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  االولٌة /الدراسات دٌالى جامعة

 عربٌة عامة :الرابعة                                   المادة  المرحلة- التربوي االرشاد قسم

 المحاضرة :الثانٌة                                                    ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٔالتارٌخ / 

 

 مهدي   علً  باسم– المساعد االستاذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العطف :

 : النسق عطفاوال /

  وأحمد خالد حضر:  نحو. العطف حروف من حرف متبوعه وبٌن بٌنه ٌتوسط تابعهو         

 " . الواو"  وهو طفالع بحرف خالد على معطوف أحمد

 . اإلعراب فً إال علٌه المعطوف المعطوف ٌتبع وال

 : العطف أحرف

 . ولكن ، بل ، ال ، أو ، أم ، حتى ، ثم ، الفاء ، الواو 

 : العطف أحرف أقسام

 : وهً ولفظا حكما إلٌه المعطوف مع المعطوف ٌشرك ما ـ ٔ

 . وحتى ، وثم، والفاء ، الواو

 . الطعام ومحمد ٌوسف أكل:  نحو

 ، واللفظ الحكم فً وأشركتهما ، ٌوسف على محمد عطفت السابق المثال فً الواو أن نالحظ

 . واإلعراب األكل فً اشتركا قد االثنٌن أن بمعنى

 : وهً فقط لفظا علٌه المعطوف مع المعطوف تشرك ما ـ ٕ

 . لكن، و ، إما،  و ، بل، و ، ال، و ، أو، و ، أم

ًّ  جاءنً وما.  رزاأ ال خبزا أكلت:  نحو  . محمود بل عل

 . اآلخر عن ومنفٌة ألحدهما ثابتة هنا فالرغبة
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 : العطف حروف معانً

 . ومحمد خالد فاز:  نحو. بترتٌب التقٌد دون الجمع لمطلق:  الواو ـ ٔ

 أن على دلت ألنها ، الجمع مطلق أفاد بالواو العطف أن السابق المثال من نالحظ         

 . واحد آن فً علٌه والمعطوف المعطوف على وقع قد"  المجًء"  وهو العامل

  . تراخ أو مهلة بال العطف أي.  والتعقٌب الترتٌب مع العطف تفٌد:  الفاء ـ ٕ

 مباشرة المعلم دخول بعد جاء الطالب دخول أن الفاء أفادت . فالطالب المعلم دخل:  نحو     

 . تعقٌب بدون أي مهلة وبال

 . فمكة جدة خلتد:  قلت وإذا

 متأخرا ،  جدة دخوله بعد مكة ٌدخل أن بد ال ، البحر جهة من القادم أن علٌه المتعارف فمن

 الفاء تكون الحالة هذه وفً ، تراخٌا ذلك فٌكون ، الوقت استغراق من العادة علٌه جرت عما

 الشاعر قولك ـ نتٌجته أو ، علٌه المعطوف فً سببا المعطوف ٌكون وقد ، والتراخً للترتٌب

 تنائٌا إال مروان زادنا فما      قضٌة أمس مروان بٌننا قضى :

 . عنها نتٌجة وهً ، قضى جملة على معطوفة ، زادنا ما:  فجملة

 . جملة على جملة بها ٌعطف الحالة هذه وفً ، التسبب معنى الفاء تفٌد وقد

 .       فقُِطع وسرق ، فُرِجم زنى:  نحو

 { علٌه فتاب كلمات ربه من آدم فتلقى: }  تعالى قوله ومنه

 . بمهلة أي ، والتراخً الترتٌب مع العطف تفٌد:  ثم ـ ٖ

 األدب"  وهو المعطوف أن نالحظ. والده ثم الطالب وحضر.  األدب ثم النحو درست:  نحو    

 تمت واألدب للنحو الدراسة أن بمعنى ، مهلة أو ، وتراخ بترتٌب علٌه المعطوف بعد وقع" 

 فترة بعد تاله ثم ، أوال دراسته تمت قد علٌه المعطوف وهو أحدهما ولكن ، واحد آن فً

 الخلق كان أي، { نطفة من ثم تراب من خلقكم وهللا: }  تعالى قوله ومنه. المعطوف دراسة

 وقد ، المعطوف وهو ، النطفة من آدم لبنً ثم ، علٌه المعطوف وهو ، التراب من آلدم أوال

 . أعلم وهللا.  أبٌهم عن دمآ بنً خلق تأخر

 األنبٌاء حتى الناس ومات.  رأسها حتى السمكة أكلت:  نحو. والتدرٌج الغاٌة تفٌد:  حتى ـ ٗ

 السمكة أكلت:  قلنا فعندما ، منتهاه إلى ٌصل أن إلى تدرٌجه بعد الشًء نهاٌة تفٌد هنا فحتى.

