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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 ربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأع

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودا ت تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة ما يلدموهه  ات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدريب

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية  واحلل  مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

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

   عن جنس اسمها . 

 سول : خبر ال مرفوع ( مثال :  ال طالب علم كسول   ) طالب :اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة . ك

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

 شروط عمل ال

 .أن ٌكون اسمها وخبرها نكرتٌن  -ٔ

 أن ٌكون اسمها متصال بها ) ال ٌفصل بٌنها وبٌن اسمها فاصل ( -ٕ

 أال ٌسبقها حرف جر . -ٖ

 م ال منصوب بالفتحة . مقصر : خبر ال مرفوع بالضمة ( مثال : ال طالبا للعلم مقصر فى عمله . ) طالب : اس

 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 .     

 )بٌننا : شبه جملة فى محل رفع خبر مقدم . خائن : مبتدأ مؤخر مرفوع (   

 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

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

 على ) ما ٌنصب به (فى محل نصب 

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

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

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

 ) ٌكون كلمتٌن . و تكون  الكلمة الثانٌة نكرة تعرب  مضاف إلٌه (مضاف ) إلى نكرة ( :   -ٕ

 أمثلة :، وٌكون إعرابه :  اسم ال النافٌة للجنس منصوب   

 لفتحة ( ) طالب : اسم ال النافٌة للجنس منصوب با      ال طالب علم كسول . -
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 ) طالبى : اسم ال  منصوب بالٌاء ألنه مثنى (   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  -

 ) وهو كل اسم تاله اسم آخر ٌتمم معناه ، وال ٌعرب مضافا إلٌه (     ضاف : شبٌه بالم -ٖ 

 أمثلة :    ،اسم ال النافٌة للجنس منصوب  وٌكون إعرابه :  -   

 )  كرٌما : اسم ال منصوب بالفتحة (       ال كرٌما خلقه مقصر.       -

 صوب بالفتحة (     )  طالعا : اسم ال من    ال طالعا جبال موجود .       -

 ) طامعا : اسم ال منصوب بالفتحة (    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   

 مالحظات مهمة

 موجود (:  –ٌجوز حذف خبر ) ال ( إذا فهم من الكالم . وٌكون التقدٌر ) فى ذلك  -ٔ

 شك : اسم ال مبنى على الفتح و الخبر محذوف تقدٌره ) فى ذلك (  )أنت ناجح الشك( .      مثال :     -

 ٌجوز أن تقترن ال النافٌة للجنس بهمزة االستفهام : -ٕ

 مثل  :   ) أال طالب علم بٌننا ؟ ) . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة ( -

 (ال بد ، ال حٌاة ، ال ٌأس، ال حول ، ال طاقة ،ال سعادة  ) ال شك ، ال جدال ، ال رٌب ، ال نزاع ، ال غرو ، -ٖ

 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 

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

 ما المتصلة بسٌما ٌجوز فٌها ان تكون موصولة أو نكرة مبهمة أو زائدة وفً الحالتٌن األولٌٌن تعرب مضاف إلٌه

 االسم الواقع بعد السٌما إما أن ٌكون:  -

 اإلعراب على النحو التالً: ــ و ٌجوز فٌه ،  معرفة كما فً: أقدر األصدقاء وال سٌما األصدقاء األوفٌاء 

 ـ الرفع باعتباره خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره: هم األصدقاء، وما موصولة.  ٔ

 ـ الجر باإلضافة إلى " سً " وما زائدة.  ٕ

و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  نكرة. كما فً: أحب القراءة والسٌما قراءة متأنٌة 

 بتدأ محذوف تقدٌره: هً قراءة. ـ الرفع على أنه خبر لم ٔ

  نكرة مبهمةفً محل جر مضاف إلٌه.ـ النصب على التمٌٌز، وما  ٕ
 ـ الجر باإلضافة، وما زائدة أٌضا.  ٖ
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 ذج لإلعرابونم

 : قال تعالى : } من ٌضلل هللا فال هادى له { 
لى الفتح فً محل نصب . له : جار ومجرور فال : الفاء واقعة فى جواب الشرط ، وال نافٌة للجنس .  هادى : اسم ال مبنً ع

 فً محل رفع خبر ال . 

