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األدوات مر بنا خالل الدروس السابقة مجموعة من األدوات،  مثل : حروف الجر، وأدوات االستفهام ، وكم 

  -ما –بنوعٌها وسنتوقف هنا عند أشهر هذه األدوات ؛ للتعرف على استعماالتها المختلفة فً اللغة وهً)من 

 الم (.لا -ال

 استعماالت )من(:

 الشرط. وتعرب مبتدأ غالًبا. مثل: من ٌذاكر ٌنجح.شرطٌة:  تجزم فعل الشرط وجواب  – ٔ

استفهامٌة : وٌسأل بها عن عاقل وٌكون آخر جملتها عالمة استفهام ، وتعرب مبتدأ ،مثل: من أخوك؟ ،  - ٕ

 ومفعوالً به ،مثل: من تصادق ؟، و مجرور ، مثل : لمن القلم ؟

–بعدها من صلة ال محل لها من اإلعراب الموصولة : وتعرب مبنٌة حسب موقعها فً الجملة وال بد  - ٖ

 سمعت أخبار سارة عمن احب .

 استعماالت )ما(: -

 شرطٌة جازمة، مثل: ما تقدم من خٌر تجده . - ٔ

 اسم موصول : )وهً التً تكون بمعنى الذي(، مثل: )افعل ما ٌأمرك هللا به(. - ٕ

حرف الجر اما إذا أصبحت ) لماذا ( فال اسم استفهام لغٌر العاقل، وٌجب حذف ألفها إذا دخل علٌها  - ٖ

 حذف ، مثل:      ما األدب ؟ عالم الخالف بٌن األشقاء ؟ لماذا قرأت ببطء ؟ 

 وتعرب مبتدأ أما إذا جاء بعدها فعل فتعرب مفعوالً به.    

 تعجبٌة :  مثل: )ما أجمل الطبٌعة!( وتعرب مبتدأ . - ٗ

، مثل : ما أهمل الطالب دراستهم ، أو االسمٌة / ما محمد  إال حرف نفً : وتدخل على الجملة الفعلٌة  - ٘

 رسول

 ما النحو صعباً . ا ، مثل:قد تعمل ما عمل  لٌس فٌكون اسمها مرفوعاً وخبرها منصوب -   مالحظة مهمة: 

 حرف مصدري فتؤول مع ما بعدها بمصدر ، مثل:  )سرنً ما عملته(؛ أي: سرنً عملك . - ٙ

 ، مثل : جئت ألمر ما . نعت السم نكرة - 7
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 زائدة : ما الزائدة نوعان : - 8

 زائدة كافة :    -أ    

 كثر ما ( . -اقلم –ا تكف الفعل عن طلب الفاعل ، مثل:  ) طالم - 

 كما تكف إن وأخواتها عن العمل ، مثل:  إنما المؤمنون إخوة .  - 

 وتكف )رب( عن الجر ، مثل : ربما االمتحان سهل .  - 

 شرحت الدرس بٌنما الموجه موجود . –كما تكف الظرف عن الجر  - 

 وتكون زٌادتها فً المواضع اآلتٌة : زائدة غٌر كافة :  -ب   

 بعد لٌت ، مثل: لٌتما الفالحٌن منتبهون .  – 

 الباء ( ، مثل:  عما قلٌل ٌتحد العرب انطلقت الرصاصة ، "فبما رحمة من ربك.."     –بعد حرفً الجر ) عن  -

 بعد إذا الظرفٌة، مثل : إذا ما اقتنٌت الرسالة تتفوق . - 

  قبل ) بٌن (  ، مثل:  قرأت ما بٌن القوسٌن . - 

 أٌنما تذهب نستمتع ، أٌا ما تدعو فله األسماء الحسنى أٌاما ، مثل:   -ا بعد أدوات الشرط الجازمة :  أٌنم - 

 فً أسلوب )السٌما(. -

 استعماالت )ال(: -

 ناهٌة فتجزم المضارع ، مثل : ال تؤجل عمل الٌوم إلى الغد . - ٔ

 نافٌة ، مثل : ال ٌتكاسل إال ضعٌف الطموح .  - ٕ

 طالب مهمالقد تعمل ال النافٌة عمل لٌس ، مثل : ال  مالحظة مهمة:     

 عاطفة بٌن اسمٌن ، مثل : المؤمن قوي ال ضعٌف . - ٖ

 نافٌة للجنس فتعمل عمل )إن( ، مثل : ال أمان لخائن . - ٗ

 ال ، لم ٌحضر . -حرف جواب الستفهام مثبت ،  مثل : أحضر أبوك ؟  - ٘

 استعماالت )الالم(:

 رورا.  ولها معان كثٌرة منها: ) الم الجر (:و هً تدخل علً االسم وٌكون االسم بعدها مج - ٔ

 الم االستغاثة )بالفتح( : ٌا للناس، فإذا أردت التعجب )فبالكسر(. - 

 الم الُملك مثل: هذه الّدار لزٌد. - 

 الم السبب كقوله تعالى: "إنما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاِ" أي من أجله. - 

