
هرفعه ونصب: إعراب الفعل المضارع: الدرس اللغوي  

تحديد الظاهرة ومالحظتها: اوال  

 :المجموعة ا

 .يشهد ظهور التكنولوجيا الجديدة مواقف متباينة -1

 .هناك من يسعى إلى حرمان اإلنسان من المعرفة -2

ال الفردهناك من يدعو إلى القلق من انعز -3 . 

 .التكنولوجيا تعلي فرص التعلم -4

 :المجموعة ب

 .تسال المعارض دون أن يجيبك -5

 .يستعمل الحاسوب كي يتعلم أكثر -6

 .لن تستطيع شبكة المعلومات أن تتوقف -7

 .أبهرتك التكنولوجيا، إذن تدافع عنها -8

 :المجموعة ج

 .يتوقف عن استعمال الكتاب ليكلم اآللة -9

 .ما كان الكتاب ليختل هذه المكانة لوال أهميته -10

 .أتدرب على الحاسوب أو أتقن استعماله -11

 .ال تستغرق وقتك في المشاهدة فتأسف لذلك -12

 .ال تسرق في التشاؤم وتخفي تفاؤلك -13

 .ال تناصر موقفا حتى تتأكد من صوابه -14

  

الوصف والتحليل: ثانيا : 

لصحيح والمعتلا: رفع الفعل المضارع -1 : 

 نوعه حكمه اإلعرابي
الفعل 

 المضارع
 المثال

مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة   1 يشهد فعل صحيح



 على أخره

 2 يسعى فعل معتل األخر باأللف مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة

 3 يدعو فعل معتل األخر بالواو مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة

 4 تعلي فعل معتل األخر بالياء مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة

  

 :نصب الفعل المضارع الصحيح و المعتل -2

نصب الفعل المضارع بأدوات النصب الظاهرة -ا : 

 المثال الفعل المضارع حكمه االعرابي اداة نصبه

 5 يجيب منصوب ان

 6 يتعلم منصوب كي

 7 تستطع منصوب لن

 8 تدافع منصوب إذن

  

نصب الفعل المضارع بأدوات النصب المضمرة -ب : 

 حكمه اإلعرابي أداة النصب حكمها
الفعل 

 المضارع
 المثال

 9 يكلم منصوب أن مضمرة بعد الم التعليل جواز اإلضمار

 10 يحتل منصوب أن مضمرة بعد الم الجحود وجوب اإلضمار

 وجوب اإلضمار
إلى )بمعنى( أو)أن مضمرة بعد 

 (أن
 11 أتقن منصوب

 وجوب اإلضمار
أن مضمرة بعد فاء السببية 

 المسبوقة بنفي
 12 تأسف منصوب

 وجوب اإلضمار
أن مضمرة بعد واو المعية 

 المسبوقة بنفي
 13 تخفي منصوب

 وجوب اإلضمار
أن مضمرة بعد حتى الدالة على 

 الغاية أو التعليل
 14 تتأكد منصوب

  

 :تحويل الفعل المضارع وأدوات نصبه إلى مصدر مؤول -3

 .يستعمل اإلنسان الحاسوب كي ينجز أعماله –

 .يستعمل اإلنسان الحاسوب النجاز أعماله =

 .أصبح الكتاب معروضا دون أن يثير الزائر –

 .أصبح الكتاب معروضا دون إثارة الكاتب =



 .يتوقف في ركن الشارع ليضبط ساعته –

 .يتوقف في ركن الشارع ليضبط ساعته =

  

 :استنتاج

الضمة المقدرة إذا كان معتال –. الضمة الظاهرة إذا كان صحيحا –: يرفع الفعل المضارع ،و تكون عالمة رفعه  + . 

كـَيْ  -إَذنْ  -لَنْ  -أَنْ : يُْنَصُب الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بأحد النَّواِصِب األربعة + . 

