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 راج :ـــخـتــسؤال االس
 . ترّدد بالفاإلجابة هي حرف الجّر)إلى( )عند( :  استخرج حرف جّر يفيد معنى -1

 ِمن نفسي( .إلّي  ( / )وطني أحب  إلّي  مثل : )ربّي السجن أحب  

 استخرج من النّص حرف جّر يفيد انتهاء الغاية الزمانيّة أو المكانيّة : فاإلجابة  -2

 الليِل .إلى ثُّم أتّموا الّصياَم  المسجد األقصى /إلى ، مثل : ِمن المسجِد الحراِم  )إلى( هي حرف الجرّ   

  : فاإلجابة هي حرف الجّر )إلى( الالم استخرج ِمن النّّص حرف جّر بمعنى -3

  . إلـيـكأحٍد / واألمُر إلـى ال تسلِّم تجارتك     

ــْن( ،  هي )فاإلجابة  :استخرج من النّص حرف جّر يفيد ابتداء الغاية المكانيّة أو الزمانية  -4  فهي مِّ

ــنْ )لمسجٌد أُّسِس على التّقوى  مثل : دّل على زمان ، زمانيّة إْن تال حرف الجّر ما ي      أّوِل يوٍم( .  مِّ

ـنْ هاجَر الّرسول الكريُم  :بتداء الغاية المكانيّة إْن تاله ما يدّل على مكان، مثلويفيد ا     مّكةَ إلى المدينةِ  مِّ

ــْن( فاإلجابة هي ) :استخرج ِمن النّّص حرف جّر يفيد التّبعيض  -5  :. مثل مِّ

ّما  )لن تنالوا البّر حتّى تنفقوا  .تحبون( أي ِمن بعض ما تحبون مِّ

ن  :وقوله تعالى   أي بعضهم . :المؤمنين رجاٌل( )مِّ

 ن + كلمة على وزن أفعل(  : ملحوظة هاّمة ْن(  فـ  )مِّ هنا تفيد التّبعيض ، مثل : ِمن )مِّ

 ادرات، ِمن أشّد البشر .، ِمْن أهّم الصأفضل النّاس

 جّر التي تفيد الّسببيّة والتّعليل :حروف ال -6

نْ أ(  ن  ، مثل: يغضىمِّ ـنْ يجعلون أصابعهم في آذانهم  مهابته /مِّ عاً /  الّصواعق مِّ    لرأيته خاشعاً متصّدِ

ـنْ        . أي بسبب             .خشية هللا  مِّ

 فجأةً  مرض أصابهافــي ماتت الّطفلةُ  هّرة / فـيدخلت امرأة النّار : ، مثل  يفـب( 

 ما أفضتم عذاٌب عظيٌم .فــي  / لمّسكم        

 / اجتهاده عــلـىما هداكم . /كوفئ المجتهُد  عــلــى، مثل : لتكبّروا هللا  جـ( عــلــى

 . أي بسبب         طاعتهم   عــلـىيُكرُم هللا الُحّجاَج       

م  بُعثُت عليه /ألطمئّن  هاتفته د( الالم ، مثل :  الخّطة . لمناقشةكارَم األخالق/اجتمعنا م ألتّمِّ

 بُحسِن  ُكل  إنساٍن تُكافئه العجَل / اتّخاذكمــب   ظلمتم أنفَسكم الباء ، مثل : هـ(

 أي بسبب .         ـذنبه بـ عمله / ُكالً أخذنا         

 بيّن معنى حرف الجّر المخطوط تحته فيما يأتي . صيغة سؤال الوزارة هنا إّما :

 .استخرج ِمن النّّص تركيباً يتضّمن حرف جّر يُفيد الّسببيّة  أو:

 إْن ُطلَب منك استخراج تركيباً يتضّمن حرف جّر يفيد معنى )الّسببيّة أو التّبعيض أو ...(ملحوظة : 

 : )كافأته على اجتهاده( .فاكتب حرف الجّر مع االسم المجرور بعده ، مثل              

        )على اجتهاده( .كيب هو فالتّر             

 مـــعـــانــي حــروف الــجــّر : –أوالً        

 



 

 

 ، مثل : (فيحرف الجّر ) ف جّر يفيد الّظرفيّة المكانيّة فاإلجابة هي استخرج ِمن النّّص حر -7

 ظرفيّة مكانيّة مجازيّة          رسول هللا أسوةٌ حسنةٌ .في  لقد كان لكم (أ

 ةظرفيّة مكانيّة حقيقيّ            أدنى األرض . فـيُغلبت الّروُم   (ب

 ظرفية مكانيّة مجازيّة          النّفوس في  لتوجيهات أستاذنا أثر جـ(

 ظرفيّة مكانيّة مجازيّة            فـيـهـابُت كآلٍة صّماء ال حّس  د(         

 ظرفيّة مكانيّة مجازيّة          تعف فه عما ال يملكه  فـيغنى المرء  هـ(        

 ، مثل : (فــيفاعلم أنّه الحرف )يفيد الّظرفية الّزمانية   استخرج ِمن النّص حرف جرّ  -8

 ظرفيّة زمانيّة حقيقيّة             بضع سنين . فــي 

 على دائماً يكون حرف الجرّ اج  حرف جّر يفيد االستعالء استخرإْن ُطِلب منك  -9

 مثل :  

 تفيد االستعالء الحقيقيّ                              (الفلك تحملونوعليها وعلى قال تعالى : ) (أ

 االستعالء الحقيقيّ                       جبٍل(      عـلـىقال تعالى : )لو أنزلنا هذا القرآَن   (ب

 استعالء مجازيّ                              راحتي .عــلــى سأحمل روحي  جـ(

 استعالء مجازيّ                             األبناءِ على  ما أعظم فضل اآلباءِ  د(         

 استعالء مجازيّ                                    ُكّل المهمات على عاتق األبناء أُنجزت هـ(        

 مجازيّ استعالء                 القاعدين درجة( على  قال تعالى : )فّضل هللا المجاهدين و(         

 ، وتفيد )على(  )على(دائماً يكون حرف الجّر  يفيد االستدراك رف جرّ ح اج استخرإْن ُطِلب منك   -10

 االستدراك إذا جاء بعدها )أّن( ، مثل :       

 أنّه ال ييأُس .علـى  الّطالُب ال يجتهدُ  أّن قرَب الّداِر خيٌر ِمن البعِد / عــلــى 

 . الياسمين(كزهرة  /حامل المسك)كأسنان المشط / ك: تفيد التّشبيه، مثل)الكاف(  دائما وأبداً  -11

 علّيٍ لـ ، مثل : الّسيارة (الالم) اج حرف جّر يفيد الملكيّة فاكتباستخرإْن ُطِلَب منك  -12

 . له ما في الّسماوات واألرضلـ زيٍد ،لـ الكتابُ  

  قيّاً .تُفيد الالم معنى )الملكيّة( إذا وقعت بين اسمين الثّاني منها يملك ما قبلها ملكاً حقي       

 : ، مثل  ( بال ترّددالالم) اج حرف جّر يفيد شبه الملكيّة فاكتباستخرإْن ُطِلب منك   -13

 . الجنّة للمؤمنين / القدس للمسلمين 

ً الثّاني منها تفيد الالم شبه الملكيّة إذا وقعت بين اسمين ،  ملحوظة :           ال يملك ما قبله ملكاً حقيقيّا

 للمسلمين بل هي ملك عام ملكاً حقيقياً ال للمؤمنين وال الحظ أّن الجنّة والوطن ليستا                       

 يستفيد منه كل المؤمنين والمسلمين .                       



