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 : الباء، من، إلى، عن، على، فً، الكاف، الالم، ُرّب، حتى، ُمْذ، منذهًحروف الجر 

 مالجظات مهمة

 الباء( هً حروف جر والمقسم به مجرور بها. –التاء  –حروف القسم :) الواو  -ٔ

 والمستثنى بعدها مجرور.خال( فً باب االستثناء هً حروف جر   -احاش  -ا)عد – ٕ

معناها التكثٌر أو التقلٌل، فاألول مثل )رب رمٌة من غٌر رام(، والثانً  : حرف جر شبٌه بالزائد  ُربّ  -ٖ

 .ربح( وال تدخل إال على نكرة ٌمثل )ربَّ غاش 

إذا أتى بعدهما اسم  لك ذ ٌن)وٌعربان فً محل نصب ظرف( و)مذ ومنذ( اسم قد ٌستعمل الحرفٌن - ٗ

 مثل:)ما قابلته مذ ٌومان، مذ كان فً بٌروت، مذ أبوه سافر(.أو اسمٌة ،  ةفوع أو جملة فعلٌة ماضٌمر

 أقسام حرف الجر

 )أَكلت بالملعقة(. :مثلوٌجر االسم لفظا ومحال، حرف جر أصلً -ٔ

مثل: )لست بذاهب( فذاهب خبر )لٌس( منع من ظهور الفتحة ٌجر االسم لفظا ال محال ،حرف جر زائد:  -ٕ

 شتغاله بحركة حرف الجر الزائد.اعلى آخرها 

مثل )ربَّ كتاٍب قرأَت فلم أَستفد( ،  الحرف )رب(حرف جر شبٌه بالزائد: ٌجر االسم لفظا ال محال وهو  -ٖ

 .فمجرورها فً الجملة فً محل نصب مفعول به 

 الجر:حروف مواضع زٌادة  – 

 الكاف( .  -من   -&حروف الجر التً تزاد هً : )الباء 

 :مواضع زٌادة الباء  -أ

 لٌس الحر بشدٌد -مثل: لٌس التفوق بمستحٌل  ،فً خبر )لٌس(  - ٔ

 مثل قوله تعالى: )وما ربك بظالم للعبٌد(. ،فً خبر )ما(التً تعمل عمل لٌس  - ٕ

 كفى بعقلك رادعاً .  -مثل: كفى باهلل شهٌدا  ،فً فاعل )كفى(  - ٖ

 مثل : بحسبك درهم. ،فً المبتدأ إذا كان لفظ )حسب(  - ٗ
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 مثل قوله تعالى " وهزي إلٌك بجذع النخلة " . ،فً المفعول به  - ٘

 مثل )أكرم بالمجتهد( .، فً فاعل )أفعل( فً التعجب  - ٙ

 مثل : )علٌك بالصدق( .، بعد اسم الفعل )علٌك(الذي بمعنى الزم  - 7

  :مواضع زٌادة من –ب

 مثل: )ما من طالب غائب(.،إذا سبقها نفً  ودخلت على اسم نكرة  - ٔ

 مثل: )ال ٌتؤَخر منكم من أَحد( .، إذا سبقها نهً ودخلت على اسم نكرة  - ٕ

 مثل: قوله تعالى "فهل لنا من شفعاء فٌشفعوا لنا"؟ ،إذا سبقها هل  ودخلت على اسم نكرة  - ٖ

 :مواضع زٌادة الكاف  -ج

 كما فً قوله تعالى:   " لٌس كمثله شًء "،تزاد الكاف فً كلمة )مثل( فقط  - ٔ

 مالجظات مهمة

 ن المجرور بعد حرف جر زائد أَو شبٌه بالزائد محله اإلعرابً فً الكالم رفع أَو نصب على حسب الجملة.إ -

( بعد الواو أَو الفاِء ، فٌبقى عملها كقول امرِئ القٌس: -  تحذف )ُربَّ

 ) أي رب لٌل.........(ولٌٍل كموج البحر أَرخى سدوله

، واألَحرف التً زٌدت ))ما(( بعدها هً الباء االسم بعدهعن جر  هفال تكف حرف الجر؛ بعد قد تزاد )ما( -
ِ لِْنتَ  }َعّما َقلٌٍِل  :لَُهْم{، و))من(( مثل }ِمّما َخِطٌئاتِِهْم أُْغِرقُوا{، و))عن(( مثل مثل: }َفبِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

