
 الجملة االعتراضية

 



هي الجملة التي تعترض بين شيئين متالزمين، أو متطالبين، لتوكيد 

وتكون ذات عالقة معنوية في الكالم . الكالم ، أو توضيحه ، أو تحسينه 

 .الذي اعترضت بين جزأيه وليست معمولة لشيء منه

 :فتكون للتوكيد في مثل قول عمرو بن شأس

   بالهوان فقد ظلمأردت عرارا بالهوان ،  ومن يرد     عرارا ، لعمري، 

 (جملة القسم هي االعتراضية وجاءت للتوكيد)

 

 

 :الجملة االعتراضية

 
   ((يشتهون و يجعلون هلل البنات سبحانه و لهم ما : ))قال هللا تعالى 

   .تعالى لتنزيه هللا  إعتراضيةجملة  سبحانه



 

 :تقع الجملة االعتراضية في مواقع كثيرة 

 
 بين المبتدأ والخبر  : 

 كريم –أنا موقن  -زيد

 مبتدأ في محل رفع: أنا

خبر مرفوع  والجملة من المبتدأ والخبر ال محل لها من : موقن
 .اإلعراب جملة معترضه

 بين الفعل ومرفوعة: 

 زيد –أخبرُت  –سافر

فعل ماض والتاء نائب فاعل والجملة من الفعل والفاعل ال : أخبرت
 .محل لها من اإلعراب 

 



 

 :تقع الجملة االعتراضية في مواقع كثيرة 

 
بين الفعل ومفعولة: 

 زيدا –أقسم  –أكرمت 

فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والجملة : اقسم 
 من الفعل والفاعل ال محل لها من اإلعراب

بين الشرط وجوابه: 

 ينجح –أنا موقن  –إن يجتهد طالب 

 مبتدأ في محل رفع: أنا

خبر مرفوع  والجملة من المبتدأ والخبر ال محل لها من : موقن
 .اإلعراب جملة معترضة

 

 



 

 :تقع الجملة االعتراضية في مواقع كثيرة 

 
بين القسم وجوابه: 

 ليفلحن الصابرون -وإنه لقسم عظيم -وهللا

 .حرف توكيد ونصب  والهاء اسم  إن في محل نصب : إنه

الالم هي الالم المزحلقة وقسم خبر إن مرفوع والجملة ال محل لها من : لقسم
 .اإلعراب ألنها جملة معترضة

بين الموصوف وصفته: 

 مجد -وهللا -كافأت طالبا

 جملة القسم ال محل لها من اإلعراب

بين الموصول وصلته: 

 فاز بالجائزة –أظن  –قابلت الذي 

 الجملة من الفعل والفاعل ال محل لها من اإلعراب

 



 

 :تقع الجملة االعتراضية في مواقع كثيرة 

 
بين أجزاء الصلة: 

 مبذول للناس –والكرم جميل  –رأيت الذي ماله 

 .الكرم جميل جمله اسمية ال محل لها من اإلعراب 

بين المضاف والمضاف إليه: 

 زيد -وهللا –هذا كتاب 

بين الجار والمجرور: 

 زيد –وهللا  –سلمت على 

بين حرف التنفيس والفعل: 

 ينجح المجد –أوقن  –سوف 

 بين قد والفعل: 

 يحضر زيد –وهللا  -قد

 



 

 :تقع الجملة االعتراضية في مواقع كثيرة 

 
بين حرف النفي ومنفية: 

 افلح مهمل  -وهللا  –ما 

قد يكون في الكالم أكثر من جملة معترضة: 

 مخلص ألصدقائه -وهللا واإلخالص محمود -زيد

جملة القسم والجملة التي بعدها من المبتدأ والخبر ال محل لها من 
 اإلعراب

 مستقلتين بين جملتين: 

إن هللا يحب التوابين و يحب ، هللا فأتوهن من حيث أمركم ) )
 ((لكم نساءكم حرث ، المتطهرين 

 

 



 :كثيرة تقع الجملة االعتراضية في مواقع 

 

 كقوله ، توكيده بين الحرف و: 

 فاشتريت  بوعليت وهل ينفع شيئا ليت     ليت شيئا 

 عليه بين الحرف الناسخ و ما دخل: 

    فيها حمامات مثول  أثاكأن وقد أتى حول كميل 

 المتضايقين بين:   

 ((زيد هذا غالم وهللا ) )

 بين ما اصله مبتدأ و خبر 

   أزورها -نواها و إن شطت  –لعلي و أني لرام نظرة قبل التي 



 :استخرجي الجملة المعترضة وبيني موقعها وأعربيها 

 (بين الفعل ومرفوعه) زيد  –أظن  –كوفئ 

 (بين المبتدأ والخبر)كريما  –وهللا  -كان زيد

 (بين الفعل ومفعولة)خيرا بخير  -وهللا –كوفئت 

 (بين الشرط وجوابه) تنجح  –وهللا  –إن تذاكر 

 (بين الموصول وصلته ) فازت بالجائزة  -أنا موقن -قابلت التي

 

 :تدريبات



 اعراب الجمل و أشباه الجمل •

 التطبيق النحوي •

 المراجع 



 :الطالبات

 .ابتسام الهويمل 

 .  افنان المطيري  

 . هيا العقيفي 

 .رفعة القحطاني 

 

  3النحو التطبيقي 


