
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد مجاهد علي سليمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  مملكة البحرین

  وزارة التربیة والتعلیم

  مدرسة أحمد العمران الثانویة

  

  

  

  

  قواعد النحو

  الصف الثالث الثانوي

  الفصل الدراسي األول 

  301عرب 

  

  

  محمد مجاھد علي سلیمان / من إعداد األستاذ
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  معانیھ –أدواتھ  –مفھومھ  -االستفھام : الدرس األول 

  .ل لغوي یؤدیھ المتكلم لمعرفة ما یجھلھھو عم:  االستفھام

  

  -: عن مضمون الجملة ویكون لھما الصدارة) الھمزة( و ) ھل( االستفھام بحرفي االستفھام : أوال

  

  : مثل ) ال( في اإلثبات ، وفي النفي ) نعم ( ویكون الجواب  عن مضمون الجملة المثبتة) ھل (االستفھام بـ  - 1

  .ال لیس لدي ھوایة مفضلة: نعم لدي ھوایة مفضلة ، ونقول في النفي : ول في اإلثبات فنق ھل لدیك ھوایة مفضلة؟ -

  : االستفھام بالھمزة و لھا ثالثة استعماالت ھي - 2

  :مثال) : ھل( في النفي مثل ) ال( في اإلثبات و ) نعم ( یسأل بھا عن مضمون جملة مثبتة ویكون الجواب  -أ

  .ال ال یرضى الحر بالھوان: ونقول في النفي . نعم یرضى الحر بالھوان : اإلثبات أیرضى الحر بالھوان؟ نقول في  -

  :مثل ) نعم (وفي النفي ) بلى( الجملة المنفیة  فتكون اإلجابة في اإلثبات یسأل بھا عن مضمون  -ب

نعم لم نك في سما العلیا : النفي ونقول في . بلى كنا في سما العلیا الثریا: ألم نك في سما العلیا الثریا؟ نجیب في اإلثبات  -
  .الثریا

  : المعادلة ، وتكون اإلجابة بتعیین المستفھم عنھ مثل ) أم ( یسأل بھا عن واحد من شیئین أو أكثر ، وتأتي بعدھا  -ج

  .ركبت طائرة: أو نقول . ركبت قطارا: أركبت قطارا أم طائرة ؟ فنقول في اإلجابة  -

  

  : وأسماء االستفھام ھي: باستعمال أسماء االستفھام  ن عناصر الجملةاالستفھام  عن عنصر م: ثانیا 

  

قائل نص الحقیقة المرة عبد اهللا : أو . عبد اهللا الزاید قائل نص الحقیقة المرة : من قائل نص الحقیقة المرة ؟ ج : للعاقل :  من
  .الزاید

  قرأت لشعراء التیار اإلحیائي؟ ماذاالمرة ؟  ما التیار األدبي الذي ینتمي إلیھ نص الحقیقة: لغیر العاقل  :ما 

  السفر؟ متىیعقد اختبار المنتصف ؟ متى : للزمان :  متى

  أین متحف البحرین ؟  أین یوجد مقر الجامعة العربیة ؟: للمكان :  أین

  كیف یحقق العرب مجد اآلباء ؟ كیف حالك؟:  للحال:كیف 

  قصیدة قرأت؟ كم العبا في فریق كرة القدم ؟ كم  :للعدد: كم 

  في أي بلد ولد رسول اهللا علیھ السالم ؟ ): بحسب ما تضاف إلیھ( للعاقل وغیر العاقل وللزمان وللمكان والحال :  أي

  )للزمان( أي ساعة وصلت؟  -)  للعاقل(  أي صدیق صاحبت؟ )للمكان( 

  

  :  قاعدة

یتقدمھا إال حرف الجر  الستفھام الصدارة في الجملة والفھي معربة ، وألسماء ا) أي ( أسماء االستفھام كلھا مبنیة ماعدا  - 1
  عم یتساءلون ؟ كتاب من ھذا؟: أو المضاف مثل 

أسماء االستفھام تعرب حسب موقعھا في الجملة فقد تكون خبرا مقدما وقد تكون مبتدأ أو في محل نصب على الظرفیة أو  - 2
  .حاال أو مفعوال بھ أو نائبا عن المفعول المطلق

  

  :  سماء االستفھامإعراب أ

  .اسم استفھام مبني في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم: من ذا " من ذا الذي یقرض اهللا قرضا حسنا "  -

  .اسم استفھام مبني في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم : ما حاجتك؟ ما  -

