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 ٌنقسم الفعل من حٌث اإلعراب والبناء إلى قسمٌن :     

  . المضارع إذا اتصلت به نون التوكٌد أو نون النسوة( –األمر  –:) الماضً فعل مبنى - ٔ

 رع فقط. : المضافعل معرب  -ٕ

 

 

ًّ دائما  .الفعل الماضً مبن

 مبنً على الفتح :   - ٔ

 إذا لم ٌتصل به شًء       مثل :   غادَر الوفد المدٌنة. •

 أو اتصلت به تاء التأنٌث       مثل :   خفَقْت راٌة أمتنا. •

 أو اتصلت به ألف االثنٌن       مثل :    الصدٌقان  سافَرا أمِس.  •

ًّ على السكون: - ٕ  مبن

 إذا اتصلت به تاء الفاعل                          مثل :   فّكْرُت فً األمر..فعرْفَت خطئً.  • 

 أو اتصلت به نا الفاعلٌن                          مثل :   حفْظنا القصٌدة كلها.•

 ن.أو اتصلت به نون النسوة                           مثل :   المؤمنات ساَعْدَن المحتاجٌ•

ًّ على الضّم: -ٖ  مبن

 إذا اتصلت به واو الجماعة                     مثل :   الطالب سارُعوا إلى الصالة.•

 

 

 

 مبنً دائما  ، وهو ٌبنى على ما ٌجزم به  مضارعه.

ًّ على السكون :  - ٔ  مبن

ْث أخاك •  صادقاً.إذا كان صحٌح اآلخر                              مثل :   َحدِّ

 إذا اتصلت به نون النسوة                       مثل :    ٌا أمهاُت راقْبَن األبناء.•
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ًّ على حذف حرف العلّة : - ٕ  مبن

 إذا كان معتل اآلخر                                مثل :   ادُع رُبك، وارتِج  مغفرته .•

ًّ على حذف النون: - ٖ  مبن

 الجماعة                   مثل :    ٌا شباب الوطن انهضوا.إذا كان متصالً بواو •

 إذا كان متصالً بألف االثنٌن                    مثل :    أٌها العامالن جّودا إنتاجكما.•

 إذا كان متصالً بٌاء المخاطبة                  مثل :    ٌا أّمتً اتحدي.•

ًّ على الفتح    - ٗ  :مبن

ا أخً، واْجَهَرنَّ بالحقإذا اتصلت به • َقن ٌَّ  نون التوكٌد                       مثل :    َتَصدَّ

 

 

 

، وذلك ما لم تتصل به نون التوكٌد أو نون  الفعل المضارع فعل  معرب  أي)ٌرفع و ٌنصب و ٌجزم (

 النسوة.

 

 فاً على فعل منصوب أو مجزوم .ٌرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم ، ولم ٌكن معطو

 عالمات رفع الفعل المضارع : 

 مثل :  ٌتفوُق المخلص فً مذاكرته . ، ٌرفع بالضمة الظاهرة إذا كان الفعل صحٌح اآلخر -

 .مثل :  المجتهد ٌسَعى إلى التفوق ، ٌرفع بالضمة المقدرة إذا كان الفعل معتل اآلخر  -

 .مثل : المؤمنون ٌسعدون بالقرب من هللا ، ٌرفع بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة  -

 

 

 ٌنصب الفعل المضارع إذا سبقته  إحدى أدوات النصب التالٌة : 

 إذن [    –فاء السببٌة    -دالم الجحو –واو المعٌة   –حتى  –الم التعلٌل  –كً   –لن  –]أْن 

 .مثل : علٌك أن تجتهَد . علٌكم أن تجتهدوا ، مصدريأْن : وهً حرف 

 مثل : لن ٌرحم هللا المتخاذلٌن .، لن :تنفً الفعل فً المستقبل 

 مثل : اجتهدوا  كً تلحقوا بركب التفوق .  ، كً : ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها  

 خلصاً لتنال رضاه .مثل : اعبد هللا م، ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها   الم التعلٌل :
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 مثل : سأعبد هللا حتى أموَت .،   حتى :تفٌد الغاٌة إذا كانت بمعنى " إلى أن "

