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المقسم   -المقسم به   -و ٌتكون من: أداة القسم  –ٌعتبر أسلوب القسم نوع من أنواع أسالٌب التوكٌد. 

 علٌه،  )وهو ما ٌسمى جواب القسم(  ، مثل: وهللا ألعطفنَّ على الٌتٌم. 

 أدوات القسم: 

 لعمرك(، وجمٌعها حروف جر.  –ـ هً: الباء، الواو، التاء ، و)الالم فً : لعمري    

 : كل ما ٌعظم.المقسم به

 إما أن ٌكون جملة اسمٌة ، و إما أن ٌكون جملة فعلٌة.المقسم علٌه )جواب القسم( 

 توكٌد جواب القسم

 إن كان جملة اسمٌة:  - ٔ

 فإذا كان جملة إسمٌة مثبتة جاز توكٌدها بــ: -أ    

 ـ بـ " إنَّ " المشددة المكسورة الهمزة ، مثل: وهللا إّن الساكت عن الحق شٌطان أخرس.   

 أو بـ " إنَّ " والالم ، مثل: وهللا إّن الساكت عن الحق لشٌطان أخرس.  -  

 أو الالم ، مثل: و هللا للحق واضح وضوح النهار. -  

  إن كانت الجملة منفٌة فال تؤكد ، مثل: وهللا ما خالد بمهمل وال محمد.   -ب   

 إن كان جملة فعلٌة: - ٕ

 أ ـ إذا كان الجواب جملة فعلٌة مثبتة فعلها ماض   

ـد الجواب بـ " قد و الالم "، أو بـ " قد " وحدها ، مثل: و هللا لقد حضرت مبكرا.  و هللا قد حضرت مبكرا.   أُكَّ

 ، وهللا ألفعلْن كل ما ٌرضً وجه هللا.فإذا كان الجواب جملة فعلٌة فعلها مضارع تؤكد بــ نون التوكٌد   -ب  

 وهللا لن أفعل المعاصى. –، وهللا ما فاز الكسول. ج ـ إذا كان الجواب جملة فعلٌة منفٌة فال تؤكد   

  

 

 حاالت توكٌد الفعل بالنون  

 ٌمتنع توكٌده بالنون  .الفعل الماضً :  .ٔ

 فعل األمر : ٌجوز توكٌده بالنون   .ٕ
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 احرص على صداقة المخلص ، أو احرصن على صداقة المخلص    . 

 اسَع فً الخٌر . أو اسعٌن فً الخٌر  ] رددنا حرف العلة المحذوف قبل نون التوكٌد [ . 

 .      الفعل المضارع : له حاالت ثالث :ٖ

 جواز التوكٌد  -       امتناع التوكٌد  -     وجوب التوكٌد  -    

 وجوب التوكٌد  - ٔ

 ٌجب توكٌد الفعل المضارع بالنون إذا توافرت الشروط اآلتٌة: -

 أن ٌكون مثبتا.   -  ٕأن ٌكون واقعا فً جواب القسم.                              -ٔ

 أن ٌتصل بالم القسم اتصاال مباشرا.  -  ٗ                              أن ٌدل على االستقبال.          -ٖ

 نحو قوله تعالى: } وتاهلل ألكٌدنَّ أصنامكم {.                           ومثل: وهللا لٌنتصرن الحق.

