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مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من 

 المنصوبات

 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

 
 
 
 
 ظرف الزمان: اسم ٌأتً لٌبٌن زمان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسؤال أداته: )متى(.  -ٔ

 ورجعت من المدرسة عصًرا. -قمت صباًحا  -مثل: سافرت لًًٌل 

 ظرف المكان: اسم ٌأتً لٌبٌن مكان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسؤال أداته: )أٌن(.  -ٕ

 تجاه التًلمٌذ. -ٌقف المعلم أمام السبورة  -أجلس فوق الكرسً  -مثل: سرت فوق الرمل 

 الظرف المتصرف والظرف غٌر المتصرف  -

أو مبتدأ وخبرا وفاعًل  ظرف الزمان المتصرف: هو ما ٌستعمل ظرًفا وغٌر ظرف )أي ٌكون ظرًفا  - ٔ

 فٌه.سٌأتً ٌوم سعٌد نفرح   -دا إن ٌومكم سعٌ  -دا مثل: ٌومكم سعٌ  ،ومفعوال(

 ظرف الزمان غٌر المتصرف: هو كل اسم ال ٌأتً إال ظرفا للزمان أو مجرور بحرف جر. - ٕ

 مثل: قطُّ )وتختص بالزمن الماضً(، عوض، أٌان، قبل، بعد، متى، اآلن، أبًدا.     

  -الظروف المبنٌة: : -

 دون((  -أٌن –َثمَّ  -ا هن –)حٌُث ظروف المكان المبنٌة:  - ٔ

: ظرف الستغراق الزمن  -أٌان  -إْذ للزمن الماضً -)إذا للزمن المستقبل الزمان المبنٌة:ظروف  -ٕ قطُّ

ا بمعنى حٌن  -اآلن -أمِس  –بٌنا وبٌنما  )األَلف، وما زائدتان(  -الماضً   ُمذ، منُذ: للزمان الماضً(. -لمَّ

 ظروف مشتركة للزمان والمكان: -

 –د عن –بٌن   -د بع –تحدد استعمالها من معنى الجملة: مثل: قبل الظروف التً تصلح للمكان والزمان: وٌ

 خرجت قبل السابعة.  -مثل: ٌقع منزلنا قبل منزلكم  ، وسط



  

 

العربي النحو في تايلوس   
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 ما ٌنوب عن الظرف: ٌنوب عن الظرف ماٌلً: -

ًَّ المحطة(. - ٔ ًَّ المحطة، )انتظرت زمناً طوًٌلً مكاناً شرق  صفته: انتظرت طوًٌلً من الزمن شرق

ٌَّز: لزمت فراشً عشرٌن ٌوماً عدده  -ٕ  سرت خمسَة أَمٌال. -المم

ن. -ٖ ٌْ ن الباقٌ ٌْ  كل وبعض )مضافتٌن للظرف(: مشٌت بعَض الطرٌق ثم هرولت كلَّ المٌل

 المصدر المتضمن معنى الظرف: استٌقظت طلوَع الشمس = وقت طلوع الشمس. -ٗ

 مًلحظات مهمة

دون(، وتكون زائدة، وٌظل االسم بعد هذه   -د بع –قبل  -حٌن   -دقد تدخل )ما( على بعض الظروف )عن -

 الظروف مضاًفا إلٌه. مثل: طلبت من الطًلب الحضور دونما تأخٌر. 

 

 .-ما ٌجوزنصبه على الظرفٌة من أسماءالمكان والزمان: -

 جمٌع أَسماِء الزمان ٌجوز أَن تنصب على الظرفٌة. - ٔ   

 المكان إال : الٌصلح للنصب من  أَسماءُ  - ٕ   

 ، مثل: جلست مجلَس المعلم  .اسم المكان المشتق -     

 : )فوق وتحت وٌمٌن وشمال وأَمام وخلف(،مثل: المبهمات غٌر ذات الحدود كأَسماِء الجهات -     

 جلست أمام المنزل -  سرت خلَف والدي  -   

 تقول: مشٌت مًٌلً وزحفت األَفعى متراً. أَسماِء المقادٌر مثل الذراع والمتر والمٌل والفرسخ  -     

أسماء المكان المختصة )ذات الحدود( فًل تنصب بل تجر بـ))فً(( مثل: جلست فً القاعة  مًلحظة : 

 وصلٌت فً المعبد.

