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 ٌجزم الفعل المضارع فً ثالث حاالت :

 (  الم األمر -ال الناهٌة  -الم – لم)  إذا وقع بعد أداة تجزم فعال واحدا، وهً: ٌجزم الفعل المضارع  ׄ  

 .ٌجزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة من األدوات التً تجزم فعلٌن ]أدوات الشرط الجازمة [ ׄ  

 كذلك ٌجزم المضارع جوازاً إذا وقع جواباً للطلب ]األمر أو النهً [ׄ  

 

 

 إذا وقع بعد أداة تجزم فعال واحدا، وهً: ٌجزم الفعل المضارع 

 لم، لّما، وهما أداتا جزم وقلب: لم ٌسافْر زٌد، لما ٌُعْد علً .  -ٕ،  ٔ

 الم األمر: لتحكْم بٌن الناس بالعدل . -ٖ

 الناهٌة: )الَ ُتْبِطلُوْا َصَدَقاتُِكم بِاْلَمنِّ َواألَذى(ال  -ٗ 

 

 

، وٌسمى  ٌجزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة من األدوات التً تجزم فعلٌن ]أدوات الشرط الجازمة [ -

 المجزوم األول فعل الشرط ، والفعل المجزوم الثانً فعل جواب الشرط .  الفعل

ُثما، أدوات الشرط الجازمة  :  ٌْ َنما ، وأَنَّى، وَح ٌْ َن، وأ ٌْ اَن ، وأَ ٌَّ إْن، إذما ،  َمْن، وَما، وَمْهَما ، وَمَتى، وأ

َفما ، وأَيُّ  ٌْ  وك

 مثل :أن تفعلْ الخٌر تنلْ رضا هللا .، إْن :  وهً حرف لربط الجواب بالشرط  

 : إِْذ ما َتقُْم أَقُْم ، فمعناه : إِْن َتقُْم أَقُْم . مثل،  إِْذ َمـا : حرف بمعنى "إِْن" الشرطٌة  

ْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً(،  َمْن : اسم شرط للعاقل  ٌَ  َ
ِق هللاَّ تَّ ٌَ  مثل : )َمْن 

ُ ()البقرة: من اآلٌة،  ما : اسم شرط لغٌر العاقل  ْعلَْمُه هللاَّ ٌَ ٍر  ٌْ  (.91ٔمثل : )َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخ

ْفَعلِ ،  مهما : اسم شرط لغٌر العاقل  ٌَ ِك َمْهَما َتأُْمِري الَقْلَب  ِك قاتِلً***َوأَنَّ ِك ِمنًِّ أَنَّ ُحبَّ  مثل : أََغرَّ

 مثل :  متً تهملْ دروسك ترسْب .، متى : اسم شرط للزمان  

 مثل :  أٌان تخرْج أخرْج معك .،  أٌان  : اسم شرط للزمان  

َنما ،  ٌْ َن، وأ ٌْ ُثما : أسماء شرط للمكان  أَ ٌْ ٌُْدِرْكُكُم الَمْوُت( .،  وأَنَّى، وَح َنَما َتُكوُنوا  ٌْ  مثل :  )أَ

ْر لََك هللاُ***نَجاًحا فً غابِـِر األَْزمـان     ٌَُقدِّ ُثَمـا َتْسَتِقـْم  ٌْ  مثل :    أنى   تتوكل على هللا ٌــوفـقــك  ، مثل : َح

 كٌفما تعامل الناس ٌعاملوك . مثل :، كٌفما : اسم شرط للحال  

أي : اسم شرط معناها بحسب ما تضاف إلٌه ، فتكون للعاقل ، أو لغٌر العاقل ، أو ظرف زمان أو ظرف  

 مكان 

 أي للعاقل مثل : أي طالب ٌجتهد ٌتفوق .  -   

 أي لغٌر العاقل مثل : أي كتاب تقرأه تستفد منه  .  -   

 تخرج فٌه أخرج معك .أي للزمان مثل : أي ٌوم    -  

 أي للمكان مثل : أي متحف تزره ٌضف لك من المعلومات الكثٌر .  -  
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 تذكر أن :

 أدوات الشرط ]من ، ما ، مهما [ تعرب  مبتدأ إذا كان فعل الشرط الزماً أو متعدٌاً استوفى مفعوله  .

