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 ٚجضو انفؼم انًضاسع فٙ شالز حاالخ :

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

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

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

 

 

 إرا ٔقغ تؼذ أداج ذجضو فؼال ٔاحذا، ْٔٙ: ٚجضو انفؼم انًضاسع 

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

 الم األمر: لتحكْم بٌن الناس بالعدل . -ٖ

 ال الناهٌة: )الَ ُتْبِطلُوْا َصَدَقاتُِكم بِاْلَمنِّ َواألَذى( -ٗ 

 

 

 ]أدٔاخ انششط انجاصيح [ ، ٔٚغًٗ انفؼمٚجضو انفؼم انًضاسع إرا ٔقغ تؼذ أداج يٍ األدٔاخ انرٙ ذجضو فؼهٍٛ  -

 انًجضٔو األٔل فؼم انششط ، ٔانفؼم انًجضٔو انصاَٙ فؼم جٕاب انششط .   

ْٛفًَا :   أدوات الشرط الجازمة ْٛصًُا، ٔك ، َٔح ًَُْٚا ، ٔأَََّٗ ، ٔأ ٍَ ْٚ ٌَ ، ٔأَ ا ، َٔيرَٗ، ٔأَّٚا ًَ ْٓ ، َٔيا، َٔي ٍْ ، إريا ،  َي ٌْ إ

 ُّ٘  ، ٔأَ

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

 مثل : إِْذ ما َتقُْم أَقُْم ، فمعناه : إِْن َتقُْم أَقُْم .،  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

 ل :  متً تهملْ دروسك ترسْب .مث، متى : اسم شرط للزمان  
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 مثل :  أٌان تخرْج أخرْج معك .،  أٌان  : اسم شرط للزمان  

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

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

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

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

 مكان 

 أي طالب ٌجتهد ٌتفوق .أي للعاقل مثل :     

 أي لغٌر العاقل مثل : أي كتاب تقرأه تستفد منه  .    

 أي للزمان مثل : أي ٌوم  تخرج فٌه أخرج معك .   

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

 تذكر أن :

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

 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 " .: وف الجر علٌها، نحووال ٌؤثِّر على أدوات الشَّرط فً العمل دخول حر ٌِّ  " على أ

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

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

 أدوات الشرط غٌر الجازمة هً :      

 لّما الحٌنٌة  . –كلما  -لوال  -لو  -أدوات الشرط غٌر الجازمة .. هً :إذا 

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

 مرفوعا إذا 

 كان مضارعا وٌكون مبنٌا إذا كان ماضٌاً .

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

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

 لما التقى الجمعان ثبت الشجاع و فر الجبان . -
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 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 

ُ  قل إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّونَ  مثل : 
ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونً  َ فاتَّ

 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 : ،      منفٌة )بما(إذا كان جواب الشرط جملة   فعلٌة 

 من أطاَع هواه فقد ضــــلّ . 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   -              جع عن الحّق فبئس ما صنـع .من ٌترا -مثل :     

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

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

 حظات مهمة:مال

  وقد ُجمعْت هذه األحوالُ السبُع فً قوِل الشاعِر: •

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

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

 الشرط .محل جزم جواب 

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

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

 إعراب الفاء:   الفاء : إما نقول : واقعة فً جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط . •
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 جٕاصاً إرا ٔقغ جٕاتاً نهطهة]األيش أٔ انُٓٙ [كزنك ٚجضو انًضاسع 

ُ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. -ٔ

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

 فرصة تظهُر لك(.

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

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

 ن تذاكر بإخالص و تجتهْد ٌنادٌك التفوق .إ      

 بناء الفعل المضارع :

ًّ فً حالتٌن :   الفعل المضارع مبن

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

 ألجتهدنَّ وهللا مثل :      التوكٌدإذا اتصلت به نون  الفتحمبنً على  -
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 حاالت توكٌد الفعل بالنون  

 الفعل الماضً : ٌمتنع توكٌده بالنون  . .ٔ

 فعل األمر : ٌجوز توكٌده بالنون   .ٕ

 احرص على صداقة المخلص ، أو احرصن على صداقة المخلص    . 

