
 بحث عن المتممات المجرورة كامل

ا منّا لعظمة وجمال تلك اللغة التي تُعّد واحدة  نزوًلا عند أهميّة اللغة العربية وتقديرا

من أكبر وأجمل اللغات في العالم، وفق تصنيفات عالميّة، عالوةا عن كونها لغة 

امل عن المتممات المجرورة، وفق اآلتيالقرآن الكريم، قُمنا على إعداد بحث ش : 

 ما هي المتممات المجرورة

إّن المتممات المجرورة هي مجموعة الكلمات اإلضافيّة التي تقوم بدورها في إعطاء 

الجملة معنى إضافي، حيث تقوم على توضيح شيء غامض أو تقوم على تأكيد 

لفة، حيث يمكن أن تأتي وتوكيد المعنى، وتأتي تلك المتممات في أشكال وَحركات مخت

كمتممات منصوبة مثل المفاعيل والحال والتمييز، ويمكن أن تأتي في صورة 

مجرورة وهي التي سنتحّدث عنها وتشمل متممات مجرورة بحروف الجر أو 

باإلضافة، ويمكن اعتبارها ُمضافة ألنّه في حال حذف هذه الحروف أو الكلمات، 

ا أساسياا في توضيح تبقى الجملة مفهومة، ، وتُعد من ا لمتممات المهّمة التي تلعب دورا

وتأكيد المعنى، وعليه سنقوم بتناول تلك الفقرة بمجموعة من الّشروحات المهّمة، فمن 

الجدير بالّذكر أّن الُمتممات الَمجرورة تضمُّ حرق الجر والمجرور وهو اًلسم الذي 

ا من الجامعة الكبيرة، يأتي بشكل مباشر بعد الحرف، مثال على ذلك: تخّرجنا ج ميعا

وهنا تكون الجامعة المتمم، والتي أتت بعد حرف الجر من وهو أحد حروف الجر 

المهمة التي جاءت على الّشكل اآلتي )من، إلى، عن، على، الالم، الكاف، حرف 

 .(الباء

 انواع المتممات المجرورة

من الجدير بالّذكر أّن موضوع المتممات المجرورة ينقسم فيس عدد من اًلنواع التي 

ًلبّد على الطّالب أن يتعّرف بها، كونها إحدى قواعد اللغة العربية المهّمة، والتي 

 :جاءت على الّشكل اآلتي

دالمتممات المجرورة بحرف جر محد   • وهي عبارة عن مجموعة واسعة من المتممات،  :

وتتّصف بإّن سبب جرذها هو وقوعها خلف جر محّدد من حروف الجّر األساسية في 
اللغة العربّية، فيكون إرعاب الحرف على أّنه حرف جر، ويتم إعراب الكلمة التي تليه 

كل واضح، على أّنها اسم مجرور وعالمة الجر هي الكسرة التي تظهر على آخره بش
ومن المهم أن يتعّرف الّطالب باّنه يمكن أن تكون عالمة إعراب الكلمة هي الياء في 

حالة المثنى وفي حالة جمع المذّكر الّسالم، وتأتي مجرورة بالفتحة في حال كانت كلمة 
ممنوعة من الصرف وهي الكلمات التي ال يمكن لنا أن نضع شارة التنوين الطبيعي 

ابه أيضا على أنه مجرور بالفتحة في حالة الكلمات الممنوعة من ويتم إعر  عليها،
 .الصرف ويقصد بها الكلمات الممنوعة من التنوين

وهي أحد أصناف المتممات التي تأتي في نهاية  :الُمتممات الَمجرورة باإلضافة  •

الجملة، وتكون مجرورة بالكسرة الّظاهرة على آخرها، وتتكون من مضاف ومضاف 
عبارة عن قسمين أساسين في المتمم المجرور، وعبر هذه الطريقة يتم نسب  إليه وهما



اسم السم آخر، فيكون إعرابه على أّنه مضاف إليه مجرور بالكسرة الّظاهرة على 
آخره، ويمكن أن يكون مضاف إليه مجرور بالياء في حال كان مثّنى أو جمع مذّكر 

ضاف إليه مجرور بالفتحة الّظاهرة سالم، ويمكن أن يشمل على قواعد شاّذة فيكون م  
 .على آخره، عندما يأتي اسمين متتابعين مع بعضهما البعض

 متممات الجمل في اللغة العربية

تحتوي اللغة العربية على أصناف واسعة من األمور التي يتم اًلستناد عليها قواعدياا 

لجمل في العربية، حيث لبناء جملة سليمة قواعدياا وإمالئيا، وعليه تّم اعتماد متممات ا

تتكّون الجملة في اللغة العربيّة من مبتدئ وخبر في حال كانت جملة اسميّة أّما في 

حال الجمل الفعلية فهي تتكّون من فعل وفاعل، وتلعب الجمل المتممة الّدور األساسي 

في إتمام المعنى المقصود من هذه الجملة وتقوم على توضيحه، فهي الكلمات التي يتم 

افتها إلى الجملة ليتم من خاللها توضيح الجملة وإتمام المعنى الُمراد منها، فعلى إض

الرغم من إمكانيّة اًلستغناء عنها في حاًلت معيّنة، إًّل أّن الجملة تفقد مساحة 

  :مثال الوضوح وتفقد كثير من المؤهاّلت التوكيد فيها،

ا من الجامعة، فكلمة العزي ز هي التي تقوم على تبرير تخّرج صديقي العزيز أخيرا

سبب الفرحة العارمة التي تعتري صاحب الجملة اثناء قوله لها، فهو يقول تخّرج 

صديقه األقرب من الجمعة اليوم، أّما لو قمنا على حذف كلمة األقرب فالجملة 

صحيحة، ولكنّها فقدت من قيمتها وقدرتها التوكيدية على حالة الفرحة الّشديدة، كون 

ج هو صديق فقطالذي تخرّ  . 