 لُِرؤٌتِِه وأْفِطروا لِرؤٌته(.الم )َبْعَد(، كقوله صلى هللا علٌه وسلم: )صوموا  - 

ة فً الحقٌقة باهلل . -   الم التخصٌص كقولك: الحمد هلل، فهذه الم مختصَّ
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هُ، وٌقال: ٌا للعجب. -   الم التعجب كقوله: هلل درُّ

 )الم التعلٌل( وهً تنصب المضارع : ) ذاكر لتنجح (  – ٕ 

 ٌة ( : ماكنت ألغدر بصدٌقً.)الم الجحود( وهً تنصب المضارع ) و تسبق بكان منف – ٖ 

 لتسَع (  -التذاكرو –الم األمر وهً تجزم المضارع : ) لتذاكْر -ٗ 

 ) الم القسم  ( :تأتً فً جواب القسم : )و هللا ألكتبن الدرس ( وال تؤثر فً اإلعراب .  - ٘ 

 ثرت من الخٌر.واقعة فً جواب لو أو لوال. مثل: لوال هللا لهلكنا، ولو كنت أعلم الغٌب الستك - ٙ 

 ) الم التوكٌد أو الم االبتداء ( : وهً تدخل علً االسم وال تؤثر فً اإلعراب ولها مواضع: - 7 

 تدخل على المبتدأ،  وتسمى الم اإلبتداء ، نحو قوله عّز وجلّ: ألْنُتْم أَشدُّ َرْهَبًة فً ُصدوِرِهْم ِمَن هللاِ". -     

 فً خبر إنَّ مثل: إنَّ زٌداً لقائم -     

 وفً خبر المبتدأ، مثل: أمُّ الُحَلٌِس لََعجوٌز َشْهَرَبهْ  -     

إن فً السماء  داتأتً فً خبر إن أو اسمها المتأخر وتسمى الالم المزحلقة ، مثل: ) إن الجو لبار -     

 لخبرا ( .

 ( https://dardery.site/archives/3988للتدرية اإللكتروني والتأكد من اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 

 

 تدريب

 س: تخير الصواب من تين الثدائل المتاحة

ا ُموَسى  »:قال تعالى: ٔس ٌَ ِمٌنَِك  ٌَ  فً اآلٌة السابقة؟« ما »....ما نوع «. َوَما ِتْلَك بِ

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   استفهامٌةׄ  

ررررررررررررَ  وال: ٕس ٌْ نُ  ال فرررررررررررٌَمنْ  َخ رررررررررررَوط   نْفَسرررررررررررهُ  ٌُ

  
ْهرِ  نائِبررررررررررراتِ  علرررررررررررى   .َتُنررررررررررروب حرررررررررررٌنَ  الررررررررررردَّ

 
 فً البٌت السابق .« من» 

 زائدةׄ   استفهامٌةׄ   موصولةׄ   شرطٌةׄ  

 فً اآلٌة السابقة؟« ما »ما نوع «..... اأْلَْرِض َجِمًٌعا   ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فًِ» :قال تعالى: ٖس

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ          موصولةׄ   زائدةׄ  

   لحظرررررررررة فرررررررررً كلررررررررره حقررررررررردي ونسرررررررررٌت: ٗس

  
 .علٌرررررررررره؟ حقرررررررررردت قررررررررررد إنررررررررررً قررررررررررال مررررررررررن 

 
 فً البٌت السابق .« من»

 زائدةׄ   استفهامٌةׄ   موصولةׄ   شرطٌةׄ  

 

https://dardery.site/archives/3988
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 شرررررَرفً مرررررنْ  والّنقصرررررانَ  الَعٌررررربَ  أبعررررردَ  مرررررا: ٘س

  
رررررررررررررا أَنرررررررررررررا  ٌّ  .َوالَهرررررررررررررَرمُ  الّشرررررررررررررٌبُ  َوذانِ  الّثَر

 
 فً البٌت السابق؟« ما »ما نوع 

 نافٌةׄ   تعجبٌةׄ   موصولةׄ   استفهامٌةׄ  

هَتِدي لَِنفِسهِ : » ٙس ٌَ َما   فً اآلٌة السابقة .« من«. ......»َمِن اهَتَدى َفإِنَّ

 زائدةׄ            استفهامٌةׄ   موصولةׄ   شرطٌةׄ  

ًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا  » تعالى:  :قال7س ٌْ ِ ُهَو َخ ٍر َتِجُدوهُ ِعْنَد هللاَّ ٌْ ُموا ألْنفُِسُكْم ِمْن َخ « ما »ما نوع «...... َوَما ُتَقد 

 فً اآلٌة السابقة؟

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   تعجبٌةׄ  

 فً اآلٌة السابقة؟« ال»ما نوع «...... َوَطَمًعاَوال ُتْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض َبْعَد إِْصالِحها َواْدُعوهُ َخْوًفا : » 8س

