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 صوبا ، و مجرورااالسم ٌأتً مرفوعا ، و من
 
 
 
 
 
 

والمفعول به والمفعول المطلق والمفعول ألجله  مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (،
 المفعول فٌه )الظرف(وسنقوم بعرض  والمفعول معه 

 
 
 
 
 ظرف الزمان: اسم ٌأتً لٌبٌن زمان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسؤال أداته: )متى(.  -2

 ورجعت من المدرسة عصًرا. -قمت صباًحا  -مثل: سافرت لًًٌل 
 ظرف المكان: اسم ٌأتً لٌبٌن مكان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسؤال أداته: )أٌن(.  -0

 تجاه التًلمٌذ. -ٌقف المعلم أمام السبورة  -أجلس فوق الكرسً  -مثل: سرت فوق الرمل 

 تصرف الظرف المتصرف والظرف غٌر الم -
 ظرف الزمان المتصرف: هو ما ٌستعمل ظرًفا وغٌر ظرف )أي ٌكون ظرًفا أو مبتدأ وخبرا وفاعًل ومفعوال(.  - 2

 سٌأتً ٌوم سعٌد نفرح فٌه. -إن ٌومكم سعٌد  -مثل: ٌومكم سعٌد     
 ظرف الزمان غٌر المتصرف: هو كل اسم ال ٌأتً إال ظرفا للزمان أو مجرور بحرف جر. - 0

 : قطُّ )وتختص بالزمن الماضً(، عوض، أٌان، قبل، بعد، متى، اآلن، أبًدا. مثل    

  -الظروف المبنٌة: : -
 دون((  -أٌن –َثمَّ  –هنا  –ظروف المكان المبنٌة: )حٌُث  - 2
 ظروف الزمان المبنٌة: -0

: ظرف الستغراق الزمن الماضً  -أٌان  -إْذ للزمن الماضً -)إذا للزمن المستقبل   بٌنا وبٌنما  )األَلف، وما -قطُّ
ا بمعنى حٌن  -اآلن -أمِس  –زائدتان(    ُمذ، منُذ: للزمان الماضً(. -لمَّ

 ظروف مشتركة للزمان والمكان: -
 وسط. -عند  -بٌن  -بعد  -الظروف التً تصلح للمكان والزمان: وٌتحدد استعمالها من معنى الجملة: مثل: قبل 

 خرجت قبل السابعة.  -مثل: ٌقع منزلنا قبل منزلكم  
 

 ما ٌنوب عن الظرف: ٌنوب عن الظرف ماٌلً: -
ًَّ المحطة(. - 2 ًَّ المحطة، )انتظرت زمناً طوًٌلً مكاناً شرق  صفته: انتظرت طوًٌلً من الزمن شرق
ٌَّز: لزمت فراشً عشرٌن ٌوماً  -0  سرت خمسَة أَمٌال. -عدده المم
ن.كل وبعض )مضافتٌن للظرف(: مشٌت بعَض الطر -3 ٌْ ن الباقٌ ٌْ  ٌق ثم هرولت كلَّ المٌل
 المصدر المتضمن معنى الظرف: استٌقظت طلوَع الشمس = وقت طلوع الشمس. -4

 مًلحظات مهمة
 دون(، وتكون زائدة، وٌظل االسم بعد هذه الظروف  -بعد  -قبل  -حٌن  -قد تدخل )ما( على بعض الظروف )عند  -

 ور دونما تأخٌر. مضاًفا إلٌه. مثل: طلبت من الطًلب الحض
 .-ما ٌجوزنصبه على الظرفٌة من أسماءالمكان والزمان: -

 جمٌع أَسماِء الزمان ٌجوز أَن تنصب على الظرفٌة. - 2   
 للنصب من  أَسماُء المكان إال : الٌصلح - 0   

 اسم المكان المشتق، مثل: جلست مجلَس المعلم  . -     
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 مام وخلف(،مثل: سرت خلَف والدي اِء الجهات: )فوق وتحت وٌمٌن وشمال وأَ المبهمات غٌر ذات الحدود كأَسم -     
 أَسماِء المقادٌر مثل الذراع والمتر والمٌل والفرسخ تقول: مشٌت مًٌلً وزحفت األَفعى متراً.  -     