 مهما تفعل من خٌر ، تنل خٌر الجزاء -مثل : من ٌطع والدٌه ٌنل رضا هما 

 أدوات الشرط ]أٌن ، أٌنما ، أنى ، حٌثما [ تعرب  ظرف منصوب لفعل الشرط .

 أداة الشرط ]كٌفما[ تعرب  حاالً غالبا .

ِهم تنزلْ أنزلْ " .: وال ٌؤثِّر على أدوات الشَّرط فً العمل دخول حروف الجر علٌها، نحو ٌِّ  " على أ

 ما "  حٌث ، وإذ : ال تصبحان للشرط إال إذا اتصلت بهما "

 فعل الشرط الجازم أو جوابه إذا كان ماضٌاً أو أمراً ٌكون مبنٌاً فً محل جزم . 

 

 أدوات الشرط غٌر الجازمة هً : 

 ّلما الحٌنٌة  .ׄ  كلم -لوال  -لو  -أدوات الشرط غٌر الجازمة .. هً :إذا 

أي بمعنى أن الفعل ٌكون بعدها و هً ال تجزم الفعل بعدها ، و إنما تربط فقط بٌن فعلً الشرط و الجواب ، 

 مرفوعا إذاكان مضارعا وٌكون مبنٌا إذا كان ماضٌاً .

 لو انصف الناس استراح القاضً . -                       إذا انتشر العلم عّم الرخاء .   -مثل  : 

 ارتقْت بالدنا  .كلما تقدم شبابنا   -                         لوال اختالف األذواق لبارت السلع . -

 لما التقى الجمعان ثبت الشجاع و فر الجبان . -

 

 اقتران جواب الشرط بالفاء

 ٌجب اقتران جواب الشرط بالفاء فً الحاالت اآلتٌة : 

 إذا كان جواب الشرط جملة   اسمٌة أو جملة   إن أو إحدى أخواتها  

َ فاهللُ ناصُرُكم . مثل :  
 إِْن َتْنُصُروا هللاَّ

 إْن تعاشر اللئام فإنك منهـم .   مثل :

 االستفهام..(  -النهً  -إذا كان جواب الشرط جملة فعلٌة فعلها طلبً )األمر 

ُ  مثل : 
ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونً  َ فاتَّ

 قل إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

 لو خرجت فهل ستعود سرٌعاً ؟     -مهما تواجه من مصاعب فال تتـردْد .                           مثل : 

 .من ٌزرع شوكاً فلن ٌحصد قمحاً  مثل : ،  إذا كان جواب الشرط  جملة منفٌة )بلن(

 من ٌعِص هللا فما نال رضاه. مثل : ،      إذا كان جواب الشرط جملة   فعلٌة منفٌة )بما(

 أطاَع هواه فقد ضــــلّ .من  مثل : ،  إذا كان جواب الشرط   جملة فعلٌة مسبوقة )بقد(

ذا   -بْئَس   -نْعَم   -لٌَس  -إذا كان جواب الشرط   جملة فعلٌة فعلها جامد  كـ )عسى  ذا(.  -حبَّ  الحبَّ

 متى تستقم فعسى أن ٌحالفك التوفٌــق  . -              من ٌتراجع عن الحّق فبئس ما صنـع . -مثل :     

 ة مسبوقة )بالسٌن أو سوف(.إذا كان جواب الشرط  جملة فعلٌ

ٌُقتل بـه .        مثل :  ْفَعلْ َذلَِك ُعْدَواناً َوُظْلماً َفَسْوَف ُنْصلٌِِه َناراً(.)من سلَّ سٌف البغً فس ٌَ  َوَمْن 
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 مالحظات مهمة:

  وقد ُجمعْت هذه األحوالُ السبُع فً قوِل الشاعِر: •

ٌة وبَِجاِمٍد  * * * وبما ٌَّ ٌة َطلبِ ٌَّ  ولَْن وبَِقْد وبالتَّْسوٌف ". "  اْسِم

عندما تقترن الفاء بجواب الشرط الجازم فتذكر أن الجملة الفعلٌة أو االسمٌة المتصلة بها الفاء ستكون فً • 

 محل جزم جواب الشرط .