 الحالة هذه وفً ، فأكلته رأسها إلى وصلت حتى أكلها فً تدرجت أننً:  أي ، رأسها حتى

 المعطوف ٌكون أن ٌجب لذلك . ورأسها السمكة أكلت:  والمعنى ، عطف حرف حتى تكون

 عندئذ فهً"  إلى"  الجر حرف موضعها فً نضع أن صح إذا أما . علٌه المعطوف من جزاء
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 إلى الصحٌفة قرأت:  أي. األخٌرة الصفحة حتى الصحٌفة قرأت:  نحو.  غٌر لٌس جر حرف

 . األخٌرة الصفحة

 . معانً عدة العطف مع وتفٌد:  أو ـ ٘

 قوله ومنه. فاطمة أو زٌنب وتزوج.  كراسا أو قلما الحقٌبة من خذ:  نحو.  التخٌٌر تفٌد ـ أ

 تحرٌر أو كسوتهم أو أهلٌكم تطعمون ما أوسط من مساكٌن عشرة إطعام فكفارته: }  تعالى

 . { رقبة

ا وجالس.  أخٌه أو دامحم عاشر:  نحو.  اإلباحة ـ ب ٌّ  . أحمد أو عل

 . { أمهاتكم بٌوت أو آبائكم بٌوت أو بٌوتكم من تأكلوا أن أنفسكم على وال: }  تعالى قوله ومنه

 . حرف أو فعل أو اسم الكلمة:  نحو.  التقسٌم نفٌد ـ ج

 . أحمد أو محمد قدم:  قولك فً القادم تعلم لم إذا الشك تفٌد ـ د

 . { ٌوم بعض أو ٌوما لبثنا}  : تعالى قوله ومنه

ًّ  ذهب:  قولك فً القادم علمت إذا التشكٌك تفٌد ـ هـ  . سالم أو عل

 . { مبٌن ضالل فً أو هدى لعلى إٌاكم أو وإّنا: }  تعالى قوله ومنه

 . اإلضراب تفٌد ـ و

 : الشاعر كقول

 يأوالد قّتلت قد رجاؤك لوال      ثمانٌة زادوا أو ثمانٌن كانوا        

 ثمانون أوالده أن ذكر فقد ، زادوا بل:  والتقدٌر ،"  بل"  بمعنى فأو.  زادوا أو:  قوله الشاهد

 . ثمانٌة زادوا بل:  فقال.  ثمانٌة زٌادة علٌهم وعطف ، الكالم عن أضرب ثم ،

 . للتسوٌة أم ، لالستفهام الهمزة أكانت سواء ، الهمزة بعد التعٌن اطلب العطف تفٌد:  أم ـ ٙ

 ؟ القصٌدة أم القصة أقرأت:  االستفهام همزة بعد مجٌئها ثالفم

 الجواب ٌكون ولهذا ، ذلك فً الشك داخلك ولكن ، قرئ قد أحدهما بأن تعلم كنت إذا وذلك

 عادلت ألنها ، المعاِدلة"  أم"  تسمى الحالة هذه وفً ، مثال ، القصٌدة قرأت:  أي.  بالتعٌٌن

 ومثال. { الخالقون نحن أم تخلقونه أأنتم: }  تعالى قوله ومنه. بها االستفهام فً الهمزة

"  أم: "  وتسمى. تحضر لم أم أحضرت سواء سأنتظرك:  التسوٌة همزة بعد مجٌئها

 عن بأحدهما ٌستغنً ال بعدها وما قبلها ما وٌكون ، التسوٌة همزة بعد لوقوعها بالمتصلة

 علٌهم سواء: }  تعالى وقوله. { صبرنا أم أجزعنا علٌنا سواء: }  تعالى قوله ومنه. اآلخر

 ألنها ، بالمنقطعة سمٌت االستفهامٌة هل بعد"  أم: "  وقعت وإذا. { تنذرهم لم أم أأنذرتهم

 الظلمات تستوي هل أم والبصٌر األعمى ٌستوي هل: }  تعالى قوله نحو. اإلضراب تفٌد

 . { افتراه ٌقولون أم العالمٌن رب من فٌه رٌب ال: }  تعالى وقوله. { والنور
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 ، والنفً ، اإلٌجاب بعد بها ٌعطف كما ، مفردا بها المعطوف وٌكون ، اإلضراب تفٌد:  بل ـ 7

