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  مفھومھ، أدواتھ، معانیھ:االستفھام

  
Û قسمانوھو . المتكلم لمعرفة ما یجھلھھو عمل لغوّي یقوم بھ  :تعریف االستفھام:  

Û  الھمزة–ھل (االستفھام عن مضمون الجملة بـ  :األولالقسم :(  

  :، ویكون الجواب عنھا كما یليالجملة المثبتةیسأل بھا عن مضمون : ھل -١

  .باقي الجملة كما ھي " + ھل" مكان )نعم : (في حال اإلثبات بـ* 

  .باقي الجملة+ لم أو ما" + لـھ"ان ـ مك )ال : (ي بــال النفـفي ح* 

    إلى الفقراء؟ھل أحسنَت: مثال

  . أحسن إلى الفقراءلم ،ال: وفي حال النفي .    إلى الفقراء أحسنُت،نعم: اإلجابة في حال اإلثبات 

  

  : استعماالتةثالثولھا : الھمزة -٢

  : كما یلي "ھل"، ویكون الجواب عنھا مثل الجملة المثبتةیسأل بھا عن مضمون : األول •

  .باقي الجملة كما ھي" + الھمزة"مكان ) نعم (:في حال اإلثبات بـ * 

  .باقي الجملة+ لم أو ما" + الھمزة"ان ـمك ) ال (:ال النفي بـ ـــفي ح* 

    نصیحة والدك؟أسمعَت: مثال

  .الديأسمع نصیحة و لم ،ال: وفي حال النفي .    نصیحة والديسمعُت ،نعم: اإلجابة في حال اإلثبات 

  

  :، فیكون الجواب عنھا كما یليالجملة المنفّیةیسأل بھا عن مضمون  :الثاني •

  .باقي الجملة دون أداة النفي" + الھمزة" مكان )بلى: (في حال اإلثبات بـ * 

  .باقي الجملة بأداة النفي" + الھمزة"مكان ) نعم: (ال النفي بـ ــفي ح* 

  ألم یرفع العلم شأن صاحبھ؟: مثال

  . یرفع العلم شأن صاحبھلم، نعم:وفي حال النفي .   رفع العلم شأن صاحبھی، بلى: ة في حال اإلثبات اإلجاب

  

  .أحد الشیئینویكون الجواب بتعیین ) أم(، ویأتي بعدھا واحد من شیئین أو أكثرأن یسأل بھا عن : الثالث •

  .  بالحّقشھدُت : فتقولبتعیین أحد الشیئین،  اإلجابة تكون " بالحّق أم بالزور؟ أشھدَت:"مثال

  

  .االستفھام عن عنصر من العناصر المكونة للجملة  :ثانيالالقسم 

  :وھو عمل لغوي یطلب بھ المتكلم تعیین عنصر من عناصر الحملة مستعمًال أحد أسماء االستفھام اآلتیة

   شعراء المعلقات؟من:  مثال          )لــــــللعاق:(  ْنــَم*

   بنى الفراعنة؟ماذا: مثال" ذا"بـ " ما" حاجتك یا بني؟ وقد تقترن ما: مثال           )ل العاقلغیر:(ـــا م*

  متى یقام معرض الكتاب؟:  مثال          )انـــــللزم(  :متى*

  حرین؟ب تقع الأین: مثال           )انــــــللمك( :أین *

   قضیت اإلجازة؟كیف:  مثال          )الــــــــللح(:كیف*

   دیناًرا اّدخرت؟كم:  مثال          )ددــــــــللع (:مـــك*

  )للعاقل ولغیر العاقل وللزمان وللمكان وللحال بحسب ما تضاف إلیھ (  :أي*

  )لغیر العاقل( درس ذاكرت؟ أي   /        )  للعاقل( طالب تفوق في االمتحان؟ أي: أمثلة

  )للمكان( بلد أنت؟ أيمن  /         )    للزمان( عصر عاش المتنّبي؟ أي في         

الصدارة في الجملة، وال وألسماء االستفھام فھي معربة،  ) أي(أسماء االستفھام كلھا مبنّیة ما عدا       : ملحوظة
  . وتعرب على حسب موقعھا في الجملة.یتقّدم علیھا إال حرف الجر

- ١ -  
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  :نماذج لإلعراب §
  . اسم استفھام مبني في محل رفع مبتدأ:من                                أصحاب المعّلقات؟من  -١