ٌُْصبُِحنَّ ناِدِمٌَن{.  لَ

 ( https://dardery.site/archives/3863للحذسية اإللكحشوني والحأكذ من اإلجاتات اضغط على الشاتط  ) 

 تدريبات على حروف الجر

 س: جخيش الصواب من تين الثذائل المحاحة

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -ٔ

ؤيِ  قال الشاعر: "َكَفًׄ    أَْسود" ٌْوم بَِكل اْلَمِشٌبُ  قال الشاعر: "َوأََتىׄ    َكاِف" أَْسماءَ  ِمنْ  بالنَّ

ُكمْ ׄ     بِاْلَباِطِل" اْلَحقَّ  َتْلِبُسوا قال تعالى: "َواَل ׄ   َخاِذُكمُ  أَنفَُسُكم َظلَْمُتمْ  قال تعالى: "إِنَّ  اْلِعْجلَ" بِاتِّ

ْعلَُمها" ...........إعراب كلمة )ورقة( إاِلَّ  َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  َوماقال تعالى: " -ٕ ٌَ 

 مفعول به مجرور لفظا مرفوع محالׄ       اسم مجرور بالكسرةׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محالׄ       بالكسرةفاعل مجرور ׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -ٖ

ٌَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكلُواقال تعالى: "ׄ   َتَب طُ  لَُكمُ  ٌَ ٌْ ٌَضُ  اْلَخ طِ  ِمنَ  األَْب ٌْ  اْلَفْجِر" ِمنَ  األَْسَودِ  اْلَخ

اقال تعالى: "ׄ   ُ  َجَعلَ  مَّ
ن لَِرُجلٍ  َّللاَّ نِ  مِّ ٌْ  َجْوفِِه" فًِ َقْلَب

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َقالَتْ قال تعالى: "ׄ   َ  إِنَّ    َّللاَّ
ْرُزقُ  َّللاَّ َشاءُ  َمنْ  ٌَ رِ  ٌَ ٌْ  ِحَساٍب" بَِغ

ارِ  ُمْعظمُ ׄ   َررِ  ُمْسَتْصَغرِ  ِمنْ  النَّ  .الشَّ

 

https://dardery.site/archives/3863
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 َكَمنحُووووووووووووووو ُ  العاِشووووووووووووووو ينَ  َكلَيووووووووووووووولِ  َويَوووووووووووووووو    -4

  
 جَغووووووووووُشبُ  أَيّووووووووووا َ  الَشووووووووووم َ  فيوووووووووو ِ  أُساقِووووووووووةُ  

 
 نوع الواو هنا وإعراب ما بعدها

 حرف عطف / اسم معططوف مجرورׄ        حرف قسم / اسم مجرورׄ  
 واو رب / مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محالׄ     واو الحال / مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محالׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -٘
يׄ   كِ  قال تعالى: "َوُهزِّ ٌْ ْخلَِة" بِِجْذعِ  إَِل  إِْخَواًنا" بِنِْعَمتِهِ  قال تعالى: "َفؤَْصَبْحُتمׄ     النَّ
ها" عن فاَنهها بنفِسكَ  فابدأ -قال الشاعر: "ׄ   ٌِّ   " كالذبٌـــح بجنبى  القلب قال الشاعر: "رفرفׄ     َغ
 حدد الجملة التً جاءت فٌها الواو  حرف جر -ٙ
 جاء محمد والشمس طالعة ׄ       جاء محمد  والشمسׄ  
َحىׄ   لِ    َوالضُّ ٌْ  ال تنه عن خلق وتؤتً مثلهׄ      َسَجى إَِذا َواللَّ
 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -7
ِ  إاِلَّ  َتْوفٌِقًِ قال تعالى: "َوَماׄ   ْومَ  َوأَْبِصرْ  بِِهمْ  قال تعالى: "أَْسِمعْ ׄ     " بِاهللَّ ؤُْتوَنَنا" ٌَ ٌَ 
 الثانً والثالثׄ    "أاَل َهلْ أَُخو َعٌش لَِذٌٍذ بَِدائِمقال الشاعر: "ׄ  
 حدد الجملة التً اشتملت على حرف جر شبٌه بالزائد -8

