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 خً الطالب الكرٌم أ      

 هذه خالصة مواضٌع لواعد اللؽة العربٌة أرجو أن تستفٌد منها بعد أن تطلع على مفردات المنهج الممرر وتفهمها فهما عمٌماً فهذه

 وهللا من وراء المصد وله الفضل والمنة وعلٌه التوكل واالعتماد  السرٌعة فمطالخالصة للمراجعة              

 علٌن كل اعتمادي اٌها الصمد     لد فاز عبد على مواله ٌعتمد                                   

 نوعٌن االستفهام على :  أسلوب االستفهام    -1

 متى تسافر ،،    بأي للم كتبت  ،،  من الرجل/ مثل     سؤال ٌٌراد به الجواب/ استفهام حمٌمً  -1

من ٌغفر ) النفً  -2( أنى ٌكون لً غالم ) التعجب  -1إنما ٌخرج االستفهام الى معنى   ٌراد به الجوابسؤال ال /  استفهام مجازي-ٕ -2

 ( هل جزاء االحسان إال االحسان )  الذنوب إال هللا

 االستفهام الحمٌمً   ٌمسم الى لسمٌن 

 مثل           وجوابه نعم   أو   ال /       والهمزة بدون ام  -هل      أدواته/  استفهم تصدٌك - أ
 الحظ كل استفهام منفً ٌكون تصدٌماُ حتى بوجود أم فً الجملة ( ألم ٌأتكم نذٌر )(      هل ادلكم على تجاره تنجٌكم من عذاب الٌم)

 استفهام تصدٌك ( أفال ٌتدبرون المران أم على للوٍب  الفالها ) 

 الفرق بٌن هل والهمزة  

 (هل لنا من شفعاء )تدخل على الجمل المثبتة فمط    هل  -ٔ

 مثبت ( أتسافر ؼداً )  منفً  (الم نشرح لن صدرن ) والهمزة تدخل على الجمل المثبتة والمنفٌة  -ٕ

فهل وجدتم ما وعدكم (     )  أفال ٌعلم من خلك ) تمع بعد الهمزة  ولبل هل    (  الواو ، الفاء ، ثم ) حروؾ العطؾ -ٖ

 (الفاء  وثم )  الحظ الفاء ومثلها     (ربكم حما 
 التمدٌر   ألتال فٌه   (ٌسألونن عن الشهر الحرام لتال فٌه ) من الكالم  الهمزةلد تحذؾ  -ٗ

 التمدٌر  أتحبها     لالوا تحبها للت بهراً     عدد الرمل والحصى والتراب              

دخلت على جمله  -ٖجاء حرؾ العطؾ بعدها   -ٕالكالم  ة فًلها الصدار -ٔ: (أفسحر هذا )    الهمزةلى خصائص دل ع/ س      

 االستفهام معها تصدٌماً   -ٗمثبته

 تسمى همزة تسوٌه(  سواء ، ادري ، ال ادري  ، أبالً  ال أبالً  لٌت شعري ) مع الكلمات  الهمزة  -1والحظ   

 (أم لم تنذرهم  ءأنذرتهم علٌهم سواٌء ) لال تعالى                                     

 ةمنمطع أم( هل عرفت الدار بعد توهم  أمهل ؼادر الشعراء من متردم    ) ٓأم   مع هل تسمى المنمطعة وهً بمعنى بل ـ   ٕ          

وٌكون جوابه بالتعٌٌن  مثل اكتاباً لرأت أم ( بدون أم المعادلة   ة والهمز ، هل ) ٌتم بجمٌع ادوات االستفهام ما عدا :  صوراستفهام الت - ب

 الجواب   اما كتاب او مجلة   مجله 
 والجواب سٌكون   اما مجلة او كتاب   بتعٌٌن احدهما                       

 اسماء االستفهام هً 

 وهً للعالل وتكتب أحٌاناً منذا   من -ٔ
 لؽٌر العالل وتكتب ماذا/ ما  -ٕ

 للمكان  : أٌن   -ٖ
 للزمان :  متى   -ٗ

 (لألمور العظٌمة  ) للزمان :  ٌانأ -٘
 تستخدم للزمان او للحال او بمعنى من أٌن /  انى  -ٙ

 للحال:  كٌؾ  -7
كم  -ٌأتً بعدها أسم نكره منصوب منون وٌعرب تمٌٌز   كم كتاباً   ب) استفهامٌة : كم  -للعدد وهً على نوعٌن أ:  كم  -8

 (مجرور او فعل تام  او أسم(   من)ور بٌأتً بعدها أسم مجر) خبرٌة 
 وتستمد معناها من المضاؾ الٌه ( هً معربه )  أي -9

 اعراب اسماء االستفهام

 هنان ثمانٌة لواعد فً أعراب اسماء االستفهام علٌن حفظها وتطبٌمها على أي سؤال فً االعراب وهً    

 مثال   اٌن الرجل    ٌعرب خبر ممدم = اسم استفهام  بعده اسم معرفه   -1

 ممدم علل تالها أسم معرفه أٌن أسم استفهام مبنً على الفتح فً محل رفع خبر    



        
                  فهمــــً محمــــــــــد               : لواعــد اللؽـــة العربٌــة  للصؾ السادس العلمً                                       مدرس المادة /  خالصة          

3 
 

 المعارف هً 

 أسماء االعالم   دمحم   علً  بؽداد   -ٔ

 البٌت   المدرسةالمعرؾ ب أل    -ٕ

 بٌتً   كتابن     (ضمٌر +أسم  ) أو  المهندِس   سٌارةأسمبن متجاورٌن والثانً مجرور  مثل باب الؽرفِة    )  باإلضافةالمعرؾ   -ٖ
 تلن   هذههذا    اسماء اإلشارة -ٗ

 الذي التً واخواتها  ) الموصولةاالسماء  -٘
 ... ( ، هً هو .أنِت   انتم      نحن ،  أنتأنا      )الضمائر  -ٙ

 

 كلها تعرب خبر ممدم تالها أسم معرفه / اٌن الطفل     من أنت        المٌامةمتى السفر    كٌف الحال    اٌان ٌوم 

 

 تعرب خبر للفعل النالص (  = بعد كان واخواتها ؼٌر تامه المعنى  الجملة) بعده فعل نالص لم ٌستوؾ خبره  استفهامأسم  -ٕ
كان،  ظل ،  بات  ، أضحى،  أصبح،  أمسى ، صار  ، ما زال ،  ما برح  ، ما فتىء  ، ما انفن  ،  وما )االفعال النالصة هً 

 ( دام 

 خبر كان منصوب    أذ للنا / أسم كان مرفوع     صحواً   / نالص   الجو  ماضً  فعل/ كان الجو صحواً      كان              

 ٌنمصها الخبر     أذن  كان الجو     الجملة /    كٌف كان الجو    تمرأ         

 خبر للفعل النالص  نصبأسم استفهام فً محل / كٌف               

 خبر للفعل النالص / اسم كان ضمٌر مستتر تمدٌره هو  من )متى اصبح الموعد  ،،  كم العباً كان الفرٌك          أٌن أضحى اللماء     من كان ؟     

 علل(أسم استفهام فً محل نصب خبر للفعل النالص الذي جاء بعدها : كلها تعرب   السابمةفً الجمل ) متى   ، كم  اٌن   من       

 تالها فعل نالص لم ٌستوف خبره                  

 بذلن الحرؾ  مجروراالستفهام   ٌعرب اسم= حرؾ جر  بعده أسم استفهام   -ٖ
 ( الخ ... الى ، من  ، على ،   الباء ، الكاف   ) حروف الجر مثل 

 اسم استفهام مبنً على السكون فبً محل جر بحرف الجر / مثال    بكم اشترٌت الكتاب    الباء حرف جر    كم      

 بحرف الجر حرف جر    أٌن أسم استفهام مبنً على الفتح فً محل جر / الى أٌن ذهبَت    الى               

 ، ِلَم  حتاَم  ، بَم ، فٌَم  ،  عَم  االمَ / عن ما   أذا سبمت بحرؾ جر  ٌحذؾ الفها للتخفٌؾ/ ما :   مالحظة مهمه       

 أسم استفهام مبنً على السكون فً محل جر بحرف الجر حذف الفها للتخفبف ماحرف جر  /  عنعم ٌتسألون                          

 هً  اربعة مجامٌعنمسم اسماء االستفهام الى  فعل تامجمٌع اسماء االستفهام ولكن اذا جاء بعد اسم االستفهام  تشمل (  3،  2، 1النماط   

 هذه المجموعة تدل على العالل وؼٌر العالل   ( من ، ما ، اي ، كم )المجموعة االولى   -ٔ
 مبتدأ  -ٕمفعول به  -ٔتعرب 

 مثال    (فعل ٌمبل الهاء فً اخره ) عالمته اذا تالها فعل متعدي لم ٌستوؾ مفعوله   / مفعول به  -ٔ

 فاعل   وٌمبل الهاء    لابلته     اذن : لعل ماضً والتاء / من لابلَت        لابل       

 تالها فعل متعدي لم ٌستوف مفعوله / أسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به   علل : من      

 تعرب نفس االعراب السابك ونفس التعلٌل / :ما ، اي / كم شخصاً عرفت   ،  ما فعلَت    أي صدٌك عرفَت    كم   ،     

 الٌه  مضاف/ حة على اخره وهو مضاف أٌات به منصوب وعالمه نصبه الفتاسم استفهام  مفعول : أي   أي أٌات هللا تنكرون      

 فً ؼٌر الحالة السابمة   ٌنعً إذا جاء بعدها : تعرب مبتدأ  -ٕ
 من فارس        ةاسم نكر  - أ

 (م به / هو   نا ضمبر مستتر تمدٌره الفاعل ) ، فعل متعدي استوفى مفعوله  من ٌساعدنا    - ب
 ، فعل نالص استوفى خبره      اي طالٍب كان حاضراً  - ت

 فعل مبنً للمجهول            كم نًص ُحِفَظ   - ث
 من نام      أي طالٍب نجح    ،   كم حاجاً سافر (   ال ٌمبل الهاء فً أخره ) فعل الزم  - ج

 لى ٌوسؾ ما لن ال تأمنا ع(    ) ما لً ال أرى الهدهد (    ) جار ومجرور أو ظرؾ ) شبه جمله  - ح
كل اسماء االستفهام فً االمثله السابمة تعرب كلها أشباه جمل ( بكم ، بنا    ، لنا ، علٌكم ،  لكم  هله ، به، منه ، الً) 

 مبتدأ 

 ( تدل على الزمان أو المكان ) المجموعة الثانٌه  -ٖ
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 ( متى )بمعنى )  ىمتى ، ان،  أٌن ، أٌان )  

 ٌدل على الزمان أو المكان  ، ٌٌزهاتم/    كم  
 ( لمضاؾ الٌه بعدها ٌدل على الزمان او المكان ا/   أي  

 مفعول فٌه : تعرب 

   ـ جملة اسمٌة ٖ(    تامه المعنى عل النالص وما بعده جملة الؾ) استوفى اسمه وخبره  فعل نالص -ٕفعل تام     -ٔأذا تالها       

 تالها فعل تام   / أسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب مفعول فٌه علل  :أٌن / أٌن تسافر          

 لرٌباً متى صار موعُد االمتحان 

 تالها فعل نالص استوفى خبره / أسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول فٌه علل / متى 

 // جمله اسمٌه )ٌوم مضاف الٌه   علل تالها  اسم استفهام مفعول فٌه منصوب وهو مضاف   ،/ أَي اي ٌوم انت تجهز   

 ( وهً جملة تبدأ باسم أو ضمٌر 

 (جار ومجرور فانه ٌهمل ونالحظ ما بعده )هذه المجموعة ال تعرب مبتدأ وال مفعول به أبداً   وإذا جاء بعدها : مالحظة مهمة      

 (الحال تدل على )( وهً بمعنى كٌؾ ) كٌؾ  ،،   أنى :   المجموعه الثالثه 

 حــــال    إذا تالها /  تعرب                          

 جمله أسمٌة   -ٖفعل نالص استوفى خبره     -ٕفعل تام      -ٔ

 تالها فعل تام : فً محل نصب حال علل  استفهامأسم / كٌؾ (        كٌؾ تكفرون باهلل وكنتم امواتاً فأحٌاكم )      

