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من الحروف الناسخة وتعمل عمل ) إن ( فتنصب اسمها وترفع خبرها . و سمٌت بذلك ال النافٌة للجنس : 

   ألنها تنفى خبرها عن جنس اسمها . 

 مثال :  ال طالب علم كسول   ) طالب :اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة . كسول : خبر ال مرفوع ( 

 معنى الجملة : أننا ننفى الحكم الكسل عن كل طالب العلم.  -

 شروط عمل ال

 .أن ٌكون اسمها وخبرها نكرتٌن  -ٔ

 أن ٌكون اسمها متصال بها ) ال ٌفصل بٌنها وبٌن اسمها فاصل ( -ٕ

 أال ٌسبقها حرف جر . -ٖ

 مثال : ال طالبا للعلم مقصر فى عمله . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة . مقصر : خبر ال مرفوع بالضمة ( 

 إذا فقدت الشرط األول بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 ال المؤمن مقصر وال مهمل ) المؤمن : مبتدأ مرفوع . مقصر : خبر مرفوع (    

 ولزم تكرارها . إذا فقدت الشرط الثانى بطل عملها -_ 

 ال بٌننا خائن وال جبان .     

 )بٌننا : شبه جملة فى محل رفع خبر مقدم . خائن : مبتدأ مؤخر مرفوع (   

 إذا فقدت الشرط الثالث بطل عملها و لم ٌلزم تكرارها و أعرب ما بعدها اسما مجرورا . -

 الطموح بال كفاح فشل .  -

 ال عمل لها . كفاح : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة () بال : الباء حرف جر / ال : ملغاة 

 أنواع اسم ال النافٌة للجنس

)وهو ما ٌكون كلمة واحدة حتى لو دلت على مثنى أو جمع (. وٌكون إعرابه : اسم ال النافٌة  مفرد  :   -ٔ

 للجنس مبنى على ) ما ٌنصب به (فى محل نصب 

 مهمل : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب . ال مهمل محبوب .       -:  أمثــلة

 عاملٌن : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الٌاء فى محل نصب .     ال عاملٌن مقصرون .  -          

 )اسم ال( ٌدل على جمع المذكر السالم "ٌنصب بالٌاء" (. الحظ أن :

 اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الكسر فى محل نصب .           ال تلمٌذات مهمالت  -
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 )اسم ال( ٌدل على جمع المؤنث وجمع المؤنث ٌنصب بالكسرة (.الحظ أن : 

 ) ٌكون كلمتٌن . و تكون  الكلمة الثانٌة نكرة تعرب  مضاف إلٌه (مضاف ) إلى نكرة ( :   -ٕ

 :أمثلة ، وٌكون إعرابه :  اسم ال النافٌة للجنس منصوب   

 ) طالب : اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة (       ال طالب علم كسول . -

 ) طالبى : اسم ال  منصوب بالٌاء ألنه مثنى (   ال طالبى علم مهمالن .       -

 ) طالبات : اسم ال  منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم (  ال طالبات علم مهمالت .     -

 هنا إلى نكرة ، فــ  ) علم ( مضاف إلٌه مجرور بالكسرة (اإلضافة :الحظ أن  -

 ) وهو كل اسم تاله اسم آخر ٌتمم معناه ، وال ٌعرب مضافا إلٌه (     شبٌه بالمضاف :  -ٖ 

 أمثلة :    ،اسم ال النافٌة للجنس منصوب  وٌكون إعرابه :  -   

 )  كرٌما : اسم ال منصوب بالفتحة (       ال كرٌما خلقه مقصر.       -

 )  طالعا : اسم ال منصوب بالفتحة (         ال طالعا جبال موجود .       -

 ) طامعا : اسم ال منصوب بالفتحة (      ال طامعا فً السعادة كسول .      -

 ) قارئٌن : اسم ال منصوب بالٌاء (      ال قارئٌن كتابا مقصرون . -

 اسم ال الشبٌه بالمضاف : غالباً ما ٌأتى بعده جار  و مجرور أو معمول له و ) ٌأتى منونا ( . الحظ أن : 

 مما سبق : نستنتج أن : اسم ال النافٌة للجنس ٌأتى :

 إذا كان كلمتٌن ) المضاف أو الشبٌه بالمضاف ( . إذا كان كلمة واحدة ) مفرد ا( .      معربا    مبنٌا   

 مالحظات مهمة

 موجود (:  –ٌجوز حذف خبر ) ال ( إذا فهم من الكالم . وٌكون التقدٌر ) فى ذلك  -ٔ

 شك : اسم ال مبنى على الفتح و الخبر محذوف تقدٌره ) فى ذلك (  مثال :         )أنت ناجح الشك( .  -

 ٌجوز أن تقترن ال النافٌة للجنس بهمزة االستفهام : -ٕ

 طالب علم بٌننا ؟ ) . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة (مثل  :   ) أال  -

 () ال شك ، ال جدال ، ال رٌب ، ال نزاع ، ال غرو ، ال بد ، ال حٌاة ، ال ٌأس، ال حول ، ال طاقة ،ال سعادة  -ٖ

 تأتى جمٌعها اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب .    

