
 جملة جواب الشرط غير الجازم 



 جملة جواب الشرط الغير جازم 

 وهي الجملة التي تكون جوابًا إلحدى أدوات الشرط غير الجازمة. 

 أدوات الشرط غير الجازمة تتكون من: 

 

 

 

 

 في فعل الشرط وال في فعل جواب الشرط ال تؤثر وهي. 

ليس لها محل من اإلعراب وإن  ولذلك جملة جواب الشرط غير الجازم

 .اقترنت بالفاء وإذا 

 

 أسماء 

 (إذا ، لما ، كلما )

 أحرف

أما ، لو ، لوال، )

 (لوما



 (األسماء)  أدوات الشرط غير الجازمة
 

1-  إذا  : 

 (وهي ظرف لما يستقبل من الزمان )            

 .الفعل الظاهر أو المقدر ويغلب أن يكون ظاهًرا وال يليها إال *          

 (الفعل ظاهر)” .......مستكبرا  ولىعليه آياتنا  تتلىوإذا  "كما في قوله تعالى  

 (.علمت نفٌس ما أحضرت ...كورت  الشمس إذا) كقوله تعالى            

 ( إذا كورت الشمس  )والتقدير ، (مقدر الفعل )           

يفسره الفعل المذكور كما في فاعال لفعل محذوف يعرب اسم صريح فيأتي  بعدها      

 .المثال السابق 



 (األسماء)   أدوات الشرط غير الجازمة

 

2- كلما : 

          (تكرار الجواب لتكرار الشرط وهي ظرف يفيد التكرار أي )  

 الماضي الفعل وال يليها إال. 

   

   (. معرفةازددت  قرأت  كلما  * )

 فزيادة المعرفة متوقفة على زيادة القراءة ،يعني كلما تقرا أكثر تزداد

 .معرفتك ،فتكرار القراءة سبب في زيادة المعرفة 

     

  عمانهالشرق جنبه في ( لمس)جريح          في العراق (  أن  ) كلّما* 

 



 (األسماء )  أدوات الشرط غير الجازمة

 

3-   لما: 

 ( حين وهي ظرف بمعنى.) 

  الماضيالفعل وال يليها إال. 

  (  نما الزرعنزل المطر لما )كما في المثال. 

 فنزول المطر كان شرط في نمو الزرع ، يعني بسبب وجود المطر وجد

 .الزرع 

 تدل على وجود الجواب لوجود الشرط ( لما)فاألداة 

 ( .وجود لوجود أداة) فهي 



 (الحروف)   أدوات الشرط غير الجازمة

 

4-  ا    :أم 

( وهي حرف شرط وتفصيل وتأكيد ) 

 وتعني مهما يكن من شيء. 

 وال بد من اقتران الجواب  بالفاء ونادر حذفه .. 

 بهمبتدأ أو خبر أو ظرف أو جار ومجرور أو مفعول ( اسم ) ويليها.. 

 

  

  .{فيصلب اآلخر  أماوفــيسقي ربه خمرا أحدكما أما } : وقوله تعالى 

 



 (الحروف ) أدوات الشرط غير الجازمة

 5-  لو : 

( المتناعوهو حرف امتناع .)   

 أي امتناع وجود الجواب المتناع وجود الشرط 

( فزتلـشاركت في السباق  لو.) 

 فعدم المشاركة كانت سبب في عدم الفوز ، فامتنع الفوز بسبب امتناع
 .المشاركة في السباق 

 حاالت اقتران جواب الشرط بالالم: 

  بالالميقترن فعال ماضيا مثبتا إذا كان الجواب.  

 لو درست ما  )كقولنا فيقل اقترانه بالالم ماضيا منفيا إذا كان الجواب
 (  رسبت أو لما رسبت

 لو حضرت لم تخسر  )كما في المثال ( لم)بـمضارع منفي إذا كان الجواب
 .بالالم اليقترن ( شيئا



 (الحروف ) أدوات الشرط غير الجازمة
 
 بالفاء اليقترن(  لو ) الشرط أداة جواب. 

 المصدرية( ما) بـيكون مبدوء ( لو)جواب. 

” نفوًراإال  زادهمماجاءهم نذيٌر فلما 

”دابة عليها من  تركمايؤاخذ هللا الناس بما كسبوا  ولو”. 