 معبد.أسماء المكان المختصة )ذات الحدود( فًل تنصب بل تجر بـ))فً(( مثل: جلست فً القاعة وصلٌت فً ال -

 ( https://dardery.site  ٌىزش١ٔٚخ  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أحّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإل) 

 
 ألجلهالمفعول على  اتتـــدرٌـــب

 :من حٌث الزمان والمكاناألمثلة التالٌة  فً  بٌن نوع الظرف الوارد  – ٔط

ب َوبُدٚا ٠َْفؼَ  رؼبٌٝ: } لبي .ٔ َِ َٚ َ٘ب  ٌَْحكِّ ۚ فََزثَُحٛ َْ ِجْئَذ ثِب َْ لَبٌُٛا ا٢ْ ٍُٛ} 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ب رؼبٌٝ: } لبي  .ٕ َّ ُ َْ رَْحزَُٗ َوٌٕض ٌَّٙ َوب َٚ ِذ٠َِٕخ  َّ ٌْ ِٓ فِٟ ا ١ْ َّ ِٓ ٠َز١ِ ١ْ َِ َْ ٌُِغََل ٌِْجَذاُس فََىب ب ا َِّ أَ َٚ } 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 

ب دَ  رؼبٌٝ: } لبي .ٖ َِّ َٙب أَثًَذا  ٰٝ إَِّٔب ٌَٓ َّْٔذُخٍَ َٛع ُِ َسثَُّه فَمَبرََِل لَبٌُٛا ٠َب  َٚ َْ٘ت أََٔذ  َٙب ۖ فَبْر ٛا ف١ِ ُِ  {ا

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ُّٛدُ لبي رؼبٌٝ: }  .ٗ ِّٞ أَسٍض, رَ َ ب رَذِسٞ َٔفٌظ ثِؤ َِ َٚ بَرا رَىِغُت َغًذا  َِّ ب رَذِسٞ َٔفٌظ  َِ َٚ .} 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 

 {بة ٠شدٚوُ ثؼذ إ٠ّبٔىُ وبفش٠ٓ ٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا إْ رط١ؼٛا فش٠مب ِٓ اٌز٠ٓ أٚرٛا اٌىز رؼبٌٝ: }لبي  .٘

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ًُّ لبي رؼبٌٝ: }  .ٙ َْ ُو ُِ  فَبٔفٍَََك فََىب ٌَْؼِظ١ ِد ا ْٛ َٓ فِْشٍق َوبٌطَّ َُّ ا٢َْخِش٠ أَْصٌَْفَٕب ثَ َٚ.} 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ارَّجِ  .3 َٚ  ًِ َٓ ا١ٌٍَّْ ِِّ ٍَِه ثِمِْطٍغ  ْ٘ َ َْ {.لبي رؼبٌٝ: } فَؤَْعِش ثِؤ ُشٚ َِ ُعٛا َح١ُْث رُْؤ ِْ ا َٚ ُْ أََحٌذ  ُٕى ِِ ٍْزَفِْذ  ََل ٠َ َٚ  ُْ ُ٘  ْغ أَْدثَبَس

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 {فؤٚحٝ إ١ٌُٙ أْ عجحٛا ثىشح ٚػش١ب  رؼبٌٝ: }لبي   .1

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

َُّ ٌَُٕحْ  رؼبٌٝ: }لبي  .0 َٓ ثُ ١َبِغ١ اٌشَّ َٚ  ُْ ُٙ َسثَِّه ٌََْٕحُشَشَّٔ َٛ َُ ِجث١ًِّب فَ ََّٕٙ َي َج ْٛ ُْ َح ُ  {.ِعَشَّٔٙ