 تالها فعل نالص استوفى أسمه وخبره   / أسم استفهام فً محل نصب حال علل : عدواً              كٌؾ  –ٌا صدٌمً  –كٌؾ صرَت     

 ( جمله اعتراضٌة  تهمل  -ٌا صدٌمً –والحظ كل جمله بٌن شارحتٌن ) اسم صار    عدواً خبر صار     : فعل نالص    التاء :صار          

 كٌؾ  أسم استفهام فً محل نصب حال    علل تالها جملة اسمٌه / ٌتحمك   كٌؾ االمل      

 ( تدل على الحدث ) المجموعة الرابعة   

 ( المضاؾ الٌه مصدر ٌتلوه فعل من لفظه ) اي      

 مفعول مطلك / تعرب (     تمٌٌزها مصدر ٌتلوه فعل من لفظه ) كم       

 مضاؾ الٌه/ اسم استفهام مفعول مطلك منصوب وعالمه نصبه الفتحه وهو مضاؾ  منملب / اي ( ٌنملبون   أي َ منملبٍ )      

 تالها مصدر ٌتلوه فعل من لفظه / علل          

 كم نصراً نصرنا هللا        كم ا اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول طلك  نصرأ تمببز منصوب       

 علل تالها مصدر ٌتلوه فعل من لفظه                                            

 إذا جاء بعد اسم االستفهام فعل متعدي الى مفعولٌن ولم بستولً إال مفعوالً واحداً أعرب أسم االستفهام مفعول به ثانً لذلنمالحظة  

 .... ( ، سمً  اعطى ، منح ، منع حسب ، ظن ، زعم  علم ، ورد ) ومن االفعال التً تنصب مفعولٌن  ٓالفعل  

علل تالها فعل متعدي الى ( اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب مفعول به ثانً للفعل زعم : كٌؾ زعمت االمر ؟  كٌؾ         

 مفعولٌن لم ٌستوؾ إال مفعوالً واحداً 

 أسئله مهمة 

االستفهام مهعا  -ٖدخلت على جمله منفٌه  -ٕالصداره فً الكالم لها  -ٔ( الم نشرح لن صدرن ) دل على خصائص الهمزه       -ٔ

 تصدٌماً الن الجمله منفٌه 
 (بلى تنفً النفً ) بلى حفظت    / ألم  تحفظ المصٌدة    ج أنؾ النفً فً لولن    -ٕ

 مة أدري همزه تسوٌه ألنها جاءت مع كل: ج (    وإْن أدري ألرٌب ما توعدون أم بعٌد )  معلالً   ةما نوع الهمز -ٖ
 اعرب اسم االستفهام معلالً  -ٗ

اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب خبر للفعل النالص علل تالها فعل نالص لم /  متىمتى أصبح الموعد       -ٔ

 ٌستوؾ خبره 

 رفع مبتدأ تالها شبه جمله  محل فً السكون على مبنً استفهام اسم: من من لً بحذؾ اسمن الشفاؾ من لؽتً          -ٕ
 خبر ممدم تالها أسم معرفه:  كٌؾ/ كٌؾ الصبر   -ٖ



        
                  فهمــــً محمــــــــــد               : لواعــد اللؽـــة العربٌــة  للصؾ السادس العلمً                                       مدرس المادة /  خالصة          

5 
 

 تالها فعل نالص لم بستوؾ خبره / كٌؾ خبر للفعل النالص / كٌؾ ٌكون الصبر    / إذا كان التمدٌر                  

  كٌؾ   حال   تالها فعل تام:     كٌؾ أتصبر  /  وإذا كان التمدٌر                

 مثل كان ونالحظ استوفى خبره أم ال  كلها تعتبر فعل ماضً نالص( كان ٌكون كون كن بن ) الحظ 

 االجل   أسم     ----أجل    مثل     كلمة( أل )مٌز بٌن االسم والفعل    االسم ٌمبل      

 ألنها فعل  ال تمبل ال علٌها   ..... ذهب   مثل     كلمة   (ال )الفعل ال ٌمبل                                 

 

 أسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به /  ماذا(   ٌنفمون  ماذاٌسألونن )  أعرب ماذا كامله ؼٌر مجزأه     -٘
 تالها فعل متعدي لم ٌستوؾ مفعوله : علل  

 أسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب :  استفهامٌه    كم>  كتاباً  اشترٌت         كمبٌن نوع كم واعربها       -ٙ
 مفعول به علل تالها فعل متعدي لم ٌستوؾ مفعوله             

 من أسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ علل تالها أسم نكره (    ومن أصدق من هللا حدٌثا )  -7
 ( وزن أفعل مرفوع هو أسم نكره  االسم على)                                 

تالها فعل نالص استوفى / اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ علل /  من        من اصبح متفولا فً االمتحان -8

 خبره    الحظ اسم كان ضمٌر مستتر تمدٌره هو 
 لٌت شعري اٌن منه مهربً     اٌن ٌمضً هارب من دمه  -9

 علل تالها اسم معرفه/ خبر ممدم / تبمى اٌن مهربً  اٌن ( الجار والمجرور منه نحذؾ )اٌن منه مهربً 

 مفعول فٌه علل تالها فعل تام : اٌن / اٌن ٌمضً 

 اٌن كنا ؟ أٌن أصبحنا ؾ أنا      لدر الحب وفً الحب نذوب   -ٓٔ
 لص لم ٌستوؾ خبره تالها فعل نا: اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب خبر للفعل النالص علل / أٌن 

 هو أسم كان (  نا )نا  والضمٌر+ هً كان: كنا 

 أموالي أنً فً هوان معذب       وحتام ابمى فً العذاب وامكث   -ٔٔ
 ( ٌا موالي ) همزه نداء  / ما نوع الهمزه فً الشطر االول    اموالي

 ( حذؾ الفها للتخفٌؾ ) جر بحرؾ الجر اسم استفهام مبنً على السكون فً محل/ حرؾ جر    ما / حتام    حتى : اعرب 

 ما نوع االستفهام والى اي معنى خرج االستفهام    -ٕٔ
 (ما نجازي ) أستفهام مجازي خرج الى معنى النفً (    هل نجازي إال الكفور ) لال تعالى     

 فمالت ألم ال تعدم الخٌر عندنا      فملت وهل تؽنً السوالً عن البحر 

 (ال تؽنً السوالً عن البحر ) خرج االستفهام الى معنى النفً 

 أصخرة أنا ما لً ال تحركنً    هذي المدام وال هذي االؼارٌد  -ٖٔ

 االستفهامٌه ( ما )ما االسلوب الذي خرجت الٌه 

 ج خرجت الى معنى التعجب السماعً  

 وٌبسمن عن در تملدَن مثله     كأن الترالً وشحت بالمباسم   -ٗٔ
 سؤالٌن منفصلٌن على أن ٌكون الجار والمجرور جواباً لهما  ضع

 نضع سؤال لكل واحد منهمل ( بالمباسم (   ) عن در )نعٌن الجار والمجرور فً السؤال    / ج 

 بأي شًء وشحت الترالً ؟   عم ٌبسمن ؟        بم وشحت الترالً        

  

 أسلوب النفً                                            
 والنفً على نوعٌن  نفً هو نمض وانكار للجملة المثبتةال

 النفً الضمنً او المجازي  -نفً حمٌمً بإحدى ادوات النفً        ب  - أ

 ٌتم بإحدى االدوات التالٌة    /  النفً الحمٌمً  - أ

    فعل/ لٌس   -ٔ
 اسم/ ؼٌر  -ٕ

 (  لم ، لن ، إْن  ، لما  ، الت  ، الم الجحود ، ما   ،ال ) الحروؾ  -ٖ
 

 فعل ماضً نالص ٌرفع االول وٌنصب الثانً / لٌس  -ٔ
 تنفً أتصاؾ أسمها بخبرها      عملها االعرابً    ترفع االول اسماً لها وتنصب الثانً خبراً لها: عملها المعنوي    

 (وخبرها اسمها ) بٌن معمولً لٌس /  س      
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 :اسم لٌس ٌكون  

 اسم لٌس : لٌس الطالب راسباً       الطالب : أسم ظاهر  -أ              
 اسم لٌس / ضمٌر متصل   لسُت طالباً    التاء   -ب              

 ضمٌر مستتر     لٌس حاضراً     اسم لٌس   ضمٌر مستتر تمدٌره هو  -ج             
 ما سعى وأن لٌس لإلنسان إال (   فعل ماضً + ما ) د ـ مصدر موؤل               

 أسمها البَر  خبرها والمصدر ( وجوهكم لبل المشرق والمؽرب  ان تولوالٌس البَر (  فعل مضارع + إن )                                

 
   طالعاً مفرد    لٌس الممر  -ٔ :-خبر لٌس ٌكون  

 الزرع ٌحصد ـ جملة فعلٌه  لٌس الفالح ٕ                       
    فً المفص ـ شبه جملة   لٌس الطٌر ٖ                       

 
     ملمهٌ           ولٌس علٌنا فً الحموق معوُل  أن تلمَ عظٌماً الٌس  -ٔدل على معمولً لٌس     

     رخبر لٌس        أسم لٌس مؤخ                          (سمها )مصدر موؤل      خبر لٌس                                         

ً ( من )مالحظة مهمه   لد تزاد   على أسمها للتوكٌد  لٌس من طالب راسبا

  السؤال أكد أسم لٌس أو خبرها     بأحكم الحاكمٌن على خبرها للتوكٌد  ألٌس هللا( الباء ) وتزاد                   

 تنفً الحكم عن المضاؾ الٌه / هً الوحٌدة أسم  عملها المعنوي: ؼٌر   -ٕ

أذا أشكل علٌن اعرابها ضع المضاؾ الٌه ) دائما مضافة وما بعدها ٌعرب مضاؾ الٌه     ،، تعرب حسب الولع من الجملة       

 أمثلة   مكانها فٌكون اعرابه أعرابها 

مضاؾ والكاؾ ( على )ؼٌر أسم مجرور ب / سلمت على ؼٌرن   مبتدأ  مضاؾ والكاؾ مضاؾ الٌه     / ؼٌر ؼٌرن فاشل      

 مضاؾ الٌه     : فاعل مضاؾ وزٌد :  ؼٌرجاء ؼٌر زٌد    مضاؾ الٌه                 

   ( ؼٌر بٌن نكرتٌن تعرب صفه ) ؼٌر صفه شاؾ    هذا دواء ؼٌرؼٌر حال                      رجع التاجر ؼٌر رابح 

 حروؾ النفً 

 ( أداه نفً وجزم وللب ) لم  -ٔ
 نفٌها مؤكد وال تحتاج الى لسم  - أ

 ( نفت الزمن الماضً البعٌد)  (لم ٌلد ولم ٌولد ) تملب دالله الفعل من الحاضر الى الماضً البعٌد   لال تعالى  - ب

 تنفً الحاضر )تفمد لدرتها على الملب ( لم) ن فا( أذا ، من ، أن )سٌاق جمله فٌها أداه شرط  إذا دخلت فً - ت
 نفت الزمن الحاضر لوجود إذا / ج          أي زمان نفت لم   أذا لم تدرس ترسب / س

 ( فعل ماضً + ما ) تستبدل لم والفعل المضارع ب  - ث

 ما سافرت   لم أسافر     محافظاً على الزمن    س أستبدل لم باداه اخرى مناسبه 

 أداه نفً وجزم وللب  / لما  -ٕ

 ( متولع الحصول )نفٌها ؼٌر مؤكد  - أ
 بالحاضر المتصل الماضً الزمن تنفً (وهً مختصة بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه )   - ب

 نفت الزمن الماضً المتصل بالحاضر    : ا أي زمان نفت لم(     لما أرسْم الصورة ) مثال  

 إذا جاء بعدها  / مالحظة مهمة     لما            

 لما ورد ماء مدٌن/ فعل ماضً    -ٔ

 (مضارع مرفوع ) دخلت الصؾ لما ٌدخُل المدرس    ٌدخلُ /    فعل مضارع مرفوع -ٕ

 لما لم أجد أحًد ذهبت    / (   لم )فعل مضارع مجزوم ب  -ٖ
 أي لٌست أداه نفً )   ننى حًحٌنٌه بمع أداة شرط ؼٌر جازمه  لما فً هذة الحاالت الثالثة تكون