 التوكٌد [ .اسَع فً الخٌر . أو اسعٌن فً الخٌر  ] رددنا حرف العلة المحذوف قبل نون  

 الفعل المضارع : له حاالت ثالث :.      ٖ

 التوكٌد جواز  -       التوكٌد امتناع  -     وجوب التوكٌد  -    

 ٔجٕب انرٕكٛذ  - ٔ

 ٌجب توكٌد الفعل المضارع بالنون إذا توافرت الشروط اآلتٌة: -

 أن ٌكون مثبتا.   -  ٕ                           أن ٌكون واقعا فً جواب القسم.   -ٔ

 أن ٌتصل بالم القسم اتصاال مباشرا.  -  ٗ                                      أن ٌدل على االستقبال.  -ٖ

 ومثل: وهللا لٌنتصرن الحق.                           نحو قوله تعالى: } وتاهلل ألكٌدنَّ أصنامكم {.

 انرٕكٛذ ايرُاع  - ٕ

 ٌمتنع توكٌد الفعل المضارع بالنون إذا فقد شرطا من الشروط السابقة:  -

 ٌنتصر الحق دائما. )ال ٌؤكد ألنه لم ٌقع جوابا لقسم( -

 وهللا لسوف ٌنتصر الحق. )ال ٌؤكد لوجود فاصل بٌن الالم و الفعل(  -

 حال( وهللا لٌنتصر الحق اآلن. )ال ٌؤكد ألنه دل الفعل على ال -

 وهللا لن ٌضٌع الحق. )ال ٌؤكد ألنه منفى( -

 انرٕكٛذ جٕاص  - ٖ

 ٌجوز توكٌد الفعل المضارع بالنون سبق بطلب:  -

ً ـ    ـ التحضٌض( العرض)الم األمر ـ النهى ـ االستفهام ـ التمنً ـ الترجِّ

 إذا سبق بـ)الم األمر( مثـــــل: لٌنفقن )لٌنفق( القادر فً سبٌل هللا. – ٔ

 إذا سبق بـ)النهى( مثــــــــــل: ال تصاحبن )ال تصاحب(األشرار. – ٕ

 إذا سبق بـ)االستفهام( مثل: أتبحثن )أتبحث(عن التفوق؟ – ٖ
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( مثــــــــــــل: لٌت السالم ٌسوَدنَّ )ٌسود( العالم. – ٗ  إذا سبق بـ )تمنٍّ

( مثـــــــــل: لعل الطالب ٌتفوَقنَّ )ٌت – ٘  فوق(.إذا سبق بـ )ترجٍّ

 ( مثــــــــل: أال تساعدن )تساعد(المحتاج.العرضإذا سبق بـ ) – ٙ

 إذا سبق بـ)التحضٌض( مثل: هال تنزلن )تنزل( عندنا. – 1

 

 على جزم الفعل المضارع تـــدريـــب

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

 يضاسع يجضٔو : "ذشكُٕا " انفؼم  ظهًٕا فرًغكى انُاس "  .قال ذؼانٗ : " ٔال ذشكُٕا إنٗ انزٍٚ   -ٔ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

فِقْ : ﴿ ذؼانٗقال  -ٕ ُْ ُ ٍْ  َعؼَح   ُرٔ نِٛ  يضاسع يجضٔو : " " ُٚفقانفؼم  ﴾ . َعؼَرِِّ  ِي

 ألنه فعل الشرط  ׄ        تجزم فعل واحدمسبوق بأدة  ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ًَا: ﴿ ذؼانٗقال  -ٖ َُ ُّْٓ  َأْٚ جِّ َٕ ُّْٓ " انفؼم  . تَِخْٛش   َْٚأخِ  اَل  ُٚ جِّ َٕ  يضاسع يجضٔو : "ُٚ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ًَاقال ذؼانٗ: ﴿  -ٗ َُ َُٕا َأْٚ خُ  ُْٚذسِْكُكىُ  ذَُكٕ ْٕ ًَ  يضاسع يجضٔو : "ُْٚذسِْكُكىُ " انفؼم  ﴾ . اْن

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 يضاسع يجضٔو : " " ذشانفؼم  ﴾ . اْنفِٛمِ  تَِأْصَحابِ  َستُّكَ  َفؼَمَ  َكْٛفَ  ذَشَ  َأَنىْ : ﴿ ذؼانٗقال  -٘

