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

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

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

 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 (    
 إذا فقدت الشرط الثانى بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 ال بٌننا خائن وال جبان .     
 مبتدأ مؤخر مرفوع ()بٌننا : شبه جملة فى محل رفع خبر مقدم . خائن :    
 إذا فقدت الشرط الثالث بطل عملها و لم ٌلزم تكرارها و أعرب ما بعدها اسما مجرورا . -
 الطموح بال كفاح فشل .  -

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

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

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

 م ال النافٌة للجنس مبنى على الٌاء فى محل نصب .عاملٌن : اس   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 .  -

 )اسم ال( ٌدل على جمع المؤنث وجمع المؤنث ٌنصب بالكسرة (. الحظ أن :

 تعرب  مضاف إلٌه ( . و تكون  الكلمة الثانٌة نكرة) ٌكون كلمتٌن   ) إلى نكرة ( : مضاف -ٕ
 أمثلة :، :  اسم ال النافٌة للجنس منصوب  وٌكون إعرابه  
 ) طالب : اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة (       ال طالب علم كسول . -
 منصوب بالٌاء ألنه مثنى (   ) طالبى : اسم ال  ال طالبى علم مهمالن .       -
 ) طالبات : اسم ال  منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم (  ال طالبات علم مهمالت .     -
 اإلضافة هنا إلى نكرة ، فــ  ) علم ( مضاف إلٌه مجرور بالكسرة (:الحظ أن  -
 فا إلٌه (     ) وهو كل اسم تاله اسم آخر ٌتمم معناه ، وال ٌعرب مضا 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 .       -
 امعا : اسم ال منصوب بالفتحة ( ) ط   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   
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 مالحظات مهمة 
 موجود (:  –ٌجوز حذف خبر ) ال ( إذا فهم من الكالم . وٌكون التقدٌر ) فى ذلك  -ٔ
 ر محذوف تقدٌره ) فى ذلك (شك : اسم ال مبنى على الفتح و الخب     )أنت ناجح الشك( .       مثال :    -
 ٌجوز أن تقترن ال النافٌة للجنس بهمزة االستفهام : -ٕ
 مثل  :   ) أال طالب علم بٌننا ؟ ) . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة ( -
 أمان  ( ) ال شك ، ال جدال ، ال رٌب ، ال نزاع ، ال غرو ، ال بد ، ال حٌاة ، ال ٌأس ، ال حول ، ال طاقة ،ال سعادة ال  -ٖ

 تأتى جمٌعها اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب .    
 ٌجوز حذف اسم " ال " . فٌقال : ال علٌك ، أي : ال باس علٌك ، وهو نادر . -ٗ

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

 المتصلة بسٌما ٌجوز فٌها ان تكون موصولة أو نكرة مبهمة أو زائدة وفً الحالتٌن األولٌٌن تعرب مضاف إلٌهما 
 االسم الواقع بعد السٌما إما أن ٌكون:  -
 و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  دقاء وال سٌما األصدقاء األوفٌاءمعرفة كما فً: أقدر األص 
 ه خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره: هم األصدقاء، وما موصولة. ـ الرفع باعتبار ٔ
 ـ الجر باإلضافة إلى " سً " وما زائدة.  ٕ
و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  حب القراءة والسٌما قراءة متأنٌةنكرة. كما فً: أ 
 ـ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره: هً قراءة.  ٔ
  نكرة مبهمةفً محل جر مضاف إلٌه.مٌٌز، وما ـ النصب على الت ٕ
 ـ الجر باإلضافة، وما زائدة أٌضا.  ٖ

 نماذج لإلعراب 
 * 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 
 ع خبر ال . ومجرور فً محل رف

 ( https://dardery.site  للحذرَب اإللكحرونٍ زوروا مىقع أحمذ دردَرٌ للحذرَبات اإللكحرونُة  ) 
 

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

ٔ-  ِ ًَّ ِعَباَد هللاَّ وا إَِل ِ ِّنِإ { } َأْن َأدُّ ي َأِمٌني َوَأْن اَل َتْعُلوا َعَلى هللاَّ ً َلُكْم َرُسول  . ِّنِإ إِنُك

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِحمَ ۚ { قال تعالى :  -ٕ ِ إاِلَّ َمن رَّ ٌَْومَ ِمْن َأْمِر 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 ׄ  

ٌََشاءُ }  قال تعالى :  -ٗ َ ٌُْسِمُع َمن  ْمَواُت ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَاُء َواَل اأْلَ ْح ٌَْسَتِوي اأْلَ  .{ َوَما 

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 أحب قراءة القصص  ال الشعر -٘

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      عاطفة ׄ     نافٌة ׄ  

تًِ َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفاَل َناِصَر َلهُْم  }  قال تعالى :  - -ٙ ٌَِتَك الَّ ًة مُكن َقْر ًَ َأَشدُّ ُقوَّ ٌٍَة ِه ٌُكن مُكن َقْر  .{َوَكَأ