 ( https://dardery.site/archives/3589للحدرٔة اإللكحرَوٓ َالحأكد مه اإلجاتات اضغط ػلّ الراتط  ) 

 فيهات على المفعول تـــدريـــب

 تٕه وُع الظرف الُارد  فٓ  األمثلة الحالٕة مه حٕث الزمان َالمكان: – 1س

ْفَعلُوَن { قال -ٔ ٌَ  تعالى: } َقالُوا اآْلَن ِجْئَت بِاْلَحقِّ ۚ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا 
 مكانظرف ׄ        ظرف زمان  ׄ  

ِن فًِ اْلَمِدٌَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَما {  -ٕ ٌْ تٌَِم ٌَ ِن  ٌْ ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِغًَلَم  قال تعالى: } َوأَمَّ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

َك َفَقاتًَِل { قال -ٖ ا َداُموا فٌَِها ۖ َفاْذَهْب أَنَت َوَربُّ ْدُخلََها أََبًدا مَّ ا لَن نَّ ا ُموَسٰى إِنَّ ٌَ  تعالى: } َقالُوا 
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

اَذا َتكِسُب َغًدا َوَما َتدِري َنفٌس بِأَيِّ أَرٍض، َتُموُت {. -ٗ  قال تعالى: } َوَما َتدِري َنفٌس مَّ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

https://dardery.site/archives/3589
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 قال تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا فرٌقا من الذٌن أوتوا الكتاب ٌردوكم بعد إٌمانكم كافرٌن { -٘
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ْوِد اْلَعِظٌِم َوأَْزلَْفَنا َثمَّ  -ٙ  اآْلَخِرٌَن {.قال تعالى: } َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ْلَتِفْت ِمنُكْم أََحٌد َواْمُضوا  -7 ٌَ بِْع أَْدَباَرُهْم َواَل  ِل َواتَّ ٌْ َن اللَّ ُث ُتْؤَمُروَن {.قال تعالى: } َفأَْسِر بِأَْهلَِك ِبقِْطٍع مِّ ٌْ  َح
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 قال تعالى: } فأوحى إلٌهم أن سبحوا بكرة وعشٌا {  -8
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ا {. -9 ًٌّ َم ِجثِ ُهْم َحْولَ َجَهنَّ اِطٌَن ُثمَّ لَُنْحِضَرنَّ ٌَ ُهْم َوالشَّ َك لََنْحُشَرنَّ  قال تعالى: } َفَوَربِّ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

اُس  قال -ٓٔ َفُكُم النَّ َتخطَّ ٌَ ْسَتْضَعفُوَن فًِ األَْرِض َتخافُوَن أَن   {...تعالى: } َواْذُكُروا إِْذ أَنُتْم َقلٌِلٌ مُّ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

َك قِْبلًَة َتْرَضاَها ۚ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم {. -ٔٔ نَّ ٌَ  قال تعالى: } َفلَُنَولِّ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

َها َوَتَرُكوَك َقاِئماً { قال -ٕٔ ٌْ وا إِلَ  تعالى: } َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهواً انَفضُّ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 قال تعالى: } َولَُكْم فٌَِها َجَمالٌ ِحٌَن ُتِرٌُحوَن َوِحٌَن َتْسَرُحوَن {. -ٖٔ
 مكان ظرفׄ        ظرف زمان  ׄ  

ٍء َقطُّ إاِلَّ شَ قال )ص(:"  -ٗٔ ًْ ٍء َقطُّ إاِلَّ َزاَنُه َواَل ُنِزَع ِمْن َش ًْ ُكْن فًِ َش ٌَ ْفَق لَْم  ا َعاِئَشُة اْرفُقًِ َفإِنَّ الرِّ  "اَنهُ ٌَ
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ذذذذذذذذذذذذذذذىا -11 صق َق َىذذذذذذذذذذذذذذذا لقذذذذذذذذذذذذذذذ   قُ    َُ اَفحقرق  ُمىذذذذذذذذذذذذذذذ

  
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذىقغق ال َذذذذذذذذذذذذذذذذذذراُ  تَىذذذذذذذذذذذذذذذذذذا    َ مذذذذذذذذذذذذذذذذذذا نق  َلَِله

 
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

11-  ًَ  ٔذذذذذذذذذامه ٔاذذذذذذذذذُُد لذذذذذذذذذدِ الضذذذذذذذذذ اَ  ت رفذذذذذذذذذ