 جواز التوكٌد  - ٕ

 ٌجوز توكٌد الفعل المضارع بالنون سبق بطلب:  -

ً ـ العرض ـ التحضٌض(   )الم األمر ـ النهى ـ االستفهام ـ التمنً ـ الترجِّ

 إذا سبق بـ)الم األمر( مثـــــل: لٌنفقن )لٌنفق( القادر فً سبٌل هللا. – ٔ

 إذا سبق بـ)النهى( مثــــــــــل: ال تصاحبن )ال تصاحب(األشرار. – ٕ

 التفوق؟ إذا سبق بـ)االستفهام( مثل: أتبحثن )أتبحث(عن – ٖ

( مثــــــــــــل: لٌت السالم ٌسوَدنَّ )ٌسود( العالم. – ٗ  إذا سبق بـ )تمنٍّ

( مثـــــــــل: لعل الطالب ٌتفوَقنَّ )ٌتفوق(. – ٘  إذا سبق بـ )ترجٍّ

 إذا سبق بـ )العرض( مثــــــــل: أال تساعدن )تساعد(المحتاج. – ٙ

 زل( عندنا.إذا سبق بـ)التحضٌض( مثل: هال تنزلن )تن – 7

 امتناع التوكٌد  - ٖ

 : إذا لم ٌكن واجب التوكٌد وال جائز التوكٌد ، مثلٌمتنع توكٌد الفعل المضارع بالنون  -

 (وال سبق بطلب ٌنتصر الحق دائما. )ال ٌؤكد ألنه لم ٌقع جوابا لقسم -

 وهللا لسوف ٌنتصر الحق. )ال ٌؤكد لوجود فاصل بٌن الالم و الفعل(  -

 وهللا لٌنتصر الحق اآلن. )ال ٌؤكد ألنه دل الفعل على الحال(  -

 .وهللا لن ٌضٌع الحق. )ال ٌؤكد ألنه منفى( -

 ( https://dardery.site/archives/3989للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

https://dardery.site/archives/3989
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 القسم وتوكيد الفعل ةالنونأسلوب  تدريتات على 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة  فً األمثلة  التالٌة: – س
 

ُموكَ  َحتَّى ٌُْؤِمُنوَن( ال) َوَربِّكَ  َفال »  -ٔ َنُهمْ  َشَجرَ  فٌِما ٌَُحكِّ ٌْ ُكْم( َوَربًِّ) َبلى قُلْ  » ،«َب نَّ ٌَ  توكٌد حكم ما.... «لََتأِْت

 الترتٌب؟ على السابقتٌن اآلٌتٌن فً بالنون الفعلٌنبٌن القوسٌن 

 .واجب ممتنع، ׄ   .جائز ممتنع، ׄ   .ممتنع جائز، ׄ   .جائز جائز، ׄ  

 أي األمثلة التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  مؤكدا -ٕ

ْبَعثُ  } قال تعالى : ׄ   ٌَ َمانِِهْم اَل  ٌْ ِ َجْهَد أَ ُموتُ  َوأَْقَسُموا بِاهللَّ ٌَ ُ َمْن   }هللاَّ

 }قالوا تاهلل لقد آثرك هللا علٌنا وإن كنا لخاطئٌن } قال تعالى : ׄ  

 ورب الكعبة ال حٌاة إال فً األخرة ׄ  

ْجمِ  } قال تعالى : ׄ   ْنِطقُ  َوَما  َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما َهَوى إَِذا َوالنَّ  } اْلَهَوى َعنِ  ٌَ

 ولماذا؟ بالنون؟ « تجاهدن » الفعل توكٌد حكم ما ..." هللا عنك لٌرضى نفسك تجاهدن أال"   -ٖ

 .مثبت ألنه جائز، ׄ     .بترجً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .بعرض ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ      .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 بالنون الفعل توكٌد حكم ما ....«تحب القراءة  فً أوقات الفراغ  هل» ،«ألذهبن اآلن إلى البٌت  تاهلل»  -ٗ

 الترتٌب؟ على السابقتٌن الجملتٌن فً

 .جائز  -ممتنع  ׄ   .واجب واجب، ׄ   .واجب جائز، ׄ   .جائز واجب، ׄ  

نِ  -٘ ٌْ ُتْوِن َوُطْورِ  َوالتِّ ٌْ َن  َوالزَّ ٌْ نِ ٌْ نِ  اْلَبلَدِ  َوٰهَذاِس ٌْ ًْ   ااْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ  ااْلَِم ٍم...إعراب  اَْحَسنِ  ِف ٌْ كلمة " َتْقِو

