
 

 

  .قواعد اللغة: النشاط 
  .أحرف الجرِّ و معانيها: الموضوع 

  
  :للشاعر إيليا أبي ماضي، ثم تأمل األبيات اآلتية " الِطين"عزيزي الدارس، عد إلى قصيدة 

   يا أخي ال تَِمْل ِبَوْجِهَك عنِّي             ما أنا فَْحَمـةٌ و ال أنتَ فَْرقـْد-1
  اِة مثلي             في ِكَسائي الرَّديم تَشْقَى و تَْسَعْد أنتَ في الُبْرَدِة الُْمَوشَّ-2
   لََك ِفي َعالِم النََّهـاِر َأَماِنـي            َو ُرَؤى َو الظَّـالَُم فَوقََك ُمْمتَـْد-3
   َو ِلقَلِْبـي كََما ِلقَلِْبـَك َأْحـال            ٌم ٍحَسـاٌن فإنَّـُه غَْيـُر َجلْمـْد-4
ـُراٍب             َوَأَماِنيـَك كُلَُّهـا ِمـْن َعْسَجـْد َأَأم-5   اِنيَّ كُلَُّهـا ِمـْن ت
   َوَأمـاِنيَّ كُلُّـَه للتَّـالِشـي            َوَأمانيـَك للخُـلُـوِد الُمـَؤكَّـْد-6
  ْد أنتَ ِمثِْلي ِمَن الثََّرى و إلْيِه             فَِلَماذا يا صاحبي التِّيُه و الصَّ-7
  

  :تالحظ في كل بيت حرف جرِّ تََسلَّطَ على اسم بعدُه، فجرَّه، كالبيت الثاني 
  .أنتَ في الُبْرَدِة الُْمَوشَّاِة مثلي              في ِكَسائي الرَّديم تَشْقَى و تَْسَعْد

  ).البردِة( ِبَجرِّ ما بعدها و هو اسم " في" حيث قامت لفظةُ 
  :حروف الجر هي 

  . الكاف، َعْن، ِفي، ِمْن، إلَى، علَى، حتَّى، الواو، التاء، مذ، منذ، ُربَّالباء، الالم،
  .فهذه الحروف تجرُّ االسم الذي يليها جرا ظاهر أو مقدراً، أو محليا

في البيت " الثَرى"في البيت السابق و الجرُّ المقدَّر كما في كلمة " البردة"فالجرُّ الظاهر كما في كلمة 
  .السَّابع 

  .تَ ِمثِْلي ِمَن الثََّرى و إلْيِه                   فَِلَماذا يا صاحبي التِّيُه و الصَّْدأن
  . و عالمة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذّر" مْن"اسم مجرور ب : الثَّرى 

  .المجرور بالالم في البيت الثالث" الكاف"و الجّر المحلّي كالضمير 
  اِر َأَماِني                       َوُرَؤى َوالظَّالَُم فَوقََك ُمْمتَْدلََك ِفي َعالِم النََّه

  الالم حرف جّر: لََك 
  .و الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جّر

  :معاني حروف الجّر 
  :الياء 

  :    حرف يجّر الظاهر و المضمر، و يقع أصلياًّ وزائدا، و له عّدة معان 



 

 

  .مَسكْتُ ِبيِد المريِضَأ: اإللصاق، مثل ./ 1
  .بسبب عملِه:  التعليل، مثل التلميذُ ينجُح بعملِه، أْي -2
  .كتبتُ الدرس بالقلِم:  االستعانة مثل -3
  .َأقَمتُ في البيِت: َأقَمتُ بالبيِت، َأْي :  الظّرفية، مثل -4
  .ذهبت بالطفل الصغير إلى الّروضِة:  التّعدية، مثل -5
  .سافْر مع رعايِة اهللا وحفظِه: افْر برعايِة اهللا و حفظِه، أي س:  المَصاحبة، مثل -6
  .ليَس المؤمُن بكذّاٍب: مثل :  التوكيد -7
  .ُأِقْسُم باِهللا ُألَداِفَعنَّ َعن َوطني: و هي أصل أحرفه، و يجوز ذكُر فعل القسم معها، مثل :  القَسم -8
  
  
  

