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  :أالحظ األمثلة
 

  :قال األمير عبد القادر

  بشّّره  بالظَّفَرِفخيلُنا دائما للحرب مسرجةٌ         من  استغاثَ  بنا   –1

  الحسن يظهر في بيتين رونَقُه       بيتٌ من الشّعرِ أو بيتٌ من الشَّعرِ –2

  رـسرعتُها      بها  و  بالخيل  نلنا  كل َّ مفتخَ ملنا المهارى وما للري –3
 
  

  :أكتشف أحكام القاعدة
 
–  عم أخبرنا عنه؟ بم ث األمير في الشطر األول من البيت األول؟تحد  

؟  بم يسمى هـذا   هل الخبر لفظة واحدة أم جملة.عين كال من المبتدأ والخبر كيف تسمى هذه الجملة؟

  النوع من الخبر؟

؟ ما نوع هذا الخبر؟ حدد طبيعة هـذه   "الحسن" بم أخبر الشاعر عن المبتدأ إلى البيت الثاني، انتقل –

  .يةاذكر نوعا آخر للجملة الخبر الجملة الخبرية،

  ؟ في هذه الجملة، أين فاعله؟ وعلى من يعود؟ ماذا يشترط إذن في الخبر الجملة) يظهر(الحظ الفعل 

فأخبرنا أنها ملك له ولقومه،حـدد الخبـر إذن    تأمل المثال الثالث،تجد الشاعر يخبرنا عن المهارى، –

  .النوع من الخبر سكيف تجده؟  بما يسمى الجار المجرور؟ إيت بمثال آخر لنف.

  عد مرة أخرى إلى المثال األخير، ما الذي تجده قد ذكر أوال المبتدأ أم الخبر؟

  ماذا تستنتج من ذلك؟ أعد ترتيب الجملة،

حركة اإلعراب في المثال األول،و ما هو محلـه فـي   كيف تجده من حيث  تأمل الخبر في األمثلة، –

دليل أن حركة الرفع ضمة ظاهرة عليـه  ب الشك أنك عرفت أن حكمه هو الرفع،. المثال الثاني والثالث

 .في المثال األول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  : أبني أحكام القاعدة
  

  .اسمية جملة تسمى جملة يهو ما أسند إلى المبتدأ ليكمل معه المعنى فالخبر –1

2–    الحكم اإلعرابي للمبتدأ والخبر هو الرفع ما لم تدخل عليهما النواسخ مثل كـان و أخواتهـا أو إن

  .وأخواتها

  :قسم الخبر إلى ثالثة أنواع هيين –3

ويطابق المبتدأ في التذكير والتأنيث وفي اإلفراد والتثنية  وهو ما كان لفظة واحدة، الخبر المفرد، –أ  

 علي أسد،: وقد يأتي اسما جامدا مثل الخيل مسرجة، حاتم كريم، : ويأتي غالبا مشتقا مثل .عوالجم

فعلي أسد أي شجاع، و زيد عسل  لجامد أن يؤول بمشتق،ويشترط بعض النحاة في الخبر ا. وزيد عسل

  ).حلو(أي طيب العشرة 

  .الحق يعلو، الحسن يظهر:وهو ما كان جملة فعلية مثل الخبر الجملة، –ب  

  .الحق صاحبه منصور، والشّعر لغته موحية:  أو جملة اسمية مثل

وهو  -  الرابط إما أن يكون ضميراو. ويشترط في الخبر الجملة أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ

أو يكون مستترا كما في  الحق  الحق صاحبه منصور،:وقد يكون ضميرا ظاهرا كما في قولنا -األكثر

أو .ولباس التقوى ذلك خير:  وإما أن يكون الرابط إشارة إلى المبتدأ مثل. يعلو، أو المؤمن ال يكذب

 ؟ المروءة ما المروءة:إعادة لفظ المبتدأ مثل 

  .الخبر شبه الجملة، وهو ما كان ظرفا أو جارا ومجرورا –ج         

  .الجنة تحت أقدام األمهات:   مثال الظرف       

  .اإليمان في القلب:   مثال الجار والمجرور       

ومن علماء النحو من يجعل الخبر في شبه الجملة مقدرا فيعتبر أن الظرف أو الجار والمجرور متعلقين 

 .تقديره حاصل أو موجود أو كائن أو مستقر فبر محذوبخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  : أستعمل*
 
  .عين الخبر في النص الموالي واذكر نوعه –أ  

 وفهمها سهل، ونحن نجلب بعض األمثال في ذم الكسل،:  قال لسان الدين بن الخطيب في ذم الكسل

 ش الكسل يستغرقها نوم الغفلةوالنفس الراقدة في فرا الكسُل مزلقة الربح، : فمن ذلك وتطبيقها أسهل،

