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  :أالحظ قول الشاعر
 
 كنْع يضفُانْو عاجِضمالْ يعدفَ مِالنو وبِعالشُّ نِع اررقَي الْفنْي::  خٍارِص ةُوعد اثدحاَأل مِي فَف كلَ

 ةوبرعى الْلَِإ اءوي اللِّاِلع::  داجِم بٍعشَ لِّكُِل يُلبِا السذَه مِظَعاَأل امِقَمى الْلَِإ يَلبِي السذخُو::  ىركَالْ

تَنْيقُالْ يمةُو يا فَنْالدمن فَظْيبِ راه ::   فَظْيبِ رنْدب الْالِِغَا الْيتَممِكِّح , 

  
 

  : كتشف أحكام القاعدةأ
 
 

  

- وحاول أن تتفهم معانيها, ل الحروف التي تحتها خطتأم:  

  

أي االستقرار ليس من حق  :التجاوز لوجدت أنَه أفاد -عن –إنَك إن دققت النظر في الحرف األول  -

  .اليقظة االمم  الشعوب النائمة فهو يتجاوزها إلى غيرها من

أي أن األمة تسلك : االنتهاءلوجدت أن معناه يدل على  –إلى  –الثاني  وإذا فكَرت مليا في الحرف -

  .سبيلها للوصول إلى مقام ومحطة تتوقف عندها

أي أن السبيل : ختصاصفي البيت الثالث لوجدت أن معناه يفيد اال - الالم –وإذا تمعنت في حرف  -

  .الصحيح المؤدي إلى الُمبتغى من اختصاص الشعب الماجد

  .اإللصاقلوجدت أنه يفيد  –الباء  –لحرف األخير تأمل ا -

  : إليك الجدول التالي بأشهر معانيها, ولكي تتضح لك معاني الحروف األخرى    

  

  .أنفق من أموالك: تدّل على البعضية مثل -    من

  . ميز الحالل من الحرام: بيان الجنس، مثل -       

  .من كدك نجحت: التّعليل، مثل -       

  .أشرقت الشّمس من الصباح إلى المساء: بدء الغاية، مثل -       

  .جاءني إحسان من أخيك: البدلية، مثل -       

  

  .أتموا الصيام إلى اللّيل: االنتهاء، مثل -    إلى

  .قال رب السجن أحب إلي: المصاحبة، مثل -       
 
  



 

  .رغبت عن السفر: مثل: المجاورة -      عن

  .وما نحن بتاركي الصالة عن قولك: التّعليل، مثل -        

  .عمأ قليل يصبح نادما، أي بعد قليل: بمعنى بعد، مثل -        

  .فإنّما يبخل لنفسه، أي على نفسه: بمعنى على، مثل -        

  .وهو الذي يقبل التّوبة عن عباده، أي من عباده: بمعنى من، مثل -        

  

  .وعليها وعلى الفُلك تُحملون: عالء، مثلاالست -    على

  .دخل المدينة على حين غفلة، أي في غفلة: بمعنى في، مثل -     

  .وآتى المال على حبه، أي مع حبه: بمعنى مع، مثل -     

  .إذا اكتالوا على النّاس يستوفون، أي من النّاس: بمعنىِ ن، مثل -     

  

  .وبالظّرفية، مثل الماء في الك -     في

  .قتل بذنبه، أي بسبب ذنبه: التّعليل، مثل -   

  .جاء في قوم: المصاحبة، مثل -   

  . دخل رجل الجنّة في كلب سقاه: السببية، مثل -   

  .ألصلّبنّكم في جذوع النّخل، أي مع جذوع النّخل: بمعنى مع، مثل -   

  .ولكم في القصاص حياة، أي بالقصاص: بمعنى الباء، مثل -   

  .رد يده في جيبه، أي إلى جيبه: ى إلى، مثلبمعن -   

  

  أي مثل العفو . ما قتَل األحرار كالعفو عنهم: بمعنى مثل، مثل -   الكاف

  .عنهم           

  .السد كالبحر في االتّساع: التّشبيه، مثل -     

  

  .الجنّة للمؤمنين: االختصاص، مثل -   الالّم

  .لفقراءيا لَلمحسنين ل: االستغاثة، مثل -    

  .يا لجمال الطّبيعة:  التّعجب، مثل -    

  .يخرون لألذقان: االستعالء، مثل -    
 

  .أمسكت باللّص: اإللصاق، مثل -   الباء

  .لقيت بابنك المتاعب، أي بسببه: السببية، مثل -       

  .كتبت بالقلم: االستعانة، مثل -       



 

  .درنصركم اهللا بب: الظّرفية، مثل -       

  .ذهب بسالم: المصاحبة، مثل -       

  .أجمل بالربيع: جب، مثل’التّ -       

  .أقسم باهللا: القَسم، مثل -       

  .ذهبت به إلى البيت: التّعدية، مثل -       
 

ائد، مثل -    ربشبيه بالز ك: حرف جرأخ لك لم تلده أم رب.  

