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 حروف ناسخة تدخل على الجملة االسمٌة فتنصب المبتدأ و ٌسمً اسمها وترفع الخبر وٌسمى خبرها، وهً: 

، ولََعلّ(.  َت، ولِكنَّ ٌْ ، ولَ ، وَكأَنَّ ، أنَّ  )إنَّ

 صور اسم إنَّ وأخواتها:  -

 مثل: إنَّ الحٌاة جمٌلة.  ،ٌأتً اسم إن وأخواتها اسًما ظاهًرا -أ 

ا فً محل نصب اسمها   -ب ًٌ  مثل: إنكم أصدقائً.،  ٌأتً اسم إن وأخواتها ضمًٌرا متصًًل، وٌكون مبن

 أنواع خبر إن وأخواتها -

 ٌأتً مفرًدا. مثل: إن هللا فّعال لما ٌرٌد. -أ 

 أٌاُمه دائمة. إنَّ العلَم ٌتقدُم.فعلٌة(، وتكون فً محل رفع ، مثل: لٌت الشباَب  -ٌأتً جملة )اسمٌة   -ب

جار ومجرور(، وٌكون فً محل رفع، مثل: إن العلَم فً الصدور. لعل أخً عند  -ٌأتً شبه جملة )ظرف  -ج

 صدٌقه.

 مًلحظات مهمة 

ما ٌنطبق على المبتدأ والخبر من حٌث التقدٌم والتأخٌر، ٌنطبق على جملة إّن وأخواتها؛ ألنها فً األصل  -ٔ

 ٌة مكونة من مبتدأ وخبر.جملة اسم

 دخول ما على إن وأخواتها -

إذا دخلت )ما( الزائدة على إن أو إحدى أخواتها فإنها تبطل عملها وبذلك ٌكون االسم الواقع بعدها ٌعرب  -ٕ

 مثل: إنما المؤمنون أخوة ،مبتدأ 

لٌتما الشباَب ]الشباُب[ ٌعود مع مًلحظة أن )ما( عندما تلتحق بـ )لٌت( ٌجوز فٌها اإلعمال واإلهمال، نقول: 

 ٌوًما.

 فتح همزة )أن(  -

استغربت من أنك ،  سرنً كرمك -مثل: سرنً أنك كرٌم ،  إذا كانت هً واسمها و خبرها مصدرا مؤوال

 استغربت من إهمالك -مهمل 

 مواضع كسر همزة )إّن( 

ا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمبًٌِنا ". ،إذا وقعت فً أول الكًلم - ٔ  مثل: " إِنَّ
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 قٌل: إنَك غائب.  -مثل: قال: إنه موافق  ،إذا وقعت بعد القول - ٕ

ِة(. : مثل ،  إذا وقعت أول جملة الصلة - ٖ َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء باْلُعْصَبِة أُولًِ اْلقُوَّ ٌْ  )َوآَت

 )وهللا إن القدس عربٌة(. : مثل  ،وقعت أول جملة القسمإذا  - ٗ

 )صافحته وإنً غٌر راض(.  :مثل ،إذا وقعت أول جملة الحال - ٘

 )أال إنَّ المعتدٌن نادمون(.:مثل  ،  إذا وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة - ٙ

ه لم ٌكلم أحدً ،  إذا وقعت بعَد )حتى(  - 7  امثل: صام الرجل عن الكًلم، حتى إنَّ

 مثل: }كًل إن اإلنسان لٌطغى{،  أن تقع بعد كًل  - 8

 مثل : اذهب حٌث إنَّ الرزَق وفٌر . ،إذا وقعت بعد )حٌث(  - 9

 جواز كسر همزة إّن وفتحها

 مثل : خرجت فإذا أّن )إّن( الناَر تشتعل . ،وقعت بعد إذا الفجائٌة  - ٔ

 مثل : من ٌذاكر فإّنه )فأّنه( ناجح . ،إذا وقعت بعد الفاء الجزاء   -ٕ

 ( https://dardery.site/archives/2575للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

 تدريبات على إن وأخواتها

 اشتملت األمثلة التالٌة على حرف ناسخ حدد اسمه من بٌن البدائل المتاحة: – ٔس

َنُكْم {. } قال تعالى :  -ٔ ٌْ نًِ َوَب ٌْ ًَ اأْلَْمُر َب  قُل لَّْو أَنَّ ِعنِدي َما َتْسَتْعِجلُوَن بِِه لَقُِض