 ( سلمى انظري نحوي فملبً ٌخفك   لما  ٌشٌُر الً طرفن اطرق ) س علل ال ٌوجد نفً فً البٌت        

 ألن لما  أداة شرط ؼٌر جازمه حٌنٌة بمعنى حٌن   ولٌست أداه نفً / ج                  

 أداة نفً ونصب للفعل المضارع / ـ لن ٖ    

 ( اداة توكٌد )نفٌها مؤكد  -ٔ
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 نفت الزمن المستمبل (  أنن لن تخرَق االرض ولن تبلَػ الجبال طوال )تنفً الزمن المستمبل    -ٕ

 نفت الحاضر ( لن أكلم الٌوم أنسٌا ) ( االن أو الٌوم ) كلمة تدل على الحاضر ) تنفً الزمن الحاضر بمرٌنه  -ٖ

 (لن )ننفٌة ب  (  السٌن أو سوؾ ) إذا كان الفعل مسبولاً ب  -ٗ

 ( نحذؾ السٌن أو سوؾ )لن أسافر     / سأسافر        ج   ،أسافرسوؾ ..   أنؾ الجملتٌن باداة مناسبه            

 هً أداه نفً (     مكسورة الهمزة ساكنة النون ) ـ إْن  ٗ    

 ال عمل لها فً االعراب  -ٔ
 فً سٌالها  ( إال)ؼالباً ما تأتً -ٕ

 المثبتة  تنفً الجملة / ما عملها المعنوي  -ٖ
 محل رفع مبتدأ فً ضمٌر منفصل : نافٌه ؼٌر عاملة  هو / إْن (   إْن هو إال ملن كرٌم ) مثال   لال تعالى 

  أسم أن    خبرهانعت          :  خبر     كرٌم / إال أداه حصر     ملن                                              

 ( مثل  إْن المرُء مٌتاً بأنضاء حٌاته) ترفع االول وتنصب الثانً )تعمل عمل ما (  الحجازٌةما ) إذا توفرت فٌها شروط 

 ما إْن رأٌت وال سمعت بمثله     فهً زائده للتوكٌدإْن أذا جاءت بعد ما  مالحظة      

 

 ي ترفع االول وتنصب الثان( لٌس ) أداة نفً تعمل عمل : ـ الت  ٘  

 (أما أسمها او خبرها ) ٌُذكر بعدها أحد معمولٌها  -ٔ

 فً الؽالب ٌذكر خبرها وٌحذؾ أسمها  -ٕ
 .... ( حٌن ، أوان ، زمان ، ساعة ، ولت ) معمولٌها كلمه تدل على الزمن  -ٖ

 ( مهم ) الت تختصر الكالم  -ٗ

 (  فنادوا والت حٌَن مناٍص ) لال تعالى 

 أداة نفً تعمل عمل لٌس ترفع االول وتنصب الثانً  : الت                

 الحٌن ) مضاؾ الٌه   أسمها محذوؾ تمدٌره :  خبر الت منصوب مضاؾ   مناٍص :  حٌنَ                

 على خبرها فٌكون اسمها( ال )ب منا تمدٌر أسمها نضع عندما ٌطل

 زماَن تراجعٍ الزماُن نمدره  بوضع أل على الخبر    الت   لدر المحذوؾ    الت زمان تراجع        

    س أعد كتابة الجملة بأوجز نفً وألله   

 الولت ولت تمارب وتدان    فانفض ؼبار الحمد واالضؽان            

 الت ولَت تمارٍب : ج                            

 لد ٌأتً بعد الت أسم مجرور  فتكون حرؾ جر  وما بعدها أسم مجرور   

 أسم مجرور / حرؾ جر     مصطبر / فمد تصبرت حتى الت مصطبِر        الت                      

 مصطبِر الولُت ولَت وإذا أراد  تمدٌر معمولٌها   نمول الت                      

 وهً الم مكسورة تلحك الفعل المضارع ولبلها كون منفً   : ـ الم الجحود ٙ  

 .... (ن  ، لم ٌكن   ما كنا ما كا) لبلها كون منفً  -ٔ

 المضمرة فً الم الجحود ( إن )تدخل على الفعل المضارع فتنصبه ب  -ٕ

 هً اداة مؤكده  -ٖ

 ( بعد إذ هداهم لوما ِلٌضلَ هللا ما كان ) سمً االم فٌما ٌلً   لال تعالى  -س   أ          

 دخلت على فعل مضارع منصوب وسبمت بكون منفً / الم الجحود    علل : الالم                         

والفاعل المضمرة فً الم الجحود ( إن )فعل مضارع منصوب ب / لٌضلَ الم الجحود  / الالم     أعرب ما فوق الخط ب ـ      

    ل به منصوب مفعو/ ضمٌر مستتر تمدٌره هو    لوما 
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 هً على نوعٌن/ ما  ـ  7  

 ر نافٌةؼً/ ما  -ٕ      نافٌه/ ما  -ٔ

 

 النافٌة  وهً على ثالثة أنواع : ما  - أ

 نافٌه ؼٌر عاملة  -ٖ     مهملة  نافٌة   -ٕ      نافٌة عاملة حجازٌه -ٔ

 (أما رفعاً او نصباً ) بمعنى تؤثر على الكلمة بعدها :  عاملهكلمة        

 وبشروط  هً ( ترفع االول وتنصب الخبر ) تعمل عمل لٌس / ما نافٌة عاملة حجازٌه  -ٔ

 ال ٌفصل بٌنها وبٌن أسمها فاصل  - أ
 ال ٌتمدم خبرها على اسمها  - ب

 خبرها     جملتها متسلسله  او لنمل +  أسمها   +  بمعــنى         مـــا  (        إال )أن ال ٌنتمض نفٌها ب  - ت
 أسم                                       

 تحفظ (    حجازٌة ) = فً جملتها     ( إال) وال ٌوجد(                                بعدها)مــــا           
 ضمٌر                                       

 كثٌراً ما ٌأتً خبرها مجرور بالباء الزائده       

 ( للعبٌد  بظالموما ربن ) ( بضنٌنعلى الؽٌب  هوما ( )  بطارد المؤمنٌن   أنا ما ) لال تعالى  -ٔأمثلة              

 بأمثل منن  الصباحُ أال اٌها اللٌل الطوٌل أال انجِل      بصبح وما ا                       

 

 (فً الؽالب ٌأتً جار ومجرور بعدها او تأتً إال فً سٌالها ) مهمله   إذا فمدت أحد شروط العمل  : ما  -ٕ
 فً سٌالها  وردت إال (    // وما دمحم إال رسول ) لال تعالى       

 ااسمه على خبرها تمدم //         طالب الصؾ فً ما                    

 وجود فاصل بٌن ما واسمها   // إْن انتم ذهب               ما                    

 

 وهً التً تدخل على االفعال : نافٌه ؼٌر عامله : ما  -ٖ

 ما  زارنـــا  احد         زار فعل ماضً : الفعل الماضً   ـ ٔ               

   مضارع  / ما ابريء نفسً           أبريءالفعل المضارع   ـ ٕ               

 ؼٌر نافٌه وهً على انواع منها : ما  ـٕ   

 (ما هذه التماثٌل التً أنتم لها عاكفون ) ( سؤال ) استفهامٌه - أ

 ما اجمل الصورة(  بعدها فعل على وزن أفعل: ) تعجبٌه - ب
                                                                                                                                                                                                   ٌحذؾ الفهاوإذا سبمت بحرؾ جر ال ) الذي عندكم  (  ما عندكم ٌنفذ وما عند هللا باق) لال تعالى : بمعنى الذي  موصوله - ت

 ( مرضعة عما ارضعت  ل ٌوم تذهل ن) مثل                                                                                   
 (لٌجزٌن أجر ما سمٌت لنا ) لال تعالى ( فعل ماضً+ ما )  مصدرٌه - ث
 ( ه تجدمن خٌر  تفعلما ) بعدها فعل شرط وجوابه ) شرطبه  - ج

 ألمر ما سافر أبً   ، لرأت لصة ما (   فً الؽالب لبلها جار ومجرور أو اسم نكره )ٌٓظل ما لبلها مبهماً :  مبهمة - ح
  (نا لن ندخلها ما داموا فٌها إ)  (مدة )تؤول وما بعدها بكلمة : مصدرٌة ظرفٌة  - خ

 طالما وفٌت بعهدي والوفاء للٌل   (فتكفها عن أخذ فاعل : طال ، لل شد ، كثر ) تدخل على االفعال :  كافة - د

 مبتدأ وخبر : المؤمنون أخوة (أنما المؤمنون أخوه  )وهً التً تدخل على أن واخواتها فتكفها عن العمل : كافة مكفوفة  - ذ

 إذا جاءت ثانٌة فهً زائدة وتكون ) زائدة    - ر
 ....  ، حٌثما  اماذإكٌفما ، اٌنما  ، ) ـ بعد أدوات الشرط 

 هللا من   فً رحمة(  وهللا أعلم ) التمدٌر     فبما رحمٍة من هللا لنت لهم  : ـ بٌن الجار والمجرور   

 زائده سمم مضاؾ الٌه: أسم مجرور مضاؾ  ما :ؼٌر         من ؼٌر ما سمٍم ٍ :  ـ بٌن المضاؾ والمضاؾ الٌة 

 



        
                  فهمــــً محمــــــــــد               : لواعــد اللؽـــة العربٌــة  للصؾ السادس العلمً                                       مدرس المادة /  خالصة          

9 
 

 ـ         ال 8   

 تكون نافٌه فً جمٌع الحاالت وهً على أنواع هً /  ال        

 نافٌة ؼٌر عاملة  -ٖمهملة       : ال  -ٕ(      نافٌة للجنس) نافٌة عاملة  :ال  -ٔ

 

  (نافٌة للجنس ) نافٌة عاملة : ال  -ٔ

 تنصب االول أسماً لها وترفع الثانً خبراً لها بشروط هً ( أن ) تعمل عمل
 أن ٌكون اسمها وخبرها نكرتٌن  -ٔ
 أن ال ٌتمدم خبرها على أسمها  -ٕ

 نافٌه للجنس ( = بعدها أسم نكرة منصوب بفتحة واحدة ) ال        

 خبر ال مرفوع : راسب    اسمها مبنً على الفتح فً محل نصب  /  نافٌة للجنس     طالبَ / راسٌب    ال  أمثله    ال طالبَ        

 بٌن نوع أسم ال ونوع خبرها / س       

 شبٌه بالمضاؾ  -ٖمضاؾ   -ٕمفرد   -ٔ   أسم ال ٌكون على ثالثة أنواع هً            

 

 مثل ( ٌبنى على ما كان ٌنصب به ..  ) فً محل نصب وٌكون مبنً مفرد  -ٔ

 فً محل نصب مبنً على الفتح أسم ال //   معلم   –رجل )ال رجل فً المزرعة    ال معلم فً المدرسة   

 اسمٌن متجاورٌن الثانً مكسور ٓ مضاؾ -ٕ
 أسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ  علم مضاؾ الٌه مجرور: طالب  نافٌة للجنس / الخاسر       علمٍ  ال طالبَ 

  

 وٌكون ( اسمٌن متجاورٌن الثانً مرفوع او منصوب ) شبٌه بالمضاؾ  -ٖ
 خبر  ال : خاسر         اسم ال منصوب     سراً مفعول به السم الفاعل   : كاتم        ال كاتَم سراَ  خاسرٌ / اسم فاعل     - أ

 خبر ال/ نادم :      نائب فاعل السم المفعول : اسم ال منصوب  خلمه : محمود      ال محمود خلمه نادم/ أسم مفعول   - ب
 خبر  ال : مكروه          اسم ال منصوب بالفتحة   للباً تمٌٌز منصوب     : طٌَب       ال طٌب للباً مكروه / صفه مشبهه  - ت

 أسم ال منصوب / المضاؾ والشبٌه بالمضاؾ ٌعرب )   

