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 تمهيد

الفن القصصي القصير ( النّص األدبي، و أعد قراءة موضوع عد إلى نشاط 
 :رة اآلتية ثم تأمل الفق)  القصة القصيرة في الجزائر–

لقد جاءت الجزائر منذ عامين، و طلبت االنضمام إلى صفوف التعليم ... 
 تتمتّع به الطّالبات من ماالعالي، فاعتبرتها الجزائر إحدى بناتها، ومنحتها كّل 

 تحصل عليه الجزائريات، وهي ليست ما الّسكن والمنحة الشهرّية، و كّل حقّ
ات الجزائر، وقسنطينة وباتنة  وتلمسان الوحيدة، فهناك زميالت لها في جامع

 .ومختلف الكليات و المعاهد
 .في الفقرة قد وقعت في محّل جّر مضاف إليه" ما"تجد 

 .و قد تكون اسمية وحرفية
 :االسمية " ما "-أ
 
 : الموصولة . 1

 : كما وردت في الفقرة السابقة " الذي" و هي بمعنى 
ات من حقّ الّسكن و المنحة الشهرّية، و كّل  تتمتع به الطالبَماومنحتها كّل ...
 ...تحصل عليه الجزائريات ما

اسم موصول مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه ويتغّير محلّها : َما 
من اإلعراب حسب موقعها من الجملة فهنا وقعت في محّل جر مضاف إليه 

 1 )لَِّه َباٍق َما ِعنَْدكُْم َينْفَُد َوَما ِعنَْد ال:(وكقوله تعالى 
في محّل رفع خبر، و أكثر ) ينفُد( فهي هنا في محّل رفع مبتدأ، و جملة 

استعمالها في غير العاقل، و تكون للمفرد، والمثنى، والجمع، والمذكّر       
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جملة موصولة بها، وعائد كقولك تعلمتُ : و المؤنث، و تحتاج إلى صلة أي 

 .ما هو مفيٌد لوطني
 .بني على السكون في محّل نصب مفعول بهاسم موصول م: ما 
 .ضمير منفصل مبني على الفتح في محّل رفع مبتدأ: هو 

صلة ) هو مفيٌد(خبر مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة االسمية : مفيٌد 
 .ال محّل لها من اإلعراب" ما"الموصول االسمي

 

 :الشرطّية . 2
 

دُِّموا ِلَأنْفُِسكُْم ِمْن خَْيٍر تَِجُدوُه َوَما تُقَ  : ( تعالىهوهي الجازمة لفعلين، كقول
 2)ِعنَْد اللَِّه

ومحلّها من اإلعراب يتغّير موقعها من الجملة، ففي هذه اآلية وقعت في محّل 
 .نصب مفعول به مقّدم

َما َيفَْعلُْه اإلنسان في الّدنيا يجْدُه في : وتكون في محّل رفع مبتدأ، كقولك
 .اآلخرة

 .على السكون في محّل رفع مبتدأشرطية مبنية : َما 
فعل مضارع مجزوم بالسكون، ألنّه فعل الشرط، والهاء ضمير : يفعلُْه 

 .متصل مبني على الّضم في محّل نصب مفعول به مقّدم
يفعله ( فاعل مؤخّر مرفوع بالضمة الظاهرة وجملة الشرط : اإلنسان 
 "ما"في محّل رفع خبر المبتدأ )  اإلنسان
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 :امّية االستفه. 3
 

َما : و يستفهم بها عن غير العقالء، ويكون جوابها بإيضاح االسم، مثل
 ما : أو ببيان حقيقة المسمّى، مثل . إنّه الذهُب: العسجُد ؟ فيقال في الجوب 
معدن ثمين تصنع منه الحلّي، و يكون نقدا،      : الذهب؟ فيقال في الجواب

وهو المادة الخام التي : الجواب أو ببيان صفته، مثل ما الذهب؟ فيقال في 
تكون جزءا من التراب في المناجم، ثم تكّرر وتخضع لبعض التحويالت حتى 

 .تصبح ذهبا خالًصا
وهي اسم استفهام مبني على السكون، يتغّير محلّه من اإلعراب بتغّير موقعه 

 3)الْقَاِرَعةُ َما الْقَاِرَعةُ  : (من الجملة، كقوله تعالى 
 .بتدأ أول مرفوع بالضمة الظاهرةم: القارعة 

