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:استنتاج ===
.يُجْ َز ُم الفعل المضارع الصحيح اآلخر والذي لم يتصل بآخره شيء بالسكون الظاهر على آخره +
.يُجْ َز ُم الفعل المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف العلة +
.تُجْ َز ُم األفعال الخمسة بحذف النون +
:يُجْ َز ُم الفِعل ال ُمضارع إذا َسبِقته أداة من أدوات ال َج ْز ِم ،وهي قسمان
:أ -أدوات تَجْ ِز ُم فِعال ُمضارعا واحدا وهي
.لَ ْم :حرف نفي وجزم ،تدل على نفي القيام بالفعل في الماضي .
ب عن القيام بالفعل .
.الَ :حرف نهي وجزم ،تُفيد نَه َْي ال ُم َخاطَ ِ
.لَ َّما :حرف نفي وجزم ،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب .
..ـ ِ  :الم األمر ،مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب
َّ
:ب -أدوات تجزم فعلين يسمى األول فعل ال َّشرْ ِط والثاني جواب الشرْ ط  ،وهي اثنتا عشرة أداة
الثاني
.إِ ْن :حرف شرط جازم يُفِي ُد أَ َّن حصول الفعل األول شرط في حُصول الفعل
ْ
 ).إِ ْذ َما :حرف شرط جازم ( بمعنى إِ ْن
َ .م ْن :اسم شرط جازم مبني في محل رفع ُمبتدأ ،أو في محل نصب مفعول به
َ .ما و َم ْه َما اسما شرط لغير العاقل،يعربان نفس إعراب( َم ْن)ْ
َ .متَى وأَيَّانَ اسما شرط للزمان ،مبنيان في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط
وح ْيثُ َما أسماء شرط للمكان ،مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط
 .أَنَّى ،أَ ْينَ  ،أَ ْينَ َما َ
َ .ك ْيفَ َما اسم شرط مبني في محل نصب حال
.أَيُّ اسم شرط يُعرب حسب موقعه ومعناه
ملخص درس :إعراب الفعل المضارع :جزمه
ضارع ال َمجْ زوم
:الفِعل ال ُم
ِ
ْ
:يُجْ َز ُم الفِعل ال ُمضارع إذا َسبِقته أداة من أدوات ال َجز ِم ،وهي قسمان
:أ -أدوات تَجْ ِز ُم فِعال ُمضارعا واحدا وهي
.لَ ْم :حرف نفي وجزم ،تدل على نفي القيام بالفعل في الماضي ●
ب عن القيام بالفعل ●
ْي ال ُم َخاطَ ِ
.الَ :حرف نهي وجزم ،تُفيد نَه َ
.لَ َّما :حرف نفي وجزم ،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ●
.لـ ِ  :الم األمر ،مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ●
:ب -أدوات تجزم فعلين يسمى األول فعل ال َّشرْ ِط والثاني جواب ال َّشرْ ط  ،وهي اثنتا عشرة أداة
.إِ ْن :حرف شرط جازم يُفِي ُد أَ َّن حصول الفعل األول شرط في حُصول الفعل الثاني ،مثال :إِ ْن تَ ْع َملْ تَفُ ْز ●
.إِ ْذ َما :حرف شرط جازم ( بمعنى إِ ْن ).إِ ْذ َما تَجْ لِسْ أَجْ لِسْ ●
ُ
ْ
ْ
صحْ يَ ِحت َِرمْكَ ●
َ .م ْن :اسم شرط جازم مبني في محل رفع ُمبتدأ ،أو في محل نصب مفعول به ،مثالَ :م ْن يَ ْع َملْ يَفزَ -م ْن تَن َ
َ ).ما و َم ْه َما اسما شرط لغير العاقل،يعربان نفس إعراب( َم ْن ●
اولْ تَ ْفشَلْ
َ .ما تَ ْف َعلْ ِم ْن َخي ٍْر تُجْ َز َعلَ ْي ِهَ -م ْه َما تُ َح ِ

ارينَ ● -
َمتَى وأَيَّانَ اسما شرط للزمان ،مبنيان في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط ،مثالَ :متَى تَ ْفهَ َما الدَّرْ َ
س تُ ْن ِجزَ ا التَّ َم ِ
.أَيَّانَ تَجْ لِسْ اِحْ فَ ْ
ك
ظ لِ َسانَ َ
ُ
:أَنَّى ،أَ ْينَ  ،أَ ْينَ َما و َح ْيث َما أسماء شرط للمكان ،مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط  ،أمثلة ●
.أَنَّى تَب َْح ْ
ث تَ ِج ْد َما تُ ِري ُد ■
ف أق ِ ْ
.أَيْن تَقِ ْ