 األمر ׄ       تستعجلون ׄ      ما ׄ      عندي ׄ  

ا ِعَباد هللاَّ {  قال تعالى :  -ٕ لٌَِن لَُكنَّ قُولُوَن لَْو أَنَّ ِعْندَنا ِذْكًرا ِمْن اأْلَوَّ ٌَ  .} َوإِْن َكاُنوا لَ

 من األولٌن ׄ       ذكرا ׄ     عندنا ׄ     ضمٌر مستتر ׄ  

ًَ َقاُروُن { }  قال تعالى :  -ٖ َت لََنا ِمْثلَ َما أُوتِ ٌْ ا لَ ٌَ. 

 قارون ׄ       ما ׄ      مثل ׄ       لنا ׄ  

ْوِم  }قال تعالى : -ٗ ٌَ ْفَتُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب  ٌَ اَمِة إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفً األَْرِض َجِمًٌعا َوِمْثلَُه َمَعُه لِ ٌَ اْلِق

لَ ِمْنُهْم  {  .َما ُتقُبِّ

 معه ׄ      جمٌعا ׄ      ما ׄ       لهم ׄ  

ًة أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌٍد {  }  قال تعالى :  -٘  َٓقالَ لَْو أَنَّ لًِ بُِكْم قُوَّ

 شدٌد ׄ       قوة ׄ      بكم ׄ       لً ׄ  

ِن َفبِْئَس اْلَقِرٌُن { }  قال تعالى :  -ٙ ٌْ َنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَق ٌْ ِنً َوَب ٌْ َت َب ٌْ ا لَ ٌَ ٰى إَِذا َجاَءَنا َقالَ   َٓحتَّ

 المشرقٌن ׄ       بعد ׄ      بٌنك ׄ      بٌنً ׄ  

َنُه أََمًدا َبِعًٌدا { }  قال تعالى :  -7 ٌْ َنَها َوَب ٌْ  َٓتَودُّ لَْو أَنَّ َب

 بعٌدا ׄ       أمدا ׄ      هبٌن ׄ      بٌنها ׄ  
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اَعَة َتُكوُن َقِرًٌبا {  }  قال تعالى :  -8 ٌُْدِرٌَك لََعلَّ السَّ  َٓوَما 

 قرٌبا ׄ     تكون ׄ     الساعة ׄ     ضمٌر مستتر ׄ  

ْعَلُموَن بَِما َغَفَر لًِ َربًِّ { }  قال تعالى :  -9 ٌَ َت َقْوِمً  ٌْ ا لَ ٌَ  َٓقالَ 

 ربً ׄ       لً ׄ     ٌعلمون ׄ      قومً ׄ  

ا َقالُوا  }  قال تعالى :  -ٓٔ َها ٌَ ٌُّ ًخا أًَبا لَهُ  إِنَّ  اْلَعِزٌزُ  أَ ٌْ اۖ   َمَكاَنهُ  أََحَدَنا َفُخذْ  َكبًٌِرا َش  ٓ{اْلُمْحِسنٌِنَ  ِمنَ  َنَراكَ  إِنَّ

ًخا ׄ      أًَبا ׄ      لَهُ  ׄ   ٌْ  َكبًٌِرا ׄ       َش

َدددددددوت َوَجدددددددد  الَ دددددددوتت  دددددددي  َلََدددددددي      -11 َج  لَقَدددددددد لَ

  
دددددددبج   َج دددددددغ   َعدددددددنج اللَ  َوإجن   دددددددي الَ دددددددوتج لدددددددي  ت

 
 اللَِعبِ  ׄ       ُشغًلً  ׄ      لً ׄ     فً الَموتِ  ׄ  
 ثــــدددددـاو  علدددددى   دددددلر    ددددد    ول دددددو لدددددـي     -11

  
 قلَددددددددددـا كـددددددددددصم الءلـــــــددددددددددـر  الء ـددددددددددـا ج  

 
 الصخــــــــرة ׄ       كهذي ׄ      قلبـا ׄ     لـً   ׄ  
 إن قدددددددددي ثوبددددددددد  الدددددددددصم ال  دددددددددد   ددددددددد    -11