 ( e/archives/3498https://dardery.sitللتدرٗب اإللكترًّٖ ّالتأكد هي اإلجابات اضغط علٔ الرابط  ) 

 تـــدريـــب

 لٌه من بٌن البدائل المتاحة:بٌن نوع ال الواردة فً األمثلة التا – ٔس

ٔ-  } ۖ ِ ِ ۖ إِنًِّ لَُكْم َرُسولٌ أَِمٌٌن َوأَْن اَل َتْعلُوا َعلَى هللاَّ ًَّ ِعَباَد هللاَّ وا إِلَ  .} أَْن أَدُّ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِ إِ  قال تعالى :  -ٕ
ْوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ ٌَ ِحَم ۚ {} َقالَ اَل َعاِصَم اْل  .الَّ َمن رَّ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 أبقى " ظهرا وال قطع، أرضا ال الُمْنَبتَّ  فإن قال صلى هللا علٌه وسلم  : " -ٖ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

اُء َواَل اأْلَْمَواُت ۚ  قال تعالى :  -ٗ ٌَ ْسَتِوي اأْلَْح ٌَ َشاُء{  } َوَما  ٌَ ٌُْسِمُع َمن   َ  .إِنَّ هللاَّ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 أحب قراءة القصص  ال الشعر -٘

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ     عاطفة ׄ     نافٌة ׄ  

تَِك الَّتًِ أَخْ  قال تعالى :  - -ٙ ٌَ ن َقْر ًة مِّ ًَ أََشدُّ قُوَّ ٍة ِه ٌَ ن َقْر ٌِّن مِّ  .َرَجْتَك أَْهلَْكَناُهْم َفاَل َناِصَر لَُهْم {}  َوَكأَ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ُ {  قال تعالى :  - -7 ْكُتَب َكَما َعلََّمُه هللاَّ ٌَ أَْب َكاتٌِب أَْن  ٌَ َنُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل ۚ َواَل  ٌْ ْكُتْب َب ٌَ  .}  َوْل

 زائدة ׄ      جنسنافٌة لل ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َراَط الُمسَتقٌِمَ  قال تعالى :   -8 الٌَِّن{  } اهِدَنــــا الصِّ  ِصَراَط الَِّذٌَن أَنَعمَت َعلٌَِهْم َغٌِر الَمغُضوِب َعلٌَِهْم َوالَ الضَّ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ةَ  اَل  ُكمْ أَْعَمالُ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا لََنا}  قال تعالى :   -9 َنَنا ُحجَّ ٌْ َنُكمُ  َب ٌْ  .{  َوَب

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  
َ َمْولَى الَِّذٌَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن اَل َمْولَىَٰ لَُهْم {  قال تعالى :  -ٓٔ لَِك بِأَنَّ هللاَّ

َٰ
 .}  َذ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِن إِْحَساًنا {  قال تعالى :  -ٔٔ ٌْ ًئا ۖ َوبِاْلَوالَِد ٌْ ُكْم ۖ أاَلَّ ُتْشِرُكوا بِِه َش ٌْ ُكْم َعلَ َم َربُّ  .} قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرَّ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطٌٍن{  ۖ} َقالَ َما َمَنَعَك أاَلَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتكَ  قال تعالى :  -ٕٔ ْنُه َخلَْقَتنًِ ِمن نَّ ٌر مِّ ٌْ  . َقالَ أََنا َ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  ائَِفٌة مِّ  قال تعالى :  }َوإِْذ َقالَت طَّ
 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  
ِّ ُااااااااااااَهتٖ   -٘ٔ لَااااااااااان تَااااااااااار َّ َك وِى مَُلَااااااااااا    فَ٘اااااااااااا َر

 

 ٔ مَُهاااااااااااَ ق رَ اااااااااااَر مَف َاااااااااااُر ِهاااااااااااي رَ ااااااااااارٕ بِلَ٘لااااااااااا 

 

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3498للتدرٗب اإللكترًّٖ ّالتأكد هي اإلجابات اضغط علٔ الرابط  ) 

https://dardery.site/archives/3498
https://dardery.site/archives/3498
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 افٌة للجنس  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:بٌن نوع  اسم )ال( الن – ٕس

