
 توكيد الفعل بالنون 



 أقسام الفعل مه حيث التوكيد وعدم التوكيد

د د، وغٌر مؤكَّ  .ٌنقسم الفعل إلى ُمَؤكَّ

د   نحو. نون التوكٌد، ثقٌلة كانت أو خفٌفة مالحقته: فالمإكَّ

اِغِرٌن« :قوله تعالى  ُكوًنا ِمَن الصَّ ٌَ ٌُْسَجَننَّ َوَل  .«َل

 

د مالم تلحقه، نحو ُكونُ : وغٌر المإكَّ ٌَ  .ٌُْسَجُن،و



 ما يُؤكَّد مه األفعال وما ال يؤكَّد 

 .الماضً ال ٌإكد مطلقا •

 .األمر ٌجوز توكٌده مطلقا ، وبال شروط •

 :  للمضارع له ست حاالت : المضارع •

مع الفعل المضارع المثبت للمستقبل ، إذا كان : ـ واجب التوكٌد 1 

ُهمْ ) :قوله تعالى نحو ؛ . جواًبا لقسم ، ومقترًنا بالالم     َوأَلُِضلَّنَّ

ُهْم  نَّ ٌَ ُهمْ َوأَلَُمنِّ ُكنَّ آََذاَن اأْلَْنَعاِم  َوََلَُمَرنَّ ٌَُبتِّ ُهمْ َفَل ُرنَّ َخْلَق  َوََلَُمَرنَّ ٌِّ ٌَُغ  (ّللاَّ َفَل

 ، إذا انتفْت ُشروط الواجبــ امتناع التوكٌد 2

ْوِم  :نحو قوله تعالى لفظا : بؤْن كان جواب قسم منفً  -أ ٌَ اَل أُْقِسُم ِب

اَمِة  ٌَ ِ َتْفَتؤُ َتْذُكُر  : نحو قوله تعالى وتقدٌرا، ، اْلقِ    ٌُوُسَف َتاَّللَّ

 

 



 

قُوُم وّللا : نحو : الحال وٌدل زمنه  –ب       ٌَ  محمٌد اَلن لَ

. 

ْم َولَئِْن ):  تعالى قوله نحو : عن الم القسم ج ــ  وأن ٌكون مفصوال   أَوْ ُمتُّ

  

ِ قُتِْلُتْم ََلِلَى      َك َولََسْوَف ) :تعالى قوله ونحو ، (ُتْحَشُرونَ ّللاَّ  ٌُْعِطٌَك َربُّ

 .(َفَتْرَضى      
 

) الشرطٌة المإكدة بـ  ( إْن ) إذا كان شرًطا لـ التوكٌد القرٌب من الواجب ــ  3.
 .  الزائدة ( ما 

ا = ما + إْن )     ا : )قوله تعالى نحو ، (إمَّ اَنًة َوإِمَّ ٌَ  َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخ

ِهْم َعلَى َسَواٍء َفاْنبِْذ              ٌْ  ، (إِلَ

 

ا ): تعالى قوله و ُه ُهَو َوإِمَّ ِ إِنَّ َطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاَّللَّ ٌْ َك ِمَن الشَّ ْنَزَغنَّ ٌَ 

ِمٌُع          .(اْلَعلٌُِم السَّ
 
 



 :إذا وقع بعد أداة طلب، مثلـ التوكٌد الكثٌر 4

قُوَمنَّ زٌد  : ، نحواألمرــ   ٌَ  .لِ

ْعَملُ  َتْحَسَبنَّ وال) : ــ النهً، نحو قوله تعالى  ٌَ ا  ّللَا غافاًِل َعمَّ

الُِمون  (.الظَّ

 :، نحو قول الشاعرالدعاءـــ  

ْبَعـَدنْ ال     َقوِمً الذٌَن ُهُم    ُسمُّ الُعَداِة وآَفُة الُجُزرِ  ٌَ

 :، نحو قول الشاعرالعرضـــ  

اِم ذي سلمِ  َتُمنِّنْ َهَّلَّ   ٌَّ َر ُمْخلَِفٍة       َكَما َعِهْدُتِك فً أ ٌْ  َبَوْعٍد َغ

 :، نحو قول الشاعرالتمنًِّــ 

وَم الُمْلَتَقى   ٌَ َتِك  ٌْ ٌِنَِّنًَفَل ًْ َتْعَلِمً أَنًِّ اْمُرؤ  ِبِك َهاِئمُ       َتَر  لَِك

 



