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 الموصول
 إلى كم قسم ينقسم الموصول ؟  -ٔس 
 موصول اسمي . -ٕموصول َحرفي      -ٔينقسم الموصول إلى قسمين :  -ٔج
 عرِّف الموصول الحرفي ، مع التمثيل لو .  -ٕس
ل مع ما بعَده بمصدر صريح . وىو يحتاج إلى ِصَمة ، وال  -ٕج الموصول الحرفي ، ىو : كلُّ َحرٍف ُأوِّ

يحتاج إلى َعاِئد ) أي: ضمير ( نحو: أريد َأْن أتعمَّم . في ىذه الجممة الموصول الحرفي ىو ) َأْن ( 
مة، وال يوجد عائد ؛ ألن الضمائر ال تعود إال إلى األ  سما  .وجممة أتعمَّم الصِّ

 اذكر الموصوالت الحرفية ، وما عالمتيا ؟ مع التمثيل ِلُكلٍّ منيا . -ٖس
 الموصوالت الحرفية ، خمسة ، وىي : َأْن ، وَأنَّ ، وَكي ، وَما ، وَلْو . -ٖج
 وىي مبنية ؛ ألن الحروَف كمَّيا مبنية .   

ليك بيانيا :   وعالمتيا : ِصّحة وقوع المصدر موقعيا ، وا 
ْن المصدرية وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل: )عجبت من أن قام زيد( ومضارعا نحو: أحدىا: أ

 )عجبت من أن يقوم زيد( وأمرا نحو: )أشرت إليو بأن قم( .
فإن وقع بعدىا فعل غير متصرف نحو قولو تعالى: }َوَأْن َلْيَس ِلإِلْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى{ وقولو تعالى: }َوَأْن 

 َيُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُمُيْم{ فيي أن المخففة من الثقيمة ليست المصدرية.َعَسى َأْن 
(، وتوصل باسميا وخبرىا نحو: )عجبت من أنَّ زيدا قائٌم( ومنو قولو تعالى: }َأَوَلْم َيْكِفِيْم َأنَّا  الثاني: )أنَّ

واسم  ُيسمى ضمير الشَّْأن ن محذوفاَأْنَزْلَنا{ وأْن المخففة كالمثقمة وتوصل باسميا وخبرىا لكن اسميا يكو 
 المثقمة مذكورا.

 .أي : جئُت لمتعمُّمِ ، (أتعممَّ والثالث: )كي(" وتوصل بفعل مضارع فقط مثل: )جئت لكي 
 . مصدرّية )َظْرِفيَّة( -ٌٕة )غير ظرفية(       َمْصَدِريَّ  -ٔوىي نوعان : الرابع: )ما(" 

 وتكون مصدرية ظرفية نحو: )ال أصحبك ما دمت منطمقا( أي: مدة دوامك منطمقا 
 ومصدرية غير ظرفية نحو: )عجبت مما ضربت زيدا(.

 والخامس:) لو( وتوصل بالماضي نحو: )وددت لو قام زيد( والمضارع نحو: )وددت لو يقوم زيد(.
 ما  .الموصول االسمي قسمان ، اذكرىما ، مع تعريف كلٍّ مني -ٗس
 ينقسم الموصول االسمي إلى قسمين ىما :  -ٗج

 اسٌم موصوٌل َمْشَتَرٌك .  -ٕاسٌم موصوٌل خاصٌّ                     -ٔ
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 ،وُمؤنَّثةُر ُمفردة ، وُمثَنَّاة ، ومجموعة ، ومذكَّرة وصولة الخاّصة ، ىي : التي ُتْذكاألسما  الم -ٔ
 . (والالَّئي ِن، والَِّذيَن، والالَِّتي،والَّتي، والمََّذاِن، والمََّتا الَّذي،)نحو: 

واحد لممفرد، والمثنى، والجمع، والمذكر،  : التي تذكر بمفظاألسما  الموصولة المشتركة، ىي -ٕ
 . وسيأتي بيانيا إن شا  اهلل .والمؤنث

 ، والمثنى المذكر والمؤنث . لممفرد المذكر والمؤنث اذكر األسما  الموصولة الخاّصة -٘س
 :٘ج

: زيٌد الذي  يزوُرنا ( سوا  أكان مفرًدا حقيقة ، نحوالموصول لممفرد المذكر، ىو: )الَِّذياالسم   -ٔ
 ، نحو: الفريُق الذي أعمُل فيو فريٌق نافٌع .ٌل كريٌم ، أو كان مفرًدا ُحكماً رج

