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.1 

 «جملة فعلیةٌ فیها ثالثة أوجه:« أنعم اهلل علیهما 

 األوّل: أن تکون معترضة دعائیة بین القول و المقول فال محلّ لها. 

 «.رجالن»الثاني: أنّها في محلّ رفع نعت ثانٍ لـ  

 ألنّه موصوف.« رجالن»الثالث: أنّها في محل نصب حالٌ من  

.2 

 «ْجملةٌ فعلیةٌ في محلّ رفع خبرُ المبتدأ )السارق( و یجوز أن تکون الجملة استئنافاً بیانیّاً و الخبرُ محذوفٌ، و التقدیر: « طَعوااق

 حکم السّارق... في مایلی.

 «جملةٌ اسمیةٌ معطوفة علی االستئنافیّة )السّارق و السّارقة( فال محلّ لها، أو اعتراضیّة بین المعطوف )فمـن  «  عزیز حکیماهلل

 تاب( في اآلیة اآلتیة و المعطوف علیه.

.3 

 «...جملةٌ فعلیةٌ فیها ثالثة أوجه:« یسارعون 

 «.کثیراً»األوّل: أنّها في محلّ نصب نعتٌ ثانٍ لـ  

 «.کثیراً»الثاني: أنّها في محلّ نصب حالٌ من  

 إذا جُعل قلبیّا.« تری»الثالث: أنّها مفعولٌ به ثانٍ لـ  

.4 

 «جملةٌ فعلیةٌ فیها ثالثة أوجه:« یسأل 

 «.لیفجر»المستتر في « هو»األوّل: أنّها في محلّ نصب حالٌ من  
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 الثاني: أنّها مستأنفةٌ بیانیّةٌ. 

 «.یرید»لثالث: أنّها بدلٌ من جملة ا 

.1 

 «جملةٌ فعلیةٌ یجوز فیها ثالثة وجوه:« ینظرون 

 «.إنّ»األوّل: أن تکون في محلّ رفع خبرٌ ثانٍ لـ  

 ید.، و العامل فیها التوک«إنّ»الثاني: أن تکون في محلّ نصب حالٌ من ضمیر خبرِ  

 الثالث: أن تکون استئنافاً بیانیّاً فال محلّ لها. 

 «...و یجوز فیهـا الوجهـان المـذکوران فـي     «إنّ»جملتانِ فعلیتان في محلّ رفع خبرٌ ثالث و رابع لـ « یسقون...»و « تعرف ،

 «.ینظرون»

.2 

 «الذین»جملةٌ فعلیةٌ في محلّ رفع خبرُ « یضحکون.» 

 «یضحکون»جملةٌ فعلیةٌ في محلّ نصب حالٌ من الواو في « ینظرون.» 

 «جملة فعلیةٌ یجوز فیها وجوه:« ثوّب الکفّار 

 األوّل: أنّها استئنافیّة فال محلّ لها. 

 «.ینظرون»الثاني: أنّها في محلّ نصب مفعولٌ به لفعل  

 الث: أنّها في محلّ نصب مقولُ القول لقول مقدّر، و التقدیر: یقول المؤمنون لبعضهم: هل ثوّب الکفّار... .الث 

.3 
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 «اغفرلنـا »جملةٌ فعلیةٌ في محلّ نصب مقولُ القول، و یجوز أن تکون جملة النداء )ربّنا( اعتراضیّة و جملـة  « النداء و جوابه »

 مقول القول.

 «جملة فعلیة جواب النّداء ال محلّ لها.« اغفرلنا 

 «.اغفرلنا»جملةٌ فعلیةٌ معطوفة علی جملة جواب النداء فال محلّ لها، أو في محلّ نصب معطوفة علی جملة ..« ال تجعل.» 

 «جملةٌ فعلیةٌ )الثانیة( استئنافٌ في حیّز القول فال محلّ لها، أو مستأنفة مؤکَّدة لجملة النداء األولی فال محلّ لها.« ربنا 

 «جواب النداء الثاني ال محلّ لها. جملةٌ فعلیةٌ« إنّک رَءُوف رحیم 

.1 

 «جملةٌ فعلیةٌ یجوز فیها وجهان:« أحلّ اهلل 

 فال محلّ لها.« ما»األوّل: أنّها صلةُ  

 «.ما»: أنّها في محلّ نصب نعتٌ لـ الثاني 

 «جملةٌ فعلیةٌ في محلّ نصب حالٌ من أنت المستتر في تحرّم.« تبتغی 

 األوّل: أنّها استئنافیّة ال محلّ لها. 

 الثاني: أنّها في محلّ نصب حالٌ. 
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