 الناُر. َبعِدها ِمن لََذةٍ  فً َخٌرَ  ال  -ٔ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ال ُمطًٌعا والّدٌه َمحروٌم من رحمِة هللاِ. -ٕ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ْوَم ُتْجَزىَٰ  } قال تعالى :  -ٖ ٌَ َ َسِرٌُع اْلِحَساِب { اْل ْوَم ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَ  .ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت ۚ اَل ُظْلَم اْل

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

َنُكُم { } قال تعالى :  -ٗ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َة َب  .لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ اَل ُحجَّ

  بالمضافشبٌه ׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ال مؤمنٌن ٌنكرون قُدرة هللا. -٘. 

  شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

جى شائعاٍت َبٌَننا. -ٙ  ال مروَّ

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

ا لَهُ   :  }قال تعالى -7 الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفَراَن لَِسْعٌِِه َوإِنَّ ْعَملْ ِمَن الصَّ ٌَ  َكاتُِبوَن{ َفَمن 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 راسبٌ  طالب ملتزما ال  -8

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 .«هللا من أغٌر أحد ال»قال )ص( :  -9

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ال ُمتقناٍت عملَُهنَّ مذموماٌت. -ٓٔ

   مضافشبٌه بالׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 تعاااااااااااااالع فاااااااااااااا  ول اااااااااااااا٘ي بااااااااااااااالعِ٘  ُهتّعااااااااااااااا   -ٔٔ

  

 ّلكااااااااااااااااااااْي لااااااااااااااااااااّْراِ  الَوٌااااااااااااااااااااْى تتااااااااااااااااااااابُ   

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

َ   اِ ــاااااااااااااـر    -ٕٔ  ق كــَاااااااااااااـاع بٕ فارااااااااااااا   ٗاااااااااااااا ر

  

َع ال ااااااااااااوْات   ََ ترعــااااااااااااـاٍ ٗااااااااااااا ر  هااااااااااااا ُ ْهـااااااااااااـ

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

اااااااـِي ُٗـاااااااـ  ٖ الااااااادُُر ّ عُـُاااااااـوا          فــَاااااااـ    -ٖٔ ْ٘ ْ٘ــلــَـ   ــَـلِـ

  

اِت    هاااااااااا  ام  ُ اااااااااُ  الـُدًاااااااااـٔ ُــَاااااااااـْدَم الوـَــَ ـــاااااااااـرع

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

َّ وْى ُاااااااااَ  الَوـااااااااـدٓ ُـَـلــَااااااااـ             -ٗٔ ٖم  ـااااااااـ ََ  لِـكـُااااااااـٍّك 

  

 ّق ُهــلــْــــااااااااااااـُ   ق عـِــااااااااااااـلع َهـوـْــلـااااااااااااـك   ٗ  اااااااااااأ 

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ق ُال ااااااااااااا ُ َاجااااااااااااا  ُ تــُاااااااااااااـ  ٔ َْا ُ اااااااااااااـَ   -٘ٔ

  

 وْى ظاااااااااااااي ع ـ٘اااااااااااااَرم َ فـــَـاااااااااااااـّرا  َ الوـُــلوـــاااااااااااااـاِت  

 

   شبٌه بالمضافׄ      مضافׄ       مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3498للتدرٗب اإللكترًّٖ ّالتأكد هي اإلجابات اضغط علٔ الرابط  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  تاٗلْس 7

 ترم ثاى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 مٌز ال النافٌة للجنس العاملة وال غٌر العاملة فٌما ٌلً: – ٖس

ْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه ۚ َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٔ ٌَ  ُ  .َوهللاَّ
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َغْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْسَبُحوَن {   } قال تعالى :  -ٖ  ٌَ َهاِر ۚ َوُكلٌّ فًِ َفلٍَك  لُ َسابُِق النَّ ٌْ نَبِغً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .اَل الشَّ
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ِحلُّوَن لَُهنَّ {   } قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َواَل ُهْم 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

