
جزمه: إعراب الفعل المضارع: الدرس اللغوي  

 السنة األولى

تحديد الظاهرة ومالحظتها: أوال  

 :المجموعة ا

 .لم تغن على ضحكاتك األجيال يا أطالل -1

 .لتهزا رسومك بالزمان -2

 .يا فتنة الماضي ال تتبختري -3

 .لما تفعل النكبات واألزمان -4

 :المجموعة ب

 .مهما تتكلم األحقاب يحدث التاريخ -5

 .ما تدخره من تراثك يرفعك -6

 .من يقرا التاريخ يعلم حقيقة أمجاد أهله -7

 .حتى تصل إلى القناعة تستفد خيرا -8

بك تجد جوابا لسؤالكأين تبحث في كتا -9 . 

 .كيفما تقرا تاريخك اقرأه -10

 .أي كتاب تقرا يفدك -11

الوصف والتحليل: ثانيا : 

 :ما يجزم فعال مضارعا واحدا -1

 أداة جزمه عالمة جزمه
الفعل المضارع 

 المجزوم
 المثال

 1 تغن لم حذف حرف العلة

 2 تهزا الم األمر السكون الظاهر

 3 تتبختري ال الناهية حذف السكون

 4 تفعل لما السكون الظاهر

  

 :ما يجزم فعلين مضارعين -2

الفعل المضارع  أداة جزمها الفعل المضارع   المثال



المجزوم الثاني 

فعل جواب الشرط) ) 

المجزوم األول 

فعل الشرط) ) 

 5 تتكلم يحدث مهما

لغير العاقل)ما   6 تدخر يرفع (

للعاقل)من   7 يقرا يعلم (

للزمان)متى   8 تصل تستفد (

للمكان)أين   9 تبحث تجد (

للحال)كيفما   10 تقرا اقرأ (

 11 تقرا يفد أي

  

  :استنتاج ===

 .يُْجَزُم الفعل المضارع الصحيح اآلخر والذي لم يتصل بآخره شيء بالسكون الظاهر على آخره +

 .يُْجَزُم الفعل المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف العلة +

 .تُْجَزُم األفعال الخمسة بحذف النون +

 :يُْجَزُم الفِعل الُمضارع إذا َسبِقته أداة من أدوات الَجْزِم، وهي قسمان

وات تَْجِزُم فِعال ُمضارعا واحدا وهيأد -أ : 

حرف نفي وجزم، تدل على نفي القيام بالفعل في الماضي: لَمْ  . . 

حرف نهي وجزم، تُفيد نَْهَي الُمَخاطَِب عن القيام بالفعل: الَ  . . 

ا . حرف نفي وجزم، مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: لَمَّ . 

محل له من اإلعراب الم األمر، مبني على الكسر ال: ـِ  .. 

ْرِط والثاني جواب الشَّْرط ، وهي اثنتا عشرة أداة -ب أدوات تجزم فعلين يسمى األول فعل الشَّ : 

حرف شرط جازم يُفِيُد أَنَّ حصول الفعل األول شرط في ُحصول الفعل الثانيْ : إِنْ  . 

بمعنى إِنْ ) حرف شرط جازم : إِْذَما  ). 

ل رفع ُمبتدأ، أو في محل نصب مفعول بهاسم شرط جازم مبني في مح: َمنْ  . 

(َْمنْ ) َما وَمْهَما اسما شرط لغير العاقل،يعربان نفس إعراب . 

 .َمتَى وأَيَّاَن اسما شرط للزمان، مبنيان في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط

الشرطأَنَّى ،أَْيَن، أَْينََما وَحْيثَُما أسماء شرط للمكان، مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل   . 

 .َكْيفََما اسم شرط مبني في محل نصب حال

 .أَيُّ اسم شرط يُعرب حسب موقعه ومعناه

جزمه: إعراب الفعل المضارع: ملخص درس  

 :الفِعل الُمضاِرع الَمْجزوم

 :يُْجَزُم الفِعل الُمضارع إذا َسبِقته أداة من أدوات الَجْزِم، وهي قسمان

أدوات تَْجِزُم فِعال ُمضارعا واحدا وهي -أ : 

حرف نفي وجزم، تدل على نفي القيام بالفعل في الماضي: لَمْ  ● . 

حرف نهي وجزم، تُفيد نَْهَي الُمَخاطَِب عن القيام بالفعل: الَ  ● . 

ا ● حرف نفي وجزم، مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: لَمَّ . 

الكسر ال محل له من اإلعرابالم األمر، مبني على : لـِ  ● . 

ْرِط والثاني جواب الشَّْرط ، وهي اثنتا عشرة أداة -ب أدوات تجزم فعلين يسمى األول فعل الشَّ : 

إِْن تَْعَمْل تَفُزْ : حرف شرط جازم يُفِيُد أَنَّ حصول الفعل األول شرط في ُحصول الفعل الثاني، مثال: إِنْ  ● . 

