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  البيان عطف

 تعريفه

 : نحو ، استقالله وعدم ، متبوعه إٌضاح فً  للصفة المشبه ، الجامد ، التابع:  هو

  عمر حفص أبو باهلل أقسم

 . حفص ألبً حموض   ألنه ، بٌان عطف"  عمر"   ف

 ـ أكرمُت أخً حسًٌنا.

 ـ سلمُت على أمً فاطمة.

 للمتبوع  طابقةبه بٌن عطف البٌان والنعت فً المالشووجه 

 المطابقة النحوية

 ، وٌوافقه كالنعت المتبوع موافقة فٌه لزم)النعت( ؛ لذلك ٌلصفةا ٌشبه البٌان عطف

 :  فً

 ـ اإلعراب1

 ـ كتب أخوك محمٌد القصة.

 الكعبَة البٌَت الحراَم(.ـ )جعل هللا 

 )قال موسى ألخٌه هارون(.ـ 

 التنكٌر أو ـ التعرٌف2

 هذا علً أبو الحسن. ـ

 .(زٌتونةٍ  مباركةٍ  شجرةٍ  من وقدتُ )قوله تعالى : ـ 

  .(صدٌدٍ  ماءٍ  من وٌسقى: ) تعالى قولهـ  
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 . لماء بٌان عطف:  وصدٌد ، لشجرة بٌان عطف:  زٌتونة

 التأنٌث أو ـ التذكٌر3

 ـ حضر خالد أبو عبد هللا.

 عبد هللا. حضرت زٌنب أم  ـ 

 .الجمع  أو التثنٌة أو ـ اإلفراد4

 ـ قال الشاعر :

 علً حسن أبو إال لها ولٌس      وإلٌكم فٌكم إال األمر فما

 قال الشاعر : ـ

 ـ ٌا أخوٌنا عبد شمس ونوفال

 العالمون المحمدون.هؤالء ٌا ـ 

 الشاعر :قال ـ 

رَ  العائذاتِ  َوالمؤِمنِ  ٌْ ْمَسُحها الّط نَ  َمّكةَ  ُرْكبانُ       ٌَ ٌْ لِ  َب ٌْ َندِ  الَغ  والسَّ

 

 عطف البٌان :وٌفٌد 

 توضٌح االسم المعرفة المعطوف علٌه : ـ1

 ـ قال تعالى : )وإذ قال إبراهٌُم ألبٌه آزر(.

 (.: )ال تقربا هذه الشجرةَ  قال تعالىـ 

 ـ جاء المهندُس جعفر.

 تخصٌص النكرة:ـ 2
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ٌُسقى من ماٍء صدٌٍد(. ـ  قال تعالى : )

 مساكٌن(.ـ قال تعالى : )أو كفارةٌ طعاُم 

 قاعدة نحوية

 :  نحو ، بداًل  ٌكون أن جاز ، بٌان عطف ٌكون أن جاز ما كل

 . ازٌدً  هللا عبد أبا ضربتـ 

 : بٌان عطف التابع كونٌ نمسألتا هذه القاعدة من ستثنىوٌ

 : نحو ، منادى والمتبوع ، امعربً  ، معرفة ، امفردً  التابع ٌكون أنْ  ـ 1

 . اٌعمرَ  غالمُ  ٌا ـ

 ، العامل تكرار نٌة على البدل نأل ، بداًل  ٌكون وال ، بٌان عطف"  ٌعمرا"  ٌكونف 

ا لكان معه"  ٌا"   ب لفظ لو ألنه ، الضم على " ٌعمرا"  بناء ٌجب فكان ًٌ  . مبن

:  نحو ، بأل صفة إلٌه أضٌفت وقد بأل، والمتبوع" أل"  من اخالًٌ  التابع ٌكون أن ـ2

 كونه ٌجوز وال ، بٌان عطف"  زٌد"  كون فٌتعٌن ،"  زٌد الرجل الضارب أناـ 

 أنا:  التقدٌر ٌكون أن فٌلزم ، العامل تكرار نٌة على البدل نأل ،"  الرجل"  من بداًل 

 كانت إذا الصفة أن من اإلضافة باب فً عرفت لما ، ٌجوز ال وهو ، زٌد الضارب

 :ومثل ، أل فٌه ما إلى أضٌف ما أو ، أل فٌه ما إلى إال تضاف ال بأل

 . زٌد الرجل الضارب أنا ـ 

 : قول الشاعر ـ

 وقوعا ترقبه الطٌرُ  علٌه        بشرٍ  البكري التارك ابنُ  أنا

 : التقدٌر ٌكون أن ٌصح ال إذ ، بداًل  كونه ٌجوز وال ، بٌان عطف:  فبشر

 " . بشرٍ  التارك ابن أنا" 
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 المادةأستاذ      

 . د . أحمد رسنأ 