    :الالم 
  .أصليا وزائًدا، و له عدة معاٍن   حرفٌ يُجرُّ الظاهر و المضمر، و يقع 

  .مثل، الجائزةُ للتلميذ الناجح : الملْك ./ 1
  .حفظتُ القصيدةَ آلخرها: مثل : انتهاء الغاية ./ 2
  :و هي الزائدة في اإلعراب ِلُمجرَّد توكيد الكالم كقول ابن ميادة مادًحا: التوكيد ./ 3

 أجاَر ِلمسلٍم َو ُمعاهِد         و ملكت ما بين العراق و يثرٍب   ملكًا 

  .مجرور لفظًا بالالم منصوب محالً على أنّه مفعول به للفعل أجاَر:  مسلم 
  .العمُل واجٌب ِلَدفِْع الفاقَِة و ذُلِّ الحاجِة: التّعليل، مثل ./ 4
 ! َمظلوميا لَقَْوِمي ِللْ: و تكون مفتوحة مع الُمستغاث، و مكسورة مع الُمستغاث له، مثل : االستغاثة ./ 5
.  
  !في نداء الُمتعجَّب منه، مثل يا لَلْفََرِح" يا " و تُستعمل مفتوحة بعد : التعجُّب./ 6
احفظْ : قلتُ ِللتلميذ : و هي الّدالة على إيصال المعنى إلى االسم المجرور بها، مثل : التبليغ ./ 7

  .دروَسَك
  :ر معانيه هي   حرف يجرُّ الظاهر، و يقع أصليا و زائًدا و أشه: الكاف 

  .العلُم كالنُّور و الجهُل كالظّالم: و هو األصل في معانيها، مثل : التشبيه ./ 1
  1...."َو اذْكُُروُه كََما َهَداكُْم: "..... كقوله تعالى: التعليل ./ 2
  . شيٌء مثلَُه ليسأي، 2..."لَْيَس كَِمثِْلِه شَْيٌء: "...و هي الزائدة في اإلعراب، كقوله تعالى : التوكيد ./ 3

                                                 
  .198:  سورة البقرة، من اآلية 1
  .11سورة الشورى، من اآلية  2



 

 

  .كُْن كََما أنتَ، أْي كُْن ثابتًا على ما أنتَ عليه : ، مثل "على"أْي بمعنى : االستعالء ./ 4
  : حرف جّر أصلي يجرُّ الظاهر و المضمر، و أشهر معانيه هي : َعْن 

  .سافرتُ عن الَبلَِد: مثل : الُمجاوزة ./ 1
  .، أْي َبَدلي قُْم َعنِّي ِبهذا األْمِر : مثل : الَبَدل ./ 2
  .لَْم أحُضْر إليَك إالّ َعْن طَلٍَب منَك: مثل : التعليل ./ 3
  3"َعمَّا قَِليٍل لَُيْصِبُحنَّ نَاِدِميَن: "..، كقوله تعالى " َبْعَد" أن تكون بمعنى ./ 4
  .4...."ِسِهَوَمْن َيْبخَْل فَِإنََّما َيْبخَُل َعْن نَفْ: " .... ، كقوله تعالى "على"أن تكون بمعنى ./ 5
  5.." ِعَباِدِهَو ُهَو الَِّذي َيقَْبُل التَّْوَبةَ َعْن: " ، كقوله تعالى"ِمْن"أن تكون بمعنى ./ 6

   : في 
  :      حرف يجرُّ الظاهر والمضمر، وأشهر معانيه هي 

األمر نظرتُ في هذا : العصفوُر في القفِص أو مجاًزا، مثل : تكون للظرفية حقيقة، مثل : الظّرفية ./ 1
.  
" َدخَلَِت اْمَرَأةٌ النَّاَر في ِهرٍَّة َحَبَستْها "– صلى اهللا عليه وسلم –التّعليل، كما ورد في حديث الرسول ./ 2

  .بسبب هّرة: ، أْي 
فََما : " ..... وهي الواقعة بين مفضول سابق، وفاضل الحق كقوله تعالى : أو الُموازنَةُ : الُمقاَيَسةُ ./ 3

  6"اِة الدُّنَْيا ِفي الَْآِخَرِة ِإلَّا قَِليٌلَمتَاُع الَْحَي
  .بالنِّسبة لآلخرِة: أي 