 

 

 ، مثل :  (عن) )المجاوزة( فاكتب وبال ترّددحرف جّر يُفيد معنى  اجاستخرإْن ُطِلَب منك  -14

 .التّدخين  عناإلقامِة فيه / أقلعُت  عــنِّ مات ورغبُت بلِد الّظل عــنْ جلوُت  

 :، مثل  (عن) )البدليّة( فاعلم أنّه حرف جّر يفيد معنى  اجاستخرإْن ُطِلَب منك   -15

 . (أي بدالً عن أخيك) .  أخيَك  عــنْ آبائهم / قُْم بهذه المهّمة عن  تكفَّل األيتامَ  

 ويُفيد معنى اإللصاق  ،  (حرف الباء) دائما فهو (اإللصاق)فيد حرف جّر ي اجاستخرإْن ُطِلَب منك   -16

 :، مثل  )مّر وأمسك وتعلّق(بالفعل  ( غالباً مسبوقةالباءإْن كانت )        

ه بــتعلّق الّطفُل  / اللّصِ بــأمسك الّشرطي   / الجامعةبــ مررتُ    .ـأذيال أم 

  :، مثل  (الباء)ستعانة فهو حرف اج حرف جّر يفيد االاستخرإْن ُطِلَب منك   -17

 ـالقلم .بـ سم هللا الّرحمن الّرحيم / كتبتُ بــ المنظار /بــ يرصُد الفلكّي الكواكبُ           

  :، مثل  (الباء)اج حرف جّر يفيد القسم فهو حرف استخرإْن ُطِلَب منك   -18

 الّشهَر كلّه .رّبِ الكوِن ألصوَمّن بــ اهلل ألقومّن باألمر /بــ           

 :  زائد للتّوكيد وذلك في صور أربع هيتأتي الباء حرف جّر  -19

 أحكم الحاكمين .بـ أليس هللا      أليس + الباء أ( 

 ظالٍّم للعبيد .بــ وما ربّك      ما النّافية + الباء ب( 

 أيديكم إلى التّهلكة .بــ ال تلقوا       ال + الباء جـ(           

 الموتِّ واعظاً .بـ اهلل شهيداً / كفىبــ كفى     كفى + الباء د(           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ا وطريقة اإلجابة عليه :صيغة الّسؤال الوزارّي عليه

ّما يأتي .1س  . اذكر نوع )ما( في ُكّلٍ مِّ

 . أعرب )ما( في الجملة اآلتية .2س

 :.... في الجملة اآلتية  . علّل : ُعدت )ما( زائدة3س

 )زائدة كافّة( : في مثل هكذا أمثلة (ما)نوع  ←  ـمـــا+ ربّـ ـمـــا+ كأنّـــمــا إنّـ  -أوالً 

 زائدة في األمثلة الّسابقة .)ما( دت عُ :  ـــل عــلِّّ 

 ألنّها اتّصلت بــ)إّن ، كأّن ، رّب( على التّوالي . : اإلجــابــة

 .  (توعدون آلتٍ  مـــاإّن ) فهي اسم موصول كقوله تعالى :)إّن( عن  )ما(إذا فُصلت  تنبيه :

 توعدون( . )إّن مابينما تعتبر اسم موصول في  )إنّما(زائدة في  )ما(تعتبر  علِّّل :

 لم تتّصل بها اتّصاالً مباشراً . )إّن ما(، بينما في ها متّصلة بها اتّصاالً مباشراً ألنّ  )إنّما(في  :اإلجــابــة 

  ير كافّة(ـ)زائدة غ في مثل هكذا أمثلة : )ما( نوع       ـّمـــا + ِمــّمـــا ، عــمــا بـ -ثانياً 

ت )ما( زائدة في:  عـــلِّّـــل   .األمثلة الّسابقة  ُعّدِ

 .تلى التّوالي ن( )الباء ، عن ، مِّ ألنّها اتّصلت بـحرف الجّر  : اإلجــابـــة

 أنــــواع مـــــا :



 

 

 ً (ما + كلمة على وزن  - ثالثا  هنا تعجبيّة ، مثل :  (ما)          تنتهي بعالمة تعجب )!(  )أفعل 

 ياته !ما أروَع أْن يهَب األُب ح -2               ما أجمَل خدمةَ الوطِن !  -1

 ما أحسَن الّديَن والد نيا ! -4                  ما أروَع لحظاتها ! -3

 ما أضيَق العيَش لوال فسحة األمِل ! -5                 ! ما أبهى منظَر والدةِ الفجرِ  -5

ب مبنّي على الّسكون في محل رفع في مثل هكذا حالة : إعراب )ما(   .)دائماً(  مبتدأ اسم تعج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مثل :، فهي مصدريّة زمانيّة (كلّما)بمعنى  )ما(إذا جاءت  –رابعاً 

 أشرقت الّشمس .ما  سأخلُص لوطني -1

 حييُت . مـالن أنسى جرحنا في فلسطيَن  -2

 ُدمُت حيّاً(  مــااني بالّصالةِ والّزكاةِ )وأوص قال تعالى : -3

  في األمثلة الثاّلثة الّسابقة تجد أّن المعنى استقام .)ما(  مكان)كلّما( ضع كلمة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ، مثل :ـمــا)كـبعد الكاف مثل  (ما) –خامساً 

 . مصدريّة غير زمانيّة        . (آمن النّاسُ  ـمــا كـآمنوا قال تعالى : )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مثل : ،ير زمانيّة ـمصدريّة غ هي فـ)ما( ،)أفعل( + ما + فعل مضارع أي كلمة على وزن  –سادساً 

 مصدريّة غير زمانيّة            يستوقفني .  مـاأكثر ( 1

 مصدريّة غير زمانيّة   تكون النّفس متّزنة ما  أجمل( 2

 .يؤلمني مشاهد العنف في الجامعات ما  ( أشد  3

 ما( كلمات على وزن )أفعل( متلّوة بـ )ما( وبعدها فعل مضارع .الحظ ما قبل  الحرف )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً  ة .هي مصدريّة غير زمانيّ  دما ، حيثما ، كلّما ، ريثما(ـندما ، بعـ)ع في كلمات)ما(  – سابعا



 

 

 . هي مصدريّة غير زمانيّة حاشا( ما عدا،ما  خال،ما  ) في كلمات مثل )ما( -ثامناً 

 المصدريّة غير الزمانية ما يأتي : )ما( أمثلة  وِمن  

 سقيَت لنا .  مــاليجزيك أجر  (1

 رحبْت .  ــمــابْت عليهم األرُض ـحتى إذا ضاق (2

 .....أطوُف مــا أطوُف  (3

 الليالي .ذهب   مــايسر  المرُء  (4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفّك( هي حرف نفي .ا ما  برح ، ما  زال ،  ما في كلمات مثل ))ما(  –تاسعاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتدخل على الفعل  ، مثل : )لم( تكون بمعنى   حرف نفي )ما(تأتي  –عاشراً 