  . مبني في محل رفع مبتدأم  اسم استفھا:ما                                                ؟اسمك ما -٢

  .اسم استفھام مبني في محل نصب مفعول بھ: ماذا                                       ؟قرأت أمس ماذا -٣

  . اسم استفھام مبني في محل رفع خبر مقدم:متى                                         ؟نصر اهللا متى -٤

   . في محل رفع خبر مقدم  اسم استفھام مبني:أین                                            ؟ المفرُّأین   -٥

  . مبني في محل نصب على الظرفیة اسم استفھام: أین                                      ؟تقع البحرین أین -٦

  . اسم استفھام مبني في محل رفع خبر مقدم:كیف                                           كیف الحال ؟ -٧

  . اسم استفھام مبني في  محل نصب حال:كیف                                ؟قضیَت اإلجازة كیف -٨

  .  في محل نصب مفعول بھ مبني  استفھام   اسم:كم                                    ؟خرِتدیناًرا اّد كم -٩

  . في محل نصب على الظرفیة مبني  اسم استفھام :كم                                     ؟یوًما صمَت كم -١٠

  . بالباءفي محل جر ھام مبني اسم استف :كم                                ؟تصّدقت بكم دینارا  -١١

  .فتحة الظاھرة مفعول بھ منصوب بال:أي                          ؟"آیات اهللا تنكرونأيَّ ف" -١٢

  .اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاھرة :أي                       ؟"فبأيِّ آالء ربكما تكذبان" -١٣

  

  أسلوب األمر والنھي

  
Û و طلب القیام بعمل ما أو االتصاف بصفة على وجھ اإللزام ھ:األمر:أوًال. 

  

Û صیغ األمر:  

  " على القوم الكافرینوانصرنا ، أقدامناوثبِّت ، علینا صبًراأفرغربنا :"مثال : فعل األمر-١

   . رحمكولتصل إلى جیرانك ، ولتحسن،  بالمعروف لتأمر :  مثال: المضارع المقترن بالم األمر-٢

  .لمحتاجیناوعوًنا ،لمساكین اوإطعاًما ، الفقراءرحمة: مثال: ب عن فعل األمر المصدر النائ-٣

  . الكذبوحذار األخالق فتمّسك بھا، ودونك نفسك ھذِّبھا، علیك:  نصیحتي إلیك: مثال:  اسم فعل األمر-٤

  

Û ھو طلب الكفِّ عن القیام بالفعل على وجھ اإللزام:النھي: ثانًیا .  

  

Û فعل مضارع مجزوم + الناھیة" ال": واحدة ھي للنھي صیغة :صیغة النھي.  

  

  : أمثلة

  " باهللاتشرْكیا بني ال   "-١

  .؛ ألنھ صحیح اآلخرالسكونفعل مضارع مجزوم بعد ال الناھیة وعالمة جزمھ :تشرك 

  

   " من األشرارتدُن وال  وراء منكرتجِر في شّر وال تسَعال "  -٢

، ألنھ ا معتل ة   ح ذف ح رف العل ة   د ال الناھیة وعالم ة جزمھ ا    أفعال مضارعة مجزومة  بع    :تدُن/ تجِر/ تسَع
  .اآلخر

  

  "  أموالكم بینكم بالباطلتأكلوا وال -٣

  .؛ ألنھ من األفعال الخمسةجزمھ حذف النونمضارع مجزوم بعد ال الناھیة وعالمة  :تأكلوا

- ٢ -  
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  فــــــاء السببّیة 

  : تمھید
  :أنواع الفعل المضارع* 

  .... یأكل – یستغفر –ینطلق : مثل . ھو ما كان آخره حرًفا صحیًحاو:  الصحیح اآلخر-١

  . یقضي- یسعى -یدعو: مثل) الیاء/األلف/الواو( وھو ما كان آخره حرًفا من حروف العلة: المعتل اآلخر-٢

  )یاء المخاطبة /ألف االثنین/ واو الجماعة : (وھو كل فعل مضارع اتصل بھ:  األفعال الخمسة-٣

  .نــیــتسمع/ ن اــ تسمع–ن اــیسمع/ ن وــ تسمع–ن وــیسمع: مثل

  

  :عالمات نصب الفعل المضارع*

  . إذا كان الفعل صحیح اآلخر أو معتل اآلخر بالواو أو بالیاء: الفتحة الظاھرة-١

  . معتًال باأللف إذا كان الفعل: الفتحة المقّدرة-٢

  .إذا كان الفعل من األفعال الخمسة:  حذف النون-٣

  

Û من أدوات نصب الفعل المضارع، وسمیت بذلك؛ ألن ما قبلھا یكون سبًبا لما بعدھا: لسببّیةفاء ا.  