  .مع موكبِه: مثل خََرَج الرئيُس في موكبِه، أْي: الُمصاحبة ./ 4
  .غّرَد العصفوُر في الغُصِن، أْي على الغصِن: مثل " على"و تكون بمعنى ./ 5
  .صيٌر في المسألِة، أي بصيٌر بهاالتلميذُ المجتهُد َب: مثل" الباء"و تكون بمعنى ./ 6

   :ِمْن 
  :     حرف يجرُّ الظاهر و المضمر، و يقع أصليا و زائًدا، و يؤدي عّدة معان 

خرجتُ ِمن البيت، و مثال الثانية قوله : تكون البتداء الغاية المكانية أو الزمانيـة، فمثـال األولى ./ 1
  7..."َيْوٍم َأَحقُّ َأْن تَقُوَم ِفيهِِ التَّقَْوى ِمْن َأوَِّللََمْسِجٌد ُأسَِّس َعلَى : " .... تعالى 

  .َأنْفقَ المحسُن ِمْن مالِه: ، مثل "بعض"معنى : أْي : التَّبعيض ./ 2
  .جالِس األصدقاَء ِمَن األوفياِء: بيان الجنس، وعالمتها أن يصح اإلخبار بما بعدها عّما قبلها، مثل ./ 3

                                                 
   .40سورة المؤمنون ، من اآلية  3
  .38سورة محمد، من اآلية  4
   .25 سورة الشورى ، من اآلية  5
   .38سورة التوبة، من اآلية  6
  .108التوبة ، من اآلية سورة  7



 

 

  .عتْ عْيني من الفََرِحَدم: مثل : التّعليل ./ 4
  8..."َأَرِضيتُْم ِبالَْحَياِة الدُّنَْيا ِمَن الَْآِخَرِة: " .... كقوله تعالى : الَبَدل ./ 5
و هي الزائد لفظًا بشرط أن يكون مجروُرها نكرة، و أن يسبقها نفي، أو نهي، أو استفهام : التوكيد ./ 6

  .ما جاَءنا من تلميٍذ: بهل، مثل 
  : إلى 
  : رف يجرُّ الظاهر و المضمر، و أشهر معانيه هي ح    

ُسْبَحاَن الَِّذي : " تكون إلنتهاء الغاية المكانية أو الزمانية، فمثال انتهاء الغاية المكانية قولـه تعالى ./1
  9..."َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِإلَى الَْمْسِجِد الَْأقَْصى

  10....."ثُمَّ َأِتمُّوا الصَِّياَم ِإلَى اللَّْيِل: "....... الغاية الزمانية قوله تعالى ومثال انتهاء 
  11..."َولَا تَْأكُلُوا َأْمَوالَُهْم ِإلَى َأْمَواِلكُْم: " .... كقوله تعالى " مع" معنى أيالُمصاحبة، ./ 2
ألنَّها تبيُِّن أنَّ اإلسم المجرور فاعل في المعنى، و ما ، و تُسمى الُمبيِّنة، "عند" بمعنى أيالتَّبيين، ./ 3

قبلها مفعول به في المعنى، بشرط أن تقع بعد اسم التفضيل، أو فعل التعّجب، المشتقين من لفظ يدل 
  .التّعلُُّم أحبُّ إليَّ ِمن اللَّْهِو: و مثل  . ! ما َأْبغََض الخاِئَن إلىَّ: على الحّب أو البغض، مثل 

  :  َعلَى 
  : حرف يجرُّ الظاهر و المضمر، و أشهر معانيه هي       

  : االستعالء ./ 1
  12"َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك تُْحَملُوَن: " االستعالء الحقيقي كقوله تعالى 

  13.."ِتلَْك الرُُّسُل فَضَّلْنَا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض: "... االستعالء المجازي، كقوله تعالى 
  . أي مع ظلمهم 14.. "َوِإنَّ َربََّك لَذُو َمغِْفَرٍة ِللنَّاِس َعلَى ظُلِْمِهْم: " ... كقوله تعالى : حبة الُمصا./ 2
  .شكرتُ التلميذةَ على اجتهاِدها : مثل : التعليل ./ 3
  .المؤمُن منكوٌب على أنُّه ال يقنط من رحمة اِهللا: االستدراك ، مثل ./ 4
  