 ال علٌك ، أي : ال باس علٌك ، وهو نادر . ٌجوز حذف اسم " ال " . فٌقال : -ٗ
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 :ال سٌما إعراب 

 ال: نافٌة للجنس تعمل عمل إن. سى: اسم ال منصوب بالفتحة، وخبر ال محذوف وجوبا تقدٌره موجود. 

ما المتصلة بسٌما ٌجوز فٌها ان تكون موصولة أو نكرة مبهمة أو زائدة وفً الحالتٌن األولٌٌن تعرب 

 مضاف إلٌه

 االسم الواقع بعد السٌما إما أن ٌكون:  -

 و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  معرفة كما فً: أقدر األصدقاء وال سٌما األصدقاء األوفٌاء 

 ـ الرفع باعتباره خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره: هم األصدقاء، وما موصولة.  ٔ

 ـ الجر باإلضافة إلى " سً " وما زائدة.  ٕ

و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  نكرة. كما فً: أحب القراءة والسٌما قراءة متأنٌة 

 ـ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره: هً قراءة.  ٔ

  نكرة مبهمةفً محل جر مضاف إلٌه.ـ النصب على التمٌٌز، وما  ٕ

 ـ الجر باإلضافة، وما زائدة أٌضا.  ٖ

 ذج لإلعرابونم

 : قال تعالى : } من ٌضلل هللا فال هادى له { 

فال : الفاء واقعة فى جواب الشرط ، وال نافٌة للجنس .  هادى : اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب . له 

 : جار ومجرور فً محل رفع خبر ال . 

 ( https://dardery.site/archives/2611للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

 تـــدريـــب

 بٌن نوع ال الواردة فً األمثلة التالٌه من بٌن البدائل المتاحة: – ٔس

ٔ-  } ۖ ِ ِ ۖ إِنًِّ لَُكْم َرُسولٌ أَِمٌٌن َوأَْن اَل َتْعلُوا َعلَى هللاَّ ًَّ ِعَباَد هللاَّ وا إِلَ  .} أَْن أَدُّ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِحَم ۚ { قال تعالى :  -ٕ ِ إاِلَّ َمن رَّ ْوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ ٌَ  .} َقالَ اَل َعاِصَم اْل

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 أبقى " ظهرا وال قطع، أرضا ال الُمْنَبتَّ  فإن قال صلى هللا علٌه وسلم  : " -ٖ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َشاُء{  قال تعالى :  -ٗ ٌَ ٌُْسِمُع َمن   َ
اُء َواَل اأْلَْمَواُت ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَ ْسَتِوي اأْلَْح ٌَ  .} َوَما 

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  
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 أحب قراءة القصص  ال الشعر -٘

 زائدة ׄ     نافٌة للجنس ׄ      عاطفة ׄ     نافٌة ׄ  

تَِك الَّتًِ أَْخَرَجْتَك أَْهلَْكَناُهْم َفاَل َناِصَر لَُهْم { قال تعالى :  - -ٙ ٌَ ن َقْر ًة مِّ ًَ أََشدُّ قُوَّ ٍة ِه ٌَ ن َقْر ٌِّن مِّ  .}  َوَكأَ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

أَْب َكاتِ  قال تعالى :  - -7 ٌَ َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِلۚ  َواَل  ٌْ ْكُتْب َب ٌَ ُ { }  َوْل ْكُتَب َكَما َعلََّمُه هللاَّ ٌَ  .ٌب أَْن 

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َراَط الُمسَتقٌِمَ  قال تعالى :   -8 َن{  } اهِدَنــــا الصِّ الٌِّ  ِصَراَط الَِّذٌَن أَنَعمَت َعلٌَِهْم َغٌِر الَمغُضوِب َعلٌَِهْم َوالَ الضَّ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َب َوَتَولَّٰى{  قال تعالى :   -9 ِكن َكذَّ َق َواَل َصلَّٰى  َولَٰ  .} َفاَل َصدَّ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َ َمْولَى الَِّذٌَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن اَل َمْولَٰى لَُهْم {  قال تعالى :  -ٓٔ
لَِك بِأَنَّ هللاَّ

