
 

 



 

      

 

 

 

 تأتي بمعنى االسم الموصول ) الذي ، التي   :)مـا( الموصولة  - 1      

 وتعرب حسب موقعها من الجملة   اللذان ، اللتان ، الذين ، الالتي ، الالئي (                

                      

                       

 

 

   أمثلة :

 عليها(    مــاقال رسول هللا: ) رباط يوم في سبيل هللا خير من الدنيا و  •

 : اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم معطوف .  مــا    

 ال طاقة لنا به (  مــا قال تعالى : )وال تحملنا   •
 مفعول به ثاٍن . مــا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 

 

 . وعد الرحمن وصدق المرسلون (  مــا قال هللا تعالى : )هذا  •
    : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . مــا 

 موصولة

 شرطية

 استفهامية



 تعرب في محل رفع مبتدأ إذا جاء بعدها اسم ليس معرفاً بأل . تعرب في محل رفع مبتدأ إذا جاء بعدها فعل الزم 

متعٍد تعرب في محل رفع مبتدأ إذا جاء بعدها فعل 

 .استوفى مفعوله
 . ناقصفعل إذا جاء بعدها  مبتدأتعرب في محل رفع 

 : مــا االستفهامية

 ويتوجب اإلجابة عنها. استفهام ، ةتأتي أدا

 ظرفتعرب في محل رفع مبتدأ إذا جاء بعدها  تعرب في محل رفع مبتدأ إذا جاء بعدها جار ومجرور

    أمثلة :                                                       

 المتفيهقون ؟ (   مــاجاء في حديث الرسول : )  ◼

 مــا : اسم استفهام مبني على السكون في محل                                                                       

 رفع خبر مقدم .                                                                     
 

 

 

             آثار التطور العلمي في حياتك ؟ مــا                                تـمَّ من عمل اآلن ؟   مــا  •
                        : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع  مــا               : اسم استفهام مبني على السكون  مــا 

 مبتدأ                                  في محل رفع مبتدأ .       

 

 

 كان موجوداً في السلة ؟     مــا   غيّر شكَل السائل ؟                               مــا  •
 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  مــا    : اسم استفهام مبني على السكون            مــا 

 في محل رفع مبتدأ.         

 

 

 بعد الدرس ؟  مــا                                        في الرسالة ؟ مــا  •
 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع               مــا: اسم استفهام مبني على السكون                مــا 

 مبتدأ .                                     في محل رفع مبتدأ .       

 

 )مــَم( = من + مــا يصنع الخبز ؟          م مــ                                      شهدَت اليوم ؟ مــا  •

 : اسم استفهام مبني على السكون في محل جر  مــا               اسم استفهام مبني على السكون  : مــا 

 بحرف الجر .                                 في محل نصب مفعول به.        

 

 هذا ؟   مــاكتاب  قد تأتي مــا االستفهامية في محل جر مضاف إليه مثل قولنا : 

                        اسم استفهام مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . : مــا  

 

 

 

مقدم إذا جاء بعدها اسم معرف بأل  خبرتعرب في محل رفع 

. 

تعرب في محل نصب مفعول به إذا جاء بعدها فعل 

 متعد لم يستوِف مفعوله. 

 . ُسبقت بحرف جر إذا  جر اسم مجرور تعرب في محل



 

 

 مــا الشرطية : 

  تربط بين جملتين الثانية مترتبة على األولى ، ويكون الفعل المضارع بعدها مجزوماً  

 

 

 يحدث في العالم من تغيرات ، يطوِر العلم .  مــا  ◼
 .: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  مــا 

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون.  يحدث :

 وهو)فعل الشرط( 

يطور : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون وحرك 

 هو)جواب الشرط(بالكسرة منعا اللتقاء ساكنين . 

 

 تعمله من معروف ، فلن يضيع بين الناس .  مــا  ◼
 اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . : مــا 

تعمله : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون والفاعل  

ضمير مستتر تقديره أنت ، والهاء ضمير متصل مبني في  

 .  تعمله)فعل الشرط( محل نصب مفعول به

 سبق شرحهافــلن: الفاء واقعه في جواب الشرط .       

 يضيع: فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة . 

 وهو )جواب الشرط(         

  يـكن قبيحاً ، فاجتنبه . مــا  ◼
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  : مــا 

 يكن : فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون  

 قبيحاً : خبر يكن منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

 فاجتنبه : الفاء واقعة في جواب الشرط 

ني  اجتنْبه: فعل امر مبني على السكون والهاء ضمير متصل مب

 في محل نصب مفعول به.