ف■
.أَ ْينَ َما ت َْذهَبْ يَ ْذهَبْ َمعَكَ ■
.ح ْيثُ َما تَ ْش ُكرْ هُ يَ ِز ْدكَ ■
َ
َ
َ :ك ْيف َما اسم شرط مبني في محل نصب حال ،مثال ●
َ .ك ْيفَ َما تُجْ ِر ْم تُ َعاقَبْ
:أَيُّ اسم شرط يُعرب حسب موقعه ومعناه ،مثال ●
.أيُّ َع َم ٍل تَ ْع َملْ أَ ْع َملْ ِم ْثلَه ُ
:مالحظة ◙
…يُجْ َز ُم الفعل المضارع الصحيح اآلخر والذي لم يتصل بآخره شيء بالسكون الظاهر على آخره ،مثال :لَ ْم يَ ْخرُجْ 1-
 ).يُجْ َز ُم الفعل المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف العلة ،مثال :الَ يَجْ ِر… ( َج َرى ) .لَ ْم يَ ْن ُج… ( ن ََجا 2-
.تُجْ َز ُم األفعال الخمسة بحذف النون ،مثال :لَ ْم ت َْل َعبِي -لَ ْم ت َْل َعبَا -لَ ْم يَ ْل َعبُوا 3-
:إذا اجتمع شَرْ طٌ وقَ َس ٌم فالجواب يكون للسَّابق منهما،مثال 4-
●).إِ ْن تَتَ َعلَّ ِم َو َّ
َّللاِ تَفُ ْز ( .الجواب لل َّشرط ألنَّه سبق القَ َسم
● َو َّ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ك لتن َج َحن(.الجواب للق َسم ألنه سبق
َّللاِ إِ ْن تُطَالِ ْع درُو َس َ
).ال َّشرط
.إن تق َّدم على ال َّشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر ،يكون الجواب لألوَّل أو للثَّاني –
إعراب الفعل المضارع :جزمه نماذج في اإلعراب
:لَ ْم يَحْ ت َِر ْم أَ َخاهُ 1-
.لَ ْم :حرف نفي وجزم مبني على السكون ال مح َّل له من اإلعراب
يَحْ ت َِر ْم :فعل مضارع مجزوم بلَ ْم ،وعالمة جزمه السكون الظاهر
 ).على آخره ،والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( ه َُو
أَخَ اهُ :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماءالخمسة ،وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم
.في محل جر مضاف إليه
:الَ تَ ْسبَحْ فِي األَ َما ِك ِن ْال َخ ِط َر ِة 2-
.الَ:حرف نهي وجزم،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
 ).تَ ْسبَحْ  :فعل مضارع مجزوم بال ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أَ ْنتَ
.فِي :حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب
.األَ َما ِك ِن :اسم مجرور بـ ( فِي ) ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
ْ .ال َخ ِط َر ِة :نعت تابع لمنعوته في جره  ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
َ :حظَ َر األُ ْستَا ُذ َولَ َّما يَحْ ظُ ِر التَّالَ ِمي ُذ 3-
َ .حظَ َر :فعل ماض مبني على الفتح
.األُ ْستَا ُذ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
َ .و :واو الحال،حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
.لَ َّما:حرف نفي وجزم،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
).يَحْ ظُ ِر :فعل مضارع مجزوم بـ (لَ َّما ) ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره (.منع من ظهوره التقاء السَّاكنين
.التَّالَ ِمي ُذ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
َّللا 4-
:لِت َْلتَ ِمسْ ِر َ
ضا َّ ِ
.لـ ِ  :الم األمر،حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
ت َْلتَ ِمسْ  :فعل مضارع مجزوم بـ (لـ ِ )،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (

).أَ ْنتَ
ضا :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة ال ُمقدرة على األلف  ،وهو مضاف،
ِر َ
َّ .