  
 لضددددددددددددددددد ا  يددددددددددددددددد رم بكددددددددددددددددد  ضددددددددددددددددد ا   

 
 لضٌاء ׄ       المجد ׄ     الذي ׄ     قً ثوبك ׄ  
  َت ددددددددى كددددددددان   دددددددد  مددددددددا يَ ددددددددر   ددددددددديقَ ت    -11

  
يدددددددددددا علدددددددددددى  َن    ددددددددددد ج مدددددددددددا ي دددددددددددو ت    األَعادج

 
 األَعاِدٌا ׄ       ٌسوءُ  ׄ      ما ׄ      فٌهِ  ׄ  
  جارتنددددددددددددددا إن ددددددددددددددا  ريَددددددددددددددان  ـتنددددددددددددددا   -11

  
دددددددددددددددد   َ ريددددددددددددددددب  للغريددددددددددددددددب ن دددددددددددددددد بت    وكت

 
 نسٌبُ  ׄ       هُهنا ׄ     غرٌبان ׄ     الضمٌر)نا( ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

 بٌن نوع  الخبر للحرف الناسخ فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٕس

اِدقٌَِن َوال قال تعالى : . ٔ اِدَقاِت }إِنَّ اْلُمْسلِِمٌَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنٌَِن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنتٌَِن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ صَّ

اِئَماِت َواْلَحافِِظٌَن فُ  ائِِمٌَن َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشِعٌَن َواْلَخاِشَعاِت. ... َوالصَّ ابِِرٌَن َوالصَّ ُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالصَّ

ْغفَِرًة َوأَْجًرا َعِظًٌما{  ُ لَُهم مَّ اِكَراِت أََعدَّ هللاَّ َ َكثًٌِرا َوالذَّ
اِكِرٌَن هللاَّ  َوالذَّ

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ٌُِرٌ قال تعالى : . ٕ ْكفُُروَن بِاّلّلِ َوُرُسلِِه َو ٌَ َن هللّاِ َوُرُسلِِه َوٌقُولُوَن ُنْؤِمُن بَِبْعٍض } إِنَّ الَِّذٌَن  ٌْ قُوْا َب ٌَُفرِّ ُدوَن أَن 

َن َذلَِك َسبًًٌِل أُْولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن َحًقّا {  ٌْ ِخُذوْا َب تَّ ٌَ ٌُِرٌُدوَن أَن   َوَنْكفُُر بَِبْعٍض َو

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

َهاِر َواْلفُْلِك الَّتًِ َتْجِري فًِ اْلَبْحِر بِمَ   قال تعالى :  .ٖ ِل َوالنَّ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختًَِلِف اللَّ ا }إِنَّ ِفً َخْلِق السَّ

ا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ  ٌَ اٍء َفأَْح َماِء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ اَس َوَما أَنَزلَ هللاَّ نَفُع النَّ ٍة َوَتْصِرٌِف  ٌَ فٌَِها ِمن ُكلِّ َدابَّ

ْعِقلُوَن{  ٌَ اٍت لَِّقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض ََل َن السَّ ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخَّ اِح َوالسَّ ٌَ  الرِّ

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
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 إن ال ندددددددددددددون ورا  نءددددددددددددد  قءا دددددددددددددـدم   -1

  
  ـــــــــــددددددـوا   ولدددددد ع  ددددددي بَدددددد  ال نددددددون  

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
دددددددددرت َضدددددددددا ج       -1  كدددددددددأَن َلدددددددددَواَد الل  حددددددددد ج والح َ ح

  
دددددددددددددددد ت   ددددددددددددددددَود  يَتَََ    يَلتددددددددددددددددووت ويَلح َددددددددددددددددى  َلح

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 إن كدددددان مدددددن ربخدددددوا التددددداري   ددددد  ن ددددددَي   -6

  
 علددددددددى الَءددددددددـور    دددددددد ني  ر دددددددد  الن ددددددددَا  

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 الءددددددددددر  ارقددددددددد  الرجدددددددددا   قدددددددددد  دددددددددـدا     -7