 ُمْمِطًرا.افرُت فيو كان يوًما : اليوم الذي سفي األمثمة، وبغير العاقل، نحو، كما وىو يختص بالعاقل 
تي ( ويختص بالعاقل ، نحو : الطالبة التي غابت من لموصول لممفرد المؤنث، ىو: ) الاالسم ا -ٕ

 الينِد، وبغير العاقل، نحو: الُكُتُب التي اشتريُتيا مفيدٌة . 
 االسم الموصول لممثنى المذكر، ىو : ) المََّذاِن ( ويختص بالعاقل ، نحو : الطالباِن الَّمذان َنَجَحا -ٖ

 من السُّودان ، وبغير العاقل ، نحو : الكتاباِن المذاِن اشتريُتيما مفيداِن .
االسم الموصول لممثنى المؤنث ، ىو : ) المَّتاِن ( ويختص بالعاقل ، نحو : الطالبتان المَّتان  -ٗ

 َنَجَحَتا من السُّوداِن ، وبغير العاقل ، نحو : الحقيبتاِن المتاِن  اشتريتيما جميمتاِن .
َة لمجمع المذكراذكر األسماَ  ال -ٙس  .  ؟والمؤنث موصولَة الخاصَّ
 االسم الموصول لمجمع المذكر : لو لفظان : الذين ، واألَُلى . -ٔ-ٙج

 .  (سافر الطالُب الذين َنَجُحوا)فيو يختص بالجمع المذكر العاقل فقط ، نحو :  (:الذين)َأمَّا      
عمالو ، لكنَّ أكثر استُمطمًقا مذكًرا كان أو مؤنثًا، عاقاًل أو غير عاقلمع فيو يختص بالج (:األَُلى)وأما 

 .  (اشتِر الكتَب األُلى تستفيُد منيا): ( ، ونحوسافر الطالُب األُلى نجحوا): لمجمع المذكر العاقل ، نحو
  ومن األمثمة عمى استعماليا لجمع المؤنث العاقل ، قولك : تفمُح الطالباُت األُلى يجتيْدنَ 

االسم الموصول لمجمع المؤنث : لو لفظان : الالِت ، والالِ  )بحذف اليا ( ويجوز إثباتيا : و      
ِ  الال ، أو)سافرِت الطالباُت الالِت نجْحنَ : تصان بالجمع المؤنث العاقل ، نحوالالِتي،  والالِئي . ويخ

 . لبضائع، أو : الالِ  تنقُل البضائعُر بالسفِن الالِت تنقُل ا: امتأل البحنجْحَن، وبغير العاقل، نحو
ة ؟  -ٚس  ما المعرب ، وما المبنى من األسما  الموصولة الخاصَّ
 األسما  الموصولة الخاّصة كّميا مبنّية ما عدا المثنى منيا ) المَّذان ، والّمتاِن ( فيو معرب . -ٚج
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 األسماُء الموصولُة اْلُمْشَتَرَكةُ 
 المشترك ، مع التمثيل لو .عّرف االسم الموصول  -ٔٔس
، ، والمؤنث، والجمع بنوعيو، والمثنىالذي ُيْذَكُر بمفظ واحد لممفرد :االسم الموصول المشترك ىو -ٔٔج

 والمذكر .  
 وَأّي .  ،وَذا ،وأْل الموصولة ومـا، ،ا  الموصولة  المشتركة، ىي: َمنْ واألسم
 .وىكذا في الباقي…وا ،ومن ُقْمنَ َمْن قاَما ، ومْن قاَمَتا ، وَمْن قامُ ، و : جا ني َمْن قام ، وَمْن قامتَ  تقول
 ؟ بم تختص ) ذا (  -ٕٔس
 تختص ذا بالعاقل وغيره ، كما في قول الشاعر :  -ٕٔج

 ْمُتَيا ِلُيَقـاَل َمْن َذا َقاَليَـاوَقِصيـَدٍة َتْأتي اْلُممُــوَك َغـِريَبٍة     َقـْد قُ 
 ) أي : َمِن اّلذي قاليا ؟ ( 

مِة واشتماُلها عمى الضميِر العائدِ   جممُة الصِّ
 َوُكمُّـَيا َيْمـَزُم َبْعـَدُه ِصـَمْو          َعَمى َضِمـيٍر اَلِئـٍق ُمْشَتِمَموْ 