  
 َلذذذذذذذذذذذذذدِ الىهذذذذذذذذذذذذذُاَ  تأحضذذذذذذذذذذذذذَه اإَل ذذذذذذذذذذذذذرا    

 
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 حثذذذذذذذذذ  ال إؼذذذذذذذذذة ملحذذذذذذذذذ   ػذذذذذذذذذ لّ ػى ذذذذذذذذذٓ -11

  
 مذذذذذذذذذذه  ا ٔؼاجذذذذذذذذذذة م ذذذذذذذذذذىَُا    ا اضذذذذذذذذذذ رتا    

 
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 ال جظلمذذذذذذذذذذذذذهه   ا مذذذذذذذذذذذذذا كىذذذذذذذذذذذذذث م حذذذذذذذذذذذذذدرا   -11

  
     َ جقؼُذذذذذذذذذذًُ ُٔ عَ ذذذذذذذذذذٓ  لذذذذذذذذذذّ الىهذذذذذذذذذذدق رع  فقذذذذذذذذذذالظُلعُ  مق

 
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 و ذذذذذذذ ع فذذذذذذذ دنق حٕذذذذذذذُث  ذذذذذذذ ثق مذذذذذذذه الٍذذذذذذذُِ -11

  
 مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة   ال لل ثٕذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَة األَ َ    

 
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ذذذذذذؼق قثع  -02 ذذذذذذ ق الىذذذذذذاُس ال ضذذذذذذانق ألضع ُع َنق لقذذذذذذ  َق

  
اَنذذذذذذذذذذ َ     َق ذذذذذذذذذذؼافا  لقذذذذذذذذذذدقِ ُكذذذذذذذذذذ    لقذذذذذذذذذذٍٕه   ضع  ػق

 
 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589للحدرٔة اإللكحرَوٓ َالحأكد مه اإلجاتات اضغط ػلّ الراتط  ) 

https://dardery.site/archives/3589
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 تٕه وُع الظرف الُارد  فٓ  األمثلة الحالٕة مه حٕث اإلػراب َ الثىاء: –0س 

 
ْسَتْقِدُموَن {. -ٔ ٌَ ْسَتأِْخُروَن َساَعًة ۖ َواَل  ٌَ  قال تعالى: } َفإَِذا َجاَء أََجلُُهْم اَل 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
ُ َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفٌُكْم َضْعًفا { قال -ٕ  تعالى: } اآْلَن َخفََّف َّللاَّ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
الِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َحَسناً ) قال -ٖ ْعَملُوَن الصَّ ٌَ َر اْلُمْؤِمنٌَن الَّذٌَن  ٌَُبشِّ  ( ماِكثٌَن فٌِه أََبداً {ٕتعالى: } َو 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
َت َنِعًٌما َوُمْلًكا َكبًٌِرا {. -ٗ ٌْ َت َثمَّ َرأَ ٌْ  قال تعالى: } َوإَِذا َرأَ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
َجَرَة { قال -٘ ِذِه الشَّ ُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهٰ ٌْ  تعالى: } َوُكًَل ِمْنَها َرَغًدا َح

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
اُس  قال -ٙ َفُكُم النَّ َتخطَّ ٌَ ْسَتْضَعفُوَن فًِ األَْرِض َتخافُوَن أَن   {...تعالى: } واْذُكُروا إِْذ أَنُتْم َقلٌِلٌ مُّ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
َك ُبْكَرًة َوأَِصًًٌل { قال -7  تعالى: } َواْذُكِر اْسَم َربِّ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
اِع إَِذا َدَعاِن { قال -8  تعالى: } َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب ۖ أُِجٌُب َدْعَوَة الدَّ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
َدَها لََدى اْلَباِب { قال -9 ٌِّ ا َس ٌَ ْت َقِمٌَصُه ِمن ُدُبٍر َوأَْلَف  تعالى: } َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
ُ إاِلَّ بِا قال -ٓٔ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ ًها آَخَر َواَل  ِ إِلَٰ ْدُعوَن َمَع َّللاَّ ٌَ  ْلَحقِّ {تعالى: } َوالَِّذٌَن اَل 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
ْسَتْعِجلُ ِمْنُه اْلُمْجِرُموَن { قال -ٔٔ ٌَ اَذا  اًتا أَْو َنَهاًرا مَّ ٌَ ُتْم إِْن أََتاُكْم َعَذاُبُه َب ٌْ  تعالى: } قُلْ أََرأَ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
َذا لََساِحٌر َعلٌٌِم { قال -ٕٔ  تعالى: } َقالَ لِْلَمََلِ َحْولَُه إِنَّ َهٰ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
ُت َرُجًًل َقطُّ أََشدَّ َتَحفًُّظا فًِ َمْنِطقِِه ِمْن ُعَمَر قال أحدهم ٌصف الخلفة عمر بن عبد العزٌز: " -ٖٔ  ٌْ  "...َما َرأَ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
 ٌىذذذذذذذذذذذا َمٍذذذذذذذذذذذاُد ال ذذذذذذذذذذذة  ٌذذذذذذذذذذذ  جذذذذذذذذذذذَكرٔهع  -11