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ٍِ  َنىْ : ﴿ ذؼانٗقال  -ٙ ُ  َُٚك ٍِ " انفؼم  ﴾ . َنُٓىْ  نَِْٛغفِشَ  ّللاَّ  يضاسع يجضٔو : "َُٚك

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 .فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   
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ٍْ : ﴿ ٔجم ػضقال  -7 َي ًَا َْٚأخِ  َْٚغُهمْ  َٔ ِ وَ  َغمَّ  ت ْٕ  يضاسع يجضٔو : "َْٚأخِ " انفؼم  ﴾ . اْنقَِٛاَيحِ  َٚ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        فعل واحدمسبوق بأدة تجزم  ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

اَل : ﴿ ٔجم ػضقال  -8 ِ  َيغَ  ذَْذعُ  َٔ  يضاسع يجضٔو : "ذَْذُع " انفؼم  ﴾ . آَخشَ  إَِنًٓا ّللاَّ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 يضاسع يجضٔو : "ذكٍ " انفؼم  " اذق انًحاسو ذكٍ أػثذ انُاط ". انفؼم " ذكٍ. -  -9

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ًَااااااااااّ  -ٓٔ  ٚااااااااااا َاااااااااااطْ انجثاااااااااامَ انؼااااااااااانٙ نَْٛكهِ

 ذُْشفِق " يضاسع يجضٔو:انفؼم "  

 َأشاااااافق ػهااااااٗ انااااااشأطِ ال ذُْشاااااافِق ػهااااااٗ انجثاااااامِ  

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 ءفااااااااااااال ذكرااااااااااااة تٛااااااااااااذ  غٛااااااااااااش شااااااااااااٙ  -ٔٔ

 يضاسع يجضٔو: "ذكرة " انفؼم  

 ذاااااااااااااااااشاِ أٌٚغاااااااااااااااااش  فاااااااااااااااااٙ انقٛاياااااااااااااااااح  

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 تاااااااااااااااأس  أسضاااااااااااااااأاجاااااااااااااااذ  فئَاااااااااااااااك  -ٕٔ

 انفؼم " ذجذ " يضاسع يجضٔو: 

 َٔفغاااااااااااااك ناااااااااااااى ذجاااااااااااااذ َفغاااااااااااااا عااااااااااااإاْا 

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 عاااااااالًُد ذكااااااااانَٛف انحٛاااااااااجِ ٔيااااااااٍ ٚؼاااااااا ْ   -ٖٔ

 انفؼم " ٚغأِو " يضاسع يجضٔو: 

ٍَ حااااااااااااإاًل ال أتاااااااااااااا ناااااااااااااَك ٚغاااااااااااااأوِ    شًااااااااااااااَٛ

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   
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 أحغااااااااٍ انااااااااٗ انُاااااااااط ذغاااااااارؼثذ قهاااااااإتٓى  -ٗٔ

 انفؼم " ذغرؼثذ " يضاسع يجضٔو: 

ٌْ  اإلَغاااااااااااااااٌفهطانًااااااااااااااا اعاااااااااااااارؼثذ    أحغااااااااااااااا

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بأدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 ( https://dardery.site/archives/1711نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ     ) 

 

 : حذد انفؼم انًجضٔو يٍ تٍٛ انثذائم انًراحح: ٕط

ُظشْ  ْنَْٛقَطغْ  ُشىَّ : ﴿ ذؼانٗ قال -٘ٔ ُْ ٍَّ  َْمْ  َفْهَٛ َ  ﴾  َِٚغٛعُ  َيا َكُْٛذُِ  ُْٚزِْث

ْقَطعْ  ׄ   ْنُظرْ ׄ  ْ   ٌَ  األول والثانًׄ     ٌُْذِهَبنَّ ׄ      ٌَ

ا ال: ))ّللا سحًًٓا ٔيغهى انثخاس٘ سٔاِ فًٛا ٔعهى ػهّٛ ّللا صهٗقال  -ٙٔ  أََفاق أحاذكى أٌ فهٕ صحاتٙ، ذغثُّٕ

 ((.َصٛفّ ٔال أحذْى يُذَّ  أدس  يا رْثًا، ُأُحذ يصم

 األول والثانًׄ      أدركׄ     أنَفقׄ    تسبُّوا ׄ  

 أنااااااااااى ذااااااااااش أٌ انًااااااااااشء ذااااااااااذٔ٘ ًُٚٛااااااااااّ  -7ٔ
 

