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 كيفية اإلعراب...... كيف تعرب ؟
 مقدمة

 ن يجيدونيرى بعض الطالب أن إعراب كلمة ما شيء مستحيل وأن الطالب الذي

 اإلعراب ھم فقط مجموعة بسيطة من الطالب المتفوقين وھذا غير صحيح

 واإلعراب ليس ھدفًا ،عراب أمر ميسر وسھل لو سلكت إليھ بالطرق المناسبةواإل

 بحد ذاتھ وإنما الھدف من دراسة النحو ھو استقامة اللسان والقراءة الصحيحة

 ا، واتباع الخطوات الصحيحة ومنھا :إذا أردت إعراب كلمة ما، فعليك التفكير جيدً 

جملة ال تفھم  إعرابال تستطيع أجمع النحاة أن اإلعراب فرع عن المعني وأنك  -1

 اقرأ الجملة قراءة جيدة بحيث تفھم معناھا اإلجماليمعناھا ولذلك 

 حدد نوع ھذه الكلمة أھي فعل أم اسم أم حرف ؟ -2

 حسب نوعھا ماض ومضارع وأمر فالحروف ال محل لھا من اإلعراب ، واألفعال

 وبينھا فرق كبيروكل منھا لھ طريقتھ من اإلعراب ، واألسماء أكثر تنوًعا في

 اإلعراب فھناك الفاعل والمبتدأ والخبر والمضاف إليھ والمفعول بھ والحال وغيرھا

 المبتدأ حدد نوع الجملة التي تحوي الكلمْة} فعلية أم اسمية {وأركان كل منھا -3

 أو الفعل والفاعل وھذا يسھل كثيًرا ، فأكثر الطالب يقع في خطأ كبير وھو والخبر

 أنھ ينظر فقط للكلمة التي يريد إعرابھا وال ينظر لبقية الجملة وخاصة ما يسبق

 الكلمة فھو الذي يحدد إعراب الكلمة فمثالً إذا جاء في بداية الجملة مبتدأ فسيأتي

 ده مباشرة فقد يتأخر وانظر لتمام المعنيبعده خبر ولكن ليس شرطًا أن يكون بع

 حدد الحالة اإلعرابية للكلمة أھي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة ؟ -4

 ، وخاصة الجمل الفعلية فسيتضح لك حاول أن تتخيل الجملة كمشھد تمثيلي -5

 الفعل والفاعل والمفعول بھ إن وجد .تستغرب من طالب يقول عن كلمة مرفوعة

 و مضاف إليھ ، فھذا مستحيل . ولتنظر معيأنھا مفعول بھ أ

 شرب محمد اللبن تخيلھا معي ماذا حدث؟ شرب متي شرب ؟

 شرب وانتھي أي في الماضي ولو في المضارع مازال يشرب ولو يدل أنھ يطلب

 منھ أن يشرب لكان فعل أمر ، سنعود الذي حدث الشرب من الذي قام بالفعل؟ من

 ھھھھھ محمد إذن محمد ھو الفاعل ھو من قامالفاعل؟ من الذي شرب ؟ الجواب 

  بالفعل . ما الذي وقع عليھ الفعل ؟ أي ما الذي شربھ محمد ؟ ھھھ.. ھھھ ..اللبن

 تمام إذن ھو المفعول بھ وممكن يكون ھناك تكملة فيكون عندنا أسئلة أخري مثال :

 شرب محمد اللبن في الملعب صباحا

 مفعول لكن لدينا أسئلة أخريسؤال: خالص عرفنا الفعل والفاعل وال

 ، ومتي شرب؟متي متي ؟ صباحا تمام .*في الملعب )أين شرب ؟ أين أين 

 كذلك الجملة االسمية المبتدأ والخبر فالخبر يتمم معني الجملة حتي ولو تأخر

 سطر أو صفحة مثال:

 ھذاالطالب المحترم المؤدب...مالھ.... الذي يذاكر بنشاط ...مالھ ...مجتھد.. أخيرا 

 ھو الخبر }مجتھد{ الذي تم بھ معني الجملة رغم تأخره}الطالب مجتھد{
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 إما أن تكون والكلمة
 حرف -3  فعل -2  اسم -1

الزمن  كلمة دلت علي معني في نفسھا وليس

 إذن ھو معني أو حدث بدون زمن جزًءا منھا

 رجل ، شجرة ، كتاب ، أسد

 كلمة دلت علي حدث مقترن بزمن

 حدث مرتبط بزمن إذن ھو معني أو

 كتب ، يكتب ، اكتب

 كلمة دلت علي معني غير مستقل

 ال يظھر إال مع غيره

 في ، ھل ، لم، بل ، لكن ، إن .