 الفعل المضارع الواقع فً جواب الشرط  المقترن بالفاء ٌعرب حسب موقعه فً الجملة. •

 مو   ]فعل مضارع مرفوع بالضمة [ .متى تجتهد فسوف تس مثل : 

 أو فاء الجزاءواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط إعراب الفاء:   الفاء : إما نقول : واقعة فً ج •

 

 

 

 كذلك ٌجزم المضارع جوازاً إذا وقع جواباً للطلب]األمر أو النهً [

ُكُم اْدُعوِنً أَْسَتِجْب لَُكْم(،   أستجٌُب .مثل: )َوَقالَ َربُّ

 ال تقصروا فً عملكم تنالوا ]تنالون[ النجاح . -

 ولجزم المضارع فً جواب الطلب شروط هً : 

 أن  ٌتقدم الطلب على الفعل المضارع. -ٔ

أن ٌكون المضارع المجزوم  مترتباً على الطلب بأن ٌكون مسبباً عنه فال ٌجوز الجزم فً مثل: )اغتنْم  -ٕ

 فرصة تظهُر لك(.

 فال ٌجوز الجزم فً مثل: )ال تدُن من األسِد تتعرُض لشروره(.ׄ  الجواب بعد النهى أمراً محبوب أن ٌكون -ٖ

 عالمات جزم الفعل المضارع :

 لٌنفْق كل منكم فً سبٌل هللا . -السكون : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر   . –1 

 لم ٌدُع المؤمن للشر  -حذف حرف العلة : إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللف . – ٕ 

 الرجال لم ٌتركوا القتال حتى النصر . ، مثل:حذف النون  : إذا كان من األفعال الخمسة  – ٖ 

 مثل :،الفعل المضارع المعطوف على فعل مضارع مجزوم  قبله فهو مجزوم مثله  

 و تجتهْد ٌنادٌك التفوق . ن تذاكر بإخالصإ      

 بناء الفعل المضارع :

ًّ فً حالتٌن :   الفعل المضارع مبن

 مبنً على السكون إذا اتصلت به نون النسوة    مثل :  الطالبات ٌرسْمَن األعالم. -

 وهللا ألجتهدنَّ مثل :      التوكٌدإذا اتصلت به نون  الفتحمبنً على  -

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3922
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 على جزم الفعل المضارع تـــدريـــب

 تخٌر سبب جزم الفعل فٌما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة: - 1ط

 مضارع مجزوم : "تركنوا " الفعل  إلى الذٌن ظلموا فتمسكم النار "  . تركنواقال تعالى : " وال   -ٔ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ٌُْنِفقْ : ﴿ تعالىقال  -ٕ  مضارع مجزوم : " " ٌنفقالفعل  ﴾ . َسَعتِهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

َنَما: ﴿ تعالىقال  -ٖ ٌْ ْههُ  أَ أْتِ  اَل  ٌَُوجِّ رٍ  ٌَ ٌْ ْهُه " الفعل  . بَِخ  مضارع مجزوم : "ٌَُوجِّ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

َنَماقال تعالى: ﴿  -ٗ ٌْ  مضارع مجزوم : "ٌُْدِرْكُكُم " الفعل  ﴾ . اْلَمْوتُ  ٌُْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوا أَ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

فَ  َترَ  أَلَمْ : ﴿ تعالىقال  -٘ ٌْ  مضارع مجزوم : " " ترالفعل  ﴾ . اْلفٌِلِ  بِأَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َك

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ُكنِ  لَمْ : ﴿ تعالىقال  -ٙ ٌَ  ُ
ْغفِرَ  هللاَّ ٌَ ُكِن " الفعل  ﴾ . لَُهمْ  لِ  مضارع مجزوم : "ٌَ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 الطلبفً جواب مجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ْغلُلْ  َوَمنْ : ﴿ وجل عزقال  -1 أْتِ  ٌَ ْومَ  َغلَّ  ِبَما ٌَ اَمةِ  ٌَ ٌَ أِْت " الفعل  ﴾ . اْلقِ  مضارع مجزوم : "ٌَ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ِ  َمعَ  َتْدعُ  َواَل : ﴿ وجل عزقال  -8  مضارع مجزوم : "َتْدُع " الفعل  ﴾ . آَخرَ  إِلًَها هللاَّ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   
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 مضارع مجزوم : " تكن" الفعل  الفعل " تكن. أعبد الناس ". تكن" اتق المحارم  -  -9