 فٛقطؼٓااااااااااااااااا ػًااااااااااااااااذاً نٛغااااااااااااااااهى عااااااااااااااااائشِْ  
 

 لٌسلمׄ      ٌقطعهاׄ      تدوي ׄ      تر ׄ  

 أنااااااااااى ذااااااااااش أٌ انغااااااااااٛف ٚااااااااااُق  قااااااااااذُسِ  -8ٔ
  

 إرا قٛااااااااام إٌ انغاااااااااٛف أيضاااااااااٗ ياااااااااٍ انؼصاااااااااا 
 

 أمضىׄ      قٌلׄ      ٌنقصׄ      تر ׄ  

 عااااااارثذ٘ نااااااااك األٚاااااااااوُ ياااااااا كُااااااااَد جاااااااااْالً   -9ٔ
  

دِ   ِّٔ  ٔٚأذٛاااااااااااااك تاألخثااااااااااااااس ياااااااااااااٍ ناااااااااااااى ذُاااااااااااااَض
 

دِ ׄ      ٌأتٌكׄ      كنتَ ׄ      ستبدي ׄ    ُتَزوِّ

 إرا ناااااااااااااااى ذغااااااااااااااارطغ شاااااااااااااااٛلاً فذػاااااااااااااااّ  -ٕٓ
  

 ٔجااااااااااااااااااأصِ إنااااااااااااااااااٗ يااااااااااااااااااا ذغاااااااااااااااااارطٛغُ  
 

 تستطٌعُ ׄ      جاوزهׄ      دعهׄ      تستطع ׄ  

 ءفااااااااااااال ذكرااااااااااااة تٛااااااااااااذ  غٛااااااااااااش شااااااااااااٙ  -ٕٔ
  

 ذاااااااااااااااااشاِ أٌٚغاااااااااااااااااش  فاااااااااااااااااٙ انقٛاياااااااااااااااااح  
 

  األول والثانً ׄ      تراهׄ      ٌسركׄ    تكتب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1711نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ     ) 
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 نهفؼم يٍ تٍٛ انثذائم انًراحح: ذخٛش ػاليح اإلػشاب انًُاعثح  ٖط

اَل : ﴿ ٔجم ػضقال  -ٖٕ َُّاطَ  ذَثَْخُغٕا َٔ  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "ذَثَْخُغٕا " ﴾ انفؼم  َأْشَٛاَءُْىْ  ان

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َْا: ﴿ عثحاَّقال   -ٕٗ َُاَدا ٍْ  َف  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "ذَْحَضَِٙ " ﴾ انفؼم  ذَْحَضَِٙ َأالَّ  ذَْحرَِٓا ِي

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َنىْ : ﴿ ذؼانٗقال  -ٕ٘ ٍَ  َعؼَحً  ُْٚؤخَ  َٔ ًَالِ  ِي  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "ُْٚؤَخ " ﴾ انفؼم  اْن

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ٍَ : ﴿ ذؼانٗقال  -ٕٙ ْنَْٛضشِتْ َٔ  ٍَّ ٍَّ  َػَهٗ تُِخًُشِِْ ٍَ "ْ﴾ انفؼم  ُجُٕٛتِِٓ    يضاسع: "َْٚضشِتْ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ُصُشُِٔ  إاِلَّ : ﴿ ٔجم ػضقال  -7ٕ ُْ ُ  َََصَشُِ  َفَقذْ  ذَ ُصُشُِٔ " انفؼم  ( ّللاَّ ُْ  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "ذَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َنىْ  َٚهِذْ  َنىْ : ﴿ ذؼانٗقال  -8ٕ َنىْ *  َُٕٚنذْ  َٔ َٔ  ٍْ ا َنُّ  َُٚك ًٕ  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "َٚهِْذ " ﴾ انفؼم  َأَحذ   ُكُف

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َنىْ : ﴿ ذؼانٗقال   -9ٕ  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "ذُِحُٛطٕا " ﴾ انفؼم  ِػْهًًا تَِٓا ذُِحُٛطٕا َٔ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ   

   يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "َْٚقضِ " ﴾ انفؼم  َأَيَشُِ  َيا َْٚقضِ  َنًَّا َكالَّ : ﴿ ذؼانٗقال   -ٖٓ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َنًَّا: ﴿ عثحاَّقال   -ٖٔ ُ  َْٚؼَهىِ  َٔ ٍَ  ّللاَّ َُْذٔا انَِّزٚ ُكىْ  َجا ُْ  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "َْٚؼَهِى " انفؼم  ( ِي

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َُا: ﴿ ذؼانٗقال  -ٕٖ ََا اَل  َستَّ ٌْ  ذَُؤاِخْز ِ َُا إ ْٔ  ََِغٛ ََا َأ ََا " ﴾ انفؼم  َأْخَطْأ  يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : "ذَُؤاِخْز

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

هِكَ  َفَأْعشِ : ﴿ ذؼانٗقال  -ٖٖ ْْ ٍَ  تِقِْطغ   تَِأ اَل  انهَّْٛمِ  ِي ُكىْ  َْٚهرَفِدْ  َٔ ُْ اْيَشَأذَكَ  َأَحذ   ِي يضااسع يجاضٔو  "َْٚهرَفِْد " ﴾انفؼم  إاِلَّ

 ٔػاليح جضيّ:

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ : " ذجذاِ" انفؼم    يا ذقّذيا يٍ خٛش ذجذاِ. -  -ٖٗ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  
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 ٔػاليح جضيّ : انفؼم " ذصف " يضاسع يجضٔو   نى ذصف انذَٛا ألحذ. -ٖ٘

 حذف حرف العلة  ׄ     حذف النونׄ    السكون المقدر  ׄ    السكون  ׄ  

 ٔػاليح جضيّ : " ذحشقك " يضاسع يجضٔو انفؼم " انفؼم .كال ذهؼة تانُاس ذحشق  -ٖٙ

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

 إرا سأٚاااااااااااااد َٛااااااااااااإب انهٛاااااااااااااس تااااااااااااااسصج  -7ٖ

 يضاسع: "ذظٍُ " انفؼم  

 فااااااااااااااااااال ذظااااااااااااااااااٍُ أٌ انهٛااااااااااااااااااس ٚثرغااااااااااااااااااى 

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ِى عاااااااااػحً   - -8ٖ ٍْ َنااااااااْى َٚااااااااُزْ  يُااااااااشَّ اناااااااارَّؼَهُّ َياااااااا َٔ 

 يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ :  "َُٚزْ  " انفؼم 

ااااااااااااااااِم ُطاااااااااااااااإل َحَٛاذِااااااااااااااااِّ   ْٓ َع ُرلَّ اْنَج  ذََجااااااااااااااااشَّ

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 وإرا غااااااااااااايشخ فااااااااااااٙ شااااااااااااش  يااااااااااااشٔ  - -9ٖ

 يضاسع يجضٔو ٔػاليح جضيّ :  "ذقُغ " انفؼم 

 فااااااااااااااااااال ذقُااااااااااااااااااغ تًااااااااااااااااااا دٌٔ انُجاااااااااااااااااإو 

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ذِاااااااااااا ِّ   -ٓٗ ٍُ تِضَّ ٍَّ َيِضااااااااااااًٛاً ُحْغاااااااااااا  ال ُْٚؼِجااااااااااااثَ

ٍَّ " انفؼم   يضاسع:  "ُْٚؼِجثَ

  ٍِ َدُج انَكَفاااااااااااا ْٕ  ْٔاااااااااااام ذَااااااااااااُشُٔ  َدفُٛاااااااااااااً َجاااااااااااا

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذف النون ׄ    حذف حرف العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1711نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ     ) 

 انثذائم انرانٛح: ذخٛش انغثة انصحْٛ القرشاٌ جٕاب انششط تانفاء يٍ تٍٛ  ٗط

 يٍ عؼٙ فٙ انخٛش فغؼّٛ يشكٕس.   -ٔٗ

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

ٕٗ- " ٍَ َ اَل ُِٚضُٛغ َأْجَش اْنًُْحِغُِٛ ٌَّ ّللاَّ ِ َْٚصثِْش َفئ َٔ ََُّّ َيٍ َٚرَّقِ  ِ  قال ذؼانٗ:" إ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٖٗ-  ُ َََصَشُِ ّللاَّ ُصُشُِٔ َفَقْذ  ُْ  قال ػض ٔجم: ﴿ إاِلَّ ذَ

