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 التوكٌد. –البدل  –العطف  –النعت 

 
 
 
 .النعت: تابع ٌوضح صفة من صفات متبوعة )المنعوت( )النعت والمنعوت: صفة والموصوف(  

 أقسامه:

 شبه جمله ׄ     جمله ׄ               مفرد ׄ     وٌنقسم النعت إلى: 

 أوال ً النعت المفرد

 (.اأو مثنى أو جمع مفرداهو ما لٌس جمله وال شبه جملة )وإن كان  

 ٌطابق النعت المنعوت فً أربعة أشٌاء:  •

 الجمع(. –التثنٌة   -دفرا)اإلالعدد ׄ    الجر(.   -بالنص –)الرفع اإلعراب ׄ  

 . التعرٌف والتنكٌرׄ     التأنٌث(.  –)التذكٌر النوع ׄ  

  :األمثــــلة

 منصوب مذكر معرفة مفرد المجتهد    قابلُت محمًدا المجتهَد  -

 مجرورمذكر نكرة مثنى   (كرٌمٌن) مررُت برجلٌن كرٌمٌن  -

 مرفوعمعرفة   مؤنث جمع المجتهدات  الطالباُت المجتهداُت ناجحات   -

 -من اشكاله:

  .بالواوأٌتها( مثل: أٌها المؤمنون نعت مرفوع   -االمعرف بال بعد )أٌه -1 

 خالد القائد.............. نعت حسب ماقبلة.  -محمد الرئٌس  -)اسم + اللقب( مثل: عمر الخلٌفة  -2 

 .(نعت منصوب) قرأت كتابٌن اثنٌن -مثل: شاهدت رجال واحدا بعد المعدود ،  اثنان(  -د العددان )واح -3 

 )معدود + عدد اسم فاعل(مثل: االمتحان السادس سهل....... نعت مرفوع.  -4 

 عمرو بن شاهٌن............... نعت وما بعده مضاف.  -)علم + ابن + علم( مثل: محمد بن علً  -5 

 الرجال الذٌن...... نعت. –)معرفة + اسم موصول( مثل: الرجل الذي  -6 

 الطالبة هذه........ نعت. -اهذ )معرفة + اسم اشارة( الطالب -7 
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 )أداة نداء + اسم اشارة + معرف بال( مثل: ٌا هذا الطالب..... نعت منصوب دائًما. -8

 )معرفة + معرفة( مثل: الطالب الناجح محبوب..... نعت مرفوع  -9

 )نكرة + نكرة( مثل: مررت بمسجد عظٌم....... نعت مجرور -11

 مالحظات مهمة : 

 النعت المفرد أن ٌكون اسما مشتقا )اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو صٌغة مبالغة......( األصل فً - 1 

 ولكن قد ٌأتً جامدا كما الحظنا  فً أشكاله السابقة من مجٌئه اسم إشارة  و اسم موصول ......... 

  أخالقُههذا رجل  حسنة   قد ٌأتً النعت لٌوضح صفة فً اسم بعده له صلة بالمتبوع ، مثل : – 2

ألَن الحسن لٌس صفة للمتبوع وهو الرجل، وإنما صفة لما ٌرتبُط به وهو  وهذا ٌسمً )نعتا سببٌا( 

، وٌتبع ما بعده فً التذكٌر والتأنٌث ، أما  األخالق. وهو ٌتبع ما قبله فً اإلعراب وفً التعرٌف والتنكٌر فقط

 العدد فهو دائما مفرد.

 ثانٌا: النعت الجملة

 نعت جمله فعلٌة.  -ب  نعت جملة اسمٌة.   -أ   ت الجملة إلى:ٌنقسم النع 

 -شروطه:

 ال بد وأن ٌكون نكرة.  قبلهاالمنعوت  -1 

وٌطابقه فً  ، المنعوتٌشترط فً الجملة التً تقع نعتا أن تشتمل على ضمٌر ٌسمى الرابط ٌعود على  -2

 تأنٌث(.  –جمع(، والنوع )تذكٌر  –مثنى   -دفراإالعدد )

النعت الجملة ٌتبع المنعوت محال أي إن كان المنعوت مرفوعا كانت جملة النعت فً محل رفع وإن كان  -3 

 منصوبا كانت فً محل نصب وإن كان مجرورا كانت فً محل جر.

