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  «جملة فعلیةٌ استئنافیّة فال محلّ لها.« سأُصلیه سقر 

  «...جملة اسمیةٌ استئنافیّة فال محلّ لها. و یجوز أن تکون اعتراضیّة بین الحال و عاملهاا أأو صااهاها    « ما أدریک

 ال محلّ لها أیضاً.ف

  «استئنافٌ بیانيّ ال محلّ لها، أو في محلّ نصب هالٌ من سقر الثاني، أو هال من سقر األوّل. « ال تاقی 

  جملةٌ اسمیةٌ استئناف بیانيّ آخر ال محلّ لها، أو في محلّ نصب هال من سقر الثاني أو األوّل.« هی  لواهة»أ 

.2 

  «جملة فعلیةٌ في محلّ نصب هالٌ من جنّة، أو في محلّ رفع نعتٌ لجنّة.« تجری من تحتها األنهار 

  «نصب هالٌ ثانیة من جنّة، أو في محلّ رفع نعتٌ آخرُ لجنّة. جملةٌ اسمیةٌ في محلّ« له فیها من کلّ الثّمرات 

ْقبُوَضةٌ َولَْم تَِجدُوا َكاتِبًا فَرِ  َوإِن كُنتُْم َعلَٰى َسفَر    3.َهاٌن مَّ

  «جملة فعلیةٌ استئنافیة ال محلّ لها. أو معطوفة علی استئناف متقدّم في اآلیة السابقة.« إن کنتم علی سفر 

  «جملةٌ فعلیةٌ فیها ثالثة أوجه:« ااًلم تجدوا کات 

 األوّل: أن تکون معطوفة علی االستئنافیّة فال محلّ لها.  

 «.کنتم»الثاني: أن تکون في محلّ نصب معطوفة علی خار   

 «.کنتم»الثالث: أن تکون في محلّ نصب هاالً من الضمیر المستکنّ في خار  

.4 

 «جملة فعلیة في محلّ جزم جوابُ شرطٍ مقدّر و التقدیر: إن أفَرُودّوکَ و تَرَکُوکَ فقاتِل.«: قاتل فی سایل اهلل 

؟ص؟ أن تکون الجملة معطوفة علی جملة الکالم السّابق من غیر تعلّاق بالرارط و الاطااب للرّساول     أبوهیّانو اختار  

 وهدَه.

 «جملةٌ فعلیةٌ یحتمل فیها ثالث وجوه:« ال تکلّف إلّا نفسک 
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 «. قاتِل»المستتر في « أنت»األوّل: أن تکون في محلّ نصب هالٌ من  

 الثّاني: أن تکون مستأنفة فال محلّ لها. 

 الثالث: أن تکون معترضة بین المتعاطفَین فال محلّ لها. 

 جملة فعلیة یجوز فیها وجهان:« یرائون الناس»ا

 انها فی محل نصب هال.

 انها مستأنفة فال محل لها.

 «جملةٌ اسمیةٌ فیها ثالثة أوجه:« هو خادعهم 

 األوّل: أن تکون في محلّ نصب هالٌ. 

 الثاني: أن تکون في محل رفع معطوفة علی جملة خار إنّ أیاادعون اهلل . 

 الثالث: أن تکون مستأنفة فال محلّ لها. 

 «جملةٌ فعلیةٌ یجوز فیها وجهان:« یراؤن الناس 

 محلّ نصب هالٌ. أنّها في 

 أنّها مستأنفةٌ فال محلّ لها. 
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 «جملةٌ فعلیةٌ في إعرابها وجوهٌ أربعةٌ:« أنزله 

 نيٌّ فال محلّ لها فال محل لها.األوّل: أنّها استئنافٌ بیا 

 الثاني: أنّها مفسِّرةٌ لجملة الصلة فال محل لها. 

 «.قد»الثالث: أنّها في محلّ نصب جملةٌ هالیةٌ بتقدیر  

 الرابع: أنّها جملة معترضة فال محلّ لها. 
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 «ألنّه موصوفٌ.« کتاب»جملةٌ فعلیةٌ في محلّ رفع نعتٌ ثانٍ لکتاب، أو في محلّ نصب هالٌ من « یهدی به اهلل 

 «جملةٌ فعلیةٌ یجوز فیها وجهان:« یارجهم 

 بتقدیر رابط، أي: یارجهم به من الظلمات إلی النّور.« یهدی»األوّل: أنّها معطوفة علی جملة  

 فال محل لها.« مَن»: أنّها معطوفة علی جملة الصّلة و جاء الضّمیر العائد جمعاً لمعنی الثاني 
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