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

ُِ َفاْحَزُسٔا  -ٗٗ ْٕ ٌْ َنْى ذُْؤذَ ِ إ َٔ  (قال ذثاس  ٔذؼانٗ: ﴿ 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إٌ ذًٛضخ فٙ صُاػرك فغرجُٙ أستاحا كصٛشج -٘ٗ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٌ  يااااااااااٍ ّللا نهفرااااااااااٗ  -ٙٗ  إرا نااااااااااى ٚكااااااااااٍ ػاااااااااإ
  

 فاااااااااااااأٔلُ ياااااااااااااا ٚجُاااااااااااااٙ ػهٛاااااااااااااّ اجرٓااااااااااااااُدُِ  
 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إرا ناااااااااااااااى ذغااااااااااااااارطغ شاااااااااااااااٛلاً فذػاااااااااااااااّ  -7ٗ
  

 ٔجااااااااااااااااااأصِ إنااااااااااااااااااٗ يااااااااااااااااااا ذغاااااااااااااااااارطٛغُ  
 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  
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النحو العربيتايلوس في   

 ذاٚهٕط 12

 ذاٚهٕط

 للتواصل واتس 01156008819

 إرا َطاااااااااااااااق انغااااااااااااااافّٛ فاااااااااااااااال ذجثاااااااااااااااّ  -8ٗ
  

 فخٛاااااااااااااااااش ياااااااااااااااااٍ إجاتراااااااااااااااااّ انغاااااااااااااااااكٕخ 
 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٖ  تاااااااااااااااانكشوْ   -9ٗ  تأتاااااااااااااااِّ اقراااااااااااااااذٖ ػاااااااااااااااذ
  

 فًاااااااااااااااا ظهاااااااااااااااىْ  أِياااااااااااااااٍ ٚشااااااااااااااااتّْ أتَااااااااااااااا 
 

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

 إرا كُاااااااااااااااَد را سأ٘ فكاااااااااااااااٍ را ػضًٚاااااااااااااااح    -ٓ٘
  

 فااااااااااااااااائٌ فغااااااااااااااااااَد اناااااااااااااااااشأ٘ أٌ ذراااااااااااااااااشددا 
 

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

َٙ انالذااااااااااااااااااٙ ُأِدلُّ تٓااااااااااااااااااا  -ٔ٘  إرا يحاعااااااااااااااااااُ
  

 ُػاااااااااذَّْخ رَٕتااااااااااً فقااااااااام ناااااااااٙ كٛاااااااااف أػرااااااااازسُ  
 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إرا اػراااااااااااااد انفرااااااااااااٗ خاااااااااااإ  انًُاٚااااااااااااا  -ٕ٘
  

 فأٚغااااااااااااااش يااااااااااااااا ًٚااااااااااااااش تااااااااااااااّ انٕحاااااااااااااإلُ  
 

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

 إرا جاااااااااااااء يٕعااااااااااااٗ ٔأنقااااااااااااٗ انؼصااااااااااااٗ  -ٖ٘
  

 فقاااااااااااااااااذ تطااااااااااااااااام انغاااااااااااااااااحش ٔانغااااااااااااااااااحشُ  
 

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

 إرا كُااااااااااااَد ال ذااااااااااااذس٘ فرهااااااااااااك يصااااااااااااٛثح    -ٗ٘
  

 ٔإٌ كُاااااااااااااَد ذاااااااااااااذس٘ فانًصاااااااااااااٛثُح أػظاااااااااااااىُ  
 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إرا قانااااااااااااااااااااد حاااااااااااااااااااازاوُ فصااااااااااااااااااااذقْٕا  -٘٘
  

 فااااااااااااااائٌ انقااااااااااااااإل ياااااااااااااااا قاناااااااااااااااْد حااااااااااااااازاوُ  
 

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

 فااااااااائٌ ٚاااااااااُك صاااااااااذُس ْااااااااازا انٛااااااااإِو ٔناااااااااٗ  -ٙ٘
  

 فااااااااااااااااااائٌ غاااااااااااااااااااذاً نُااااااااااااااااااااظشِ قشٚاااااااااااااااااااةُ  
 

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

 ٔإرا أذراااااااااااااك يااااااااااااازيرٙ ياااااااااااااٍ َااااااااااااااق     -7٘
  