  .اسم استفھام مبني في محل نصب مفعول بھ مقدم: ماذا أحببت؟ ماذا  -

  .مبني في محل جر اسم استفھام : عن حرف جر ، ما : عم " عم یتساءلون ؟"  -

  .اسم استفھام مبني في محل رفع خبر مقدم : متى السفر؟ متى -

  .اسم استفھام مبني في محل نصب على الظرفیة : متى صلیت ؟ متى  -

 اسم استفھام مبني في محل رفع خبر مقدم : أین الحقیقة ؟ أین -

  .تفھام مبني في محل نصب على الظرفیةاسم اس: أین سافرت ؟ أین  -

  .تمییز منصوب بالفتحة: كتابا .  اسم استفھام مبني في محل نصب مفعول بھ: كم كتابا قرأت ؟ كم  -

  .اسم استفھام مبني في محل رفع مبتدأ: كم العبا في فریق كرة القدم ؟ كم  -

  .فیة اسم استفھام مبني في محل نصب على الظر :كم ساعة انتظرت ؟ كم  -
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  .اسم استفھام مبني في محل نصب نائب عن المفعول المطلق: كم ضربة ضربت ؟ كم 

  .مفعول بھ منصوب بالفتحة الظاھرة : أي كتاب تقرأ ؟ أي  -

  .مبتدأ مرفوع بالضمة أو خبر مقدم : أي الرجال المھذب ؟ أي  -

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

  .اسم استفھام مبني في محل نصب حال: سافرت ؟ كیف كیف  -

  

  :یأتي ستفھام المناسبة لكل جواب مماصغ جملة اال: تدریب 

 .أعجبني ما قلت هللاإي وا:جملة الجواب  - 1

  : جملة االستفھام  - 

   .لم یعجبني ما قلت. نعم :جملة الجواب - 2

  : جملة االستفھام -

   .أعجبني ما قلت. بلى :جملة الجواب - 3

  : جملة االستفھام -

  .نحن في حاجة إلى العلم.بلى:جملة الجواب - 4

  : جملة االستفھام -

  أسلوب األمر والنھي:  الدرس الثاني

  : األمر: أوال

  :  ولھ أربع صیغ ھيعمل لغوي یتطلب القیام بعمل ما على وجھ اإللزام ،  

  .الضیف  أكرموا - اهللا   اتق – "ن عن الجاھلی أعرضبالعرف و أمرالعفو و خذ "مثل : فعل األمر  - 1

  .إلى معلمك  لتصغ :المضارع المقترن بالم األمر  - 2

  .بالقواریر رفقاآل یاسر ،  صبرا: المصدر النائب عن فعلھ  - 3

  .الغش حذارالكتاب فطالعھ،  دونكعني ،  إلیك نفسك ،علیك : اسم فعل األمر  - 4

  

  .ف حرف العلة أو على حذف النون فعل األمر یبنى على السكون أو على حذ :قاعدة 

  : النھي: ثانیا 

  .بالفعل على وجھ اإللزامقیام العمل لغوي یتطلب الكف عن                   

  "وال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل : " الفعل المضارع المسبوق بال الناھیة مثل  : صیغة النھي ھي -

  

   : عالمات جزم الفعل المضارع

فعل مضارع مجزوم بال الناھیة ) تتكبر( .فالكبر مھلكة تتكبر ال :ا كان المضارع صحیح اآلخر مثل إذ: السكون  - 1
  .وعالمة جزمھ السكون

فعل مضارع مجزوم بال الناھیة ) تفش .( ال تفش سر الغیر : المضارع معتل اآلخر مثل ن اك إذا: حذف حرف العلة - 2
 .وعالمة جزمھ حذف حرف العلة

فعل ) تحزنوا –تھنوا ( "تحزنوا وأنتم األعلون  وال تھنوا وال: " ن المضارع من األفعال الخمسة مثلإذا كا:حذف النون  - 3
مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة وواو الجماعة ضمیر متصل في محل رفع 

  .فاعل 

  فاء السببیة: الدرس الثالث
  :  فاء السببیة

 .وجوبا بعدھا  في جواب طلب محض أو نفي محض، وتفید أن ما قبلھا سبب لما بعدھالمضارع بأن مضمرة تنصب الفعل ا

  .األمر والنھي واالستفھام والتمني والترجي والعرض والتحضیض:  والطلب یشمل

  .لیس : والفعل ) لم  –ما  –ال : (أحرف النفي و

  : األمثلة

  )أخاف فعل مضارع منصوب بفاء السببیة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره. (من أحد  فأخافما خطأت : النفي  - 1