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  
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ُ  }  قال تعالى :  - -7 َمُه هللاَّ ْكُتَب َكَما َعلَّ ٌَ ٌَْأَب َكاتِبي َأْن  َنُكْم َكاتِبي بِاْلَعْدِل ۚ َواَل  ٌْ ْكُتْب َب ٌَ  .{ َوْل

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َراطَ }  قال تعالى :   -8 الُكٌنَ  الُمسَتِقٌمَ  اهِدَنــــا الصُك ِذٌَن َأنَعمَت َعَلٌهِْم َغٌِر الَمغُضوِب َعَلٌهِْم َواَل الضَّ  .{ ِصَراَط الَّ

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

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

 زائدة ׄ       للجنسنافٌة  ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِذٌَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفِرٌَن اَل َمْوَلٰى َلهُْم  }  قال تعالى :  -ٓٔ َ َمْوَلى الَّ لَِك بَِأنَّ هللاَّ  .{ َذٰ

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ُكْم ِّنِإ }  قال تعالى :  -ٔٔ ٌْ مَ َربُُّكْم َعَل ِن إِْحَساًنا  ُقلْ َتَعاَلْوا َأْتلُ َما َحرَّ ٌْ ًئا ِّنِإ َوبِاْلَوالَِد ٌْ  .{ َأالَّ ُتْشِرُكوا بِِه َش

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن طِ }  قال تعالى :  -ٕٔ ْنُه َخَلْقَتنًِ ِمن نَّ ري مُك ٌْ  .{ ٌنٍ َقالَ َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك ِّنِإ َقالَ َأَنا َخ

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

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

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

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

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

اااااااااا  َقباااااااااارٌ    َأهَلاااااااااار َوَلاااااااااا  جَاااااااااارو  هاااااااااااَمحٍَفُااااااااااا َر   إ      -18  .ب َلُلااااااااااً َأم ااااااااااث ق َقبااااااااااَر َأفَ اااااااااار  م 
 

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 ( https://dardery.site  للحذرَب اإللكحرونٍ زوروا مىقع أحمذ دردَرٌ للحذرَبات اإللكحرونُة  )  

 

 :من بٌن البدائل المتاحةفً األمثلة التالٌة  اسم )ال( النافٌة للجنس بٌن نوع   – 0ش

 .النارُ  َبعِدها ِمن َلَذةٍ  فً َخٌرَ  ال  -ٔ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       ردمف ׄ  

 ال ُمطًٌعا والّدٌه َمحرومي من رحمِة هللاِ. -ٕ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

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

   شبٌه بالمضافׄ      مضاف ׄ       مفرد ׄ  

َنُكمُ  } قال تعالى :  -ٗ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َة َب  .{َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ِّنِإ اَل ُحجَّ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ال مؤمنٌن ٌنكرون ُقدرة هللا. -٘.

  شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  
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جى شائعاتٍ  -ٙ  َبٌَننا. ال مروَّ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ا َلُه َكاِتُبوَن{  :  }قال تعالى -7 الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمني َفاَل ُكْفَراَن لَِسْعٌِِه َوإِنَّ ٌَْعَملْ ِمَن الصَّ  َفَمن 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 راسبي  طالب ملتزما ال  -8

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 .«هللا من أغٌر أحد ال»قال )ص( :  -9

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ٔٓ- .  ال ُمتقناٍت عمَلهُنَّ مذموماتي

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

اد  الَمناااااااااااااااااااى  جحاااااااااااااااااااابع      جعااااااااااااسا فااااااااااااا  إل ااااااااااااُ  باااااااااااااالعُ   م ح عاااااااااااااا   -11  .ولكااااااااااااااااااا ت لاااااااااااااااااااىر 
 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ــاااااااااااـر    -10 ـاااااااااااـَث جرعــاااااااااااـا  َاااااااااااا ر ا ال ااااااااااامىات    ق كــَاااااااااااـ ا رٌ فاقاااااااااااة  َاااااااااااا ر    اس  مت  .ماااااااااااا د 
 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ااااااـب ٍ الااااااذهر  وداهـ ااااااـما            -17 ـلــَـُتااااااـ   َـ  ُـت َا المـَـ    فــَااااااـ   ــَـلـ  نااااااااـً هــَااااااااـذت ات  مااااااااا داا  دبااااااااع  الـذ   .ـَ ـــااااااااـرا
 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ٍا َو إ ت دااااااااكَ الَمـاااااااـذي هـَـلــَاااااااـر            -11 كـ اااااااـي  َحـاااااااـ ـــاااااااااااـر      لـ  ـت ـلـاااااااااااـكة  َب اااااااااااً وق م ــلــ ـت ـاااااااااااـسا َمـمـ ـ   .ق عـ
 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ااااااااااا   -18 ـلمـــاااااااااااـات      ـهق دالباااااااااااا ـ حاضاااااااااااة ـ جــ اااااااااااـ  ً حىا    ـ  ا  َ المـ  .إ ت ظااااااااااا  ا ـُاااااااااااَرُ َ فـــَـاااااااااااـر 
 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site  للحذرَب اإللكحرونٍ زوروا مىقع أحمذ دردَرٌ للحذرَبات اإللكحرونُة  ) 