 :نحو قول الشاعر، ـــ االستفهام

 .َقِبٌَّل  َتْمَدَحنَّ أََفَبْعَد ِكْنَدَة   

 

الزائدة، التً ( ما) النافٌة، أو ( ال ) إذا كان بعد التوكٌد القلٌل ــ 5 

ٌَّة( إِنْ ) لم ُتْسبق بـ  ْرِط  :وذلك نحو. الشَّ

قُوا فِْتَنًة  ):تعالى نحو قوله النافٌة، ( ال ) ــ  الَِّذٌَن اَل ُتِصٌَبنَّ َواتَّ

ةً   (  َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 :  حاتم الطائً نحو قول الزائدة، ( ما )ــ  

ْحمَدنَّك به قلٌال     ٌَ  .وارٌث     إذا نال مما كنَت َتْجَمُع َمْغَنما ما 

 

 

 



 ، وبعد أداة جزاء غٌر (لم) ــ ٌكون التوكٌد أقل إذا كان بعد 6 

ا)      :مثال ذلكَمْن، مهَما، : ، مثل(إمَّ

 :نحو قول الشاعـر، ( لم) بعد ــ   

ْحَسُبُه الَجاِهلُ   ْعَلَماٌَ ٌَ َما      ماَلْم  ِه ُمَعمَّ ٌِّ ًخا على ُكْرِس ٌْ  .َش

ْعَلَمْن : أي    ٌَ. 

 : نحو قول الشاعر: الشرطٌة ( َمْن ) ــ  

ٌٍِب    ِمْنهم َتْثَقَفْن َمْن      ٌْس ِبآ  بنً قُتٌبَة شافًِ وَقتلُ أبًدا فل

 :قول الشاعـرنحو ؛ ( مهما )ـــ  ــ  

   ْمَنَعاَتَشؤْ منه فزارة تَ  وَمْهمافزارةُ ُتْعِطُكم   َتَشؤْ منه فَمْهَما  

 .َتْمَنَعْن : أي  

 

 

 

 



 توكيد الفعل المضارع بعد إسناده للضمائر

د بالنون  هً المضارع  األفعال التً تإكَّ

ٌُإّكد بالنون ُمطلًقا  ا الماضً فال   واألمر أمَّ



 أحوال توكيد المضارع قبل اإلسناد للضمائر وبعد اإلسناد

إذا كان الفعل المتصل بهذه النون مجرًدا مما ٌدل على التثنٌة أو الجمع أو . 1•
 .  ُركِّب مع النون ، وبنً آخره بالَفْتح   ،المخاطبة 

ِ : )نحو قوله تعالى •  (.أَْصَناَمُكمْ أَلَِكٌَدنَّ َوَتاَّللَّ

ٌُْفَتح آخره . 2•  :  وإذا كان ُمْسَنًدا للضمائر لم 

 :مع ألف االثنٌن •

ْفَعَّل• ْفَعَّل+  نِ ٌَ ٌَ  .نِّ نَّ                  

 .، وتبنى نون التوكٌد على الكسر بدال من الفتحالرفع ُتحذف النون عَّلمة •

ِبَعانِّ َسِبٌَل الَِّذٌَن اَل َفاْسَتقٌَِما : )نحو قوله تعالى  • ْعلَُمونَ َواَل َتتَّ ٌَ. ) 

 :  مع واو الجماعة . 3•

ْفَعلو• ْفعَ +  نَ ٌَ ٌَ  لُنَّ نَّ                     

ٌَُضمُّ آخر الفعل للداللة على ضمٌر واو (  ونٌفعل) ُتْحَذف النون والواو من • ، و
 .الجماعة 

ِ َبْعَد إِْذ أُْنِزلَْت َواَل ) : نحو قوله تعالى • اِت َّللاَّ ٌَ نََّك َعْن آَ كَ ٌَُصدُّ ٌْ  (.إِلَ

 



 : فإذا كان الفعل معتل اَلخر وأسند إلى واو الجماعة    

 .بالواو أو بالٌاء  –أ      

 .  فَّلم الفعل محذوفة قبل واو الجماعة ، وذلك قبل دخول نون التوكٌد    

 نَّ +     وننَّ           ،          َتْجرُ +     ونَتْدُعـ•

وُتوضع ضمة قبل نون .وعند توكٌدها ُتحذف نون الرفع ، وواو الجماعة •
 .التوكٌد للداللة على واو الجماعة 