 

 

 

 

 

 

تعرب في محل رفع 

 : مبتدأ إذا جاء بعدها

 فعال الزما •

 فعال متعدياً •
 استوفى مفعوله

 فعالً ناقصاً .•

 :عالمات جزم الفعل المضارع نتذكرل

 إذا كان صحيح األخر السكون 

 إذا كان معتل االخر حذف حرف العلة 

إذا كان من األفعال  حذف النون

 الخمسة.



تقدموا ألنفسكم من خيٍر تجدوه عند   مــاقال تعالى: ) و  ◼

 هللا هو خيراً و أعظم أجرا ( 
: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل  مــا 

 نصب مفعول به . 

تقدموا : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف 

النون ألنه من األفعال الخمسة . الواو ضمير متصل 

 مبني في محل رفع فاعل .

وعالمة جزمه حذف تجدوه : فعل مضارع مجزوم 

النون ألنه من األفعال الخمسة. والواو ضمير متصل 

 في محل رفع فاعل .

 

 أتاكم الرسول فخذوه .. (  مــاو قال تعالى : )  ◼
: اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول به   مــا 

 ثاٍن . 

فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة في محل  أتاكم :

جزم . )كم( ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول  

 به أول . )فعل الشرط(

 الرسول : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة . 

 فخذوه : الفاء واقعة في جواب الشرط .

خذوه : فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه 

ر متصل مبني في من األفعال الخمسة. الهاء : ضمي

 محل نصب مفعول به . 

 

 تفعلوا من خير يعلمه هللا (   مــاقال تعالى : ) و ◼
: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل  مــا 

 نصب مفعول به. 

تفعلوا : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف 

النون ألنه من األفعال الخمسة . والواو ضمير متصل  

 فعل الشرط(وهو ) مبني في محل رفع فاعل .

يعلمه : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون . 

 والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. 

 

   لـ)مـا( التي سبق ذكرها اآلن سنشرح المعاني النحوية لــ )من( وستحمل نفس المعاني والوظائف النحوية

 

 

   مــا    ــنم               

 للعاقل                               لغير العاقل                             

 

وتعرب في محل نصب 

 : مفعول به إذا

جاء بعدها فعالً متعدياً 

 لم يستوِف مفعوله .



 

 بمعنى االسم الموصول )الذي ، التي ، اللذان ، اللتان ‘ الذين ، الالتي ، الالئي(   تأتي  الموصولة: مــنْ  – 1

   :وتعرب حسب موقعها في الجملة كاآلتي                       

 هـم دوني (  مــنْ )و أمرني أن أنظر إلى  : الرسول )ص( قال    : 1مثال  

 اسم موصول بمعنى)الذين(مبني على السكون في محل جر بحرف الجر . : مــنْ             

 

 حرر القدس قائٌد عظيم . مــنْ     : 2مثال  

 : اسم موصول بمعنى )الذي( مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .  مــنْ             

 

 في السماء "   مــنْ في األرض يرحمكم  مــنْ قال الرسول )ص( : " ارحموا   : 3مثال  

 : اسم موصول بمعنى )الذي( مبني على السكون في محل نصب مفعول به .  مــن          

 : اسم موصول بمعنى )الذي( مبني على السكون في محل رفع فاعل . مــن          

 

 تأتي أداة استفهام ، ويتوجب اإلجابة عنها.مــْن االستفهامية :    – 2
 

 ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه (   مــنْ قال تعالى : )   : 1مثال  

 رفع مبتدأ . : اسم استفهام مبني في محل  مــنْ           

 

 حرر القدس من الصليبيين ؟  مــنْ :  2مثال  

 استفهام مبني في محل رفع مبتدأ . اسم  : مــنْ            
 

 استبد وضيّق القرآن ؟    فــمــنْ النص أوسع والقراءة حرة     :  3مثال  

 مــن : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .           

 اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. : مــنْ ساعدَت اليوم ؟      مــنْ  : 4مثال  

 

ً مــْن الشرطية :  – 3  تربط بين جملتين الثانية مترتبة على األولى ، ويكون الفعل المضارع بعدها مجزوما

 . يحقِق االنتصار على ذاته ينتصر على سجانه   مــن:  1مثال  

 اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .     ) الفعل متعٍد واستوفى مفعوله(  : َمــنْ          

 يحقق : فعل مضارع مجزوم  وعالمة جزمه السكون وحرك بالكسرة منعا اللتقاء ساكنين.         