 .استفهامية  مبنية على السكون في محّل رفع مبتدأ ثان: َما 
مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة من المبتدأ  المبتدأ الثاني خبر: القارعة 

 .الثاني وخبره في محّل رفع خبر المبتدأ األّول
 َما َأكَلتَ؟: ّدماً، مثل َما محّمٌد؟ ومفعوال به مق: وتقع خبًرا مقّدًما، كقولك 

 

 :التّعجبّية. 4
أّي شيء، وال تحتاج    " شيء" وهي نوع من النكرة التاّمة، أْي أنّها بمعنى
توجيه الذهن إلى أّن ما بعدها : إال للخبر، و تتضّمن بلفظها معنيين مًعا، هما 

 ! َما أحسَن الطبيعةَ: عجيب، و أّن الذي أوجده أمٌر عظيم، كما في قولك

 .التعجبّية نكرة تاّمة بمعنى شيء مبنية على السكون في محّل رفع المبتدأ: َما
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فعل ماٍض للتعّجب مبني على الفتح، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا : أحسن 

 "ما"يعود على 
من الفعل  ) أحسن( مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، و جملة : الطبيعة 

 ".ما"المبتدأو الفاعل المستتر في محّل رفع خبر 
 

 

 :النّكرة الموصوفة . 5
إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح ألن يقع موقعها كلمة " ما"الغالب في 

.   ُربَّ َما كرهتَُه تحقّقَ فيه نفُعَك: و ال بّد أن يقع بعدها نعت، مثل" شيء"
 ).ُربَّ شيء  كرهتَُه  تحقّقَ فيه نفُعَك:( أي

 ).َمَرْرتُ بشيء معجب لَك (َمَرْرتُ بما معجب لك، أي: وكقولك
هنا اسم مبني على السكون يتغّير محلّه من اإلعراب حسب موقعه من " ما"و 

 .الجملة
 

 :اإلبهامّية " ما. "6
) ألمٍر أيِّ َأمٍر غاب المعلُّم  :(ألمٍر َما غاب المعلُّم، أي: أن تقع صفة ، مثل

َأعِط فالَنًا : لحقارة، مثل اإلبهامية، ويتفّرع على اإلبهام، إّما ا" ما"و تسمّى 
ألمر َما فرَّ : ، َو إما التّفخيم، مثل )َأعِط فالَنًا شيًئا تافًها حقيًرا(شيًئا َما ، أي 
ساعِد الفقيَر : ، و إّما النّوعّية، مثل )ألمٍر عظيٍم  فرَّ الحارس: (الحارس، أي

 .مساعدةً َما، أْي، نوًعا من المساعدة
 
 
 
 
 

 



 
 :الحرفّية " َما "-ب

 

 :نافية مع الفعل . 1
 4 )َوَما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ : (ال تعمل شيًئا، كقوله تعالى

 
 : نافية من أخوات ليس . 2

 . صديقًاا الخائُنالحجازية ترفع االسم و تنصب الخبر، مثل َم" ما"وتسّمى 
 
 : نافية مهملة .3

 .مبتدأ و خبر مرفوعان، مثل ما الحقُّ مغلوٌبفي لغة تميم، وما بعدها 
 
 :الزائدة . 4

 لتوكيد المعنى و تقويته، و يمكن حذفها فال يتأثّر المعنى
 َجاُءوَها َشِهَد َماَحتَّى ِإذَا ( :الشرطية، كقوله تعالى" إذا"وتقع كثيًرا بعد -

 5) َيْعَملُونََعلَْيِهْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهْم ِبَما كَاُنوا
 َماِإنَّ اللََّه لَا َيْسَتْحِي أَنْ َيْضِرَب َمثَلًا : (وتزاد بين المتبوع وتابعه كقوله تعالى 

 6)َبُعوَضةً فََما فَْوقََها
 ).مثالً( بدل من : حرف زائد للتوكيد، و بعوضة : َما

َت لَُهْم َولَْو كُْنَت  َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنفَِبَما: (وتزاد بعد حرف الجّر كقوله تعالى 
  7)فَظًّا غَِليظَ الْقَلِْب لَاْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك

 .فبَرحمٍة: أْي 
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 :كافّة عن العمل . 5

 : مع األحرف المشبّهة بالفعل كقول الشاعر
 فَإْن ُهْم ذََهَبتْ َأخْالقُُهْم ذََهُبوا إنََّما اُألَمُم األخالقُ ما بقيت