  
 وكأنـّدددددددددددددددددـ ت ب دددددددددددددددددـو  بددددددددددددددددد  مءدددددددددددددددددَاوج  

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
   رقددددددددو مددددددددن  ل ددددددددي ج  دددددددد  مراكَددددددددي      -8

  
 يكدددددددددددددددون إيــــــــدددددددددددددددـا  إن الـدددددددددددددددو   ن    

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
دددددددددددد   َ ددددددددددددَاوج يَددددددددددددو      -9   لَدددددددددددد  تَددددددددددددَر  َن  كت

  
دددددددددددددددددن َمنج  تجدددددددددددددددددَ  اجقتجرابدددددددددددددددددا    يَ يددددددددددددددددددتَ  مج

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
  ل َدددددددددَو َ دددددددددَو  األَ َ ددددددددد ج كدددددددددان َعدددددددددددح      -11

  
دددددددددددددد   قَلحددددددددددددددب  مددددددددددددددا   اقددددددددددددددا   ددددددددددددددَ  كت   خ  

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 إن  الَ ددددددددددددددددوت إرا الَندددددددددددددددداتت ن لنـددددددددددددددددا        -11

  
 مثدددددددددددددد  ال دددددددددددددد ا  ت ينددددددددددددددو بن ومـددددددددددددددا  

 
 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
  َ دددددددددا  َكثَدددددددددَر اإلج دددددددددوان  ددددددددد َن تََدددددددددّد ت        -11

  
ددددددددددددددددداتج قَل ددددددددددددددددد ت   دددددددددددددددددنَـت   دددددددددددددددددي النا َج  َولَكج

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
َدددددددوت َوَجدددددددد  الَ دددددددوتت  دددددددي  َلََدددددددي      -11 َج  لَقَدددددددد لَ

  
دددددددبج   َج دددددددغ   َعدددددددنج اللَ  َوإجن   دددددددي الَ دددددددوتج لدددددددي  ت

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 و ر يددددددددددددو  ل ددددددددددددا   ننددددددددددددي وّدعددددددددددددتـ        -11

  
  َك ددددددددو مددددددددن  لدددددددد  الخندددددددد ن و تدددددددد  مَددددددددي    

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 يدددددددا  دددددددا ف إن جرا دددددددي   ضددددددد ا  لـدددددددا   -11

  
  دددددددا م دددددددخي عدددددددن جَ ندددددددي الخددددددد ن والتََدددددددا  

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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العربيالنحو تايلوس في   

 تايلوس 6

 تايلوس

 للتواصل واتس 01156008819

 بٌن سبب كسر همزة )إّن( فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٖس

 ال ترٌدنً أن أتحدثحٌث إنك  سكتت -ٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد )حٌث( ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

ُهْم لََمَعُكْم { قال تعالى :  -ٕ َمانِِهْم ۙ إِنَّ ٌْ ِ َجْهَد أَ ُؤاَلِء الَِّذٌَن أَْقَسُموا بِاّللَّ  ٓ} أََهٰ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد )حٌث( ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

ِة {  قال تعالى :  -ٖ َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاِتَحُه لََتُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُولًِ اْلقُوَّ ٌْ  ٓ} َوآَت

 وقعت أول جملة القسم ׄ       الصلةوقعت أول جملة  ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

لَُة اْلَقْدِر{  } قال تعالى : -ٗ ٌْ لَِة اْلَقْدِر َوَما أَْدَراَك َما لَ ٌْ ا أَْنَزْلَناهُ فًِ لَ  ٓإِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

ُهمْ  أاََل   } قال تعالى : -٘ ِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  إِنَّ ْشُعُرونَ  اَل  َولَٰ ٌَ}ٓ 

 وقعت أول جملة القسم ׄ   وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

َذا إِنَّ  فِْرَعْونَ  َقْومِ  ِمنْ  اْلَمَلُ  َقالَ } قال تعالى :  -ٙ  ٓ{َعلٌِم   لََساِحر   َهٰ

 أول جملة القسموقعت  ׄ        (كًلوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

آهُ اْسَتْغَنٰى{  } قال تعالى : -7 ْطَغٰى . أَن رَّ ٌَ  َٓكًلَّ إِنَّ اإْلِنَساَن لَ

 وقعت أول جملة القسم ׄ        (كًلوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

