحة األبناء: و يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النّسوة، مثل
اقرْأ درسَك، إالّ إذا كان معتلَّ اآلخر، فُيبنى : نّي على السكون، مثلو إن كان المسنُد فعَل َأمٍر، فهو مب

فعل أمر : اسَع (اْسَع في عمِل الخيِر، و ادُع الناَس إليه، و اقِض بينهم بالحقِّ، : على حذف آخره، مثل
فعل أمر مبني على حذف الواو، ألّن ًأصله : ، و ادُع )اْسَعى(ألّن أصله : مبني على حذف األلف 

  ).أقضيِِ(الّن أصله : فعل أمر مبني على حذف الياء : ، و اقِض )اْدُعو(
: و إن كان متصالً بألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنّه يبنى على حذف النون، مثل 

  .اكتَُبا، اكتُُبوا، اكتُِبي 
و هو ألف االثنين، أو واو (فكل واحد من هذه الثالثة فعل أمر مبني على حذف النون، و الضمير فاعل 

  ).الجماعة، أو ياء المخاطبة 
َصاِحَبْن كريَم األخالق، أو نون التوكيد : و يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة، مثل 

  .الثقيلة، مثل اهُجَرنَّ السَّفيه 
  
  

  :القاعدة  
  . أسماء النواِسخ المسنُد إليه هو المبتدأ الذي له خبر، و الفاعل، و نائبه، و

 عن الخبر، و هو المسنُد هو الخبر، و الفعل التام، و اسم الفعل، و المبتدأ الوصف المستغني بمر فوع
  .أخبار النواسخ، و المصدر النائب عن الفعل

  
  :أسئلة التصحيح الذاتي 

  : عيِّن المسند و المسند إليه فيما يلي –أ 
  . المال زينة الحياة – 1
  .الحقُّ ما مهزوٌم – 2
  . كان العامُل أمينًا– 3
  . إّن النظافةَ وقاية من المرض– 4
  . هيهاتَ القمُر– 5
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  . رأيتُ الصِّدقَ نافًعا– 6
  : أعرب ما يلي –ب 

  2)َو اُهللا َيْرُزقُ َمْن َيشَاُء ِبغَْيِر ِحَساٍب:( قال اهللا تعالى 
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
  . تعين المسند و المسند إليه–أ 

  ند                            المسند إليهالمس
   زينة الحياة                   الماُل-1
  مهزوٌم                        الحقُّ-2
   أمينًا                         العامُل-3
   وقايةٌ                        النظافةُ-4
   هيهاتَ                      القمُر-5
                      الصِّدقَ نافًعا    -6
  

  : اإلعراب –ب 
  .بحسب ما قبلها: الواو
  .لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : اُهللا

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، و الجملة الفعلية : يرزقُ
  ).اهللا(في محل رفع خبر المبتدأ ) يرزق(

  .مبني على السكون في محل نصب مفعول بهاسم موصول : َمْن 
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، و الجملة الفعلية : يشاُء 

  ) .َمْن(ال محل لها من اإلعراب ألنّها جملة موصولة باسم الموصول ) يشاُء(
  حرف جر: الباء
   مضاف اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو: غير 
  .  مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة: حساٍب
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