 ألنه فعل الشرط  ׄ        فعل واحدمسبوق بأدة تجزم  ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ااااااااااّ  -11  ً ه   ٚااااااااااا َاااااااااااكْ انَثاااااااااام  انؼااااااااااانٙ نٛ ك 

ف ق " يضاسع يَضٔو:   انفؼم " ذُش 

ااااااف قأ شاااااافق ػهااااااٗ انااااااشأط       ػهااااااٗ انَثاااااام   ذُش 

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط فعلألنه ׄ   

 ءتٛااااااااااااذ   ٛااااااااااااش شااااااااااااٙ ذكرااااااااااااةفاااااااااااا    -11

 :مضارع مجزوم "ذكرة " الفعل  

 ذاااااااااااااااااشاِ أٌٚساااااااااااااااااش  فاااااااااااااااااٙ ان ٛاياااااااااااااااااح  

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 تاااااااااااااااأس  أسضاااااااااااااااأاجاااااااااااااااذ  فإَااااااااااااااا   -11

 انفؼم " ذَذ " يضاسع يَضٔو: 

 َفساااااااااااااا  ااااااااااااإاْا ذَاااااااااااااذَٔفسااااااااااااا  ناااااااااااااى  

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

  اااااااالًُد ذكااااااااانٛع  ان ٛاااااااااج  ٔيااااااااٍ ٚؼاااااااا     -11

 انفؼم " ٚسأو  " يضاسع يَضٔو: 

ٍ  َااااااااااااإ     أتاااااااااااااا نااااااااااااا      ٚساااااااااااااأو  ثًااااااااااااااَٛ

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 قهاااااااإتٓى ذساااااااارؼثذأَسااااااااٍ انااااااااٗ انُاااااااااط   -11

 انفؼم " ذسرؼثذ " يضاسع يَضٔو: 

ٌ   اإلَساااااااااااااااٌفهطانًااااااااااااااا ا اااااااااااااارؼثذ    أَسااااااااااااااا

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 

 : َذد انفؼم انًَضٔو يٍ تٍٛ انثذائم انًراَح: 1ط

ْقَطعْ  ُثمَّ : ﴿ تعالى قال -ٔ ٌَ ْنُظرْ  ْل ٌَ ُدهُ  ٌُْذِهَبنَّ  َهلْ  َفْل ٌْ ِغٌظُ  َما َك ٌَ  ﴾ 

ْقَطعْ  ׄ   ْنُظرْ ׄ  ْ    ٌَ  األول والثانًׄ     ٌُْذِهَبنَّ ׄ      ٌَ

 أنَفق أحدكم أن فلو صحابً، تسبُّوا ال: ))هللا رحمهما ومسلم البخاري رواه فٌما وسلم علٌه هللا صلىقال  -ٕ

 ((.نصٌفه وال أحدهم ُمدَّ  أدرك ما ذهًبا، أُُحد مثل

 األول والثانًׄ      أدركׄ     أنَفقׄ      تسبُّوا ׄ  

 أناااااااااااى ذاااااااااااش أٌ انًاااااااااااشء ذاااااااااااذٔ٘ ًُٚٛاااااااااااّ  -1

 
   ِ  فٛ طؼٓااااااااااااااااا ػًااااااااااااااااذا  نٛسااااااااااااااااهى  ااااااااااااااااائش

 
 لٌسلمׄ      ٌقطعهاׄ      تدوي ׄ      تر ׄ  
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 أناااااااااااى ذاااااااااااش أٌ انساااااااااااٛع ٚاااااااااااُ   قاااااااااااذُسِ  -1

  
 إرا قٛااااااااام إٌ انساااااااااٛع أيضاااااااااٗ ياااااااااٍ انؼ اااااااااا 

 
 أمضىׄ       قٌلׄ      ٌنقصׄ      تر ׄ  
  اااااااارثذ٘ ناااااااا  اهٚاااااااااُو يااااااااا كُااااااااد  جاااااااااْ     -5

  
د     ٔ  ٔٚأذٛااااااااااااا  تاهزثااااااااااااااس ياااااااااااااٍ ناااااااااااااى ذُاااااااااااااض 