Û  ی شمل ، والطل ب  طل ب  أو نف ي : لكي تنصب فاء السببّیة الفعل المضارع البّد أن ی سبقھا         : شرط عملھا       :

  ]التحضیض/ العرض / ي الترّج/ ي التمّن/ االستفھام / النھي / األمر [

  :أمثلة

  . )ما( : بنفيسبق   )أطلب(  . العفوفأطلَب أخطأت ما -١

  . فعل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة؛ ألنھ صحیح اآلخر :وإعرابھ

  

  )اعرف: أمر (بطلبسبق ) تعرف. ( أھلھفتعرَفف الحّق ِر اْع-٢

  .  الظاھرة؛ ألنھ صحیح اآلخرفعل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ الفتحة :وإعرابھ

  

  )ھل  :استفھام (بطلبسبق ) أعطیھ". (؟فأعطَیھھل من سائل  "-٣

  . فعل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة؛ ألنھ معتل اآلخر بالیاء :وإعرابھ

  

  )لعلك: رّجيالت (بطلبسبق )  )تنمو. ( معارفكفتنمَو لعلك تقرأ كثیًرا -٤

  . فعل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة؛ ألنھ معتل اآلخر بالواو :ابھوإعر

  

  )أال :العرض (بطلبسبق ) ترقى. ( منزلتك عندھمفترقى أال تعاون إخوانك -٥

  .فعل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ الفتحة المقّدرة؛ ألنھ معتل اآلخر باأللف :وإعرابھ

  

  )ال تنازعوا :النھي (بطلبسبق  ) فتفشلوا ( " وتذھب ریحكمفتفشلواوال تنازعوا  "-٦

  . فعل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ حذف النون؛ ألنھ من األفعال الخمسة :وإعرابھ

  

  )لیت: يالتمّن(بطلبسبق )  فأفوز("  فوًزا عظیًمافأفوَز لیتني كنت معھم ای "-٧

  .ل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة؛ ألنھ صحیح اآلخرفع :وإعرابھ

  

  )ھال: التحضیض(بطلبسبق ) فأعطیك( . الجائزةكفأعطَی ھال تجتھد -٨

  .فعل مضارع منصوب بعد فاء السببّیة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة؛ ألنھ معتل اآلخر بالیاء: وإعرابھ

- ٣ -  
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  اءأسلوب الشرط والجز
Û وال شرط وجملة جواب الشرط أو الجزاء،جملة ال: ن من جملتین ھو تركیب تالزمّي یتكّو:أسلوب الشرط

  .تتحقق الثانیة إال باألولى، وتربط بینھما أداة تسّمى أداة الشرط فتصّیرھما كالجمة الواحدة

  

Û غیر جازمة-٢.          حازمة-١:  نوعان:أنواع أدوات الشرط .  

  

Û وھي .  ال تؤثر في إعراب الفعل بعدھا وھي:شرط غیر الجازمةأدوات ال: أوًال :  

  . ظرف للزمان المستقبل  ] إذا[ -١

  . أحسنت إلى الناس أحّبوكإذا :مثال

  . تفید امتناع الجواب المتناع الشرط ] لو [-٢

  " أنھم فعلوا ما یوعظون بھ لكان خیًرا لھم وأشّد تثبیًتاولو : "مثال

  .ع الجواب لوجود الشرط تفید امتنا] لوال [-٣

  " فضل اهللا علیكم ورحمتھ لكنتم من الخاسرینولوال : " مثال

  .تفید تكرار وقوع الجواب لتكرار وقوع الشرط، وال یلیھا إال فعل ماٍض]  كلما [-٤

  "عیدوا فیھا أرادوا أن یخرجوا منھا ُأكلما : "مثال

  .، وال یلیھا إال الماضي"حین"بمعنى  ]لمَّا [-٥

  . حضرت الصالة قمنا إلیھالمَّا  :مثال

  

Û وھي التي تجزم فعلي الشرط والجواب:أدوات الشرط الجازمة: ثانًیا .  