 أي كلمة البد فيھا من ثالثة أشياء

 عالمة االعراب -3 الحالةاالعرابية -2 الموقع االعرابي -1

أو نائب   المبتدأ أو الخبر أوالفاعل

 اسم كان  الفاعل أو خبر إن أو

 مرفوع 

 

 للرفع وينوب عنھا األلف للمثني والواو   الضمة 

 لجمع المذكر السالم واالسماء الخمسة          

 يكون من المفعوالت أو حال أو تمييز

 أو مستثني أو اسم إن أو خبر كان

  منصوب

 

وجمع المذكر لنصب ينوب عنھا الياء في المثني ل الفتحة

 الخمسة والكسرة لجمع المونثالسالم وااللف لالسماء 

 مضاف إليھ أواسم مجرور

 

  مجرور

 

للجر وينوب عنھا الياء في المثني وجمع المذكر  الكسرة

 لممنوع من الصرفلوالفتحة  السالم واألسماء الخمسة

 وينوب عنھا حذف النون وحذف حرف العلة السكون  مجزوم للفعل المضارع

 عالمات إعراب األسماء
 الفرعية ليةاالص حالةال

 عالرف

 

 الضمة

 المفرد وجمع التكسير

 أو جمع المؤنث

 االلف 

 المثني

 الواو 

جمع المذكر السالم 

 الخمسة واألسماء

 

 صبالن

 

 الفتحة 

 المفرد وجمع التكسير

 الياء 

 المثني وجمع المذكر السالم

 االلف 

 االسماء الخمسة

 الكسرة

 جمع المؤنث

 جرال

 

 الكسرة 

 سيرالمفرد وجمع التك

 أو جمع المؤنث

 الياء 

 المثني وجمع المذكر السالم

 واألسماء الخمسة

 الفتحة 

 الممنوع من الصرف

 

 

  عالمات إعراب الفعل ) المضارع (
 األفعال الخمسة: ھي كل فعل العالمة الحالة

 مضارع اتصلت بھ        

 ألف االثنين: –

 ومخاطبان  غائبان          

 ان(تكتب ، )يكتبان         

 واو الجماعة -

 مخاطبون   غائبون        

 تكتبون(  ،  )يكتبون      

 ياء المخاطبة : -

 مخاطب فقط ) تكتبين(     

 إذن ھم أفعال خمسة      

 الضمة الرفع

 المضارع صحيح اآلخر

 الضمة المقدرة

 المضارع معتل اآلخر

 ثبوت النون

 األفعال الخمسة

 الفتحة المضارع صحيح النصب

 خر والمعتل بالواو أو الياءاآل

 

 الفتحة المقدرة

المضارع معتل اآلخر 

 باأللف

 حذف النون

 األفعال الخمسة

 الجزم

 
 السكون

 المضارع صحيح اآلخر

 حذف حرف العلة

 المضارع معتل اآلخر

 حذف النون

 األفعال الخمسة

 مالحظة:

 الفعل المعرب ھو الفعل المضارع فقط ويبني في حالتين

 ماضي مبني دائماً واألمر أيضا مبني دائماً الفعل ال
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  اب الفعلكيفية إعر
 حدث مرتبط أو مقترن بزمن وينقسم:والفعل ھو ما دل علي 
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 ما ض  

 دل علي

 حدث وقع

زمن  قبل

 التكلم

 مبني

 

إذا لم يتصل بھ شيء أو اتصلت  الفتح

 بھ تاء التأنيث أو ألف االثنين

 استمعاسعاد ، الولدان  حضرتالطالب ،  حضر

 للمحاضرة

إذا اتصلت بھ تاء الفاعل  السكون

  ،نون النسوة ، نا الدالة علي الفاعلين

مبكراً ،  حضرن   رسالة لصاحبي ،الطالبات كتبت  

 جميعا حضرنا

 من المسجد خرجواالمصلون  إذا اتصلت بھ واو الجماعة  الضم

 مضارع

ما دل 

 علي

 حدث يقع

 في زمن

 التكلم

 أو بعده

 

 مبني

 