َلٍة  -8 ٌْ ا أَنَزْلَناهُ فًِ لَ َباَرَكٍة {} حم  َواْلِكَتاِب اْلُمِبٌِن  إِنَّ  .مُّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

ْفَرقُوَن {  قال تعالى :  -9 ٌَ ُهْم َقْوم   ِكنَّ
نُكْم َولَٰ ُهْم َلِمنُكْم َوَما ُهم مِّ ِ إِنَّ ْحلِفُوَن بِاّللَّ ٌَ  ٓ} َو

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

َن اْلُمْؤِمنٌَِن لََكاِرُهوَن{ قال تعالى :  -ٓٔ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ ٌْ َك ِمن َب  ٓ: )َكَما أَْخَرَجَك َربُّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

ِ  َوْعدَ  إِنَّ  أاََل } قال تعالى :  -ٔٔ ِكنَّ  َحق   هللاَّ ْعلَُمونَ  اَل  أَْكَثَرُهمْ  َولَٰ ٌَ}ٓ 

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد )حٌث( ׄ    وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة ׄ    وقعت فً أول الكًلم ׄ  

 ٓ{ُمبٌِن   َنِذٌر   لَُكمْ  إِنًِّ َقْوِمهِ  إِلَىٰ  ُنوًحا أَْرَسْلَنا َولََقدْ } قال تعالى :  -ٕٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

ٌنَ  لَفًِ اأْلَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكًلَّ   } قال تعالى : -ٖٔ ٌِّ  ٓ{ِعلِّ

 (كًلوقعت بعد ) ׄ     وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

 لزم الرجل بٌته حتى إنه أصبح ال ٌراه أحد -ٗٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ         (حتىوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

ُه لََقْولُ َرُسوٍل َكِرٌٍم {   } َفًَل أُْقِسُم بَِما ُتْبِصُروَن َوَما اَل ُتْبِصُرونَ  -٘ٔ  إِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكًلم ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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العربيالنحو تايلوس في   

 تايلوس 7

 تايلوس

 للتواصل واتس 01156008819

 بٌن سبب فتح همزة )أّن( فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٗس

ُه اْلَحقُّ { قال تعالى :  -ٔ َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ى  اتَِنا فًِ اَلَفاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّ ٌَ  ٓ} َسُنِرٌِهْم آ

      فاعلنائب مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

ْت َوَرَبْت { قال تعالى :  -ٕ َها اْلَماَء اْهَتزَّ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا أَنَزْلَنا َعَل اتِِه أَنَّ ٌَ  ٓ} َوِمْن آ

   مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       ٌقع فاعلمؤولة بمصدر مؤول  ׄ  

   مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ      خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

ِعٌِر {  قال تعالى :  -ٖ ْهِدٌِه إِلَٰى َعَذاِب السَّ ٌَ ٌُِضلُُّه َو ُه  هُ َفأَنَّ ُه َمن َتَوالَّ ِه أَنَّ ٌْ  ٓ} ُكتَِب َعلَ

      فاعلنائب مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ      مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

ْرِجُعوَن { قال تعالى :  -ٗ ٌَ ُهْم اَل  ٍة أَْهلَْكَناَها أَنَّ ٌَ  ٓ} َوَحَرام  َعلَٰى َقْر

   مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ         مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ               خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

ٌُْبَعُثوَن { قال تعالى :  -٘ ْوِم  ٌَ ِحٌَن . لَلَبَِث فًِ َبْطِنِه إِلَٰى  ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّ  ٓ} َفلَْواَل أَنَّ

   مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ      خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

ِهْم ۚ{  قال تعالى :  -ٙ ٌْ ْتلَٰى َعلَ ٌُ َك اْلِكَتاَب  ٌْ ا أَنَزْلَنا َعلَ ْكفِِهْم أَنَّ ٌَ  ٓ} أََولَْم 

      فاعلنائب مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

َها َتْسَعٰى {  قال تعالى :  -7 ِه ِمن ِسْحِرِهْم أَنَّ ٌْ لُ إِلَ ٌَّ ٌَُخ ُهْم  ٌُّ  ٓ} َفإَِذا ِحَبالُُهْم َوِعِص