  
 ٌَذذذذذذذذذذذا ٌىذذذذذذذذذذذا تذذذذذذذذذذذاألمش  ذذذذذذذذذذذاب الضذذذذذذذذذذذمرع    

 
 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 مذذذذذذذذذا ٔلثذذذذذذذذذُث ال ذذذذذذذذذة   نع جثذذذذذذذذذدَ  ذذذذذذذذذُاٌديُ  -11

  
ا    َق َنع لقذذذذذذذذذذذ ع ُٔثعذذذذذذذذذذذَدَي  قتقذذذذذذذذذذذدق  َمذذذذذذذذذذذه الُمَ ذذذذذذذذذذذة   

 
 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 مذذذذذذا ا صذذذذذذأَر  مذذذذذذ ه  ذذذذذذؼرْ َمذذذذذذه  دتذذذذذذٓ  -11

  
 حذذذذذذذذذُافر ال ٕذذذذذذذذذ  داصذذذذذذذذذ ث ػىذذذذذذذذذدوا األدتذذذذذذذذذا   

 
 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ٕعلقذذذذذّ لقذذذذذُدنع  قذذذذذره  ذذذذذارتٓ -11 َُلعذذذذذُث َمذذذذذهع لق  َمذذذذذا 

  
  لذذذذذذذذذذّ الٕذذذذذذذذذذَُ  كالُم  ذذذذذذذذذذّ تكذذذذذذذذذذ   صذذذذذذذذذذثٕ َ    

 
 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
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وَٕ ذذذذذذذذذذذذذذذا   -11 ٔعذذذذذذذذذذذذذذثق فذذذذذذذذذذذذذذٓ ُ لُذذذذذذذذذذذذذذ   دق ارق    ا جق

  
 فأوذذذذذذذذذذذذذذذذثق َمذذذذذذذذذذذذذذذذهع جااَرٔذذذذذذذذذذذذذذذذً صذذذذذذذذذذذذذذذذُاءُ    

 
 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 
 فقمذذذذذذذذذذا  قكثقذذذذذذذذذذرق اإَل ذذذذذذذذذذُان حذذذذذذذذذذٕهق جقؼذذذذذذذذذذد ٌُ      -11

  
ُ  فذذذذذذذذذذذذذذذذٓ الىا َثذذذذذذذذذذذذذذذذاَت َقلٕذذذذذذذذذذذذذذذذ ُ     لقَكذذذذذذذذذذذذذذذذىٍق  َق

 
 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

  ن الاىذذذذذذذذذذذذُن َراء و ذذذذذذذذذذذذ  َ ا ذذذذذذذذذذذذ دْ -02

  
  َلذذذذذٕش فذذذذذٓ تؼذذذذذـ الاىذذذذذُن ن           ذذذذذ ُاب   

 
 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589للحدرٔة اإللكحرَوٓ َالحأكد مه اإلجاتات اضغط ػلّ الراتط  ) 

 
 تٕه وُع الظرف الُارد  فٓ  األمثلة الحالٕة مه الح رف َ ػد  الح رف: –3س 

 
ْوُم اْلُخُروِج { قال -ٔ ٌَ لَِك 

ٰ
َحَة ِباْلَحقِّ ۚ َذ ٌْ ْسَمُعوَن الصَّ ٌَ ْوَم  ٌَ  تعالى: } 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 تعالى: } والصابرٌن فً البأساء والضراء وحٌن البأس { قال -ٕ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ِه َوَسلََّم ، لََنْمُكُث َشْهًرا َما ُنوقُِد فٌِِه بَِنارٍ جاء فً األثر:"  -ٖ  ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى َّللاَّ ا آلَ ُمَحمَّ  "إِْن ُكنَّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 تعالى: } َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه ۚ َوُهَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر { قال -ٗ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ا َبنًِ آَدَم ُخُذوا ِزٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد {. -٘ ٌَ  قال تعالى: } 

