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هبت إلى المسجد .  ) اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ( ذ  

 التقيت بطالبين في الفصل . ) اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى  (

 استملت الجائزة من المعلمين . ) اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم   (

 قرأت حكمة في الكتب  . ) اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ألنه جمع تكسير (

مجرور وعالمة جره الكسرة ألنه جمع مؤنث ( رحبت المديرة بالطالبات الجدد .  ) اسم  

 عالمات الجر في األسماء : 

جمع المؤنث ( أصلية  –جمع التكسير  –الكسرة :   ) المفرد   

جمع المذكر السالم ( فرعية  –اليـــــاء :   ) المثنى   

 

 معناه في جملة حرف الجر

 

 من

 ابتداء الغاية المكانية خرجت من البيت إلى المسجد

الزمانيةابتداء الغاية  نمت من العشاء إلى الفجر  

 التبعيض أكلت من الطعام

 إلى
الغاية المكانية انتهاء سافرت إلى لندن  

الغاية الزمانية انتهاء وأتموا الصيام إلى الليل  

 

 عن

 المجاوزة أقلع أبي عن التدخين

 بمعنى على ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه .

وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن 

 التعليل موعدة وعدها إياه

 

   والفرعية األصلية الجر عالمات على بيلتدرا

 

 لتدريب على حروف الجرا

 



 

 

 

 

 

 معناه في جملة حرف الجر

 

 على

 االستعالء جلست على الكرسي

 بمعنى في ) الظرفية ( دخل الطالب على غفلة .

 بمعنى مع ) المعية ( سامحتك على خطئك

 

 في

 الحقيقية الظرفية نمت في الغرفة

 المجازية الظرفية وقعت في ورطة

 

 الالم

 االختصاص االستحقاق المفتاح للباب هلل العزة

 القلم لزيد
فرحت 

 السببية الملكية لتفوقك

 التقليل رب أخ لك لم تلده أمك رب

 التشبيه كاألسد الجندي الكاف

 القسم واهلل وتاهلل لقد نجحت . الواو التاء

مشيت حتى البيت -سهرت حتى الفجر    حتى  و المكانية  الزمانية الغاية انتهاء 

 الباء

 الشرطي أمس

 بالمجرم
 القسم اإللصاق باهلل أقسم

 الدرس شرحت

 باألمثلة

قابلته 

 الظرفية االستعانة بالديوانية
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 التدريب على حروف الجر الزائدة

 

 الباء  -ن م

 0ت بنفي أو استفهام بشرط ما بعدها يكون نكرة   إذا سبق  :  أوال : من

 0ثال : هل من أحد في الدارم                                                      

  0تزاد في خبر ليس  : ثانيا : الباء

 " مثال : " أليس اهلل بعزيز ذي انتقام                               

 
 :  قبل فاعل كفى 

 " ثال : " كفى باهلل وكيالم                                                    

 قبل فاعل فعل التعجب في صيغة أفعل به  

 مثال : أكرم بالعلماء

 :بحرف جر سبقت  تحذف األلف من )ما( االستفهامية إذا     

 عالمَ تعتمد؟ إالمَ نصل؟ مـم  يتكون الماء؟؟    عم َ يتساءلون لـمَ تنتظر؟

 ...بِمَ ...، فيمَ...، لـمَ...، حتامَ
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 :       يأتي فيما تحته المخطوط الجر حرف معنى دحد

 .............................................................................................    .باق من وسط المدينةسنطلق الي

 .......................................................................................................ليل  . إِلى ال صيام وا الأتم مث

 ..................................................................................................................... صعدت إلى قمة الجبل

 ............................................................................................................................................. كتبت بالقلم

 ..............................................................................في األرض  . له مَا فِي السموات وما ـل

 ................................................................................................................................ .شكره على نصحه

  :مطلوب هو كما المناسب الجر بحرف أكمل

 المكانية  (  الغاية النتهاء جر )حرف              البر لالستمتاع بجماله ..............................................اتجهت 

  ) لإللصاق جر ) حرف                             القلم        .................................................أمسك المعلم  

 ( للمجاوزة الجر حرف (                            التدخين        ................................................. ابتعدت 

  ) يةالمكان الغاية البتداء جر حرف                        (مطار الكويت .................................................سافرت  

 : يأتي مما جملة كل في الزائد الجر حرف حدد

 ......................................وما ربك بظالم للعبيد.........................       هل من خالق غير الل ه

  .........................  ألست بتارك الكذب ؟        ..........................أنعم بقارئ للقرآن ! 

 ..........................................كفى بالموت واعظا .   

 . إلى السوق ( اجعل كل جار ومجرور مما سبق في جملة تامة -من المدرسة  -) في البيت 

..........................................             .........................................                  . .......................................... 

 - .المطلوب حسب سياق في يأتي مما جر حرف كل وظف

 .........................................................................)  عن  ( تفيد السببية  : 

 .....................................................................االختصاص:  تفيد  )الالم   (

 تدريبات 
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 :....................................................................................  ( الباء ( زائدة 

 :...........................................................   ( في (  تفيد الظرفية المجازية 

، وما شاهدت من رجل يتصف به إال   األخالق الحسنة تزين المسلم و ما من خلق أجمل من التواضع  

في     وصاحب األخالق أقرب الناس منزلة من الرسول  وكفى باهلل مكافئا   في الدنياورفعه  اهلل

 ؟     فهل من متصف بها  الجنة والمؤمن ليس بفقير األخالق

 استخرج من الفقرة السابقة ثالثة حروف جر زائدة : 

   ..........   .................................................      .............................................. 

 :الجر حرف معنى بيان مع اآلتية الجمل في الخطأ صوب

 ................معنى الحرف بعد التصويب :              .............         التصويب :   أقمت إلى المدينة :

 ..................معنى الحرف بعد التصويب :         ........         أنفقت على مصروفي :  التصويب : 

 ....................معنى الحرف بعد التصويب :          ........   نام الرجل حتى السرير  :  التصويب : 

 .....................معنى الحرف بعد التصويب :        ............     وصلت على مكة  :  التصويب : 

    : أكمل بحرف الجر المناسب كما هو مطلوب

  حرف جر النتهاء الغاية المكانية                    لندن   .           ..........................................سافرت 

  حرف جر لإللصاق            اللص  .            ........................................  أمسك الشرطي  

  حرف الجر للمجاوزة واالنفصال                التدخين   .           ..........................................أقلعت  

   حرف جر البتداء الغاية المكانية   المدرسة ظهرا   .                  ..........................................خرجت 

 حرف جر زائد للتوكيد                               كاف عبده ؟   ..........................................أليس اهلل  

 ستعالءحرف جر لال                        وادي   .      ظهر ج..........................................ركبت  
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