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  :حروف العطف ومعانيها
  

  .  نجح علي و خالد في االمتحان : تفيد مجرد الربط بدون ترتيب زمني :الواو

  .سافرت فتعلمت : مثل ،تفيد الترتيب الزمني بال مهلة :الفاء

زرع الفالح ثم حصد:  تفيد الترتيب الزمني بمهلة :ثم.  

  .أو التّقسيم تفيد االختيار بين شيئين أو التسوية أو الشك :أو

   .التسوية/يغذى الرضيع بلبن أمه أو اللبن المصنوع  -   

   .االختيار/ سمح لي والدي بأن أزور وهران أو قسنطينة -   

  .الشك./سيعود الرئيس غدا أو بعد غد -   

     .التّقسيم/ اسم أو فعل أو حرف: الكلمة -   

  .تفيد السؤال عن أحد األمرين أو أكثر :أم

  أشربتَ قهوة أم شايا؟ -   

  .أي تصحيح ما قد يتوهمه السامع من الكالم السابق:تفيد االستدراك :لكن 

  .أواثبات جواب بعد خطأ/تفيد إثبات شيء بعد نفي شيء آخر :بل

  .ل بالقطارلم أسافر بالطائرة ب -   

  . اشتريت سيارة بل شاحنة -   

  ).نفي شيء لتأكيد ما قبله(تفيد النفي  :ال

  ."هللا ال تظاهرا بالكرم رضاءإتصدق على الفقراء  -   

  .تفيد الغاية وزيادة معنى غير متوقع عادة :حتى

  .جرفت السيول النباتات حتى المنازل -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  : مالحظات
  

ل المرفوع أو الضمير المستتر إالّ بعد تأكيده بالضمير المنفصل، ال يعطَف على الضمير المتّص -1

  .سافر هو وأخوه –. سافرتُ أنا وأخي: مثل

تاء "، ال  على "هو"، "أنا"في المثالين على الضمير المنفصل " أخوه"و" أخي"فأنت ترى عطف     

  ".الضمير المستتر"، "الفاعل

  .مررت به وبأخيه: بإعادة حرف الجر، مثل ال يعطف على الضمير المجرور إالّ  -2

     لكون المعطوف عليه جاء "أخيه"قد أعيد ذكره مع االسم المعطوف " ب"إنّك ترى حرف الجر ،

 . ضميرا مجرورا
 
  

  :نموذج في اإلعراب
  

حتّى األنبياء مات النّاس.  

  .فعل ماضٍ مبني على الفتح : مات

ة الظّاهرةعلى آخرهفاعل مرفوع، وعالمة رفع : النّاسمه الض.  

  .حرف عطف : حتّى

  .اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظّاهرة على آخره : األنبياء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  : ستعملأ
  

  ). كلمة أو جملة( المعطوف نوع من الفقرة ثم اذكر العطف حروف استخرج -1

مازلت أذكر ما لقي هذا الشعب من تعذيب وإهانة على يد المستعمرين الظالمين أيام كنا غرباء في "    

أوطاننا ، ال نمشي فيها مشية اآلمن المطمئن، بل مشية الخائف المذعور، ال نعلم أيسقط علينا الشقاء من 

دة إليه، لكن لفراقه فراقا أبديا السماء أم ينبعث من األرض؟ وكثيرا ما يخرج الوطني من منزله ال للعو

  .بسجن أو موت

أذكر أيام كانوا يملكون علينا شؤون حياتنا فأصبحنا نحن وحكامنا ال قيمة لنا في وطننا، وصاروا     

  .يحصون علينا كلَّ شيء حتى فلتات ألسنتنا وينتقمون منا بالسجن فالتعذيب ثم القتل

                                   ".يها كلمة الوطن جريمة ال حقا شرعياإننا لن ننسى تلك األيام التي كانت ف    

  العبرات للمنفلوطي
 
  .حتى –ال  –أو  –بل  –لكن  –ثم : كون جمال مفيدة بهذه الحروف  -2

  :ضع في المكان الخالي حرف عطف مناسب – 3

  . عمي في تجارة......شارك أبي  -   

  .بدون مال........ر أخوك حظ -   

  . شايا.......أشرب قهوة -   

  السورة القرآنية ؟.........هل حفظت القصيدة -   

 .رأسها.........أكل الطّفل السمكة  -   

  : حدد االسم المعطوف واضبطه بالشّكل - 4

  ".تمروا األحداث بالجدال والكهول بالفكر والشّيوخ بالصم: "قال علي كرم اهللا وجهه -   

  .ما قام الجالس بل النّائم -   

  .العطف إشراق أو إخضاع  -   

  .دخل المدير فالنّائب -   

  .لبثنا يوما أو بعض يوم -   

  .حفظت أبيات القصيدة حتّى آخرها -   

  .من وسائل النّقل الحديثة الطّائرة والقطار -   

  أأنتَ التّلميذ الفائز بالجائزة أم أخوك؟ -   

  .تنصحه لحظة  معه وجلست يوما به فالتقيت المخدرات تعاطىي شاب حيك في – 5

  .سجل ما قلت له بتوظيف مجموعة من حروف العطف في كالمك    