 . أخوه بل أحمد حضر وما.  محمد بل خالد سافر:  نحو. والنهً األمر وبعد

 . خلٌال بل محمودا تصاحب وال.  معلمك بل والدك أحترم:  ونحو

 إال بها العطف ٌجوز ال لذلك ، بعدها عما قبلها لما الثابت الحكم نفً مع العطف تفٌد:  ال ـ 8

 . أحمد ال محمد وزارنً.  أدبا ال نحوا وقرأت.  سمكا ال لحما اشترٌت:  نحو. اإلثبات بعد

 أو ، النفً بعد إال بها العطف ٌجوز وال ، تماما بل مثل ، اإلضراب مع العطف تفٌد:  لكن ـ 9

 تشرب ال:  ونحو. اللبن لكن العصٌر شربت وما.  العلوم لكن لتارٌخا قرأت ما:  نحو. النهً

 . النهار فً ولكن اللٌل فً تسافر وال.  الشاي لكن القهوة

 مالحظات مهمة : 

 وٌكون ، علٌه عطف ما وبٌن بٌنه الفصل وجب ، المتصل الرفع ضمٌر على عطف إذا ـ ٔ

 عطفت فعندما. مبكرٌن المدرسة إلى ًوأخ أنا ذهبت:  نحو. المنفصل بالضمٌر غالبا الفصل

 " . أخً"  علٌه والمعطوف ،"  أنا"  بالضمٌر الفصل وجب ، التاء على

 هربت:  نحو. بٌنهما فصل ولو حتى ، العامل إعادة وجب المجرور الضمٌر على عطف إذا ـ ٕ

 . { ولألرض لها فقال: }  تعالى قوله ومنه. بلفظه الجر حرف أعاد فقد.  لؤمه ومن منه

 أن: }  تعالى كقوله. دلٌل علٌهما دل إذا ، معطوفهما مع والفاء ، الواو حذف ٌجوز ـ ٖ

 فمن: }  تعالى قوله ومنه. فانبجست فضرب:  والتقدٌر. { فانبجست الحجر بعصاك اضرب

.  أخر أٌام من عدة فعلٌه فأفطر:  والتقدٌر،{ أخر أٌام من فعدة سفر على أو مرٌضا منكم كان

 . علٌه الداخلة والفاء أفطر لالفع فحذف

 ، الناقة راكب:  والتقدٌر" . طلٌحان الناقة راكب: "  قولهم ومعطوفها الواو حذف ومثال

 . طلٌحان والناقة

 كالمتصل ، علٌه عطف ما وبٌن بٌنه الفصل وجب ، المستتر الرفع ضمٌر على عطف إذا ـ ٗ

 . { الجنة وزوجك أنت اسكن : } تعالى قوله ومنه. ومحمد أنت سافر:  نحو.  تماما

.  معموله بقً وقد ، محذوفا عامال تحذف بأن العطف حروف بٌن من الواو انفردت لقد ـ ٘

 : الشاعر كقول

 والعٌونا الحواجب وزججن      ٌوما برزن الغانٌات ما إذا       

 محذوفال الفعل عطف وقد ، وكحلن:  تقدٌره محذوف لفعل به مفعول البٌت فً العٌون فكلمة

 . زججن الفعل على

 تتلى آٌاتً تكن أفلم: }  تعالى قوله نحو. دلٌل علٌه دل إذا علٌه المعطوف حذف ٌجوز ـ ٙ

 حذف قد ٌكون الحالة هذه وفً.  علٌكم تتلى تكن فلم آٌاتً تأتكم ألم:  والتقدٌر. { علٌكم

 . تأتكم ألم وهو علٌه المعطوف
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 موضعه فً مثلنا كما الجملة على الجملة عطف ٌجوز بل ، األسماء على العطف ٌقتصر ال ـ 7

 نحو. العكس وٌجوز ، والمفعول الفاعل كاسم للفعل المشبه االسم على الفعل عطف وٌجوز ،

 والمتصدقات المتصدقٌن إن: }  تعالى وقوله،{ نقعا به فأثرن صبحا فالمغٌرات: }  تعالى قوله

 المغٌرات الفاعل اسم على ، أثرن الفعل عطف قد السابقتٌن اآلٌتٌن فً نالحظ، { هللا وأقرضوا