 :يُْنَصُب بالفَتحة الظَّاِهرة، إذا كان ♦

 .َصِحيَح اآلِخر ●

 .أو ُمْعتَلَّ اآلِخر بالواو ●

 .أو ُمْعتَلَّ اآلِخر بالياء ●

َرة ِعلى األلف إذا كان ُمْعتَلَّ اآلِخر باأللف ♦  .يُْنَصُب بالفتحة الُمقَدَّ

 .يُْنَصُب بَحذف النُّون إذا كان من األفعال الخمسة ♦

 :تَْنِصُب أَْن الفعل الُمضارع ظاِهرة وُمْضَمَرة +

ُمْضَمَرةً ُوُجوباً في خمسة َمواضع( أَنْ )ارع بـ يُنصب الفعل المض -أ  بعد الَِم الُجُحوِد الَمْسبوقة بَكان أو يَكون النَّاقَِصتَْين – :

بَبِيَِّة المسبوقة بنفي  –. الَمْنفِيَتين التَّْعليل  الغايَة أو بعد َحتَّى الدَّالة على –الَمِعيَِّة الَمْسبُوقة بِنَْفي أو طَلب  بعد َواوِ  –بعد فاء السَّ

وْ ) بعد – ََ أَنْ  إاِلَّ )أو ( إِلَى أَنْ )التي بمعنى ( أَ ) 

الُمْضَمَرِة َجَوازاً بعد الم التَّْعلِيلِ ( أَنْ ) يُْنَصُب الفعل المضارع بـ  -ب : 

ُل الفعل الُمضارع بمصدر بعد + ل أَنَّ مع ا: يُتَأوَّ سمها وخبرها بمصدرأَْن،َكْي،َما ولَْو الَمْصدريتين، والُم التَّعليل،وتُؤوَّ .  

 :الفِعل الُمضارع الَمْرفوع -

حيح اآلخر –يُْرفَُع الفِعل الُمضارع  ● يَْقَرأُ اْلَولَُد : مثال. النَّصب أو الجزم بالضمة الظاهرة إذا لم تسبقه أداة من أدوات -الصَّ

ةً   .قِصَّ

إذا لم تسبقه أداة من -الُمْعتل اآلخر –ضارع يُْرفَُع الفِعل المُ  ●  

َرة مة الُمقَدَّ  :أدوات النَّصب أو الجزم بالضَّ

نَْنَسى اإِلَساَءةَ بُِسْرَعة  : على األلف، مثال ● . 

يَْعُدو الالَِّعُب َوَراَء اْلُكَرةِ : أو على الواو، مثال ● . 

يَْجِري يَْحيَى بِبُْط ء  : أو على الياء،مثال ● . 

عل الُمضارع الَمْنصوبالفِ  -2 : 

كـَيْ  -إَذنْ  -لَنْ  -أَنْ : يُْنَصُب الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بأحد النَّواِصِب األربعة . 

 :يُْنَصُب بالفَتحة الظَّاِهرة، إذا كان ♦

أُِريُد أَْن أَْلَعَب اْلُكَرةَ : َصِحيَح اآلِخر، مثال ● . 

نَُو ِمَن النَّارِ لَْن يَدْ : أو ُمْعتَلَّ اآلِخر بالواو، مثال ● . 

لَْن يَْجرَي بَْعَد اليَْومِ : أو ُمْعتَلَّ اآلِخر بالياء، مثال ● . 

َرة ِعلى األلف إذا كان ُمْعتَلَّ اآلِخر باأللف، مثال ♦ َكْي أََرى بِنَْفِسي: يُْنَصُب بالفتحة الُمقَدَّ . 

األَْطفَاُل أَْن يَْلَعبُوا ُكَرةَ القََدمِ يُِحبُّ : يُْنَصُب بَحذف النُّون إذا كان من األفعال الخمسة، مثال ♦ . 



 :أَْن الَمْصَدِريَة◄

 :تَْنِصُب أَْن الفعل الُمضارع ظاِهرة وُمْضَمَرة

ُمْضَمَرةً ُوُجوباً في خمسة َمواضع( أَنْ )يُنصب الفعل المضارع بـ  -أ : 

ُ لِيَُضيَِّع أَْجَرُكمْ : يَتينبعد الَِم الُجُحوِد الَمْسبوقة بَكان أو يَكون النَّاقَِصتَْين الَمْنفِ  -1 َما َكاَن َّللاَّ . 