 

 :املة وال غٌر العاملة فٌما ٌلًمٌز ال النافٌة للجنس الع – 7ش

َب لُِحْكِمِه ۚ َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٔ ٌَْحُكمُ اَل ُمَعقُك  ُ  .َوهللاَّ

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ي َواَل ُهْم َعْنَها ٌُنَزُفونَ  } قال تعالى :  -ٕ  . .{ اَل فٌَِها َغْول

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌَْسَبُحوَن {   } عالى : قال ت -ٖ  ٌّ فًِ َفَلٍك  َهاِر ۚ َوُكل لُ َسابُِق النَّ ٌْ ٌَنَبِغً َلَها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ْمُس   .اَل الشَّ

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌّ لَّهُْم َواَل ُهْم   } قال تعالى :  -ٗ اِر ِّنِإ اَل ُهنَّ ِحل  .ٌَِحلُّوَن َلهُنَّ { َفاَل َتْرجُِعوُهنَّ إَِلى اْلُكفَّ

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

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .{  َواَل َأَنا َعابِدي َما َعَبْدُتمْ  ْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعبُُد َواَل أَ     } قال تعالى :  -ٙ 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

وِر َفاَل َأنسَ  } قال تعالى :  -7 ٌَْوَمئٍِذ َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ َنهُْم  ٌْ  .{ اَب َب

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌَْثِرَب اَل ُمَقامَ َلُكْم َفاْرجُِعوا {  } قال تعالى :  -8 ٌَا َأْهلَ  ْنهُْم  اِئَفةي مُك  .َوإِْذ َقاَلت طَّ

 غٌر عاملةׄ         ملةعا ׄ  

 .أشااااااااااااااذ  علااااااااااااااً ال اااااااااااااا ُه مااااااااااااااَ  ال ااااااااااااااىا     محاركاااااااااااااااااة  ال ااااااااااااااااا ُه بااااااااااااااااا  ضاااااااااااااااااىا    -0
 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .إرا َونـاااااااااـً َـاااااااااـىَا جـحـــُاااااااااـي  الع اااااااااـ  َواناااااااااـٍ    ق الَ اااااااااـىَا َقااااااااااـىمٍ َوق اأَلعاااااااااىا   َأعااااااااااىانٍ   -16
 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

اااااااااا  َقباااااااااارٌ    َأهَلاااااااااار َوَلاااااااااا  جَاااااااااارو  هاااااااااااَمحٍَفُااااااااااا َر   إ      -11  .ب َلُلااااااااااً َأم ااااااااااث ق َقبااااااااااَر َأفَ اااااااااار  م 
 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .كاااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااابا  أمامناااااااااااااااااا وورا ناااااااااااااااااا    ق أنااااااااااااااث  أ  اااااااااااااا ت  ال رَاااااااااااااا  وق أنااااااااااااااا   -10
 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ااااااااااااااـَر ا و ق جــَـم ااااااااااااااـثت    -17 ـااااااااااااااااااـي  َو ق ال ـــــااااااااااااااااااـر      ضـَــسعـَااااااااااااااـاـ           ق جــَـبـت    .ق الخـــااااااااااااااااااـُر  م ـكـحم 
 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .وق شاااااااااااٍ  أحلاااااااااااً مااااااااااا  زَاااااااااااارجه  عناااااااااااذٌ    ون اااااااااااذ  بهاااااااااااا قاااااااااااىا  هاااااااااااىاه  زَاااااااااااارجٍ   -11
 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

نا فاااااا  بالـاااااابر  ن ااااااُا   مااااااا ضــااااااـري                 -18 ـااااااااـر      َصـااااااـبرت ـ ت ـ  اااااااـثت َاااااااذ  العـ ـا اااااااـ ر  كــ ـــ  .وق بانحظاااااااار  الُـ 
 

 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ( https://dardery.site  للحذرَب اإللكحرونٍ زوروا مىقع أحمذ دردَرٌ للحذرَبات اإللكحرونُة  ) 