 ناهٌة.ׄ   عاطفة.ׄ   نافٌة للجنس.ׄ   زائدة.ׄ  

 فً الجملة السابقة؟« ما »ما نوع «...... قرأت موضوًعا ما » :قال تعالى: 9س

 مصدرٌةׄ                    نافٌةׄ                                  زائدةׄ       نكرة مبهمةׄ  

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطٌنٍ » : ٓٔس ْنُه َخلَْقَتنًِ ِمن نَّ ٌر م  ٌْ ....ما نوع «. َقالَ َما َمَنَعَك أاَلَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك  َقالَ أََنا َخ

 فً اآلٌة السابقة؟« ال»

 ناهٌة.ׄ       عاطفة.ׄ   نافٌة للجنس.ׄ   زائدة.ׄ  

ْن َعِملَ َصالًِحا َفلَِنفْ » :قال تعالى: ٔٔس ٍم ل ْلَعبٌِِد  مَّ َك بَِظالَّ َها َوَما َربُّ ٌْ « ما »ما نوع «.... ِسِه َوَمْن أََساَء َفَعَل

 فً اآلٌة السابقة؟

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   مصدرٌةׄ  

ْعَمُهونَ : » ٕٔس ٌَ انِِهْم  ٌَ َذُرُهْم ِفً ُطْغ ٌَ ُ َفال َهاِدَي لَُه َو ٌُْضلِِل هللاَّ  اآلٌة السابقة؟فً « ال»ما نوع «...... َمْن 

 ناهٌة.ׄ   عاطفة.ׄ   نافٌة للجنس.ׄ   زائدة.ׄ  

ا» :قال تعالى: ٖٔس ًٌّ الة والزكاة ما ُدْمُت ح  فً اآلٌة السابقة؟« ما»....ما نوع «. وأوصانً بالصَّ

 نافٌةׄ   كافةׄ   موصولةׄ   مصدرٌة ظرفٌةׄ  

 



  

 

العربي وحنالتايلوس في   

 تايلوس 6

 تايلوس

 للتواصل واتس 01156008819

 تدركرررررررره عررررررررٌنَ  ال مررررررررا ٌرررررررردِرك القلررررررررب: ٗٔس

  
 .البصرررررررُ  ال الررررررنفسُ  استحسررررررنته مررررررا والحسررررررن 

 
 فً البٌت السابق مرتٌن، فما نوع كلٍّ منها، على الترتٌب؟« ال »وردت 

 عاطفة. -نافٌة للجنس ׄ    نافٌة للجنس -عاطفة.ׄ          ناهٌة -بنافٌة للجنس.ׄ            عاطفة -زائدة.ׄ  

َن » :قال تعالى: ٘ٔس ٌْ َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َب ُكْم  إِنَّ ٌْ  فً اآلٌة السابقة؟« ما»ما نوع «. ....   أََخَو

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   كافةׄ  

ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن" ٙٔس َ اَل 
 : قال تعالى : "َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد فًِ اأْلَْرِض ۖ إِنَّ هللاَّ

 فً اآلٌة السابقة مرتٌن، فما نوع كلٍّ منها، على الترتٌب؟« ال »وردت 

 عاطفة. -نافٌة للجنس ׄ    نافٌة للجنس -عاطفة.ׄ   نافٌة -ناهٌة.ׄ           عاطفة -زائدة.ׄ  

 

 غرٌبررررررررررا قرررررررررروم فررررررررررً كنررررررررررت مررررررررررا إذا:7ٔس

  
 .ٌسرررررررررررررررررررررررتطاب بفعرررررررررررررررررررررررل فعررررررررررررررررررررررراملهم 

 
 فً البٌت السابق؟« ما»ما نوع  

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   زائدةׄ  

 : كل الجمل التالٌة صحٌحة ما عدا:8ٔس

 سررت بما فعله محمد صدٌقكׄ      علمت بما قلتׄ  

 ربما ٌعود الغائب ٌوماׄ      مما تشكو ؟ هل أحضر لك الطبٌب؟ׄ  

 بقٌررررررررررت مررررررررررا األخرررررررررالق األمررررررررررم إنمرررررررررا:9ٔس

  
 .ذهبررررررررررروا أخالقهرررررررررررم ذهبرررررررررررت هرررررررررررم فرررررررررررإن 

 
 فً البٌت السابق مرتٌن، فما نوع كلٍّ منها، على الترتٌب؟« ما»وردت 

 نافٌة، وتعجبٌة.ׄ            كافة، و مصدرٌة.ׄ             موصولة، وشرطٌة.ׄ           شرطٌة، وكافة.ׄ  

وا ِمْن َحْولَِك  » :قال تعالى: ٕٓس ا َغلٌَِظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ ِ لِنَت لَُهْم   َولَْو ُكنَت َفًظّ َن هللاَّ ما نوع «. َفِبَما َرْحَمٍة م 

 فً اآلٌة السابقة؟« ما»

 نافٌةׄ           غٌر كافةׄ                     موصولةׄ    كافةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3988للتدرية اإللكتروني والتأكد من اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 
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