  )یعلو فعل مضارع منصوب بفاء السببیة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة .( قدرك  فیعلواجتھد : األمر  - 2

نھ من األفعال تندموا فعل مضارع منصوب بفاء السببیة وعالمة نصبھ حذف النون أل.(  فتندمواال تقصروا : النھي  - 3
  )الخمسة وواو الجماعة ضمیر متصل في محل رفع فاعل
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  )فعل مضارع منصوب بفاء السببیة وعالمة نصبھ الفتحة المقدرة  یجزى( خیرا ؟  فیجزى ھل من متصدق: االستفھام- 4

ة نصبھ الفتحة فعل مضارع منصوب بفاء السببیة وعالم یقضي .( على الخالفات  یقضيف لیت السالم ینتشر: التمني  - 5
  )الظاھرة على آخره

  . فنتحد لعلنا نجتمع على ھدف: الرجاء  - 6

  .كناهللا ع فیرضى أال تكرم الیتیم: العرض  - 7

  .ضمیرك فیستریح ھال قمت بالواجب: التحضیض  - 8

  

  : التدریبات

 -:قھوالطلب أو النفي الذي سب، عین كل فعل مضارع مسبوق بفاء السببیة ، مبینا عالمة إعرابھ - 1

  .ألم تتأثر بمواعظ القرآن فتسعى إلى عمل الخیر ) أ(

  .ال تكثر الكالم فتندم) ب(

  ھل من عاقل فیعرف الحقیقة ؟) ج(

  .ھّلا  تصدق فتسمو أخالقك) د(

  . أال تؤدون الصالة في وقتھا فتنالوا رضوان اهللا) ھـ(

   .لیس لك علي َدْین فأقضیھ لك) و(

  زاءأسلوب الشرط والج:الدرس الرابع 
  : أسلوب الشرط 

  .جملة الشرط ، وجملة جواب الشرط و ال تتحقق الثانیة إال بتحقق األولى: تالزمي یتكون من جملتین  تركیب                  

  .جواب الشرط+ فعل الشرط + أداة شرط تربط جملة الشرط والجواب : مكونات أسلوب الشرط 

  .جازمة ، وغیر جازمة :  أدوات الشرط نوعان

  

  :  أدوات الشرط غیر الجازمة: أوال 

  .إذا الصدق انتشر عمت الثقة بین الناس - إذا اتقیت اهللا حفظك من كل سوء : ظرف للزمن المستقبل : إذا  - 1

  .إجابة صحیحة لو فھمت المطلوب ألجبت : حرف امتناع المتناع :  لو - 2

  .نا وال صلینا لوال اهللا ما اھتدینا وال تصدق: حرف امتناع لوجود :  لوال - 3

  "كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فیھا : " تفید التكرار ویلیھا الفعل الماضي في الشرط والجواب:  كلما - 4

ولّما ورد ماء مدین وجد علیھ أمة من الناس : " ظرف بمعنى حین ویلیھا الفعل الماضي في الشرط والجواب :  لّما - 5
  "یسقون 

  

 : أدوات الشرط الجازمة: ثانیا 

  .حروف وأسماء : ، وھي قسمان وھي تجزم فعلي الشرط والجواب 

حرف شرط : إن . المطلوب تفھمإلى الحوار  تنصت إن: وتفید ربط الجواب بالشرط مثل :  إن : وحرف الشرط واحد ھو
فعل مضارع جواب الشرط مجزوم : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون ، تفھم : جازم ، تنصت 

  .المة جزمھ السكون ألنھ صحیح اآلخروع

  : سماء الشرط ھيأ

  .فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة :یتق " لھ مخرجا یجعلاهللا  یتق ومن: "  للعاقل: من 

ترتیب فعل شرط وجواب شرط على ال: تقدموا ، تجدوا " تجدوهألنفسكم من خیر  وما تقدموا: "  لغیر العاقل: مھما  –ما 
  .مجزومان بحذف النون ألنھما من األفعال الخمسة وواو الجماعة ضمیر متصل في محل رفع فاعل

  .باإلنفاق  ینقص كثرة المال مھما تكن -                                  

  .بالراحة تشعر الصالة أیان تؤد -عنك ربك   یرضعلى الطاعة متى تستقم  : للزمان: أیان  –متى 