َّللاِ :اسم جاللة مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكسرةالظاهرة على آخره
َ :ما تَ ْف َعلْ ِم ْن َخي ٍْر تُجْ َز َعلَ ْي ِه 5-
َ .ما :اسم شرط جازم يجزم فعلين ،وهو مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
.تَ ْف َعلْ  :فعل الشرط مجزوم بما ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره
ِ .م ْن  :حرف جر مبني على السكون
.خَ ي ٍْر :اسم مجرور بفي ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
.تُجْ َز :فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط)  ،وعالمة جزمه حذف حرف العلة ألنه معتل
َعلَ ْي ِه :حرف جر مبني على السكون ،والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور .وجملتا الشرط
.والجواب في محل رفع خبر المبتدإ
ق َّ
ار 6-
َ :م ْن يَتَّ ِ
َّللاَ يَ ْن ُج ِمنَ النَّ ِ
َ .م ْن :اسم شرط جازم ،مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
ق :فعل مضارع مجزوم ( فعل شرط ) ،وعالمة جزمه حذف حرف العلة ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( ه َُو
 ).يَتَّ ِ
َّ .
َّللاَ :اسم جاللة مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
.يَ ْن ُج :فعل مضارع مجزوم ( جواب شرط ) ،وعالمة جزمه حذف حرف العلة
ِ .منَ  :حرف جر مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب
ار :اسم مجرور بـ ( ِمنَ ) ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدإ
.النَّ ِ
ارينَ 7-
َ :متَى تَ ْفهَ َما الدَّرْ َ
س تَ ْن ِج َزا التَّ َم ِ
َ .متَى :اسم شرط جازم،مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان
تَ ْف َه َما :فعل مضارع مجزوم ( فعل شرط ) ،وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة،وألف االثنين ضمير متصل
.مبني على السكون في محل رفع فاعل
س :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
.الدَّرْ َ
تُ ْن ِجزَ ا :فعل مضارع مجزوم ( جواب شرط ) ،وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة ،وألف االثنين ضمير
.متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل
ارينَ  :مفعول به منصوب،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
.التَّ َم ِ
:أيُّ َع َم ٍل تَ ْع َملْ أَ ْع َملْ ِم ْثلَهُ 8-
أيُّ  :اسم شرط جازم،ظرف زمان منصوب وهو مضاف،
َ .ع َم ٍل :مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره
تَ ْع َملْ  :فعل مضارع مجزوم ( فعل ال َّشرط )،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره
 ( ).أَ ْنتَ
أَ ْع َملْ  :فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط)،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا
).تقديره ( أَنَا
ِم ْثلَهُ :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،وهو مضاف ،الهاء ضمير متصل مبني على الضم في
.محل جر مضاف إليه
:إِ ْن تَتَ َعلَّ ِم َو َّ
َّللاِ تَفُ ْز 9-
إِ ْن:حرف شرط جازم،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
تَتَ َعلَّ ِم :فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط)  ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا
)تقديره ( أَ ْنتَ
َ .و :حرف قسم وجر ،مبني على الفتح
َّ
َّللاِ :اسم الجاللة ُم ْق َس ٌم بِه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور ُمت َعلِّقان بمحذوف تقديره
أَحْ لِفُ
تَفُ ْز :فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط المتقدِّم)،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا
).تقديره ( أَ ْنتَ

:و َّ
ك لَتَ ْن َج َح َّن 10-
َّللاِ إِ ْن تُطَالِ ْع ُدرُو َس َ
َ
َ .و :حرف قسم وجر ،مبني على الفتح
َّ
َّللاِ :اسم الجاللة ُم ْق َس ٌم بِه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور ُمت َعلِّقان بمحذوف تقديره
أَحْ لِفُ
إِ ْن:حرف شرط جازم،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب
).تُطَالِ ْع :فعل مضارع مجزوم  ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أَ ْنتَ
ك :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،وهو مضاف،الكاف ضمير متصل مبني على الفتح
ُدرُو َس َ
.في محل جر مضاف إليه
.لَـ :حرف واقع في جواب القسم
َّ
تَ ْن َج َح َّن :فعل مضارع مبني على الفتح التِّصاله بنون التَّوكيد الثقيلة ،والنون حرف توكيد مبني على الفتح ال محل لها من
).اإلعراب ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره(أَ ْنتَ
.والجملة الفعلية جواب القسم ال محل لها من اإلعراب