 أكرم بقوم رسول َّللا قائدهمׄ  

َماءِ قال تعالى: "ׄ   اِرقِ  َوالسَّ اِرُق" َما أَْدَراكَ  َوَما  َوالطَّ  الطَّ

 هّمً وٌجلو عّنً األذى ٌنفً ******** أّمً تلده لم لً أخٍ  قال الشاعر : ربَّ  ׄ  

نَ  أََحدٍ  ِمنْ  ِبَها َسَبَقُكم َما اْلَفاِحَشةَ  أََتؤُْتونَ قال تعالى: "ׄ    اْلَعالَِمٌَن" مِّ

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -9

اقال تعالى: "ׄ   َها ٌَ ٌُّ قُوا النَّاسُ  أَ ُكمُ  اتَّ ن َخَلَقُكم الَِّذي َربَّ  َواِحَدٍة" نَّْفسٍ  مِّ

ْخُرجُ قال تعالى: "ׄ    أَْلَواُنُه" ُمْخَتلِف   َشَراب   ُبُطونَِها ِمنْ  ٌَ

 .حٌنه غٌر فً منطق من ********  بالفتى أزٌن الصمت قال الشاعر:ׄ  

 ٌداه كتبت ما الدهرُ  وٌبقى  ********سٌفنى إال كاتِب من قال الشاعروما ׄ  

 َمَخافووووووووووووووة   الووووووووووووووحِ   تِحوووووووووووووو   ولَْسووووووووووووووثُ  -ٓٔ

  
 أْسفِووووووووووذِ  ال َووووووووووْو ُ  يسووووووووووحَْشفِذِ  محووووووووووى ولكوووووووووون 

 
 :إعراب كلمة )حاّلل(

 خبر لٌس مجرور لفظا منصوب  محالׄ        اسم مجرور بالباءׄ  
 اسم لٌس مجرور لفظاه مرفوع محالׄ     خبر لٌس منصوب بالفتحة الظاهرةׄ  
 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -ٔٔ
 ”بَِذنبِهِ  أََخْذَنا َفُكاًلّ قال تعالى: "ׄ  
ُ  َوَماقال تعالى: "ׄ  

ا ِبَغافِلٍ  َّللاَّ  َتْعَملُوَن" َعمَّ
 مصباِح " بال بٌـت   وكؤنـّـهُ ** *** غـدا فقد الرجاء فارقه والصدرقال الشاعر: " ׄ  
 فبكى " برأسهِ  المشٌبُ  ضحكَ  ******** َرُجلٍ  ِمنْ  َسلمُ  ٌا َتعَجبًقال الشاعر: " ׄ  
 كأنووووووووووووووو ُ  والغيوووووووووووووووابُ  ركشجُووووووووووووووو  ول وووووووووووووووذ -ٕٔ

  
 الُمشووووووووووووووحا ِ  أضوووووووووووووولُ َ  يُمووووووووووووووِ  ُ  سوووووووووووووو     

 
 :إعراب كلمة ) الغٌاب(

 مفعول معهׄ    مبتدأׄ    اسم معطوفׄ    اسم مجرورׄ  
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 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -ٖٔ

ن لَُهم َتَرى   َفَهلْ قال تعالى: "ׄ   ٍة" مِّ ٌَ  َباقِ

 َنِذٌٍر" َواَل  َبِشٌرٍ  ِمن َجاَءَنا َما َتقُولُوا أَنقال تعالى: "ׄ  

ــتْ  ********أُســائِلُـها أَُصــٌــالنا فــٌــهــا وقــفــتُ  قال الشاعر: ׄ   ٌَّ بعِ  ومــا َجــواًبــا َعــ  أَحـدِ  ِمــن بالــرَّ

 .جمٌع ما سبقׄ  

 َخلي َوووووووة   ِمووووووون اِموووووووِش    ِعنوووووووذَ  جَُكووووووون َوَم موووووووا -4ٔ

  

 جُعلَوووووووو ِ  النوووووووواسِ  َعلووووووووى جَخفووووووووى خالَ ووووووووا َوإِ  

 