إِْذَما تَْجلِْس أَْجلِسْ (.إِْن  بمعنى) حرف شرط جازم : إِْذَما ● . 

َمْن تَْنَصْح يَِحتَِرْمكَ  -َمْن يَْعَمْل يَفُزْ : اسم شرط جازم مبني في محل رفع ُمبتدأ، أو في محل نصب مفعول به، مثال: َمنْ  ● . 

َمنْ ) َما وَمْهَما اسما شرط لغير العاقل،يعربان نفس إعراب ● ). 

َمْهَما تَُحاِوْل تَْفَشلْ  -ْيهِ َما تَْفَعْل ِمْن َخْيٍر تُْجَز َعلَ  . 



 -َمتَى تَْفهََما الدَّْرَس تُْنِجَزا التََّماِرينَ : الشرط، مثال َمتَى وأَيَّاَن اسما شرط للزمان، مبنيان في محل نصب ظرف زمان لفعل ●

تَْجلِْس اِْحفَْظ لَِسانَكَ  أَيَّانَ  . 

كان، مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط ، أمثلةأَنَّى ،أَْيَن، أَْينََما وَحْيثَُما أسماء شرط للم ● : 

 .أَنَّى تَْبَحْث تَِجْد َما تُِريدُ  ■

 .أَْين تَقِْف أقِفْ  ■

 .أَْينََما تَْذهَْب يَْذهَْب َمَعكَ  ■

 .َحْيثَُما تَْشُكْرهُ يَِزْدكَ  ■

 :َكْيفََما اسم شرط مبني في محل نصب حال، مثال ●

 .َكْيفََما تُْجِرْم تَُعاقَبْ 

 :أَيُّ اسم شرط يُعرب حسب موقعه ومعناه، مثال ●

 .أيُّ َعَمٍل تَْعَمْل أَْعَمْل ِمْثلَهُ 

 :مالحظة ◙

لَْم يَْخُرجْ : يُْجَزُم الفعل المضارع الصحيح اآلخر والذي لم يتصل بآخره شيء بالسكون الظاهر على آخره، مثال -1 … 

نََجا) … لَْم يَْنجُ (. َجَرى ) … الَ يَْجرِ : العلة، مثاليُْجَزُم الفعل المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف  -2  ). 

لَْم يَْلَعبُوا -لَْم تَْلَعبَا -لَْم تَْلَعبِي: تُْجَزُم األفعال الخمسة بحذف النون، مثال -3 . 

 :إذا اجتمع َشْرطٌ وقََسٌم فالجواب يكون للسَّابق منهما،مثال -4

ِ تَفُزْ  واب للشَّرط ألنَّه سبق القََسمالج. ) إِْن تَتََعلَِّم َوَّللاَّ ).● 

ِ إِْن تُطَالِْع ُدُروَسَك لَتَْنَجَحنَّ  الجواب للقََسم ألنَّه سبق.)َوَّللاَّ  ● 

 .(الشَّرط

ل أو للثَّاني –  .إن تقدَّم على الشَّرط والقسم ما يحتاج إلى خبر، يكون الجواب لألوَّ

جزمه نماذج في اإلعراب:إعراب الفعل المضارع   

ْحتَِرْم أََخاهُ لَْم يَ  -1 : 

حرف نفي وجزم مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب: لَمْ  . 

فعل مضارع مجزوم بلَْم، وعالمة جزمه السكون الظاهر: يَْحتَِرمْ   

هُوَ ) على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره   ). 

وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماءالخمسة،: أََخاهُ 

 .في محل جر مضاف إليه

 :الَ تَْسبَْح فِي األََماِكِن اْلَخِطَرةِ  -2

حرف نهي وجزم،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب:الَ  . 

أَْنتَ ) يره فعل مضارع مجزوم بال، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقد: تَْسبَحْ   ). 

حرف جر مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب: فِي . 

، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره(فِي ) اسم مجرور بـ : األََماِكنِ  . 

نعت تابع لمنعوته في جره ، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: اْلَخِطَرةِ  . 

ا يَْحظُِر التَّ  -3 الَِميذُ َحظََر األُْستَاُذ َولَمَّ : 

فعل ماض مبني على الفتح: َحظَرَ  . 

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: األُْستَاذُ  . 

واو الحال،حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: وَ  . 

ا حرف نفي وجزم،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب:لَمَّ . 

ا )فعل مضارع مجزوم بـ : يَْحظُرِ  منع من ظهوره التقاء السَّاكنين.) ، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره(لَمَّ ). 

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: التَّالَِميذُ  . 

4-  ِ  :لِتَْلتَِمْس ِرَضا َّللاَّ

الم األمر،حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: لـِ  . 

) ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (لـِ )فعل مضارع مجزوم بـ : تَْلتَِمسْ 



 .(أَْنتَ 

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الُمقدرة على األلف ، وهو مضاف،: ِرَضا  

 ِ اسم جاللة مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرةالظاهرة على آخره: َّللاَّ . 

تُْجَز َعلَْيهِ  َما تَْفَعْل ِمْن َخْيرٍ  -5 : 

اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: َما . 

فعل الشرط مجزوم بما، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره: تَْفَعلْ  . 

حرف جر مبني على السكون: ِمْن  . 

اسم مجرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: َخْيرٍ  . 

، وعالمة جزمه حذف حرف العلة ألنه معتل( جواب الشرط)ضارع مجزوم فعل م: تُْجزَ  . 

وجملتا الشرط . جر اسم مجرور حرف جر مبني على السكون، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل: َعلَْيهِ 

 .والجواب في محل رفع خبر المبتدإ

َ يَْنُج ِمَن النَّارِ  -6  :َمْن يَتَِّق َّللاَّ

ازم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأاسم شرط ج: َمنْ  . 

هُوَ ) ، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (فعل شرط ) فعل مضارع مجزوم : يَتَّقِ   ). 

 َ اسم جاللة مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: َّللاَّ . 

وعالمة جزمه حذف حرف العلة، (جواب شرط ) فعل مضارع مجزوم : يَْنجُ  . 

حرف جر مبني على الفتح، ال محل له من اإلعراب: ِمنَ  . 

وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدإ. ، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره(ِمَن )اسم مجرور بـ : النَّارِ  . 

 :َمتَى تَْفهََما الدَّْرَس تَْنِجَزا التََّماِرينَ  -7

شرط جازم،مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زماناسم : َمتَى . 

األفعال الخمسة،وألف االثنين ضمير متصل  ، وعالمة جزمه حذف النون ألنه من(فعل شرط ) فعل مضارع مجزوم : تَْفهََما

 .مبني على السكون في محل رفع فاعل

خرهمفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آ: الدَّْرسَ  . 

األفعال الخمسة، وألف االثنين ضمير  ، وعالمة جزمه حذف النون ألنه من(جواب شرط ) فعل مضارع مجزوم : تُْنِجَزا

 .متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

مفعول به منصوب،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: التََّماِرينَ  . 

 :أيُّ َعَمٍل تَْعَمْل أَْعَمْل ِمْثلَهُ  -8

اسم شرط جازم،ظرف زمان منصوب وهو مضاف،: أيُّ   

مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره: َعَملٍ  . 

،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (فعل الشَّرط ) فعل مضارع مجزوم : تَْعَملْ 

أَْنتَ )   ). 

،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا (واب الشرطج)فعل مضارع مجزوم : أَْعَملْ 

أَنَا) تقديره  ). 

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في : ِمْثلَهُ 

 .محل جر مضاف إليه

ِ تَفُزْ  -9  :إِْن تَتََعلَِّم َوَّللاَّ

رف شرط جازم،مبني على السكون ال محل له من اإلعرابح:إِنْ   

، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا ( جواب الشرط)فعل مضارع مجزوم : تَتََعلَّمِ 

أَْنتَ ) تقديره  ) 

حرف قسم وجر، مبني على الفتح: وَ  . 

 ِ الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور ُمتَعلِّقان بمحذوف تقديره اسم الجاللة ُمْقَسٌم بِه مجرور، وعالمة جره : َّللاَّ

 أَْحلِفُ 

م)فعل مضارع مجزوم : تَفُزْ  ،وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا (جواب الشرط المتقدِّ

أَْنتَ ) تقديره  ). 



ِ إِْن تُطَالِْع ُدُروَسَك لَتَْنَجَحنَّ  -10  :َوَّللاَّ

حرف قسم وجر، مبني على الفتح: وَ  . 

 ِ اسم الجاللة ُمْقَسٌم بِه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور ُمتَعلِّقان بمحذوف تقديره : َّللاَّ

 أَْحلِفُ 

حرف شرط جازم،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب:إِنْ   

أَْنتَ ) السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره  فعل مضارع مجزوم ، وعالمة جزمه: تُطَالِعْ  ). 

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،وهو مضاف،الكاف ضمير متصل مبني على الفتح : ُدُروَسكَ 

 .في محل جر مضاف إليه

حرف واقع في جواب القسم: لَـ . 

الثَّقيلة، والنون حرف توكيد مبني على الفتح ال محل لها من  تح التِّصاله بنون التَّوكيدفعل مضارع مبني على الف: تَْنَجَحنَّ 

أَْنتَ )والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره اإلعراب، ). 

 .والجملة الفعلية جواب القسم ال محل لها من اإلعراب

 