  . إذا كان الفعل صحیح اآلخر :  السكون-١ :وعالمات الجزم ھي  

  .     إذا كان الفعل معتل اآلخر: حذف حرف العلة -٢                              

  .   إذا كان الفعل من األفعال الخمسة:  حذف النون -٣                              

  

Û حروف وأسماء:  أدوات الشرط الجازمة قسمان:الشرط الجازمة   أدواتأقسام  

  : ھو حرف شرط واحد ھو : الشرط حروف: األولالقسم 

  .      ویفید ربط الجواب بالشرط : ]إْن[  -

  " تتقوا اهللا یجعل لكم فرقاًناإن : "مثال

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف النون؛ ألنھ من األفعال الخمسة :  "تتقوا"عل الشرط ف

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح اآلخر " :یجعل"فعل الجواب 

  

  : وھي:أسماء الشرط : الثاني القسم 

  . تستعمل للعاقل]َمْن [  •

  " یؤمن باهللا یھِد قلبھومن : " مثال

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح األخر" : یؤمن"شرط فعل ال

  .؛ ألنھ معتل اآلخر"الیاء "فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة " :یھِد"فعل الجواب 

  

  . تستعمالن لغیر العاقل] مھما –ما [  •

  " تفعلوا من خیر یوفَّ إلیكموما: " مثال

  .ضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف النون؛ ألنھ من األفعال الخمسةفعل م" : تفعلوا"فعل الشرط 

  .؛ ألنھ معتل اآلخر"األلف "فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة " :یوفَّ"فعل الجواب 

- ٤ -  
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  .سراف تكن كثرة مالك ینقص باإلمھما : مثال

  .ح األخرفعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحی" : تكن"فعل الشرط 

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح اآلخر " :ینقص"فعل الجواب 

  

  . تستعمالن للداللة على الزمان] أیَّان –متى [  •

  . تّدخر ماًال ینفع وقت الشّدةمتى : مثال

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح األخر" : تّدخر"فعل الشرط 

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح اآلخر " :فعین"فعل الجواب 

  

  . تسأل اهللا یعطكأّیان : مثال

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح األخر" : تسأل"فعل الشرط 

  .؛ ألنھ معتل اآلخر"الیاء "فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة " :یعطك"فعل الجواب 

  

  . تستعمل للداللة على المكان] حیثما – أنى – أینما –أین [  •

  "كم الموتك تكونوا یدرأینما : "مثال

  .حذف النون؛ ألنھ من األفعال الخمسة فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ" : تكونوا"فعل الشرط 

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح اآلخر " :كمكیدر"فعل الجواب 

  

  . تتوفر فرص العمل یسَع إلیھا الشبابماحیث : مثال

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون؛ ألنھ صحیح األخر" : تتوفر"فعل الشرط 

  .؛ ألنھ معتل اآلخر"األلف "فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة " :یسَع"فعل الجواب 

  

  . تستعمل للداللة  على الحال]كیفما [  •

  "وا یولَّ علیكم تكونكیفما : " مثال

  .حذف النون؛ ألنھ من األفعال الخمسة فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ" : تكونوا"فعل الشرط 

  .؛ ألنھ معتل اآلخر"األلف "فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة " :یولَّ"فعل الجواب 

  

  .بحسب ما تضاف إلیھ. ل تستعمل للداللة على العاقل وغیر العاقل والزمان والمكان والحا]أي [  •

  )تدل على العاقل.     ( خیر یلَق الجزاءال إنسان یدُع إلى أي : مثال

  .؛ ألنھ معتل اآلخر"الواو "حذف حرف العلة فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ" : یدُع"فعل الشرط 

  . اآلخر؛ ألنھ معتل"األلف "حذف حرف العلة فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ " :یلَق "فعل الجواب 

  

  )تدل على الزمان.    (  وقت تستثمره في القراءة یرَق بھ عقلكأي : مثال

  .السكون؛ ألنھ صحیح اآلخر فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ" : تستثمره"فعل الشرط 

  .؛ ألنھ معتل اآلخراأللف "حذف حرف العلة فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ " :یرَق"فعل الجواب 

  

  .محل جزمشرط والجواب قد یأتیان ماضیین فیكونان في  فعلي ال:ملحوظة  •

  . ترك هللا شیًئا أبدلھ اهللا خیًرا منھمن : مثال

  )فعل الشرط. (فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم" : ترك"فعل الشرط 