 ( النافٌة للجنس ) بٌن نوع خبر  ال س        

 خبر ال ٌكون                  

 راسبٌ ال طالَب        مفرد - أ
 والجملة  خبر ( هو )فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره ) ٌحصد        الزرعَ  ٌحصدُ ال فالَح : جملة فعلٌة  - ب

  

 (هذا مهم ) تمدٌره موجود   محذوؾ - ت
 ال مبنً فً محل نصب خبرها        اسم  :  ال نافٌه للجنس بأس........ ال بأس ، ال شن ، ال رٌب  ، ال فائدة  ) بعد الكلمات   - أ

 محذوؾ تمدٌره موجود                                                                             

 ٌكون محذوؾ تمدٌره موجود   فً كل أٌات المرآن الكرٌم إذا جاءت ال نافٌه للجنس فأن خبرها - ب
 ( الكتاب ال رٌب فٌه ذلن ( ) تمول ال مساس  وإن لن فً الحٌاة أن (  ) فً الحج ال جدال ) لال تعالى 

 

 إذا فمدت أحد الشروط تهمل :   مهمله: ال ـ ٕ 

 مهمله دخلت على أسم معرفة : مثال    ال الهول ٌمأل ناظري وال الردى    ال /   تكرر / أذا تالها أسم معرفة   -ٔ

 مهملة لتمدم خبرها  ال(  ال بالصبر نسٌاُن ما جرى ) جاء بعدها جار ومجرور ) إذا تمدم خبرها  -ٕ

 مبتدأ مؤخر       خبر ممدم    مهمله                                                   

 

 نافٌة ؼٌر عاملـــة / ـ ال ٖ 
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 بعدها مضارع مرفوع / دمحم ال ٌكتُب   ٓنافٌة ؼٌر عاملة  –أ على الفعل المضارع         -ٔ
 بعدها مضارع مجزوم   ال تكتْب    ال تلعْب / ناهٌة جازمة ب ـ                               

 

 على الفعل الماضً -ٕ
 ( فً ثالث حاالت ٓنفً الماضً فمط   - أ

 (فال صدق وال صلى ) ( تكرر)على فعلٌن ماضٌٌن فاعلهما واحد  -ٔ
 (أنا ما نسٌت وال سلوت هواِن ( )ما )فً الؽالب ب )أذا سبمت بفعل ماضً منفً  -ٕ

 ال نجح دمحم إال باجتهاده /   فً سٌالها  ( إال )إذا جاءت  -ٖ
 ( ال فض فون ( ) ال نامت أعٌن الجبناء ) الدعاء ٌُفهم من سٌاق الجملة   ٓتفٌد الدعاء  - ب

 المصدر أسم نكره منصوب منون ) (  الدعاء تفٌد) ال على المصادر  ـ  ٖ     

 ( هذا فوٌج ممتحم معكم ال مرحباً بهم (   )للسارق  ال رحمةً )                     

 بشروط: ال  عاطفه   ـ ٗ     

 لبلها كالم مثبت او فعل امر   -ٔ

 ( الواو ) ال ٌوجد لبلها حرؾ  -ٕ
 بعدها مفرد أو شبه جملة  -ٖ

 فعل أمر : كن .      كن كرٌماً ال بخٌالً .         رواٌة ال لصة لرأت

 (جاء بعدها فعل) أوصٌن بالحزن ال اوصٌن بالجلد     / مثل (  أذا فمدت أحد الشروط )لماذا ال تعد ال عاطفه  / الحظ السؤال        

 توفرت الشروط( اوصٌن بالحزن ال بالجلد)أجعلها عاطفه                                                                                   

 (  مهمه)  شروط ب: ال زائده    ـ ٘  

 لبلها نفً او نهً -ٔ

 (  الواو )تسبك ب  -ٕ

 بعدها مفرد او شبه جملة   -ٖ
 الثانٌة زائده : السٌئة            ال  والال تستوي الحسنة                   

 ال المعترضه  ـ ٙ   

 وهل عود ٌفوح بال دخان (    جئُت بال موعد )(          بال)بٌن الجار والمجرور  - أ
 (حتى ال تكوَن فتنه) علٌن أالَ تهمَل واجبن   (  حتى ، أن ، كً ) على ادوات النصب )بٌن الناصب والمنصوب  - ب

 (بٌن الناصب والمنصوب ) ال  مفتوحه الهمزة ثم االم مشدد+أن / أالً                                                 
 ( من ٌفعل الخٌر ال ٌعدم جوازٌه) إالَ تؽفْر لً وترحمنً أكن من الخاسرٌن (   من  إن ،) الجازم والمجزوم  ٌنب - ت

 (بٌن الجازم والمجزوم ) ال  مكسورة الهمزة واالم مشدده+إن / إالَ                                                     

 ـ ال التً تمع على 8

  مثل زٌد شاعر      زٌد ال شاعر وال كاتب    الخبر - أ
    (    إنها بمرةٌ ال فارض وال بكر عوان بٌن ذلن )  الصفة مثل  - ب

  رجع التاجر ال رابحاً وال خاسراً    الحال    مثل  - ت

 جٌد السباحة     الجواب  ال تال محل له من االعراب      أحرؾ جواب : ال ـ 9

 النفً الضمنً     

 ٌخرج الى معنى النفً       هل نجازي إال الكفور      بمعنى   ما نجازي االستفهام -ٔ

 ( لو ، لوال ، لوما ) ادوات الشرط   -ٕ
 لو درست انجحت/ لو       

 (لوما دجله ألصبح العراق لفراً ) لوال الهواء لهلكت االحٌاء        / لوال      

 تعربان خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره موجود ( دجله  –الهواء ) ٌعرب مبتدأ خبره محذوؾ     (لوما –لوال ) بعد : الحظ 
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 اسئلة مهمه    

 (لٌس )دل على معمولً  -ٔ

 ألٌس للٌالً نظرة  إن نظرتها      الٌن وكال لٌس منن للٌلٌ  
 أسم لٌس                                   خبر لٌس     أسم لٌس     خبر لٌس        

 

 لٌس البَر أن تولوا وجوهكم لبل المشرق والمؽرب         

  خبر لٌس ممدم : مصدر مؤول فً محل رفع أسم لٌس       ،،،  البَر / أن تولوا           

 بأوجز نفً وألله  أختصر الكالم  -ٕ
 طرلتن صائده الملوب ولٌس ذا     ولت الزٌارة فارجعً بسالم 

 الت ولت زٌارٍة  –ج 

بٌن نكرتٌن تعرب ؼٌر ) مضاؾ الٌه : ؼٌر صفه مرفوعة مضاؾ  راسٍب      ؼٌر راسبأعرب ما فوق الخط      هذا طالب  -ٖ

 صفه 

 (علٌه السالم ) فً النص لال االمام الحسٌن  الواردة(  إْن )بٌن نوع  -ٗ
 إْن طبنا جبن ولكن   مناٌانا ودولة أخرٌنا وما

 (جاءت بعد ما ) زائدة لتوكٌد النفً      / إْن    

دخلت على الفعل )لما أداة شرط ؼٌر جازمه حٌنٌه بمعنى حٌن /  ( لما أنجاكم الى البر أعرضتم ) علل   ال ٌوجد نفً لال تعالى  -٘

 الماضً ولٌست أداه نفً 
 ( فما كانوا لٌؤمنوا بما كذبوا ) لال تعالى   -ٙ

 سبمت بكون منفً ودخلت على فعل مضارع) هً الم الجحود  / ما نوع االم معلالً   - أ

 إن المضمرة فً الم الجحود / ما الذي نصب الفعل المضارع  - ب
 بأي أداة ورد ما نوع النفً الوارد فً البٌت  و ولو أنً طٌراً طرُت شولاً      وكٌؾ ٌطٌر ممصوص الجناحِ  -7

 ورد النفً مرتٌن وهو نفً ضمنً 

 الشرط ؼٌر الجازمه بأداةنفً ضمنً / ولو -ٔ

  باالستفهامنفً ضمنً / كٌؾ  -ٕ
 باداه اخرى مناسبة محافظاً على الزمن ( لم )ستبدل ا -8

 (ماضً +ما = مضارع +لم ) ما درسُت الرٌاضٌات        >  :  لم  أدرْس الرٌاضٌات    

 فً النصوص التالٌة ( ما )نوع  بٌن -9

 مهمله تمدم خبرها على أسمها / ما                  (  ما له فً االخرة من خالق ) لال تعالى  - أ

 حجازٌة توفرت فٌها الشروط : ما                           (وما ربن بظالم للعبٌد )             - ب
 ( إال )مهمله  أنتمض نفٌها ب / ما                                  (ما أنتم إال بشٌر )             - ت

 (    بعدها فعل شرط وجوابه ) ما شرطٌة (   ما ننسخ من أٌه أو ننسها نأت بخٌر منها )             - ث
 سبمت بحرؾ جر  ألنها)استفهامٌه حذؾ الفها للتخفٌؾ : ما (                    ِلَم تلبسون الحك بالباطل  )              - ج

 ما موصولة بمعنى  الذي (           أنً نذرت لن ما فً بطنً محررا )              - ح
 مصدرٌة : ما  (     أصبر كما صبر أولً العزم من الرسل )              - خ

 ( المضارع  دخلت على الفعل) نافٌة ؼٌر عاملة / ما         (                   ما ٌنطك عن الهوى )              - د
 (كل ما بعد إذا زائده(    ) زائدة : ما      إذا ما زارن صدٌمن أكرمه                               - ذ

 ( أفعل)جاء بعدها فعل على وزن ) تعجبٌة : ما                       ما أبهى اللٌلــــــــــــة وما أجمل الممر - ر
 ( دخلت على الفعل المضارع )نافٌة ؼٌر عاملة : ما                                  وال ٌدري الرجل ما ٌصٌبه   - ز

 

 أجعلها عاطفه -ب ال  عاطفه     نال ٌمكن أن تكو: علل  -أألول الحك ال  ألول الباطل     -ٓٔ

 جاء بعدها فعل والعاطفة ٌأتً بعدها مفرد أو شبة جمله  -أ          

 ألول الحك ال الباطل : ه نمول نجعلها عاطؾ  -ب          

 فٌما ٌأتً  (  ال ) ما نوع -ٔٔ

 أرى عهدها كالورس لٌس بدائم     وال خٌر فٌمن ال ٌدوم على العهد  -ٔ
 نافٌة للجنس ، اسمها خٌر  ، خبرها محذوؾ تمدٌره موجود : ال خٌر                                          

 نافٌه ؼٌر عامله دخلت على الفعل المضارع : ال : ال ٌدوم                                         

 (مهمه  تراجع )توفرت شروط العطؾ   ) عاطفة / ال         الذنب لألٌام ال لً             -ٕ

 نافٌه للجنس : ال                    ال لذات للشٌب      -ٖ
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 (دخلت على الفعل الماضً) دعائٌة  :ال     ُعذبت عٌن أسهرها الجوى   ال  -ٗ

 ( دخلت على المصدر ) دعائٌة  : ال   ال عذاباً الهل الهوى                -٘

 (الحظ بعدها اسم نكره منصوب بفتحة واحدة ) نافٌه للجنس : ال    ال عذاَب لعٌن اسهرها الجوى     -ٙ

 نافٌه للجنس: ال   زائل          -ال محالة –كل نعٌم  -7
 طل اللٌل تأخذه          وال ٌنام   وال فً أمره فندنه فً ـــال س -8

 نافٌة مهمله  ة ؼٌر عامله              نافً              نافٌة للجنس                     

 

 إذا هللا لم ٌحفظن مما تخافه      فال الدرع مناع  وال السٌؾ حافظ  -9
 زائده        نافٌه مهملة         / ال              ما موصوله بمعنى الذي                  

 

 وهللا ما وفى زٌد بوعده   / ج وفى زٌد بوعده        أكد النفً الوارد فً النص االتً  -ٓٔ
 ما نوع ال فٌما ٌأتً -ٔٔ

 ال ناهٌة جازمه: ال تصْد فً الشبان        - أ
 (على الفعل الماضً ) ال صاد فً الشبان        ال دعائٌه     - ب

 لم تؤثر فٌه ) نافٌة ؼٌر عاملة دخلت على الفعل المضارع : ال ٌصٌُد فً الشبان        ال  - ت
 (على فعلٌن ماضٌٌن فاعلهما واحد ) نفً الماضً فمط / ال صاد وال نام             ال  - ث