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

أ٠َََّذُوُ  رؼبٌٝ: } لبي .ٓٔ َٚ  ُْ اُو َٚ ُُ إٌَّبُط فَآ َْ أَْ ٠َزَخطَّفَُى َْ فِٟ األَْسِض رَخبفُٛ ْغزَْعَؼفُٛ ُِّ  ًٌ ُْ ل١ٍَِ اْرُوُشٚا إِْر أَٔزُ َٚ ِٖ  { ثَِْٕصِش

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

َِ  ٌٝ: }رؼبلبي  .ٔٔ ٌَْحَشا ْغِجِذ ا َّ ٌْ ََٙه َشْطَش ا ْج َٚ يِّ  َٛ َ٘ب ۚ فَ ١ٌَََِّّٕه لِْجٍَخً رَْشَظب َٛ  {.فٍََُٕ

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

رََشُوَٛن لَبئِّبً  رؼبٌٝ: } لبي .ٕٔ َٚ َٙب  ٛا إ١ٌَِْ ْٙٛاً أفَعُّ ٌَ ْٚ ا رَِجبَسحً أَ ْٚ إَِرا َسأَ َٚ } 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

َْ  ٝ: }رؼبٌلبي  .ٖٔ َٓ رَْغَشُحٛ ِح١ َٚ  َْ َٓ رُِش٠ُحٛ بٌي ِح١ َّ َٙب َج ُْ ف١ِ ٌَُى َٚ.} 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 

ٍء لَػُّ إَِلَّ شَ لبي )ص(:"  .ٗٔ ْٟ ْٓ َش ِِ ََل ُِٔضَع  َٚ ٍء لَػُّ إَِلَّ َصأَُٗ  ْٟ ْٓ فِٟ َش ُْ ٠َُى ْفَك ٌَ َّْ اٌشِّ ِ  "بَُٔٗ ٠َب َػبئَِشخُ اْسفُمِٟ فَئ

https://dardery.site/
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 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  
 . 

َعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٕب -٘ٔ َٚ ٕذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُز اِفزََشلٕذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ٌَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُ أَُرق  ُِ 

  

ِ ِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذََٕغ اٌفِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذشاُق ثِٕذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب     َلِِلَّ

 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 

ٔٙ-  ِٗ  ٠ذذذذذذذذذذذذذبِٓ ٠جذذذذذذذذذذذذذُٛد ٌذذذذذذذذذذذذذذٜ اٌغذذذذذذذذذذذذذؤاِي ثطشفذذذذذذذذذذذذذ

  

ِٓ اإِلغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذشاق     ٌٚذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٜ إٌَّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٛاِي ثؤحغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 حجذذذذذذذذذذذذذً اٌفج١ؼذذذذذذذذذذذذذخ ٍِزذذذذذذذذذذذذذٌ  ػذذذذذذذذذذذذذـٍٝ ػٕمذذذذذذذذذذذذذٟ -3ٔ

  

 ِذذذذذذذذذذذذذذذذٓ را ٠ؼبرذذذذذذذذذذذذذذذذت ِشذذذذذذذذذذذذذذذذٕٛلبً إرا اظذذذذذذذذذذذذذذذذطشثب    

 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

َّٓ إرا ِذذذذذذذذذذذذذذذذذذب وٕذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ِمزذذذذذذذذذذذذذذذذذذذساً  -1ٔ  َل رظٍّذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

  

   . َِ ْشرَُؼذذذذذذذذذذذذذذُٗ ٠ُْفِعذذذذذذذذذذذذذذٟ إٌذذذذذذذذذذذذذذٝ إٌَّذذذذذذذذذذذذذذَذ َِ  ُُ ٍْ  فَذذذذذذذذذذذذذذبٌظُ

 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

ًْ فذذذذذذذذذذؤدَن ح١ذذذذذذذذذذُث شذذذذذذذذذذئَذ ِذذذذذذذذذذٓ اٌٙذذذذذذذذذذذٜٛ -0ٔ  ٔمذذذذذذذذذذ

  

 ِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب اٌحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتُّ إَل ٌٍحج١ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِت األٚيِ    

 