 الدرس يكتبنالبنات  إذا اتصلت بھ نون النسوة  السكون

 الدرس لتكتبن   إذا اتصلت بھ نون التوكيد  الفتح

الظاھرة إذا كان صحيح اآلخر  ضمةال مرفوع 

 ولم يسبقھ ناصب وال جازم

ومع ذلك  اليحترم ونھالمنافق أن الناس  يعرف  

 منافقاً  يستمر  

المقدرة إذا كان معتل اآلخر ولم  الضمة

 يسبقھ ناصب وال جازم

 يقضيالمسلم للحق ،  يسعيالدين للخير،  يدعو

 الحاكم بالعدل

األفعال إذا كان من  ثبوت النون

 الخمسة ولم يسبقھ ناصب وال جازم

في أمورھما ، المؤمنون  يتعاونانالصديقان 

 الخير  تحبينأنِت يا فاطمة  ،بالغيب  يؤمنون

 منصوب

أن ، لن 

، كي ، 

 حتي

الم 

  التعليل 

 

  الفتحة الظاھرة

إذا كان صحيح اآلخر أو معتل بالواو 

 أو الياء وسبقھ ناصب

الناس علي أنفسھم  يطمئني العدل لكيسود البد أن 

 نقضيبوجود الظالمين وسأجد حتي  ينموولن 

 الجميع ليعرفھبالعدل 

إذا كان معتل اآلخر  الفتحة المقدرة

 باأللف وسبقھ ناصب

 لك التفوق يتسنيللعلم لكي  تسعييجب أن 

 

إذا كان من األفعال  حذف النون

 الخمسة وسبقھ ناصب

 تقدرا{ ،يجب عليكما أن اتنفقوالبر حتي  تنالوا}لن 

 قيمة الوقت

 مجزوم

 

  السكون

 إذا كان صحيح اآلخر وسبقھ جازم 

 علي الدنيا تحرص أيھا المؤمن ال

 

 حذف حرف العلة

 إذا كان معتل اآلخر وسبقھ جازم

إلي درجة  يسم  في الفساد ،المنافق لما  نمضِ لم 

 المسلم

إذا كان من األفعال  حذف النون

 وسبقھ جازمالخمسة 

 ضد عدوھم تتحداا في الشر ، القبيلتان لم تسعوال 

 :أدوات شرط تجزم فعلين  إن من ما مھما أين متي جزم فعل واحد لم لما ال الناھية ل األمر

 أمر

ما يطلب 

 بھ

 حدوث

 شيء بعد

زمن 

 التكلم

 

 مبني

 

إذا كان صحيح اآلخر غير  السكون

 مسند لضمير أو مسند لنون النسوة

 الحق اتبعنفي عملك ، أيھا النساء  جتھدا

 

إلي  امضِ بما قسم هللا لك ،  ارض  إلي الخير ،  أدع   إذا كان معتل األخر حذف حرف العلة

 ما أردت

إذا اتصلت بھ ألف االثنين  حذف النون

 أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة

 استمعيا بالصبر ،استعينوفي عملكما، استقيما

 يكلنصائح والد

إذا كان المخاطب مفردا مذكرا  الفتح 

  ا بنون التوكيدوالفعل مؤكدً 

 أن الظلم ظالماعلمن  يا رجل 
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 تدريبات

 استخرج الفعل وبيّن نوعه وأعربه 1س
 ( وأما من جاءك يسعى وھو يغشى فأنت عنھ تلھى)   -1

 يقبل هللا توبة التائبين   -2

 ل اإلنسان إلى ما يريدبالصبر يصيؤمن المؤمن بدين هللا و  -3

  : ضع مكان النقط فيما يأتى أداة نصب مناسبة مع ضبط الفعل2س 
 تدخل الشمس ……… افتح النوافذ   -1

 نتھاون فى الحق…….    -2

 يسود السالم……… يحب الناس    -3

 يضيع حق وراءه مطالب…….    -4

 : استخرج كل مضارع منصوب فيما يأتى وبين سبب نصبھ3س 
 مأن يتحد العرب ليرتفع شأنھ يجب  -1

 لن يندم متريث ولن يسلم من الخطأ من يتعجل   -2

 ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيھ ما يحب لنفسھ   -3

 : ضع ) لن ( مكان ) ال ( واضبط الفعل بعدھا4س 
 ال يھمل الفالح الزرع  -1

 ال يخذل هللا المجاھدين -2

 ال يضيع حق يطالب بھ صاحبھ   -3

  فعل أخى إال الخيرال ي   -4

 : أعرب5س 
 أسافر كى تكثر معارفى   -1

 نجاھد حتى تتحقق الوحدة العربية   -2

 : استخرج األفعال المجزومة وبين عالمة الجزم واألداة فيما يأتى6س 
 قال تعالى ) لينفق ذو سعة من سعتھ (  -1

 ال تھمل واجبك   -2

 محمد لم يجتھد في المذاكرة  -3

 وبين عالمة الجزم والنصب قط  أداة جزم أو نصبلن:ضع مكان ا7س 
 تصل إلى ما تحب……… تجتھد ………….  -أ  

