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 قسم إعراب الجمل

.1 

  «ل فیها ثالثة وجوه:جملة اسمیة یُحتم«: لها ما کسبت 

 األوّل: أن تکون استئنافیّة فال محلّ لها من اإلعراب.  

 «(قد خلت»)النعت األوّل هو جملة « أمّة»الثّاني: أن تکون في محلّ رفع نعتٌ ثانٍ لـ  

 «.خلت»الثالث: أن تکون في محلّ نصب حالٌ من فاعل   

.2 

  «جملة اسمیة یُحتمل فیها وجهان:« منهم من قصصنا علیک 

 األوّل: أن تکون استئنافیّةً بیانیّةً ال محلّ لها.  

 «(.من قبلک»)النعت األوّل هو « رسالً»الثاني: أن تکون في محلّ نصب نعتٌ ثانٍ لـ  

.3 

  «جملة فعلیة یحتمل فیها ثالثة وجوه:« یذبّحون 

 «.یسومونکم»الً من جملة األوّل: أن تکون في محلّ نصب بد  

 «.یسومونکم»الثاني: أن تکون في محلّ نصب بدالً من فاعل   

 الثالث: أن تکون استئنافیّةً فال محل لها.  

  «ٌجملة اسمیة یجوز فیها وجهان:« فی ذلکم بالء 

 األوّل: أنّها استئنافیّةٌ فال محلّ لها.  

 ي اسرائیل.الثاني: أنّها معترضةٌ بین جمل الحدیث عن بن  

                                                           
 .131. سورة البقرة، اآلیة 1

 .87. سورة الغافر، اآلیة 2

 .14. سورة البقرة، اآلیة 3
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.1 

  «جملة اسمیة فیها ثالثة وجوه:« أنتم لها واردون 

 «.حصب جهنّم»األوّل: أن تکون في محلّ رفع بدالً من   

ئز، ألنّ المضاف في حکـم الجـزء مـن    و هو جا« جهنم»الثاني: أن تکون في محلّ نصب حاالً من  

 المضاف إلیه، فجهنّم تشتمل علی الحصب فهو جزء منها.

 الثالث: أن تکون مستأنفةً فال محلّ لها. 

.2 

  «جملةٌ اسمیةٌ یجوز فیها وجهان:« إنّا کنّا منذرین 

 األوّل: أنّها معترضةٌ بین الموصوف )لیلة( و الصّفة )فیها یفرق( فال محلّ لها.

 «.لیلة»الثاني: أنّها في محلّ جرّ نعتٌ لـ 

.3 

  «جملةٌ فعلیةٌ یحتمل أن تکون: « یخرجهم 

 .مفسِّرةً للوالیة فال محلّ لها 

 .حالیّةً من الفاعل أو المفعول به في محلّ نصب 

                                                           
 .47. سورة األنبیاء، اآلیة 1

 .3 -1. سورة الدخان، اآلیتان 2

 .258. سورة البقرة، اآلیة 3
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