 
دِ ׄ      ٌأتٌكׄ      كنتَ ׄ      ستبدي ׄ    ُتَزوِّ
 إرا نااااااااااااااااى ذساااااااااااااااارطغ شااااااااااااااااٛلا  فذػااااااااااااااااّ  -6

  
 ٔجااااااااااااااااااأصِ إنااااااااااااااااااٗ يااااااااااااااااااا ذساااااااااااااااااارطٛغُ  

 
 تستطٌعُ ׄ      جاوزهׄ      دعهׄ      تستطع ׄ  
 ءفااااااااااااا  ذكراااااااااااااة تٛاااااااااااااذ   ٛاااااااااااااش شاااااااااااااٙ  -7

  
 ذاااااااااااااااااشاِ أٌٚساااااااااااااااااش  فاااااااااااااااااٙ ان ٛاياااااااااااااااااح  

 
  األول والثانً ׄ      تراهׄ      ٌسركׄ     تكتب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 

 

 انًُا ثح نهفؼم يٍ تٍٛ انثذائم انًراَح: ذخٛش ػ يح اإلػشاب  1ط

اَءُهمْ  النَّاسَ  َتْبَخُسوا َواَل : ﴿ وجل عزقال  -ٔ ٌَ  مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "َتْبَخُسوا " ﴾ الفعل  أَْش

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "َتْحَزنًِ " ﴾ الفعل  َتْحَزنًِ أاَلَّ  َتْحتَِها ِمنْ  َفَناَداَها: ﴿ سبحانهقال   -ٕ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "ٌُْؤَت " ﴾ الفعل  اْلَمالِ  ِمنَ  َسَعةً  ٌُْؤتَ  َوَلمْ : ﴿ تعالىقال  -ٕ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ْضِرْبنَ : ﴿ تعالىقال  -ٗ ٌَ ٌُوبِِهنَّ  َعلَى بُِخُمِرِهنَّ  َوْل ْضِرْبَن "ْ﴾ الفعل  ُج   مضارع: "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ُ  َنَصَرهُ  َفَقدْ  َتْنُصُروهُ  إاِلَّ : ﴿ وجل عزقال  -٘
 مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "َتْنُصُروهُ " الفعل  ( هللاَّ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

لِدْ  لَمْ : ﴿ تعالىقال  -ٙ ُكنْ  َولَمْ *  ٌُولَدْ  َولَمْ  ٌَ لِْد " ﴾ الفعل  أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  ٌَ  مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "ُتِحٌُطوا " ﴾ الفعل  ِعْلًما بَِها ُتِحٌُطوا َولَمْ : ﴿ تعالىقال   -1

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ   

ا َكالَّ : ﴿ تعالىقال   -8 ْقِض  لَمَّ ْقِض " ﴾ الفعل  أََمَرهُ  َما ٌَ   مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  
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ا: ﴿ سبحانهقال   -9 ْعلَمِ  َولَمَّ ٌَ  ُ
ْعلَِم " الفعل  ( ِمْنُكمْ  َجاَهُدوا الَِّذٌنَ  هللاَّ  مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َنا: ﴿ تعالىقال  -ٓٔ  مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "ُتَؤاِخْذَنا " ﴾ الفعل  أَْخَطأَْنا أَوْ  َنِسٌَنا إِنْ  ُتَؤاِخْذَنا اَل  َربَّ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

لِ  ِمنَ  بِقِْطعٍ  بِأَْهلِكَ  َفأَْسرِ : ﴿ تعالىقال  -ٔٔ ٌْ ْلَتفِتْ  َواَل  اللَّ اْمَرأََتكَ  أََحدٌ  ِمْنُكمْ  ٌَ ْلَتفِْت " ﴾الفعل  إاِلَّ مضارع  "ٌَ

 مجزوم وعالمة جزمه:

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 :مضارع مجزوم وعالمة جزمه  " تجداه" الفعل    .تجداهما تقّدما من خٌر  -  ٕٔ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 وعالمة جزمه : الفعل " تصف " مضارع مجزوم   الدنٌا ألحد. تصفلم  -ٖٔ