 
 :الكافّة عن عمل الّرفع . 6

 :وهذه ال تتصل إال بثالثة أفعال هي
، وال تدخل هذه األفعال حينئذ إالّ على جملة ُصرِّّح بفعلها، )قّلَّ، كَثَُر، طَاَل(

 .قَلََّما فَعلْتُ هذا، و قلَّما َأفَْعلُُه: مثل 
 .ما فعلتُ، وال أفعُل: أي
 
 :المصدرّية . 7

 . زمانيةو هي نوعان زمانية وغير
 
 :المصدرية الزمانية  .
 

  " مّدة" أو" زمان"ر قبلها، فيذكر قبلها كلمةقّد الزمان ُيّنوتسّمى الزمانية، أل
َيكَاُد  :(كقوله تعالى: تؤول مع ما بعدها بظرف و مصدر معاً :أْي" وقت"أو 

ذَا أَظْلََم َعلَْيِهْم قَاُموا َولَْو  أََضاَء لَُهْم َمَشْوا ِفيِه َوِإكُلََّماالَْبْرُق َيْخطَُف أَْبَصاَرُهْم 
 8) َشاَء اللَُّه لَذََهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

 ....كلَّ َوقِْت إضاَءِتِه لَُهْم: التقدير: كلََّما أضاَء لَُهْم َمشَْوا فيه 
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إليه وهو المصدر فالزمان المقّدر مضاف إليه مجرور، ومن المضاف 

منصوب " كّل"الظرفية الزمانية و" كّل"المؤول، اكتسب المضاف، و هو كلمة 
 "َمشَْوا  "         "بجوابها 

 :وكقول صخر بن عمرو
  َأقَاَم َعسيُبَماُمقيٌم لََعْمِري  َأَجاَرتَنَا إْن تَْسأليِني فَِإنَِّني

 .مدة إقامة َعسيٍب: أْي 
 
 

 :المصدرية غير الزمانية .
 
 

وهي حرف موصول تؤول مع َما بعدها بمصدر فقط، و عالمتها أن يصلح 
كقوله " َأْن"الموصولة ، لكنّها ال تنصب المضارع كما تنصبه " أْن" في مكانها

 َنِسيُتْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا ِإنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُوا َعذَاَب الُْخلِْد ِبَمافَذُوقُوا  : (تعالى 
 9)ْنُتْم َتْعَملُونَِبَما كُ

 .ِبِنْسيانكُْم: بَما نسيتُْم ، أْي 
 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

 .أعرب ما تحته خطّ إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل - أ
  نُسواابَمعْن َسِبيِل اهللا لَُهْم َعذَاٌب شديٌد ) َيِضلُّوَن( إنَّ الذّيَن : ( قال تعالى .1

 10)َيوَم الحَساِب 
 :يا أبو ماضي قال إيل. 2

 و يقوُل هذي ُسنَّةُ الُعْمراَِن  َيقْتُُل جاَرُهَما َأقَْبَح اإلنساَن

                                                 
 14سورة الّسجدة ، اآلية  9

 26من اآلية سورة ص،  10



 
 الِْكَتاِب لَا َتْغلُوا ِفي ِديِنكُْم َولَا َتقُولُوا َعلَى اللَِّه ِإلَّا َيا أَْهلَ: (قال تعالى . 3

ِلَمُتُه أَلْقَاَها ِإلَى َمْرَيَم َوُروٌح  اْبُن َمْرَيَم َرُسولُ اللَِّه َوكَِإنََّما الَْمِسيُح ِعيَسىالَْحقَّ 
 11)ِمْنُه فَآِمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َولَا َتقُولُوا ثَلَاثَةٌ

َوَتَزوَُّدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّاِد ) َيْعلَْمُه اللَُّه( ِمْن َخْيٍر َوَما َتفَْعلُوا: (قال تعالى. 4
 12)التَّقَْوى

 قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَِإنْ َماَت أَْو َرُسولٌِإلَّا  َما ُمَحمٌَّدَو: (قال تعالى. 5
 َعلَى أَْعقَاِبكُْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئًا )اْنقَلَْبُتْم(قُِتلَ 

 13)َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكِريَن
 :قال المتنبي . 6