     نافٌه للجنس : ال صٌَد فً الشبان        ال  - ج

 تثناءاسلوب االس                                 
 أداه االستثناء من حكم ما لبلها  ما بعدأخراج : االستثناء 

 السؤال  بٌن نوع االستثناء واعرب أداه االستثناء   

 المستثنى + اداة االستثناء  + المستثنى منه              هً  جمله االستثناء اركان          

 محمـــــدأَ      حضر الطالب     إال                                               

 ( إال   ، سوى  ، ؼٌر     عدا   ، خال    ، حاشا ) أدوات االستثناء هً  

 

 (هً االداه والمستثنى معاً وما بعدهما ٌعرب مضاؾ الٌه دائماً ) تأخذ مكان أالداة والمستثنى // سوى ـ ؼٌر 

 -ٔفً موضع االستثناء مصطلحات هً    

 اركان الجمله كلها موجوده:  التام   -ٔ
 المستثنى من جنس المستثنى منه:  المتصل -ٕ

 ( الجملة  مثبتة أو منفٌة )المستثنى لٌس من جنس المستثنى منه  : المفرغ -ٖ
 المستثنى منه ؼٌر موجود فً الجملة والجملة منفٌة : المنمطع  -ٗ

 أنواع االستثناء واعراب المستثنى       

 ثناء اعمل ما ٌلً كل اسئلة االستفً        

 (أن كان فٌها معنى فهو تام ) لبل االداة فٌها معنى ام ال  والحظ ما لبل واالداة وما بعدها الى لسمٌن  الجملةألسم  -ٔ
 الجملة لبل االداة مثبتة او منفٌه  - -ٕ

   المستثنى من جنس المستثنى منه ام ال   - -ٖ
 أنواع االستثناء 

    مستثنى منصوب وجوباً / أعراب المستثنى       مثبت     -متصل   –تام  -ٔ

 متصل : ساعة من جنس العمر ( مثبت  –تام ) فٌها معنى والجملة مثبته : لد ٌهون العمر       ســـاعهً  إال/   العمر ٌهون لد      

 تام متصل مثبت   اعراب ساعة مستثنى منصوب وجوباً : نوعه         

 الخطبِ  هٌنة األحباب فرله سوى           عرفتها الزمان مصٌبات وكل 

  السابمة المالحظات نفس     

ً  منصوبمستثنى / سوى   مضاؾ الٌه : فرلة  مضاؾ وهو للتعذر أأللؾ على الممدرة الفتحة نصبه وعالمة وجوبا



        
                  فهمــــً محمــــــــــد               : لواعــد اللؽـــة العربٌــة  للصؾ السادس العلمً                                       مدرس المادة /  خالصة          

13 
 

 فٌه وجهان اعرابٌان    المستثنى  تام ، متصل  ، منفً    أعراب -ٕ

 مستثنى منصوب -ٔ

 ( من المستثنى منه ) بدل     -ٕ
             أتبع نفس الخطوات السابمة وتالحظ الجملة لبل اداه االستثناء منفٌه وفٌها معنى والمستثنى من جنس المستثنى منه     

    بالفتحة منصوب مستثنى/  زٌداً                زٌدأً  أو زٌدٌ  إالً  الطالب حضر ما           

 (فاعل تعرب الطالب ألن) مرفوع  بدل/   زٌدٌ                                                               

       رجائً إال حٌلهٌ  لً وما            

  منصوب مستثنى أو   مرفوع بدل/  رجائً      مبتدأ/  حٌلهٌ  خبر       نافٌة مهمله                     

 فاعل مرفوع( شًء)م به : فً راعنا ( نا )       الرلباءِ  بأعٌن النجوم شبه سوى            شىءٌ  الدجى تحت راعنا ما                 

 منصوب مستثنى أو   مرفوع  بدل/  سوى                منه مستثنى  –شًء   --نفً أداه/  ما           

 ( والمستثنى لٌس من جنس المستثنى منه ( مثبتة أو منفٌه )الجملة تامه لبل أداه االستثناء ) ـ تام منمطع ٖ     

 مستثنى منصوب وجوباً : اعراب المستثنى   

 مضاؾ الٌه : مستثنى منصوب وجوباً مضاؾ  العالمٌن / رب      (    العالمٌن ربَ  إال لً عدوٌ  أنهم) لال تعالى 

   االستثناء منمطع( السمع والطاعة لٌست ذنب )        وطاعتً سمعً ؼٌر ذنبٌ  لً وما   

ً  منصوب مستثنى/  ؼٌر  مضاؾ الٌه / سمعً   مضاؾ وهو وجوبا

 منمطع ) ال عٌب فٌه إال أنه حجر   ....ٌكون االستثناء منمطع  ان  واسمها وخبرها) داة االستثناء أذا جاء بعد أ

 ( الجملة لبل األداة ؼٌر تامة المعنى ) الجملة منفٌه والمستثنى منه ؼٌر موجود فً الجملة   / ـ المفرغ ٗ 

    حسب المولع من الجملة: أعراب ما بعد االداة                

 (  إال) بعد ولع أذا)  الحظ      

 مفرغ فاالستثناء{   فعلٌه جمله  –أسمٌه جمله  –فعل  –ظرؾ  –الحال واو  –ومجرور جار  –أذا}          

 بـــه مفعول/   الكفور(         الكفور إال نجازي هل)  تعالى لال       

 ( فاعل/  سوى)                         دانـــــوا كمــا دناهـــم            العدوان ســــوى ٌبكَ  فلـــــم        

 وؼٌر ما ٌلزم ( ؼٌر )أستبدل أال ب : س       

 الوجهٌن جواز(   منفً ، متصل ، تام)  ( ؼٌَرن)  ؼٌُرن أحـــدٌ  جاء ما                 

 ( أٌانَ  إال)  النصب وفً(  الرفع فً)  أنتَ  إال أحدٌ  جاء ما                                                     

 ( النصب فً)  أٌاه إال(  الرفع فً)  هو إال أحدٌ  جاء ما                 ؼٌره أحدٌ  جاء ما                 

 فمط(   أٌان إال)   تصبح             ؼٌرنَ  أحداً  أحترمتُ  ما                

 فً االستبدال تصبح ما اعتمدت إال علٌه  :: ما اعتمدت على سواه أو على ؼٌره     (ؼٌر وسوى)ولبل( إال )حروؾ الجر تمع بعد     

 مالحظه مهمة االستثناء المفرغ ٌفٌد التوكٌد بالمصر    

 عدا ، خال  حاشا                                                     

 فعل ماضً جامد والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره هو  -ٕحرؾ جر       -ٔ    هذه االدوات  ٌكون اعرابها 

 ما االوجه األعرابٌة فً اعرب ما فوق الخط/     دمحم( خال ، حاشا ) حضر الطالب عدا    ٔس

 اسم مجرور عالمة جره الكسرة/ دمحم حرؾ جر     / عدا   -ٔهما         وجهان اعرابٌان فٌها           

  مفعول به منصوب/ دمحم  تمدٌره هو فعل ماضً جامد والفاعل ضمٌر مستتر / عدا ـ ٕ

 الجملةالمصدرٌة لبل عدا فتكون ( ما )نضٌؾ : فً اعراب دمحم وجهان اعرابٌان كٌؾ تجعله ٌعرب اعراباً واحدا    ٕس

 وٌبمى االعراب الثانً فمط ( االعراب االول الجار والمجرور ٌلؽى ) مفعول به    :حضر الطالب ما عدا دمحما      دمحماً         
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 اسلوب التمدٌم والتأخٌر                                          

 تمدٌم المفعول به على فعله  -ٕتمدٌم الخبر على المبتدأ          -ٌٔشمل        

 ( جار ومجرور بعده اسم او أسم نكره بعده أسم معرفه أبحث عن ) تمدٌم الخبر على المبتدأ     -ٔ
 (ضمٌر ٌكون شبه جمله+ حرؾ جر :    له ، به ، منكم ، منا  ،  الٌه ، علٌه ، لكم ، لنا ، بكم  ، بنا  ، علٌكم  )  

 فاألول هو الخبر والثانً ٌهمل( اسم + شبه جمله + إذا جاء ت شبه جمله  

 مبتدأ مؤخر       :  ة خبر ممدم        حٌا/ ولكم فً المصاص حٌاة     لكم        

 نوعٌن على وهو

 الوجوب  -ٕالجواز           -ٔ

 

 فً الدار دمحم والمبتدأ المتأخر  اسم معرفه     شبه جمله الخبر                       

                                  

 علمٍ فً الدار رجل والمبتدأ المتأخر نكره مخصصه باإلضافة      الخبر شبه جمله الجواز                -ٔ

 

 الوصؾ ٌكون مخصص بالوصؾ المبتدأ المتاخر نكره                       

 خبر ممدم  عذاب مبتدأ مؤخر  الٌم صفه: لهم لهم عذاب الٌم     مفرد       -ٔ

  فً الساحة طالب ٌلعبون:  جملة فعلٌة  -ٕ

 جملة فعلٌة صفه للطالب: مبتدأ مؤخر  ٌلعبون : خبر ممدم     طالب / فً الساحة   

 فً الحانوت لعبة من ورق     شبه جمله  -ٖ

 للعبهشبه جملة صفه : مبتدأ موخر   من ورق : خبر ممدم     لعبة / فً الحانوت 

 بالمصر    كل تمدٌم جواز ٌفٌد التوكٌد     

 ما عندن من شًء  –مثل هل لنا من شفعاء   ٌكون التمدٌم جواز( نفً أو استفهام ) إذا سبك المبتدأ النكره / مالحظة                 

 (       ال مضاؾ وال موصوؾ ) المبتدأ المتأخر نكره    ـ ٔ                                                  

  فً للوبهم مرض         على أبصارهم ؼشاوة                                                                  

 مبتدأ مؤخر : فً للوبهم       شبه جمله خبر ممدم وجوباً           مرض                                                      

 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على الخبر      -ٕ                     الوجوبـ   ٕ            

 لألمه رجالها          للوطن حراسه          للفصحى حالوتها                                       

 الٌه  مضاؾ: مبتدأ مؤخر مضاؾ والهاء : شبه جملة خبر ممدم وجوباً      رجالها / لألمة                            

 ( رجالها ، الهاء ٌعود على االمة )فً المبتدأ   المتأخر )                                            

 

 (أسم معرفه+ أسم استفهام ) ـ إذا كان الخبر من االلفاظ التً لها الصدارة فً الكالم ٖ                                

 مبتدأ مؤخر:دمحم  –خبر ممدم     الرجل :كٌؾ  –أٌن دمحم      كٌؾ الحال      أٌن                                      

  

 الفائدة منه التوكٌد بالمصر     المصر وٌشملـ ٗ                              

 أداة لصر   : إنما علٌن البالغ          إنما (       إنما )المصر ب  أـ                               

ً : شبة جملة : علٌن                                                                            خبر ممدم وجوبا

 مبتدأ مؤخر : البالغ                                                                          

 

 إال الحارس   المدرسةما فً  : االستثناء المفرغ   ب ـ                              

 أداه لصر: خبر ممدم وجوباً   إال / مهمله   فً المدرسة / ما                                                          

 مبتدأ مؤخر :الحارس                                                           

ً  المبتدأ على الخبر تمدٌم ـٔتفٌد ( أحٌاناً  هلل أٌام  ، هلل أزمان    تاتً)   هلل درهكلمة ـ ٘            السماعً التعجب -ٖ  التوكٌد -ٕ وجوبا
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 الفائدة  -٘السبب  -ٗاذكر حكمه  -ٖبٌن نوعه  -ٕأستخرجه    -ٔسؤال وزاري فً النص تمدٌم ما حمه التأخٌر  

 او الجوازب جواز أم وجوب     أذكر سبب الوجوالمتمدم خبر على مبتدأ ام مفعول به على فعله                                                                 

 للحرٌة الحمراء باب    بكل ٌٍد مضرجٍة ٌدُق  -ٔامثله   

 ( ٌدُق ) الجواز ،  السبب المبتدأ نكره موصوؾ بجمله : تمدٌم الخبر على المبتدأ    حكمه  : نوعه       أستخرجه  للحرٌة      