بَبِيَِّة المسبوقة بنفي أو طلب -2  :بعد فاء السَّ

 .لَْم يُْسأَِل اْلَولَُد فَيُِجيبَ  ●

و طَلببعد َواِو الَمِعيَِّة الَمْسبُوقة بِنَْفي أ – -3(. بعدها تُفِيُد أن ما قبلها َسبٌَب في ُحصول ما.)ُكْن لَيِّناً فَتَُحبَّ  ● : 

 .لَْم يَْفَعِل الَخْير ََويَْنَدمَ  ●

● ْدِق َوتَْكِذبَ  تُفِيُد ُمَصاحبة ما قَبلها لِما بَعدها. )الَ تَأُْمْر بِالصِّ ) 

الة على الغايَة أو التَّْعليل -4 الَ تَأُْكْل َحتى تَُجوعَ : بعد َحتَّى الدَّ . 

وْ ) بعد -5 ََ إاِلَّ أَنْ )أو ( إِلَى أَنْ )التي بمعنى ( أَ ). 

يْعتَِذرَ  بمعنى إالَّ أنْ . )يَُعاقَُب اْلُمِسيُء أَْو يَْعتَذرَ ● ( ِشفاُؤك بمعنى إلَى أْن يَتِمَّ )اِْستَِمْع نُْصَح الطَبيب أَْو يَتَم شفَاُؤَك  ● ). 

الُمْضَمَرِة َجَوازاً بعد الم التَّْعلِيلِ ( أَنْ ) يُْنَصُب الفعل المضارع بـ  -ب : 

ا بَعد الالم َسبٌَب فِي ُحُصوِل ما قَْبلَهام) …َجلَْسُت ألَْستَريحَ  ) 

 : مالحظة ◙

ُل الفعل الُمضارع بمصدر بعد أَْن،َكْي،َما ولَْو الَمْصدريتين،: يُتَأوَّ  

ل أَنَّ مع اسمها وخبرها بمصدر  .والُم التَّعليل،وتُؤوَّ

 :مثال

أُِريُد لَِعَب اْلُكَرةِ ← أُِريُد أَْن أَْلَعَب اْلُكَرة  ● . 

ْستَِريَح َجلَسْ  ● َِ اَحةِ ← ُت ألَ َجلَْسُت لِلرَّ . 

اَحةِ ← َجلَْسُت َكْي أَْستَِريَح  ● َجلَْسُت لِلرَّ . 

أَْعَجبَنِي ُصْنُعكَ ← أَْعَجبَنِي َما تَْصنَُع  ● . 

َوِدْدُت َعَملَكَ ← َوِدْدُت لَْو تَْعَمُل  ● . 

 .رفع المضارع: أوال

 .ة جزم، ولم يكن معطوفاً على فعل منصوب أو مجزوميرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة نصب أو أدا

 :عالمات رفع الفعل المضارع

 :يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح اآلخر -

 .يتفوُق المخلص في مذاكرته

 :يرفع بالضمة المقدرة إذا كان الفعل معتل اآلخر -

 .المجتهد يسَعى إلى التفوق

 .المؤمن يرُجو عفو َّللا دائماً 

 :يرفع بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة -

 .المؤمنون يسعدون بالقرب من َّللا

 .الطالبان يستعدان لالمتحان

 .أنت تحافظين على الصالة دائماً 



 :نصب الفعل المضارع :ثانيا

 :إحدى أدوات النصب التالية   ينصب الفعل المضارع إذا سبقته

 [ إذن  –  فاء السببية –   الم الجحود –   واو المعية –   حتى –   الم التعليل –   كي –   لن –   أنْ ]