 تقف……… تنزل من السيارة قبل ………….   -ب 

 تتبع خطوات الشيطان………….   - ـج

 : عين كل فعل مجزوم فيما يأتى واذكر عالمة جزمھ8س 
 (ال تصعر خدك للناس)  -أ 

 ال تؤخر عمل اليوم إلى الغد - ب

 (ألم نشرح لك صدرك)  - ـج

  ليستعن كل منكم باهلل -د   
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 أسلوب الشرط
 الم التعليل (  ، حتى ، كي ، لن ، )أنقته أداة من أدوات النصبينصب الفعل المضارع إذا سب

 (الم األمر ، ال الناهية ، لما  ، لم )  يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة من األدوات اآلتية
 ضارع إذا يسبقه ناصب وال جازميرفع الفعل الم

 يتكون أسلوب الشرط من ثالثة أجزاء وھي :

 جملة جواب الشرط  جملة الشرط  +  أداة الشرط   +           
 يتفوقْ                 يذاكْر بجد                      من           مثال :       

 الحظ ون

 الشرط ) يتفوق (هي سبب لجواب (أن جملة الشرط )يذاكر بجد -1
 أن أداة الشرط تجزم فعلين هما فعل الشرط وفعل جواب الشرط -2

 )البد أن يكون الفعالن مضارعين وإن جاء ماضيا فيكون في محل جزم فعل مضارع( 

 ومن خالل الجدول الحظ ما يلى :مثلة في الجدول التالى للتوضيح : واأل

  أدوات الشرط الجازمة ھي -1

    أني  أين أينما  حيثما           تي  أيانم ما  مھما من إن

 للمكان للزمان لغير العاقل للعاقل          لربط الشرط بالجواب   

 يجزم فعلين اســــــــــم شــــــــــــرط جـــــــــــــــازم حرف شرط جازم

 التوضيح

 عالمة اإلعراب جواب الشرط فعل الشرط أداة الشرط  األسلوب

 حذف النون تنجح     تحسن إن  وا العمل تتقدمواإن تحسن

 حذف حرف العلة يرض     يعط من أين تجلس تحس بالراحة

 السكون تحس تجلس ما  ما تقدم من خير تنل ثوابه

 السكون يفد يكن متى مھما يكن العمل يفد الوطن

 حذف حرف العلة يرض تنس أين متى تنس الشر يرض هللا عنك

 السكون تنل تقدم            مھما ھم يرض هللا عنهمن يعط الناس حق

 نموذج إعرابي :

 إن ترض ربك بالعمل الصالح تنل جنته

 ترض : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة ألنه معتل اآلخر

 تنل : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون ألنه صحيح اآلخر

قول ، يبيع ( عند جزمه يجزم بالسكون ويحذف الحظ ان الفعل المضارع األجوف مثل ) ي 

 منه حرف العلة منعا اللتقاء الساكنين .

 مثال : اربط بين الجملتين اآلتيتين بأداة شرط جازمة وغير ما يلزم :

 ) يقول الحق دائما ( ) ينال رضا هللا (

 هللا اب : من يقْل الحق دائما يْنل رضاالجو
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 أدوات الشرط غير الجازمة  -2   
 كلما لو إذا

حرف يفيد امتناع حدوث الجواب  ظرف للزمان المستقبل 

 المتناع حدوث الشرط

ظرف يفيد تكرار وقوع الجواب بتكرار 

 حدوث الشرط

 ةـــــــــــــازمــــــــــــر جـــــــــيـــــــــرط غـــــــــــــــــــــــــــــــــــأداة ش

 إذا أتقنت عملك يرضي هللا عنك

 ذا عرفت عدوك أمنت غدرهإ

 لو تعلمت يرتفع شأنك

  لو سمع التلميذ النصيحة لنجح 

 كلما أخلص اإلنسان تزيد ثقة الناس به

 كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأھا هللا

 دوات شرط غير جازمة)تؤثر في المعني حيث تفيد الشرط والتؤثر في اإلعراب(أ

 تدريبات
 بب الجزم وعالمته : األفعال المجزومة وبين س : عين 1س

 لم ينفع الندم على ما فات .  – 1

 حان موعد الصالة ولما يؤذن المؤذن .  – 2

 ما تدخره اليوم ينفعك غداً .  – 3

 أين تسع في الخير تظفر بالثناء .  – 4

 أينما تكونوا تحترموا .                – 5

 متى يسد السالم تسعد البشرية .   – 6

 نل خيرا إن تطع ربك  ت -7

 من يزرع خيرا يحصد خيرا  -8

 ما تفعل من خير تجده  -9

 متى تزر مصر تجد الراحة  -11

 أين تسر تجد التوفيق  -11

 

