
 

 

 نون التوكيد مع األفعال: الموضوع 
  

  :  فاهداأل
   اللغويد إثراء الرصي-           
   الوقوف على معطيات النص-          

 
  
  

  تصميم الدرس
  النص -

  الفعل المضارع./ أوالً 
   فعل أمر./ ثانًيا 
  الفعل الماضي./ ثالثا 

  أسئلة التصحيح الذاتي -
  أجوبة التصحيح الذاتي -

 
  
  
  
  
  



 

 

  صالن
  

للشاعر الفلسطيني سميح القاسم، واقرأها " خطاب في سوق البطالة"عزيزي الدارس، عد إلى قصيدة 
  : قراءة عميقة، ثم ال حظ قوله 

  ...و كَنَّاَس شََواِرْع...َو َعتَّاالً...ُربََّما َأْعَمُل َحجَّاًرا
و كَنَّاَس ...َوَعتَّاالً... َألْعَملَنَّ َحجَّاًراَو اِهللا: فلعلََّك تترّدُد في تصديق هذا الكالم، فلو أّن الشاعر قال

  .فائدتها هي توكيد المعنى و تقويتُه " َأعمُل " َألْدَركْتَ أنَّ هذه النون التي اتصلت بالفعل...شََوارْع
  :و هي نوعان 

 َأْصنَامكُْم َبْعَد َأْن تَُولُّوا َوتَاِهللا َألِكيَدنَّ(وهي ُمشَدََّدةٌ مبنّية على الفتح، كقوله تعالى :  نون التوكيد الثقيلة -
    1)مْدِبِريَن

  .َو اِهللا َألْجتَِنَبْن رفاقَ السُّوِء : وهي ُمخَفََّفَةٌ مبنّيةٌ على السكون، مثل :  نون التوكيد الخفيفة -
  

  الفعل المضارع./ أوالً 
  

  : توكيد الفعل المضارع بالنون وجوباً -1
لة أو الخفيفة إذا كان جواَب قسٍم مقرونًا بالالم التي تدخل على جواب يجب توكيُدُه بنون التوكيد الثقي

  .وال يفصل بينه و بين الالم فاصل، كالمثالين السابقين) أْي غير منفّي(القسم، وكان مستقبالً ومثبثًا، 
  .ر فيهيمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون إذا كان جواباً لقسم ولم تتوف: امتناع توكيد الفعل المضارع-2

  :الشروط السابقة 
  . أن يكون منفيا مثل و اِهللا الَ َأنْكُثُ الَعْهَد./ أ
 .و اِهللا َألكْتُُب آلَن: أن يفقد شرط االستقبال، مثل ./ ب
 .أن يكون مفصوالً من الم جواب القسم، مثل و اِهللا لقد تناُل محبَّةَ الناِس بُحسٍن المعاملِة./ ج

  .ون جواًزا توكيد الفعل المضارع بالن-3
  : إذا كان داال على طلب، و أنواع الطلب هي -أ

: األمر، النهي، االستفهام، الحّض العرض، التمني التّرجي، ومثال المسبوق بأداة تفيد األمر 
  .ِلتَْجتَِهَدنَّ

  .و مثال المسبوق بالنهي ال تكَْسلَنَّ
  .َهْل تَكْتََبنَّ الدرَس: و مثال المسبوق باالستفهام 

  .َهالَّ تذهَبنَّ: المسبوق بالتحضيض و مثال 
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  .َأالَ تَْحفَظَنَّ الشِّْعَر: و مثال المسبوق بالعرض 
  .لَْيتََك تقرَأنَّ القرآَن: و مثال المسبوق بالتّمني 

  .لعلََّك تنجَحنَّ: و مثال المسبوق بالتّرجي 
  .ْحذََرنَّ من العدوِّ تْأَمْن َأذَاُهِإمَّا تَ: الزائدة، مثل " ما" ب ةالشرطية الُمد غم" إْن" إذا وقع بعد -ب
  :النافية ، كقوله تعالى" ال" يجوز توكيُده إذا جاء بعد -ج
   2َو اتَّقُوا ِفتْنَةً الَ تُصِِيَبنَّ الذِّيَن ظَلَُموا ِمنْكُْم خَاصَّةً ( 

  

