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 التوكٌد. –البدل  –العطف  –النعت 

 
 
 
 هو تابع ٌأتً بعد حرف العطف. المعطوف -

  -ٌتكون العطف من ثالثة أجزاء: -

 معطوف علٌه )قبل حرف العطف( + حرف العطف + المعطوف )ٌأتً بعد حرف العطف(

 أدوات العطف:

 أحرف العطف تسعة: ستة منها تفٌد المشاركة بٌن المعطوف والمعطوف علٌه فً الحكم واإلِعراب معاً وهً 

 الفاء  : للترتٌب والتعقٌب.  -   الواو : لمطلق الجمع.                               - 

 للتخٌٌر، أو الشك، أو التقسٌم والتفصٌل.أو     :  -    ُثمَّ    : للترتٌب والتراخً.                         -

 أم      : للتسوٌة بٌن شٌئٌن ، أو لطلب التعٌٌن  -  حتَّى : للغاٌة فً النقص أو الزٌادة.              -

المعطوف علٌه دون المشاركة فً  إعرابوالثالثة الباقٌة تعطً المعطوف ،وقد علمنا هذه الحروف قبل ذلك 

 ثالثة ألهمٌتها.الندرس سو ،ال(( و))لكن((الحكم، وهً ))بل(( و))

 لالستدراك. أوال: حرف العطف )لكْن(

 .حرف العطف )لكْن( ٌثبت الحكم لما بعده وٌنفٌه عما قبله 

  ال تصاحب األشرار لكن األخٌار. -   لم نساعد الغشاش لكن المجتهد. -

 :شروطه

  ، أو النهً.البد أن تسبق جملة هذا الحرف بالنفً - ٔ

 مفرد وال تعطف الجمل، فإن جاء بعدها جملة فهً حرف ابتداء. على مفرداتعطف  - ٕ

 فهً حرف ابتداء. سبقت بالواوفإن ؛  بالواو تسبقٌجب أال  - ٖ

 لالضراب. : حرف العطف )بل(نٌاثا

 ثبته لما بعدها.تتنفً الحكم عما قبلها و

 لم أعرف الغدر بل الوفاء.  -  قرأت قصة بل مسرحٌة -
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 شروطه:

 . واإلثباتتسبق جملة هذا الحرف بالنفً  - ٔ

 تعطف مفردا على مفرد وال تعطف الجمل، فإن جاء بعدها جملة فهً حرف ابتداء. - ٕ

  مهمةملحوظة 

  .ال ٌنتصر الضعٌف بل القوي :مثلإذا سبقت بنفً،   لالستدراك بمعنى لكنبل  تأتً  - 

 مثل: قرأت قصة بل مسرحٌةإذا سبقت بإثبات ،تأتً لإلضراب، بأن تثبت أمرا ثم ترجع فتثبت أمرا أخر  - 

 : حرف العطف )ال(:لثاثا

  ٌثبت الحكم لما قبله وٌنفٌه عما بعده. -ٔ

 أكرم محمدا ال علٌا.  -   أحب السالم ال الحرب -

 شروطه:

 . أمر، أو بإثبات البد أن تسبق جملة هذا الحرف  - ٔ

 ملحوظة مهمة:

ا وجزًما ، وفً نوعه ، أي : ٌعطف االسم على  - ٌتبع المعطوف المعطوف علٌه فً إعرابه رفًعا ونصًبا وجّرً

 االسم ، والفعل على الفعل ، والجملة على الجملة.

 نموذج إعراب

 لم أحب العنف لكن العقل.

مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون. والفاعل: ضمٌر لـــم: أداة جزم مبنٌة على السكون. أحـــب: فعل مضارع 

مستتر تقدٌره أنا. العنف: مفعول به منصوب وعالمة نصب الفتحة. لكن: أداة عطف ال محل لها من اإلعراب 

مبنٌة على السكون. العقل: معطوف على العنف منصوب وعالمة نصبه الفتحة )تابع للمعطوف علٌه فً 

 اإلعراب(

 ( https://dardery.site/archives/3860والرأكذ من اإلجاتاخ اضغط على الراتط   للرذرية اإللكرروني) 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3860
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 تدريبات على المعطوف

 ذخير الصواب  من تين الثذائل المراحح: – 1ش

 ؟«الفاء» باستخدام عطف أسلوب تحوي اآلتٌة  األمثلة أي   -ٔ

 ٌفعل لم تهٌفل استاذنا سافرׄ  
 أمل كِ  نِْلت   فربما عمل ك   واصلت   إنْ ׄ  
تًِ: } تعالى قالׄ   الالَّ افُون   و  خ  ُهنَّ  ت  اْهُجُروُهنَّ  ف ِعُظوُهنَّ  ُنُشوز  اِجعِ  فًِ و  ض   {. اْلم 

 فاألطفال فالنساء الرجال نزل الركاب جمٌع ونزل  الطائرة وصلتׄ  

ا وٌنفٌه قبله لما الحكم ٌُثبِت عطف حرف تحوي اآلتٌة الجمل أي    -ٕ  بعده؟ عمَّ

 األسماك ال اللحوم أحبׄ      األسماك لكن اللحوم أحب الׄ  
 األسماك و اللحوم أحبׄ     األسماك بل اللحوم أحبׄ  
 ؟«حتى» باستخدام عطف أسلوب تحوي اآلتٌة  األمثلة أي    -ٖ

م  : } تعالى قالׄ      األنبٌاءُ  حتى الناس ٌموتׄ   ال  ً   س  ى   ِه تَّ ْطل عِ  ح   {.اْلف ْجرِ  م 
 شبع حتى الضٌف أطعمتׄ    مٌدان كلَّ  دخل حتى الحاسوب استعمال انتشرׄ  
 لووووووووووى يووووووووووسيّن أموووووووووور موووووووووون توووووووووواه أعووووووووووور  -4

  
 العووووووووار موووووووون يووووووووذنى أو ، العشوووووووويرج شوووووووور  

 
 محل فً( العار من ٌدنى) جملة

 جزمׄ     جرׄ   نصبׄ   رفعׄ  

 هنا الواو نوع"...........علمً مؤتمر لحضور فرنسا إلى وصدٌقً سافرت أنا "  -٘

 استئنافٌة الواوׄ                      المعٌة واوׄ   الحال واوׄ   العطف واوׄ  

 ؟«لكن» باستخدام عطف أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أي    -ٙ

  األمٌن صاحبت لكن الخائن صاحبت ماׄ      األمٌن لكن الخائن صاحبت ماׄ  

 األمٌن صاحبت ولكن الخائن صاحبت ماׄ    مفٌدة  األمٌن مصاحبة لكن مضرة  الخائن  مصاحبةׄ  

ٌِّر «لكن» مكان  العاطفة «ال» ضع«.  الثمر لكن الزهر قطفت ما»   -7  الحفاظ مراعاة مع ٌلزم، ما وغ

 .المعنى على

  الثمر ال الزهر قطفتׄ         الثمر ال الزهر قطفت ماׄ  

 الثمر ال الزهرو قطفت ماׄ          الزهر ال الثمر قطفتׄ  

 هنا الواو نوع"........... ...........المنازل أسطح فوق تتساقط واألمطار خرجت"  -8

 استئنافٌة الواوׄ   المعٌة واوׄ   الحال واوׄ    العطف واوׄ  

 ؟«لكن» باستخدام عطف أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أي    -9

 الناضجة لكن الفّجة الفاكهة تأكل الׄ     الناضجة ولكن الفّجة الفاكهة تأكل الׄ  

 تؤكل الناضجة  لكن الفّجة الفاكهة ال تأكلׄ     الناضجة تأكل  لكن الفّجة الفاكهة تأكل الׄ  
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ٌِّر «ال» مكان  العاطفة «لكن» ضع. «الكسول ال المجتهد الطالب ٌنجح»  -ٓٔ  مراعاة مع ٌلزم، ما وغ