 التوكٌد بالمصر : الفائدة من التمدٌم                                        

 (فً جٌدها حبل من مسد ) لال تعالى  -ٕ

 المبتدأ نكره موصوؾ ب شبه جملة : الجواز   السبب : تدأ  حكمه تمدٌم خبر على المب: فً جٌدها    نوعه : أستخرجه 

 التوكٌد بالمصر : الفائدة              

 كٌؾ الرشاد إذا ما كنت فً نفر    لهم عن الرشد أؼالل والٌادُ   -ٖ

 من االلفاظ التً لها الصدارة فً الكالم : وجوب  السبب : خبر على مبتدأ      حكمه : كٌؾ    نوعه : أستخرجه  :   الول ا  

 ال توجد فائدة ألن الماعدة اللؽوٌة تمتضً ذلن : الفائدة                                  

 ؼٌر مخصصه  هنكر (أؼالل ) الوجوب  السبب المبتدأ المتأخر : ه شبه جمله خبر ممدم    حكم:  أستخرجه   لهم   ،  نوعه: لثانً ا 

 بالوصؾ أو االضافة                         

 أفال ٌتدبرون المرآن أم على للوب ألفالها -ٗ

 الهاء (ألفالها ) فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على الخبر : الوجوب   السبب : خبر ممدم   حكمه : على للوب   نوعه : أستخرجه         

 ٌعود على الملوب                            

   من فتٌةهلل درهم   -٘

 تأخٌر الخبر ٌؤدي الى أخفاء المراد من الجمله / الوجوب  السبب : تمدٌم خبر على المبتدأ   حكمه : للــــه   ، نوعه  : استخرجه    

 تمٌٌز مجرور لفظاً  منصوب محالً : حرؾ جر زائد    فتٌه :  من/  أعرب من فتٌة    

ًً     ولكن مُل عٌٍن حبٌبها  أجالالً وماأهابَن  -ٙ  بن طالة عل

 التوكٌد/ الفائدة  (طالة موصوؾ ب شبه جمله علً )المبتدأ الجواز  : حكمه      خبر على مبتدأ:  نوعه بن :  استخرجه  االول    

 ضمٌر ٌعود على الخبر (  حبٌبها )السبب فً المبتدأ : وجوب : خبر ممدم     حكمه / عٌٍن   ملُ الثانً      

 الحظ   

 وٌشكل معه جمله نبحث عن  جار ومجرور بعده  أسم     

 كالؽٌوم  مستهلهٌ  ادمععلى روض خدٌن كل ٌوم      لً                             

 / مه  ـ تمدٌم خبر على مبتدأ جملة تا) لً أدمع                   

 أذن التمدٌم جواز (  صفه لألدمع ) مستهلةُ  مبتدأ مؤخر      ثم الحظ ما بعد المبتدأ : خبر ممدم       أدمع : لً       

 المبتدا موصوؾ   السؤال أذا حذفنا مستهلةٌ ٌبمى التمدٌم جواز  لماذا ؟  )                

 س اجعل التمدٌم فً البٌت السابك وجوباً      نحذؾ ما بعد أدمع   

 تمدٌم وجوب الن المبتدأ نكره ؼٌر مخصصه باإلضافة وال بالوصؾ : لً على روض خدٌن كل ٌوم أدمع                            

                          

 تمدٌم المفعول به على فعله  -ٕ

    وهنا سٌتمدم المفعول به على الفعل والفاعل    ( مفعول به + فاعل + فعل ) الجملة   االعتٌادٌة   تتألؾ من       

     جوازاً  -ٕوجوباً          -ٔ           تمدٌم المفعول به             
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 ( اسم منصوب بعده فعل وفاعل ) فً الحالتٌن نبحث عن                 

 الوجوب  -ٔ

 أذا كان المفعول به والع فً جواب أما الشرطٌه  -ٔ

 العناٌة واالهتمام والتوكٌد/ الفائدة (   متعدي لم ٌستوؾ مفعوله  ) فعل + ؾ + مفعول به + أما  

 هً بمعنى مهما ٌكن من شًء / أما       
ا)     مثال        (تَْمَهرْ  فاَلَ  اْلٌَتٌِمَ  فَأَمَّ

 شرطٌه تفصٌلٌه/ أما  

 ناهٌه جازمه تمهر مضارع مجزوم والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره أنت : رابطة  ال / الفاء : م به ممدم وجوباً    فال / الٌتٌم  

 فٌؽفر  كَل ذنبسالته      فٌعطً وأما  كَل شًءفتى كان أما 

 

 ا الشرطٌة التفصٌلٌة والع فً جواب أم/ م به ممدم وجوباً     علل به ممدم وجوباً        م              

   

 وال أذر             ال ٌصنع الدهر ما ال ٌصنع المدر فال أشكو أما الزمانَ  

 

  الفائدة العناٌة واالهتمام والتوكٌد /إذا كان المفعول به والع فً جواب أما الشرطٌة التفصٌلٌة المضمرة  -ٕ
                                                     (متعدي لم ٌستوؾ مفعوله ) فعل أمر + ؾ + أسم منصوب ٓمفعول به 
 (وربََن فكبر  ، وثٌابــــََن فطهر  ، والرجز فأهجر ) لال تعالى

 فكبر الفاء راب: مضاؾ الٌه : مفعول به ممدم وجوباً مضاؾ والكاؾ : رب : حرؾ عطؾ     ربن / الواو     

 

 والع فً جواب أما الشرطٌة المضمرة / م به ممدم وجوباً / هللاَ (   من الشاكرٌن  بل هللا فأعبد  وكن) لال تعالى 

 الصالحٌن فالزم        والسٌئٌن فباعد 

 فٌكون التمدٌم جواز ولٌس وجوب  تكن موجودة لم  إذا   : بٌن المفعول به والفعل   الحظ الفاء الموجودة            

 التخصٌص : الفائدة     اتصالهو تأخر لوجب إذا كان المفعول به ضمٌر منفصل ل -ٖ
 فعل + وهً أٌان واخواتها 

 مثل    أٌان نعبُد        أي أخصن بالعباده

 فعل مضارع والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره نحن : نعبد       ضمٌر منفصل فً محل نصب مفعول به ممدم وجوباً : أٌان 

 المتمدم مما ٌلً      لدم المتأخر   وأخر/ س      

 أٌاها ساعدتُ = مفعول به   : الهاء ) ساعدتها                     

 أٌاي تساعد= أٌاكم أساعد            تساعدنً  = أساعدكم                                           

 ٌعنونه :        أٌاه ٌعنوناهم لو كان فً االلؾ منا واحد فدعوا              من فارس ؟ لخال               

 بعدها فعل متعدي لم ٌستوؾ مفعوله( من ، ما أي ، كم ) أسماء االستفهام  -ٗ
 تعرب مفعول به ممدم وجوباً         بعدها فعل متعدي لم ٌستوؾ مفعوله(  من ،ما أي ، مهما ) اسماء الشــــرط 

 (                        =   =    = الخبرٌة )  كم                

 وجوباً أسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به ممدم : من : من لابلت                      

 تاله فعل متعدي لم ٌستوؾ مفعوله : علل                                            

ً اسم شرط فً محل نصب مفعول به منصوب ممدم : مهما / مهما تفعل من خٌر تجده                       وجوبا

 جواز : أذا فصل بٌن أما و المفعول به ٌكون التمدٌم جوازاً    أما االن النصح فأسمع   / مالحظه 

 إذا لم تتوفر شروط الوجوب فٌكون التمدٌم جوازاُ : الجواز   -ٕ

 العناٌه االهتمام: الفائده                

 مفعول به ممدم جوازاً ( لمحاً ، كتاباً مهمالً ) مهمالً عالب المدٌر     لمحاً زرع الفالح             كتاباً اشترٌت       

 وفر شروط الوجوب علل لم تت                                                                                      
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 الفائدة -٘السبب  -ٗحكمه  -ٖبٌن نوعه  -ٕأستخرجه  -ٔفً النصوص التالٌة تمدٌم ما حمه التأخٌر امثله 

 أما الممصَر فحاسب    -ٔ
 

 المفعول به والع فً جواب أما الشرطٌة / السبب   وجوبا / حكمه       به مفعول/ نوعه      الممصر/ أستخرجه     

   العناٌة والتوكٌد / الفائدة                                                     

 عموا صباحاً وخٌركم تركت  -ٕ
 السبب ن لم تتوفر شروط الوجوب    جواز:حكمة     مفعول به  :  هنوع خٌركم    / أستخرجه  

   االهتمام: الفائدة     

 

 مفعول به ممدم وجوباً   لها الصدارة فً الكالم( الخبرٌة ) كم ( من المرون الم ٌروا كم اهلكنا لبلهم ) لال تعالى  -ٖ

 

 فال تسأالنً عن تبارٌح علتً          ودونكما منً الذي ترٌانً -ٗ

 لدم المفعول به اوال على فعله وجوبا لولوعه فً جواب اما الشرطٌة   

 فال تسأال  يمفعول به    اذن الجواب أما أٌا: الٌاء / تسأالنً  

 

 والمٌتات ال تمربنها    وال تعبد الشٌطان وهللا فأعبد  أٌان -٘

 فً الشطر الثانً لدم المتاخر وأخر المتمدم  -ٖ ما نوع التمدٌم فً الشطر الثانً -ٖ -ٕـ أعرب ما فوق الخط ٔ

   ( أحذر )ضمٌر منفصل فً محل نصب مفعول به ممدم وجوباً لفعل محذوؾ تمدٌره : ـ أٌان ٔ

 (المحذوفة) والع فً جواب أما ( هللا )المفعول به  لفظ الجاللة ) تمدٌم وجوب   هللا فأعبد  ـ ٕ 

 طان فال تعبد   ــــ   أعبد هللاـ أما الشًٖ 

 

 التوكٌـــــــــــــــــــــد                                

 ما حال المخاطب فٌما ٌلً :  ٔس   

 توكٌد فالمخاطب ممتنع بما ٌسمع      الطالب ناجحاذا لم ٌكن فً الجملة  - أ
 الطالب ناجح إنٌسمع       اإذا كان فً الجملة توكٌد واحد فالمخاطب متردد فٌم - ب

 ناجحلالطالب  نا  وهللا منكر لما ٌسمع   إذا كان فً الجملة أكثر من توكٌد فالمخاطب  - ت

 طرائك التوكٌد    

 اسم ، فعل ، جملة أسمٌة ، جملة فعلٌة ، ) سواء كان ( الثانً ال ٌؤثر على المعنى ) حذؾ  و  كل شًء مكرر) توكٌد لفظً  -ٔ
 ( أسم فعل ، شبة جملة ، حرؾ  ، ضمٌر 

 انت الثانٌه توكٌد لفظً بالضمٌر المنفصل للضمٌر المنفصل االول / انت انت طالب 

 المتصل =      =                                            انت         / طالباً   أنتكنت 

 الطٌر على الشجرة على الشجرة    على الشجرة الثانٌة توكٌد لفظً بشبة الجملة 

 وهكذا ..... توكٌد لفظً بالفعل     : ركض الثانٌه / ركض ركض الالعب   

 

 توكٌد لفظً بشرطٌن (  مة كلتا ، كل ، جمٌع ، عا،  عٌن ، كال  نفس ،) التوكٌد المعنوي  -ٕ
 ان ٌكون فٌها ضمٌر ٌعود على االسم المعرفة  –ان تسبك بمؤكد وٌكون معرفه     ب اـ 

 جار الرجل نفسه او بنفسه الباء لزٌاده التوكٌد               

 لبلها أسم معرفة وفٌها ضمٌر ٌعود على االسم المعرفة) كالهما مخلصان      كالهما توكٌد معنوي  الصدٌمان             

 نفس السبب السابك (        كلهم ، عامتهم ) خرج الطالب جمٌعهم                

 مالحظه أذا لم تتحمك الشرطان فال تعد  هذه الكلمات توكٌد         

 ال تعد توكٌد فمدت  الشرطٌن / خرج جمٌع الطالب                           

 أكد الضمٌر المتصل توكٌداً لفظٌاً مره ومعنوٌاً مره أخرى/ س     
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 ج  سعٌُت أنا بنفسً الى النجاح / سعٌُت الى النجاح                   