 حذف حرف العلة  ׄ     حذف النونׄ     السكون المقدر  ׄ    السكون  ׄ  

 وعالمة جزمه : الفعل " الفعل " تحرقك " مضارع مجزوم .كتحرقال تلعب بالنار   -ٗٔ

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ   مرفوع بالضمة المقدرة ׄ    مجزوم فً جواب الطلبׄ    منصوب بالفتحة ׄ  

 إرا سأٚاااااااااااااد َٛااااااااااااإب انهٛااااااااااااا  تااااااااااااااسصج  -15

 مضارع: "تظنن " الفعل  

 أٌ انهٛاااااااااااااااااا  ٚثرسااااااااااااااااااى ذظااااااااااااااااااٍُفاااااااااااااااااا   

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ٍ  ن ااااااااى  ٚ اااااااااُز   ُيااااااااش  اناااااااار ؼ ه ى   ااااااااااػح    -16 اااااااا ي   ٔ 

ُذْق " الفعل     مضارع مجزوم وعالمة جزمه : "ٌَ

   ّ ٛ اذ اااااااااااااااا  َ اااااااااااااااام  كُاااااااااااااااإل   ٓ  َ ع  ُرل  ان  ااااااااااااااااش   َ  ذ 

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 وإرا  اااااااااااااايشخ فاااااااااااااٙ شاااااااااااااش  ياااااااااااااشٔ  - 17

   جزمه : مضارع مجزوم وعالمة "تقنع " الفعل 

 فاااااااااااااااااا  ذ ُااااااااااااااااااغ تًااااااااااااااااااا دٌٔ انَُاااااااااااااااااإو 

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

11-    ّ ذ اااااااااااا  ٍُ ت ض  اااااااااااا س  َُ ااااااااااااًٛا   ض  ٍ  ي  ااااااااااااث   َ    ُٚؼ 

   مضارع: "ٌُْعِجَبنَّ " الفعل 

   ٍ ف اااااااااااا جُ انك  د   ٕ اااااااااااا فُٛااااااااااااا  ج   ْٔاااااااااااام ذ ااااااااااااُشُٔ  د 

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 
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 : ذخٛش انسثة ان  ْٛ  قرشاٌ جٕاب انششك تانفاء يٍ تٍٛ انثذائم انرانٛح 1ط

 من سعً فً الخٌر فسعٌه مشكور.   -ٔ

 جملة اسمٌةׄ     فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ         بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن " -ٕ َ اَل 
ْصبِْر َفإِنَّ هللاَّ ٌَ ِق َو تَّ ٌَ ُه َمن   قال تعالى:" إِنَّ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٖ-  ُ  قال عز وجل: ﴿ إاِلَّ َتْنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ هللاَّ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 (قال تبارك وتعالى: ﴿ َوإِْن لَْم ُتْؤَتْوهُ َفاْحَذُروا  -ٗ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إن تمٌزت فً صناعتك فستجنً أرباحا كثٌرة -٘

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٌ  ياااااااااااٍ   نهفراااااااااااٗ  -6  إرا ناااااااااااى ٚكاااااااااااٍ ػااااااااااإ

  

 فاااااااااااااأُٔل ياااااااااااااا َُٚاااااااااااااٙ ػهٛاااااااااااااّ اجرٓااااااااااااااُدُِ  

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إرا نااااااااااااااااى ذساااااااااااااااارطغ شااااااااااااااااٛلا  فذػااااااااااااااااّ  -7

  

 ٔجااااااااااااااااااأصِ إنااااااااااااااااااٗ يااااااااااااااااااا ذساااااااااااااااااارطٛغُ  

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إرا َطااااااااااااااااق انساااااااااااااااافّٛ فاااااااااااااااا  ذَثااااااااااااااااّ  -1

  

 فخٛااااااااااااااااااش يااااااااااااااااااٍ إجاترااااااااااااااااااّ انسااااااااااااااااااكٕخ 

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٖ  تاااااااااااااااااانكشو    -9 ّ  اقراااااااااااااااااذٖ ػاااااااااااااااااذ  تأتااااااااااااااااا

  

ّ  أت ااااااااااااااا   فًاااااااااااااااا  هاااااااااااااااى   أِياااااااااااااااٍ ٚشاااااااااااااااات

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ            بــ)ما(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

 إرا كُاااااااااااااااد  را سأ٘ فكاااااااااااااااٍ را ػضًٚاااااااااااااااح    -11

  