 لم أخبر أحداً . أيْ           أخبرُت أحداً  ما  أ(              

 .ح لم ترب أيْ                   ربحْت تجارتهم  ماب(  

 .لم يتغيّب  أيْ َب أحٌد عن االجتماعِ              يّ تغ ما   ج(     

 . لم يكن أيْ                كان ِمن المشركين   مــاو  د(              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مثل :  ال + اسم() ( وتالها اسمليسإذا كانت بمعنى )حرف نفي  )ما( تأتي –حادي عشر 

 .تالها اسم إشارة  )ما( أي ليس هذا بشراً ، الحظ أنّ                  ما هذا بشراً        -1

ٌد إاّل رسوٌل   ماو -2  .أي ليس محمد إاّل رسول            ُمحمَّ

 .أي ليس رب ك بظاّلٍم للعبيد            بظاّلٍم للعبيِد رب ك  مـاو -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عين متتالين او غير إذا تالها فعلين مضار اسم شرط جازم مبنّي على الّسكون (مـاتأتي ) –عشر  ثاني

 متتاليين ، مثل :

م   مــا -1 أنّها متبوعة بفعلين  )ما( اسم شرط جازم الحظ            المرُء ِمْن خيٍر ينفع النّاس يُقّدِ

 مضارعين )يقّدم وينفع( .

 اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به ُمقّدم . )ما( هنا :إعراب               يُفدك تقرأ  مــا  -2

 



 

 

 ، وتُعَرب حسب  )غالباً( وموقعها وسط الجملة )الذي( ( اسم موصول بمعنىمـاتأتي ) –عشر  ثالث

 :موقعها في الجملة ، مثل                    

 .يُقلقُه   مــاشرَح مازٌن للمرشِد التّربوّي  -1

 لى : اسم موصول مبنّي عاسم موصول بمعني الذي أي )الذي يقلقه( وتُعرب هنا  )ما(اإلعـراب :  

 الّسكون في محل نصب مفعول به .                

 تذّكر أّن المفعول به يُستفس ر عنه بسؤال يبدأ بــ )ماذا( .  

 .( )اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به  .يُحس ه   ما شرح الّطالُب للمرشِد  -2

 . (صب مفعول به)اسم موصول مبنّي في محل ن حاجته .  يسد   مـاإذا لم يوفِّْر له األُب  -3

 اسم موصول مبنّي في محل رفع فاعل .                توقّعُت  مـاحدث  -4

 اسم موصول مبنّي في محل رفع مبتدأ مّؤخر .             في الّسماواِت واألرِض  مـاهلل  -5

 ، مثل :محل جّر مضاف إليه في  )ما(تعرب  )كّل ، بعض ، غير(بعد الكلمات : فائدة قيّمة  *

ق ُكلَّ   (1  اسم موصول في محل جّر مضاف إليه                      تسمع  مــاال تُصّدِ

 صول في محل جّر مضاف إليهاسم مو            غّمني  مـاشكوُت لشريحٍ بعَض   (2

ب في محل جّر بحرف جّر إذا ُسبِّقت بحرف جّر مثل :ـوتُع  ر 

 . أنهاكم عنه( مــا)وما أريُد أْن أخالفكم إلى قال تعالى :   (1

 )إلى( . بـ اسم موصول مبنّي على الّسكون في محل جّر ما : 

 . اسم موصول مبنّي في محل جّر بالباء .             نينا ـيع ـمــا مع التّزّود بـ( 2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اسم استفهام ، وهنا ال تأتي إاّل في بداية الجملة ، وتعرب مــاتأتي ) -رابع عشر

 حسب موقعها في الجملة ، مثل :    

 اسم استفهام مبنّي في محل رفع مبتدأ  ←    تلك بيمينك يا موسى  مــاو -1

 مبنّي في محل رفع مبتدأ اسم استفهام ←ما بَك يا أحمُد ، شارَد الذهن ؟   -2

 اسم استفهام مبنّي في محل رفع مبتدأ ←     ما بك تجلُس هنا ؟   -3

  :هــاّمــة فـــائـــدة  
 إذا ُسبق اسم االستفهام بحرف جّر يُعَرب في محل جّر بحرف الجّر ، مثل :

 في محّل جّر بـ)على( ←  القلُق وقد نجحت في االمتحان ؟ عالم   -1

 جر بـ)ِمن( . في محلّ  ←    حصَل هذا ؟ مــِّم   -2

 في محّل جّر بـ)إلى( ←    الجلوس هنا ؟ إالم   -3

 في محّل جّر بـ)عن( ←    ؟ تتساءلُ   عــمَّ  -4

 في محّل جّر بـ)الالم( ←   تصّدون عن سبيِل هللا ؟لــم   -5

 

 



 

 

 

  : ا جاّر ومجروروتاله ذا لم يكن في جملتها فعالً إمحل رفع مبتدأ  تُعرب كم االستفهاميّة والخبريّة في -1

 كم طالبةً في المسرح ؟  أ(     

 كم كتاباً في مكتبتك ؟ ب(     

 كم شخصاً في حفل االفتتاح ؟ جـ(     

 .كم واهٍب نفُسه للعمل التّطوعّي  د(     

 .كم متّهٍم بريٌء  هـ(     

 .كم طالٍب متفّوٌق  و(     

 :، والّسبب فإن )كم( تعرب في محل رفع مبتدأ ، وعليهعلى فعل الحظ أّن الجمل الّسابقة لم تحتوِ 

 .ألنه تالها خبر       

  : ، مثل   (ومجرور جارّ +   فعالً )ها جاء بعد تُعرب كم االستفهاميّة والخبريّة في محل رفع مبتدأ إذا -2

 المدرسيّة ؟ في الرحلةطالباً اشترك  كمْ  أ(     

 ؟ في المسابقةطالباً شارَك  كمْ  ب(     

 كأس العالم ؟إلى نهائيات فريقاً تأهل  كمْ  جـ(      

 الحفِل ؟في تنظيم رجالً أسهَم  كمْ  د(      

 .عن الّسؤال  فقيٍر عفّت نفُسه مْ ـك هـ(     

 القدس . على أسوارشهيٍد سقط  مْ ـكو(       

ألنّه تالها فعل الزم والّسبب :  أُعربت كم االستفهاميّة والخبريّة في األمثلة الّسابقة في محل رفع مبتدأ

 )اشترك وشارك وتأهل وأسهم وعفّت وسقط( .

