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 المرحلة الرابعة                          الدراسات االولٌة /جامعة دٌالى

 قسم االرشاد التربوي                                   المادة: عربٌة  عامة 

 المحاضرة :االولى                               42/11/4112التارٌخ / 

                                                    

 باسم  علً   مهدي–االستاذ المساعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التوابع 

 التوابع خمسة انواع )النعت ,التوكٌد  , العطف , البدل ( .

سم  المشارك  لما  قبله فً اعرابه مطلقا . مثل  : زٌد  نشٌط , التابع : هو اال

 سعٌدا حزٌنا , مررت برجل  كرٌم .  رأٌت

 اوال : النعت :

 تخصٌصه لٌفٌد سبقه الذي االسم ٌتٌع , ٌه مؤول أو , مشتق تابع اسم            

 ٌتبعه نهأ كما , علٌه الترحم أو , تأكٌده أو , ذمه أو , مدحه أو , توضٌحه  أو ,

 , والتثنٌة , واإلفراد , والتأنٌث , والتذكٌر , والتنكٌر , والتعرٌف , اإلعراب فً

 . والجمع

 . الوجه حسن غالما وقابلت , سارق برجل مررت:  المشتق مثال

 . الخلق طٌب صدٌق وجاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أسدا رجال صافحت:  به المؤول ومثال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الخٌاط محمد على سلمت:  التخصٌص ومثال

 { مؤمنة رقبة فتحرٌر: }  تعالى قوله ومنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 { الرحٌم الرحمن هللا بسم: }  تعالى قوله التوضٌح ومثال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { العالمٌن رب هلل الحمد: }  تعالى قوله المدح ومثال

 

 . الفاسق الرجل قاطعت:  الذم ومثال

 { الرجٌم الشٌطان من باهلل فاستعذ: }  تعالى قوله ومنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المسكٌن عبدك اأن واللهم , البائس الرجل جاء:  علٌه الترحم ومثال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌعود ال الدابر أمس:  التوكٌد ومثال

 { كاملة عشرة تلك: }  تعالى قوله ومنه

 { واحدة نفخة الصور فً نفخ فإذا: }  تعالى وقوله

 { اثنٌن إلهٌن تتخذوا وال : } تعالى وقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمنعوت: النعت بٌن العالقة

 عشرة من أربعة فً النحاة ٌقول كما منعوته ٌطابق النعت

 هً فالعشرة

 , التثنٌة ـ2 , اإلفراد ـ5 , التأنٌث ـ2 , التذكٌر ـ 3, التعرٌف ـ4 , ٌرالتنك ـ1

 الجر ـ11 , النصب ـ9 , الرفع ـ8 , الجمع ـ7

 :فً ٌتبعه فالبد عشرة من أربعة فً منعوته ٌتبع فالنعت

 , التعرٌف أو التنكٌر ـ1

 , التأنٌث أو التذكٌر ـ4
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 جمعا أو تثنٌة أو إفرادا:  العدد ـ3

 جرا أو نصبا أو رفعا:  باإلعرا ـ2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فقٌراا  رجالا  رأٌت  / مثال

 : وهً أشٌاء أربعة فً(  رجال)  منعوته ٌتبع فقٌرا:  النعت ـ

 ( معرفة النعت لكان معرفة نعوتالم ولوكان) نكرة فقٌرا و نكرة رجال:  التنكٌر ـ1

 ( ٌصح ال فهذا الفقٌرا رجال رأٌت:  قلنا لو) 

 ( ٌصح ال فهذا فقٌرة رجال رأٌت/  قلنا لو)  ـ مذكر وفقٌرا مذكر رجال:  التذكٌر ـ4

 مفرد فقٌرا و مفرد رجال اإلفراد:  العدد ـ3

 ( ٌصح ال ذافه فقٌرٌن رجال رأٌت ـ ٌصح ال فهذا فقراء رجال رأٌت/  قلنا لو) 

 مرفوعا النعت ٌكون أن البد مرفوعا المنعوت كان إذا , اإلعراب ـ2

 منصوب وفقٌرا منصوب رجال ـ

 ( ٌصح ال فهذا فقٌر رجال رأٌت/  قلنا لو) 

 ومنعوته النعت بٌن المطابقة من ٌستثنى ما بعض

 اشٌئ ٌحمل ٌكون أن إال الرجل على تطلق وال فقط بالمرأة خاصة هً حامل كلمة) 

 ( مادٌا

 : مثل والمؤنث المذكر فٌها ٌستوي صفات وهناك

 : مثل فعول وزن على التً) 

 مثل صفة المستعمل وكذلك , جرٌح مثل فعٌل وزن وعلى , حنون , وقور , صبور

 ( داهٌة , داعٌة , عدل , ثقة

 : األمثلة
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 ـ صبور امرأة هذه , صبور رجل هذا ـ جرٌح امرأة رأٌت , جرٌح رجال رأٌت

