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النافية للجنس( ال)

 ال النافية للجنس  عمل عمل ت•
 
.إن

•  
ط لعملها اآلتر :ويشتر

.ننكرتيها ها وخبر  اسم  ـ أن يكون1•

.  جر  ها حرف  ــ  يسبقأال ـ 2•

.للجنس   ًـ أن تكون نافية4•

أفراد  ع  ها عن جميألنها تنفي خبر  ؛ ميت بذلك  س  •
:ها فلو قلت  اسم  جنس  

.كاذب  طالب  ال •

عن جميع  ب  الكذ  قد نفت  للجنس  ال النافية  تكون  •
.  كاذب  د  حواطالب  فال يوجد  الطلبة  جنس  أفراد  
:قلت  ولو 

.طالبانبل كاذب  ال طالب  

عن الكذب  ها لم تنف  ألن  ؛ حدة  للو  ال نافية  تكون  •
.احد  عن الوولكنها نفت الكذب  ، الطلبة  جميع  
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اسم ال النافية للجنس
:  املنصوب، ويكون يف حالتني( ال)اسم : اثنًيا•
:إذا كان مضافًا، حنو-1
.  علٍم مقصر  طالب  ال •
مضاف  :علممضاف، و ألنه وعالمة نصبه الفتحة؛ ال منصوب  اسم  : طالب  • .لكسرة  اجّرهجمرور وعالمة .إليه 
.علٍم مقصرونطاليبال ـ •
.  الياءوعالمة نصبهال منصوب  اسم  : طاليب •
.لكسرةاوعالمة جّرهجمرور  إليه  مضاف  :علم•
:شبيًها ابملضاف، حنوكان إذا  -2
.غافل  للطريق عابًرا ال •
.الفتحةوعالمة نصبهبمنصوب  ابملضاف  ال شبيه  اسم  : عابًرا•
...غافل خرب ال مرفوع  . وجمرورجار : للطريق  •
.صحًفا موجودونـ ال ابئعني •
:  صحًفا. لفتحةاوعالمة نصبه منصوب  ابملضاف  ال شبيه  اسم  : ابئعني • .بالواو فوع ال مرموجودون خبر  ياء  وابلخرب ال مرفوع : موجودون... مفعول به منصوب

مقصر  ال طالب  ـ 

:صب، وهواملبين على ما ينصب به يف حمل ن( ال)اسم : أواًل •
:، حنواملفرد•
.مقّصر  طالب  ال •

.نصبيف حمل  على الفتح ال مبين  اسم  : طالب  
.وعالمة رفعه الضمةال مرفوع   خرب  : ـ مقصر 

.مقصران  طالبنْي  ال •
خرب :ومقصران، الياء؛ ألنه مثىنعلى ال مبيني اسم  : طالبنْي •

.وعالمة رفعه األلفمرفوع ال 
.  مقصرون  عاملني  ال •
سامل ، مذكرٍ نه مجع  ألالياء؛ على ال مبين  ملني اسم  اع•

.وعالمة رفعه الواوال مرفوع  ومقصرون خرب  
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مهمةمالحظات 

(سالمالجمع المذكر ال نون نون المثنى وال والتنوين )وال يحذف، (السالمجمع المذكرنون و، ونون المثنى التنوين )من اسم ال المضاف حذف  ي  ـ 1

.من اسم ال الشبيه بالمضاف 

؟فيكمأال رجَل : فيبقى لها جميع أحكامها السابقة مثل للجنس، على ال النافية االستفهام تدخل همزة ـ  2

ل ) فنعرب  .اسم ال مبني على الفتحة في محل نصب ( َرج 

(.في ذلك)ة هذه الحالة يقدر خبر ال بشبه الجملوفي . ال شك، ال جدال، ال محيص، الريب، ال محالة، ال ضير: ـ  يجوز حذف خبر ال بعد التعبيرات اآلتية 3

.في ذلكَ وال ريبَ مجتهد  أنتَ : التقدير. ريبَ وال مجتهد  أنتَ :  مثل

.شك  بالفائز  أنتَ : مثليلغى عملها ويجر االسم الواقع بعدها (  ال)إذا دخل حرف الجر على ـ4

.الظاهرة  الكسرة  ه  جر  وعالمة بالباء  مجرور  اسم  : شك وعليها، مهملة لدخول حرف الجر ( ال)جر، وحرف الباء 

( ألن اسمها معرفة وكررت؛ أهمل عمل ال ف) .  الكاتب  وال ، جيد  ال الشاعر  : ها، مثل عمل  هملَ كرر ال إذا أ  ت  ـ 5

.مرفوعوالكاتب معطوف مرفوع، ويعرب الشاعر مبتدأ 
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التطبيق
:أعربيهما اسم ال وخربها يف اجلمل اآلتية ثم عيني أ ـ •
.فاشلـ ال مخلصاً في عمله ٢(.                      فيهالكتاب ال ريب ذلك )ـ  ١•
.نـ ال مطيعين والدهما نادما٤.                            مخلصاتـ ال منافقات ٣•

.  الطريقـ ال بائعـين صحفاً في ٦.                        غافلونال عابري طريق ـ 5
:ما بعدها وأعربي نوع ال فيما يلي بيني ب ـ •
.فرقتهوال جبان، ـ ال القائد ٢.                                  علمـ ال تقدم بال ١•
.  مهانـ ال قائل صدق ٤.                              نادمـ ال مؤدياً عمله ٣•
.متكاسلونـ ال صائمين ٦.                     مردودونـ ال عابري سبيل 5•
.شكـ الطالب يجتهد وال ٨.                            ريبـ أنت ناجح بال ٧•
.عامالنـ ال عامل في المصنع بل ٩•

مع تعديلهالعرض منقول 