 متصرفظرف غٌر ׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ُموَنُه عَ  قال -ٙ ٌَُحرِّ ٌُِحلُّوَنُه َعاًما َو ٌَُضلُّ بِِه الَِّذٌَن َكَفُروا  اَدةٌ فًِ اْلُكْفِر ۖ  ٌَ ِسًُء ِز َما النَّ  اًما {تعالى: } إِنَّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ٌُْؤِمُنوَن بِِه { قال -7 ِهْم َو ُحوَن بَِحْمِد َربِّ ٌَُسبِّ ْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه  ٌَ  تعالى: } الَِّذٌَن 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َهاِر { قال -8 َن النَّ ْلَبُثوا إاِلَّ َساَعًة مِّ ٌَ  تعالى: } َكأَن لَّْم 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ُر ِمْنُه {. -9 ٌْ  قال تعالى: } َوَقالَ اآْلَخُر إِنًِّ أََرانًِ أَْحِملُ َفْوَق َرْأِسً ُخْبًزا َتأُْكلُ الطَّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 تعالى: } قُل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكلَِماِت َربًِّ لََنفَِد اْلَبْحُر َقْبلَ أَن َتنَفَد َكلَِماُت َربًِّ { قال -ٓٔ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َتَوفَّى اأْلَنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم َتُمْت فًِ َمَناِمَها { قال -ٔٔ ٌَ  ُ  تعالى: } َّللاَّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  
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َدَها لََدى اْلَباِب ۚ َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَْهلَِك ُسوًءا { قال -ٕٔ ٌِّ ا َس ٌَ  تعالى: } َوأَْلَف

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َبُعوَن { قال -ٖٔ تَّ ُكم مُّ ًًل إِنَّ ٌْ  تعالى: } َفأَْسِر بِِعَباِدي لَ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

الِِمٌَن { قال -ٗٔ ُ َعلٌٌِم بِالظَّ ِدٌِهْم ۚ َوَّللاَّ ٌْ َمْت أَ ْوَنُه أََبًدا بَِما َقدَّ َتَمنَّ ٌَ  تعالى: } َواَل 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

امَ  َنَهاًرا َتْقلٌُِم اأْلََظافِرِ  -٘ٔ ٌَ ٌُْفِسُد الصِّ اِم اَل  ٌَ  فًِ الصِّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ِه َوَسلََّم اْمَرأًَة َقطُّ  رضً َّللا عنها:" َعائَِشةَ قالت أم المؤمنٌن  -ٙٔ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ  "َما َضَرَب َرُسولُ َّللاَّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 

 ٌىذذذذذذذذذذذذذذذذا ج َٕىذذذذذذذذذذذذذذذذا ٌىذذذذذذذذذذذذذذذذا َد ػذذذذذذذذذذذذذذذذث -11

  

ذذذذذذذذذذذذذذذذا تالضذذذذذذذذذذذذذذذذ       ٌىذذذذذذذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذذذذذذذارت ك ٍ 

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 َ َ ا المؼلذذذذذذذذذذذذذذُ  لذذذذذذذذذذذذذذ  جكذذذذذذذذذذذذذذهع  َُالُذذذذذذذذذذذذذذًُ   -11

  

  ثذذذذذذذذذذذذ ق ال َؼذذذذذذذذذذذذاَ  ف ُلُذذذذذذذذذذذذً لذذذذذذذذذذذذه ٔثمذذذذذذذذذذذذرا   

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

11-  ًَ  ٔذذذذذذذذذامه ٔاذذذذذذذذذُُد لذذذذذذذذذدِ الضذذذذذذذذذ اَ  ت رفذذذذذذذذذ

  

 َلذذذذذذذذذذذذذدِ الىهذذذذذذذذذذذذذُاَ  تأحضذذذذذذذذذذذذذَه اإَل ذذذذذذذذذذذذذرا    

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

لقذذذذذذذذذذذ ع ٔقذذذذذذذذذذذزق ع  -02 َق حذذذذذذذذذذذّ  جقاوقذذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذذىقا حق ضق  جقلقم 

  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذًُ ٔقذذذذذذذذذذذذذذذذذحقلقم شُ     حعذذذذذذذذذذذذذذذذذًُ  ُم   لقذذذذذذذذذذذذذذذذذُدنع فق قمق

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589للحدرٔة اإللكحرَوٓ َالحأكد مه اإلجاتات اضغط ػلّ الراتط  ) 
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