 

  :)الهاء أو الكاف(بضمير إذا تالها فعل متّصلفي محل رفع مبتدأ  )كم االستفهاميّة والخبريّة(تُعَرب -3

 إلى البذل والعطاء ؟ ك دفعتْ  قصةً  كمْ  أ(

 ؟ هاشاهدتَ مسرحيةً  كمْ  ب(

ً  كمْ  جـ(  ؟ه تَ حفظْ  بيتاً شعريّا

 الحقُد والحسُد .كواه حسوٍد  كمْ  د(

ولهذا نعربها في محل رفع )الهاء والكاف( متّصلة بضمير  )كم(بعد المخطوط تحتها الحظ أّن األفعال 

 .ّدٍ استوفى مفعوله ـ: ألنّه تالها فعل متعنجيبوالّسبب مبتدأ 

 

 فعل متعّدٍ غير جاء بعدها  في محل نصب مفعول به ُمقّدم إذاكم االستفهاميّة والخبريّة( تُعرب ) -4

 ، مثل :  )الهاء والكاف( مستوفي مفعوله ، وهنا يكون الفعل غير متّصل بضمير      

ً  أ(        ؟قرأَت  كم بحثاً علميّا

 ثمن الكتاب ؟دفعَت  كم ديناراً  ب(      

 للمطالعِة ؟خّصصت  كم ساعةً  جـ(

 : كـــنــايـــات الــــعــــــدد                   



 

 

 هذا العاَم ؟قرأَت  كم روايةً  د(

 لهم .سننَت  عِة عدٍل قدكم ِمْن شري هـ(

 فأنارْت طريقي .سمعُت  كم نصيحةٍ  و(

عٍ  ز(  .شاهدُت  كم حادٍث ُمرّوِ

 في حفل العشاء ؟أنفقَت  كم ديناراً  ح(

ولهذا تُعرب )كم( في )الهاء أو الكاف( متعّدية ولكنها غير متّصلة بضمير)كم( د ـالحظ أّن األفعال بع 

 . ولهـألنّه تالها فعل متعّدٍ لم يستوفي مفع نجيب : والّسبب محل نصب مفعول به .

 

  :في حالتين  في محل نصب ظرف زمان )كم االستفهاميّة والخبريّة(تُعَرب  -5

الزماً  وكان الفعل )ساعة ، يوم ، دقيقةً ...إلخ(اسم يدّل على زمان إْن جاء بعدها  الحالة األولى : 

ن الهاء والكاف( ً ومتبوع )مجّرد مِّ  أو ظرف ، مثل :  بجار ومجرور ا

         ساعةً مكثَت اليوَم في المكتبة ؟  كمْ  أ( 

 )في المكتبة( . ومجرور  وجارّ  )اليوم(ظرف  الزم  وبعده )مكث(فعل الالحظ       

  يوماً أقمَت في العقبِة ؟ كمْ ب(  

 ةً فّكر ُمعد  البرنامجِ في موضوع الحلقِة ؟دقيق كمْ  جـ(

 يني عليها .ساعٍة منها بكْت ع كمْ  د(

 كم ساعةً جلسنا أماَم الحاسوِب ؟ (هـ

 كم ليلٍة سهرُت مع كتبي . و(

أُعربت )كم( في األمثلة الّسابقة في محل نصب ظرف زمان لألسباب األتية : جاء بعدها ما يدّل على 

 ، ومتبوع بالجارّ  الفعل بعدها الزم )مجّرد من الهاء أو الكاف( ( ، زمان )ساعة ، يوم ، دقيقة

 .ّظرف )أمام ، مع( كما في المثالين األخيرين األولى ، وبال والمجرور كما في األمثلة األربع

 مثل :  )بالهاء أو الكاف( ، إْن جاء بعدها ما يدّل على زمان وكان الفعل بعدها متّصالً  : الحالة الثّانية

 كم دقيقةً أضعتَها ؟ (أ

ً  ساعةً أمضيتها  كم (ب  . حزينا

كم( جاء متّصالً )بالهاء( كما أنّها متبوعة باسم يدّل على زمان ؛ ولهذا الحظ أّن الفعل بعد )

 وله .ـّدٍ استوفى مفعـألنّه تبعها فعل متع الّسبب : أعربناها في محل نصب ظرف زمان و

 

  حالتين :في ل نصب ظرف مكان في مح )كم االستفهاميّة والخبريّة(تُعَرب  -6

    الهاء والكاف( )مجّرداً من الّضمير  الزما يدّل على مكان والفعل بعدها تالها مإذا  )الحالة األولى :      

 ومجرور أو ظرف ، مثل : ومتبوع بجارّ          

 تقّربُت إلى خالقي .ذراعٍ  كمْ  (أ

 سار الّصحابةُ في سبيل هللاِ . أميالٍ  كمْ   (ب

 متبوعة  )كم(وجاءت والكاف( )الهاء الّضمير ن ِمن الزمان ومجّردا)تقّرب وسار( الحظ أّن الفعلين    

 .باسم يدّل على مكان ؛ ولهذا أعربناها في محل نصب ظرف مكان    



 

 

 :، مثل بالهاء أو الكافإذا  تالها ما يدّل على مكان وكان الفعل بعدها متّصالً الحالة الثّانية : 

 عّطلها .كيلومتراً قطعتها في سيّارة الّسباق قبل ت كمْ  أ(     
 تراً قطعه المتسابُق قبل أْن يُصاَب .م كمْ  ب(     

 )كيلو متراً ، متراً( . متبوعة بما يدّل على مكان)كم( الحظ أّن الفعل متّصل بالهاء و
 

الباء( ، وفي هذه إْن ُسبقت بحرف جر)في أو في محل جّر بحرف الجّر  االستفهاميّة )كم(تُعَرب  -7

 :مثل  ، ور()مضاف إليه مجر الحالة يُعَرب االسم الذي بعدها
          بكم ديناٍر اشتريَت الهدية ؟أ(   

 جرور ، وعالمة مضاف إليه م :اسم استفهام مبنّي في محل جّر بالباء / ديناٍر :  كماإلعراب : )       
  . (جّره تنوين الكسر                      

 عٍة قرأَت المنهاَج ؟في كم سا/    بكم ديناٍر تصدقَت ؟:  وقس عليها المثالين اآلتيين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :د )كم االستفهاميّة( ـراب االسم الذي بعـإع *
ً منصوب اً تمييز االسم الواقع بعد )كم( يعرب( 1  :ل ، مثبحرف جرّ )كم( إذا لم تسبق وعالمة نصبه الفتحة  ا

 حضرَت ؟مؤتمراً  / كـْم  في الّصف ؟ طالباً   مْ ـك  -      

  :، مثل مسبوقة بحرف جر)كم( إذا كانت مضاف إليه مجرور  )كم االستفهاميّة(يعرب االسم الذي بعد (2

  .( مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره تنوين الكسرساعة : ) قرأَت الكتاب ؟ساعٍة   بكم       

 ألّن )كم( مسبوقة بحرف جّر ؟ب : والّسب        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :إعراب االسم الذي بعد )كم( الخبريّة * 
ً مضاف  )كم الخبريّة(االسم الواقع بعد  يُعرب -1  إذا لم يسبق بحرف جّر ، مثل :   اً إليه مجرور ا

عٍ أفزعنيمنظٍر  كم        .( الكسر، وعالمة جّره تنوين مضاف إليه مجرور)                . مرّوِ

ً اسم )كم الخبريّة( يُعرب االسم الذي بعد -2    : بالباء إذا كان مسبوقاً بالباء مثل اً مجرور ا

 . (اسم مجرور بمن ، وعالمة جّره تنوين الكسر)                لك لم تلْده أّمك .أخٍ  كم ِمنْ      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنه :االستفهاميّة( وكيفيّة اإلجابة )كم طريقة عرض سؤال تصويب الخطأ في

 ( .ددددداً جدّ  )هااااامّ    

، في حركة آخره، أو مفرداً وجمعاً  إّما : ، ويكون في أمرين)كم(د ـيكون الخطأ موجوداً في االسم الذي بع

