
 النصب وأدوات نصبه وعالمات المنصوب المضارع فعل

 :هي النصب حروف

 سنننني تي. )السننننببي  والفننننا , التعليننننل الم, الجحننننود الم, حتنننن , كنننني, إذن, لننننن, أن

 (.الحًقا عنها الشرح

 صننننحي  كننننان إذا آخننننر  علنننن  الظنننناهر  بالفتحنننن  المضننننارع الفعننننل ينصننننب. 1

 .....تدرس   لن, أدرس   لن: اآلخر

, تدرسننني كننني: الخمسننن  األفعنننال منننن كنننان إذا الننننون حنننرف بحنننذف وينصنننب. 2

 .يدرسوا كي , تدرسوا كي, يدرسا كي, تدرسا كي

 إذا آخنننر  فننني العلننن  حنننرف علننن  المقننندر  بالفتحننن  المضنننارع الفعنننل ينصنننب. 3

  واًوا العلننن  حنننرف كنننان إذا آخنننر  علننن  الظننناهر  والفتحننن , ألًفنننا العلننن  حنننرف كنننان

 (.يعطي   أن, يسمو   لن, يسع  كي. )يا ً  أو

 

 :هي النصب حروف

 بعننننندها والفاعنننننل الفعنننننل مننننن  تننننن ول ألنهنننننا المصننننندري " أن"بننننن  وتسنننننم : أن* 

 بمصدر

 .       الطالبُ  يْحُضر   أ ن أُريدُ  -

 .              بالضم  مضارع فعل:  أُريد

 .              نصب   حرف:  أن

 .      بالفتح  منصوب مضارع فعل: يحضر  

 .         بالضم  مرفوع فاعل:  الطالبُ 

 :  المستقبل في للنفي يفيد نصب حرف: لن* 

 , غًدا لزيارته أذهب   لن -

 ,  المضارع الفعل ينصب نصب حرف : لن -

 .آخر  عل  الظاهر  الفتح  نصبه وعالم  منصوب مضارع فعل: أذهب   -



 

 :للتعليل نصب حرف: كي* 

 ,ترتاحا كي جيًدا ناما -

 ,  نصب حرف: كي -

 مننننن ألنننننه النننننون حننننذف نصننننبه وعالمنننن  منصننننوب مضننننارع فعننننل : ترتاحننننا -

 .الخمس  األفعال

 جنننزا ً  أو قبلهنننا لمنننا جوابننن ًا ويكنننون الكنننالم صننندر فننني يقننن  نصنننب حنننرف: إذن* 

 المضنننارع الفعنننل قبنننل الصننندار  فننني مباشنننر  أتنننت إذا إال تنصنننب وال سننناب  لكنننالم

 .للمستقبل يفيد المضارع والفعل فاصل بينهما يفصل أن بدون

 ,ارتاحا إذن متعبان نحن -

 ,المضارع الفعل ينصب نصب حرف: إذن -

 مننننن ألنننننه النننننون حننننذف نصننننبه وعالمنننن  منصننننوب مضننننارع فعننننل: ارتاحننننا -

 .الخمس  األفعال

 ,للغاي  أو للتعليل" كي" بمعن  ي تي نصب حرف : حت * 

 ,  تصال حت  أسرعا -

 ,  نصب حرف: حت  -

 األفعنننال مننن ألننننه النننون حننذف نصنننبه وعالمنن  منصننوب مضنننارع فعننل: تصننال -

 .الخمس 

 الفعننننننل ينصننننننب نصننننننب حننننننرف هنننننني و كنننننني بمعننننننن  وتنننننن تي: التعليننننننل الم* 

 ,المضارع

 ,لترتاحا جيًدا ناما -

 ,مضارع الفعل ينصب نصب حرف: ل -

 مننننن ألنننننه النننننون حننننذف نصننننبه وعالمنننن  منصننننوب مضننننارع فعننننل: ترتاحننننا -

 .الخمس  األفعال

 



 

 ادوات تنصب بشروط 

(. أل ظلم   كنت وما لتكذب تكن لم: )منفي بكون المسبوق  وهي الجحود الم بعد -1

ل المستتر  أ ن م  الفعل أل ن(: تكذب تكن لم: )قولك من أ بلغ وهي  في بمصدر م وَّ

 مريداً  تكن لم: )والتقدير المحذوف بالخبر والمجرور الجار ويتعل  بالالم, جر محل

 .الكذب نفي من أ بلغ الكذب إراد  ونفي( للكذب

 .آت   أنك علمت لو ألذهب   أكن لم-

 ,المضارع الفعل تنصب الجحود الم": ل " -

 .آخر  عل  الظاهر  الفتح  نصبه وعالم  منصوب مضارع فعل: أذهب   -

 (. فتظل م تظلمْ  ال: )بعدها لما سبباً  قبلها ما يكون التي وهي: السببي  فا  بعد -2

 ,ف تنجحوا الدرس في اجتهدوا

 ,المضارع الفعل تنصب السببي  فا ": ف " -

 .الخمس  األفعال من ألنه النون بحذف منصوب مضارع فعل: تنجحوا -

 :طلب أ و بنفي تسب  أ ن لها ويشترط

 المجرم ليس) ,(فتعنف ه مقصر غير جارك) ,(فتستفيد   تحضر لم: )فكقولك النفي ف  ما

 .بحرف أ و بفعل أ و باسم يكون أ ن بين فر  ال( عنه فتعفو   نادماً 

 ال: والنهي فتسل م, اسكتْ  األ مر, فعل الباب هذا في وهو)) األ مر فيشمل الطلب وأ ما

ر , تقصِّ , تصحبنا أ ال: والعرض فتندم  , الفقير أ كرمت هال: والحض فنسرَّ  فت جر 

, حضرت ليتك والتمني  أ نت هل: واالستفهام ف ُرافق ك, مسافر لعلك والترجي فتستم  

 .ف ُحدث ك سام 

 عن تنها  ال ف  نت وتضحك   تشربْ  ال مثل,( م ) معن  المفيد  المعي  واو بعد -3

 يشرب وهو يضحك أ ن عن تنها  وإنما وحد , الضحك عن وال وحد  الشرب

: السنننببي  فنننا  فننني النننوارد التفصنننيل علننن  طلنننب, أ و بنفننني تسنننب  أ ن فيهنننا ويشنننترط

, ت ْكننننل ال صننننوتك, وترفنننن    اقننننرأْ  , تصننننحُبنا أ ال وتننننتكلم   أ كرمننننت هننننالَّ  وتتحنننند  

 هنننل وترافقنننني, مسنننافر   لعلنننك. وتسنننتم    حضنننرت ليتنننك صننندقتك, وتخفننني   الفقينننر

 .وتجيبني سام    أنت  



 وف .. بمعن  م  الضيوف أكلنا الطعام  والضي

   الضيوف فعل مضارع منصوب بعد واو المعي  

 م  الشرب فتمرضال ت كل وتشرب فتمرض ... بمعن  ال ت كل 

  

  

 


