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I - تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها:  
  :)1( أمثلة المجموعة –أ 

o أطالل يا األجيال ضحكاتك على تغن لم.  
o بالزمان رسومك لتهزأ.  
o تتبختري ال الماضي فتنة يا.  
o واألزمان النكبات تفعل ولما.  

  :)2( أمثلة المجموعة –ب 
o التاريخ يحدث األحقاب تتكلم مهما.  
o يرفعك تراثك من تدخره ما.  
o أهله أمجاد حقيقة يعلم التاريخ يقرأ من.  
o خيرا تستفد القناعة إلى تصل حتى.  
o لسؤالك جوابا تجد كتابك في تبحث أين.  
o اقرأه تاريخك تقرأ كيفما.  
o يفدك تقرأ كتاب أي.  

II  - الوصف والتحليل:  
  :واحدا مضارعا فعال يجزم ما -  1

  جزمه عالمة  جزمه أداة  المجزوم المضارع الفعل  كيبالتر 
  .العلة حرف حذف  لم  تغن  ..أطالل يا األجيال ضحكاتك على تغن لم

  .الظاهر السكون  األمر الم  تهزأ  .بالزمان رسومك لتهزأ
  .النون حذف  الناهية ال  تتبختري  .تتبختري ال الماضي فتنة يا

  .الظاهر السكون  لما  تفعل  .واألزمان النكبات تفعل ولما
  :استنتاج

  .الناهية ال ،األمر الم ،لما ،لم: هي واحًدا فعالً  تجزم التي األدوات
  :مالحظة

  .نفي حرفا هما »»»»ال««««و »»»»ما««««

  :مضارعين فعلين يجزم ما  -  2
  جزمال أداة  الثاني المجزوم  األول المجزوم  كيبالتر 

  مهما  يحدث  تتكلم  .التاريخ يحدث األحقاب تتكلم مهما
  )العاقل لغير( ما  يرفع  تدخر  .يرفعك تراثك من تدخره ما

  )للعاقل( من  يعلم  يقرأ  .أهله أمجاد حقيقة يعلم التاريخ يقرأ من

 )جزمه( المضارع الفعل إعراب
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  )للزمان( متى  تستفد  تصل  .خيرا تستفد القناعة إلى تصل حتى
  )للمكان( أين  تجد  تبحث  .لسؤالك جوابا تجد كتابك في تبحث أين

  )للحال( كيفما  اقرأ  تقرأ  .اقرأه تاريخك تقرأ كيفما
  أي  يفد  تقرأ  .يفدك تقرأ كتاب أي

 عدا ما أسماء األدوات هذه جميع وتكون، الشرط جواب الثاني الفعل ويكون الشرط فعل األول يكون ،فعلين تجزم التي األدوات

 ،أينما ،أين ،أيان ،متى ،مهما ،ما ،منْ  ،إن: هي واألدوات، للثانية شرط األولى جملتين بين تربط مبنية أسماء وهي ،جزم حرف فإنها »»»»إنْ ««««

  .أي  ،كيفما ،حيثما ،أنـّى
  :استنتاج
   .آخره على الظاهر بالسكون شيء بآخره يتصل لم والذي اآلخر الصحيح المضارع الفعل ُيْجَزمُ  �
  .العلة حرف بحذف اآلخر المعتل المضارع الفعل ُيْجَزمُ  �
  .النون بحذف الخمسة األفعال ُتْجَزمُ  �
 .َجْزمِ ال أدوات من أداة َسِبقته إذا الُمضارع الِفعل ُيْجَزمُ  �

  :وهي قسمان، الَجْزمِ  أدوات
  :واحدا ُمضارعا ِفعال َتْجزِمُ  أدوات -أ 

  :هي واحًدا ُمضارعا فعالً  تجزم التي األدوات
  .الماضي في بالفعل القيام نفي على تدل وجزم، نفي حرف: َلمْ  �
  .بالفعل القيام عن الُمَخاَطبِ  نـَْهيَ  تُفيد وجزم، نهي حرف: الَ  �
  .اإلعراب من له محل ال السكون على مبني م،وجز  نفي حرف: َلما �
  .اإلعراب من له محل ال الكسر على مبني :األمر الم �

  :فعلين تجزم التي األدوات – ب
  :أداة عشرة اثنتا هي ،الشرط جواب الثاني الفعل ويكون الشرط فعل األول يكون فعلين تجزمالتي األدوات 

  .الثانيْ  الفعل ُحصول في شرط األول لالفع حصول َأن  يُِفيدُ  جازم شرط حرف: ِإنْ  �
  ).ِإنْ  بمعنى( جازم شرط حرف: ِإْذَما �
  .به مفعول نصب محل في أو ُمبتدأ، رفع محل في مبني جازم شرط اسم: َمنْ  �
  .)َمنْ (إعراب نفس يعربان العاقل، لغير شرط اسما :وَمْهَما َما �
  .الشرط لفعل مانز  ظرف نصب محل في مبنيان للزمان، شرط اسما :وأَيانَ  َمَتى �
َنَما أَْيَن، أَنى، �   .الشرط لفعل مكان ظرف نصب محل في مبنية للمكان، شرط أسماء :وَحْيُثَما أَيـْ
َفَما �   . حال نصب محل في مبني شرط اسم :َكيـْ
�  ومعناه موقعه حسب يُعرب شرط اسم :َأي.  
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