  واالسم بعدها . للتّ،بيه" يا"وقد تسبق رب بأال االستفتاحية أو ب  -    

  .يكون مبتدأ أو مفعوال مطلقا أو مفعوال به أو ظرفا      

  

 .تمتّعت بأيأم العطلة حتّى آخرها: تفيد االنتهاء، مثل -     حتّى
  
  .بدأ المطر ينزل منذ يوم الجمعة: االبتداء، مثل -   منذ/مذ

  .سرت مذ أمسِ: رفية، مثلالظّ -        
  

  تاهللا... واهللا : تفيد القسم، مثل  -    التّاء/ الواو
  

  تكون هذه حروف الجر أصلية أو شبيهة بالزائدة،  - حاش/ عدا/ خال

   ويجوز أن تكون أفعاال واالسم بعدها مفعوال به، ال سيما                     

  .ى خال وعداعل" ما"إذا تقدمت                    
  

  : بقية أحكام القاعدة

  

حروف الجر حروف تجر معنى الفعل قبلها إلى االسم بعدها، أي تضيف معاني األفاعل قبلها إألى    

 .األسماء بعدها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  : أنواعها
  

حروف جر أصلية وحروف جر زائدة وحروف جر شبيهة :  تنقسم حروف الجر إلى ثالثة أنواع

  .بالزائدة

حروف تؤدي معنى جديدا في الجملة، وتصل بين عاملها واالسم المجرور :  ف جر أصليةحرو - أ 

  .من، إلى، عن، على، في، مذ، منذ، الالّم، كي، الواو، التّاء، الكاف:  بها، وهي

  هي حروف ال تفيد معنى جديدا، بل:  حروف الجر الزأئدة -ب

بعدها مجرورا لفظا مرفوعا أو منصوبا محالّ حسب  تقوي معنى قائما في الجملة ويكون إعراب االسم

 .موقعه من اإلعراب

 .الباء، والالّم والكاف، والميم:  وحروف الجر الزائدة هي -

 .، لفظ اهللا مجرور لفظا مرفوع محالّ على أنّه فاعل))كفى باهللا شهيدا: ((مثال على ذلك

ليم بعدها لفظا فقط، ويكون لها مع ذلك محّل من حروف الجر الشّبيهة بالزائدة، وهي حروف يجر ا -

  .رب، خال، عدا، وحاشا:  اإلعراب كالزائدة، وتفيد معنى جديدا مكمال لمعنى موجود، وهي

" رب"و, اسم مجرور لفظا، مرفوع محالّ على أنّه مبتدأ" أخ"ّفكلمة . رب أخ لك لم تلده أمك: مثاله -

  . قبلها حرف جر شبيه بالزائد

   

  :  مالحظة 

 .حروف الجر الزائدة تُستعمل أيضا حروفا أصلية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  :أستعمل 
 
  :حدد حروف الجر في النص التالي  /1

بمناظرها  التمتع و و بهجتها،عين اإلنسان أثمن ما يحرص عليه، فهي وسيلته الى رؤية الدنيا     

  .ي سمائها من نجوم وكواكبوما يسبح ف من زهر وشجر، أرضها الجميلة، وما ينبت على

  .الع والكتابةطّوهي الى ذلك تعينه على القراءة واال  

 وما من أحد يشك لها شيئ،ثوليس كم أو هي أثمن أغلى، العين جوهرة غالية، في أن لميذ ها التّوأنت أي

وء ضفي ال...  فال تجهدهما بالقراءة رك بضرورة المحافظة على عينيك،لست بمحتاج الى من يذكّ

  .وأسرع الى الطبيب اذا أصابهما أو أصاب أحداهما أذى وال تعرضهما للضوء الساطع،....الضعيف 

  

   :معاني حروف الجر في األمثلة التالية حدد /2

  .                   سار بالليل  -   

  .                 القطار كاألفعى -   

  .            ياللمسعفين للجرحى -   

  . ر الشهداءوهر على قبضع الزو -   

  .رت بالمسطرة سطّ -   

  .حظيرة السيارة في ال -   

  .والمنافقين للكفار جهنّمجعل اهللا  -   

  . ))اإلنسان لفي خُسر نإوالعصر ((  -   

  .ميز بين التالميذ النجباء و الكسالى  -   

  .دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولم تدعها تأكل من خشاش األرض -   

3/ معنى الحرف الذي وظفته ذكراو .ن جملة بكل حرف من حروف الجركو.  

  

  .ا حرف الجر زائداموجملتين يكون فيه ا حرف الجر أصليا،مهات جملتين يكون فيه /4

  

5/ موظفا بعض  ر فقرة تتحدث فيها عن كثرة األمراض المتفشية في الدول المتخلفة وأسبابها،حر

  .حروف الجر
  

  