 على وزن   َتْفُعنَّ     نَّ نَّ                      َتْدُعـ+  ونتدُعـ•

 على وزن   َتْفُعنَّ    نَّ نَّ                     َتْجرُ +  ونَتْجرُ  •

 .إذا كان الفعل معتل اَلخر باأللف  –ب •

.  فإن األلف مْحذوفة مع واو الجماعة ، وتبقى فتحة قبلها قبل نون الرفع•
 .  وذلك قبل دخول نون التوكٌد 

 نَّ +  ْوَن َتْسعَ •

 .  ُتحذف ، عند التوكٌد ، نون الرفع ، وتحرك واو الجماعة بالضمة •

 على وزن َتْفَعُونَّ     ُونَّ نَّ                    َتْسعَ +   ْونَ َتْسعَ •

قٌِنِ ُثمَّ . اْلَجِحٌَم َلَتَرُونَّ ):  نحو قوله تعالى • ٌَ َن اْل ٌْ َها َع  (.َلَتَرُونَّ



 : مع ٌاء المخاطبة   •

 لِنَّ نَّ                     َتْفعَ +  نَ َتْفَعلٌ•

ٌُحرك الحرف األخٌر قبل نون التوكٌد • مع الفعل الصحٌح ُتْحَذف ٌاء المخاطبة ونون الرفع ، و
 . بالكسر 

 على وزن  َتْفُعلِنَّ     ِبنَّ نَّ                    تْكتُ +  ٌنَتْكُتب•

 

 :  فإذا كان الفعل معتل اَلخر، وأُْسنَِد إلى ٌاء الُمخاطبة      

 .بالواو أو الٌاء  –أ •

 . فَّلم الفعل محذوفة قبل  ٌاء المخاطبة  ، وذلك قبل دخول نون التوكٌد •

 نَّ +     ٌننَّ           ،          تجر+     ٌنتدع•

ٌُكسر الحرف األخٌر قبل نون التوكٌد •  .وعند توكٌدها ُتحذف نون الرفع ، وٌاء المخاطبة ، و

 على وزن   َتْفِعنَّ     نَّ نَّ                      َتْدعِ +  ٌنتدع•

 على وزن   َتْفِعنَّ    نَّ نَّ                     َتْجرِ +  ٌنَتجرِ  •

 .إذا كان الفعل معتل اَلخر باأللف  –ب •

 .وذلك قبل دخول نون التوكٌد . فاأللف محذوفة  قبل ٌاء المخاطبة  ، وتبقى فتحة قبلها  •

َن َتْسعَ •  نَّ +  ٌْ

 . ُتحذف عند التوكٌد نون الرفع ، وتحرك ٌاء المخاطبة بالكسر •

نَ َتْسعَ • ٌِنَّ     ٌِنَّ نَّ                    َتْسعَ +   ٌْ  على وزن    َتْفَع

ْوَم ) :نحو قوله تعالى• ٌَ ْحَمِن َصْوًما َفلَْن أَُكلَِّم اْل ا َتَرٌِنَّ ِمَن اْلَبَشِر أََحًدا َفقُولًِ إِنًِّ َنَذْرُت لِلرَّ َفإِمَّ
ا ًٌّ  (.إِْنِس



 : مع نون النسوة       

ٌُفصل بٌن نون النسوة ونون التوكٌد الثقٌلة بألف ، مع تحرٌك نون •

 .سواء كان صحًٌحا أو معتَّل .  التوكٌد بالكسر 

ْكُتبْ       ٌَ ْكُتبْ + ا +  نَ هنَّ  ٌَ  َنانِّ نَّ                

ْدُعـو     ٌَ ْدُعـو+ ا + َن هنَّ  ٌَ  َنانِّ نَّ              

ْرِمٌ      ٌَ  َنانِّ ٌَرِمٌنِّ             + ا +  َن هنَّ 

 



   