  فعل أمر./ ثانًيا 
  

  .إلَيَكفعل األمر يجوز توكيده من غير شروط، مثل اشْكَُرنَّ َمْن أْحَسَن 
  

  الفعل الماضي./ ثالثا 
  

  .ال ُيؤكِّد بالنون مطلقًا
  :أحكام الفعل المؤكّد بالنُّون 

  تقع نون التوكيد الخفيفة بعد واو الجماعة و ياء المخاطبة، مثل َهْل تَذَْهُبونَْن؟ َهْل تَذَْهِبينَْن؟  
 .ال تَذَْهُبْن، اذَْهُبْن، ال تَذَْهِبْن، اذَْهِبْن: و مثل 

  . تقع بعد ضمير التثنية، و ال بعد نون النسوةو ال
  .افَْهَمانِّ، ِلَيفَْهَمانِّ:  إذا وقعت نون التوكيد الثقيلة بعد ضمير التثنية، ثبتت األلفُ، وكُِسرت النوُن، مثل -2

  .َهلْ تَفَْهَمانِّ:    و إذا كان الفعل مضارعاً مرفوًعا، ُحذفت نون الرفع كيال تتوالى ثالث نونات، مثل 
 وإذا وقعت نون التوكيد بعد واو الجماعة المضموم ما قبلها، أو ياء المخاطبة المكسورة ما قبلها، - 3

اكْتُُبنَّ، اكْتُِبنَّ، : الساكنين، وبقيت حركة ما قبلهما مثل  حِذفت واو الجماعة، وياء المخاطبة اللتقاء
  .ونَّاكْتُُبونَّ، اكتُِبينَّ، ِلَيكْتُُب: ِلَيكتُُبنَّ واألصل 

فإذا كان الفعل مضارعاً مرفوعاً تُْحذَفُ نوُن الرفع، ثُمَّ تُحذفُ الواو، والياء اللتقاء ساكنين بعد حذف 
  النون، مثل هْل تَكْتُُبنَّ؟
  .تكتُُبونَنَّ، تكتُِبينَنَّ: هْل تَكْتُِبنَّ؟  واألصل

هْل : وًحا، ثبتت الواو والياء، مثل إذا كان ما قبل واو الجماعة، و ياء المخاطبة المتصلين بالنون مفت-4
      تَخْشَُونَّ؟ اخشَُونَّ،هْل تَْرَضِينَّ،اْرضِينَّ غير أنَّ و أو الجماعة تَُضُم، وياء المخاطبة تكَسُر، ويبقى 

  .ما قبلهما على حاله من الفتح
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 مثل هْل تَكْتَُبنَّ  إذا لحقت نون التوكيد آخر الفعل المسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر، فُتح آخرُه،-5
  .ِلَيكْتَُبنَّ خالٌد، اكْتَُبنَّ

  .هل تَْسَعَينَّ؟ اْسَعَينَّ: فإذا كان معتل اآلخر باأللف قلبتها ياًء، مثل 
 على حذف آخره، والمضارع المجزوم بحذف آخره ردْدتَ إليه ي إذا أكّدتَ بالنون فعل األمر المبن- 6

  على الفتح، فتقول فيآخره، َو إن كان واواً أو ياًء،مبنيا 
  .ادُعَونَّ، ال تَْدُعَونَّ، اْمِشَينَّ، ال تَْمِشَينَّ" :  ادُع، وال تَْدُع، واْمِش، وال تْمِش"

  " :اخْشَ، و لَيخْشَ"وإن كان المحذوف ألفا قلبتَها ياًء، فتقول في 
  .اخْشََينَّ، لَيخْشََينَّ 

   نون التوكيد الثقيلة، وجب الفصل بينهما بألفة إذا َوِلَي نون النّسو-7
  .َيكْتُْبنَاِن، اكْتُْبنَانِّ:  مثل 