  )).لو كنا نسمع أونعقل ماكنا في أصحاب السعير((

في البضائع، العجز والكسل  أرضةٌ الصنَائع، وهو العسل، الكسل آفة في كالسم الكسل الندامة في

  .مّل الحركة  ايفتحان الخمول وال تسل الفالح البركة إذ

  :مع تحديد الرابط إن كان جملة بين نوع الخبر فيما يلي، –ب

  .العلم في الصغر كالنقش على الحجر –1  

  .الجود من الموجود –2  

  .اليمين الفاجرة تدع الديار بالقع –3  

  الحمد هللا – 4  

   7البقرة األية   »وعلى أبصارهم غشاوة  « –5  

 ديفقلتُ أعبد اهللا ذلكم الر   تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا  –6  

   24سورة الرعد األية   »سالم عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار  « –7  

  وهل أنا إال من غزية إن غوتْ    غويتُ و إن ترشد غزية أرشد –8  

  فيارب هل إالّ بك النصر يرتجى  عليهم وهل إالّ عليك المعوُل –9  

  :أعرب ماتحته خط في األمثلة التالية إعرابا تاما –ج

  على دموعي مسراها ومرساها       باسم اهللا مجراهاتلك السفينة  –1  

  )سورة القارعة(     . »ما القارعة ما أدراك و  القارعة ما القارعة «–2  

  . مصارع الرجال تحت بروق الطمع  :جاء في المثل –3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  : التصحيح الذاتي
  

 تعيين الخبر في النص و تحديد نوعه –أ

  
برالخ نوع الخبر المبتدأ

نجلب خبر جملة فعلية  نحن

  فهمها  سهل  خبر مفرد

  تطبيقها  أسهل  خبر مفرد

  الكسل  مزلقة  خبر مفرد

  النفس  يستغرقها نوم الغفلة  خبر جملة فعلية

  نحن »نا  «  نسمع  خبر جملة فعلية

  نا  في أصحاب السعير  شبه جملة

  الندامة  كالسم  شبه جملة

  الكسل  آفة  خبر مفرد

  هو  أرضة  دخبر مفر

  العجز والكسل  يفتح  خبر جملة

  الفالح  إذا مّل الحركة  الجملة الفعلية الشرطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بيان نوع الخبر –ب

  

الخبر نوعه الرابط  المثال

/ 
  شبه جملة 

 جار ومجرور
 1 كالنقش

من الموجود جار ومجرور / 2 

جملة فعلية ضمير مستتر تقديره هي تدع الديار بال قاع 3 

/ 
  ملةشبه ج

 جار ومجرور
 4 هللا

شبه جملة / على أبصارهم 5 

  إسم اإلشارة ذلكم

–––– 

  جملة إسمية

 خبر مفرد

  ذلكم الردي

الردي 
6 

––––  

 ضميرمستتر تقديره هي

  شبه جملة

 جملة فعلية

  عليكم

 نعم عقبى الدار
7 

شبه جملة / من غزية 8 

  ضميرمستتر تقديره هو

––––– 

  جملة فعلية

 شبه جملة

   يرتجى بك

 عليك
9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :اإلعراب التام لما تحته سطر –ج

  

  .حرف جر:بِ:  باسم –1

  .اسم مجرور بحرف الجر وهو مضاف : اسم     

  .لفظ الجاللة في محل جر مضاف إليه:  اهللا     

  .وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبرمقدم           

  الضمة المقدرة وهو  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه : مجرى: مجراها     

  .مضاف               

  .ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه: ها       

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  القارعة  –2

  .استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم اسم : ما:  ما القارعة    

  .اهرةمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظ: القارعة  

  .والجملة االسمية ما القارعة  في محل رفع خبر للمبتدأ  القارعة  

  .أن الخبر جاء جملة أسمية، الرابط فيه هو إعادة لفظ المبتدأ: الحظ هنا*    

  مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ماسم استفها: ما: ما أدراك      

ضمير :هو الكاف  هاعله ضمير مستتر تقديرفعل ماض مبني على الفتحة المقدرة وف : أدرى: أدراك 

  .متصل مبني في محل نصب مفعول به

  والجملة الفعلية  أدراك  في محل رفع خبر للمبتدأ  

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف : مصارع –3

  مضاف إليه مجرور:   الرجال    

  ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف:    تحت     

  مضاف إليه مجرور وهو مضاف     :بروق    

  . مضاف إليه مجرور:   الطمع    

  في محل رفع خبر للمبتدأ مصارع )  تحت بروق( وشبه الجملة   

شبه الجملة من الظرف المضاف والمضاف إليه متعلق بخبر محذوف تقديره موجودة أو : أو تقول   

  .كائنة