ٰ
 .}  َذ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِن إِْحَساًنا {  قال تعالى :  -ٔٔ ٌْ ًئا ۖ َوبِاْلَوالَِد ٌْ ُكْم ۖ أاَلَّ ُتْشِرُكوا بِِه َش ٌْ ُكْم َعلَ َم َربُّ  .} قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرَّ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطٌ قال تعالى :  -ٕٔ ْنُه َخلَْقَتنًِ ِمن نَّ ٌر مِّ ٌْ  .ٍن{ } َقالَ َما َمَنَعَك أاَلَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك ۖ َقالَ أََنا َخ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

وِء ِمَن اْلَقْوِل إاِلَّ  قال تعالى :  -ٖٔ ُ اْلَجْهَر بِالسُّ ٌُِحبُّ هللاَّ ُ َسِمًٌعا َعلًٌِما{ } الَّ   . َمن ُظلَِم ۚ َوَكاَن هللاَّ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا{ . -ٗٔ ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  ائَِفٌة مِّ  قال تعالى :  }َوإِْذ َقالَت طَّ

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 فَياااااااا َرَأ لَك وَللَاااااااه َولَااااااا  تَااااااارَو لااااااااَمتي   -51

  

ااااااااُ م نَقااااااااَر وَف َاااااااارر َماااااااان نَقاااااااار     بَلَيلااااااااى وَمر

 

 زائدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 بٌن نوع  اسم )ال( النافٌة للجنس  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٕس

 الناُر. َبعِدها ِمن لََذةٍ  فً َخٌرَ  ال  -ٔ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ال ُمطًٌعا والّدٌه َمحروٌم من رحمِة هللاِ. -ٕ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٖ
ْوَم ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَ ْوَم ُتْجَزٰى ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت ۚ اَل ُظْلَم اْل ٌَ  .اْل

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

َنُكُم { لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ اَل  } قال تعالى :  -ٗ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َة َب  .ُحجَّ

  شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

  

https://dardery.site/archives/2611
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 ال مؤمنٌن ٌنكرون قُدرة هللا. -٘.

  شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

جى شائعاٍت َبٌَننا. -ٙ  ال مروَّ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ا َلُه َكاتُِبوَن{  :  }قال تعالى -7 ٌِِه َوإِنَّ الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفَراَن لَِسْع ْعَملْ ِمَن الصَّ ٌَ  َفَمن 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 راسبٌ  طالب ملتزما ال  -8

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 .«هللا من أغٌر أحد ال»قال )ص( :  -9

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ال ُمتقناٍت عملَُهنَّ مذموماٌت. -ٓٔ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ت عااااااااااا   -55  تعاااااااااان  فااااااااااع لل ااااااااااين بااااااااااالعيَ  مر

  

اَ  الَ  ااااااااااااااااوك تتاااااااااااااااااب ر    ولكاااااااااااااااانن لااااااااااااااااور 

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ـر يااااااااا رأ   اَ ــااااااااـر    -51  م كــَااااااااـق     فاناااااااا

  

َُ ترعــاااااااااـا  ياااااااااا رأ  ال ااااااااا وات   ـاااااااااـ  ماااااااااا  رمن

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

راااـ ا            -51 اااـق ي الااادلرر و  لـ  فــَاااـع  ــَـلَـينــلــَـيناااـَن يـر

  

اَت   َُ ال ـَــَ ـــااااااـر  نااااااـى لــَااااااـدن  مااااااا  اُ  لقاااااا ر الـدر

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ـَ الَ ـاااااـد  لـَـلــَاااااـه            -51 ـَ ٍَّـاااااـيا َو لكن لاااااا راااااـ  لَـكـ

  

ـــااااااااـهر   ــلـــن ـر يق ااااااااى وم مر ـلـااااااااـك  م عـَــااااااااـن  َمـ ــن

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ااااااااـ    -51 رااااااااـ  ى ٍّوا  ر  م لالقااااااااا   ٍّاجااااااااـ   تــ

  

ـل ـــااااااااـاَت   ا  َ ال ــر  لكن ظاااااااان   فيااااااااَرَ َ فـــَـااااااااـر 

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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 مٌز ال النافٌة للجنس العاملة وال غٌر العاملة فٌما ٌلً: – ٖس

ْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه ۚ َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٔ ٌَ  ُ  .َوهللاَّ
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َغْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْسَبُحوَن {   } قال تعالى :  -ٖ  ٌَ َهاِر ۚ َوُكلٌّ فًِ َفلٍَك  لُ َساِبُق النَّ ٌْ نَبِغً َلَها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .اَل الشَّ
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ِحلُّوَن لَُهنَّ {   } قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َواَل ُهْم 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

اِس ِمْن َرْحَمة َفاَل ُمْمِسك لََها {  } قال تعالى :  -٘ ْفَتح هللاَّ لِلنَّ ٌَ  .َما 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {     } قال تعالى :  -ٙ 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْوَمئٍِذ {  } قال تعالى :  -7 ٌَ َنُهْم  ٌْ وِر َفاَل أَنَساَب َب  .َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا {  } قال تعالى :  -8 ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  اِئَفٌة مِّ  .َوإِْذ َقالَت طَّ
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 متاركااااااااااااااـر ال ااااااااااااااا ي  بااااااااااااااع جاااااااااااااااواأ   -9

  
 وشاااااااااااد  علاااااااااااى ال ااااااااااا ي  ماااااااااااَن ال اااااااااااواأ  

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

َُ نَااااااـومي َوم ااَعااااااواكر وَعااااااواني   -51  م ال َااااااـو

  
ـَ العراااااااـع َواناااااااـي   َُ تـالـوـياااااااـ  ل ا َونـاااااااـى يـاااااااـو

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 فَياااااااا َرَأ لَك وَللَاااااااه َولَااااااا  تَااااااارَو لااااااااَمتي   -55

  
ااااااااُ م نَقااااااااَر وَف َاااااااارر َماااااااان نَقاااااااار     بَلَيلااااااااى وَمر

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

َُ و  اااااااااااأَت ال ريااااااااااا  وم وناااااااااااا   -51  م ونااااااااااا

  
 ووراءنااااااااااااااا كاااااااااااااااك ال ااااااااااااااقاأ ومام ااااااااااااااا  

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ُن جـَــنعـَاااااـا               -51 اااااـ  م تــَـقنـَ اااااـَرك  و م تــَـ ر

  
ـ  َو م ال ـــــااااااااااااااـر    ـكـتَ ـااااااااااااااـ  م الخـــااااااااااااااـيرر مر

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ُ  لاااااااااوال   ياااااااااارتي   -51  ون اااااااااد  بواااااااااا ناااااااااو

  
 وم شاااااااايء وٍّلااااااااى ماااااااان  يااااااااارتو  ع ااااااااد   

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

نا فااااع بالوااااقَر ن ااااياكر مااااا جــااااـر                  -51  َصـااااـقرن

  
ـاااااـَر   ـ ن ُن يااااادر العــر اااااـ ـ  اااااـ َر كــ ـــ  وم بانتظااااااَر اليـر

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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 بٌن سبب إلغاء )ال( النافٌة للجنس فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٗس

ٌُنعى.  -ٔ ٌُرَجى وال هو مٌت ف ًٌّ َف  ال ُهَو َح
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       بٌنها وبٌن اسمها بالظرففصل  ׄ  
ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َغْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 والمجرور لجارفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
ْسَبُحوَن {  قال تعالى :  -ٖ ٌَ َهاِر ۚ َوُكلٌّ فًِ َفلٍَك  لُ َساِبُق النَّ ٌْ نَبِغً َلَها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .}  اَل الشَّ
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
ِحلُّوَن لَُهنَّ {  قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .}  َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َواَل ُهْم 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
 .    ال أنت مهمل وال أخوك .        -٘
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
 .َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {    }  قال تعالى :  -ٙ 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       بٌنها وبٌن اسمها بالظرففصل  ׄ  
 .ال فً الفصل مهملون وال غافلون .  -7
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
  .ذاكر الطالب دروسه بال تقصٌر .      -8
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
 متاركااااااااااااااـر ال ااااااااااااااا ي  بااااااااااااااع جاااااااااااااااواأ   -9

  
 وشاااااااااااد  علاااااااااااى ال ااااااااااا ي  ماااااااااااَن ال اااااااااااواأ  

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجروراسمها بافصل بٌنها وبٌن ׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
َُ نَااااااـومي َوم ااَعااااااواكر وَعااااااواني   -51  م ال َااااااـو

  
ـَ العراااااااـع َواناااااااـي   َُ تـالـوـياااااااـ  ل ا َونـاااااااـى يـاااااااـو

