
 ل المضارع الفع

 

 : لفظ ٌدل على وقوع حدث مقترن بزمان ٌحتمل الحاضر والمستقبل . وسمً مضارعا لمشابهة  تعريفه     

 االسم من حٌث االعراب وتساوي الحروف ، فالمضارعة تعنً المشابهة ، وتساوي الحروف ٌعنً ان        

مستخرج  –ٌستخرج  –كاتب  –حروف الفعل المضارع تعادل حروف اسم الفاعل . مثل:  ٌكتب       
 وهكذا . 

 : عالمات المضارع 

 ٌبدأ باحد حروف المضارعة ) انٌت(  -1

 سوف انجح  –سوف( مثل : سأنجح ُ  –ٌقبل دخول حرفً التسوٌف ) السٌن  -2

 ال تكذب ْ  –ٌقبل دخول ادوات الجزم ) لم واخواتها( مثل : لم ٌكتْب  -3

 ٌقبل دخول ادوات النصب الخاصة بالمضارع ) لن واخواتها( مثل : لن ٌتأخَر الضٌُف  -4

 :  اعراب الفعل المضارع

 : ٌرفع الفعل المضارع اذا تجرد من الناصب والجازم .  رفع الفعل المضارع :اوال

 عالمات رفعه : 

 ٌستخرُج  –اذا كان صحٌح االخر . مثل : ٌكتُب :  الضمة الظاهرة -أ

 ٌرمً  –ٌدعو  –الضمة المقدرة : اذا كان معتل االخر . مثل : ٌرى  -ب

 تكتبٌن  –تكتبون  –ٌكتبون  –تكتبان  –ثبوت النون : اذا كان من االفعال الخمسة . مثل : ٌكتبان  -ج

  امثلة :

 الطالب ُ بجٍد  ٌدرسُ 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة النه صحٌح االخر . ٌدرس ُ: 

 االسالم ُ الى احترام الجار  ٌدعو

 ٌدعو : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو النه معتل االخر . 

 المجتهُد المستقبَل مشرقاً  ٌرى

 ٌرى : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على االلف النه معتل االخر. 

 الفالُح الزرَع  ٌسقً

 ٌسقً : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء النه معتل االخر . 



 البالد َ  ٌبنونالمهندسون 

 الفعال الخمسة . ٌبنون : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون النه من ا

  ال تأتً االفعال الخمسة فً بداٌة الكالم بل ٌجب ان تكون مسبوقة بكالم: فائدة  

  نصب الفعل المضارع: ثانيا 

الم  –اذن  –كً  –لن   -نصب الفعل المضارع اذا وقع بعد احدى ادوات النصب ، وهً ) أن ٌ 
 واو المعٌة (  –فاء السببٌة  –او  –الم الجحود  –حتى  –التعلٌل 

واستقبال. والمصدرٌة تعنً ان هذٌن الحرفٌن والفعل المضارع أن و كً : حرفا نصب ومصدرٌة  -1
خٌٌر لكم .  ٌمكن تأوٌل ) أن  أن تصوموابعدهما ٌكونان مصدرا مؤوال له محل من االعراب .مثل/ 

  خٌٌر لكم ُالصوم تصوموا ( بمصدر تقدٌره :

مة رفعه الضمة . وهذا هو المقصود بأن المصدر من )أن والفعل الصوم ُ : مبتدأ مرفوع وعال
 المضارع المنصوب بعدها ( له محل من االعراب ، وكذلك االمر مع )كً(   

 الخائن  ٌربحَ لن : حرف نصب ونفً واستقبال . مثل/ لن  -2

 ً : اذن : حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال ، وال ٌعمل فً نصب المضارع اال بشروط ، وه -3

 ان ٌكون فً الصدارة  -1

 ان ٌدل الفعل بعده على االستقبال  -2

 مثل : ان ال ٌفصل بٌنه وبٌن الفعل فاصل باستثناء القسم .  -3

 سوف ازورك         سوف ازورك           سوف ازورَك  -
 اذنبك وهللا فرُح بك       ا افرحَ  بك         اذن وهللا افرحَ اذن  -

 قد تدخل الالم على ) كً( وتسمى الم )كً ( وتفٌد التعلٌل مالحظة : 

الم التعلٌل : وهً الم مكسورة تفٌد التعلٌل بشرط ان ٌكون الفعل بعدها سببا لوقوع الفعل قبلها.  -4
 التفوق َ الحقَق مثل / ادرُس بجد ٍ 

قبلها ، وال تعمل اال اذا  الم الجحود : ومعنى الجحود النفً . وتأتً هذه الالم لتوكٌد النفً الواقع -5
 م وانت َ فٌهم ((لٌعذَبهسبقها كون منفً . مثل / قال تعالى : )) وما كان هللا 