  )فعل جواب الشرط.(فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم " :أبدلھ"فعل الجواب 
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  ب الطلبجزم المضارع في جوا
  

Û    ب شرط أن یت ضمن   ....)  االس تفھام  – النھ ي  –األم ر  ( المضارع في جواب الطل ب        الفعل  یجزم :قاعدة
  .معنى الشرط

  .واصوموا تصحُّ : مثال

وعالم ة جزم ھ ح ذف الن ون؛ ألن ھ م ن       " األم ر "فعل مضارع مجزوم لوقوعھ ف ي ج واب الطل ب          : واتصحُّ
  .األفعال الخمسة

  

  .سُم مكانتكال تھمل عملك ت : مثال

؛ " ال واو "حذف حرف العلة وعالمة جزمھ " النھي"فعل مضارع مجزوم لوقوعھ في جواب الطلب      : تسُم
  .اآلخرألنھ معتل 

**********  

  اقتران جواب الشرط بالفاء
  

Û   یقترن جواب الشرط بالفاء في الحاالت اآلتیة:قاعدة :  

  

  .جملة اسمّیةإذا كان جواب الشرط  :األولى 

  )جملة اسمّیة(  "فھو حسبھومن یتوّكل على اهللا ": مثال
  ضمیر مبني في محل رفع                      خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة      

          مبتدأ
                                       

  . فعًال طلبیاإذا كان جواب الشرط  :الثانیة 

  .تھمل فال    متى اقترب االمتحان /"       اهللافاسألإذا سألت  : "مثال

  

   .)ال حبذا/ حبذا / لیس / عسى / بئس / نعم ( مثل فعًال جامًدا إذا كان جواب الشرط :الثالثة

  . ما تصنعونفنعم  ، إن تتعاونوا على الخیر " مّنافلیسمن غشنا  : " مثال

  

  )لن/ ال / ما (منفیا بـ  إذا كان جواب الشرط :الرابعة 

  . یھزموافلنإن یتحد العرب            /           " أرسلناك علیھم حفیًظافماوا وإن توّل : " مثال

  .أحًدا  یخاففال أّیان یرِض المؤمن رّبھ           

  

  )لقد/ قد (مسبوًقا بـ   إذا كان جواب الشرط :الخامسة 

  "  أطاع اهللافقدمن یطع الرسول : " مثال

  

  )سوف/ السین (مسبوًقا بحرفي االستقبال  إذا كان جواب الشرط : السادسة 

  . یدخل الجنةفسوفمن یتِق اهللا .                   یتفّوقــفسأي طالب یجتھد  : مثال

  

  .التفصیلّیة" اأمَّ"جواب  إذا كان جواب الشرط  :السابعة 

  "فحّدث، وأمَّا بنعمة رّبك فال تنھر، وأمَّا السائل فال تقھرفأمَّا الیتیم  : "مثال
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  اإلثبات والنفي في الجملة االسمّیة
  

Û ھي الجملة التي تحقق فیھا اإلسناد ولم یبطلھ نفي:االسمّیة المثبتةالخبرّیة الجملة :أوًال .  

  . نفيالمسند إلیھ، والمسند مثبتان لم یسبق أیا منھما أداُة: فركنا اإلسناد    . إن العلم سبیل الرقي : مثال

  

Û تؤّكد  بعّدة مؤّكدات ھي :  االسمّیة المثبتة برّیة الخمؤّكدات الجملة :  

  

  ) ضمیر الفصل/ القسم " / إنما"القصر بـ ) / ما و إال(الحصر بـ / الم االبتداء / أنَّ / إنَّ (

  

  .منتصرـل اإلسالم إنَّ لعمري : ١مثال 

  .) والم التوكید"  إنَّ"وحرف التوكید " لعمري"القسم : جملة اسمّیة مثبتة مؤّكدة بثالثة مؤّكدات (

  

  . األعذار الواھیةإال وجد ما المھمل أنَّعلمت  : ٢مثال 

  ".) ما وإال"والحصر بـ "  إنَّ"حرف التوكید : جملة اسمّیة مثبتة  مؤّكدة  بمؤّكدین(

  

  ")إنَّما: "جملة اسمّیة مثبتة مؤّكدة  بمؤّكد واحد ھو أداة القصر"  ( المؤمنون إخوةإنَّما ": ٣مثال 

  

************  

Û  وھي التي یدخل علیھا ما ینفي إسناد الخبر إلى المبتدأ:الجملة الخبرّیة االسمّیة المنفّیة :ثانًیا .  