 من بٌن البدائل المتاحة:ً األمثلة التالٌة ف إلغاء )ال( النافٌة للجنسسبب بٌن  – 1ش

ٌُنعى  -ٔ ٌُرَجى وال هو مٌت ف ًٌّ َف  .ال ُهَو َح

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

ي َواَل ُهْم َعْنَها ٌُنزَ  } قال تعالى :  -ٕ  . .ُفوَن{ اَل فٌَِها َغْول

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

ٌَْسَبُحونَ   } قال تعالى :  -ٖ ٌّ فًِ َفَلٍك  َهاِر ۚ َوُكل لُ َسابُِق النَّ ٌْ ٌَنَبِغً َلَها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ْمُس   .{  اَل الشَّ

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
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ٌَِحلُّوَن َلهُنَّ {   } قال تعالى :  -ٗ ٌّ لَّهُْم َواَل ُهْم  اِر ِّنِإ اَل ُهنَّ ِحل  .َفاَل َتْرجُِعوُهنَّ إَِلى اْلُكفَّ

 اسمها معرفة ׄ         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 َأَنا َعابِدي َما َعَبْدُتْم {  ْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعبُُد اَل أَ وَ     } قال تعالى :  -ٙ 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

 .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 ׄ  

 .ذ  علااااااااااااااً ال اااااااااااااا ُه مااااااااااااااَ  ال ااااااااااااااىا أشاااااااااااااا    محاركاااااااااااااااااة  ال ااااااااااااااااا ُه بااااااااااااااااا  ضاااااااااااااااااىا    -0
 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

 .إرا َونـاااااااااـً َـاااااااااـىَا جـحـــُاااااااااـي  الع اااااااااـ  َواناااااااااـٍ    ق الَ اااااااااـىَا َقااااااااااـىمٍ َوق اأَلعاااااااااىا   َأعااااااااااىانٍ   -16
 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

 .أحباااااااااااااااااااـة ساااااااااااااااااااكنىا َىماااااااااااااااااااا  م قُناااااااااااااااااااا    ق ال لاااااااااااااب  َن اااااااااااااً وق األَااااااااااااااا  جن اااااااااااااُنا   -11
 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 والمجرور لجارفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

 .كاااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااابا  أمامناااااااااااااااااا وورا ناااااااااااااااااا    ق أنااااااااااااااث  أ  اااااااااااااا ت  ال رَاااااااااااااا  وق أنااااااااااااااا   -10
 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

ااااااااااااااـَر ا و ق جــَـم ااااااااااااااـثت ضـَــ   -17 ـااااااااااااااااااـي  َو ق ال ـــــااااااااااااااااااـر      سعـَااااااااااااااـاـ          ق جــَـبـت    .ق الخـــااااااااااااااااااـُر  م ـكـحم 
 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

نُا َفاااااااااااىا َأَسااااااااااا اـ    -11 اااااااااااَ  الااااااااااذ  َرضااااااااااىنٍ م  ُاااااااااااااااااااي  ب ااااااااااااااااااا  زاد  َ بَل      وَأ ت ناااااااااااااااااااٍَعلاااااااااااااااااااً َرح   .غ 
 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

نا فاااااا  بالـاااااابر  ن ااااااُا   مااااااا ضــااااااـري                 -18 ـااااااااـر      َصـااااااـبرت ـ ت ـ  اااااااـثت َاااااااذ  العـ ـا اااااااـ ر  كــ ـــ  .وق بانحظاااااااار  الُـ 
 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

 ( https://dardery.site  للحذرَب اإللكحرونٍ زوروا مىقع أحمذ دردَرٌ للحذرَبات اإللكحرونُة  )  
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 من بٌن البدائل المتاحة:لة التالٌة فً األمث تخٌر الصواب لما هو مطلوب – 8ش

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

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

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

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

   ال مؤمنٌن بقضاٌا األوطان خائنون – ׄ     ال تتكاسلوا فً آداء الواجب  – ׄ  

   شر ٌنفع وال الخٌانةلال ا –ׄ      سأدرس الطب ال الهندسة – ׄ  

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

 األولى والثالثةׄ      أبٌكׄ      أباكׄ     أبوك ׄ  

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

 طالبً علم ׄ    علما طالبٌن ׄ   عالمٌن طالبٌن ׄ    طالبٌن ׄ  

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

  اسم ال مبنً على األلف فً محل نصب ׄ   بنً على الفتح فً محل نصباسم ال م ׄ  

  اسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ    اسم ال مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ  

 :ال طالب علم مهمل ........الجملة بعد تثنٌة اسم )ال (   -ٙ

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

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

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

 عاملة      غٌرعاملة والثانٌة  غٌر )ال( األولى  ׄ     والثانٌة عاملة      

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

 كل ما سبق ׄ     مروءةذو  ׄ      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 ׄ  

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

 كالهما صحٌح ׄ      ذي الخلق ׄ       ذا الخلق  ׄ  

 ( https://dardery.site  للحذرَب اإللكحرونٍ زوروا مىقع أحمذ دردَرٌ للحذرَبات اإللكحرونُة  )  
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