 مثل : اجتهد حتى تحقَق أحالمك فً الحٌاة .،  حتى : تفٌد التعلٌل إذا كانت بمعنى " لكً "

المصاحبة ودائماً تسبق واو المعٌة : وهى التً تفٌد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهً بمعنى )مع( وتفٌد 

َك ـ إِذا َفَعْلَت ـ َعظٌمُ     نفى( –بـ )نهى  ٌْ ًَ ِمْثلَُه     ***    عاٌر َعَل  مثل : ال َتْنَه َعْن ُخلُق َوَتأْتِ

لم ٌكن(حتى تكون  -الم الجحود : وهى تفٌد اإلنكار الشدٌد ، وٌشترط فٌها أن تسبق بكون منفى )ما كان

َبُهْم َوأَْنَت فٌِهْم   مثل :  ، من أدوات النصب  ٌَُعذِّ ْغفَِر لَُهمْ   -َوما كاَن هللاُ لِ ٌَ ُكِن هللاُ لِ ٌَ  لَْم 

 مثل : إذن تتفوق ، جواباً لمن قال : سأجتهد .، إذن :  حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال  

 .ل المضارعفاء السببٌة : فاء السببٌة : تفٌد أن ما قبلها سبب لما بعدها ، وهى من أدوات نصب الفع

 س :  ما الشروط الواجب توافرها فً )فاء السببٌة( لتكون من أدوات النصب ؟

 جـ :  لكً تكون )فاء السببٌة( من أدوات نصب الفعل المضارع البد أن تكون مسبوقة بما ٌدل على : 

 : مثل: ما فعلت ذنبا فأنــدَم .النفً     -أ 

 مثل : ، ( التحضٌض -العرض -الرجاء–التمنً  –االستفهام  -النهى -: وٌشمل )األمرالطلب   -ب

 اجتهدوا فً دراستكم فتحققوا ما ترٌدون .  - ٔ

 ال تتكاسلوا عـن العبــادة فتندمــوا .   - ٕ

 ؟هل تخرج ما علٌك من زكاة فتنال الثواب   - ٖ

 لٌتنا نرضى ضمٌرنا فٌرضى عنا هللا .   - ٗ

 فنسترٌح .لعل االمتحان ٌأتى سهالً   - ٘

 أال تكرم محمد فٌكرمك. – ٙ

 هال تكرم محمد فٌكرمك. -7

 عالمات نصب الفعل المضارع :

 الفتحة الظاهرة : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر ، أو معتالً بالواو أو الٌاء . – ٔ

 الفتحة المقدرة : إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللف . – ٕ

 لخمسة .حذف النون  : إذا كان من األفعال ا – ٖ

 الفعل المضارع المعطوف على فعل مضارع منصوب  قبله فهو منصوب مثله   ملحوظة:

 ( https://dardery.site/archives/3921للتدرية اإللكتروًي والتأكد هي اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/3921
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 تـــدريـــب 

 الصواب من بٌن البدائل التالٌة:تخٌر  - 1س

 :مبنً على أمرفعل  " كونوا"الفعل  مخلصٌن لوطنكم ،فٌعلو شأنه . كونوا - ٔ

   حذف النون ׄ    السكون   ׄ           حذف حرف العلة  ׄ     الضم  ׄ  

 الالم فً كلمة " لٌنتقم" هً: من األبرٌاء   . لٌنتقملم ٌكن القاضً  - ٕ

 الم التوكٌدׄ    الم الجحود ׄ                   الم الجر  ׄ     الم التعلٌل  ׄ  

 الفعل " تتحلى"  هو فعل مضارع: .     بالوفاء  تتحلىٌجب علٌك أن  - ٖ

 المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

   مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة   ׄ  

 الفعل " ٌعلو"  هو فعل مضارع: شأنه . فٌعلوكونوا مخلصٌن لوطنكم ، - ٗ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ         منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ         مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :"  هو فعل مضارع:تجتهديالفعل "  .. يَ علٌك أن تجتهد ًأنَت كً تنجحَ  - -٘

  منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ            منصوب بحذف النونׄ   

ْنفُِروا َكافًَّة(. الفعل "  )قال تعالى :– ٙ ٌَ منصوب بعد الم الجحود  " فعل مضارعٌنفروا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِ

 وعالمة نصبه:

 ثبوت النون ׄ     حذف النون ׄ    الفتحة الظاهرة  ׄ    الفتحة المقدرة  ׄ  

 الفعل " تكذب"  هو فعل مضارع: .     ال تطالب الناس بالصدق وتكذب – 7

     المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة     ׄ  

 أتـيــــــل)   لــــــظى (   ــــــى  ـ لــــــ  را ـــــ   -8

  

  ــــــــــــيودأ فلثـــــــــــى و ـــــــــــو لو ـــــــــــاى  ـــــــــــا ر   

 

 هو فعل مضارع ـ ال عل "  ألظى" 

  منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :"  هو فعل مضارع:ٌؤديالفعل "  .ٌؤدي محمد واجبه فٌحترمه الجمٌع    -9

    منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ          مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :الفعل " أقصرّن "  هو فعل مضارع . فً القٌام بواجبً تجاه وطنً. أقصرنّ لن  -ٓٔ

  المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مبنً فً محل نصب ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة   ׄ  

ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن " قال -ٔٔ َ اَل 
ْصبِْر َفإِنَّ هللاَّ ٌَ ِق َو تَّ ٌَ ُه َمن   الفعل المرفوع فً اآلٌة هو: تعالى:" إِنَّ

 الثانً والثالث ׄ    ٌضٌع ׄ     ٌصبر ׄ      ٌتق  ׄ  
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 وال تـــــــــــــــــد للـيــــــــــــــــل أى)  يـٌـ ـلـــــــــــــــــى (   -11

  

 وال تــــــــــــــــــــــد للظيــــــــــــــــــــــد أى يٌك ــــــــــــــــــــــــــر    

 

 هو فعل مضارع ـ "   يـٌـ ـلــى ال عل  "

    منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرةׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

عند مخاطبة المثنى المذكر تصبح أٌها الالعب التزم بالروح الرٌاضٌة  فتنال احترام الجماهٌر.......   -ٖٔ

 الجملة .

  أٌها الالعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناالن احترام الجماهٌر ׄ  

 أٌها الالعبٌن التزما بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ׄ  

  أٌها الالعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ׄ  

 بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ناالتزم انأٌها الالعبׄ  

ٌُْنِذَر الَِّذٌَن َظلَُموا " تعالى:" قال -ٗٔ ا لِ ًٌّ ٌق لَِساًنا َعَربِ  الفعل " ظلموا " فعل ماض مبنً على: َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِّ

 الفتح ׄ     السكون ׄ      الضم ׄ        حذف النون ׄ  

  

َد اْلَخائِنٌَِن "". الفعل  تعالى:" قال  -٘ٔ ٌْ ْهِدي َك ٌَ َ ال 
ِب َوأَنَّ هللاَّ ٌْ ْعلََم أَنًِّ لَْم أَُخْنُه بِاْلَغ ٌَ فً اآلٌة  المنصوبَذلَِك لِ

 هو:

 جمٌع ما ذكر. ׄ     ٌهدي ׄ      أخنه ׄ                 ٌعلم  ׄ  

ِ ِمن َقْبلُ  قال  -ٙٔ اَء هللاَّ ٌَ ْؤِمنٌَِن " تعالى:" قُلْ َفلَِم َتْقُتلُوَن أَنبِ  "  هو فعل مضارع تقتلونالفعل "  .إِن ُكنُتم مُّ

 مجرور ׄ     مجزوم ׄ      منصوب  ׄ                مرفوع ׄ  

َضْعَن(  َحْملَُهن"قال تعالى :  -7ٔ ٌَ ِهنَّ َحتَّى)   ٌْ َضْعنَ الفعل " "َوإِْن ُكنَّ أُوالِت َحْمٍل َفأَْنِفقُوا َعلَ "  هو فعل  ٌَ