  .  حمایة السالم لیست باإلعداد للحرب : مثال

  ".المسند إلیھ"إلى حمایة السالم " المسند"إسناد اإلعداد للحرب " لیس"نفت : ففي المثال السابق 

  

Û جملة الخبرّیة االسمّیةأدوات نفي ال :  

  

  )غیر/ الت / ال النافیة للجنس / ما العاملة عمل لیس / لیس : (ھي

   :أمثلة

 .وأداة النفي لیس ة،  جملة اسمّیة منفّی-         .    الصدق محمود العاقبةلیس -١

 .فیة للجنس وأداة النفي ال الناة،  جملة اسمّیة منفّی-     "                   إكراه في الدینال" -٢

 .وأداة النفي ما العاملة عمل لیس ة،  جملة اسمّیة منفّی-"                          ھّن أمھاتھمما"  -٣

 . وأداة النفي الت ة، جملة اسمّیة منفّی-  .          ساعة مندموالتندم المھمل  -٤

  .یروأداة النفي غ ة،  جملة اسمّیة منفّی-  .       محمودغیرالتقصیر في العمل  -٥
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  اإلثبات والنفي في الجملة االسمّیة
  

Û  تؤّكد  بعّدة مؤّكدات ھي :مؤّكدات الجملة الخبرّیة الفعلّیة المثبتة  :  

  )فعل ماٍض + قد و لقد  (-١ 

  " نصركم اهللا ببدر وأنتم أذّلةولقد"  /  "  سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجھاقد: " مثال

  

  )لمطلقالمفعول ا (-٢

  "تكلیًماوكّلم اهللا موسى  : "مثال

  

  )لَعْمُر اهللا/ ورّب الكعبة / باهللا / تاهللا / واهللا : ()القسم ( -٣

  " آثرك اهللا علینالقد تاهللاقالوا  : " مثال

  

  .)الفعل المضارع أو األمر" + الساكنة " والخفیفة"مشّددةال" نونا التوكید الثقیلة (-٤

  "  أصنامكم بعد أن توّلوا مدبریننَّوتاهللا ألكید : " مثال

  . واجبكْنـ درسك ، واكتبْن          ذاكر 

  

  ")النفي واالستثناء"وأسلوب الحصر بـ " إنَّما"أسلوب القصر بـ (-٥

  " یتقّبل اهللا من المتقینإنَّما : "مثال

  . كریمإال أكرم النساء ما          

  

Û ّیةفعلأدوات نفي الفعل في الجملة الخبرّیة ال:  

  . تدخل على الفعل الماضي وتنفیھ في الزمن الماضي]ما  [ -١

  " نقص مال من صدقةما: " مثال 

  

 تدخل على المضارع فتنفیھ في الزمن الحاضر، وقد یكون النفي غیر مقّید بزمن معّین، وال ت ؤّثر         ]ال   [ -٢
  .على المضارع إعرابیا

   " المؤمن من جحر مرتین  ُیلدُغال: " مثال 

  

تدخل عل ى الم ضارع فتنفی ھ وتح ّول زمن ھ م ن الح ال أو االس تقبال إل ى الماض ي، وتج زم الفع ل                    ] لم   [ -٣
  .المضارع

  .مضارع مجزوم وعالمة الجزم السكون:    یتخّلْف . المجتھد عن درسھ یتخّلْفلم: مثال 

  

م  م ع توّق ع ح دوث     تدخل على المضارع فتنفي وقوعھ في الماضي ویمتّد النفي حت ى زم ن ال تكلُّ     ]لمَّا   [ -٤
  .الفعل في المستقبل، وتجزم الفعل المضارع

  .مضارع مجزوم وعالمة الجزم السكون:    تظھْر . نتیجة االمتحان تظھْرلمَّا: مثال 

  

  .تدخل على المضارع فتنفي وقوعھ في المستقبل، وتنصب الفعل المضارع ]لن  [ -٥

  . منصوب بعد لن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرةمضارع:    یھزَم . اإلسالم أبًدا یھزَملن: مثال 

  

  مع أطیب المنى بالتوفیق والتفوق
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