
 

 

  .قواعد اللغة: النشاط 
  .الفضلة و إعرابها :  الموضوع 

  
عزيزي الدارس، اقرأ قصيدة محمود سامي البارودي التي يرثي فيها زوجته و هو في منفاه، ثم تأّمل 

  : معي هذا البيت 
  .َوقُلُوُبُهنَّ ِمَن الُْهُموِم َصَواِدي    فَخُُدوُدُهنَّ ِمَن الدُُّموِع نَديَّةٌ 

  .خبر المبتدأ مرفوع : البيت يتكون من جملة اسمية؛ فخدودهنَّ مبتدأ مرفوع، و ندّيةٌتجد أّن صدر 
  .و كذلك بالنسبة لعجز البيت ، فهو يتكون من مبتدأ و خبر قلوُبهنَّ َصَواِدي

  مبتدأ مرفوع،: قلوُبهن 
  . مرفوع بالضمة المقدرةأخبر المبتد: صوادي 

  .ابقتين تتركب من مسند ومسند إليهلعلك أدركت أن كّل جملة من الجملتين الس
  و قد سبق لك أن تعرفت إلى المسند و المسند إليه في الوحدة السابقة

  :الحظ البيت الثالث 
  .ِإْن كُنْتَ لَْم تَْرَحْم َضنَاَي ِلُبْعِدَها   َأفَال َرِحْمتَِ مَن اَألَسى َأْوالَِدي

  ) َضنَاَيلم تَْرَحْم(أين المسند و المسند إليه في هذه الجملة
  )ترحم(المسند هو الفعل 
  )الفاعل الذي وقع ضميراً مستتراً تقديره أنتَ(و المسند إليه هو 

  .إليه لعلك تبّينتَ أّن ركني الجملة هما المسند و المسند
  ؟)ضناَي(ما إعراب كلمة 

  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة: ضناَي 
  ما وظيفة المفعول به في الجملة؟

 ليس ُمسنداً و ال مسنداً إليه بل أْيو الذي يقع عليه فعل الفاعل، ُيذكر إلتماِم معنى الجملة، المفعول به ه
  .هو فَْضلَةٌ في الجملة

  ما الفَْضلَةُ؟
       الفضلة اسم يذكر في الجملة إلتمام معناها، و ُيمكن حذفه منها، ألنّه ليس ُركْنًا من ُركني 

 أو الفاعل، أو نائبه أو غير هذا من كّل جزء أصيل في الجملة ال اإلسناد، بخالف المبتدأ، أو الخبر،
  .يمكن أن تتكون، و ال أن يتّم معناها األساسّي إالّ به، و ُيسمى ُعمدة

  : ُحكُْم الفضلة 
  .كتب التلميذ الدرَس: تكون الفضلة منصوبة، مثل 



 

 

  .مفعول به منصوب : الدرَس 
  .َأقَْبَل الناجُح ُمْستَْبِشًرا: و مثل 

  .حال منصوب : مستبشًرا 
   .1." َو كَلََّم اُهللا ُموَسى تَكِْليًما: " و كقوله تعالى 

  .مفعول مطلق منصوب: تكليما 
  .نََجَح التالميذُ إالّ الكسول : و مثل 

  . مستثنى منصوب: الكسول 
  .ذهبتُ يوَم الخميِس إلى النزهة: و مثل 

  .ظرف زمان منصوب: يوَم 
  .شجرِةجلستُ تحتَ ال: ومثل 
  .ظرف مكان منصوب: تحتَ 

  .اجتهدتُ رغبة في النجاح: و مثل 
  .مفعول ألجله منصوب: رغبة 

  .لعبتُ بالكرِة : و يمكن أن تكون الفضلة مجرورة، مثل 
  جار و مجرور : بالكرة

  و مثل كتبتُ دروَس اللغة 
  مضاف إليه مجرور: اللغةِ 

  متى يقع االسم فضلة في الجملة؟
م فضلة في الجملـة إذا لم يؤد معنى أساسيا كالمفعول به، و الحال، و المفعول المطلق        يقع االس

