
   و الفاء من المعاني النحوية للواو
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 )من المعاني النحوية للواو(:

للـواو معاٍن مختلفة ووظائف نحوية مختلفة، فسنشرح هنا بعض هذه المعاني وسنوضح  

 وظائفها النحوية :  
 تأتي الواو حرف قسم ، وأحرف القسم كلّها تجر المقسم به .  

 إذاً هي حرف جر يفيد القسم وما بعدها اسم مجرور .

 

 ألنها تدل على الجمع والمشاركة في الحكم . تأتي الواو عاطفة ؛

 وما بعدها يعرب اسم معطوف .  

 إنتاج الطاقة .  وتقوم مباني المدينة الذكية بحفظ الحرارة،   مثال :

 : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.حفظالباء حرف جر ال محل له من اإلعراب ،  بحفظ :

 االسم المعطوف:                                    مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة . الحرارة:

 تابع يتبع ما قبل حرف العطف                                              حرف عطف ال محل له من اإلعراب. و :

 في الحكم اإلعرابي .                                            اسم معطوف مجرور وعالمة جره الكسرة. إنتاج :

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. الطاقة: 

                   

                 

 االتصاالت   والمدينة الذكية توظف تكنولوجيا المعلومات  مثال :

 وعالمة نصبه الفتحة المقدرة . مفعول به منصوب  تكنولوجيا :

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. المعلومات :

 حرف عطف ال محل له من اإلعراب  و :

 اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم.  االتصاالت :

 

 و هللِا إن التطور العلمي لدليل على قدرة الخالق .   مثال :
 اإلعراب .حرف جر يفيد القسم ال محل له من   الوا  و : 

 )لفظ الجاللة( اسم مجرور وعالمة جره الكسرة .   هللا : هللا 
           ************************************* 

 قال تعالى )والفجر * ولياٍل عشر(  مثال :
 حرف جر يفيد القسم ال محل له من اإلعراب . و :   

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة . : الفجر هللا 
 حرف عطف ال محل له من اإلعراب . و :  
 مجرور وعالمة جره الفتحة المقدرة على معطوف اسم   :ليالٍ 
 الياء المحذوفة . ألنه ممنوع من الصرف.      

 

 قال تعالى )والشمس وضحاها (.  مثال :
 حرف جر يفيد  القسم ال محل له من اإلعراب. و :   

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة. الشمس :
 حرف عطف ال محل له من اإلعراب .  و :

مجرور وعالمة جره الكسرة معطوف  اسم   ضحاها :
 والهاء ضمير متصل مبني في محل جر   المقدرة

 مضاف إليه.              
  ************************************** 

 و رّبِ الكعبة، إّن العلم نور .   مثال :
 حرف جر يفيد القسم ال محل له من اإلعراب . و :   

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة . :ربّ   هللا 
 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.  الكعبة :

 ا 
  

  :  و قسم حرف جرّ 

  عطف : حرف 



 صدق المرسلون(  وقال تعالى)هذا ما وعد الرحمن  مثال :
 عل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. افالرحمن : فعل ماض مبني على الفتحة .           وعد :

 حرف عطف ال محل له من اإلعراب .      و :

 فاعل مرفوع بالواو ألنها جمع مذكر سالم.  المرسلون:فعل ماض مبني على الفتحة.           صدق :

عراب األفعال كالمعتاد وال  إذا ربطت واو العطف بين فعلين فيعرب الفعل الذي بعدها إ
 نعربه اسم معطوف ألن األفعال ال تصبح أسماء. 

  ********************************************************************* 

 هي التي تأتي بمعنى )مع( وما بعدها يعرب مفعول معه منصوب.  