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

 .َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {     } قال تعالى :  -ٙ 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْوَمئٍِذ {  } قال تعالى :  -7 ٌَ َنُهْم  ٌْ وِر َفاَل أَنَساَب َب  .َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ
 عاملةغٌر ׄ         عاملة ׄ  

ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا {  } قال تعالى :  -8 ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  ائَِفٌة مِّ  .َوإِْذ َقالَت طَّ
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 هتاركااااااااااااااااااا ُ ال ااااااااااااااااااا َ٘ بااااااااااااااااااا  جاااااااااااااااااااْاَ   -9

  
 مشاااااااااااااااد  علااااااااااااااأ ال ااااااااااااااا َ٘ هاااااااااااااااَي ال اااااااااااااااْاَ  

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٔٓ-    َّ  ق األَعاااااااااااْاُى مَعاااااااااااْاًٖق ال َاااااااااااـَْم رَاااااااااااـْهٖ 

  
اًااااااااااـٖ   َّ ًـااااااااااـٔ ٗـااااااااااـَْم تـــ.ـ٘ااااااااااـٍِّ الُعااااااااااـ   َّ  وبا 

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ِّ ُااااااااااااَهتٖ   -ٔٔ لَااااااااااان تَااااااااااار َّ َك وِى مَُلَااااااااااا    فَ٘اااااااااااا َر

  
 بِلَ٘لااااااااااأ مَُهاااااااااااَ ق رَ اااااااااااَر مَف َاااااااااااُر ِهاااااااااااي رَ ااااااااااارٕ  

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

َِ م أاااااااااااااااأِت الأرٗااااااااااااااا  ّق مًاااااااااااااااا   -ٕٔ  ق مًااااااااااااااا

  
 كااااااااااااااااااااى ال ااااااااااااااااااا اَ مهاهٌاااااااااااااااااااا ّّرا ًاااااااااااااااااااا  

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

َْ جـَــلعـَااااااااااااااااـاُ             -ٖٔ  ق تــَـْ ـِأااااااااااااااااـَرىع ّ ق تــَـُوااااااااااااااااـ

  
َّ ق ال ـــــااااااااااااااااااااـر     ق الخـــااااااااااااااااااااـُ٘ر ُهـكـتِوـااااااااااااااااااااـٍّ  

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ًّ ااااااااااااد  بِااااااااااااا رااااااااااااْم  ُااااااااااااْاُن  ٗااااااااااااارتٖ   -ٗٔ

  
 تِن عٌاااااااااااادٕ ّق شااااااااااااٖ  مَلاااااااااااأ هااااااااااااي  ٗااااااااااااار 

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 َصـاااااااـ ْرًا فااااااا  بال.ااااااا ِر ً ااااااا٘اُى هاااااااا جــاااااااـرٓ                 -٘ٔ

  
َْ ٗاااااااااُد العـُــْ ـاااااااااـِر   ااااااااـ ـع  ّق باًتظاااااااااِر الُ٘ـاااااااااـ ِر كــ ـــ

 
 غٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 
 ( https://dardery.site/archives/3498للتدرٗب اإللكترًّٖ ّالتأكد هي اإلجابات اضغط علٔ الرابط  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  تاٗلْس 8

 ترم ثاى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 بٌن سبب إلغاء )ال( النافٌة للجنس فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٗس

ٌُنعى.  -ٔ ٌُرَجى وال هو مٌت ف ًٌّ َف  ال ُهَو َح
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       بٌن اسمها بالظرففصل بٌنها و ׄ  
ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َغْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 والمجرور لجارفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
ْسَبُحوَن {   } قال تعالى :  -ٖ ٌَ َهاِر ۚ َوُكلٌّ فًِ َفلٍَك  لُ َسابُِق النَّ ٌْ نَبِغً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .اَل الشَّ
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
ِحلُّوَن لَُهنَّ { }  َفاَل  قال تعالى :  -ٗ ٌَ  . َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َواَل ُهْم 
 اسمها معرفةׄ         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 أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {    }  قال تعالى :  -ٙ 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       ظرففصل بٌنها وبٌن اسمها بال ׄ  
 .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
 سمها معرفةاׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
 هتاركااااااااااااااااااا ُ ال ااااااااااااااااااا َ٘ بااااااااااااااااااا  جاااااااااااااااااااْاَ   -9