 :األمثلة

(،اإلعراب )الجملة الهاء فً جوها(،الرابط )جوها جمٌل(، النعت )بلدالمنعوت )  مصُر بلد  جوها جمٌل   -

 (فً محل رفع

ضمٌر مستتر المنعوت )طائرة(، النعت )ترتفع فً السماء(،الرابط ) رأٌت طائرة ترتفع فً السماء  -

 (نصباإلعراب )الجملة فً محل تقدٌره هً(

 ثالثا: النعت شبه الجملة )الظرف و الجار والمجرور( 

 -شروطه:

 البد وأن ٌكون المنعوت نكرة.  -1

 النعت ٌوافق المنعوت فً اإلعراب محال.  -2
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 -األمثلة:

 الجملة فً محل رفع(شبه  المنعوت )عصفور(، النعت )فوق(، اإلعراب )....وقف عصفور فوق الشجرة  -

  .(نصبالمنعوت )قمرا(، النعت )فً السماء(، اإلعراب ) شبه الجملة فً محل ....شاهدت قمرا فً السماء  -

  مهمةملحوظة  

 ** ٌجوز أن ٌتعدد النعت لمنعوت واحد "  

 النعت المخلص واألمٌن(. –مثل: العلم المخلص األمٌن قادر على تحقٌق رسالته )المنعوت المعلم 

 ( https://dardery.site/archives/3864ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلجبثبد اضغط ػٍٝ اٌشاثط  ) 

 

 ات على النعتتـــدريـــب

 حذد إٌؼذ  فٟ  األِثٍخ اٌزب١ٌخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبحخ: – ٔط

ُْ ُوفَّبًسا{ لبي -ٔ بُِٔى َّ ٓ ثَْؼِذ ا٠ِ ِِّ َُٚٔىُ  ْٛ ٠َُشدُّ ٌِْىزَبِة ٌَ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِّ دَّ َوث١ٌِش  َٚ  رؼبٌٝ: } 

ْن أَْهلِ  ׄ    َكثٌِر    ׄ   وَنُكمׄ     ( شبه الجملة ) مِّ ُردُّ ٌَ  ُكفَّاًراׄ    (جملة ) 

اْوُغُٛ٘  -ٕ َٚ َٙب  ُْ ف١ِ اْسُصلُُٛ٘ َٚ ب  ًِ ُْ ل١َِب ُ ٌَُى ًَ َّللاَّ ُُ اٌَّزِٟ َجَؼ اٌَُى َٛ ِْ َٙبَء أَ فَ ََل رُْئرُٛا اٌغُّ َٚ  ُْ { لبي رؼبٌٝ: } 

َفَهاءَ   ׄ   ُ جملة ) َجَعلَ ׄ       الَّتًِׄ     السُّ
اًماׄ      (َللاَّ ٌَ  قِ

ٍء ٠َزَف١ََّؤُ ِظالٌُُٗ {. -ٖ ْٟ ْٓ َش ِِ  ُ ب َخٍََك َّللاَّ َِ ا اٌَِٝ  ْٚ ُْ ٠ََش ٌَ َٚ  لبي رؼبٌٝ: } أَ

  ׄ   ُ
ء  ׄ    َما َخَلَق َللاَّ ًْ ُ جملة ) ׄ      ِمْن َش أ ٌَّ َتَف  ِظاللُُه ׄ      (ٌَ

ُ  لبي -ٗ ِٗ ٌَزَُٕجِّئََّٕٙ َح١َْٕب ا١ٌَِْ ْٚ أَ َٚ ٌُْجتِّ ۚ  ؼُٛا أَْ ٠َْجَؼٍُُٖٛ فِٟ َغ١َبثَِذ ا َّ أَْج َٚ  ِٗ َ٘جُٛا ثِ ب َر َّّ ُْ ََل رؼبٌٝ: } فٍََ ُ٘ َٚ َزا  ََٰ٘  ُْ ِ٘ ِش ِْ َ ُ ثِؤ