 :على النّحو اآلتي 

  . (كم مرةٍ راجعت االمتحان ؟)  اآلتية : ةصّحح الخطأ في الجمل

  هنا استفهاميّة ، وعليه فإّن االسم بعدها يكون منصوباً بتنوين الفتح وليس مجروراً بتنوين )كم( الحظ أّن  

 .)وهنا ال يقول لك مع ذكر الّسبب ، بل تصويب الخطأ فقط(  )مرةً( بتنوين الفتح . :، والّصواب  الجرّ  

 ا : ـهـيـلـس عـوق    

 .: قصةً اب والّصو        ى البذل والعطاء ؟ كم قصٍة دفعتك إل (1



 

 

 . : ديناراً والّصواب           كم ديناٍر دفعَت ثمن الكتاِب ؟ (2

ٍب نجح في الفحص العملّي ؟ (3 ً والّصواب         كم متدّرِ  . : متدّربا

االستفهاميّة يأتي مفرداً )كم( ، فاالسم الذي بعد االستفهاميّة)كم( السم الذي بعد وقد يكون الخطأ في جمع ا

  :وال يأتي جمعاً 

( االستفهاميّة جاء )كم دحظ أن االسم الذي بعال)كم كتباً قرأت  هذا العام ؟(  صّوب الخطأ في جملة : 

 منصوباً حسب القاعدة ، ولكّن الخطأ هنا في جمع االسم والّصواب إفراده فتصبح الجملة : 

 وقس عليها : قرأت  هذا العام ؟ كتاباً  مـك

 بيتاً    كم أبياتاً حفظَت ِمن القصيدة ؟ (أ

 رجالً            جاالً في الحفِل ؟كم ر  (ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دددددداً دّ ـج هااامّ    تصويب الخطأ في )كم( الخبريّة :* 

  :، مثل م بعدها بتنوين فتح أو تنوين ضّم، والواجب جّره بتنوين الكسريكون الخطأ فيها في نصب االس    

 : تين اآلتيتينصّوب الخطأ في الجمل

 أمياٍل . الّصواب :          سار الّصحابةُ في سبيِل هللاِ تعالى . أمياٌل  كم -1

عٍ أفزعني .حادثاً  كم -2  .حادٍث  الّصواب :                     مرّوِ

 وقّس عليها :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ذا(ــــراب )كــــإع
 ، مثل :بنّي على الّسكون في محل رفع مبتدأ مؤّخر اسم م إْن تقّدمها جاّر ومجرور تُعَرب -1

 آيةً تدّل على قدرة هللا عّز وجّل .كـذا في الكون    

 جاءت بعد الجار والمجرور ولهذا أُعربت في محل رفع مبتدأ .     )كذا(الحظ أّن 

 وقس عليها : 

 شاهداً على تميّز العربّي وإبداعه . كذا   في البتراء أ(

 . غيوراً على المسجِد األقصىكذا   اإلسالميّ  في العالمِ  (ب

ً لفظيّ  اً توكيدوُطِلب منك إعراب الثّانية ، فإنها تعرب )كذا كذا( إْن جاءت مكّررة  -2   :مثل  ا

 جّر توكيد لفظّي سم مبنّي على الّسكون في محّل ا            مسجداً ومدرسةً   كذا كذامررُت ب أ(         

 في محل رفع توكيد لفظّي .        طالباً كلَّ عاٍم للّدراسِة كذا  اسافُر كذ ب(         

 في محل جّر توكيد لفظّي .        سنةً .كذا حفظُت األمانةَ لكذا  جـ(         

إياك أن تخطأ في الموقع اإلعرابّي )في محل رفع أو نصب أو جّر( فإْن لم تكن  تنبيه هاااام :

فعلى أقلّها تحصل على نصف عالمة الّسؤال وربّما وكيداً لفظيّاً ؛ ت )كذا( متأّكداً منه فأعرب

 .كاملة حسب اعتماد اإلجابة النّموذجيّة 

  :مثل  ،اسماً معطوفاً   إْن جاءت مكّررة بحرف العطف )الواو( تعرب -3

 اسم مبنّي على الّسكون في محل جّر اسم معطوف .        ديناراً .  كذا  اشتريُت طعاماً بكذا و

 



 

 

 ، مثل : محّل جر بحرف الجرّ  إْن ُسبقت كذا بحرف جّر تعرب في -4

 اسم مبنّي على الّسكون في محّل جّر بالباء .                      وكذا مدرسةً . بــكذا مرْرُت  أ(

 ـــــــــــأكمل اإلعـراب : ـــــــــــــــــــــــــــ                  وكذا فهو لك . كــذاما زاد على  ب(    

 أكمل اإلعراب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              موّظفاً اليوَم . كـذاقرأُت الكتاَب في  جـ(    

 

ً اسم هنا )كذا(تُعرب             إّن + اسم + كذا  -5   :مثل ،اً على الّسكون في محل رفع خبر إنّ مبنيّ  ا

ً  كـذا  إّن القصيدةَ /     وكذا لحظةً  كـذاإّن حياتَنا )      .  (بيتا

 اسم مبنّي على الّسكون في محل رفع خبر إّن .:  كــذا

  : تُعَرب ( فــ )كذا(+ كذا فعل مبنّي للمجهول على وزن )فُِعل أو يُفعَلُ  -6

 : ، مثل اسم مبنّي على الّسكون في محل رفع نائب فاعل   

 عدواً . كــذاأُِسَر ِمن جنوِد العدّوِ  (أ

 روايةً . ذا ـك رتنُشِ   (ب

 اسم مبنّي على الّسكون في محل رفع نائب فاعل . كــذا :

 

ً اسم )كذا(تُعَرب  -7 ً مبنيّ  ا  إْن ُسبقت بفعل تاّم مثل :  على الّسكون في محل رفع فاعل ا

ً كذا  رُ ـيُسافِ  أ(  مديراً .كذا  اشترَك في النّقاِش  جـ(طائرةً     كذا  هاجمتنا ب(         طالبا

 م مبنّي على الّسكون في محل رفع فاعل .اسكذا : 

ً اسم )كذا(تُعرب  -8 ً مبنيّ  ا  : ، مثل محل نصب مفعول به على الّسكون  ا

 طائرةً .ذا ـك أسقطناجـ(       بحثاً علميّاً كـذا  أعدَّ الّطالبُ  ب(  قصةً .كـذا  قرأتُ  أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً   تذكرة : ً منصوب اً تمييز االسم الذي بعد )كذا( يُعرب دائما  ، مثل : ، وعالمة نصبه الفتحة  ا

 .على الفائزيَن جوائز   وّزع المديُر كذا / .طائرةً  هاجمتنا كذا       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاااااّم جّددددداً  تصويب الخطأ في جملة )كذا( :
 .فاألصل أْن يأتي منصوباً بتنوين الفتح  ، )كذا(الخطأ يكون في االسم الذي بعد 

 الجمل اآلتية : صّوب الخطأ فيسؤال توضيحي : 

 شاهداً         على التطّوِر الحضارّيِ . شاهٍد  في األردّنِ كذا -1

 مسؤوالً              .مسؤوٍل  ناقشُت كذا -2

 

 

 

 



 

 

