
   
 

 

 

 حرف جواب وجزاء ال محل لو من اإلعراب  ·
 تنجُح إذا :  **مثل
 إذا أنا أنجحُ  **

  : معاني وإعراب إذ
  :/ الظرفيةأوال
  : وتكون ظرفا لما مضى من الزمان ولها أربعة استعماالت -
نصب ن في محل تكون ظرفا للزمان الماضي مبني على السكو  *

، وذلك إذا دلت على معنى ) حــــيـــن (  مفعول فيو وىو مضاف
أخرجو الذين   إذ إال تنصروه فقد نصره اهلل }:مثل :قال تعالى

 {كفروا
جملة فعلية في محل جر مضاف  (أخرجو الذين كفروا ) والجملة

 إليو
 } عندما تقع بعد الفعل أذكر أو أذكروا مثل وتكون مفعوال بو *
 {أنتم قليل مستضعفون إذ ذكرواوا

إعرابها : ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل  -
 نصب مفعول بو للفعل أذكروا

وإذ قال ربك للمالئكة إني  }وقد ترد في أول الكالم نحو  -
 { جاعل في األرض خليفة

إعرابها : ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل  -
 .المحذوف أذكر للفعل نصب مفعول بو

  إذا ذكر المفعول بو في الكالم مثل وتكون بدال من المفعول بو
 { انتبذت من أىلها مكانا شرقيا إذوأذكر في الكتاب مريم  }
  .مفعول بو منصوب للفعل أذكر : مريم 2*- 
 

 
 

 
 

 
 

 .فان يغشى المدينة البيضاء * جفنو فإذا الطوفتح الفجر 
  :معاني إذن /ِإًذا

 تنصب الفعل المضارع  : عملها *
حرف نصب وجزاء وجواب مبني على السكون ال  :إعرابها  *

 محل لو من اإلعراب
حتى تنصب الفعل المضارع ال بد من شروط  : شروط عملها *

 : ثالثة ىي
 الصدارة  -
 بعدىا فعل يدل على االستقبال أي فعل مضارع  -
سم أو الم التوكيد أو  ال يفصل بين إذن وفعلها فاصل إال الق -

 : كالىما معا مثل
 إذن تنجح   ·
 إذن لتنجح   ·
 إذن واهلل تنجح   ·
 إذن واهلل لتنجح   ·
فعل مضارع منصوب بإذن وعالمة نصبو  : تنجح :إلعراب ا

 . الفتحة الظاىرة
 التوكيد ال محل لها من اإلعراب : ال

 واو القسم حرف جر :  الواو
عالمة جره الكسرة الظاىرة على لفظ جاللة اسم مجرور و  :اهلل 

 أخره
إذا اختل شرط من الشروط السابقة الذكر أىمل  : مالحظة

 : عمل إذن وكان إعرابها على النحو التالي
 

 

 
 
 

 
  :معاني إذا 

 :الظرفية**
ظرف لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط غير  -1

محل نصب مفعول فيو وىو جازمة مبنية على السكون في 
  مضاف

 يوما أراد الحياة  الشعب إذا : مثل
 فال بد أن يستجيب القدر                             

 { سئلت بأي ذنب قتلت الموؤدة إذا } : مثل
فاعل مرفوع لفعل محذوف يفسره الفعل الوارد :  الشعب **

 (بعده )أراد
ف يفسره الفعل نائب فاعل مرفوع لفعل محذو  : الموؤدة **

 (الوارد بعده ) سئلت
 جملة في محل جر مضاف إليو : ( أراد الشعب )
جملة جواب شرط غير جازم  ( فالبد أن يستجيب القدر )

 مقترن بالفاء ال محل لها من اإلعراب
   :الحرفية**
 : مثل ** حرف تفسير ال محل لو من اإلعراب 2-

 ( استنصحت فالن إذا طلبت نصيحتو ) إذا = أي
  : مثل **حرف مفاجأة ال محل لو من اإلعراب -
 
 

 ا( ،اَذ)  ،( (حينئٍذ/ ذمعاني وإعراب ) إ

  ا / إذن( ،ًذ) ا 
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "الشعبمجيع  "