} َْ  ٠َْشؼُُشٚ

اَبِت(شبه الجملة )  ׄ   ٌَ َذاׄ    بِأَْمِرِهْم( شبه الجملة )  ׄ    فًِ َغ ْشُعُرونَ جملة ) َوهُ ׄ    َهَٰ ٌَ  (ْم اَل 

ٓ ٌَّذُ  -٘ ِِ َب  ١ٌِّبً ٚاجؼً ٌَّٕ َٚ َْٔه  ٓ ٌَُّذ ِِ َب  َٙب ٚاجؼً ٌَّٕ ٍُ ْ٘ ْٓ ٘زٖ اٌمش٠خ اٌظبٌُ أَ ِِ َآ أَْخِشْجَٕب   َْٔه َِٔص١شاً {لبي رؼبٌٝ: } َسثَّٕ

 أَْهلَُها ׄ       الظالمׄ    القرٌةׄ      هذه ׄ  

ًَ لبي رؼبٌٝ: -ٙ  َٟ  ْرُوُشٚاْ ٱ} ٠َبثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ زِ َّ َٞ فَ  ٌَّزِٟٱِْٔؼ ا٠َِّب َٚ  ُْ ِذُو ْٙ ٞۤ أُِٚف ثَِؼ ِذ ْٙ فُْٛا ثَِؼ ْٚ أَ َٚ  ُْ ُذ َػ١ٍَُْى ّْ َْٔؼ ِْ ٱأَ َ٘جُٛ  {ْس

  ׄ   ًَ ُكمْ  جملة ) ׄ     لَّتًِٱׄ    نِْعَمتِ ٌْ اَي فَ ׄ     (أَْنَعْمُت َعلَ ٌَّ  (ْرَهُبونِ ٱجملة ) َوإِ

ٌْمٍُُُٛة ٌََذٜ } لبي رؼبٌٝ: -7 ََل َشف١ٍِغ ٠ُطَبعُ اِِر ا َٚ  ٍُ ١ ِّ ْٓ َح ِِ  َٓ ١ ِّ ب ٌٍِظَّبٌِ َِ   ۚ َٓ ١ ِّ ٌَْحَٕبِجِش َوبِظ  { ا

 (ٌَُطاعُ  جملة ) ׄ     ِمْن َحِمٌم  ׄ       َكاِظِمٌنَ ׄ   (لََدى شبه الجملة )  ׄ  

ب  -8 َّّ ِِ َب ٌَفِٟ َشهٍّ  إَِّٔ َٚ ب ٠َْؼجُُذ آثَبُإَٔب  َِ ْْ َْٔؼجَُذ  َٙبَٔب أَ ْٕ ِش٠ٍت {.لبي رؼبٌٝ: } أَرَ ُِ  ِٗ  رَْذُػَٛٔب ا١ٌَِْ

ْعُبدُ ׄ     أَْن َنْعُبدَ   ׄ   ٌَ  ُمِرٌب  ׄ     (لَفًِ َشك  شبه الجملة ) ׄ     َما 

َٓ ثََذًَل. -9 ١ ِّ ٌّٚ ۚ ثِْئَظ ٌٍِظَّبٌِ ُْ َػُذ ُْ ٌَُى ُ٘ َٚ ْٓ ُدِٟٚٔ  ِِ ١ٌَِبَء  ْٚ ٠َّزَُٗ أَ ُرسِّ َٚ  {. لبي رؼبٌٝ: } أَفَزَزَِّخُزَُٚٔٗ 

اءَ   ׄ   ٌَ  َبَداًل ׄ    (ُهْم لَُكْم َعُدو  جملة )  ׄ   َ   (ِمْن ُدوِنًشبه الجملة ) ׄ    أَْولِ

https://dardery.site/archives/3864
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ِ ثِبِْرِٔ  -ٓٔ َداِػ١ًب اٌَِٝ َّللاَّ َٚ َِٔز٠ًشا *  َٚ ًشا  جَشِّ ُِ َٚ ًذا  ِ٘ ٍَْٕبَن َشب ُّٟ أَِّب أَْسَع َٙب إٌَّجِ ١ًِٕشا {.لبي رؼبٌٝ: } ٠َب أ٠َُّ ُِ ِعَشاًجب  َٚ  ِٗ 