  .الحیاة تر الماء أنى تجد – تجلس أجلسأین  – تفلحوابالنصیحة  حیثما تعملوا:  للمكان: حیثما  –أنى  –نما أی –أین 

  .یعاملوكالناس  كیفما تعامل:  للحال: كیفما 

 یحسنإنسان  أي – تقرأ تستفد كتاب أي : للعاقل وغیر العاقل وللزمان والمكان والحال بحسب ما تضاف إلیھ: أي 

  . تزرني تجدنيساعة  أي -من الضیاع   یحفظھمالھ التصرف في 

  :قاعدة 

  .حبھمنال الناس  من أحب: فعل الشرط والجزاء قد یكونان ماضیین فیكونان في محل جزم مثل  -
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  : المضارع في جواب الطلب الفعل جزم
أن یتضمن معنى أمر أو نھي أو استفھام أو تمن أو ترج ، بشرط : یجزم الفعل المضارع في جواب الطلب إذا سبق بـ 
  . الشرط  ، وحكم جزم المضارع في جواب الطلب جائز

  : مثل 

فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من : تؤجروا (  تؤجروا، اعملوا  تغنمال تبذر مالك 
رق ، لیت السماء تمطر ینم من الغ تنجھل تتعلم السباحة  -ماعة ضمیر متصل في محل رفع فاعل األفعال الخمسة وواو الج

  .عند اهللا تقبلالزرع  ، لعلك تخلص 

  :اقتران جواب الشرط بالفاء 
  

 –بئس  -  نعم –لیس ( فعال جامدا  –جملة اسمیة  –) لن –ال  –ما ( منفیا بـ : جواب الشرط یقترن وجوبا بالفاء إذا كان 
 –السین (رفي االستقبال حمقترنا بـ –) استفھام –ج تر –تمن  –نھي  - أمر( فعال طلبي ) لقد –قد ( مسبوقا بـ –) عسى
  .التفصیلیة) أما(جواب ) سوف

  

  : األمثلة

  . ینتخب  فلنمن یرشح نفسھ  - 1

  } ُیْظَلُموَن َال َوُھْم ِمْثَلَھا ِإالَّ ُیْجَزى َفَال ِبالسَّیَِّئِة َجاء َوَمن َأْمَثاِلَھا َعْشُر َفَلُھ ِباْلَحَسَنِة َجاء َمن{- 2

  "منا  فلیسشنا من غ" - 3

  . فقدرهمن قدرك  - 4

  " فال تنھروأما السائل  فال تقھرفأما الیتیم "  - 5

  . نكرمك فسوف متى تحضر - 6

  .ملكتھ فقد إذا أكرمت الكریم - 7

  .تسعد  فلیتكإن تقنع بالقلیل  - 8

  }  َصْوًما ِللرَّْحَمِن َنَذْرُت ِإنِّي َفُقوِلي َأَحًدا اْلَبَشِر ِمَن َتَرِینَّ َفِإمَّا{  - 9

  اإلثبات والنفي في الجملة الخبریة االسمیة:  الدرس الخامس
  

  .االسمیة  تكون مثبتة إذا تحقق فیھا اإلسناد ولم یبطلھ نفي  ، وتكون منفیة إذا نفي فیھا اإلسناد الجملة الخبریة 

 .فھي مثبتة: جملة تحقق فیھا ركنا اإلسناد  . الصدق یھدي إلى البر  -

       

   لیھ    مسندمسند إ

  .جملة اسمیة منفیة يھلكذب فى اإلنفي فیھا إسناد الھدایة  جملة .الكـــــذب ال یھدي إلى الجنة -

  

  مسند إلیھ         مسند

  

ضمیر  –القسم  –إنما  –)إال... ما( الحصر –أن  –إن  –الم االبتداء :  تؤكد الجملة االسمیة الخبریة بمؤكدات ھي :أوال
  .الفصل

  .ت التوكید في الجملة االسمیة الخبریة زاد اإلثبات قوة فیھاكلما زادت أدوا -

  

  :األمثلة

  .الم التوكید –إن  –القسم : مؤكدات ھي  ةجملة اسمیة خبریة مثبتة مؤكدة بثالث.  لجھاد الحیاة لعمرك إن -

  )إال..ما( الحصر  –أن : جملة اسمیة خبریة مؤكدة بمؤكدین ھما . سبیل النصر إالھو  مااالتحاد  أن وجدت -