  
 مشاااااااااااااااد  علااااااااااااااأ ال ااااااااااااااا َ٘ هاااااااااااااااَي ال اااااااااااااااْاَ  

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
ق األَعاااااااااااْاُى مَعاااااااااااْاًٖ   -ٓٔ َّ  ق ال َاااااااااااـَْم رَاااااااااااـْهٖ 

  
اًااااااااااـٖ   َّ ًـااااااااااـٔ ٗـااااااااااـَْم تـــ.ـ٘ااااااااااـٍِّ الُعااااااااااـ   َّ  وبا 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
 ق ال لااااااااااااااُب ٌٗ اااااااااااااأ ّق األٗاااااااااااااااُم تٌ ااااااااااااااٌ٘ا   -ٔٔ

  
 ٌْا ْٗهااااااااااااااااااااا  ه رٌ٘ااااااااااااااااااااا مَ اااااااااااااااااااا ُ  ااااااااااااااااااااك 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
َِ م أاااااااااااااااأِت الأرٗااااااااااااااا  ّق مًاااااااااااااااا   -ٕٔ  ق مًااااااااااااااا

 
 كااااااااااااااااااااى ال ااااااااااااااااااا اَ مهاهٌاااااااااااااااااااا ّّرا ًاااااااااااااااااااا  

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       ظرففصل بٌنها وبٌن اسمها بال ׄ  
َْ جـَــلعـَااااااااااااااااـاُ             -ٖٔ  ق تــَـْ ـِأااااااااااااااااـَرىع ّ ق تــَـُوااااااااااااااااـ

  
َّ ق ال ـــــااااااااااااااااااااـر     ق الخـــااااااااااااااااااااـُ٘ر ُهـكـتِوـااااااااااااااااااااـٍّ  

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجروربا فصل بٌنها وبٌن اسمهاׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  تاٗلْس 9

 ترم ثاى

للتواصل 01156008819

 واتس 

ً٘ا فَااااااااااااْا مََ اااااااااااا اُ    -ٗٔ  ّمَْ َرجااااااااااااًْٖ ِهااااااااااااَي الااااااااااااد 

  
٘ااااااااااااااااااااٍّ  بِاااااااااااااااااااا   ا   ُٗ َلكُغٌااااااااااااااااااااٖ   َِ  َعلاااااااااااااااااااأ َر

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  
              َصـاااااااـ ْرًا فااااااا  بال.ااااااا ِر ً ااااااا٘اُى هاااااااا جــاااااااـرٓ    -٘ٔ

  
َْ ٗاااااااااُد العـُــْ ـاااااااااـِر   ااااااااـ ـع  ّق باًتظاااااااااِر الُ٘ـاااااااااـ ِر كــ ـــ

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرف جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرف ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3498للتدرٗب اإللكترًّٖ ّالتأكد هي اإلجابات اضغط علٔ الرابط  ) 
 تخٌر الصواب لما هو مطلوب فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٘س

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

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

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

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

   ائنونال مؤمنٌن بقضاٌا األوطان خ ׄ       ال تتكاسلوا فً آداء الواجب  ׄ  

   ال الشر ٌنفع وال الخٌانةׄ        سأدرس الطب ال الهندسة ׄ  

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

 األولى والثالثةׄ      أبٌكׄ      أباكׄ      أبوك ׄ  

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

 طالبً علم ׄ    ٌن علماطالب ׄ    طالبٌن عالمٌن ׄ     طالبٌن ׄ  

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

 اسم ال مبنً على األلف فً محل نصب  ׄ     اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب ׄ  

  اسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ      اسم ال مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ  

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

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

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

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

 عاملة  غٌرعاملة والثانٌة  غٌر )ال( األولى  ׄ      عاملة والثانٌة عاملة      غٌرلى )ال( األو  ׄ  

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

 كل ما سبق ׄ     ذو مروءة ׄ     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  ׄ     للبائسٌن أال رحمة ׄ  

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

 كالهما صحٌح ׄ       ذي الخلق ׄ       ذا الخلق   ׄ  
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