  عالمات الجر في المتممات المجرورة

تتعّدد عالمات الجر التي تدل على المتممات المجرورة كونها تأتي في عدد مختلف 

 :من الحاًلت كما أسلفنا، وفق اآلتي

عالمة الجر لالسم المتمم المجرور هي الكسرة الظاهرة على آخره في حال كان اسم  •
أتي عالمة جّره الياء، مثل عبارة وللوالدين عليك حقمفرد، وفي حال كان مثّنى ت . 

تكون عالمة جر المتمم المجرور هي الياء، في حال كان جمع مذّكر سالم، وتشمل على  •
 .أمثلة كثيرة

رف،  • تكون عالمة جر االسم المتمم المجرور هي الفتحة في حال كان ممنوًعا من الصَّ
وكمثال على ذلك يمكن أن نقول )يقوم المصلين على أداء صالة الجماعة في المساجد، 

 .فالمسجد هي اسم مجرور بالفتحة كونها إحدى األسماء الممنوعة من الّصرف

  أمثلة على المتممات المجرورة

األمثلة التي يمكن أن نقوم على طرحها لمضوع بحث المتممات المجرورة، تتعّدد 

فهي من العبارات والكلمات المهّمة قواعدياا والتي تشمل على خيارات واسعة، وفي 

 :ذلك نسرد لكم مجموعة من األمثلة، وفق اآلتي



 .لقد نزلت خيرات  هللا تعالى من السماء   •
إلى نصف الطريق أحمد هللا تعالى لقد مشيت في أحالمي • . 

 .وكفى باهلل نصيرً  •
 .هلل ما في السماوات وما في األرض •

 هل من رازق غير هللا يرزقكم؟ •
 .سار المزارعون إلى حقولهم •

 .لقد كسرت شّباك الفصل •
 .مررت يوم أمس على أحمد •

 .وللوالدين عليك حق •

 أنواع حروف الجر في اللغة العربية

تحتوي اللغة العربية على عدد من حروف الجر التي تقوم بكسر اًلسم الذي يليها، 

 :وتكون كمتمم مجرور في حاًلت متعّددة، وفق اآلتي

يتم استخدامها في تحديد وهي من حروف الجر الّشهيرة، والتي  :حرف الجر إلى •

 .االماكن واألزمان
وهي من حروف الجر التي تقوم على تبيان العلو في الدرجات أو أماكن  :(حرف )على •

 .وضع الماديات
 .وهي واحدة من حروف الجر التي نقوم من خاللها بتوضيح أمر ما :(حرف)عن •

تبيان األمثلةوهو من حروف الجر المهّمة، حيث نقوم من خاللها على  :حرف الكاف • . 
 .من حروف الجر المهمة ويتم استخدامه في تحديد الّزمان والمكان أيًضا :(حرف )في •

 .ويستخدم هاذان الحرفان في تحديد الزمان :منذ ومذ •
 .من حروف الجر التي ت ستخدم مع نهاية الزمان ونهاية المكان أيًضا :(حرف )حت ى •
بالتعبير عن الكثرة أو القة في  وهو أحد حروف الجر، ونقوم من خالله :حرف رب   •

 .الجملة
وهما من حروف الجر المهمة، ويتم استخدامها بغرض  :حرف الواو، وحرف التاء •

 .تحقيق قسم ما
 .وهو أحد حروف الجر األساسّية، ويستخدم لتبيان السبب في أمر ما :(حرف )الالم •

وتقوم بجر االسم الذي بعدها، وتستخدم في التعبير عن  :(حروف )خال، وحاشا، وعدا •
 .األمور االستثنائية، ويمكن أن تستعمل عن كونها أفعال ماضية

البحثخاتمة    

إلى هنا نكون قد وصلنا بكم أعّزاءنا الطاّلب إلى نهاية البحث العلمي الذي تناولنا فيه 

أحد فصول اللغة العربية التي نعتّز بها ونفتخر بين األمم، فهي لغة القرآن التي حملت 

رسالة اًلسالم إلى البشريّة كافّة، فقمنا على البحث في المتممات المجرورة وقمنا 

تبيان مفهوم المتممات المجرورة وأنواعها ثّم أمثلة عن المتممات وعالمات على 

الجر التي تأتي مع مختلف حاًلت المتممات في الجمل اًلسميّة والفعليّة، لنختم أخيرا 

مع حروف الجر التي تُعد من أبرز اًلمور التي يتوّجب على الطالب حفظها وتعلّمها، 



كون البحث مرجع للطالب خالل عمليّة ة مهمة، ليتناد على مراجع علميّ وقمنا باًلس

دراسته لقواعد اللغة العربية، والحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سيّد 

...الخلق والنّاس أجمعين  

المرجع تتمنّى لكم دوام التّوفيق  موقع عليكم ورحمة هللا وبركاته، أسرةوالّسالم 

 .والنّجاح..

 