 فسااااااااااااااااااد  اناااااااااااااااااشأ٘ أٌ ذراااااااااااااااااشددافاااااااااااااااااإٌ  

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ل  تٓااااااااااااااااااا  -11 ٙ  ان ذااااااااااااااااااٙ أُد   إرا ي ا ااااااااااااااااااُ

  

 ُػااااااااااذ خ  رَٕتااااااااااا  ف اااااااااام نااااااااااٙ كٛااااااااااع أػراااااااااازسُ  

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إرا اػراااااااااااااد انفرااااااااااااٗ زاااااااااااإ  انًُاٚااااااااااااا  -11

  

 فأٚسااااااااااااااش يااااااااااااااا ًٚااااااااااااااش تااااااااااااااّ انَٕاااااااااااااإلُ  

 

 جملة اسمٌةׄ   بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إرا جاااااااااااااء يٕ ااااااااااااٗ ٔأن ااااااااااااٗ انؼ ااااااااااااٗ  -11

  

 ف ااااااااااااااااااذ تطاااااااااااااااااام انساااااااااااااااااا ش ٔانساااااااااااااااااااَشُ  

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 ذاٚهٕط 10

 ذاٚهٕط

01157335050 تواصل واتس لل  

 إرا كُااااااااااااد    ذااااااااااااذس٘ فرهاااااااااااا  ي ااااااااااااٛثح    -11

  
 ٔإٌ كُااااااااااااااد  ذااااااااااااااذس٘ فانً ااااااااااااااٛثحُ أػظااااااااااااااىُ  

 
 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  
 إرا قانااااااااااااااااااااد َاااااااااااااااااااازاُو ف ااااااااااااااااااااذقْٕا  -15

  
 فاااااااااااااااإٌ ان ااااااااااااااإل ياااااااااااااااا قاناااااااااااااااد  َااااااااااااااازاوُ  

 
 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  
 فاااااااااإٌ ٚاااااااااُ  ىاااااااااذُس ْااااااااازا انٛااااااااإو  ٔناااااااااٗ  -16

  
 فااااااااااااااااااااإٌ  ااااااااااااااااااااذا  نُااااااااااااااااااااا شِ قشٚااااااااااااااااااااةُ  

 
 جملة اسمٌةׄ   بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  
 ٔإرا أذرااااااااااااا  يااااااااااااازيرٙ ياااااااااااااٍ َااااااااااااااق     -17

  
 فاضااااااااااااامُ فٓاااااااااااااٙ انشااااااااااااآادجُ ناااااااااااااٙ تاااااااااااااأَٙ  

 
 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 

 

 يُا ثح ٔ ٛش يا ٚهضو :: استط كم جًهرٍٛ يًا ٚأذٗ تأداج ششك 5ط

 تحققون أمل األمة  –تتزودون من المعرفة  -ٔ

 من المعرفة تحققون أمل األمة . ا تتزودومتى  ׄ    تتزودون من المعرفة تحققون أمل األمة .متى  ׄ  

 أمل األمة . اتتزودون من المعرفة تحققومتى  ׄ    أمل األمة . امن المعرفة تحققو اتتزودومتى  ׄ  

 ٌعلو شأن الجماعة .ׄ  ٌستقٌم الفر - ٕ

 ٌستقم الفرد  ٌعل شأن الجماعة . إن  ׄ     ٌستقٌم الفرد  ٌعلو شأن الجماعة . إن  ׄ  

 ٌستقٌم الفرد  ٌعل شأن الجماعة . إن  ׄ     ٌستقم الفرد  ٌعلو شأن الجماعة . إن  ׄ  

 تستفٌد منه . سوف–تجالس الجلٌس الصالح  - ٖ

 تستفٌد منه . فسوفتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ   تستفٌد منه . سوفتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ  

 تستفد منه . فسوفتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ   د منه .فتست سوف  تجالس الجلٌس الصالح إن  ׄ  

 سٌجنى الخٌر كلهׄ  ٌعٌش متفائل -ٗ

 سٌجن الخٌر كلهف ٌعش متفائال من ׄ     .سٌجنى الخٌر كلهف ٌعش متفائال من ׄ  

 سٌجن الخٌر كلهفش متفائال ٌٌع من ׄ     .سٌجنى الخٌر كلهف ش متفائالٌٌع من ׄ  

 قد ٌرقى المجتمع  –ٌنمو الرأي العام  -٘

 قد ٌرق المجتمع فٌنمو الرأي العام  إن  ׄ    .قد ٌرقى المجتمع فٌنمو الرأي العام  إن  ׄ  