 ظرف مكانׄ        مانظرف ز  ׄ  

َْ ألْظذذذذذذذذذذذَؼفَذْ  -ٕٓ ْٛ َٚ ذذذذذذذذذذذَ  إٌذذذذذذذذذذذبُط اٌحغذذذذذذذذذذذب ٌَذذذذذذذذذذذ َٚ 

  

اِ ذذذذذذذذذذذذذذ ِ     َٚ  ًّ ّٓ أْظذذذذذذذذذذذذذذؼبفبً ٌَذذذذذذذذذذذذذذَذٜ ُوذذذذذذذذذذذذذذ  َػٍَذذذذذذذذذذذذذذ١ٙ

 

 ظرف مكانׄ        ظرف زمان  ׄ  

 

 :من حٌث اإلعراب و البناءفً  األمثلة التالٌة  بٌن نوع الظرف الوارد  –ٕط 

ُْ ََل ٠َْغزَ  رؼبٌٝ: }لبي  .ٔ ُٙ َْ فَئَِرا َجبَء أََجٍُ ٛ ُِ ََل ٠َْغزَْمِذ َٚ َْ َعبَػخً ۖ   {.ؤِْخُشٚ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ُْ َظْؼفًب رؼبٌٝ: } لبي .ٕ َّْ ف١ُِى َُ أَ َػٍِ َٚ  ُْ ُ َػُٕى َْ َخفََّ  َّللاَّ  { ا٢ْ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

َّْ  رؼبٌٝ: } لبي .ٖ بٌِحبِد أَ َْ اٌصَّ ٍُٛ َّ َٓ ٠َْؼ َٓ اٌَّز٠ ١ٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َش ا ُْ أَْجشاً َحَغٕبً ) َٚ ٠ُجَشِّ ُٙ ِٗ أَثَذاً ٌَٕ َٓ ف١  { ( ِبِوث١

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ًٍْىب َوج١ًِشا  رؼبٌٝ: }لبي  .ٗ ُِ َٚ ب  ًّ َُّ َسأ٠ََْذ َِٔؼ١ إَِرا َسأ٠ََْذ ثَ َٚ.} 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

َٰ٘  رؼبٌٝ: } لبي .٘ ََل رَْمَشثَب  َٚ ب  َّ َٙب َسَغًذا َح١ُْث ِشْئزُ ْٕ ِِ ُوََل  ِٖ اٌشََّجَشحَ َٚ  { ِز

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

أ٠َََّذُوُ ثِ  رؼبٌٝ: } لبي .ٙ َٚ  ُْ اُو َٚ ُُ إٌَّبُط فَآ َْ أَْ ٠َزَخطَّفَُى َْ فِٟ األَْسِض رَخبفُٛ ْغزَْعَؼفُٛ ُِّ  ًٌ ُْ ل١ٍَِ ِٖ ٚاْرُوُشٚا إِْر أَٔزُ  { َْٕصِش

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

َُ  رؼبٌٝ: } لبي .3 اْرُوِش اْع أَِ ١ًَل َٚ َٚ  { َسثَِّه ثُْىَشحً 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ِْ  رؼبٌٝ: } لبي .1 حَ اٌذَّاِع إَِرا َدَػب َٛ إَِرا َعؤٌَََه ِػجَبِدٞ َػِّٕٟ فَئِِّٟٔ لَِش٠ٌت ۖ أُِج١ُت َدْػ َٚ } 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  
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ٌْجَبةِ  رؼبٌٝ: } لبي .0 َ٘ب ٌََذٜ ا ٌْف١ََب َع١َِّذ أَ َٚ ٓ ُدثٍُش  ِِ ١َصُٗ  ِّ لَذَّْد لَ َٚ ٌْجَبَة  اْعزَجَمَب ا َٚ } 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ٌَْحكِّ  رؼبٌٝ: } لبي .ٓٔ ُ إَِلَّ ثِب ََ َّللاَّ َْ إٌَّْفَظ اٌَّزِٟ َحشَّ ََل ٠َْمزٍُُٛ َٚ ًٙب آَخَش 
ِ إٌَِٰ َغ َّللاَّ َِ  َْ َٓ ََل ٠َْذُػٛ اٌَِّز٠ َٚ } 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