 : الفعل على الفاعل اسم عطف ومثال. المتصدقات الفاعل اسم على أقرضوا الفعل وعطف ،

 : الشاعر قول

 المعابرا ٌستحق عطاء   ومجر         عدوه ٌبٌر ٌوما فالفٌته         

 ألنه ، مجرٌا ٌقول أن الشاعر على وكان ، ٌبٌر الفعل على"  ُمْجر  "  الفعل اسم عطف فقد

 المرفوع المنقوص بٌاء أسوة المنصوب المنقوص ٌاء حذف ولكنه ، منصوب على عطف

 .   والمجرور

 : البٌان عطف ثانٌا /

 حفص أبا هللا رحم:  نحو. لتوضٌحه وٌأتً ، متبوعه من أشهر جامد تابع:  تعرٌفه       

 . علٌا تراب أبا هللا وكرم.  عمر

 : البٌان عطف خصائص

 المثالٌن فً كما ، والبٌان اإلٌضاح البٌان عطف فٌكون ، معرفة علٌه المعطوف كان إذا ـ ٔ

 . السابقٌن

 أثاثا اشترٌت:  نحو. للتخصٌص البٌان عطف فٌكون ، نكرة علٌه المعطوف كان إذا أما ـ ٕ

 ، بٌان عطف نتكو أن طعام فً فٌجوز، { مسكٌن طعام كفارة أو: }  تعالى قوله ومنه. سرٌرا

 ، علٌه المعطوف عن به االستغناء ٌمكن البٌان عطف أن نالحظ السابقة األمثلة ومن. بدل أو

 اكتمل.  حفص أبا هللا رحم:  قلت فإن. المعطوف وترك ، علٌه بالمعطوف االستقالل ٌمكن كما

:  نقول أن ٌمكننا هنا ومن.  جائز كذلك. ٌاسر  هللا رحم:  قلت وإن . الجملة وتمت ، المعنى

 : اآلتً فً نستوضحه بسٌط فارق مع ، البدل هو البٌان عطف أن

 وال ، لمضمر تابعا وال ، مضمرا ٌكون ال البٌان عطف بأن ، البدل عن البٌان عطف ٌفترق ـ ٔ

 . لفعل تابعا وال ، فعال

 . تنكٌرا وال ، تعرٌفا متبوعه ٌوافق ال البٌان عطف أن ـ ٕ

 . علٌه المعطوف محل المعطوف إحالل امتنع إذا ، بدال لبٌانا عطف إعراب ٌمكن ال ـ ٖ

 : الشاعر كقول

 وقوعا ترقبه الطٌر علٌه     بشر البكري التارك ابن أنا       
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 المبدل محل ٌحل البدل ألن ، بدال إعرابها ٌجوز وال ، بٌان عطف إال تكون ال"  بشر"  فكلمة

 ما إضافة جواز لعد وذلك ، بشر التارك ابن أنا:  نقول أن ٌجوز ال السابق الشاهد وفً ، منه

 . البكري كلمة محل"  بشر"  كلمة تحل ال وعلٌه ، والم ألف فٌه لما إال والالم األلف فٌه

 : مالحظات

 ، والتذكٌر ، ،والجمع والتثنٌة ، واإلفراد ، اإلعراب فً متبوعه البٌان عطف ٌتبع ـ ٔ

 توقد: }  تعالى قولهو. النكرتٌن ومتبوعه البٌان عطف فمثال. والتنكٌر والتعرٌف ، والتأنٌث

 بٌان عطف فزٌتونة،{ صدٌد ماء من وٌسقى: }  تعالى وقوله،{ زٌتونة مباركة شجرة من

 . نكران وكالهما لماء بٌان عطف صدٌد وكلمة.  نكرتان وكلتاهما ، لشجرة

 أو ، متعاطفان مفردان تابعوال ، أي أو كلتا، أو ، كال بعد إلٌه مضافا المتبوع كان إذا ـ ٕ

 وأي. وأحمد   محمد   الرجلٌن كال جاء:  نحو. بٌان عطف إال التابع ٌعر ال ، متعاطفات مفردات

 . ٌوسف أم خالد عندك الزائرٌن

 ال الرجلٌن وهو المتبوع حذفنا لو ألننا ، الرجلٌن من بدال وأحمد محمدا نعرب أن ٌجوز فال

 نقول وال.  وأحمد محمد كال جاء نقول فال.  أي أو كلتا أو كال إلى وأحمد محمد إضافة ٌمكننا

 . عندك أحمد أم محمد أي

 