 
 ُمهّم جدددددداً  ←استخرج من النّص السابق : إضافة لفظيّة  :صيغة الّسؤال الوزارّي 

 إليه . ل مضاف والمعّرف بأل مضاففاسم الفاع       اسم فاعل + اسم معّرف بأل  -1  

 ناعس الّطرف . ونوع اإلضافة لفظيّة ، مثل : صانعو المعرفِة / خالق الكوِن /       

 )المعرفة ، الكون ، الّطرف( : مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره الكسرة . راب :ـاإلع

ن اإلضافة . ق(ضاف جاء اسم فاعل )اسم مشتألّن المُ الّسبب : لفظيّة / : نوع اإلضافة  : الفائدة مِّ

 . التّخفيف بحذف التّنوين

 .العلم  ، طالبُ  الموت وقس عليها : ذائقةُ 

 

ف بأل  -2 ف بـ)أل(  اسم المفعول هو المضافف        اسم مفعول على وزن )مفعول( + اسم معرَّ  والُمعرَّ

  : ، مثلخفيف الت والفائدة منهايّة لفظ ، ونوع اإلضافة ده هو المضاف إليهـبع     

 ممدوح الّصفاِت / مقصوص الجناح/ مكسور الخاطر       

 . )الصفات ، الجناح ، الخاطر( : مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره الكسرةراب : ـاإلع

 ألّن الُمضاف جاء اسم مفعول )اسم مشتق(  :الّسبب  لفظيّة /: نوع اإلضافة  

ن اإلضافة :   التّخفيف .الفائدة مِّ

 

 مجرور ، واالسم فاالسم المعّرف بأل مضاف إليه          م يبدأ بميم مضمومة + اسم معّرف بأل اس -3

 : ، مثل المبدوء بميم مضمومة هو المضاف ، واإلضافة لفظيّة ، وتفيد التّخفيف     

 . الخيرِّ   ومقّدم/ اللسانِّ   ُمنطلقُ / االهتمامِّ   ُمتجاهلُ  / الناقةِّ   ُمرسلو/ القليلِّ   ُمثمرُ        

 . )ما تحته خّط في األمثلة الّسابقة هو المضاف إليه( راب :ــاإلع    

ً  الّسبب :/ إضافة لفظيّةنوع اإلضافة :         ألّن الُمضاف جاء اسماً مشتقا

 التخفيف الفائدة :     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دددددداً ُمهّم جدّ          :استخرج من النّص إضافة معنويّة 

 كيف أعرف أّن اإلضافة معنوية ؟

 (بأل)المعّرف وفاسم التّفضيل هو المضاف         + اسم معّرف بأل )أفعل(على وزن  اسم تفضيل -1

 : مثل ،التّعريف  :والفائدة منها  ،معنويّة اإلضافة نوع وبعده هو المضاف إليه ، 

 . )أروع البشرِّ / أسهُل النّاسِّ / أكثُر الّطرق(   

فاسم التّفضيل مضاف والّضمير هو المضاف إليه ،         اسم تفضيل على وزن أفعل + ضمير  -2

   (أمثلهم) : مثل: التّعريف ، ، والفائدة منها  (معنويّة) ونوع اإلضافة 

ألّن الُمضاف  / الّسبب : / نوع اإلضافة معنويّة أمثل : مضاف / هم : ضمير متّصل مضاف إليه)

 / الفائدة من اإلضافة : التّعريف( . استفاد التّعريف بإضافته إلى معرفة

 اإلضـــافـــــــة :



 

 

)معّرف بأل ، أو اسم شخص ، + اسم معّرفة  )قبل ، بعد ، أمام ، فوق ، تحت ، عند ، بعد(ظرف  -3

)قبل العصِر ، بعد االمتحاِن ، قبل رف مضاف ، وما بعده مضاف إليه ، مثل : فالظّ  أو ضمير( ؛

 ، قبله ، بعده( .زيٍد 

 . ، الّضمير الهاء()العصر، االمتحان، زيد :ألمثلة الّسابقة هو على التّرتيبفي االمضاف إليه   

  / ى معرفةألّن المضاف استفاد التّعريف بإضافته إل الّسبب :/  معنويّة نوع اإلضافة :

ن اإلضافة :   التّعريف .الفائدة مِّ

 

 ، الثّناءِّ  )ُحبّ  :مضاف، والمعّرف بأل بعده مضاف إليه، مثل فالمصدر       مصدر + معّرف بأل  -4

 ، الكثيرِّ  تقديم، اآلخرين  احترام ،البحرِّ  صيد ، الجنودِّ  حديثُ  ،النّفسِّ  ضبط، الّسماواتِّ  نور

 . (المسؤول اجتماع

الحظ أّن  في األمثلة الّسابقة هو المضاف إليه ، وما قبله هو المضاف ، ما تحته خطّ 

 المضاف جاء مصدراً داالّ على حدث وعمل .

 التّعريف . :الفائدة / ألّن المضاف استفاد التّعريف بإضافته إلى معرفة: الّسبب/  معنويّةنوع اإلضافة : 

 

 مثل : نكرة + نكرة ، فاإلضافة معنوية وتفيد التّخصيص ،  -5

 أحسنُ ،  مروءةٍ  رجلُ ، سالمٍة  طول ،حاٍل  أسعد ،جهٍد  بذلُ  ،حّقٍ  طالب ،مدحٍ  ، كلمة مالٍ كسب 

 . فضل ٍ غايةُ  ،يوٍم  ذات ،حّقٍ  كلمةُ  ،تقويٍم 

/  معنوية نوع اإلضافة : والكلمة التي قبله هي المضاف ، المضاف إليه ،ما تحته خّط هو 

 التّخصيص .والفائدة :  / التّخصيص بإضافته إلى نكرة ألّن الُمضاف استفادالّسبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الم أو مثنى :تصويب الخطأ في المضاف إذا كان جمع مذكر س *

 إْن كانت النون موجودة في المضاف قم بحذفها ، مثل :  -1

   ×المشروع مصممين  شاهدتُ  أ(

 مصممي المشروع بحذف النون .والّصواب :     

  ×الحّقِ لهم أجٌر عظيٌم قائلون  ب( 

 قائلو الحّقِ بحذف النون .والّصواب :     

 

  :هنا الخطا يكون في أمرين بهما( )الموّديا واجإْن كان المضاف معّرف بأل مثل  -2

 : ا في وجود النون في المضاف مثل إمّ  أ(

 .لإلضافة )بحذف النون( ُحذفت الموديا    والّصواب : / ×واجبهما الموديان   -    

 )بحذف النّون( . الّطالبووالّصواب :  ×الّراحةِّ كثيراً ما يتعبون   الّطالبون  -    

 . )بحذف النّون( المتقنووالّصواب :  ×أعمالهم ون المتقن -                



 

 

 إياك بعد تصويب الخطأ في مثل هذه الحالة أْن تضع بعد حذف النّون ألفاً خلف الواو ، مثل ::  تنبيه   

 فالتصويب يكون بحذف النّون دون أية إضافة لحروف أخرى .)المتقنوا ، العاملوا(     

 

  كسر آخر المضاف إليه ، مثل :أ في حركة المضاف إليه هنا فالخطإْن كانت النّون موجودة ب( 

 . بكسر الباء(واجبِهما ) :والّصواب  /   ×مخلصان واجب هما  الموديا -

 .مشروِعـهـم )بكسر العين( / والّصواب :    × نشيطان مشروع هم الُمنفّذو -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـــّظــروف الــمـــالزمـــة لـــإلضـــافــة :

 وزارّي :ـؤال الـة السّ ـصيغ
 ؟  استخرج من النّّص ظرف زمان مبنيّ . 1س

  (ُد ، إذ ، إذا ، لدنـبُل ، بعـق)ف اآلتية انظر للنّص فإْن وجدت فيها احد الّظرواإلجابة : 

 فاإلجابة محصورة فيها .          