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
  
   

 

                    

 

 
اسم شرط ظرف للزمان المستقبل خافض لشرطو متعلق بجوابو الجواب :

 مبني على السكون في 
  [(محل نصب مفعول فيو. ]الخفض = الجر )ألنو مضاف

 : ما معنى خافض لشرطو؟ وما معنى متعلق بجوابو
معناىا يجر جملة الشرط بعده فتعرب مضافا إليو، متعلق بجوابو معناه 

  .يتضمن معنى الشرط إذا وجد جواب الشرط
ط ىل تفيد )إذا( الشر  والليل إذا يسري» :قال تعالى :المثال ىذا تأمل

 مثل سابقتها؟ 
 الجواب

 ليس لها جواب الشرط  ال تفيد الشرط حيث 
 نعم تفيد الظرفية للزمان المستقبل وىل تفيد الظرفية؟ 

ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل :كيف تعرب؟ إذا
  .نصب مفعول فيو

على ماذا دخلت » سئلت الموءودةوإذا  :المثال قال تعالى ىذا الحظ
يتم إعراب ىذا  كيف يعرب ىذا االسم؟خلت على اسم مرفوع  )إذا(؟ د

االسم بعد تقدير فعل قبلو ويفسره الفعل الذي بعد )إذا(، أي نقول إذا 
سئلت... فيعرب ىذا االسم: نائب فاعل لفعل  الموءودةسئلت 

  .محذوف وجوبا يفسره الذي بعده مرفوع وعالمة رفعو الضم الظاىر
إذا التاجر كان وفيا نال ثقة المثال ا ىذفي )التاجر( وكيف يعرب 

 ااسم كان المحذوفة مرفوع :؟ بنفس الطريقة السابقة، فيعرب.الناس
إذا الكتاب  في المثال  الكتابوما إعراب  .وعالمة رفعو الضم الظاىر

؟ يعرب مفعوال بو لفعل محذوف يفسره الذي بعده قرأت و فهو لك 
ير الكالم إذا قرأت الكتاب منصوب وعالمة نصبو الفتح الظاىر، وتقد

 وما إعراب الضمير بعد إذا؟  ....قرأتو
يعرب الضمير بعد إذا توكيدا لفظيا للضمير المتصل بالفعل المحذوف 

 المفسر 
 إذا أنت أكرمت الكريم ملكتو"في قولك " بالمذكور بعده 

 
 
 

 
 

ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل  : إذ -
 مريمل بو للمفعو  نصب بدل

بعد الكلمات ) حين ، يوم ، بعد،  وتكون مضافا إليو دائما *
مثل : وقتئذ ، يومئذ ، بعدئذ ، حينئذ ،  ( ....ساعة ، وقت ، 

  ......ساعتئذ ، 
 { تحدث أخبارىا يومئذ } -
 { خاشعة يومئذوجوه  } -

  :إعرابها
ظرف زمان منصوب وىو مضاف // مفعول فيو  : يوم **

 ضافمنصوب وىو م
ظرف للزمان الماضي مبني على السكون المقدرة منع  :إٍذ **

جر مضاف من ظهورىا اشتغال المحل بتنوين العوض في محل 
 . إليو
 :/ الحرفية ثانيا
 : وتكون حرف مفاجأة وذلك إذا وقعت بعد بينما مثل *

 . بينما نحن جلوس إذ أقبل صديق **
ن ال محل لو حرف مفاجأة مبني على السكو  :إذ  :إعرابها -

 . من اإلعراب
 : و تكون حرف تعليل وذلك إذا أدت معنى الم التعليل مثل *

 // // // ألنو // // **سرق مال غيرهإذ عوقب اللص  **
حرف تعليل مبني على السكون ال محل لو  : إذ : اعرابها -

 . من اإلعراب
 أسئلة عامة و أجوبة للمراجعة

  :ما إعراب )إذا(؟ إذا
 

 
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :ستاذللتواصل مع األ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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 ( ذمعاني وإعراب ) إ

 ا( ،اَذ)  ، ()حينئٍذ

  ا / إذن( ،ًذ) ا

 

 

            

 

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