 , عدل   رجل   مٌسون أبو ـ ثقة امرأة أمٌرة , ثقة رجل ٌةسار

 ( رحالة رجل هذا , داعٌة رجل هذا ـ عدل   امرأة   هدى

 النعت أقســــام

 الحقٌقً النعت:  األول

 السببً النعت:  الثانً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحقٌقً النعت أنواع

 مفرد ـ1

 ,(  وفعلٌة اسمٌة)  جملة ـ4

 ( ومجرور وجار ـ زمان أو مكان ظرف)  جملة شبه ـ3

 

 المفرد النعت ـ1

 مفرد وهو فقٌرا:  النعت ـ فقٌراا  رجالا  رأٌت  :  األولى الجملة

)  الفتحة هنصب وعالمة منصوب به مفعول:  رجال , وفاعل فعل/  رأٌت ـ اإلعراب

 ,(  موصوف وال منعوت نقول ال

 ٌسٌر ما وفق ٌسٌر أعمى تابع)  المنعوت ٌتبع والنعت نعت أو صفة:  فقٌرا

 ( المنعوت أو الموصوف

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب نعت:  فقٌرا

 الجملة النعت ـ4

 : إما الجملة نعت

 . والخبر المبتدأ قوامها باالسم تبدأ/ اسمٌة جملة ـ1)

 ( والفاعل الفعل قوامها بالفعل تبدا فعلٌة جملة ـ4
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 وإال بالمنعوت ٌربطها رابط هناك ٌكون أن(  والفعلٌة االسمٌة)  الجملة فً ٌشترط

 مهلهال الكالم أصبح

 فاخرة   ثٌابه   رجالا  قابلت   ـ الثانٌة الجملة

 ؟ وصفه وما الرجل هذا هو ما)  رجال قابلت

 ( فاخرة ثٌابه)  اسمٌة جملة النعت:  فاخرة ثٌابه:  وصفه

 , إلٌه مضاف:  والهاء مضاف وهو الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  ثٌاب

 نعت نصب محل فً االسمٌة والجملة , الضمة رفعه وعالمة مرفوع خبر:  فاخرة

 منصوب المنعوت ألن ـ

 ثٌابه فً الهاء الضمٌر هو/  الرابط

 النعت جملة ٌربط رابط من البد إذ فاخرة ثٌاب رجال قابلت:  نقول أن ٌمكن فال) 

 ( بالمنعوت

 حقٌبته ٌحمل   رجل   جاء ـ الثالثة الجملة

 ( حقٌبته ٌحمل)  فعلٌة جملة/  النعت

 تقدٌره مستتر ضمٌر والفاعل الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل:  ٌحمل ـ

 والهاء مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول:  حقٌبته , هو

 , لٌهإ مضاف

 نعت رفع محل فً الفعلٌة والجملة

 حقٌبته ٌحمل فً ـ هو تقدٌره مستتر ضمٌر هو/  الربط

 

 الجملة شبه النعت ـ3

 الطاولة فوق كتاب   هذا ـ الرابعة الجملة

 الطاولة   على كتاب   هذا ـ الخامسة الجملة

 مرفوع خبر:  كتاب , مبتدأ رفع محل فً السكون على مبنً اشارة اسم:  هذا

 الضمة رفعه المةوع
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:  والطاولة , مضاف وهو مكان ظرف:  فوق ,(  ؟؟ وصفه ما الكتاب هذا) 

 الكسرة جره وعالمة مجرور إلٌه مضاف

 ( الطرٌقة نفس الخامسة الجملة مع نتعامل الرابعة الجملة فً تعاملنا كما) 

 : نقول كأننا متعلق الجملة وشبه) 

 التعلٌق من والبد الطاولة فوق تقرمس نقول أو الطاولة فوق موجود كتاب هذا

 ( التعلٌق من نوع وهذا

 ( والتفصٌل التقنٌن هو هذا)  نعت بمحذوف متعلق   الجملة   وشبه فنقول

 . ( والتسهٌل االختصار هذا)  نعت رفع محل فً الجملة وشبه نقول أو
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 التــــــــــوكٌــدثانٌا/ 