 

   سهرت و النجم    مثال :                    التطور العلمي. وتتحقق رفاهية البشر   مثال :

 حرف يفيد المعية ال محل له من اإلعراب .                        و :حرف يفيد المعية ال محل له من اإلعراب .                      و :

 مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  النجم :          مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة. التطور:

 الفتحة . نعت منصوب وعالمة نصبه  :العلمي

  سرت و سور الحديقة.  مثال :

 مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  :سور  حرف يفيد المعية ال محل له من اإلعراب .         و :

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. الحديقة :

 ****************************************************************************************** 

والجملة بعده  هي حرف يربط بين الحال الجملة و صاحب الحال المعرفة.
 تعرب في محل نصب حال . 

 لنتذكر القاعدة التي تقول : الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات .     

 نحن عصبة إنا إذاً لخاسرون(و) قالوا لئن أكله الذئب   مثال :

 ضمير منفصل مبني على الضمة في محل رفع مبتدأ. نحن : واو الحال ال محل لها من اإلعراب .      و :

 والجملة اإلسمية في محل نصب حال . خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .  عصبة :

 ماطر .سافرت و الجّو    مثال :

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  الجّو:واو الحال ال محل لها من اإلعراب .      و :

 والجملة اإلسمية في محل نصب حال. خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  ماطر :

 أنتم سكارى(   وقال تعالى )يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة  مثال :

 ضمير منفصل مبني على الضمة في محل رفع مبتدأ.: أنتم واو الحال ال محل لها من اإلعراب .     و :

 والجملة اإلسمية في محل نصب حال .خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة .  : سكارى

  واو المعية : 

  واو الحــال : 



 )من المعاني النحوية للفاء(:

للـفاء معاٍن مختلفة ووظائف نحوية مختلفة، فسنشرح هنا بعض هذه المعاني  
 وسنوضح وظائفها النحوية :  

ما بعدها اسم  هي حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب في الجملة .ويعرب
 معطوف.

 . األلياف البصرية فــاستخدم اإلنسان الكوابل النحاسية ،  مثال :
 حرف عطف ال محل له من اإلعراب .  الفاء :

 نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة. البصرية : اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة .        األلياف :
 اإلعرابي للمعطوف عليه )الكوابل( والتي تعرب مفعول به. نُصبت األلياف ألنها تابع يتبع الحكم 

ــ قال تعالى ) ثم أماته  مثال :  أقبره (ف
 حرف عطف ال محل له من اإلعراب .  الفاء :
 فعل ماض مبني على الفتحة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( والهاء ضمير متصل مبني في محل   أقبره :
 األفعال تعرب كما هي بعد حروف العطف.        نصب مفعول به .         

 ***************************************************************************************** 
 

هي حرف يربط بين جملتين األولى سبب للثانية ، ويعرب ما بعدها فعل مضارع 
 منصوب بأن المضمرة .

 كيف لي أن أفرق بين فــاء السببية و أي فــاء أخرى ؟

 

 

 

 تعذرني   وال سبيل لديهم في مواساتي فــال الناس تعرف مــا أمري  مثال :

 حرف مبني ال محل له من اإلعراب. الفاء :

 ية فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، والنون نون الوقا  تعذرني :

 والياء : ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.            

 نالحظ أن الفاء سبقت بنفي ) ال الناس( ، كذلك )مــا أمري ( استفهام . 

                                                             أمثلة :

 عالمات نصب الفعل المضارع:    

 الفتحة الظاهرة أو المقدرة.     

 حذف النون إذا كان من األفعال       

 الخمسة.      

 

 

 

 

ــ )هل لنا من شفعاء  استفهام   يشفعوا لنا(ف

 أفوَز فوزا عظيما  ـ فيا ليتني كنت معهم   تمني 

 أتفوق فــلعلي أجتهد  ترجي 

 أتفوق فــربي أعني   دعاء 

                  يموتوا(فــ) ال يُقضى عليهم   نفي 

 أكرمك فــزرنـي   أمر

 تندمفــال تهمل   نهي 

  حرف عطف : 

  :  فاء سببية

 يشترط في فــاء السببية أن تكون مسبوقة بــنفـي أو طلب )أمــر ، أو نهي ، أو استفهام 

 أو تمّن ، أو ترّج ، أو دعـاء(                                  



 ه       ناراً و توقده نوراً يضويها توقدَ فــولم يعد في الربا زيت    مثال :

 ال محل له من اإلعراب .   مبني حرف الفاء :

 فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعالمة نصبه الفتحة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره  توقده : 

 أنت ، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به .            