 من المعاني النحوية

 )مــن(لــ 

 موصولة    

  استفهامية 

  شرطية   



 االنتصار : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .    

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون  )وهو جواب الشرط(  ينتصر :   

 

 يفعل الخير ال يعدم جوازيه  مــن   : 2مثال  

 شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  : اسم   مــن          

 يفعل : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون وحرك بالكسرة منعا اللتقاء ساكنين .          

 : ال نافية ال محل لها من اإلعراب  ال يعدم           

 يعدم : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون .             

 

 تقابل تسعد به .     مــن:  3مثال  

 الفعل متعٍد ولم يستوِف مفعوله مبني على السكون في محل نصب مفعول به .         شرطاسم  :  مــن 

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

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمكننا أن نحول )مــن( و )مــا( من معنى نحوي إلى آخر مثالً : 

 من فتح القدس قائد عظيم .    هنا )من( موصولة ويمكننا أن نجعلها استفهامية كاآلتي : 

 من فتح القدس؟                  أصبح سؤاالً يحتاج إلى إجابة .  كذلك قد نجعلها شرطية مثل : 

 يرَض هللا عنه. فتح القدس يمن 

 

 

 

 

 انتبه عزيزي الطالب :

أنواع )مــن( و) مــا( عليك أن تفرق بين 

 جيداً 

 وعليك فهم طريقة إعرابها .



 ( من المعاني النحوية لمن وما 7ورقة عمل )                             

ــ                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اختر اإلجابة الصحيحة : –أ 

 2019ما نوع )ما( في جملة : فاتضح لـه مــا بها ؟         – 1

 استفهامية           ب( موصولة           ج( زائدة                   د( شرطية  (أ

 2019ما نوع )مــن( في قوله :ومــن يغترب يحسب عدوا صديقه ؟       – 2

 استفهامية           ب( موصولة          ج( شرطية                 د( مصدرية  (أ

 (؟ ه تعالى: ) من كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها ما عالمة إعراب الفعل )نؤته( في قول – 3

 السكون                ب( حذف النون        ج( الكسرة             د( حذف حرف العلة   (أ

 ما الجملة التي يختلف فيها موقع )مــا( من اإلعراب ؟  – 4

 )وإن تبدوا مــا في أنفسكم أو تخفوه يعلمه هللا(                 ب( )عجلنا له فيها مــا نشاء(   (أ
 ج( )ويقطعون مــا أمر هللا به أن يوصل (                            د( وقع مــا لم يكن بالحسبان  

 ما نوع )من( وإعرابها في : مــن يسع في الخير يشكر ؟  – 5

 حل نصب مفعول به                            ب( استفهامية ، في محل رفع مبتدأ موصولة ، في م (أ
 ج( شرطية ، في محل نصب مفعول به                              د( شرطية ، في محل رفع مبتدأ 

 أي الجمل اشتملت على )من( استفهامية ؟  – 6

 ب( من تحب من الناس             من يساعد المحتاجين إنسان كريم                      (أ
 يا مــن هواه أعزه وأذلني ج( من يطع والديه ينل الجنة                                          د( 

     في السموات وما في األرض(؟ما ما إعراب )ما( في : )هلل  – 7

 في محل نصب مفعول به اسم شرط في محل رفع مبتدأ                               ب( اسم شرط  (أ
 ج( اسم موصول في محل رفع مبتدأ                            د( اسم موصول في محل رفع خبر 

 أي الجمل اآلتية صحيحة :  – 8

 من يصوم رمضان ينال رضا هللا                          ب( من يصوم رمضان ينل رضا هللا  (أ
 د( من يصم رمضان فينل رضا هللا                    ج( من يصم رمضان ينل رضا هللا           

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أجب حسب المطلوب بين القوسين : –ب 

 2019إلى مــن أشتكي و لمــن أناجي                    ) بين نوع مــن في الجملة (                       – 1

 2021مــا المتفيهقين ؟                                    )صوب الخطأ(                                      – 2

 2021) اربط الجملتين باسم شرط وغير ما يلزم(               يخشى ربه ، ينجو من النار              – 3

     2019يواجهون .                     ) أعرب ما تحته خط (                             مــا وال يأبهون لـ – 4

 ما يأتيكم من علم فخذوه                           )صوب الخطأ (                           اختبار التمكين   – 5

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 

 

 