  : نوعان   حرف جّر أصلي  وهو :َحتَّى 
: في هذا النوع الّداللة على انتهاء الغاية " حتّى"نوع ال يجّر إالّ االسم الظاهر الصريح، و معنى ./ أ

  .راجعتٌ ُدروسي َحتّى ساعٍة متأخِّرة من الليل: مثل 
                                                 

  .38سورة التوبة، من اآلية  8
  .01سورة اإلسراء، من اآلية  9

   .187سورة البقرة ، من اآلية  10
  .02سورة النساء ، من اآلية  11
  .22 سورة المؤمنون ، اآلية  12
  . 253سورة البقرة ، اآلية   13
   .6سورة الرعد ، اآلية  14



 

 

  : نوع ال يجّر إالّ المصدر المؤول، و أشهر معاني هذا النوع ثالثة ./ ب
َأِطع : أطالع الكتاَب حتّى تنتهي صفحاتُه، أو الداللة على التعليل، مثل : ل الّداللة على انتهاء الغاية، مث

  .اَهللا حتَّى تفوَز برضاُه، أو الّداللة على االستثناء، مثل سأجاِزينََّك َحتّى تقول الحقَّ
  : الواو 

و اِهللا : ثل      الواو تكون ٍللقسم، و هي ال تدخل إالّ على االسم الظاهر و ال تتعلق إالّ بمحذوف، م
  .َألْحفَظَنَّ عهَدَك 

كقوله . التاء حرف جّر و قسم، و فيها زيادة معنى التعّجب، و ال تدخل إالّ على لفظ الجاللة: التاء 
  15"َو تَاللَِّه لََأِكيَدنَّ َأْصنَاَمكُْم َبْعَد َأْن تَُولُّوا ُمْدِبِريَن: " تعالى 

  : ُمذْ ، ُمنْذُ 
ما رايتَُك ّمذْ أو منْذُ : البتداء الغاية، إْن كان الزمان ماضيا، مثل " ِمْن"ى تكونان حرفي جّر بمعن./ 1

  .َيْوَمْيِن
ما رأيتُه مذ أو منذ شهِرنا، و حينئذ : للظرفية، إن كان الزمان حاضًرا، مثل " في"تكونان بمعنى ./2

  .تفيدان استغراق المّدة 
ما رأيتَُك منذُ ثالثِة : ُرهما نكرة معدوًدا، مثل مًعا إذا كان مجرو) من، و إلى(و تكونان بمعنى ./ 3
  .أّياٍم
  
  

   :ُربَّ 
ُربُّ :   حرف جّر ال يأتي إالّ في صدر الكالم، و مجروُرُه ُيجّر لفظًا و ُيرفع محالً على أنّه مبتدأ، مثل 

  .َحظٍّ سعيٍد أقَبَل بخير انتظاٍر
ُربَّ َمغموٍر : ن المقصود، فمثال داللتها على الكثرة ُربَّ تكون للتقليل و التكثير، و القرينة هي التي تعّي

  .في قومه َسِعَد بغفلِة الُعيوِن عنُه
  .ُربَّ َأٍخ لَْم تَِلْدُه ُأمَُّك: و ثمال داللتها على القلّة 

و هي حرف جر شبيه بالزائدة، و ال تجّر إالّ النكرات، و االسم الظاهر، و قد وردت أمثلة شاذة ال 
يها، كان مجرورها فيها ضميًرا للغائب، يفسره اسم منصوب، متأخر عنه وجوًبا، يحسن القياس عل

  .ُرّبُه رجالً بطالً صادفتُه : يعرُب تمييًزا، مثل 
  : و قد تُحذفُ ُربَّ ويبقى عملُها بعد الواو كثيًرا كقوله امرئ القيس 

  عليَّ بأنواِع الهموِم ِلَيْبتَلي  و ليل كموج البحر أرخى ُسدولَه 
  

                                                 
   .57سورة األنبياء ، اآلية  15



 

 

  : أسئلة التصحيح الذاتي 
  :عّين حروف الجر ، و بيِّن نوع كّل حرف منها و متعلَّقه فيما يلي ./ أ