 )ُملُوكَُها َعَجُم(تُفِْلُح ُعْرٌب   َمالوك َوَوِإنَّما النّاُس بالُم
 :وقال أيضا . 7

  َوانْتََحَباَعاشَ َما) لََبكَى(لَْو ذَاقََها  أذَاقَِني َزَمِني َبلَْوى شَِرقْتُ بَها
ْت فَلَمَّا َسِمَعْت ِبَمكِْرِهنَّ أَْرَسلَْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً َوآَت: (قال تعالى. 8

كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّيًنا َوقَالَِت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ فَلَمَّا َرأَْيَنُه أَكَْبْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ 
  14) ِإنْ َهذَا ِإلَّا َملٌَك كَِرٌمي َما َهذَا َبَشًراَوقُلَْن َحاَش ِللَِّه 

 :قال المتنبي . 9
  15والسَّوابقُ الْقَنَاَوَحلَّ ِبَها منَك   َدا لََها على َما َبقَلََّما تَْبقَىَأالَ 
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 أجوبة التصحيح الذاتي

 

 .ال محّل لها من اإلعراب" الذين" صلة الموصول) : َيِضلُّوَن. (1ج
 ).مصدرية ( الباء حرف الجر، َما حرف موصول : ِبَما 

فعل ماٍض مبني على الّضم، و الواو ضمير متصل مبني على : نَُسوا 
المصدرية، و الفعل "  َما"كون في محّل رفع فاعل، والمصدر المؤول من الّس

صلة ) نَُسوا(بنسيانهم، و جملة : في محّل جر بالباء، و التقدير " نَُسوا "
 .الموصول الحرفي ال محّل لها من اإلعراب

 

ما التعجبّية نكرة تاّمة بمعنى شيء مبنية على السكون في : َما َأقبَح . 2ج
فعل ماض جامد إلنشاء التعّجب مبني على الفتح، :  مبتدأ، أقبَح محّل رفع

 ".ما"يعود على " هو " والفاعل ضمير مستتر وجوًبا تقديره 
أقبَح ( مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، و الجملة الفعلية : اإلنسان 
 ".ما"في محّل رفع خبر المبتدأ) اإلنسان

 

 .ظاهرة ألنّه مضافمنادى منصوب بالفتحة ال: َأْهَل . 3ج
 .الكافّة" ما"و" إنَّ"كافّة ومكفوفة ، مكّونة من : إنََّما 

 .مبتدأ مرفوع بالّضمة الظاهرة: المسيُح 
مرفوع بالضمة المقّدرة على آخره منع من " المسيح"بدل من : عيسى 

 .ظهورها التعذّر
 .اسم شرط مبني على الّسكون في محّل نصب مفعول به مقّدم: َما . 4ج
فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف النون، و الواو ضمير : فعلوا ت

 .متصل مبني على الّسكون في محّل رفع فاعل
 
 



 
 .جملة جواب الشّرط ال محّل لها من اإلعراب) يعلمُه اهللا(
 .نافية من أخوات ليس بطل عملها: َما . 5ج

 .مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدأ: محّمُد 
 .ة الظاهرةمرفوع بالضم خبر  :رسول 

 .جملة جواب الشّرط ال محّل لها من اإلعراب) انقلبتْم(
 .نافية ال عمل لها: َما . 6ج
 "ُعرب"جملة اسمية في محّل رفع نعت ِل) ملوكُها عجُم(
 .ال محّل لها من اإلعراب" لو"جملة جواب الشّرط  )لََبكَى.(7ج
 .مصدرية ظرفية: ما

وتؤول " هو" ضمير مستتر تقديره فعل ماٍض مبني على الفتح والفاعل: عاشَ
المصدرية الظرفية وما بعدها بظرف زمان منصوب ، ومصدر مجرور " ما"

 ).لَْو ذَاقََها لََبكَى ُمدَّةَ َعيِشِه(باإلضافة، والتقدير
 .نافية حجازية تعمل عمل ليس: َما . 8ج

 " ما"م اسم إشارة مبني على الّسكون في محّل رفع اس: الهاء للتنبيه، ذَا : هذا 
 .منصوب بالفتحة الظاهرة " َما"خبر : بشًرا 

 .كفّته عن العمل" َما"فعل ال فاعل له، ألّن : قَلََّما . 9ج
 .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعذّر: تبقى 
 .مرفوع بالضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعذّر"  تبقى"فاعل : القَنَا
 