  .إنما : جملة اسمیة مؤكدة بمؤكد ھو  .محمد طالب مجتھد إنما -

  ).أنا(وضمیر الفصل  -إن : جملة اسمیة مؤكدة بمؤكدین ھما " اهللا  أناإنني :" قال تعالى  -

  

  : الجملة الخبریة االسمیة المنفیة: ثانیا 

  .تكون ھذه الجملة منفیة إذا دخل علیھا ما ینفي إسناد الخبر إلى المبتدأ
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  : أدوات نفي الجملة الخبریة االسمیة

  .غیر  –الت  –النافیة للجنس ال  – )العاملة عمل لیس( ما  -لیس        

  

  : األمثلة

  .جملة اسمیة منفیة وأداة النفي فیھا ال النافیة للجنس ، وتعمل عمل إن وتنفي الخبر عن جنس اسمھا  .طالب علم مھمل  ال - 1

  .وھي من أخوات كان وتنفي حدوث الخبر في الزمن الحالي) لیس( أداة النفي  .الحق خافیا على أحد  لیس - 2

  ).المسند إلیھ( وھي تعمل عمل لیس ونفت إسناد الكذب إلى صفحات التاریخ ) ما( النفي أداة   .صفحات التاریخ كاذبة ما - 3

   ).الت(جملة اسمیة منفیة بـ . الت حین مناص  و }َمَناٍص ِحیَن ََلاَت و َفَناَدْوا َقْرٍن نم َقْبِلِھم ِمن َأْھَلْكَنا َكْم{ - 4

  .)غیر( جملة اسمیة منفیة بـ . محمود غیر اإلخالل بالواجب - 5

___________________________________________________________________________  

  فعلیةاإلثبات والنفي في الجملة الخبریة ال:  سادسالدرس ال
  

  - :المثبتة الجملة الخبریة الفعلیة: أوال 

القسم ، نون التوكید بنوعیھا ، إنما ، ما ، ونائبھ  ، المفعول المطلق مع الفعل الماضي)  قد ل (أو )قد (  : منھاتؤكد بمؤكدات  
  .إال ..

  

  : ألمثلةا

  .قد : جملة فعلیة مؤكدة بمؤكد واحد ھو" أفلح المؤمنون  قد"  - 1

الالم ، قد والم : بمؤكدات ھي ة مؤكدة جملة فعلی.." المسجد الحرام آمنین لتدخلن صدق اهللا رسولھ الرؤیا بالحق لقد " - 2
  .التوكید ، ونون التوكید الثقیلة 

  .جملة فعلیة خبریة مؤكدة بالمفعول المطلق. انطلق الصاروخ انطالقا  - 3

  .القسم والالم ونون التوكید: بثالثة مؤكدات ھي  جملة فعلیة خبریة مؤكدة. واهللا ألخلصن في عملي  - 4

  .بنون التوكید جملة فعلیة خبریة مؤكدة. اصدقن القول  - 5

  ).قصر وحصر( إنما : وسیلة التوكید " ا یخشى اهللا من عباده العلماءإنم"  - 6

  ).إال..ما ( ة بأداة الحصر دمؤك" وما محمد إال رسول "  - 7

  

  -:ةنفیالم الجملة الخبریة الفعلیة:  ثانیا

  .تكون منفیة إذا نفي فیھا اإلسناد عن المسند إلیھ 

  

  .لن  –لّما  –لم  –ال  –ما :  أدوات نفي الجملة الفعلیة الخبریة ھي

  

  : األمثلة

  .ما أداة نفي وتالھا الفعل الماضي.  قصرت في واجب  ما - 1

  .ي المضارع بعدھاتؤثر إعرابیا ف ال نافیة ال.  یفلح الظالمون ال - 2

  .لم أداة نفي وجزم وقلب لزمن المضارع إلى الماضي"  یولد  لمد ویل لم " - 3

  .لّما أداة نفي وجزم تنفي المضارع إلى وقت التكلم. تصل الطائرة لّماوصل المسافر و - 4

  .ال ، لن التي تنفي الفعل المضارع في المستقبل وتنصبھ : جملة فعلیة خبریة مؤكدة بمؤكدین ھما . نذل أو نھون  لن ال - 5

  

*****  

  التوفیق والسداد لنا ولكم تعالى اهللا نسأل 

  

  /  تاذسادة العلمیة األـــھذه المد ــــــــأع

  

  اناھد علي سلیمـــد مجــمحم

  

  أحمد العمران الثانویةة ــــــــــــمدرس
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