  16."َو َما َربَُّك ِبغَاِفٍل َعمَّا تَْعَملُوَن./ " ... 1
َأَصاَبَك ِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم يا ُبنَيَّ َأِقِم الصَّلَاةَ َو ْأُمْر ِبالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمنْكَِر َو اْصِبْر َعلَى َما ./ " 2

  17"الُْأُموِر َو لَا تَُصعِّْر خَدََّك ِللنَّاِس َو لَا تَْمِش ِفي الَْأْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخْتَاٍل فَخُوٍر
  18..."َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه./ " .... 3
  .ْح بالكسوِل رجالًأقب./ 4
  .الّسكوتُ عن الّسفيه واجٌب./ 5
  .بالرِّفاِء و الَبنينََ./ 6
  :أعرب ما تحته خط فيما يلي ./ ب
  . شهٍم كان أنفَع من قريب ُربَّ غريٍب./ 1
  .منذُ يوَمْيِنلَْم أَرَك ./ 2
  .و اِهللا لَُأِطيَعنَّ الواِلَدْيِن./ 3
  ُه وجـٌه و ليـَس له لسـاُنلَ     أن تراُه كَفَى  بالمرِء عيًبا./ 4
  كأّن أجفانَُه َسكْرى ِمَن الوَسِن     و الموتُ يكِسُرهاِللِّه مقلتُُه./ 5
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
  ُمتََعلَّقُُه  نوعه  حرف الجر  الرقم

  ) غافل(الباء   1
  ) ما(عن 

  زائد
  أصلي 

  ال متعلق له 
  غافل 

2  

  ) المعروف(الباء 
  ) المنكر(عن 
  ) ما(على 
  ) عزم(من 

  )للناس (الالم 
  ) األرض(في 

  أصلي 
  أصلي
  أصلي
  أصلي
  أصلي
  أصلي

  وأمْر
  انَْه

  اصبر 
  محذوف خبر إّن

  تصّعر
  تمشي 

                                                 
  .93رة النمل ، من اآلية سو 16
   .18 /17سورة لقمان ، اآليتان  17
  .102سورة البقرة ، من اآلية  18



 

 

  ) ضارين( الباء  3
  ) أحد(من 

  زائد 
  زائد 

   ال متعلق له 
  ال متعلق له

  ال متعلق له  زائد   ) الكسول (الباء   4
   السكوت   أصلي   ) السفيه( عن   5
  محذوف ، أي تزوجتَ  أصلي   ) الّرفاء(ء البا  6

  
  .حرف جّر شبيه بالزائد مبني على الفتح : ُربَّ  ./ 1

  .اسم مجرور لفظًا بالكسرة الظاهرة، مرفوع محالً على أنّه مبتدأ: غريب 
  .حرف جّر مبني على الّضم: منذُ ./ 2

  .اسم مجرور بمنذ وعالمة جّره الياء النّه مثنى : شهرين 
  
  .حرف جّر وقسم : او الو./  3
لفظ الجاللة مجرور بالواو، و عالمة جّره الكسرة الظاهرة و الجار و المجرور متعلقان بفعل القسم : اِهللا

  .المحذوف، و التقدير أقسم واهللا
  .واقعة في جواب القسم مبني على الفتح: و الالّم 
ون التوكيد حرف ال محل له من فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد، و ن: أطيعنَّ 

ال محّل لها من اإلعراب، ألنها " أطعينَّ" ، و جملة " أنا" اإلعراب، و الفاعل ضمير مستتر تقديره 
  .جواب القسم 

  .مفعول به منصوب بالياء ألنّه مثنى : الوالدين 
  .فعل ماض مبني على الفتح المقّدر على األلف للتعذّر: كفى ./ 4

  .زائدحرف جّر : الباء 
  " كفى" مجرور لفظًا بالكسرة الظاهرة، مرفوع محالً بالضمة على أنّه فاعل للفعل : المرِء 
  .تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة : عيًبا 

الالم حرف جر، ولفظ الجاللة مجرور بالسكرة، و الجار و المجرور متعلقان بمحذوف خبر : ِللِّه ./5
  .مقدم 
لضمة، و هو مضاف و الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل مبتدأ مؤخر مرفوع با: مقلتُُه 

  . جر باإلضافة 
  
  