 :عالمات نصب الفعل المضارع

 :إذا كان الفعل صحيح اآلخر، أو معتالً بالواو أو الياء: الفتحة الظاهرة -1

 .لن أقوَل إال الحق

 .البد من االجتهاد كي نسموَ 

 .على القاضي أن يقضَي بالحق

 :كان الفعل معتل اآلخر باأللف إذا: الفتحة المقدرة  -2

 .لن أسعْى في شر أبداً 

 :إذا كان من األفعال الخمسة:  حذف النون- 3

 .عليكم أن تصلوا

 .عليكما أن تصليا

 :قبله فهو منصوب مثله  الفعل المضارع المعطوف على فعل مضارع منصوب

 .علينا أال نتكاسَل ونتخاذَل في البحث عن التفوق 

 :الفعل المضارع أمثلة ألدوات نصب 

 وهي حرف مصدري: أْن - 

 عليكم أن تجتهدوا –عليك أن تجتهَد : مثل 

 تنفي الفعل في المستقبل: لن  -

 .لن يرحم َّللا المتخاذلين : مثل 

 ما قبلها سبب وتعليل لما بعدها: كي  -

 .كي تلحقوا بركب التفوق   اجتهدوا: مثل 

 :الم التعليل  -

 .اعبد َّللا مخلصاً لتنال رضاه: مثل

 “إلى أن ” تفيد الغاية إذا كانت بمعنى : حتى  -



 .سأعبد َّللا حتى أموتَ : مثل 

 “لكي ” تفيد التعليل إذا كانت بمعنى : حتى  -

 .اجتهد حتى تحقَق أحالمك في الحياة: مثل 

 (نفي –   نهي)وتفيد المصاحبة ودائماً تسبق بـ ( مع) وهي التي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهي بمعنى: واو المعية  -

 عاٌر َعلَْيَك إِذا فََعلَْت َعظيمُ     ***     ال تَْنهَ َعْن ُخلُق َوتَأْتَِي ِمْثلَهُ      :مثل 

حتى تكون من أدوات ( لم يكن –ما كان )وهي تفيد اإلنكار الشديد ، ويشترط فيها أن تسبق بكون منفي : الم الجحود  -

 .لنصبا

بَهُْم َوأَْنَت فِيهمْ   :مثل   .لَْم يَُكِن َّللاُ لِيَْغفَِر لَهُْم  –           َوما كاَن َّللاُ لِيَُعذِّ

 حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال  :إذن  -

 .سأجتهد : إذن تتفوق ، جواباً لمن قال : مثل 

 .نصب الفعل المضارعتفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها ، وهي من أدوات   :فاء السببية  -

 :من أدوات نصب الفعل المضارع البد أن تكون مسبوقة بما يدل على ( فاء السببية)لكي تكون 

 :مثل : النفي    –  أ

 .ما فعلت ذنبا فأنــدمَ 

 (الرجاء –التمني  –االستفهام  –النهي  –األمر )ويشمل : الطلب  – ب 

 :مثل 

 .اجتهدوا في دراستكم فتحققوا ما تريدون 

 .ال تتكاسلوا عـن العبــادة فتندمــوا 

 .هل تخرج ما عليك من زكاة فتنال الثواب 

 .ليتنا نرضى ضميرنا فيرضى عنا َّللا 

 .لعل االمتحان يأتي سهالً فنستريح 

 

 :نماذج في اإلعراب

ةً  -1  :يَْقَرأُ اْلَولَُد قِصَّ

رهفعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخ: يَْقَرأُ  . 

ةً . فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: اْلَولَُد  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : قِصَّ

 .على آخره



 :نَْنَسى اإِلَساَءةَ بُِسْرَعة   -2

نَْحنُ )  فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره: نَْنَسى   ). 

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

حرف جر مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب: بـِ  . 

اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: ُسْرَعة   . 

 :لَتَْسَمَعنَّ النَِّصيَحةَ  -3

تح ال محل له من اإلعرابالم األمر، حرف مبني على الف: لَـ . 

فعل مضارع مبني على الفتح التّصاله بنون التّوكيد: تَْستََمَعنَّ   

 الثقيلة،والنون حرف توكيد مبني على الفتح ال محل لها

أَْنتَ )من اإلعراب،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ). 

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

 :يَْذهَْبَن إِلَى اْلَعَمِل بَاِكًرا -4

فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة،ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع : يَْذهَْبنَ 

 .فاعل

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

هرة على آخرهاسم مجرور بإلى، وعالمة جره الكسرة الظا: اْلَعَملِ  . 

مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحةالظاهرة على آخره: بَاِكًرا . 

 :يَْعُدو الالَِّعُب َوَراَء اْلُكَرةِ  -5

فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو: يَْعُدو . 

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

مفعول فيه ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: َوَراءَ  . 

مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: اْلُكَرةِ  . 

 :يَْجِري يَْحيَى بِبُْط ء   -6

فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء: يَْجِري . 

المة رفعه الضمة المقدرة على األلففاعل مرفوع، وع: يَْحيَى . 

حرف جر مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب: بـِ  . 

اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،وشبه الجملة في محل نصب حال: بُْطء   . 

 :أُِريُد أَْن أَْلَعَب اْلُكَرةَ  -7

ظاهرة على آخرهفعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة ال: أُِريدُ  . 

حرف نصب ومصدر مبني على السكون: أَنْ  . 

فعل مضارع منصوب بأن، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: أَْلَعبَ   

أَنَا) على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره   ). 

في محل نصب المؤول من أن والفعل  والمصدر. مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: اْلُكَرةَ 

الُكَرةِ  أُِريُد لَِعبَ : تقديره) مفعول به   ). 

 :لَْن يَْدنَُو ِمَن النَّارِ  -8

حرف نفي ونصب واستقبال ، مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب: لَنْ  . 

هُوَ )قديرهفعل مضارع منصوب بلَْن ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا ت: يَْدنُوَ  ). 

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

لَْن يَْجرَي بَْعَد اليَْومِ  -9. اسم مجرور بمن،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: النَّارِ  : 

حرف نفي ونصب واستقبال ، مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب: لَنْ  . 

هُوَ ) ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره فعل مضارع منصوب بلَنْ : يَْجريَ   ). 

مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف،: بَْعدَ   

مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: اليَْومِ  . 

 :َكْي أََرى بِنَْفِسي -10

حرف مصدر ونصب واستقبال، مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب :َكيْ  . 

فعل مضارع منصوب بَكْي ، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة: أََرى  

حرف جر مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب: بـِ (. أَنَا ) على األلف، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره  . 

المة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون اسم مجرور بالباء، وع: نَْفِسي

 .في محل جر مضاف إليه

 :يُِحبُّ األَْطفَاُل أَْن يَْلَعبُوا ُكَرةَ القََدمِ  -11



فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: يُِحبُّ  . 

حرف نصب ومصدر مبني على السكون: أَنْ . الظاهرة على آخره فاعل مرفوع،وعالمة رفعه الضمة: األَْطفَالُ  . 

الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على  فعل مضارع منصوب، وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال: يَْلَعبُوا

 .السكون في محل رفع فاعل

،مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: ُكَرةَ   

المؤول من أن والفعل في محل نصب  والمصدر. مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: القََدمِ 

لَِعبَ  يُِحبُّ األَْطفَالُ : تقديرها) مفعول به،  …). 

ُ لِيَُضيَِّع أَْجَرُكمْ  -12  :َما َكاَن َّللاَّ

حرف نفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: َما . 

فعل ماض ناقص مبني على الفتح: َكانَ  . 

 ُ اسم جاللة اسم كان مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: َّللاَّ . 

الم الجحود،حرف مبني على الكسر،ال محل له من اإلعراب:لــِ  . 

آخره،والفاعل  نصبه الفتحة الظاهرة على فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الم الجحود ، وعالمة: يَُضيِّعَ 

هُوَ ) ضمير مستتر وجوبا تقديره   ). 