ًراׄ     َشاِهًدا  ׄ    ُمنًٌِراׄ      َنِذًٌراׄ     ُمَبشِّ

 ٔعععععععععععع ط١ش٘ب حّبِعععععععععععع بدٍ  ١ٌعععععععععععع ظ اٌشععععععععععععؼش -ٔٔ

  
 صععععععععجب ٚس٠عععععععع .. ٔب٠ععععععععبً  َٚل اٌغععععععععّبء  ٔحععععععععٛ 

 
 صباׄ     السماء ׄ   َ    (نـطٌرها  جملة )  ׄ     حمامـات    ׄ  

 ٍِٛٔععععععععععععخً  أحالِععععععععععععبً  فٍغطعععععععععععع ١ٓ عمعععععععععععع ٛا -ٕٔ

  
 ٚاٌخطجععععععععععب اٌمععععععععععٛي عععععععععععخ١  ٚأطؼّٛ٘ععععععععععب 

 
 الخطبا ׄ      سخٌف ׄ   َ    ملونةً ׄ     أحالماً   ׄ  

ٖٔ-  ًُّ ععععععععععععععذ ُِصعععععععععععععع١جَخٍ  فَُىعععععععععععععع َّ َجٍَّععععععععععععععذ َػظُ َٚ 

  
 ثَٛاثعععععععععععععععب ٌَٙعععععععععععععععب َسَجعععععععععععععععٛدَ  اِرا رَِخععععععععععععععع ُّ  

 
 َثواباׄ    (َرَجوتَ  جملة )  ׄ   َ   (َتِخفُّ  جملة ) ׄ     (َعُظَمت جملة )   ׄ  

فعععععععععععععبِخَشنَ  فعععععععععععععبجّغْ  -ٗٔ عععععععععععععب اٌمذ٠ّعععععععععععععخَ  َِ    وٍَّٙ

  
  ًْ عععععععٓ ٌٙعععععععب ٚاجؼععععععع  ِمجعععععععشح صعععععععذِسنَ  لعععععععبعِ  ِِ

 
 مقبرةׄ     كلَّها     ׄ   َ    القدٌمةَ ׄ      َمفاِخَركَ   ׄ  

ٌْ  اٌععععععععععجاِلدِ  َشععععععععععشُّ  -٘ٔ ىعععععععععععب ِٗ  َصععععععععععذ٠كَ  َل َِ  ثِععععععععععع

  
َشععععععععشُّ   ُْ  ٠َىِغععععععععتُ  ِععععععععب َٚ ُُ  ِععععععععب اإِلٔغععععععععب  ٠َِصعععععععع

 
ٌَكِسبُ  ׄ   َ   (ال َصدٌَق ِبهِ   جملة )  ׄ     َمكان    ׄ   ِصمُ ׄ     ما  ٌَ  ما 

 ( https://dardery.site/archives/3864ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلجبثبد اضغط ػٍٝ اٌشاثط  ) 

 

 ث١ٓ ٔٛع إٌؼذ  فٟ  األِثٍخ اٌزب١ٌخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبحخ: – ٕط

ٔ-  ٝ َّ َٙب ََل رَْؼ ُذِٚس{.لبي رؼبٌٝ: } فَبَِّٔ ٌْمٍُُُٛة اٌَّزِٟ فِٟ اٌصُّ ٝ ا َّ ِىٓ رَْؼ
ٌََٰ َٚ  اأْلَْثَصبُس 

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٕ- .} َْ ُْ رُْجِصُشٚ ْٔزُ أَ َٚ ْحَش  َْ اٌغِّ ُْ ۖ أَفَزَؤْرُٛ ْثٍُُى ِِ َزا اَِلَّ ثََشٌش  ََٰ٘  ًْ َ٘  لبي رؼبٌٝ: } 

 شبه جملة ׄ    فعلٌةجملة ׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ب رََشَن{. -ٖ َِ َّٓ ثٍُُثَب  ِٓ فٍََُٙ َق اْثَٕز١َْ ْٛ َّٓ َِٔغبًء فَ ْْ ُو ِ  لبي رؼبٌٝ: } فَب