 التٌن"

 اسم مجرور ׄ    خبر ׄ   معطوف ׄ   مبتدأ  ׄ  

 السابقة العبارة فً الواردٌن الفعلٌن توكٌد حكم ما ....«هاجر الرسول من مكة وعاد إلٌها منتصرا»  -ٙ

 الترتٌب؟ على بالنون

 .ممتنع واجب، ׄ   .جائز ممتنع، ׄ   .ممتنع ممتنع، ׄ   .ممتنع جائز، ׄ  

َ  إِنَّ   ُرُسلَهُ  َوْعِدهِ  ُمْخلِفَ  هللاََّ  َتْحَسَبنَّ  َفاَل  »  -7
 بالنون؟ «تحسب» الفعل توكٌد حكم ما ....«انتَِقامٍ  ُذو َعِزٌز   هللاَّ

 ولماذا؟

 .مثبت ألنه جائز، ׄ        .بنهً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .بَتَمنٍّ  ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ       .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  
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 ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  غٌر مؤكدأي األمثلة التالٌة  -8

 }لخاطئٌن كنا وإن علٌنا هللا آثرك لقد تاهلل قالوا } قال تعالى : ׄ  

ْجمِ  } قال تعالى : ׄ    }َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما َهَوى إَِذا َوالنَّ

ا َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  بَِربِّ  أُْقِسمُ  َفاَل  } قال تعالى : ׄ    }َلَقاِدُرونَ  إِنَّ

ِ أَلَِكٌَدنَّ أَْصَناَمُكم َبْعَد أَن ُتَولُّوا ُمْدبِِرٌنَ  } قال تعالى : ׄ    }َوَتاهللَّ

 ولماذا؟ بالنون؟«  ادعَونَّ »  الفعل توكٌد حكم ما: (....... الفضائل إلى )ادعَونَّ  – 9

 .فعل أمر ألنه جائز، ׄ      .بترجً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .بتمنً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ       .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

ُعااااااااوَدنَّ  َهاااااااال ِشااااااااعري لٌَااااااااتَ  ٌااااااااا -ٓٔ  لااااااااً ٌَ

  

 َمضووووووووووى قَوووووووووود َكمووووووووووا لَيلووووووووووى ِموووووووووون الووووووووووى     ذا 

 

ُعوَدنَّ  » الفعل توكٌد حكم ما  ولماذا؟ بالنون؟ « ٌَ

 .بترجٍّ  ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ       .باستفهام ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .بَتَمنٍّ  ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ       .االستقبال على دال ألنه واجب، ׄ  

 ولماذا؟ بالنون؟ «تفهم»  الفعل توكٌد حكم ما.....  جٌدا الدرس تفهم لٌتك - ٔٔ

 .مثبت ألنه جائز، ׄ      .بنهً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .بتمنً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ       .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  جملة فعلٌة :أي األمثلة  -ٕٔ

َحى } قال تعالى : ׄ   لِ   َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما  َسَجى إَِذا َواللَّ  }َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ

ُهمْ  لََعْمُركَ  } قال تعالى : ׄ   ْعَمُهونَ  َسْكَرتِِهمْ  لَفًِ إِنَّ ٌَ{ 

هُ  َوَربًِّ إِي قُلْ  } قال تعالى : ׄ    }بُِمْعِجِزٌنَ  أَنُتم َوَما  لََحق   إِنَّ

 والمثابرة والعزٌمة باإلخالص إال نجاح ال وهللا ׄ  

ح .......«ألحفظ العهد وال أخون وهللا»  -ٖٔ  .السابقة العبارة فً الخطأ صحِّ

 لسوف أحفظّن العهد وال أخون  وهللا ׄ    أخون  وال العهد ألحفظنّ  وهللا ׄ  

 أخون  ولن  العهد لن أحفظنّ  وهللا ׄ     سأحفظّن العهد وال أخون  وهللا ׄ  

 ولماذا؟ بالنون؟« أذاكر»  الفعل توكٌد حكم ....... ما"  اآلن دروسً ألذاكرُ  هللا و"  -ٗٔ