  .وفي هذه الحالة تكسر نون التوكيد وجوبا
  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  : اقرن األفعال اآلتية بنون التوكيد-أ
  . َيا أبناَء أمتِّي اْحذَُروا مكايَد األعداِء-
  .َك  ال تُكِثْر من األعداء بجهل-
  .ِ لتحتِرْم عملََك، و ِلتُكِرْم نفَسَك ِبإِنَجاِزِه على خيِر الوجوِه -
  . أّيها التلميذان، عاِمال ُزمالَءكما بكريِم المعاملِة، واجتِنَبا كثرةَ العتاِب، فإنَّه يفِضي إلى القِطيعِة-
  . أّيتُها الّسيداتُ، ال تُقَصِّرَن في واِجَبكُنَّ الوطني-
  عروِف، وأنتَ ال تأتَِمُر به؟ أتأُمُر بالم-
 ال نَتَْه عن األذَى، وأنتَ تمارُسُه، وال تَْرُج من لئيٍم خيراً و إْن تَودََّد إليك، وال تفتِر حديثاً، ولو -

  .توهمتَ أنَّ الناَس به ُمَصّدقُوَن
  : أعرب ما تحته خط فيما يلي -ب
ْبَعثُوا قُْل َبلَى َوَربِّي لَتُْبَعثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِملْتُْم َوذَِلَك َعلَى  َأْن لَْن ُيالَِّذيَن كَفَُرواَزَعَم : "  قال تعالى -1

   3"اللَِّه َيِسيٌر 
  . ُجْهِدي في ُمَساَعَدِة الُمْحتَاِج َألْبذُلنَّ و اهللا -2
  وارجَعْن سالًما غانًمافي طَلَِب الِعلِْم ، اْهُجَرنَّ  -3
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  أجوبة التصحيح الذاتي
  
  : نون التوكيد -
  . يا أبناء أّمتي اْحذَُرنَّ  َمكايَد اَألْعداِء-1
  . ال تُكِْثَرنَّ مَن األعداِء بَجْهِلَك-2
  . ِلتَْحتَِرَمنَّ َعَملََك َو لتُكِْرَمنَّ نفسك بإنجازه على خير الوجوِه-3
  .َبانِّ كثرةَ العتاِب، فانَُّه يفِضي إلى القطيعِة أيُّها التلميذاِن عامالنِّ ُزمالَء كَُما ِبكريِم المعاَملَِة، واجتَِن-4
  . أيَُّها السَّيَِّداتُ، ال تقّصْرنَانِّ في واجِبكُنَّ الوطني-5
   أتْأُمَرنَّ بالمعروِف، وأنتَ ال تْأتمَرنَّ بِه؟-6
َك، وال تَفْتَِرَينَّ حديثاً،  ال تنهينَّ عن األذَى، وأنتَ تَُمارُسُه، و ال تْرُجَونَّ من لئيٍم خيراً و إْن تودََّد إلي-7

  .ولو توهَّْمتَ أنَّ الناَس بِه ُمَصدِّقوَن
  

  :اإلعراب ./ ب
  .اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل : الذين 
فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني السكون في محل رفع فاعل، والجملة : كفروا 
  .ال محل لها من اإلعراب" الذين" موصولة باسم الموصول صلة الموصول، أْي" كفروا"الفعلية 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالنون المحذوفة : الالم  داخلة على جواب القسم، تبعثن : لتُْبَعثُنَّ

لتوالي األمثال، ألنّه من األفعال الخمسة، والواو المحذوفة اللتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على 
: رفع نائب فاعل، و نون التوكيد المشددة حرف ال محل له من اإلعراب، أصل الفعل السكون في محل 

  .ألنّها جملة جواب  القسم.ال محل لها من اإلعراب ) لتبعثُنَّ(لَتُْبَعثُْونَنَْن، والجملة الفعلية 
حرف ال محل له فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد المشدَّدة : َألْبذُلَنَّ 

ال محل لها من اإلعراب ألنها ) ألبذلنَّ(والجملة الفعلية " أنا"من اإلعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره 
  .جملة جواب القسم

فعل أمر مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد، و نون التوكيد المشّددة حرف ال محل له من : اهجرنَّ 
  ".أنت"يره اإلعراب، والفاعل ضمير مستتر تقد

فعل أمر مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد و نون التوكيد : الواو حرف عطف، ارجَعْن : ارجَعْن 
) ارجَعْن(و الجملة الفعلية " أنت"الخفيفة حرف ال محل له من اإلعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

  ).اهجرنَّ(معطوفة بالواو على جملة 
  .ة الظاهرةحال منصوب بالفتح: سالماً 
  .   حال ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرة: غانماً 