 توكٌد بالحروؾ االصلٌة   -ٖ

 (أن   ان  ، لد  ، الالم    ، نون التوكٌد  ) -ٔ

 ٌفٌد التوكٌد           إن  الطالَب ناجحٌ (  ٌنصب االول وٌرفع الثانً ) حرؾ مشبه بالفعل / ن إأن   

 ( أنَا نحن نزلنا الذكر )أنه بطل   ،،    أننا طالب   ،،        أنها بمره،، (   بعده أسم أو ضمٌر ) الحظ    

 

 اسم أن      نحن توكٌد لفظً بالضمٌر/ اسم أن    الضمٌر نا / الهاء أسم أن                / الهاء                         

 

 لد ٌنجح المهمل    ال تفٌد التوكٌد/    لمضارعمع الفعل ا                           

              لد -ٕ

 توكٌد / لد وصل الضٌؾ   ،، لد أفلح من زكاها      لتوكٌداتفٌد التحمٌك  :  الماضًمع الفعل                               

   

 انواعها :  الالم  -ٖ
 

 لٌوسؾ واخوه أحب الى ابٌنا منا / على المبتدأ   -ٔالم االبتداء    - أ
 لفً الصؾ طالب : ـ على الخبر الممدم ٕ                

 

 أن من البٌان لسحراً : على أسم أن  المتأخر  -ٔ: الالم المزحلمة  - ب
 إن االبرار لفً نعٌم : ـ على خبر أن   ٕ                                      

 ... ( ، لئن أكله الذئب الموطئة للمسم  / لئن  - ت

 .... لمد جاءكم رسول من أنفسكم  الالم الوالعة فً جواب المسم المحذوؾ    / لمد   - ث
 تدخل على الفعل المضارع                 وهللا الحفظن المصٌدة  -ٕتسبك بمسم  -ٔالم المسم  - ج

 لنعم أجر العاملٌن    لبئس مثوى المتكبرٌن لزٌادة المدح أو الذم      ( نعم ، بئس ) الالم على   - ح
 

 

 َن = َن + هً عبارة عن نونٌن  نْ : نون التوكٌد  -ٗ
 دل على المستمبل نون التوكٌد ت

 ما حكم توكٌد االفعال االتٌة بنون النوكٌد :- ٔس

 ( ألنه ماضً ونون التوكٌد ندل على المستمبل )  ال ٌجوز اتصاله بنون التوكٌد : الفعل الماضً  -ٔ
 جوازاً  أتصلت نون التوكٌد بالفعل  جواز اتصاله بنون التوكٌد    أكتب المصٌدة   تصبح  أكتبن المصٌدة : فعل االمر   -ٕ

 

 رع تتصل به نون التوكٌد الفعل المضا -ٖ
 أمتناع  -ٖجوازاً         -ٕـ وجوباً      ٔ                                

 

 تتصل نون التوكٌد بالفعل المضارع وجوباً بالشروط التالٌة:  الوجوب -ٔ

 (ظاهر أو مضمر )الفعل مسبوق بمسم  - أ
 (مهمه ) تحفظ                 ال ٌفصل بٌن الم المسم والفعل فاصل  - ب

 الفعل مثبت - ت
 الفعل ٌدل على المستمبل  - ث

 بٌن حكم أتصال نون التوكٌد بالفعل المضارع، معلالً  ٔس       

 حكم اتصاله وجوباً    ثم تذكر الشروط /        تاهلل ألكٌَدَن اصنامكم                   

 ٌكون التوكٌد وجوباً ( ن + ل )  على الفعل المضارع  نون التوكٌد+ إذا وجدت الم التوكٌد المفتوحه ) مالحظة مهمة            

 المسم مضمر /ألساعدَن المحتاج (  إذا لم ٌوجد المسم ) وبوجود الالم ونون التوكٌد ٌكون المسم مضمر                           
 بٌن حكم أتصال الفعل المضارع بنون التوكٌد من حٌث البناء واالعراب معلالً : ٕس      

 اتصلت النون بالفعل مباشرةً  / حكم أتصال الفعل بالنون ٌكون مبنٌاً على الفتح علل (    ن اصنامكم تاهلل ألكٌدَ )                    

 تتصل نون التوكٌد بالفعل جوازاً فً الحاالت التالٌه /   الجواز -ٕ

 إما ٌبلؽن عندن الكبر أحدهما أو كالهما (         إما )الفعل مسبوق ب  -ٔ
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   ِلتدرسّن بجد  ٓهً الم مكسورة ) مسبوق ب الم االمر  -ٕ

 ال تلعبنّ / الناهٌة    : ال  -ٖ

 هل تساعّد اخان: االستفهام  -ٗ

 المصٌدة لو تحفظنّ (  أال ،   لو  أما ،) أدوات العرض  -٘
 هال ترسمّن الصورة ( آال ، أال ،هال  ، لوال ، لوما ) أدوات التحضٌض  -ٙ

 فً المشروع  لٌتن تساهمنّ /  لٌت / التمنً    -7
 لعلن تمولّن الحَك / لعل / الترجً  -8

 أذا وجدت نون التوكٌد بدون الالم ٌكون التوكٌد جوازاً ثم نالحظ ما ٌسبك الفعل المضارع : :الحظ                 

 االمتناع  -ٖ
 إذا لم تتصل نون التوكٌد بالفعل المضارع كان أمتناع لعدم توفر شروط الجواز وال شروط الوجوب  

 لم تتوفر شروط الجواز وال شروط الوجوب /  مثل  ٌلعب    

 وإذا لم تتوفر كل شروط الوجوب    مثالً                   

 وهللا ألساعد المحتاج االن      دل على الحاضر         

 ( سوؾ ) الفاصل هو ) والفعل أمتنع لوجود فاصل بٌن الم المسم  : وهللا لسوؾ اساعد المحتاج         

 من حٌث البناء واالعراب  بٌن حكم توكٌد الفعل المضارع بنون التوكٌد  -ٖس   

 (مهم )  /   فأن كان  الحرؾ لبل نون التوكٌد  الحظ حركة           

 بدون حركة أو محرن بالفتح   -ٔ

 أتصلت نون التوكٌد بالفعل مباشرة      لترسمن الصورة/ علل مبنٌاً على الفتح : فالفعل                

 لترسَمــّن الصورة                                                                                                 

 فالفعل معرب  الكسرةاو محرن بالؾ االثنٌن أو وجود  بالضمةإذا كان الحرؾ لبل نون التوكٌد محرن  -ٕ
        لتدرُســــنّ      

 بٌن الفعل ونون التوكٌد الفعل معرب لوجود فاصل        لتدرســانّ      

 لتدرِســّن      

 (فواصل بٌن الفعل والنون) ٌاء ا لمخاطبه : الؾ االثنٌن وفً الثالثة  الثانٌةالفاصل باألولى واو الجماعة   وفً               

واو الجماعة المحذوفة (  الخمسةمن االفعال  ألنه)لً االمثال فعل مضارع مرفوع عالمة رفعه النون المحذوفة لتوا: لتدرُسَن :  بأعر

 تدرُسنَّ :   ال محل لها من االعراب       ، تدرســْون ْن نَ / ضمٌر متصل فً محل رفع فاعل      نون التوكٌد (  اللتماء الساكنٌن)

 
 لتوالً االمثال تحذؾ نون الفعل         واو الجماعة ٌحذؾ اللتماء الساكنٌن                                                                                                            

 

 (ٌكون توكٌد بشرطٌن ) أسم منصوب ٌسبمه فعل من لفظه : ) التوكٌد بالمصدر ـ ٗ      

 أن ال ٌوصؾ  -ٕأن ال ٌضاؾ       -ٔ
 ألنه ؼٌر مضاؾ وال موصوؾ / تكلٌماً مصدر افاد التوكٌد   علل (   وكلم هللا موسى تكلٌماً ) مثل  لال تعالى      

 ترتٌالً مصدر افاد التوكٌد  (    ورتل المرآن ترتٌالً )                        

 صفه / حسناً ) موصوؾ   ألنهوكٌد فد التيرزلاً مصدر لم (  ورزلنً منه رزلاً حسنا ) لال تعالى             

 الجاهلٌة مضاؾ الٌه / مضاؾ   ألنهمصدر لم ٌفد التوكٌد / تبرج (   وال تبرجن تبرَج الجاهلٌة  االولى: )لال تعالى              

 ـ التوكٌد بالحروؾ الزائده٘

 هل لنا من شفعاء ،ٌا له من فارس ال تمل من شًء ما لنا من لوه ،) زائد إذا سبمت بنفً أو نهً أو استفهام أو تعجب  /من  -ٔ

  بٌن الجار والمجرور مما خطٌئاتهم اؼرلوا / حٌثما  ، بعدما  ، دونما    بعد ادوات الشرط كٌفما، أذاما،( ثانٌه )إذا جاءت ما  -ٕ
 على كلمة مثل     لٌس كمثله شًء : الكاؾ  -ٖ

 ما إْن رأٌت وال سمعت بمثله /  بعد ما      /  إنْ  -ٗ

 ما أنا بطارد المؤمنٌن /  الحجازٌةعلى خبر ما  -ٖلٌس الطالب بؽائٍب  ،  /على خبر لٌس -ٕعلى نفس وعٌن ،  -ٔ:  لباءا -٘

 السٌئة  والال تستوي الحسنة / لبلها نفً او نهً ، لبلها حرؾ الواو ، بعدها مفرد أو شبه جمله   /  ال -ٙ
 توكٌد  بالنعت العددي ة دواح: خلمكم من نفس واحدة   (      ٕ-ٔ) ـ التوكٌد بالنعت العددي   االعداد ٙ

 التوكٌد بالمصر   ٌشمل     ـ 7

 أنما المؤمنون أخوه/  أنما -ٔ

 وما دمحم إال رسول / األستثناء المفرغ     -ٕ
 دمحم االمٌن ال  الداخلة على الخبر       -ٖ

 (مهم جدا ) تمدٌم ما حمه التأخٌر ٌشمل    -ٗ
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 فً الدار دمحم (   راجع الموضوع ) الخبر الممدم جوازاً   - أ

 لمحاً زرع الفالح المفعول به الممدم جوازاً     - ب

 على الفعل والفاعل    الى هللا اشكو   ، علٌه توكلت    الٌه أنٌب تمدٌم الجار والمجرور    - ت

 االن حصص الحك    الٌوم أكملت لكم دٌنكم تمدٌم الظرؾ على الفعل والفاعل      - ث
 مشرلةً طلعت الشمس    مبتسماً  جاء الطالب الفعل والفاعل     تمدٌم الحال على - ج

 ضمٌر منفصل بعده أسم معرؾ ب أل  ) ضمٌر الفصل    - ح
 فأن الجنه هً المأوى(    ) هللا هو الؽنً الحمٌد                   

 فً ذمتً  ، فً عنمً  ، ٌمٌناً ،   ألسم   ، لسماً  ،  لسمٌ لعمرن ،  وهللا باهلل تاهلل  ، / ـ التوكٌد بالمسم  8  

 مفعول مطلك /  تعرب  ( تماماً   ،  حماً  ، ٌمٌناً   أبداً  أطاللاً ) ـ التوكٌد ببعض االلفاظ 9   

 ( اولئن هم الكافرون حماً )   بشرط حذفها ال ٌؤثر على المعنى               

 لم ، لن  ، الم الجحود  ، ال النافٌة للجنس واسمها وخبرها المحذوؾ )بحروؾ النفً    :ـ التوكٌد  ٓٔ

 (ذلن الكتاب ال رٌب فٌه ) 

 ما كان الرسل لٌفتروا على هللا )

  

 

 أسلوب المدح والذم                                    
 ( للمدح)كرٌم  طٌب    (    للذم)حمود حسود ) او تفٌد الذم مثل  ح خاصه تفٌد المدلواعد هنان الفاظ لٌس لها  

 هنان الفاظ اربعة لها لواعد خاصة وهً   

 تفٌد المدح/ نعم ـ حبذا                   

 تفٌد الذم : بئس ـ ال حبذا                   

 فعل ماضً جامد مبنً على الفتح  /بئس : نعم   

 بالمدح او الذم ) المخصوص + الفاعل    +  جملة المدح او الذم تتالؾ من            فعل                