مة، والعائد -ٖٔس  ، مع ذكر األمثمة عمييا .عرِّف الصَّ
مة -ٖٔج َم معناه .الصَّ  ، ىي : الجممة التي ُتذكر بعد االسم الموصول ِلتَُتمِّ

، ، والتذكير، والجمعو في اإلفراد، والتثنية: الضمير الذي يعود إلى االسم الموصول، وُيَطابقوالعائد، ىو
ّما مستتر . وىو إّما ظاىر ،ويقع في جممة الصمة ،والتأنيث  ، وا 

مة ، والضمير مثال : أين الحقيبة ال تي اشتريَتيا ؟ التي : اسم موصول ، وجممة )اشتريتيا( ىي الصِّ
 )اليا  ( في اشتريتيا ىو العائد ؛ ألنو يعود إلى االسم الموصول ) التي ( وىو مطابق لو كما ترى . 

ر ما : اسم موصول، وجممة ) ينفعك ( ىي الّصمة، والعائد ضمير مستت ،مثال آخر : اْقَرْأ ما ينفعك
 تقديره ) ىو ( يعود إلى االسم الموصول ) ما ( .

 ، وعائد ؟ الموصول الحرفي أن يشتمل عمى صمةىل يمزم في  -ٗٔس
أْن :  ،الموصول الحرفي يحتاج إلى صمة فقط ، و ال يحتاج إلى عائد ، نحو : أريُد أْن أنجحَ  -ٗٔج

فالعائد ال يشترط إال في الموصول موصول حرفي ، وجممة ) أنجح ( ىي الصمة ، وال عائد فييا . 
 االسمي فقط ؛ ألن الضمائر ال تعود إاّل إلى األسما  فقط .

 ما محلُّ جممة الصمة من اإلعراب ؟  -٘ٔس
 جممة الصمة ال محلَّ ليا من اإلعراب .  -٘ٔج
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 ىل تجب مطابقة الضمير العائد لالسم الموصول بنوعيو المشترك ، والخاص ؟ -ٙٔس
: )من و ما( لفظيما ، فمثالً ، وقد يطابقوالمشترك قد يختمف لفظو عن معناه لموصولاالسم ا -ٙٔج 

نا يكون ، وى، أو يكون مثنى أو جمعاً مؤنثاً  ، وقد يكون مفرداً ر، ومعناىما قد يكون مذكرًا كذلكمفرد مذك
 ؛ ولذلك يجوز في الضمير العائد وجيان : المفظ مختمفًا عن المعنى

، نحو : جا  َمْن حالة يجب أن يكون مفرًدا مذكًرالوفي ىذه ا سم الموصول،مراعاة لفظ اال -ٔ
فالضمير العائد فييا ، والمثنى بنوعيو ، والجمع بنوعيو ؛ تقول ذلك لممفرد ، والمفردة ،عمََّمني

 جميعا مستتر تقديره ) ىو ( . 
طابقًا لالسم الموصول مراعاة معنى االسم الموصول ، وفي ىذه الحالة يجب أن يكون الضمير م -ٕ

، ومْن ، ومْن قاَمَتا، ومْن قاُموا، ومْن قاماومْن قامتْ  ،ْن قامَ ب معناه ، نحو : أعجبني معمى حس
  .ُقْمنَ 

 ؛ ألن لفظو يطابق معناه في جميع حاالتو .أن يطابقو الضميرأما االسم الموصول الخاص فيجب 
َمةِ   أقساُم الصِّ

 َوُجْمَمٌة َأْو ِشْبُيَيا الَِّذى ُوِصـْل          ِبِو َكَمْن ِعْنِدى الَِّذى اْبُنُو ُكِفلْ  
َمة -ٚٔس  ، و أقسام كلِّ قسم . اذكر أقسام الصِّ
 شبو جممة .  -ٕممة            ج -ٔتنقسم الصمة إلى قسمين ، ىما :  -ٚٔج

 نحو: أحسنُت إلى الذي أبوه كريم. ،جممة اسمية -الجممة إلى قسمين: أوتنقسم 
 جممة فعمّية ، نحو : أحسنُت إلى َمْن أساَ  إليَّ . - أ

 وتنقسم شبو الجممة إلى قسمين أساسيين ، ىما : 
 ، نحو : عرفُت مْن في الدار . الجار والمجرور - أ

 الظَّرف ، نحو : عرفُت الذي ِعْندك .  - ب
فة الصَّريحة التي ىي ِصَمة ) أل ( الموصولة ،  واختار بعض النحاة قسًما ثالثًا لشبو الجممة ، ىو : الصِّ