 . أجزائه شمول أو,  صحته وإثبات عنه الشك عدف ٌفٌد قبله لما تابع : التوكٌد

 : نوعان والتوكٌد

 : كان سواء.  نفسه اللفظ بتكرار وٌكون: التوكٌد اللفظً  –اوال 

 : الشاعر كقول:  اسم -

 بمستطاع الخلود نٌل فما صبرا الموت مجال فً فصبرا

 بهنص وعالمة منصوب األولى"  صبرا"ل لفظً توكٌد:  الثانٌة"  صبرا" فكلمة

 .آخره على الظاهرة الفتحة

 . الطائرة أقلعت أقلعت:  كقولنا:  فعل -

 . األولى ألقلعت تأكٌد الثانٌة أقلعت

 . المسؤولٌة تحمل غلى األقدر أنت أنت:  كقولنا:  ضمٌر - 

 ".أنت" للضمٌر توكٌد رفع محل فً الفتح على مبنً متصل رفع ضمٌر:  أنت

 " ٌسرا العسر مع إن,  ٌسرا العسر مع فإن"  تعالى كقوله:  اسمٌة جملة -

 " ٌسرا العسر مع فإن" لجملة توكٌد"  ٌسرا العسر مع إن" االسمٌة الجملة

 الشمس أشرقت,  الشمس أشرقت -:  كقولنا:  فعلٌة جملة -

 األولى"  الشمس أشرقت"  لجملة توكٌد الثانٌة"  الشمس أشرقت" الفعلٌة الجملة

 . ذللل ال,  ال:  كقولنا:  حرف -

 .األول" ال" ل توكٌد هو الثانً" ال" فحرف
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 : هً بألفاظ ٌكون:  معنويال توكٌدال ثانٌا/

 : نفـــــس

 مرفوع" الطالب"ل معنوي توكٌد:  نفسه. بالمسابقة نفسه الطالب شارك -

 . إلٌه مضاف جر محل فً متصل ضمٌر والهاء.  الضمة رفعه وعالمة

 وعالمة مرفوع" الطالبان"ل معنوي توكٌد:  نفسهما. نفسهما الطالبان شارك -

 . إلٌه مضاف جر محل فً متصل ضمٌر والهاء.  الضمة رفعه

 رفعه وعالمة مرفوع"  الطالب"ل معنوي توكٌد:  نفسهم. نفسهم الطالب شارك -

.  إلٌه مضاف جر محل فً متصل ضمٌر والهاء.  آخره على الظاهرة الضمة

 .الجمع عالمة والمٌم

 

 : عٌـــــن

 . عٌنها القصٌدة الشاعر أنشد -

 آخرها على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب للقصٌدة معنوي توكٌد:  عٌنها

 . إلٌه مضاف جر محل فً مبنً متصل ضمٌر: وها. 

 : كـــــــال

 . نقاشٌتٌن حلقتٌن كالهما الناقدان عقد -

 . بالمثنى ملحق ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع,  للناقدٌن معنوي توكٌد:  كالهما

 . إلٌه مضاف جر محل فً متصل ضمٌر وها

 : كلـــــتا -

 . كلتٌهما الحلقتٌن الطالب حضر

 ملحق ألنه الٌاء نصبه وعالمة منصوب,  للحلقتٌن معنوي توكٌد:  كلتٌهما

 . الجمع عالمة والمٌم.  إلٌه مضاف جر محل فً متصل ضمٌر: والهاء,  بالمثنى

 : كـــــــل -

 . كلهم المشاركون رحض -
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 والهاء. الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع للمشاركٌن معنوي توكٌد:  كلهم

 . الجمع عالمة والمٌم,  باإلضافة جر محل فً متصل ضمٌر:

 : جمٌـــع -

 . جمٌعهم المشاركٌن على الجوائز وزعت -

 على الظاهرة الكسرة جره وعالمة مجرور للمشاركٌن معنوي توكٌد:  جمٌعهم -

 . إلٌه مضاف جر محل فً متصل ضمٌر والهاء.  آخره

 : وٌطابقه المؤكد على ٌعود ضمٌر من المعنوي التوكٌد فً البد •

 نفسه الطالب شارك) قولنا فً الطالب على ٌعود الذي"  نفسه" فً الضمٌر مثل

 (المسابقة فً

 . وجراا  ورفعاا  نصباا  اإلعراب فً المَؤكد التوكٌد ٌتبع •

 . والتأنٌث والتذكٌر,  والجمع والتثنٌة اإلفراد فً وٌتبعه •

 فً شارك الطالب نفس:  نقول أن ٌجوز فال.  المؤكد على ٌتقدم ال التوكٌد •

 . مرفوع مبتدأ تعرب هنا فنفس.  المسابقة

 . معرفة ٌكون أن البد المؤكد •

 . الكالم فً موقعه بحسب المؤكد ٌعرب •

 :  البٌتً  واجبال

 االتٌة , واستخرج  منها النعت  والتوكٌد .  اعرب  الجمل 

 جاء محمد نفسه -1

 مررت بزٌد الخٌاط  -4

 ركض الالعبون كلهم -3

 راٌت زٌدا الخٌاط -2

 الب  جمٌعهم طحضر حضر ال-5

 