َْ  رؼبٌٝ: } لبي .ٔٔ ٛ ُِ ْجِش ُّ ٌْ ُْٕٗ ا ِِ  ًُ بَرا ٠َْغزَْؼِج َِّ َٙبًسا  َٔ ْٚ ُْ َػَزاثُُٗ ث١ََبرًب أَ ْْ أَرَبُو ُْ إِ ًْ أََسأ٠َْزُ  { لُ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ٌُ  رؼبٌٝ: } لبي .ٕٔ َزا ٌََغبِحٌش َػ١ٍِ َٰ٘  َّْ ٌَُٗ إِ ْٛ ََلِ َح َّ ٍْ  { لَبَي ٌِ

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ٌَْؼِض٠ِض لبي أحذُ٘ ٠ص  اٌخٍفخ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض: "  .ٖٔ ِٓ َػْجِذ ا َش ْث َّ ْٓ ُػ ِِ  ِٗ ِْٕطمِ َِ ب َسأ٠َُْذ َسُجًَل لَػُّ أََشذَّ رََحفُّظًب فِٟ  َِ" 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ٔٗ-  ْٓ ٙذذذذذذذذذذذذذذذبُد اٌحذذذذذذذذذذذذذذذتِّ ٘ذذذذذذذذذذذذذذذً رذذذذذذذذذذذذذذذزوش٠ ِِ  ٕ٘ذذذذذذذذذذذذذذذب 

  

 ّشْ ٚ٘ذذذذذذذذذذذذذذذب ٕ٘ذذذذذذذذذذذذذذذب ثذذذذذذذذذذذذذذذبألِظ غذذذذذذذذذذذذذذذبة اٌغذذذذذذذذذذذذذذذ   

 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ْْ رجذذذذذذذذذذذذذذٚ شذذذذذذذذذذذذذٛا٘ذُٖ  -٘ٔ  ِذذذذذذذذذذذذذب ٠ٍجذذذذذذذذذذذذذُث اٌحذذذذذذذذذذذذذتُّ أ

  

ِٖ أَثَذذذذذذذذذذذذذذذذَذا    ُْ ٠ُْجذذذذذذذذذذذذذذذِذ ْْ ٌَذذذذذذذذذذذذذذذذ إِ َٚ  , ِحذذذذذذذذذذذذذذذتِّ ُّ ذذذذذذذذذذذذذذذٓ اٌ ِِ 

 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 شٞ ِٚذذذذذذذذذٓ أدثذذذذذذذذذذٟ ِذذذذذذذذذبرا عذذذذذذذذذؤلشأ ِذذذذذذذذذذـٓ شذذذذذذذذذؼ -ٙٔ

  

 حذذذذذذذذذذذذذذٛافش اٌخ١ذذذذذذذذذذذذذذً داعذذذذذذذذذذذذذذـذ ػٕذذذذذذذذذذذذذذذٔب األدثذذذذذذذذذذذذذذب   

 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

ْْ غَذذذذذذذذشَّ شذذذذذذذذذبسثِٟٚذذذذذذذذ -3ٔ ْٓ ١ٌٍََْذذذذذذذذٝ ٌَذذذذذذذذذُذ ذذذذذذذذذ ِِ ذذذذذذذذُذ  ٌْ  ب ِص

  

    ًِ ًِّ عذذذذذذذذذذذذذذذج١ مصذذذذذذذذذذذذذذذٝ ثىذذذذذذذذذذذذذذذ ُّ َِ وبٌ  إٌذذذذذذذذذذذذذذذٝ ا١ٌذذذذذذذذذذذذذذذٛ

 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 إرا َجبَس٠ْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَذ فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٟ ُخٍُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍك َد١ِٔئذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبً  -1ٔ

  

ْٓ رجبِس٠ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٗ عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٛاءُ      فؤٔذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَذ ِٚذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 