 مضارع ـ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

  مبنً فً محل نصبׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 حافظ  على وطنك  كً تسعد.   عند مخاطبة الجمع المذكر  تكون الجملة -1ٔ

 واعلى وطنكم كً تسعد  واحافظ ׄ      ونعلى وطنكم كً تسعد  ونحافظ ׄ  

 ونعلى وطنكم كً تسعد  واحافظ ׄ      واعلى وطنكم كً تسعد ون حافظ ׄ  

ْعِصُروَن " قال -9ٔ ٌَ اُس َوفٌِِه  ٌَُغاُث النَّ أِْتً ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فٌِِه  ٌَ الفعل المرفوع بعالمة فرعٌة فً  تعالى:" ُثمَّ 

 اآلٌة هو:

 الثانً والثالث ׄ     ٌعصرون ׄ      ٌغاث.. ׄ        ٌأتً ׄ  

 الجملة المشتملة على فعل مضارع مرفوع صحٌح اآلخر هً :  -ٕٓ

 ٌتوضأ الطالب للصالة . ׄ   لن ألهو عن الصالة . ׄ    ال تنس ذكر هللا . ׄ   ٌدعو المسلم ربه كل ٌوم . ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3921للتدرية اإللكتروًي والتأكد هي اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/3921


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 تايلوس 7

 تايلوس

01156008819 تواصل واتس لل  

 " كً " من حروف نصب الفعل المضارع ، تفٌد :  -ٕٔ

 النهً . ׄ     النفً . ׄ     التعلٌل . ׄ      المصدرٌة . ׄ  

نَ قال تعالى : " -ٕٕ ٌَّ َتَب ٌَ ِط اأْلَْسَودِ   ( َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى)   ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط اأْلَْب ٌْ َن "الفعل " لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ  ": 

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ         منصوب بحذف النونׄ   

 الجملة المشتملة على حرف نصب هً :  -ٖٕ

ׄ  ال أهمل أداء الواجب  ׄ   لم أهمل أداء الواجب . ׄ    لن أهمل أداء الواجب   ׄ   ما أهمل أداء الواجب . .

 آمالكم (؛ ألنه سبق بحرف : تحققواحذفت النون من الفعل الذي تحته خط فً الجملة التالٌة ) جّدوا كً   -ٕٗ

 جزم . ׄ      جر . ׄ     نصب . ׄ     رفع . ׄ  

ٌُعدُّ من األفعال ب تمسكواـ )  ٕ٘   :الخمسة فً الجملةاإلسالم ، وتسلَّحوا به ؛ لتكونوا من الصالحٌن (الفعل الذي 

وا . ׄ    تكونوا . ׄ      تعالٌم . ׄ     تسلَّحوا . ׄ     تربَّ

 أيُّ الكلمات التالٌة من األفعال الخمسة :  -ٕٙ

 داعون . ׄ      ٌدعون . ׄ     داعٌان . ׄ     أدعو . ׄ  

 بإذن هللا ( هً : سٌتفوقانعالمة إعراب الفعل الذي تحته خط فً الجملة التالٌة )هذان الطالبان   -7ٕ

 السكون . ׄ     ثبوت النون. ׄ     األلف . ׄ      الكسرة . ׄ  

 الفالحون لن ................... المحصول قبل أن ٌنضج.  – 1ٕ

 ٌجنٌن ׄ      ٌجنوا   ׄ           ٌجنون  ׄ     ٌجنً    ׄ  

ٌُِرٌَداِن أَن)  قال تعالى: -9ٕ َذاِن لََساِحَراِن  ْن أَْرِضُكم "  ( ٌُْخِرَجاُكم" َقالُوا إِْن َهَٰ  " منصوب بـٌُْخِرَجاُكم الفعل " مِّ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ         منصوب بحذف النونׄ   

 تكون الجملة.أنت لن تنضم للفرٌق و أنت تهمل االرتقاء بمهارة التهدٌف .   عند مخاطبة المفردة المؤنثة  -ٖٓ

 أنت لن تنضمٌن  للفرٌق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌف ׄ  

 أنت لن تنضمً للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهارة التهدٌف ׄ  