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

َجٍخ{. -ٗ ْٙ ِٗ َحَذائَِك َراَد ثَ ْٔجَْزَٕب ثِ َ  لبي رؼبٌٝ: } فَؤ

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ب ُوٕزُ  -٘ َّ ٍِْذ ثِ ٌُْخ ُرٚلُٛا َػَزاَة ا َٚ   ۖ ُْ َزا أَِّب َِٔغ١َٕبُو ََٰ٘  ُْ ُى ِِ ْٛ ُْ ٌِمَبَء ٠َ ب َِٔغ١زُ َّ {.لبي رؼبٌٝ: } فَُزٚلُٛا ثِ َْ ٍُٛ َّ  ُْ رَْؼ

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٙ- ٓ ِِّ ٍَْىَٕب لَْجٍَُُٙ  ْ٘ ُْ أَ َو َٚ ِسْئ١ًب{. لبي رؼبٌٝ: }  َٚ ُٓ أَثَبثًب  ُْ أَْحَغ ُ٘ ٍْ  لَْش

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
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العربي النحو في تايلوس   

 رب٠ٍٛط 6

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

اأْلَْسِض{. -7 َٚ اِد  َٚ ب َّ ِ َشهٌّ فَبِطِش اٌغَّ ُْ أَفِٟ َّللاَّ  لبي رؼبٌٝ: } لَبٌَْذ ُسُعٍُُٙ

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

{.لبي رؼبٌٝ: }  -8 ٌُ َْ َػِظ١ ٛ ُّ ْٛ رَْؼٍَ ٌَ ٌُ ُ ٌَمََغ أَِّٗ َٚ 

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْؼُذَٚدحً{. -9 َِ ب  ًِ َٕب إٌَّبُس اَِل أ٠ََّب غَّ َّ ْٓ رَ لَبٌُٛا ٌَ َٚ  لبي رؼبٌٝ: } 

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٔٓ-  ُُ َٓ ُشَشَوبُٓإُو ۟ا أ٠َْ ٓٛ َٓ أَْشَشُو َُّ َٔمُُٛي ٌٍَِِّز٠ ١ًؼب ثُ ِّ ُْ َج ََ َْٔحُشُشُ٘ ْٛ َ٠ َٚ َٓ ٱلبي رؼبٌٝ: }  َْ {. ٌَِّز٠ ٛ ُّ ُْ رَْضُػ  ُوٕزُ

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 حٍّععععععععععععععععب فبص٠ععععععععععععععععذ عععععععععععععععععفب٘خ ٠ض٠ععععععععععععععععذ -ٔٔ

  
 ط١جعععععععععععععععععععععب اَلحعععععععععععععععععععععشاق صادٖ وؼعععععععععععععععععععععٛد 

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ثعععععععععععععععالد ِعععععععععععععععٓ صعععععععععععععععذسن ضعععععععععععععععبق ارا -ٕٔ

  
 ععععععععععععععععٛا٘ب اسضعععععععععععععععب طبٌجعععععععععععععععب رشحعععععععععععععععً 

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 طج١ؼععععععععععخ اٌععععععععععٛداد صععععععععععفٛ ٠ىععععععععععٓ ٌععععععععععُ ارا -ٖٔ

  
 رىٍفععععععععععععب ٠جعععععععععععع  ٚد فععععععععععععٟ خ١ععععععععععععش فععععععععععععال 

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

َٟ  ارا -ٗٔ  ثٙععععععععععععععععععب أُِديُّ  اٌالرععععععععععععععععععٟ ِحبعععععععععععععععععععٕ

  
 أػزععععععععزسُ  و١عععععععع  ٌععععععععٟ فمععععععععً رٔٛثععععععععبً  ُػععععععععذَّدْ  

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ػٛاصععععععععععععععفٙب اشععععععععععععععزذدْ  ارا اٌش٠ععععععععععععععب  اْ  -٘ٔ

  
 اٌشععععععجشِ  ِععععععٓ اٌؼععععععبٌٟ عععععععٜٛ رشِععععععٟ فٍعععععع١ظ 

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3864ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلجبثبد اضغط ػٍٝ اٌشاثط  ) 
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