 .المعنى على الحفاظ

  الكسول لكن المجتهد الطالب ٌنجح الׄ     ٌنجح ال الكسول لكن المجتهد الطالب ٌنجحׄ  

 المجتهد لكن  الكسول الطالب  ٌنجح الׄ       الكسول ولكن المجتهد الطالب ٌنجح الׄ  

 :هنا المناسب العطف حرف"............المظلوم....................... الظالم تنازع"  -ٔٔ

 الׄ   ثمׄ   الفاءׄ   الواوׄ  
   دماَءهووووووووووا ذَُموووووووووو    القرلووووووووووى زالوووووووووودِ  فمووووووووووا  -11

  
 أْشوووووووووووَكلُ  دجلوووووووووووحَ  مووووووووووواءُ  حروووووووووووى تذجلوووووووووووحَ  

 
 السابق البٌت فً حتى نوع

 ابتدائٌةׄ   ناصبةׄ   جارةׄ   عاطفةׄ  
 ؟«ال» باستخدام عطف أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أي    -ٖٔ

 الجبان وال  الشجاع ٌفز لمׄ     الجبان ال الشجاع ٌفوزׄ  
 الشجاع بل ال  الجبان  ٌفوزׄ      الجبان ٌفوز ال و الشجاع ٌفوزׄ  

 ؟«الواو» باستخدام عطف أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أي    -ٗٔ

ـل  قال الشاعر: ׄ   ٌْ ـْوجِ  ولـ  ـم  ـْحـرِ  ك  ـى الـب  ـهُ  أ ْرخ  ًَّ ****** ُسـُدْولـ  ــلـ  اعِ  ع  ــلِـً الـُهــُمــْومِ  بِـأ ْنـو  ــْبــت   ٌ  لِــ

لِ : } تعالى قالׄ   ٌْ اللَّ ْغشى إِذا و  النَّهارِ *  ٌ  لَّى إِذا و  ج   {. ت 

أ ِطٌُعوا: } تعالى قالׄ      و 
ُسول   ّللاَّ الرَّ لَُّكمْ  و  ُمون   ل ع   {. ُتْرح 

ر   أ ل مْ : } تعالى قالׄ   ُجوا الَِّذٌن   إِل ى ت  ر  اِرِهمْ  ِمن خ   ٌ ُهمْ  ِد ر   أُلُوف   و  ذ  ْوتِ  ح   {. اْلم 

 (مناسب بمعطوف أكمل......"    ......) ال العلم ذا الدولة كرمت"  -٘ٔ

 والثانً األولׄ                    الجاهلُ ׄ                      الجاهلِ ׄ    الجاهل  ׄ  
 (مناسب بمعطوف أكمل............." ......)لكن بخائن الصدٌق لٌس"  -ٙٔ

 والثانً األولׄ   أمٌن  ׄ   أمٌناׄ   أمٌن  ׄ  
 (:ٌسحق) الفعل إعراب........العدو فرسان ٌسحق و العدو مواجهة عن ٌتأخر لم الشجاع الفارس  -7ٔ

 المعٌة واو بعد منصوب مضارع فعلׄ    ٌتأخر الفعل على بالعطف مجزوم مضارع فعلׄ  
 سبق ما جمٌعׄ       .   مرفوع مضارع فعلׄ  
 :المناسب العطف بحرف أكمل....." ..... كاذبا.....   تخٌرصدٌقا صادقا"   -8ٔ

 لكنׄ   الׄ   بلׄ   أوׄ  
 ٌفٌد ههنا( ثم) العطف حرف"..........ناجحا تخّرج ثم الجامعة الطالب دخل"  -9ٔ

 والتراخً الترتٌبׄ   والتعقٌب الترتٌبׄ                       التخٌٌرׄ                 الجمع مطلقׄ  
 :هنا(  الواو)  معنى"........المدرسة أو البٌت فً زرنً بانتظارك سأكون أنا"  -ٕٓ

 الترتٌبׄ   اإلباحةׄ   التخٌٌرׄ   الشكׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3860للرذرية اإللكرروني والرأكذ من اإلجاتاخ اضغط على الراتط  ) 

https://dardery.site/archives/3860