 الضمٌر  

 المضارع       

 الصحٌح المإكد 

 المضارع    

 المعتل باأللف

 المضارع    

 المعتل بالواو 

 المضارع      

 المعتل بالٌاء 

 ألف 

 االثنٌن

حذف نون )  لََتْنُصَرانِّ 

الرفع؛ لتوالً األمثال، 

وتكسر النون اللتقاء 

 الساكنٌن

انِّ  ٌَ حذف )  لََتْسَع

نون الرفع، وكسر 

 (نون التوكٌد

حذف )  لََتْدُعَوانِّ 

نون الرفع ، 

وكسر النون 

 (اللتقاء الساكنٌن

انِّ  ٌَ ْرِم ٌَ حذف نون )  لَ

الرفع، وكسر نون 

التوكٌد؛ اللتقاء 

اكنٌن  (السَّ

نون  

 النسوة

ألف  زٌادة) لَُتْنُصْرَنانِّ 

فارقة بٌن النونٌن، 

 (وكسر النون

َنانِّ  ٌْ زٌادة ) لََتْسَع

ألف فارقة، وكسر 

 (النون

ْدُعوَنانِّ   ٌَ زٌادة ) لَ

ألف فارقة، وكسر 

 (النون 

زٌادة ألف )  لََتْرِمٌَنانِّ 

 (فارقة، وكسر النون

واو 

 الجماعة

ْنُصُرنَّ  ٌَ  حذف نون) لَ

الرفع؛ لتوالً األمثال، 

وحذف واو الجماعة؛ 

اللتقاء الساكنٌن، وضم 

 (النون ماقبل

حذف ) لََتْسَعُونَّ 

نون الرفع، وتبقى 

واو الجماعة 

 (مضمومة

ْدُعـنَّ  ٌَ  حذف) لَ

نون الرفع، 

وحذف واو 

الجماعة، وضم 

 (النون ماقبل

ْرُمنَّ   ٌَ حذف نون ) لَ

الرفع ، وحذف واو 

 ماقبلوضم  الجماعة،

 (.النون 

ٌاء  

 المخاطبة

حذف نون ) لََتْنُصِرنَّ 

الرفع، وحذف ٌاء 

 ماقبلالمخاطبة، وكسر 

 (النون

ٌِنَّ  حذف ) لََتْسَع

نون الرفع، وتبقى 

المخاطبة  ٌاء

مكسورة، وفتح 

 (ماقبلها

حذف ) لََتْدِعنَّ 

نون الرفع، 

وحذف ٌاء 

، وكسر االمخاطبة

 (النون ماقبل

حذف نون )  لََتْرِمنَّ  

الرفع، وحذف ٌاء 

 ماقبلالمخاطبة، وكسر 

 (النون



 قاعدة توكيد الفعل المضارع بعد إسناده للضمائر

   د بالنون ُمْسنًدا إلى ألف ) إذا كان الفعل المضارع الُمَإكَّ

 :، فإّنه( االثنٌن

تحذف نون الرفع من آخره؛ لتوالً األمثال، وكسر نون   

 .التوكٌد اللتقاء الساكنٌن، سواء كان الفعل صحًٌحا أو معتَّل

 

   فإنَّه( نون النسوة) إذا كان ُمسنًدا إلى: 

ُتزاد ألف فارقة بٌن نون النسوة ونون التوكٌد، وُتْكسر نون   

 .التوكٌد، سواء كان الفعل صحًٌحا أو معتَّل



   فإنَّه (واو الجماعة) إذا كان ُمسنًدا إلى ،: 

 ـ إذا كان صحًٌحا أو معتل اآلخر بالواو والٌاء ُتحذف نون ( أ)   

 الرفع ؛ لتوالً األمثال، وُتحذف واو الجماعة اللتقاء الساكنٌن، 

ٌُضمَّ   .نون التوكٌد؛ للداللة على الواو المحذوفة ماقبلو

 

 ـ إذا كان الفعل ُمعتَّل باأللف تحذف نون الرفع، وتبقى واو( ب)   

 .ماقبلهاالجماعة مضمومة، وفتح  

   



   فإنَّه( ٌاء المخاطبة) كان ُمْسنًدا إلى إذا: 

 صحًٌحا أو معتلَّ اآلخر بالواو والٌاء ُتحذف نون الرفع؛ ــ إذا كان (أ)  

ٌُكسر االساكنٌنلتوالً األمثال وتحذف ٌاء المخاطبة اللتقاء     ماقبل، و

 .نون التوكٌد

ــ إذا كان معتلَّ اآلخر باأللف ُتحذف نون الرفع ؛ لتوالً األمثال، ( ب)   

 .ماقبلهاوتبقى ٌاء المخاطبة مكسورة، مع فتح 

 

ا حكم إسناد األمر للضمائر وتوكٌده فحكمه حكم المضارع فً      أمَّ

 .جمٌع األحكام

 

 

 

 



 االمضارعتطبيقات على توكيد الفعل 

س ـ أسندي األفعال اآلتٌة للضمائر ، ثم أكدٌها بالنون ؟ وبٌنً  

 ماحصل من تغٌٌر ، مراعٌة الضبط بالشكل ؟

ْجِنً    ٌَ ِعً ،  ٌَ ْصفُو ،  ٌَتَعلَُّم ،  ٌَ ْخَشى ،  ٌَ. 