ٔ0-     ُُ٘ َٓ رَؼذذذذذذذذذذذذذذّذ  فَّذذذذذذذذذذذذذذب أَوثَذذذذذذذذذذذذذذَش اإِلخذذذذذذذذذذذذذذٛاْ حذذذذذذذذذذذذذذ١

  

    َٚ ًُ ُُٙ فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٟ إٌبئِجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبِد ل١ٍَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ٌَِىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَٕ

 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 إْ اٌجٕذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْٛ ٚساء ٔصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لصبئذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـذٞ -ٕٓ

  

 أٌٚذذذذذذذذذذ١ظ فذذذذذذذذذذٟ ثؼذذذذذذذذذذط اٌجٕذذذذذذذذذذْٛ  ـــــــــــذذذذذذذذذذـٛاة   

 

 ظرف مبنًׄ        ظرف معرب  ׄ  

 

 :من التصرف و عدم التصرففً  األمثلة التالٌة  بٌن نوع الظرف الوارد  –ٖط 

ْومَ  رؼبٌٝ: } لبي .ٔ ْوُم اْلُخُروجِ  ٌَ ٌَ لَِك 
َٰ
َحَة بِاْلَحقِّ ۚ َذ ٌْ ْسَمُعوَن الصَّ ٌَ } 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 { ٚاٌصبثش٠ٓ فٟ اٌجؤعبء ٚاٌعشاء ٚح١ٓ اٌجؤط رؼبٌٝ: } لبي .ٕ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ِٗ جبء فٟ األثش:"   .ٖ ُ َػ١ٍَْ ٍذ َ ٍَّٝ َّللاَّ َّّ َح ُِ ْْ ُوَّٕب آَي  ِٗ ثَِٕبسٍ إِ ب ُٔٛلُِذ ف١ِ َِ ًشا  ْٙ ُىُث َش ّْ ٌََٕ , َُ َعٍَّ َٚ" 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  
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ٌَْخج١ِشُ  رؼبٌٝ: } لبي .ٗ ُُ ا ٌَْحِى١ َٛ ا ُ٘ َٚ  ۚ ِٖ َق ِػجَبِد ْٛ ُِ٘ش فَ ٌْمَب َٛ ا ُ٘ َٚ } 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

٘. ٔ.  ُْ ََ ُخُزٚا ِص٠َٕزَُى ْغِجٍذ {. لبي رؼبٌٝ: } ٠َب ثَِٕٟ آَد َِ  ًِّ  ِػَٕذ ُو

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ب رؼبٌٝ: } لبي .ٙ ًِ َُٛٔٗ َػب ُِ ٠َُحشِّ َٚ ب  ًِ َٓ َوفَُشٚا ٠ُِحٍَُُّٛٔٗ َػب ِٗ اٌَِّز٠ ًُّ ثِ ٌُْىْفِش ۖ ٠َُع ب إٌَِّغُٟء ِص٠َبَدحٌ فِٟ ا َّ  { إَِّٔ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َٓ ٠َ  رؼبٌٝ: } لبي .3 ِٗ اٌَِّز٠ َْ ثِ ُٕٛ ِِ ٠ُْؤ َٚ  ُْ ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِح ٌَُٗ ٠َُغجُِّحٛ ْٛ ْٓ َح َِ َٚ ٌَْؼْشَػ  َْ ا ٍُٛ ِّ  { ْح

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َٙبسِ  رؼبٌٝ: } لبي .1 َٓ إٌَّ ِِّ ٍْجَثُٛا إَِلَّ َعبَػخً  َ٠ ُْ  { َوؤَْ ٌَّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

لَبَي ا٢َْخشُ  .0 َٚ ُْٕٗ {. لبي رؼبٌٝ: }  ِِ ًُ اٌط١َُّْش  َق َسْأِعٟ ُخْجًضا رَؤُْو ْٛ ًُ فَ ِّ  إِِّٟٔ أََسأِٟ أَْح