و المفعول ألجله و ) ظرف الزمان و ظرف المكان(، و المفعول فيه 2و المستثنى في كالم تاّم موجٍب
  .المجرور بالحرف و المضاف إليه

  :الحظ هذا المثال 
ففي هذا المثال إن راعيتَ المعنى، رفعتَ . ما قام أحٌد إالَّ خالداً: يجوز أن نقول و . َما قَاَم َأحٌد إالَّ خالد

فالمجيء مستنٌد إلى سعيد و ثابتٌ له " أحد"لوجود اإلسناد، ألّن عدم المجيء، إْن َأسنَد إلى " إالّ"ما بعد 
  .مستند إليهوإن راعيتَ اللفظ نََصْبتَُه ألنه في اللفظ فضلة، الستيفاء جملة المستند و ال
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االستثناء الّتام ما آان المستثنى منه مذآورا فيه،و االستثناء الموجب ما آان مثبتا غير منفي                   
    2  



 

 

قام التّالميذُ إالَّ : ألنه فضلة لفظاً و معنى، مثل" إالَّ"فاْن ذٌِكَر المستثنى منه و الكالم مثبت، نصب ما بعد 
ما قام إالّ خالد، ألنّه مسند إليه، : خالداً و إن كان الكالم منفيا، والمستثنى منه غير مذكور ُرِفَع في مثل 

  : خالداًّ، ألنّه فضلة، و ُجرَّ في مثل ما رأيت إالَّ: و نُِصَب في مثل 
  .ما َمَرْرتُ إالّ بخالٍد؛ لوقوعه بعد حرف الجّر

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  :عيِّن المسند و المسند إليه والفضلة فيما يلي ./ أ

  .تََرنَّم الُمغَِنيُّ تََرنَُّم الُبلُْبِل./ 1
  .ظََهَر البدُر كامالً./ 2
  .اًماالزمتُ البيتَ استجم./ 3
  .األخالق حصٌن لالّمة./ 4
  .نََجا الّركاُب إالّ عثماَن./ 5
  .طَلََع الفجُر./6
  .َرَجَع ُمصطفى من البحر َحذََر الغرِق./ 7
  .وجدِت األمُّ الطفَل باكًيا./ 8
  
  :أعرب ما تحته خط فيمايلي ./ ب
  :قال صفي الدين الحلّي ./ 1

  اَألذى من ليس يؤذينا بأن نبتَدي  شرفًاإنَّا لقوٌم أبتْ أخالقُنا 
  : قال المتنبي ./ 2

  كَِلماتي َمن بِه صَمُمو أسمعتْ     أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
  ./أ
  

  الفضلة  المسند إليه  المسند
  تََرنَُّم الُْبلْبِل  المغَنّي   تََرنَّم. 1
  كامالً  البدُر  ظَهَر. 2
  استجماًما  كةالتاء المتحر  الزَم.3
  لألّمة  األخالقُ  حصٌن. 4
  إالّ عثماَن  الّركاُب  نََجا.5
  //  الفجُر  طَلََع. 6
  من البحر َحذََر الغرِق  ُمصطفى   َرَجَع.7
  الطفَل باكًيا  األمُّ  وجدتْ. 8

  
  :اإلعراب . ب
  
  .مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة : شَرفًا ./ 1

  .حرف مصدري ونصب: أن 
عل مضـارع منصوب بالفتحة، و الفاعـل ضمير مستتـر تقدير نحن، و المصدر المؤول ف: نبتدي 

  .في محل نصب مفعول به ) أْن و الفعل(من 
  
فاعل مرفوع بالضمة المقّدرة على ما قبل الياء منع  ظهورها اشتغال المحل بالحركة : كلماتي ./ 2

  .ّر باإلضافةالمناسبة، و الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل ج
  .اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به: َمْن
  .جاّر ومجرور متعلقان بخبر ُمقّدم محذوف تقديره كائٌن: ِبِه 

ال ) َمْن(موصولة باسم الموصول ) به صمم(مبتدأ مؤخر، مرفوع بالضمة الظاهرة، و جملة : صَمُم 
  . محل لها من اإلعراب

  
  
  

  