 الرجل           محمٌد    نعم                                                               

 بٌن نوع فاعل فعل المدح أو الذم: ٔس 

 انواع  هً  بئس ٌكون على اربعة، نعم) فاعل             

 نوعه ـ معرؾ ب أل/ فاعل مرفوع  :  والصفةفعل ماضً جامد   : االحسان          نعم  الصفةنعم معرؾ ب ال            -ٔ
 فاعل مرفوع :  الخائن           الرجل  الرجلبئس                         

 

 مضاؾ الٌه : فاعل مضاؾ الطالب : الكتاب       صدٌك صدٌُك الطالِب نعم :        ( مضاؾ)مضاؾ  لما فٌه ال   -ٕ
 مضاؾ الٌه : فاعل مضاؾ  المرٍء : الؽدُر         عمُل عمل المرِء  بئس                                         

 هم ، هن   حسب المخصوص ،هو ، هً ، هما ) الضمٌر المستتر تمدٌره ) ضمٌر مستتر مفسر بكلمة تعرب تمٌٌز   -ٖ
       العرب لوماً نعم        

 ( هم )فعل ماضً جامد ، والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره : نعم             

             ً  تمٌٌز منصوب : لوما

 

ً بئس        تمٌٌز منصوب / بئس فعل ماضً الفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره هو       صدٌماً : الكاذب       صدٌما

 ( ما  ، الذي  َمْن ،) أسم موصول  -ٗ
 نعم من تصحبه الوفً              

 اسم موصول مبنً على السكون فً محل لرفع فاعل: من                            

 جمله فعلٌه صله الموصول ال محل لها من االعراب ( مفعول به + فاعل + فعل ) تصحبه                       
 بخٌلبئس الذي ٌهٌن نفسه ال            

 صله الموصول ال محل لها من االعراب ( جمله ٌهٌن نفسه )اسم موصول فاعل  / الذي                              

 (دمحم هو المخصوص بالمدح )      محمٌد نعم الرجل                      أعراب المخصوص

 ( المخصوص بالذم الخٌانة    )      لخٌانةبئس الصفة ا                                               
 هما وجهان أعرابٌان فً اعراب المخصوص    

 (نعم أو بئس وفاعلهما ) خبره جمله /     مبتدأ - أ

   (هو أو هً ) تمدٌره  /  خبر لمبتدأ محذوؾ - ب
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 فً اعراب المخصوص فٌما ٌلً  األعرابٌةما االوجه : س        

 

 نعم  دار المتمٌن الجنـــــــة       دار االمانً والمنى والمنه      

 فعل ماضً جامد/  نعم       

 ( نوعه مضاؾ لما فٌه ال)فاعل مرفوع وهو مضاؾ    المتمٌن مضاؾ الٌه   /    دار        

 (نعم دار المتمٌن ) مرفوع خبره جمله مبتدأ  -ٔالجنه         

 (  ’هً الجنــــــة  -نعم دار المتمٌن   ) تمدٌره هً        خبر لمبتدأ محذوؾ ـ ٕ     

 فً أعراب المخصوص وجهان اعرابٌان كٌؾ تجعله ٌعرب أعراباً واحداً : ٖس     

 ’  العراق’ نعم الوطن                     

 ـ خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره هو ٕ( نعم الوطن) مبتدأ خبره -ٔالعراق (    معرؾ ب أل ) فاعل  :فعل ماضً          الوطن / نعم       

 (  نعم وفاعلها ) نجعله ٌعرب اعراباً واحداً حٌن نمدمه على     

 العراق نعم الوطن                                

 ( نعم الوطن ) مبتدأ مرفوع    خبره جمله :  العراق 

 ’ بئسْت حٌاًه الذلة: ج   ’        االنساِن الذلة’ جعل فاعل فعل الذم ضمٌراً مستتراً       بئسْت حٌاهـ  أ: ٗس

 تؽٌٌر الفاعل  انتبه الى  ٓ           

 لد ٌحذؾ المخصوص من الجملة إذا دل علٌه دلٌل من الجملة السابمة: مالحظة   

 ( جهنم )المخصوص محذوؾ تمدٌره  (   اولئن لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهـــاد ) مثل   لدر المحذوؾ   :  س        

 التمدٌر  فنعم المولى هللا ونعم النصٌر هللا (  واعتصموا باهلل هو موالكم فنعم المولى ونعم النصٌر )                

 حبذا   ال حبذا                                                  
 للمدح   ال حبذا  للذم/ حبذا                          

 اسم أشاره مبنً على السكون فً محل رفع فاعل / وذا فعل ماضً جامد  / حبذا      

  اسم أشاره مبنً على السكون فً محل رفع فاعل: فعل ماضً جامد     ذا : نافٌة ؼٌر عامله     حب : ال :   ال حبذا     

 ما االوجه االعرابٌة فً اعراب  الصدالة   / حبذا الصدالةُ       ٔس            

 (حبذا ) مبتدأ مؤخر ؼبره جمله / فٌها وجه اعرابً واحد وهو   الصدالة                       

 ال ٌجوز تمدٌمه / هل ٌجوز تمدٌم المخصوص فً جمله حبذا أو ال حبذا     ج  -ٕس          

 للمخصوص ولماذا ( حبذا أو ال حبذا ) هل تجب مطابك فاعل :  ٖس          

 ٌبمى مفرد مذكر فً جمٌع حاالت المخصوص ( ذا )الن  المطابمةال تجب :  ج                           

 

 اسلوب التعجب                                                  
 

 التعجب السماعً  -ٕالتعجب المٌاسً                     -ٔالتعجب على نوعٌن       

 التعجب المٌاسً له صٌؽتان  -ٔ
 أفعل ب  -ما  افعلــــــه                                                                     ب - أ

 أجمل بالربٌع  ما اجمل الربٌع                                                                    

 االعراب                                                                                   األعراب

 فعل ماضً جامد مبنً على السكون: نكرة تامة بمعنى شًء فً محل رفع مبتدأ                                 أجمْل  / ما         

 (جاء بصٌؽة االمر ألنشاء التعجب) فعل ماضً جامد مبنً على الفتح والفاعل                                / أجمل        

 حرؾ جر زائد : الباء : ضمٌر مستتر وجوباً تمدٌره هو                                                   بالربٌع         

 فاعل مجرور لفظاً مرفوع محالً : فً محل رفع خبر للمبتدأ                    الربٌع ( اجمل الربٌع )  والجملة الفعلٌة)        

 

 الصٌؽة  ٌتحول الٌه الفعل بشروط هً   هوهذفً الصٌؽتٌن  ( افعل ) فعل التعجب ٌكون على وزن  

 ال نتعجب من الفعل  الرباعً او الخماسً /  ثالثً -ٔ
 (كان واخواتها ) الفعل  النالص ال نتعجب من : تام  -ٕ

 ال نتعجب منها بأي طرٌمه )   ... (عدا ، عسى  ،بئس  ، نعم    ) ال نتعجب من الفعل الجامد  ٓ متصرؾ -ٖ
 ال نتعجب من الفعل المنفً : مثبت  -ٗ

 ـِرَد لمبنً للمجهول     مضموم أوله طُ ال من الفعل ا: مبنً للمعلوم  -٘
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 اكحل كحالء     أسمر سمراء      ) لٌس الوصؾ منه على افعل مؤنثه فعالء   -ٙ

 ( طرٌمه بأي منها نتعجب ال) ( عمً ، فنً ، هلن  ، مات  ، ؼرق ) ال نتعجب من الفعل   ) لابل للتفاوت  -7

   

 كٌفٌة التعجب من الفعل الذي فمد احد الشروط

 أفعل بصٌؽة   ما افعله                                                                   -ٔ
 ما والفعل الماضً +   ب   +      أفعلفعل مساعد على وزن ما والفعل الماضً                     +  أفعلفعل مساعد على وزن + ما 

  إن والفعل المضارع  +ب  +  أعظم ، أشد  اروع ، احسن ، أجمل                إن والفعل المضارع +      أجمل ، احسن ، اروع  أشد ، أعظم         

  المصدر الصرٌح+ ب +                                                            المصدر الصرٌح+                                                   

 

 مثال تعجب لٌاسٌاً من جملة  أزدحم الملعب

 ما أشد ما أزدحم الملعب                                                                                أشدد بما أزدحم الملعب        

 ما أشد إن ٌزدحم الملعب                                                                                أشدد بأن ٌزدحم الملعب        

 الملعب ما أشد ازدحام الملعب                                                                                    أشدد بازدحام        

 كل فعل فمد أحد الشروط نتعجب منه بهذه الطرٌمة      

 

 

 فمط  بطرٌمة أن والفعل المضارعنتعجب منه المنفً والفعل المبنً للمجهول الفعل الحظ 

 

 ال ٌصدق الكاذب                     

 ألبح بأال ٌصدق الكاذب                                                        ما ألٌح أال ٌصدَق الكاذب                                

 

 ُطِرَد المشاؼب                             

 ما أحسن أن ٌطرد المشاؼب                                                                       أحسن بأن ٌطرد المشاؼب              

 

 

 فمط لد تزاد كان بٌن ما التعجبٌة وافعل التعجب   وهً للداللة على الزمن الماضً -ٔالحظه  م

 احسن  الربٌع كانما                       

 

 بالوطن  أعزز  الوطن      أعزّ ـ نفن التشدٌد من الفعل المشدد فً صٌؽة افعل ب    ما ٕ          

 

 ـ نحذؾ حرؾ العله من الفعل المعتل فً صٌؽة أفعل ب ٖ          

 بالحدٌد  الوِ الحدٌد     ى ألوما                                                                      

 

 ـ نفصل بٌن الٌاء ونون الولاٌة فً صٌؽة افعل ب ٗ
 على المسًء     أؼضب بً على المسًء                 ما اؼضبنً                   

                           

 ولد ٌأتً السؤال بصٌؽه وٌرٌد الصٌؽة األخرى    

 

 ؼة ورد  التعجب   ثم اجعله بالصٌؽة االخرى بأي صً: س      

 

 صٌؽه ما افعله      الصٌؽة الثانٌة هً    أهون بالعمر : ما اهون العمر    ج          
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                 التعجب السماعً  -ٕ

 

 بٌتم التعجب السماعً 

 مصدر وٌعرب مفعول مطلك  وهً(  سبحان ) كلمة  -ٔ
 (سبحان الذي اسرى بعبده لٌالً من المسجد الحرام الى المسجد االلصى ) 

 

 ٌخرج االستفهام الى معنى التعجب      : االستفهام  -ٕ
 (كٌؾ تكفرون باهلل وكنتم امواتاً فأحٌاكم ( ) ما لهؤالء الموم ال ٌكادون ٌفمهون حدٌثاً ) لال تعالى      

 ( أنى ٌكون لً ؼالم وكانت امرأتً عالرا ولد بلؽت من الكبر عتٌا )                  

 

 أداة النداء ثم الم مفتوحه تعرب حرؾ جر   (ل  + ٌا ) االستؽاثـــة  -ٖ
 حرؾ جر زائد   فارس ن تمٌٌز مجرور لفظاً منصوب محالً    / ٌا لعظمــــة الكون           ٌا لـــه من فارس           من    

 

 كلمه للـــه دره  تفٌد التعجب السماعً والتوكٌد وتمدٌم الخبر على المبتدأ وجوباً   -ٗ
 

 هلل  دري ٌوم أترن طائعاً    بنً بأعلى الرلمتٌن ودارٌا        

 هلل در طارق وما فعل      لد عبر الٌم وللمجد وصل         

 

 ... ( عجباً عجٌباً   ، عجبوا   ) كلمه عجبت ومشتماتها    -٘
 ( بل عجبَت و ٌسخرون ) لال تعالى  

 

 ماذا لمٌت من الدنٌا واعجبه     انً بما انا شان منه محسود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وللــــه الفضل والحمد والمنـــه                                         

 

 ٌرا وصلى هللا وسلم وبارن وانعم على سٌدنا دمحم وعلى اله وسلم تسلٌماً كث             

 

 

  

 

 

 

  مدرس المــــادة                                                                                                            

  

  محمــــــــــــــــــد   فهمـــــً                                                                                                        