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

بُد َسثِّٟ رؼبٌٝ: } لبي .ٓٔ َّ ًَ أَْ رَٕفََذ َوٍِ ٌْجَْحُش لَْج بِد َسثِّٟ ٌََٕفَِذ ا َّ َذاًدا ٌَِّىٍِ ِِ ٌْجَْحُش  َْ ا ْٛ َوب  { لًُ ٌَّ

 ظرف غٌر متصرف ׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َٙب رؼبٌٝ: } لبي .ٔٔ ِِ َٕب َِ ْذ فِٟ  ُّ ُْ رَ اٌَّزِٟ ٌَ َٚ َٙب  رِ ْٛ َِ  َٓ فَّٝ اأْلَٔفَُظ ِح١ َٛ ُ ٠َزَ  { َّللاَّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ٍَِه ُعًٛءا رؼبٌٝ: } لبي .ٕٔ ْ٘ َ ْٓ أََساَد ثِؤ َِ ب َجَضاُء  َِ ٌْجَبِة ۚ لَبٌَْذ  َ٘ب ٌََذٜ ا ٌْف١ََب َع١َِّذ أَ َٚ } 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َْ  رؼبٌٝ: } لبي .ٖٔ زَّجَُؼٛ ُِّ  { فَؤَْعِش ثِِؼجَبِدٞ ١ًٌََْل إَُِّٔىُ 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َٓ رؼبٌٝ: }  لبي .ٗٔ ١ ِّ ٌُ ثِبٌظَّبٌِ ُ َػ١ٍِ َّللاَّ َٚ  ۚ ُْ ِٙ ْذ أ٠َِْذ٠ َِ ب لَذَّ َّ َُٔٗ أَثًَذا ثِ ْٛ َّٕ َّ ََل ٠َزَ َٚ } 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

ُُ اأْلَظَبفِشِ  .٘ٔ َٙبًسا رَْم١ٍِ َٔ  ََ ١َب َِ ََل ٠ُْفِغُذ اٌصِّ ١َب  فِٟ اٌصِّ

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

َشأَحً لَػُّ  سظٟ َّللا ػٕٙب:" َػبئَِشخَ لبٌذ أَ اٌّؤ١ِٕٓ  .ٙٔ ِْ َُ ا َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َ ٍَّٝ َّللاَّ ب َظَشَة َسُعُٛي َّللاَّ َِ" 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  

 ٕ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب رَلل١ٕذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ٕ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ّٚدػذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ -3ٔ

  

 ٕ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب أشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبسد وفّٙذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ثبٌغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَلَ   

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  
ْٓ ألٛاٌُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُٗ   -1ٔ ُُ ٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُ رىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ٚإِرا اٌّؼٍذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

  

 غجذذذذذذذذذذذذذذذذَك اٌفِؼذذذذذذذذذذذذذذذذبِي فمٌُٛذذذذذذذذذذذذذذذذٗ ٌذذذذذذذذذذذذذذذذٓ ٠ثّذذذذذذذذذذذذذذذذشا   

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  
ٔ0-  ِٗ  ٠ذذذذذذذذذذذذذبِٓ ٠جذذذذذذذذذذذذذُٛد ٌذذذذذذذذذذذذذذٜ اٌغذذذذذذذذذذذذذؤاِي ثطشفذذذذذذذذذذذذذ

  

ِٓ اإِلغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذشاقٌٚذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ٜ إٌَّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٛاِي ثؤحغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  
ُْ ٠َذذذذذذذذذذذذذذذَضيْ  -ٕٓ ٌَذذذذذذذذذذذذذذذ َٚ َغذذذذذذذذذذذذذذذَٕب َحزذذذذذذذذذذذذذذذٝ أرَبَٔذذذذذذذذذذذذذذذب,  ّّ  رٍََ

  

ّّظُ     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُٗ ٠َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزٍََ ُِّ ْزذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُٗ أُ َّ ْْ فَطَ  ٌَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُذ

 

 ظرف غٌر متصرفׄ        ظرف متصرف  ׄ  
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