تقسيم اللفظ
 .1المفرد ( :ما لا يدل جزءه الى جزء معناه)
 .2المركب
 .aالاضافي  :عبد الله
 .bالمزجي  :بعلبك
 .cتعددي  :احد عشر
 .dالاسنادي
 .iالمفيد (الكلام) ( :ما يحسن السكوت عليه بحيث لا يصير

السامع منتظرا كلام اخر)
حضر التاميذ ؛ العلم مفيد ؛ ان جاء الحق زهق الباطل
 .iiغير المفيد (جملة) ان )جاء الحق)

تقسيم الجملة
 .1الاسمية والفعلية
 .2الصغرى (التي تقع خبرا عن المبتدا)
والكبرى (التي خبرها جملة) الحلم (يسمو صاحبه)

الجمل التي لها محل في الاعراب
 .1الواقتة خبرا لمبتدا
 .aفي الحال  :زيد (قام ابوه)
 .bاو في الااصل  :ان زيدا (قام ابوه)
وانفسه ْم كانوا (ي ْظلمون) ﴿الاعراف﴾١٧٧:

الجملمة الواقعة خبرا احتاجت الى رابط يربطها بالمبتدا
والرابط اما ضمير ,او اشارة ,او اعادة المبتدا ,او العموم

 .2الواقتة حالا (بعد المعارف)

وجاءوا اباه ْم عشاء (ي ْبكون) ﴿يوسف ﴾١٦

الجملمة الواقعة حالا احتاجت الى رابط يربطها بصاحبها
والرابط اما ضمير ,او واو الحال
 .3الواقتة مفوولا به
 .aمحكية بالقول  :قال (انِّي ع ْبد اللـه) ﴿مريم ﴾٣٠:

 .bمفعولا ثانيا من ظن واخواتها  :ظننت خالدا (يكرم ضيفه)
 .cمفعولا ثالثا من اعلم واخواتها  :اعلمت سامرا خالدا (يكرم ضيفه)
 .4الواقتة مضافا اليها :
قال اللـه هـٰذا ي ْوم (ينفع الصادقين ص ْدقه ْم) ﴿المائدة﴾١١٩:

ي ْوم (هم بارزون) ۖلا ي ْخفى على اللـه م ْنه ْم ش ْيء ۖ ﴿الغافر﴾١٦:

 .5الواقتة جوابا لشرط جازم
 .aمربوطة بالفاء :
من ي ْضلل اللـه فـ(لا هادي له) ۖ ﴿ الاعراف ﴾١٨٦:
 .bمربوطة بـ(اذا) الفجائية واداة الشرط (ان)
وان تص ْبه ْم س ِّيئة بما قدم ْت ايْديه ْم اذا(ه ْم يقْنطون) ﴿ الروم﴾٣٦:
 .6صفة (بعد النكرة) رايت تلميذا (يدرس)
 .7الواقتة تارعة لجملة لها محل من الاعراب،
 .aمعطوبة بعطف النسق
 .bاو بدلا
خالد (قام ابوه) و(قعد اخوه)

تمارين
قال انِّي ع ْبد اللـه اتاني ا ْلكتاب وجعلني نب ًّيا ﴿مريم ﴾٣٠:
ق ْل ان كنت ْم تح ُّبون اللـه فاتبعوني ي ْحب ْبكم اللـه وي ْغف ْر لك ْم ذنوبك ْم ۖ واللـه

غفور رحيم ﴿ال عمرا﴾٣١:

الجمل التي لا محل لها من الاعراب
 .1الوقعة ابتداء في الكلام (الابتدائية ،الاستانافية)
(ا ْقتربت الساعة) وانشق ا ْلقمر ﴿القمر﴾١:
 .2صلة الموصول
 .aالذين (امنوا)
 .bالاسلام ان (تؤمن بالله)...
 .3الاعتراضية ( :رحمه الله)
 .4التفسيرية بـ(اي) او(ان) او بدون اداة
اصنع ا ْلف ْلك) با ْعيننا وو ْحينا ﴿المؤمنون﴾٢٧:
فا ْوح ْينا ال ْيه ان( ْ

 .5الواقعة لجواب القسم
يس ﴿ ﴾١وا ْلق ْران ا ْلحكيم ﴿( ﴾٢انك لمن ا ْلم ْرسلين) ﴿ يس﴾٣:
 .6الواقعة جوابا لشرط...

 .aغير جازم ،كجواب (اذا) و (لولا) و (اما)
ان اجل اللـه اذا جاء (لا يؤخر) ﴿نوح﴾٤:
 .bجازم لم يقترن بالـ(ف) ا ْن ت ْدر ْس (تنْج ْح)

 .7التابعة لجملة لا محل لها من الاعراب

(ا ْقتربت الساعة) و(انشق ا ْلقمر) ﴿القمر﴾١:

