
إعراب الفعل المضارع – جزمه  « الدروس اللغوية - الدورة األولى  « »  اللغة العربية: األولى إعدادي  

 إعراب الفعل المضارع – جزمه



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس اعراب الفعل المضارع : جزمه للسنة األولى اعدادي ما يلي :

1) يجزم الفعل المضارع اذا سبقته أداة من أدوات الجزم ، وهي قسمان :

ا ،الم األمر . أدوات تجزم فعال مضارعا واحدا و هي : لَْم ،ال الناهية ، لَم�

ى الثاني جواب الشرط . أدوات شرطية تجزم فعلين ، يسمى األول فعل الشرط و يسم�

2) أدوات الشرط اثنتا عشرة أداة و هي : إْذ ، إْذَما ( و هو حرفان )، إْن ، َمْن ( للعاقل ) ، ما و مهما ( لغير العاقل )، متى ، أينما ، أّنى ،

أيان ، حيثما ) ،

3) يجزم الفعل المضارع بالسكون الظاهر ، و بحذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر ، و بحذف النون إذا كان من األفعال الخمسة .

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

أمثلة المجموعة 1

لم تغن على ضحكاتك األجيال يا أطالل.

لتهزأ رسومك بالزمان.

يا فتنة الماضي ال تتبختري.

ولما تفعل النكبات واألزمان.

أمثلة المجموعة 2

مهما تتكلم األحقاب يحدث التاريخ.

ما تدخره من تراثك يرفعك.

من يقرأ التاريخ يعلم حقيقة أمجاد أهله.

حتى تصل إلى القناعة تستفد .خيرا

أين تبحث في كتابك تجد جوابا لسؤالك.

كيفما تقرأ تاريخك اقرأه.

أي كتاب تقرأ يفدك.

الوصف والتحليل

ما يجزم فعال مضارعا واحدا

عالمة جزمهأداة جزمهالفعل المضارع المجزومالتركيب

حذف حرف العلة.لمتغنلم تغن على ضحكاتك األجيال يا أطالل..

السكون الظاهر.الم األمرتهزألتهزأ رسومك بالزمان.

حذف النون.ال الناهيةتتبخترييا فتنة الماضي ال تتبختري.

السكون الظاهر.لماتفعلولما تفعل النكبات واألزمان.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi#section-1736
https://www.alloschool.com/element/12102


استنتاج: األدوات التي تجزم فعًال واحدا هي: لم، لما، الم األمر، ال الناهية.

مالحظة: «ما» و«ال» هما حرفا نفي.

ما يجزم فعلين مضارعين

أداة الجزمالمجزوم الثانيالمجزوم األولالتركيب

مهمايحدثتتكلممهما تتكلم األحقاب يحدث التاريخ.

ما (لغير العاقل)يرفعتدخرما تدخره من تراثك يرفعك.

من (للعاقل)يعلميقرأمن يقرأ التاريخ يعلم حقيقة أمجاد أهله.

متى (للزمان)تستفدتصلحتى تصل إلى القناعة تستفد خيرا.

أين (للمكان)تجدتبحثأين تبحث في كتابك تجد جوابا لسؤالك.

كيفما (للحال)اقرأتقرأكيفما تقرأ تاريخك اقرأه.

أييفدتقرأأي كتاب تقرأ يفدك.

األدوات التي تجزم فعلين، يكون األول فعل الشرط ويكون الفعل الثاني جواب الشرط، وتكون جميع هذه األدوات أسماء ما عدا «إن»

فإنها حرف جزم، وهي أسماء مبنية تربط بين جملتين األولى شرط للثانية، واألدوات هي: إن، ما، من، مهما، متى، أيان، أين، أينما،

ـّى، حيثما، كيفما، أي. أن

استنتاج

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

ُيَجزُم الفعل المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف العلة.

ُتَجزُم األفعال الخمسة بحذف النون.

ُيَجزُم الفعل ُ المضارع إذا َسِبقته أداة من أدوات الْجِزم.

أدوات الْجِزم قسمان، وهي:

1) األدوات التي تجزم فعًال ُمضارعا ً واحدا هي:

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

ـْه َي ُ الم َخاَط ِب عن القيام بالفعل. الَ: حرف نهي وجزم، ُتفيد َ ن

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

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

2) األدوات التي تجزم فعلين يكون األول فعل الشرط ويكون الفعل الثاني جواب الشرط، هي اثنتا عشرة أداة:

فيد ا�ن حصول الفعل األول شرط في حصول الفعل الثاني. إن: حرف شرط جازم ُيِ

َذما: حرف شرط جازم (بمعنى ا�ن). ا�

من: اسم شرط جازم مبني في محل رفع ُمبتدأ، أو في محل نصب مفعول .به

ما وْمهما: اسما شرط لغير العاقل، يعربان نفس إعراب (من).

يان: اسما شرط للزمان، مبنيان في محل نصب ظرف مانز لفعل الشرط. مَتى وا�

ما: أسماء شرط للمكان، مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط. يـَنَما وْحيَثُ ْين، ا� نى، ا� ا�

ـَفما: اسم شرط مبني في محل نصب حال. كْي

ا�ي: اسم شرط ُيعرب حسب موقعه ومعناه.



الملخص

1) ُيجزم الفعل المضارع الصحيح اآلخر والذي لم يتصل بآخره شيء بالسكون الظاهر على آخره، مثال: لم يخُرج...

2) ُيجَزُم الفعل المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف العلة، مثال: ال َيْجِر...(َجرى) – لم َينُج...(َنجا)

3) ُتجَزُم األفعال الخمسة بحذف النون، مثال: لَْم تلعبي – لْم َتلعبا – لَْم َيلعُبوا

4) ُيْجَزُم الفعل المضارع إذا سِبقتُه أداة من أدوات الَجْزم، وهي قسمان:

أدوات َتجِزُم فعال مضارعا واحدا

لَْم: حرف نفي وجزم، تدل على نفي القيام بالفعل في الماضي

ال: حرف نهي وجزم، تفيُد َنهَي الُمخاَطب عن القيام بالفعل

ا: حرف نفي وجزم، مبني على السكون ال محل له من اإلعراب لَم�

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

أدوات تجزم فعلين يسمى األول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهي اثنتا عشرة أداة

ْن َتعَمْل َتُفز ْن: حرف شرط جازم ُيفيد أن� حصول الفعل األول شرط في حصول الفعل الثاني، مثال: ا� ا�

ْن)، مثال: ا�ذ ما َتجِلْس ا�جِلس إْذ ما: حرف شرط جازم (بمعنى ا�

َمْن: اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ، أو في محل نصب مفعول به، مثال: من َيعَمل َيُفز – من َتنَصْح َيحَتِرُمك

ما ومْهما: اسما شرط لغير العاقل، يعربان نفس إعراب (َمن)، مثال: ما َتْفَعُل ِمن خيِرِ ُتْجَز عليه – َمْهَما ُتحاِوْل َتْفَشْل

اَن ماريَن – أي� رَس ُتْنِجزا الت� اَن: اسما شرط للزمان، مبنيان في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط، مثال: متى َتْفَهَما الد� متى وأي�

َتْجِلْس اْحَفْظ ِلساَنَك

ْيَنما وحْيُثما: أسماء شرط للمكان، مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط، مثال: أن�ى َتْبحُث تِجُد ما ُتريُد – أين ى، أيَن، ا� ن� ا�

ْيَنما َتْذَهُب َيْذَهُب َمَعَك – َحْيُثما َتْشكُرُه َيِزْدَك تِقُف أِقْف – ا�

كَْيَفما: اسم شرط مبني في محل نصب حال، مثال: كَْيَفما ُتْجِرْم ُتعاَقْب

ْعَمُل ِمْثلَُه : اسم شرط ُيعرب حسب موقعه ومعناه، مثال: أي� َعَملِِ َتْعَمل ا� أي�

إذا اجتمع شرٌط وقسٌم فالجواب يكون للسابق منهما، مثال:

ُه سبق الَقَسم) ِ َتُفز (الجواب للشرط ألن� ْن تَتَعل�ِم وا�� ا�

ْن ُتطاِلْع ُدروَسَك لََتنَجَحن� (الجواب للقسم ألنه سبق الشرط) واّ�ِ ا�

نماذج من اإلعراب

لَْم َيحَتِرْم أَخاُه:

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

يْحَتِرْم: فعل مضارع مجزوم بلَْم، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هو).

أخاُه: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل

جر مضاف إليه.

ال َتْسَبح في اال�ماِكنِ الَخِطَرِة:

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

َتِسَبح: فعل مضارع مجزوم بال، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت).

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



األماِكنِ: اسم مجرور بـ (في)، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

الِميُذ: َحَظَر األْستاُذ و لَّما َيْحُظِر الت�

َحَظَر: فعل ماض مبني على الفتح.

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

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

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

اكنين). ا)، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره (منع من ظهوره التقاء الس� َيْحُظِر: فعل مضارع مجزوم بـ (لم�

الميُذ: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الت�

ِلَتْلَتِمْس ِرَضا اِ�:

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

َتْلَتِمْس: فعل مضارع مجزوم بـ (لـ) وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت).

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

: اسم جاللة مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ِ ا��

ما َتْفَعل ِمْن َخْيِر ُتْجَز َعلَْيِه:

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

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

ِمْن: حرف جر مبني على السكون.

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

ُتْجَز: فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط)، وعالقة جزمه حذف حرف العلة ألنه معتل.

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

محل رفع خبر المبتدأ.

اِر: َ َيْنُج من الن� ق ا�� من َيت�

َمْن: اسم شرط جازم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

قِ: فعل مضارع مجزوم (فعل شرط)، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (ُهَو). َيت�

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

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

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

اِر: اسم مجرور بـ (ِمَن)، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ. الن�

مارين: ْرَس َتْنِجزا الت� متى َتْفَهما الد�

متى: اسم شرط جازم، مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان.

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

السكون في محل رفع فاعل.

رَس: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الد�

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

على السكون في محل رفع فاعل.

ماريَن: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الت�



ْعَمُل ِمْثلَُه: ي� َعَملِِ َتْعَمل ا� ا�

: اسم شرط جازم، ظرف زمان منصوب وهو مضاف. أي�

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

َتْعَمْل: فعل مضارع مجزوم (فعل الشرط)، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أْنَت).

أْعَمْل: فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط) وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنا).

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

مضاف إليه.

ِ َتُفْز: إْن َتَتَعل�ِم َوا��

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

تتَعل�ِم: فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط)، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت).

َو: حرف قسم وجر، مبني على الفتح.

: اسم الجاللة ُمقَسٌم به مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أْحِلُف. ِ ا��

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

(أنَت).

: ِ إْن ُتطاِلْع ُدروَسَك لََتْنَجَحن� وا��

َو: حرف قسم وجر، مبني على الفتح.

: اسم الجاللة ُمقَسٌم به مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعل�قان بمحذوف تقديره أحلفت. ِ ا��

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

ُتَطاِلْع: فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت).

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

جر مضاف إليه.

: حرف واقع في جواب القسم. ـَ ل

قيلة، والنون حرف توكيد مبني على الفتح ال محل لها من اإلعراب، : فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الث� َتْنَجَحن�

والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت)، والجملة الفعلية جواب القسم ال محل لها من اإلعراب.


