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 أقبل  –ٌة مثل قوله تعالى: )إنا أعطٌناك الكوثر( الجملة االبتدائٌة: أي الواقعة فً أول الكالم، اسمٌة كانت، أو فعل -ٔ

 محب مستبشًرا.

 نعم ما تتصف به الوفاء -الجملة الواقعة صلة السم موصول: مثل: هذا الذي نصر الضعٌف  -ٕ

 جنة هللا فً  -حماها هللا  -الجملة المعترضة بٌن شٌئٌن متالزمٌن: مثل المعترضة بٌن المبتدأ و الخبر: مصر  -ٖ

 أسنُة قوم. أو بٌن الشرط و جوابه، مثل: )فإن لم  -و الحوادث جمة  -أو الفعل و فاعله، كقوله: و قد أدركْتنً  األرض.

 فاتقوا النار(. -و لن تفعلوا -تفعلوا 

  –أْن(.  -الجملة التفسٌرٌة: جملة تزٌد ما قبلها توضًٌحا و كشفا، و غالًبا تكون مسبوقة بأحد حرفً التفسٌر )أي  -ٗ

ِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلَك(مثل: ٌْ َنا إِلَ ٌْ  )َفأَْوَح

 وهللا ألَصدقّن. -الجملة الواقعة جواًبا للقسم: وهللا ألنجزَن وعدي  -٘

 لو  -الجملة الواقعة جواًبا لشرط غٌر جازم أو جازم، ولم تقترن بالفاء وال بإذا الفجائٌة:مثل: إذا جاء أبً أكرمتك  -ٙ

 حة النفس.تخلقت بخلق المؤمن تسعد برا

 مثل: )قام محمد، وقعد عمرو(، فجملة )قعد عمرو( -الجملة التابعة لما ال موضع له من اإلعراب: -7

 

 ( https://dardery.site  للتدريب اإللكترووي زوروا موقع أحمد درديري للتدريبات اإللكترووية  ) 

 تـــدرٌـــب

 :من بٌن البدائل المتاحةبٌن نوع الجملة التً ال محل لها فٌما بٌن األقواس  – س

َ  } قال تعالى :  -ٔ َك َطْرُفكَ  ( اْلِكَتابِ  ِمنَ  ِعْنَدهُ ِعْلم   )الَِّذي َقال ٌْ ٌَْرَتدَّ إَِل  .{َأَنا آِتٌَك بِِه َقْبلَ َأْن 

 جملة تفسٌرٌة ׄ    لة جواب القسمجم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

ٌنِ  } قال تعالى :  -ٕ ُتونِ  َوالتِّ ٌْ ِمٌنِ  اْلَبَلدِ  َوَهَذا  ِسٌنٌِنَ  َوُطورِ   َوالزَّ  .{(  َتْقِوٌم   َأْحَسنِ  فًِ اإْلِْنَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ )  اأْلَ

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

َنا } تعالى :  قال -ٖ ٌْ هِ  َفَأْوَح ٌْ ٌُنِنِا اْلُفْلكَ  اْصَنعِ  ) َأنِ  إَِل  .{َوَوْحٌَِنا ( بَِأْع

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
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َحى } قال تعالى :  -ٗ لِ  َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما َسَجى إَِذا َواللَّ  .{ ( َقَلى َما) و َربُّكَ  َودَّ

 معطوفة على جملة ال محل لها ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

ى َفَأجِْرهُ  (اْسَتجاَركَ  )اْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  َأَحد   َوإِنْ  } قال تعالى :  -٘ ِ  َكالمَ  ٌَْسَمعَ  َحتَّ  .{َمْأَمَنهُ  َأْبلِْغهُ  ُثمَّ  هللاَّ

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جواب القسمجملة  ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

دددددددددددددددددددددد   )–وقدددددددددددددددددددددد        دددددددددددددددددددددد   -6  (والحدددددددددددددددددددددد ا       
  سددددددددددددددددددددددددددددددد     قددددددددددددددددددددددددددددددد       ددددددددددددددددددددددددددددددد     و   ددددددددددددددددددددددددددددددد       

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 و  يدددددددددددددددم   ددددددددددددددد    ددددددددددددددد    ا و ددددددددددددددد     ددددددددددددددد  وا و   ددددددددددددددد    -7

 فدددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددد   ق     (صلبدددددددددددددددددددد  ا   دددددددددددددددددددد    الحدددددددددددددددددددد   )   

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 (يغددددددددددددددددددد  و  ددددددددددددددددددد     ب ددددددددددددددددددددد  ) دددددددددددددددددد      سددددددددددددددددددد     -8
 و ذا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ح     لح دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا      

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ   جملة جواب القسم ׄ   جملة جواب شرط غٌر مقترن بالفاء ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 -(وسدددددددددددددددددددددددددد      دددددددددددددددددددددددددد        )–و دددددددددددددددددددددددددد        -9
  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد          دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد        دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد       

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

ددددددددددددددددددددددد      و      ل ددددددددددددددددددددددد    -01 ددددددددددددددددددددددد     ال      ددددددددددددددددددددددد       د   ق   

ل ددددددددددددددددددددددد   الددددددددددددددددددددددد             ددددددددددددددددددددددد   صددددددددددددددددددددددد    )     ُ  (ل ددددددددددددددددددددددد   ي 
  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 (   ا   ال ح   دددددددددددددددددددددددددددددد    )  ذا ال  ددددددددددددددددددددددددددددد     يد     ددددددددددددددددددددددددددددد    -00
ددددددددددددددددددددددددددددددددد        ال  دددددددددددددددددددددددددددددددددد        ف ددددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددددددد       ي   

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 (  ددددددددددددددددددم  دددددددددددددددددد   )و      دددددددددددددددددد   دددددددددددددددددد ل        -01
 و  ل   ددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل ددددددددددددددددددددددددددددددددد   يددددددددددددددددددددددددددددددددد      قلددددددددددددددددددددددددددددددددد    

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   ٌةجملة اعتراض ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 (والدددددددددددددددددددددددددددددددد     ذو  بدددددددددددددددددددددددددددددددد     )–و دددددددددددددددددددددددددددددددد  لم   -02
     دددددددددددددددددددددددددددددددد      دددددددددددددددددددددددددددددددد   ا   ل  ددددددددددددددددددددددددددددددددب  وال  دددددددددددددددددددددددددددددددد        

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 (ل دددددددددددددددد   ل  ددددددددددددددددم  و دددددددددددددددد ا      دددددددددددددددد )ل  دددددددددددددددد    -03
 و    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ال حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال  اصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    

  
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   الموصول صلة جملةׄ  

 هاااااا  و اااااابي(ذبحااااااوا التاااااااري   )إن كااااااان مااااااه   -18
  

 علاااااااااااف العأاااااااااااـور  فااااااااااا وي أرفااااااااااا  الى ااااااااااابا  
 

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 

 ( https://dardery.site  ات اإللكترووية  للتدريب اإللكترووي زوروا موقع أحمد درديري للتدريب)  

 

https://dardery.site/

