
 

 

 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب

* الجمل التي ال محل لها من اإلعراب:  هي الجمل التي ال تحل محل كلمة مفردة ومن ثم ال تقع موقع رفع أو نصب أو جر أو 
 جزم و منها:

)ينتصر الحق( )العلم نور (جملة تقع في بداية الكالم، في بداية الفقرة، أو بعد نقطة مثل: هي كل :يةئاالبتداالجملة  -أ-  
بالفضيلة )- أصلحك هللا - (أٌو تفصل بين شيئين متالزمين مثل: اعتصم - -  هي كل جملة تقع بين مطتين الجملة االعتراضية: -ب-  
>>)الفلك اصنع( التفسيريتين، قال تعالى:<<وأوحينا إليه أنأن  أو أيهي كل جملة تأتي بعد  التفسيرية:الجملة  -ج-  
>>)تزكى(موصول قال تعالى: <<قد أفلح من  اسمتأتي بعد  وهي كل جملة :الجملة الواقعة صلة وموصول - د-  
  >> )ألكيدن أصنامكم(قال تعالى: << تاهلل  قسم وهي كل جملة تقع بعد :الواقعة جوابا لقسم الجملة - ه-
)لنجحت( تقع بعد أداة شرط غير جازمة مثل: لو اجتهدت وهي كل جملة :الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم -و-  
)الجهل ظالم(مثل: العلم نور و وهي كل جملة تأتي بعد جملة من الجمل السابقة :الجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب - ز-  
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 * الجمل التي لها محل من اإلعراب: هي الجمل التي تحل محل المفرد وتأتي في محل رفع أو نصب أوجر أو جزم ومنها:
.)ينفع صاحبه( العلممثل:  كان وأخواتها} وأ وهي كل جملة تقع خبرا لمبتدأ أو خبرا لناسخ {إن وأخواتها الجملة الواقعة خبرا:  -أ-  
.)يجري(جاء الطفل تأتي فضلة {زائدة} بعد معرفة، مثل: وهي كل جملة  :الجملة الواقعة في محل نصب حاال -ب-  
.)يجري( وهي كل جملة تأتي فضلة {زائدة} بعد نكرة، مثل: جاء طفل :االجملة الواقعة في...نعت -ج-  
.)يءأنا بر( ما معناه، مثل: قال المتهم: وهي كل جملة تأتي بعد الفعل {قال} أوالجملة الواقعة مفعوال به:  - د-  
.)يعتدل الجو( ظرف زمان غير منون، مثل: سأسافر حينوهي كل جملة تأتي بعد  الجملة الواقعة مضافا إليه: - ه-  
إذاأو  بالفاء وجملة فعل الشرط وتقترن وهي كل جملة تأتي بعد أداة شرطالجملة الواقعة جوابا لشرط جازم:  -و-  

>>)فال غالب لكم(قال تعالى:<<إن ينصركم هللا                                              
  تأتي معطوفة على جملة لها محل من اإلعراب وهي كل جملة :الجملة الواقعة تابعة لجملة لها محل من اإلعراب - ز-

)يرفع( مثل: العلم ينفع و                                                               

  فوائـــــــــــــــــــــــــــد:
 الحروف األلفبائية هي: أ ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ك،ل،م،ن،ه،و،ي

 الحروف األبجدية هي : أبجد  هوّ ز  حطّ ي  كلمنٌ   سعفص  قرشت  ثخذٌ   ضظغٌ 
 الجملة االعتراضية: تحمل عادة معنى الدعاء، مثل: رحمه هللا، رضي هللا عنه،ملسو هيلع هللا ىلص...

 األسماء الموصولة:ما،من، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، الالتي، الالئي، األلى.
 القسم: يكون ب-  باهلل- وهللا- تاهلل- ورب الكعبة-  الذي نفس دمحم بيده/ والضحى- والفجر- والليل-  والشمس...

 كان وأخواتها: كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، مازال، مادام، مابرح، ماانفك، ما فتئ
 إن وأخواتها: إن، أن(للتوكيد)، كأن (للتشبيه)، لكن(لالستدراك)، ليت(للتمني) لعل(للترجي)

 النعت والحال: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال
 جملة مقول القول: (قال) مبني للمعلوم= في محل نصب مفعول به،(قيل) مبني للمجهول=في محل رفع نائب فاعل

صاح، أوصى... قال، قيل، قول، يقول، يُقال، قل، قائل   /  قال= نادى، أوحى، صرخ،                         
 ظروف الزمان: حين، قبل، بعد،وقت، يوم، شهر، سنة،ليلة،مساًء، بينما، صباحا، لحظة، إذ، إذا...

األستاذ: دمحم هجرسي          
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الجملة التفسيرية*                                                                                  االبتدائيةالجملة  *  

الجملة : صلة الموصول*                                                 االعتراضيةالجملة  *                  

         *الجملة:الواقعة جواب شرط غير جازم                   الجملة جواب القسم  *                               
الجملة: التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب*                                       
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نصب حاال  الجملة الواقعة في محل*                 * الجملة الواقعة خبرا                                       

* الجملة الواقعة في محل جر مضافـا إليه      عتا                               * الجملة الواقعة ن            

جازم* الجملة الواقعة جواب شرط                    * الجملة الواقعة مفعوال به                   

* الجملة التابعة لجملة لها محل من اإلعراب                                    

 

 

 

 

دمحم هجرسي                  :األستاذ  


