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.1 

نُطِیعُ »و لو نصبت علی « رُنَا طَاعَةٌأَمْ»دنا. أو خبر مبتدأ محذوف، أي بر محذوفٌ تقدیره: مِنّا أو عِنْ: مبتدأ مؤخّرٌ و الخ ةٌعَطَا

 جاز.« طَاعَةً

2 

 : ضمیر الشأن و الحدیث، مبتدأُ في محلّ رفعٍ. هُوَ

 : مبتدأٌ ثانٍ. هللُا

 : خبر المبتدأ الثاني. أَحَدٌ

و المبتدأ الثاني و خبره في محلّ رفع خبر المبتدأ األوّل. و لیس في هذه الجملة التي وقعت خبراً للمبتدأ ضمیر یعوو    

له؛ فال یفتقر فیها إلی عائود   من الجملة التی وقعت مفسِّرة إلیه، ألنّ المبتدأ ضمیر الشأن، و ضمیر الشأن إذا وقع مبتدأً لم یَعُدْ

یعو  منها إلی المبتدأ الذي هو ضمیر الشأن. و الدلیل علی أنّ هذه الجملة وقعت مفسِّرة له، أنّه ال یجوز تقودیمها علیوه، و إن   

سِّر یقتضي أن یکون کان یجوز تقدیم خبر المبتدأ علیه جملةً کان أو مفر اً، إلّا أنّه ال یجوز تقدیم المفسِّر علی المفسَّر ألنّ المف

 بعد المفسَّر، فلذلک ال یجوز تقدیمها علیه.

 

 )التمرین و التحقیق(

اُذکرهوا   کتب إعراب القرآن و في حالة وجو  وجوه إعرابیوة أخور ٰ   اُذکر  لیل رفع الکلمات القرآنیة المحد ة مع الرجوع إلیٰ .1

 بالتفصیل.

 3ا.تَتَبهأَوَّلِینَ اکْالْأساطِیرُ الف( و قَالوا 

 4حَوْلَهَا. مَنْ وَ النَّارِ فِي مَنْ بُورِکَ أَنْ نُو ِيَ جَاءَهَا ب( فَلَمَّا

 5النَّارِ. أَهْلِ تَخَاصُمُ لَحَقٌّ ذٰلِکَ ج( إِنَّ

 6.عَتِیدٌ لَدَيَّ مَا هٰذَا قَرِینُهُ قَالَ  ( وَ

 من سورة اإلسراء. 55اُذکر فاعل )مَنَعَنا( في اآلیة  .2

                                                           
 .11. سورة النساء، اآلیة 1

 .1. سورة اإلخالص، اآلیة 2

 .5. سورة الفرقان اآلیة 3

 .1. سورة النمل، اآلیة 4

 .64سورة ص، اآلیة 5

 . 23. سورة ق، اآلیة 6
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 «:تسعة عشر»یوجد عد  « عَةَ عَشَرَعَلَیها تِسْ»شریفة في اآلیة ال .3

 أ. أيّ نوع من أنواع الترکیب هذا؟

 ب. لماذا کال الجزئین مفتوحینَ؟

 ج( ما هو محلّه من اإلعراب و ما الدلیل علیه؟

ي األسوماء القرآنیوة   اُذکر کلّ وجوه المحتملة من الرفع و النصب و الجر فو  1. من خالل المراجعة لکتب إعراب القرآن الکریم4

 المحد ة و اذکر  لیل کلّ واحد منها.

 2قُعُو اً... وَ قِیَاماً اللَّهَ یَذْکُرُونَ الَّذِینَالف( 

 3اسْتَضْعَفُونِي. الْقَوْمَ إِنَّ أُمَّ ابْنَ ب( قَالَ

 4.بِالْکِتَا عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنِي شَهِیداً بِاللَّهِ کَفَى ج( قُلْ

 5الذِّکْرَ. نَزَّلْنَا نَحْنُ  ( إِنَّا

 6.الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَالَیَةُ هو ( هُنَالِکَ

 7.الْحُسْنَىٰ جَزَاءً فَلَهُ صَالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا و( وَ

 1.یَلْعَبُونَ هُمْ وَ اسْتَمَعُوهُ إِالَّ مُحْدَثٍ رَبِّهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ یَأْتِیهِمْ ز( مَا

 5مِثْلُکُمْ. بَشَرٌ إِالَّ هٰذَا هَلْ ظَلَمُوا الَّذِینَ النَّجْوَى أَسَرُّوا وَ قُلُوبُهُمْ ح( الَهِیَةً

                                                           
 ، التبیان فی إعراب القرآن )العکبري( و الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بیانه )الصافي(.5طالب. ککتب: مشکل اعراب القرآن )مکّي بن أبی1

 .151. سورة آل عمران، اآلیة 2

 .151األعراف، اآلیة  . سورة3

 .43. سورة الرعد، اآلیة 4

 .5. سورة الحجر، اآلیة 5

 .44. سورة الکهف، اآلیة 6

 .11. سورة الکهف، اآلیة 7

 .2. سورة األنبیاء، اآلیة 1

 .3. سورة األنبیاء، اآلیة 5
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 قسم المنصوبات

.1 

 «.أوتوا»: مفعولٌ به ثانٍ لو  الکتابَ

 : منصوب لو جهین: یًابَغْ

 «.یِ بَینَهُمبَغْتَلَفَ الّذین أُوتُوا الکتابَ لِلْو ما اخْ»أحدهما: أنّه مفعولٌ له و المعنی:   

 «الذین...»الثاني: أنّه حالٌ من   

.2 

 سِتّةِ أوجه:  : منصوب من نًاعَیْ

 «.کافوراً»األوّل: أن یکون منصوباً علی البدل من قوله   

 الثاني: أن یکون منصوباً علی التمییز. 

 مقامَه.« عیناً»و أقیمَ « یشربون»فحذف مفعول «. یشربون من کأسِ ماءِ عینٍ»الثالث: أن یکون منصوباً ألنّ التقدیر فیه:  

 «.یشربون کأساً»علی الموضع « کأس»ل من الرابع: أن یکون منصوباً علی البد 

کان مزاجها کافوراً حوالَ کوونِ المِوزاجِ    »و فیه خالف بتقدیر: « مزاجها»الخامس: أن یکون منصوباً علی الحال من الضمیر في  

 «.عَینًا

 السا س: أن یکون منصوباً بتقدیر: أعني. 
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