 حتى : وتفٌد الغاٌة اي بمعنى ) الى ان ( كقول الشاعر  -6

 الصبر ُ اننً      صبرتُ  على شًء امر من الصبر  حتى ٌعلم َساصبر ُ    

 الصبر ُ والتقدٌر : سأصبر الى ان ٌعلم َ 

الفعل  كونفاء السببٌة : ٌجب ان تسبق بنفً او تمنً ، ترجً ، استفهام ، امر ، عرض .... و ٌ -7
  فوزاً  عظٌما  َفافوزالواقع قبلها سببا للفعل الواقع بعدها مثل / ٌالٌتنً كنت معكم 



 ) اال ان ( كقول الشاعر : او : وتأتً بمعنى ) الى ان( او  -8

 المنى          فما انقادت االٌام ُ اال لصابِر او ادرَك ال ستسهلّن الصعَب 

 او ... هنا بمعنى ) الى ان( 

 وتفعلَهواو المعٌة : وتفٌد معنى المصاحبة مثل /  ال تنه َ عن الشر  -9

 : ٌجزم الفعل المضارع اذا وقع بعد احدى ادوات الجزم ، وهً نوعان :  الجزم ثالثا :

 وعددها اربعة حروف وهً ات تجزم فعال واحدا أ/ ادو 

 لم : حرف جزم ونفً وقلب ، والنفً بها مؤكد كقوله تعالى : )) لم ٌلْد ولم ٌولْد((  -1

لما : حرف جزم ونفً وقلب والنفً بها غٌر مؤكد ، اي ان هناك احتمال بوقوع الفعل بعد التكلم  -2
  زٌٌد  ٌْحضرمثل / حضرَ  الطالب ُ ولما 

ذو سعة  لٌنفقْ  الم االمر : وٌطلب بها انجاز الفعل فً الزمن الحاضر او المستقبل كقوله تعالى : )) -3
 من سعته((

 ال الناهٌة : وتنهى عن وقوع الفعل مثل / ال تدخْن  -4

إذ ما( واسماء لها محل من  –ب/ ادوات تجزم فعلٌن وتسمى ادوات الشرط الجازمة وهً حرفان ) إن 
 بنٌة باستثناء ) اي ( إذ تكون معربة وهً : االعراب وهً م

 له مخرجا(( ٌجعلْ  هللا  ٌِتق من : وتستعمل للعاقل كقوله تعالى : )) من -1

 به  تجزَ من خٌر ٍ  تعملوٌستعمالن لغٌر العاقل مثل / ما ما ومهما :  -2

 متى واٌان للزمان . -3

 اٌنما وحٌثما للمكان .  -4

 كٌفما للحال .  -5

 انى : للزمان والمكان والحال  -6

اي : وهو اسم مبهم معرب ال ٌكتمل معناه اال بما ٌضاف الٌه وٌستعمل لكل شً مثل/ اَي كتاٍب  -7
 اقرأ  تقرأ

 : عالمات نصب الفعل المضارع رابعا : 

 اتفوقَ  الفتحة الظاهرة اذا كان صحٌح االخر مثل / ادرُس بجد ٍ لكً -1

  المهملُ   النجاحَ  ٌرى. مثل / لن كان معتل االخرالفتحة المقدرة اذا  -2

ا مما تنفقوالبَر حتى  لن تنالواحذف النون : اذا كان من االفعال الخمسة . مثل / قال تعالى : ))  -3
  تحبون((



  عالمات جزم الفعل المضارع ::  خامسا

 ماٌكتبه ُ المثقفون  لنقرأْ  السكون : اذا كان صحٌح االخر مثل : -1

 الزائر ُ  ٌأت ِحذف حرف العلة اذا كان معتل االخر مثل : لم  -2

مالحظة : ٌجب اظهار حركة الحرف الواقع قبل حذف حرف العلة للداللة على المحذوف ، الفتحة تدل 
 على االلف والضمة تدل على الواو والكسره تدل على الٌاء . 

 الوطن َ بانتخاب الفاسدٌن  وارال تخسحذف النون اذا كان من االفعال الخمسة مثل :  -3

  بناء الفعل المضارع سادسا :

 : ٌبنى الفعل المضارع فً حالتٌن 

 على االبناء ِ   ٌحافْظنَ ٌبنى على السكون اذا اسند الى نون النسوة . مثل : االمهات ُ  -1

 الوطن َ   دَمن  الخٌبنى على الفتح اذا اتصلت به نونا التوكٌد الثقٌلة او الخفٌفة مثل : وهللا ِ  -2

 

     