 

 بالفاءحاالت اقتران الجواب: 

الصدق خيٌر له فصدق  لو. 

1 ) ألنه جملة اسمية اقترن الجواب بالفاء. 

تجيب؟ فكنتأدعاك إلى الصلح  لو 

2 ) ألنه جملة استفهام اقترن الجواب بالفاء. 



 (الحروف ) أدوات الشرط غير الجازمة

 
6-  ،لومالوال: 

(حرفا امتناع لوجود ) أي امتناع الجواب لوجود الشرط. 

 (.قفًراكان العراق لـدجلة والفرات  لوال)ففي قولنا 

  فامتنع أن يكون العراق قفرا وذلك بسبب وجود دجلة والفرات وكذلك في

(                 ظلت حقوق المرأة مهدورة لـاإلسالم لوما  )المثال األخير 

 .اإلسالمفقد امتنع بقاء حقوق المرأة مهدورة بسبب وجود 

 باألسماءيختص هذان الحرفان. 

 (.موجود)ويعرب االسم بعدهما مبتدأ خبره محذوف تقديره 

  (. قفراً دجلة والفرات موجودان لكان العراق  لوال )فتقدير المثال  

 ( مهدورةاإلسالم موجود لظلت حقوق المرأة لوما )،   

 (.لو)يقترن الجواب بالالم وينطبق عليه ما ينطبق على جواب  

 



أداة الشرط غير الجازمة ووضحي  واستخرجي فعال الشرط 

 :  معناها 

1 -  هم  . لو أخلص األصدقاء لدام ودُّ

2 -  لوال الوفاُء لساد الجفاء  . 

3 -  ا اإلخالص لفسد طعم الحياة  . ل ْوم 

4 -  ا قام ابني بواجبه كافأته  . ل م 

5 -  ُكل ما أديت  الصالة استنار وجُهك  . 

6 -  إذا استعنت  فاستعن باهلل . 

7 -  أّما الحقُّ فمنتصٌر وأّما الباطل فمندحر . 

 

 



  :إعرابيتطبيق 

 { ا بِّك  وأ م  ِة ر  ّدثْ بنِْعم      .{ف ح 

 حرف شرط وتفصيل وتأكيد مبني " أّما"الواو حسب ما قبلها :  وأّما  ـأ

 .على السكون ال محل  له من اإلعراب

اسم مجرور وهو مضاف ( نعمة ) حرف جر : الباء : بنعمة. 

مضاف " رب”مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة : ربِّك 

ضمير متصل في محل جر باإلضافة : والكاف. 

الفاء الفاء الواقعة في جواب الشرط : فحّدث. 

فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبًا " حّدث"و

 ".مهما يكن من شيء فحدِّث بنعمة ربك"تقديره أنت واألصل 

 



  :إعرابيتطبيق 

 { ل وال أ نتم لُكن ا ُمْؤِمنين}. 

 (لوال  : )حرف امتناع لوجود مبني على السكون ال محّل له من اإلعراب. 

 ( أنتم : ) ضمير منفصل مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ والخبر

 ".موجودون"محذوف وجوبًا تقديره 

  (لكنا  : )كان واسمها ناء الفاعلين : الالم للتأكيد وكنا. 

 ( مؤمنين : ) منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم " كان"خبر–  

ال محّل لها من " لكنا مؤمنين"امتنع إيماننا لوجودكم ، وجملة : والمعنى

 ".لوال"اإلعراب جواب 

 



 تطبيق إعرابي 

 { بهاولو شئنا لرفعناه}. 

 ( ولو شئنا : ) قبهاالواو بحسب ما. 

  ( شاء : )فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بنا الفاعلين. 

 (نا  : ) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. 

 ( لرفعناه : ) الالم واقعة في جواب لو 

( رفع : ) الفاعلين(  نا) بـفعل ماض مبني على السكون التصاله. 

 (الفاعلين  نا : )ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل  . 

(الهاء : ) بهضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول 

 والجملة من الفعل والفاعل ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب شرط

 .غير جازم

 



 

 

 شاكرين حسن تفاعلكم.. 
 

 اهلديانعبري  - اجلميعةعبري 
 املريشدمرام  -  العبدالوهابرحاب 
 