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
ُر ت  ااااااااااي ا   -55  م ال لاااااااااابر ي  ااااااااااى وم اايااااااااااا

  
 وٍّقااااااااااااااااـ   ااااااااااااااااك وا يومااااااااااااااااا  م ني ااااااااااااااااا  

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
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َُ و  اااااااااااأَت ال ريااااااااااا  وم وناااااااااااا   -51  م ونااااااااااا

  
 كاااااااااااااااك ال ااااااااااااااقاأ ومام ااااااااااااااا ووراءنااااااااااااااا  

 
 اسمها معرفةׄ         جر سبقت بحرف ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
ُن جـَــنعـَاااااـا               -51 اااااـ  م تــَـقنـَ اااااـَرك  و م تــَـ ر

  
ـ  َو م ال ـــــااااااااااااااـر    ـكـتَ ـااااااااااااااـ  م الخـــااااااااااااااـيرر مر

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       بٌنها وبٌن اسمها بالظرففصل  ׄ  
نيا فَااااااااوا وََ اااااااا ا     -51 َرجااااااااوني َمااااااااَن الااااااااد   ووَ ن

  
ـر بَااااااااااااااااع  ا ر يرقَلَغر ااااااااااااااااي    َعلااااااااااااااااى َرٍَّياااااااااااااااا

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 والمجرورلجار فصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
نا فااااع بالوااااقَر ن ااااياكر مااااا جــااااـر                  -51  َصـااااـقرن

  
ـاااااـَر   ـ ن ُن يااااادر العــر اااااـ ـ  اااااـ َر كــ ـــ  وم بانتظااااااَر اليـر

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 تخٌر الصواب لما هو مطلوب فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٘س

 أمان(( له"إعراب ما بٌن القوسٌنقال)ص( :" ال)) إٌمان(( لمن ال))   -ٔ

  منصوب معطوفاسم  -اسم )ال( منصوب بالفتحة  ׄ   مبتدأ مرفوع –اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ  

  اسم )ال( مبنً على الفتح -اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ    مبتدأ مرفوع - مبتدأ مرفوع بالضمة ׄ  

 فٌما ٌلً هً:الجملة التً تشتمل على )ال (النافٌة للجنس عاملة    -ٕ

   ال مؤمنٌن بقضاٌا األوطان خائنون ׄ      ال تتكاسلوا فً آداء الواجب  ׄ  

   ال الشر ٌنفع وال الخٌانةׄ       سأدرس الطب ال الهندسة ׄ  

 استمع النصٌحة ممن هو أكبر منك السٌما .................. –ٖ

 األولى والثالثةׄ      أبٌكׄ      أباكׄ     أبوك ׄ  

 ال.........مذمومان  )اسم "ال" الشبٌه بالمضاف (: -ٗ

 طالبً علم ׄ    طالبٌن علما ׄ    طالبٌن عالمٌن ׄ     طالبٌن ׄ  

 ال مطٌع والدٌه  مذموم ....) اإلعراب الصحٌح السم ال (: -٘

 اسم ال مبنً على األلف فً محل نصب  ׄ     اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب ׄ  

  اسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ      الظاهرةاسم ال مرفوع بالضمة  ׄ  
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 ال طالب علم مهمل ........الجملة بعد تثنٌة اسم )ال ( :  -ٙ

 ن ٌال طالبً علم مهمل ׄ   ال طالبً علم مهمالن ׄ   ال طالبٌن علم مهملٌن ׄ   ال طالبٌن علم مهمالن  ׄ  

 ال فرق بٌن أبناء العروب كلهم أخوة بال شك: -7

 عاملة      غٌر  )ال( األولى عاملة والثانٌة  ׄ      )ال( األولى عاملة والثانٌة عاملة      ׄ  

 عاملة  غٌرعاملة والثانٌة  غٌر )ال( األولى  ׄ     عاملة والثانٌة عاملة      غٌر)ال( األولى   ׄ  

     

 أحب ذوي األخالق الفاضلة ال سٌما .........................: -8

 كل ما سبق ׄ     ذو مروءة ׄ    ذي مروءة   ׄ     ذا مروءة ׄ  

 حدد الجملة التً تشتمل على )ال( النافٌة للجنس -9

 إال ترحم البائسٌن ال ترحم ׄ   ٌغضبنً أال ترحم البائسٌن   ׄ   أال ترحم البائسٌن  ׄ    أال رحمة للبائسٌن ׄ  

 كرمت الناجحٌن  ال سٌما ............................... -ٓٔ

 كالهما صحٌح ׄ       ذي الخلق ׄ       لق  ذا الخ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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