 واجب ألنه جواب قسم مثبت ׄ     .بقسم ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .ولٌس االستقبالممتنع ألنه ٌدل على الحال  ׄ      متصل بالالم ألنه واجب، ׄ  
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 :  بالنون"  ٌقبل"  توكٌد حكم ....." بحب القراءة على الطالب ٌقبل"  -  -٘ٔ

 كثٌر ׄ   ممتنع ׄ   جائز ׄ   واجب ׄ  

 أي األمثلة التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم: -ٙٔ

 .بالرجل واإلفالس الكفر وأقبح ******اجتمعا إذا والدنٌا الدٌن ماأحسن : الشاعرقال  ׄ  

َتنًِ بَِما َربِّ  َقالَ  } قال تعالى : ׄ   ٌْ َننَّ  أَْغَو ٌِّ ُهمْ  اأْلَْرِض  فًِ َلُهمْ  أَلَُز نَّ ٌَ  }أَْجَمِعٌنَ  َوأَلُْغِو

 "صدقة   فهو تَركناهُ  ما نوَرثُ  ال األنبٌاءِ  معشرَ  نحنُ  " : صلى هللا علٌه وسلمقال  ׄ  

ْكفُُروا أَن أَنفَُسُهمْ  بِهِ  اْشَتَرْوا بِْئَسَما } قال تعالى : ׄ    }أَنَزلَ  بَِما ٌَ

(  تستمع) الفعلٌن توكٌد حكم اذكر. .....«الفجر صالة على حافظ» ،« تستفٌد للمدرحتى جٌدا لتستمع»  -7ٔ

 .السابقتٌن الجملتٌن فً بالنون( حافظ)

 .جائز واجب، ׄ   .واجب جائز، ׄ   .واجب واجب، ׄ   .جائز جائز، ׄ  

 َعلَْينَووووووووووووووووووووو ا أََحووووووووووووووووووووو د   يَْجَهلَووووووووووووووووووووو ن   لَ    -8ٔ

  
 الَجاِهلِْينَووووووووووووووو ا َجْهووووووووووووووو ِ  فَوووووووووووووووْى َ  فَنَْجَهووووووووووووووو  َ  

 
ْجَهلَـنَّ  » الفعل توكٌد حكم ما  ولماذا؟ بالنون؟ « ٌَ

 .مثبت ألنه جائز، ׄ        .بنهً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .بَتَمنٍّ  ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ        .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 ولماذا؟ بالنون؟ « تتوان » الفعل توكٌد حكم ما ....... العلم طلب فً تتوان ال - 9ٔ

 .مثبت ألنه جائز، ׄ        .بتمنً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ  

 .بنهً ُسبِقَ  ألنه جائز، ׄ        .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 أي األمثلة التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  جملة اسمٌة : -ٕٓ

ِ  َوأَْقَسُموا } قال تعالى : ׄ   َمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاهللَّ ٌْ ْبَعثُ  اَل  أَ ٌَ  ُ
ُموتُ  َمنْ  هللاَّ ٌَ{ 

الَِحاتِ  َواْلَعْصرِ  } قال تعالى : ׄ    }إِنَّ اإْلِْنَساَن لَفًِ ُخْسٍرإاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ُموكَ  َحتَّى ٌُْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  َفال } قال تعالى : ׄ   َنُهمْ  َشَجرَ  فٌِما ٌَُحكِّ ٌْ  }َب

ُكمْ  َوَربًِّ َبلى قُلْ  قال تعالى : ׄ   نَّ ٌَ  }لََتأْتِ

 ( https://dardery.site/archives/3989للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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