 يشفعوا لنا (فــهل لنا من شفعاء )  مثال :

 حرف مبني ال محل له من اإلعراب .  الفاء :

 فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعالمة نصبه حذف النون ، والواو ضمير متصل   يشفعوا : 

 مبني في محل رفع فاعل .             

 ******************************************************************************* 

 معينة. في حاالت حرف يقترن جواب الشرط به  

 

  لن نستغرب ذلك .فــإذا رأينا شبكات األلياف البصرية في منازلنا،  مثال :

 الفاء واقعة في جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب .   فــلن :

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

 ظاهرة.فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة ال نستغرب :

 

 أنت في أمان . فــإذا التزمت بقوانين السير   مثال :

 ضمير منفصل مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ.  أنت()الفاء واقعة في جواب الشرط ،   فــأنت :

 )في( حرف جر ،   في أمان :

 خبر المبتدأ . اسم مجرور وعالمة جره الكسرة وشبه الجملة في محل رفع    )أمان( :           

 

 لنتذكر معاً ، متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟                          

                 

 

 

 

 

   فاء واقعة في جواب الشرط :

 إذا كان جواب الشرط :  -
 كم رؤوس أموالكم( .فــلجملة إسمية : ) وإن تبتم  -
 جملة فعلية فعلها طلبي ) أمر أو نهي أو استفهام ( :   -

 ال تقنع بما دون النجوم  فــإذا غامرت في شرف مروم      

ــ جملة منفية ب)لن( أو )مـا( : مهما قدمت لي   -  لن أرضى .فـ
 قد ينتصر .فــ لمظلومجملة فعلية مسبوقة بـقد : إذا قاوم ا -
 ليس خيراً لك .فــجملة فعلها جامد : إن تهمل في العطاء  -
 سوف تصل . فــجملة فعلية مقترنة بالسين أو سوف : إذا طلبت العال  -



 (  6ورقة عمل ) 

 

 

 



 

2021 

6 

 ؟ ما المعنى النحوي الذي أفادته )الواو( في جملة :بلغني خبر نجاحي وأنا في العمل   – 7

 د( الحال       ب( المعية            ج( القسم                 العطف         ( أ

 أي العبارات اآلتية تضمنت واو حال ؟  – 8 

 ب( خرجت وطلوع الشمس             سهرت والنجم المع           (أ
 د( تتحقق الرفاهية والتطور العلمي .               ج( مشيت وسور الحديقة       

 ما عالمة نصب الفعل المضارع في جملة : ال تقتربي من النار فتكوي نفسك؟  – 9 

 الفتحة الظاهرة   ب( الفتحة المقدرة للثقل   ج( الفتحة المقدرة للتعذر   د( حذف النون. (أ

 أجب حسب المطلوب : -  10  

 قطعت الفاكهة وهي ناضجة .  ) اجعل الواو للمعية مع الضبط(  -
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 مثل لكل مما يأتي : -  11

 فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعالمة نصبه حذف النون .  – 1

 أعرب :  -  12

 ولياٍل عشر (  والفجرقال تعالى : ) 
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 أي من اآليات تشتمل على فاء واقعة في جواب الشرط ؟  – 13

 القوم الكافرين( ب( أنت مواالنا فانصرنا على        ) الذي خلقك فسواك فعدلك (         (أ
 ج( ) وما تفعلوا من خير فـإن هللا به عليم(      د( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما(

 ما نوع الواو في قوله تعالى: فذرهم وما يفترون (    – 14 

 عاطفة            ب( قسم               ج( حالية                          د( معية   (أ

 