 نحو: أكرمت المْكِرَم ضيَفو . 
 اذكر شروط الظرف ، والجار والمجرور الواقعين ِصَمة .  -ٛٔس
 مجرور الواقعين ِصَمة شرطان ، ىما : يشترط في الظرف ، والجار وال -ٛٔج

 ذي عندك ، وعرفُت الذي في الدار أن يكونا تامَّْيِن ، أي : ُيَؤدَِّيان معنى مفيًدا ، نحو : عرفُت ال -ٔ
فإن كانا ناقصين غير تاّمين لم َيُجْز الوصل بيما، فال يجوز : جا  الذي  اليوم، وال : جا  الذي بك ؛ 

 لم ُيؤدِّيا معنى مفيًدا . ألنيما في ىذين المثالين 
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أن يكون العامل فييما فعاًل محذوفًا وجوبًا ، تقديره ) استَقرَّ ( فالتقدير في مثال الظرف : عرفت  -ٕ
 الذي استقّر عندك ، وتقدير مثال الجار والمجرور : عرفت الذي استَقّر في الدار .  

ِريَحةُ  َفُة الصَّ  الصِّ
 التي ىي صمة ) أل (  الموصولة

 فَـٌة َصـِريَحٌة ِصـَمُة َأْل        َوَكـْوُنَيا ِبُمْعَرِب اأَلْفَعاِل َقلّ َوصِ 
 اذكر شروط ) أل ( الموصولة .  -ٜٔس
 يشترط فييا : أن تكون صمتيا ِصَفة صريحة لغير تفضيل .  -ٜٔج
فة الصَّريحة ؟  -ٕٓس  ما المراد بالصِّ
 المراد بالصفة الصريحة ثالثة أشيا  ، ىي :  -ٕٓج

ارب .     ا -ٔ  اسم المفعول ، نحو : المضروب . -ٕسم الفاعل ، نحو: الضَّ
فة المَشبَّية ، نحو : اْلَحَسن الَوْجو .  -ٕ  الصِّ

  * . أل ( في األنواع األربعة السابقة ُمَعرِّفة ال موصولة ( 
 ، أو وجوبًا ؟ ىل يحذف العائد جواًزا -ٕٔس
 ضمير رفع ، أم ضمير نصب ، أم ضمير جر . يحذف الضمير العائد جواًزا سوا  أكان -ٕٔج
 ما المحذوف في المثالين اآلتيين ؟ و ىل يصحُّ ىذا الحذف ؟  -ٕٕس

 جا ني المَّذان ُضِرَب  -ٕجا ني  المَّذان َقاَم                   -ٔ
فإن الصحيح في ُحِذف ضمير الرفع )ألف االثنين( في كال المثالين السابقين وىذا ال يصّح ؛  -ٕٕج

 المثالين أن ُيقال : جا ني المذان قاما . وجا ني المذاِن ُضِربا .
 ما حكم تأخير صمة الموصول عن الموصول ؟  وما حكم اتَِّصاليا بو ؟ -ٖٕس 
و ؛ ولذلك يجب أال يجب أن تتأخر صمة الموصول عن االسم الموصول ؛ ألنيا كالجز  اْلُمَتمِّم ل -ٖٕج

وأجاز النُّحاة َأْن ُيفصل بين  باالسم الموصول فيجب أن تتصل بو، وأما اتصال الصمة، تتقّدم عميو
 موصول وصمتو بما يمي : ال

 جممة القسم ، كما في قول الشاعر :  -ٔ
 َذاَك الَّـِذي َوَأِبيَك  َيْعِرُف َماِلَكا          واْلَحقُّ َيْدفـَُع ُترَّىـَاِت الَباِطلِ 

 جممة النِّدا  ، كما في قول الشاعر :  -ٕ
 ْن َيا ِذْئُب َيْصَطِحَبانِ َتَعشَّ َفــِإْن َعاَىْدَتني اَل َتُخوُنِني        َنُكْن ِمْثَل مَ 

 الجممة االعتراضية ، كما في قول الشاعر :  -ٖ
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ْن َشـطَّْت َنَواَىا َأُزوُرَىا  نِّي لَـَراٍج  َنْظـَرًة  ِقَبَل الَِّتي          َلَعمِّي َواِ   وا 
ينو وىذا الفصل جائز إذا لم يكن الموصول أل ، أما إذا كان االسم الموصول ) أل ( فال يجوز الفصل ب

 وبين صمتو ؛ ألنو كالجز  من صمتو .