 استخرج ِمن النّص ظرفاً مالزماً لإلضافة ؟  .2س

 )إذ ، إذا ،  قبل  ، بعد  ، مع ، لدن( .انظر للنّّص فاإلجابة ستكون أحد الّظروف اآلتية  :اإلجــابــة

  استخرج ِمن النّّص ظرفاً معرباً ؟ .3س

 . : )قبل  ، بعد  ، مع(انظر للنّّص فاإلجابة محصورة في الّظروف اآلتية  : اإلجــابــة

 .استخرج ِمن النّّص ظرفاً مضافاً إلى جملة  .4س

 . : )إذ ، إذا ، حيث(اآلتية  الثاّلث انظر للنّّص فاإلجابة محصورة في الّظروف : اإلجــابــة

 .لإلضافة مالزماً اسماً  استخرج ِمن الّنصّ . 5س

 )كال ، كلتا ، أّي( .انظر للنّّص فاإلجابة محصورة في األسماء اآلتية  : اإلجــابــة

 .استخرج ِمن النّّص ظرفاً مقطوعاً عن اإلضافة . 6س

 )قبُل ، بعُد( .ين ـانظر للنّّص فاإلجابة محصورة في الّظرف:  اإلجـــابـــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ددداً جدّ  مّ ـهمُ          كيف تجيب على سؤال تصويب الخطأ في درس الظروف ؟

 تصويب الخطأ في الجملة المحتوية على )كال وكلتا( : -أوالً 

 × : )كال طالبين ، كلتا ممرضتين(، مثل ّرف بأل ـير معـكال + اسم غ -1

د ـإلى المضاف إليه بع )أل التّعريف( بإضافة          ِ، كلتا الممرضتين  ِكال الّطالبين: الّصواب

 )كال وكلتا( .

 

 إن كانت كلتيهما اجعلها )كلتاهما( ، مثل : -2

  ×. شر اإلسالم أسهمتا في ن كلتيهما صفيةُ بنُت عبد المّطلب ونسيبة المازنيّة -      
 : )كلتاهما( .والّصواب                

 



 

 

 )كال وكلتا( بضمير مناسب وتتبع  )كال وكلتا(إْن كان في الجملة اسمين معطوفين فيجب أْن تتّصل  -3

  مثل :في هذه الحالة ما قبلها في الموقع اإلعـرابّي ،   

 .رأُت المجلّة والّرسالة كلتيهما ـقواب : ـصّ ـوال   ×رأُت كلتا المجلّة والّرسالة . ـق     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً  تصويب الخطأ في ظرف المكان )حيُث( : -ثانيا

 .حيُث )بالّضّم( فالّصواب   حيَث أو حيِث() دائماً مضمومة اآلخر، فإْن جاءت )حيُث( -1

 .حيُث والّصواب :  ×دَر ِمْن حيِث تعودته ـال تأمنَّ الغ:  مــثــال 

 : الخطأ تكون في حركة آخرها ، مثل )أّي(  -2

 .ألنها مسبوقة بحرف الجّر  )بكسر الياء(أّيِ والّصواب :  ×ِمْن أيَّ مكاٍن جئَت ؟           

 : فيها يأتي في أمرين  الخطألدْن( ) -3

 بالتّسكين( .والّصواب : لدْن )لدَن ، لدِن ، لدُن  :تحريك النون بالكسر أو الفتح أو الّضم ، مثل  -أ   

 ، فالواجب جّره طأ مباشرة في المضاف إليها بعدهافالخ ؛في الجملة ساكنة )لدن(أّما إْن جاءت  -ب   

 : بتنوين كسر ، مثل        

بٌ  ك ِمن لدنْ جئتُ  -        بٍ  :والّصواب  × مجّرِّ ً  ُخْذ الحكمةَ ِمن لدنْ  /مجّرِ   حكيم ٍ:  والّصواب × حكيما

 : ضياً وليس مضارعاً يجب أْن يأتي ما )إذ(، فالفعل بعد الخطأ فيها يكون في الفعل بعدها)إذ(الّظرف -4 

 الّصيف  بدأ إْذ والّصواب :  ×الّصيف يبدأ  سافرُت إذ -أ          

  خالـٌد . جلس   إْذ والّصواب :  ×جلسُت إْذ يجلُس خالٌد   -ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 :ن )همزة إّن( طريقة عرض الّسؤال الوزارّي ع

 في الجملة اآلتية . )إّن(اذكر سبب كسر همزة . 1س

 في جملة :  )إّن( وجوب كسر همزةعلّل : . 2س

 صّوب الخطأ في ما تحته خّط .. 3س

 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـــســـر هـــمـــزة إّن : مـــواضـــع* 
 :إذا وقعت بعد القول ، مثل  -أوالً 

 لن تستطيَع معي صبراً( .إنّك  قال تعالى : )قال -1

 ُهدى هللا هو الهدى( .إّن  قال تعالى : )قُل -2

 أعلُم ما ال تعلمون( .إنّي  قال تعالى : )قال -3

 

 زة إّن :كــســـر هــــمــــ



 

 

 عبُد هللا( .إنّي  )قال قال تعالى : -4

 الصبَر جميٌل .إّن : يقولون  -5

 . ولـد القـت بعـألنّها وقعوالّسبب :  جاءت مكسورة)إّن( الحظ أّن همزة 

 ت في بداية الكالم ، مثل :ـإذا وقع –ثانياً 
 أعطيناك الكوثر( .إنّا ) :قال تعالى  -1

 أنزلناه في ليلة القدر(إنّا ) :قال تعالى  -2

 بادةٌ .ما العمُل عـإنّ  -3

 ت في بداية الكالم .ـ: ألنّها وقع والّسبب)إن( ُكِسرت في األمثلة الّسابقة ؛ الحظ أّن همزة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا( ، مثل :د أداتي االـت بعـإذا وقع –ثالثاً   ستفتاح )أال ، أم 
 الكتابة الّصحيحة لهمزة إّن تكون كالتالي : )أال + إّن / أَما + إّن( . 