 :(خلٌقة )إعراب كلمة

 مرفوع بالضمة اسم تكنׄ        اسم مجرور بالكسرةׄ  

 اسم تكن مجرور لفظا مرفوع محالׄ      مجرور لفظا منصوب محال خبر تكنׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -٘ٔ

لِ  قال تعالى: "َوَمنׄ   َتَبدَّ  َضلَّ" َفَقدْ  بِاإْلٌَِمانِ  اْلُكْفرَ  ٌَ

ا قال تعالى: "َفؤََثاَبُكمْ ׄ   اَل  بَِغم   َغًمّ ٌْ  َفاَتُكْم" َما َعَلى َتْحَزُنوا لَِك

 َتشَتهً الّسفُنُ  ال بَما الّرٌاحُ  قال الشاعر : تجِريׄ  

 .درهم بحسبكׄ  

 أتيَضووووووووووووا   َدمِعوووووووووووو  تووووووووووووا ُ  مووووووووووووا وقائلووووووووووووة -1ٔ

  

 تَ ِوووووووي الوووووووز  هوووووووزا َعووووووو    يوووووووا ل وووووووا ف لوووووووثُ  

 

 :(قائلة )كلمة إعراب

 مجرور لفظا مرفوع محال مبتدأׄ        بالكسرة مجرور اسمׄ  

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةׄ       محال مرفوع لفظا مجرور خبرׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -7ٔ

اِرجٍ  ِمن اْلَجانَّ  َوَخَلقَ قال تعالى: "ׄ   ن مَّ اٍر" مِّ  نَّ

َماءِ  ِمنَ  َوأَنَزْلَناقال تعالى: "ׄ   اهُ  ِبَقَدرٍ  َماءً  السَّ  اأْلَْرِض" فًِ َفؤَْسَكنَّ

رُ قال تعالى: "ׄ   َماءِ  ِمنَ  اأْلَْمرَ  ٌَُدبِّ  اأْلَْرِض" إِلَى السَّ

ةٍ  ِمنْ  َتْسِبقُ  َماقال تعالى: "ׄ   ْسَتؤِْخُروَن" َوَما أََجلََها أُمَّ ٌَ 

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -8ٔ

بنً والمالِ  بالِعلمِ الشاعر: "قال ׄ    ُمْلَكُهُم" الّناسُ  ٌَ

 قال ابن حزم فً وصف الحب:" ولٌس بمنكر فً الدٌانة وال بمحظور فً الشرٌعة"ׄ  

لْ قال تعالى: "ׄ   ِ  َعلَى َوَتَوكَّ ِ  َوَكَفى     َّللاَّ  َوِكٌاًل" بِاهللَّ

 الثانً والثالثׄ  

)تغٌب محمد عن المنزل منذ سافر أبوه(...إعراب كلمة )منذ(  –)تغٌب محمد عن المزل منذ ٌومٌن(  -9ٔ

 فً المثالٌن على الترتٌب

 ظرف زمان –ظرف زمان ׄ        حرف جر –حرف جر ׄ  

 حرف جر –ظرف زمان ׄ        ظرف زمان –حرف جر ׄ  
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 حدد المثال  الذي اشتمل على حرف جر زائد هنا -ٕٓ

ٌْسَ قال تعالى: "ׄ   ء   َكِمْثلِهِ  لَ ًْ ِمٌعُ  َوُهوَ  َش  الَبِصٌُر" السَّ

َماقال تعالى: "ׄ   اةِ  َمَثلُ  إِنَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن َماءِ  ِمنَ  أَنَزْلَناهُ  َكَماءٍ  الدُّ  اأْلَْرِض" َنَباتُ  بِهِ  َفاْخَتلَطَ  السَّ

 َكاألْعالِم" اْلَبْحرِ  فًِ اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَوارِ  َولَهُ قال تعالى: "ׄ  

ْسَتِجٌُبونَ  اَل قال تعالى: "ׄ   ءٍ  لَُهم ٌَ ًْ هِ  َكَباِسطِ  إاِلَّ  بَِش ٌْ ْبلُغَ  اْلَماءِ  إِلَى َكفَّ ٌَ  بَِبالِِغِه" ُهوَ  َوَما َفاهُ  لِ

 ( https://dardery.site/archives/3863للحذسية اإللكحشوني والحأكذ من اإلجاتات اضغط على الشاتط  ) 
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