        فاعلنائب مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ      خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

الِِمٌَن {  قال تعالى :  -8 لَِك َجَزاُء الظَّ
ٰ
ِن فٌَِها ۚ َوَذ ٌْ اِر َخالَِد ُهَما فًِ النَّ  ٓ} َفَكاَن َعاقَِبَتُهَما أَنَّ

 اسم كان    مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ      مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

ُكْم فًِ اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن {  قال تعالى :  -9 َلْمُتْم أَنَّ ْوَم إِذ ظَّ ٌَ نَفَعُكُم اْل ٌَ  ٓ} َولَن 

    فاعلنائب مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ    

اِس أَْجَمِعٌَن { قال تعالى :  -ٓٔ ِ َواْلَمًَلئَِكِة َوالنَّ ِهْم لَْعَنَة هللاَّ ٌْ ِئَك َجَزاُؤُهْم أَنَّ َعلَ
 .ٓ} أُولَٰ

      فاعلنائب مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  

  خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

 و ر يددددددددددددو  ل ددددددددددددا   ننددددددددددددي وّدعددددددددددددتـ        -11

  
  َك ددددددددو مددددددددن  لدددددددد  الخندددددددد ن و تدددددددد  مَددددددددي    

 
      مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ       مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  
  خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     بدلمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  



  

 

العربيالنحو تايلوس في   

 تايلوس 8

 تايلوس

 للتواصل واتس 01156008819

 تقدددددددددداد لدددددددددد  األب ددددددددددا  قَدددددددددد  لقددددددددددا ـ    -11

  
 ألنـددددددددد  مدددددددددن نقددددددددد  ج  ددددددددد  قدددددددددد ع دددددددددوا  

 
   خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  
 فً محل جرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  
 إرا ال ددددددددددددددددَب يومددددددددددددددددا  راد الخ ددددددددددددددددا    -11

  
  ددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددد  ن ي دددددددددددددددددت  ب القددددددددددددددددددرت  

 
   خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  
 فً محل جرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  
 و اَضددددددو علددددددى ثَغددددددرج الخدددددد ينج ابت ددددددام      -11

  
ددددددددددددددد َن لددددددددددددددد َع بجدددددددددددددددـدا  ج    تتلَِّدددددددددددددددرت  ّن الخت

 
   مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ         مؤولة بمصدر مؤول ٌقع فاعل ׄ  
   مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ      خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  
   ددددددددددددا   ددددددددددددَاو ال نددددددددددددصرين ألندددددددددددد         -11

  
  دددددددددددددددَاو بددددددددددددددد   ر  األلدددددددددددددددن   ن ددددددددددددددد   

 
   خبرمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مبتدأمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  
 فً محل جر.مؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ     مفعول بهمؤولة بمصدر مؤول ٌقع  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

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

 عند حذف لٌت من الجملة السابقة تصبح:.ذا علم.......لٌت أخاك كان   -ٔ

 أخٌك كان ذا علم ׄ   أخوك كان ذا علم ׄ    أخوك كان ذو علم  ׄ    أخاك كان ذا علم ׄ  

 نقول:نحّول خبر ) لعلّ ( فً الجملة السابقة من مفرد إلى جملة ...عند لعل الكتاب عظٌم الفائدة .   -ٕ

 عظٌمة فوائده ׄ   عظٌم الفوائد - ׄ    فائدته عظٌمة - ׄ    فً إفادته عظٌم   – ׄ  

 ........عند إدخال إن على الجملة تصبح:الصادقون فً كًلمهم مخلصون فً أعمالهم . –ٖ

 ن فً كًلمهم مخلصون فً أعمالهم .ٌالصادق إن  ׄ       الصادقون فً كًلمهم مخلصون فً أعمالهم .إن  ׄ  

 ن فً أعمالهم .ٌن فً كًلمهم مخلصٌالصادق إن  ׄ       فً أعمالهم .ن ٌالصادقون فً كًلمهم مخلصإن   ׄ  

 ....إعراب كلمة الدنٌاإنما الدنٌا كبٌت نسجته العنكبوت ولعمري عن قرٌب كلّ من فٌها ٌموت. -ٗ