  قصَر الحمراِء آيةٌ ِمن آياِت الفّنِ المعمارّي .إّن  أالَ  -1

 الحقَّ غالٌب . إنّ  أاَل  -2

 أقواكم عندي الّضعيُف .إّن  أالَ  -3

 النّصَر قريٌب( .إّن  قال تعالى : )أالَ  -4

 النّظافةَ مظهٌر حضاريٌّ .إّن  اأمَ  -5

 الّرشوةَ جريمةٌ .إّن   أَما -6

 لإلهماِل عاقبتَه .إّن  أاَل  -7

 البطانةَ الّصالحةَ عوٌن للّسلطاِن في ُحكِمه .إّن  أالَ  -8

 هم الّسفهاء( .هم إنّــ )أالَ  :قال تعالى  -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت في أّول جملة الُمضاف إليه ، مثل :ـإذا وقع –رابعاً 
 وذلك على الّصور اآلتية )حيُث إّن .... إذ إّن .... إذا إّن ...( ، مثل :

 مهوى أفئدةِ الس يّاح .إنّه  إْذ  -1

 يجدون المتعة والجماَل .إنّهم  ُح شواطَئ العقبِة حيثُ يؤم  الّسيا -2

 مهوى أفئدة الس يّاحِ .إنّها  جرُش مدينة أثرية إذ -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا دخلت ألم المزحلقة في خبرها ، مثل : –خامساً 

  . إاّل على الخاشعين(كبيرةٌ ـل  وإنّها)واستعينوا بالّصبر والّصالة  :قال تعالى  -1

 على ُخلٍق عظيٍم( .لـ  إنّــَك )و :قال تعالى  -2

 ارهون( .ـكلـ فـريقاً ِمن المؤمنيَن إّن  و)كما أخرجك رب ك ِمن بيِتك بالحّقِ  :قال تعالى  -3

 .يطغى( لــ اإلنساَن إّن  قال تعالى : )كاّل  -4

 لوقوع الم المزحلقة في خبرها . والّسبب : الحظ أّن همزة )إّن( جاءت مكسورة 



 

 

 الّصفة ، مثل :  إذا وقعت في أّول جملة –سادساً 
ن أل + إن(  :وصورتها كالتّالي   مثل : .)اسم نكرة مجّرد مِّ

 صادٌق . إنّه  مررُت برجٍل  -1

 تندفع المياه ِمن أفواهها . إنّها رأيُت أسوداً  -2

 كبيرةٌ .إنّها تاريُخ العرِب حافٌل بإنجازاٍت  -3

 فاضٌل .  إنّه  جاء رجٌل  -4

 جميٌل . إنّه  سمعُت شعراً  -5

  ؛ )رجل ، أسود ، إنجازات ، رجل ، شعر( في الجمل الّسابقة مسبوقة بنكرة منّونة)إّن(  الحظ        

  ولهذا كسرنا همزتها .        

  

  :مثل )إّن( بفاصل هنا تفتح همزة إّن ، إْن فُصل بين االسم النكرة و :ة ـــامّ ـــة هــوظــحــلــم* 

 ن أفواهها .ها تندفع المياه مِّ وعلمي أنّـرأيُت أسوداً أ( 

ْن رجٍل لدّي أنّه صادب(        ٌق . سمعُت مِّ

 لوجود الفاصل بينها وبين االسم  )أّن(جاءت مفتوحة  ينفي المثال الّسابق )إّن(همزة الحظ       

 . وهو )علمي ، لدّي( النّكرة قبلها      

 .علّل فتح همزة )إّن( في المثالين الّسابقين  سؤال وزارّي :

 .الفاصل بينها وبين االسم النّكرة قبلها  لوجودجواب : 

 

 إذا وقعت في أّول جملة الحال ، مثل : –سابعاً 
 وصورتها )معرفة + إّن( ، مثل : 

 مأخوذون بروعته . وإنّهم تجّوَل الس يّاُح في القصِر  -1

 مأخوذوَن بسحرها . وإنّهم غادَر الس يّاُح البتراَء  -2

 ُمشِرقةٌ . وجوههموإّن غادر الّضيوُف المنزَل  -3

 االبتسامةَ ترتسُم على وجهه .وإّن خرَج الّطفُل ِمن منزِله  -4

ُم الّشعَر  -5  قاصٌد أْن يكون الّشعُر نفحاً ِمْن شذاه .وإنّــي أنّظِ

   )إّن(ولهذا فإّن همزة ة بأل أو باإلضافة إلى الّضمير( ؛)معّرفكلمات كلّها معرفة إّما )إن( الحظ ما قبل 

 ألنّها وقعت أّول جملة الحال . بب :والسّ تُكسر وجوباً  

ل بين االسم المعرفة و)إّن( بفاصل فالواجب فتح همزة )إّن( ، مثل :  أّما إْن فُصِّ

 . (وقَف المتفّرجون وعندي أنّهم مستمتعين بسحر األداءِ )  

  متفّرجون()اللوجود الفاصل بينها وبين المعرفة  ؛ )أّن(في المثال الّسابق جاءت مفتوحة )إّن( همزة     

 )عند( .وهو الّظرف     

 

 



 

 

 ً  إذا وقعت في أّول جملة القسم ، مثل : -ثامنا
 .  ، باهلل ، لعمري أو لعمرك ...()وهللا ، تاهلل : وذلك إذا وقعت بعد ما يشعر بالقسم مثل

 اإلنسان لفي ُخسٍر( .إّن  قال تعالى : )والعصرِ  -1

 لِمَن الُمرسلين( . ك  إنّـــقال تعالى : )يس ، والقرآِن الحكيِم ،  -2

 دَل خيٌر .ـالعإّن  وهللا -3

 د أوفاها حقّها .ـَمْن وصفها قإّن  تاهللِ  -4

 ( .لفي سكرتهم يعمهونَ هم إنّـ كقال تعالى : )لعمرُ  -5

دون  ألنّها أّول جملة القسم  والّسبب :في األمثلة الّسابقة تجدها مكسورة )إّن( الحظ همزة 

  :فاصل بينهما ، أّما إْن ُوِجَد فاصل بينهما فالواجب فتح همزة إّن ، مثل 

 . (َمْن صدَق أفلحعندي أّن  تاهلل)  

الفاصل بينهما وهو  والّسبب : ؛لمثال الّسابق رغم وجود القسموجوباً في ا)إّن(  فُتِحت همزة

  )عند( . الّظرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــحــمــد هللا تــعــالــــىانــتــهـــى ب                                     

 إعــــــداد الـــُمــعـــلِّّـــم : جـــعـــفـــر يـــوســـف الــمــحــيـــســــن

 انـــتــــظـــرونـــا فـــي تـــطــبــيــقــات نـــحــويّـــة وصــرفـــيّــــة

 ّي قـــريـــبـــاً جــــــّداً للفرع األدب 3قـادمـة على ماّدة النّحو والّصرف عربي تخّصص م         

 إْن شــــاء هللا تـــعــــالــــى

 لالستفسارات وأخذ المالحظات العاّمة الّرجاء االتّصال على هاتف رقم :

0776494314  /0797671562 

ــن  هللا وحـــده ـــْن تــوفــيــٍق فــمِّ  هــذا وإْن كــان مِّ

ـــْن ســهـــٍو أو تــقــ ــْن نــفــســيوإْن كــان مِّ  صــيــٍر أو نــســيــاٍن فــمِّ

 والــّشــيــطــانِّ وأنــا مــنــهــمــا بـــراءٌ 

 ســبـــحـــان ربـّــك رّبِّ الــعـــّزة عـــّمـــا يــصـــفــــون وســـالٌم عـــلــى الــُمــرس ــلــيـــن

 والــــحــــمــــدهلل رّب الـــعـــالــــمــــيــــن

 