 انشاااااااااااآادُج نااااااااااااٙ تااااااااااااأَٙ فاضاااااااااااامُ فٓااااااااااااٙ  
 

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

 ( https://dardery.site/archives/1711نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ     ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 ذاٚهٕط 13

 ذاٚهٕط

 للتواصل واتس 01156008819

 : استظ كم جًهرٍٛ يًا ٚأذٗ تأداج ششط يُاعثح ٔغٛش يا ٚهضو :٘ط

 ذحققٌٕ أيم األيح  –ذرضٔدٌٔ يٍ انًؼشفح  --8٘

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

 أمل األمة . االمعرفة تحققوتتزودون من متى  ׄ    أمل األمة . امن المعرفة تحققو اتتزودومتى  ׄ  

 ٚؼهٕ شأٌ انجًاػح . –ٚغرقٛى انفشد  - 9٘

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

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

 ذغرفٛذ يُّ . عٕ –ذجانظ انجهٛظ انصانْ  - ٓٙ

 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  ׄ  

 عٛجُٗ انخٛش كهّ –ٚؼٛ  يرفائال  -ٔٙ

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

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

 قذ ٚشقٗ انًجرًغ  –ًُٕٚ انشأ٘ انؼاو  -ٕٙ

 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/1711نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ     ) 

 تخٌر اإجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المتاحة:  ٙط

 إٌ ذش  تُصٛثك فغٕ  ذكٌٕ أغُٗ انُاط               احز )عٕ (يٍ انجًهح  ٔ غٛش يا ٚهضو   -ٖٙ

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

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

 (يٍ انجًهح  ٔ غٛش يا ٚهضو .قذاحز )    يٍ ٚجرٓذ فٙ ػًهّ فقذ ُٚال يا ٚرًُاِ-ٗٙ

   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 ׄ  

 احز )عٕ ( ٔ غٛش يا ٚهضو  إٌ  ٚزْة انطالب إنٗ انُاد٘ فغٕ  ٚرؼشفٌٕ ػهٗ أصذقاء جذد.... -٘ٙ

 إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  فٌتعرفون على أصدقاء  ׄ   إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي فٌتعرفوا على أصدقاء ׄ  

 إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  ٌتعرفون على أصدقاء. ׄ   إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  ٌتعرفوا على أصدقاء ׄ  
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النحو العربيتايلوس في   

 ذاٚهٕط 14

 ذاٚهٕط

 للتواصل واتس 01156008819

 (يٍ انجًهح  ٔ غٛش يا ٚهضو .انغٍٛاحز )    فغٛحثَٕك إٌ ذحغٍ إنٗ انُاط  -ٙٙ

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

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

 (يٍ انجًهح  ٔ غٛش يا ٚهضو .انغٍٛاحز )   . يرٗ ذقى تٕاجثك فغٛقذس  انُاط -7ٙ

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

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

 ( https://dardery.site/archives/1711نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ     ) 

 : حذد انؼثاسج انصحٛحح ٔانؼثاسج انخطأ فًٛا ٚه7ٙط

 ( )              .من ٌقول الحق ٌسعد -6ٙ

 ( )            .متى تسافران للرٌف تستمتعا – 9ٙ

 ( )             من دخل الجنةف قد فاز. -1ٓ

 (. )            أٌنما تذهبى تجدٌن الخٌر -1ٔ

 ( )        إن  ٌذهب الطالب  إلى النادي  فسوف ٌتعرفوا على أصدقاء جدد.-1ٕ

 ( )            ..لن ٌكرهوك إن تحسن إلى الناس -1ٖ

 ( )           إن تتعاونوا على الخٌر ٌسم قدركم.  -1ٗ

 ( )         متى ٌأت فصل الشتاء ٌسع الناس لشراء المالبس الثقٌلة. -1٘

 ( )              ال تتفرقوا تفشلوا.. -1ٙ

 ( )           من ٌبتغً تقدم وطنه فهو محب لهذا الوطن. -11

 ( )            احترام الناس.التزم بواجباتك تنل  -16

 ( )           أٌها الطالبان ، ال تهجرا الدراسة فتفشالن. – 19

 ( )          . إن تقوموا بالعمل تحصلون على األجر  -6ٓ
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