 مبتدأ ׄ     خبر إن  ׄ     اسم إن ׄ     فاعل  ׄ  

 على الجملة تصبح الًلعبان  كًلهما محترفان  فً الدوري المصري ......عند إدخال إن -٘

 إّن الًلعبٌن  كًلهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ   إّن الًلعبان  كًلهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ   إّن الًلعبان  كلٌهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ  

 نقول:......عند تحوٌل خبر لٌت إلى خبر مفرد . لٌت القاضً أحكامه عادلة  -ٙ

 بالعدل ٌحكم   ׄ    حكمه عادل   ׄ    ٌعدل فً الحكم   ׄ    أحكامه  ةعادل – ׄ  

 أمسى معلمو المدرسة مقتنعٌن بضرورة التدرٌبات الإللكترونٌة.....عند وضع )إّن( مكان ) أمسى(  : -7

 أن  معلمٌن المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ   إن معلمو المدرسة مقتنعٌن بضرورة التدرٌبات      ׄ  

 أن  معلمو المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ     أن  معلمً المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ  
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العربيالنحو تايلوس في   

 تايلوس 9

 تايلوس

 للتواصل واتس 01156008819

 لٌت أخاك  ذا علم  فنستفٌد منه.....عند اتصال  )ما( بلٌت تصبح الجملة: -8

 أخاك  ذو علم  فنستفٌد منهلٌتما  ׄ      لٌتما أخاك  ذا علم  فنستفٌد منه ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ     لٌتما أخوك  ذو علم  فنستفٌد منه ׄ  

 خرجت من الغرفة فإذا إن محمدا ٌضرب أخاه ......حكم همزة )إّن( هنا -9

 جواز الكسر والفتح ׄ      وجوب الفتح ׄ     وجوب الكسر ׄ  

لَِك لَِعْبَرًة لَِّمن قال تعالى: " -ٓٔ
ٰ
ْخَشىٰ إِنَّ فًِ َذ  ".............. حكم تقدٌم خبر )إّن ( هنا هوٌَ

 ممتنع ׄ       واجب ׄ      جائز  ׄ  

   ددددددددا ل ددددددددو كدددددددد  اثندددددددد ن ب ـ ددددددددا  ددددددددو       -11

  
 مددددددددددددددن الندددددددددددددداس واألنَددددددددددددددا  يلتق ددددددددددددددان    

 
 :هو  خبر لٌت فً قول الشاعر  
 . ٌلتقٌان ׄ     من الناس ׄ     بٌنهما ׄ       كل ׄ  
 إن كدددددان مدددددن ربخدددددوا التددددداري   ددددد  ن دددددَي   -11

  
 علددددددددى الَءددددددددـور    دددددددد ني  ر دددددددد  الن ددددددددَا  

 
 حكم همزة إن هنا :

 جواز الكسر والفتح ׄ      وجوب الفتح ׄ     وجوب الكسر ׄ  
 إن قدددددددددي ثوبددددددددد  الدددددددددصم ال  دددددددددد   ددددددددد    -11

  
 لضددددددددددددددددد ا  يددددددددددددددددد رم بكددددددددددددددددد  ضددددددددددددددددد ا   

 
 نوع الًلم فً قوله )لضٌاء(

 الم القسم ׄ     الم التوكٌد ׄ     الم التعلٌل ׄ      الم الجر ׄ  
دددددددـت ح لَددددددد ت َلدددددددََب     -11 َحبت لَددددددد ح يَ ح ددددددد  َكأَن َ دددددددا الء 

  
دددددددددددددددلَ حَ انت   نح َا لت دددددددددددددددا َوَ  َملَدددددددددددددددَ  الدددددددددددددددد  م   يَوح

 
 إعراب كلمة ) الصعب( هنا:

 مبتدأ ׄ     خبر كأن  ׄ     اسم كأن  ׄ      فاعل  ׄ  
  َ ابتدددددددددد ج إججدددددددددد    َومددددددددددا بجدددددددددد ج قتدددددددددددَر      -11

  
ددددددددددددا َعلَدددددددددددي    دددددددددددد  ت َعدددددددددددد ن  َ َ َـت ددددددددددددن مج  َولَكج

 
 إعراب كلمة "حبٌبها"

 خبر  ׄ    مبتدأ مؤخرأ ׄ            خبر لكن ׄ      اسم لكن ׄ  
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