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على : أَْجَرُكمْ 

 .السكون في محل جر مضاف إليه

 .والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان

 :لَْم يُْسأَِل اْلَولَُد فَيُِجيبَ  -13

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

فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم، وعالمة جزمه السكون منع من ظهورها التقاء الساكنين: يُْسأَلِ  . 

نائب الفاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: اْلَولَدُ  . 

لَّ له من اإلعرابالفاء للسببية، حرف مبني على الفتح ال مح: فــَ  . 

الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير  فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعالمة نصبه: يُِجيبَ 

هُوَ ) مستتر وجوبا تقديره   ). 

 :ُكْن لَيِّناً فَتَُحبَّ  -14

تَ أَنْ ) فعل أمر ناقص مبني على السكون،واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره : ُكنْ   ). 

منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره( ُكْن )خبر : لَيِّناً   

الفاء للسببية، حرف مبني على الفتح ال محلَّ له من اإلعراب: فــَ  . 

الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير  فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية،وعالمة نصبه: تَُحبَّ 

أَْنتَ ) ديره مستتر وجوبا تق  ). 

 :لَْم يَفَِعِل اْلَخْيَر َويَنَِدمَ  -15

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

فعل مضارع مجزوم ، وعالمة جزمه السكون منع من ظهورها التقاء الساكنين ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : يَفَِعلْ 

هُوَ )   ). 

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

واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محلَّ له من اإلعراب: وَ  . 

الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير  فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعالمة نصبه: يَنَِدمَ 

هُوَ ) مستتر وجوبا تقديره   ). 

ْدِق َوتَْكِذبَ  الَ تَأُْمرْ  -16 بِالصِّ : 

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

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

حرف جر مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب: بـِ  . 

ْدقِ  سم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،ا: الصِّ  

واو المعية، حرف مبني على الفتح ال محلَّ له من اإلعراب: وَ  . 

الفتحة الظاهرة على آخره،والفاعل ضمير  فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعيةوعالمة نصبه: تَْكِذبَ 

أْنتَ )مستتر وجوبا تقديره  ). 

ُكْل َحتَّى تَُجوعَ الَ تَأْ  -17 : 

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

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

حرف نصب وغاية ، مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: َحتَّى . 



الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير  فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد َحتَّى وعالمة نصبه الفتحة: وعَ تَجُ 

أَْنتَ ) مستتر وجوبا تقديره   ). 

 :اِْستَِمْع نُْصَح الطَّبِيِب أَْو يَتِمَّ ِشفَاُؤكَ  -18

أَْنتَ  )فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتروجوبا تقديره : اِْستَِمعْ   ). 

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: نُْصحَ  . 

مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: الطَّبِيبِ  . 

، مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب(إلى أَْن ) حرف عطف بمعنى : أَوْ  . 

وجوبا بعد أَْو، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهفعل مضارع منصوب بأن مضمرة : يَتِمَّ  . 

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في : ِشفَاُؤكَ 

 .محل جر مضاف إليه

 :يَُعاقَُب اْلُمِسيُء أَْو يَْعتَِذرَ  -19

المة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع مبني للمجهول مرفوع،وع:يَُعاقَبُ  . 

نائب الفاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةعلى آخره: اْلُمِسيءُ  . 

، مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب(إلى أَْن ) حرف عطف بمعنى : أَوْ  . 

آخره، والفاعل ضمير  الظاهرة على فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أَْو،وعالمةنصبه الفتحة: يَْعتَِذرَ 

هُوَ ) مستتروجوبا تقديره   ). 

 :َجلَْسُت أِلْستَِريحَ  -20

ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل(تُ )فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير، و: َجلَْستُ  . 

الم التعليل،حرف مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب: لــِ  . 

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل  مضمرة جوازا بعد الم التعليل،( أَنْ ) وب بـ فعل مضارع منص: أَْستَِريحَ 

 .( أَنَا ) ضمير مستتر وجوبا تقديره

 