 المجتمع  ٌرققد فٌنم الرأي العام  إن  ׄ     .قد ٌرقى المجتمع فٌنم الرأي العام  إن  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 

https://dardery.site/archives/3922
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النحو العربيتايلوس في   
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 ذاٚهٕط

01157335050 تواصل واتس لل  

 تخٌر اإجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المتاحة:  6ط

 إن ترض بنصٌبك فسوف تكون أغنى الناس               احذف)سوف(من الجملة  و غٌر ما ٌلزم   -ٔ

 إن ترض بنصٌبك فتكن أغنى الناس                 ׄ     إن ترض بنصٌبك فتكون أغنى الناس        ׄ  

 إن ترض بنصٌبك تكون أغنى الناس                 ׄ     إن ترض بنصٌبك تكن أغنى الناس             ׄ  

 (من الجملة  و غٌر ما ٌلزم .قداحذف)    من ٌجتهد فً عمله فقد ٌنال ما ٌتمناه-ٕ

   من ٌجتهد فً عمله فٌنال ما ٌتمناه ׄ       من ٌجتهد فً عمله ٌنل ما ٌتمناه ׄ  

   من ٌجتهد فً عمله ٌنال ما ٌتمناه ׄ       من ٌجتهد فً عمله فٌنل ما ٌتمناه ׄ  

 احذف)سوف( و غٌر ما ٌلزم  إن  ٌذهب الطالب إلى النادي فسوف ٌتعرفون على أصدقاء جدد.... -ٖ

  إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي فٌتعرفوا على أصدقاء جدد ׄ  

 إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  فٌتعرفون على أصدقاء جدد ׄ  

   إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  ٌتعرفوا على أصدقاء جدد ׄ  

 إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  ٌتعرفون على أصدقاء جدد. ׄ  

 (من الجملة  و غٌر ما ٌلزم .السٌناحذف)   فسٌحبونك إن تحسن إلى الناس  -ٗ

 .  .ٌحبوكف إن تحسن إلى الناس - ׄ     .  .ٌحبونك الناسإن تحسن إلى  - ׄ  

 . فٌحبونك إن تحسن إلى الناس - ׄ       .ٌحبوك إن تحسن إلى الناس - ׄ  

 (من الجملة  و غٌر ما ٌلزم .السٌناحذف)   . متى تقم بواجبك فسٌقدرك الناس -٘

 . متى تقوم بواجبك  ٌقدرك الناس ׄ      . متى تقم بواجبك فٌقدرك الناس ׄ  

 . متى تقوم بواجبك فٌقدرك الناس ׄ      . متى تقم بواجبك  ٌقدرك الناس ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 

 : َذد انؼثاسج ان  ٛ ح ٔانؼثاسج انخطأ فًٛا ٚه7ٙط

 ( )               .من ٌقول الحق ٌسعد -ٔ

 ( )             .متى تسافران للرٌف تستمتعا – ٕ

 ( )              من دخل الجنةف قد فاز. -ٖ

 (. )             تذهبى تجدٌن الخٌر أٌنما -ٗ

 ( )        إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  فسوف ٌتعرفوا على أصدقاء جدد.-٘

 ( )            ..لن ٌكرهوك إن تحسن إلى الناس -ٙ

 ( )           إن تتعاونوا على الخٌر ٌسم قدركم.  -1

 ( )         الثقٌلة.متى ٌأت فصل الشتاء ٌسع الناس لشراء المالبس  -8

 ( )              ال تتفرقوا تفشلوا.. -9

 ( )           من ٌبتغً تقدم وطنه فهو محب لهذا الوطن. -ٓٔ

 ( )            التزم بواجباتك تنل احترام الناس. -ٔٔ

 ( )           أٌها الطالبان ، ال تهجرا الدراسة فتفشالن. – ٕٔ

 ( )          . إن تقوموا بالعمل تحصلون على األجر  -ٖٔ

 ( https://dardery.site/archives/3922نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهٗ انشاتط  ) 
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