 أنت لن تنضمً للفرٌق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌف ׄ  

 أنت لن تنضمٌن للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهارة التهدٌف ׄ  

 . الفعل المرفوع فً اآلٌة هو:تعالى:" ومن ٌطع هللا ورسوله ٌدخله جنات تجري من تحتها األنهار" قال -ٖٔ

 (األول والثالث) ׄ           تجري  ׄ      ٌدخله  ׄ          ٌطع ׄ  

 أتـــــــــاا الرتيـــــــــا ال لـــــــــ  ي تـــــــــا  ضـــــــــا كا -21

  

ـــــــــــتكلن    ـــــــــــى كـــــــــــا  أى ي ـــــــــــي ال  ـــــــــــي  ت  ه

 

 ـ ال عل الوٌصوب  ي الثيل  و:

 ٌتكلمׄ      كادׄ      ٌختالׄ      أتاك ׄ   

اِنَها ِمْنُكْم " تعالى:" قال -ٖٖ ٌَ أْتِ ٌَ  الفعل " ٌأتٌانها " فعل مضارع: َواللََّذاِن 

   فعل مضارع مجزوم بالسكون. ׄ      .  مجزوم بحذف حرف العلة ׄ  

 مرفوع بثبوت النون ׄ          مرفوع بالضمة االمقدرة. ׄ  

 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 تايلوس 8

 تايلوس

01156008819 تواصل واتس لل  

ا ُتِحبُّونَ  ( َتَنالُوان)  قال تعالى :" لَ  -ٖٗ ىَٰ ُتنفِقُوا ِممَّ  " الفعل  " تنالوا"  منصوب بـاْلبِرَّ َحتَّ

  مبنً فً محل نصبׄ    منصوب بحذف النونׄ     منصوب بالفتحة المقدرةׄ    منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

ُد الحقَّ  -ٖ٘ ٌِّ  عند مخاطبة جمع المذكر تصبح الجملة: .كً تحقق العدل أنت ُتؤ

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحقَّ  ون ُتؤ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحقَّ  ون ُتؤ

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحقَّ  وا ُتؤ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحقَّ  وا ُتؤ

 ( https://dardery.site/archives/3921للتدرية اإللكتروًي والتأكد هي اإلجاتات اضغط على الراتط  )  

 

 :ضا ع ه  )       ( أو ع ه  )      ( أهام العثارات التالي   (  1س

 ( )      المشاهدون ٌغادروا المسرح بعد العرض   -ٔ

 ( )      فً معالجة المرضى ٌقصرا الطبٌبان لن -ٕ

 ( )       الطالب  ٌتابعون المدرس وٌنصتوا للشرح جٌدا – ٖ

 ( )     استعدي جٌدا لالختبار كً تنالٌن الدرجة النهائٌة -ٗ

 ( )       ٌحب اآلباء أن ٌقدموا النصح ألبنائهم -٘

 ( )    ٌذهب الطالب  إلى النادي  فٌتعرفوا على أصدقاء جدد -ٙ

 ( )       ناجحة تصبحً أخلصً العمل حتى -7

 ا( )        ال تتابعوا الشرح وأنتم تتحدثو -1

 ( )         بر والدٌك  فتنل الثواب -9

 ( )      الطالبان ٌستمعان إلى المدرس فٌستفٌدا -ٓٔ

 ( )      الطفالن لم ٌتعودا َبعُد على جّو المدرسِة . - ٔٔ

 ( )    ٌبٌُع الصٌادون األسماَك التً ٌصطادوها على الشاطئ .  -ٕٔ

 ( )   .  ئِهموأبنا تِهمبنا اآلباُء واألمهاُت ٌشعرون بالغبطِة عند نجاحِ  -ٖٔ

ِة ٌحرصو -ٗٔ ٌّ  ( )  على أن ٌقدموا أفضلَ الخدماِت لزبائنهم اأصحاُب االستراحاِت السٌاح

 ( )      . أٌها الطالبان ،  ال تكذبا وتدعٌان  أنكما صادقان - ٘ٔ

 ( https://dardery.site/archives/3921للتدرية اإللكتروًي والتأكد هي اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 
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