 : اربط كل جملتين  بأداة شرط مناسبة وغير ما يلزم : 2س

 تحققون أمل األمة . –تتزودون من المعرفة  - 1

 يعلو شأن الجماعة .  –يستقيم الفرد  - 2

 تستفيد منه .  –الس الجليس الصالح تج - 3

 يجنى الخير كله  –يعيش متفائال  -4

 يرقى المجتمع .  –ينمو الرأي العام  -5

 تدخل جنته –ترضي هللا بالعمل الصالح  -6

 تنال عفو ربك –تعمل صالحا  -7

 تسود المحبة –تسعى في الصلح بين الناس  -8

 دكتشاھد ما يسع –تتنقل بين جنبات الحديقة  -9

 تكون من المكرمين –تقوم بواجبك كامال  -11

 : اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعين فيما يلي : 3س

 من رضي بالذل واإلھانة ھانت كرامته  -1

 إن صام المسلم رمضان نال رضا اهللا -2

 حيثما سار السائح في بالدنا وجد ما يسعده -3

 

 ل أداة شرط غير جازمة وغير ما يلزمأدخ 4س

 سافر تجد مايسرك أين ت-1

 من يؤد واجبه يخدم بالده -2

 ما تخِف من طباعك يظھرْ  -3

 إن تفعل الخير تنل الثواب  -4

 متي تدع إلي الخير يحبك الناس -5

 
 الخطاب في العبارة اآلتية للمثني والجمع  جعلا 5س

 الضميرحةمتى تؤد واجبك مخلصا فيه و تتقن عملك تشعر برا

  

  ل الشرط و الجوابفعأداة الشرط و عين 6س

 إن يتحد العرب تعل كلمتھم في المجتمع الدولي.-أ

 متى يأت الربيع يكس األرض حلة خضراء -ب 

 من يزرع الشوك يجن الجراح  -جـ 

 أين يزدھر التصنيع ينتشر الرخاء  -د

  من يتق هللا يجعل له من أمره يسرا -ھـ

 من يعطف علي الفقراء ينل ثواب هللا  -و

 من خير تأخذوا ثوابه  ما تنفقوا-ز

 وما تنفقوا من شيء يوف إليكم
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 كيفية إعراب االسم
 جدول توضيحي فقط وسنأخذ كل جزئية بالتفصيل
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 إن، أن، ليت، لعل ،لكن، كأن ناسخ  إذا كان مثني األلف خبر إن

 اسم كان

إذاكان جمع مذكر  الواو  الفاعل    

سالم أو من األسماء 

 الخمسة

 جزم

 المضارع  
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 التعليل

 األلف اسم  إن 
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 الھمزة )أ(أمحمد أخوك؟ استفھام  مفعول بھ الخمسة

 الياء مفعول مطلق ؟ھل ھل جاء حسن       

  

إذاكان جمع مذكر 

 نفي  مفعول ألجلھ سالم أومثني

 

 

 ما ، ليس ، ال ، الت ، لم ، لما ، لن

 ال النافية :

الكالم خبر يحتمل الصدق والكذب  

 والتؤثر في إعراب الفعل

 المفعول فيه

 لظرف() ا

 المفعول معه

 الكسرة الحال

  

 نھي إذا كان جمع مؤنث

  

 ال الناھية :

اليحتمل الصدق  الكالم معھا طلب 

 والكذب وتجزم الفعل
 التمييز 

 ،الالواو،الفاء،ثم ،أو،بل، لكن عطف المستثني
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 نفي فقطمال السؤال بلي تأتي بعد

 )إي وربي( وإي قبل القسم 

 الياء مضاف إليه 

 
 أو سالم مذكر جمع
األسماء  من أو مثني

 الخمسة

 وهللا  و   تاهلل   ت  باهلل  ب  قسم: 

 موطئة للقسم وتكونوھناك الالم ال

 مسبوقة ب إن الشرطية

 ...( )ولئن قوتلوا ال ينصرونھم

 إال ، عدا ، خال ، حاشا،غير استثناء الصرف من ممنوعا الفتحة 

 تابع لمتبوعھ النعت

 في إعرابھ

 رفعاً   ونصباً  وجراً 
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 نداء

 

 يا ، أيا ، ھيا ، أي ، الھمزة

 البدل 

 مالحظة العطف 

 استفھامشرط أو من :قد تكون اسم موصول او اسم

 استفھام  :موصول أو شرط أو نفي أو ما 

 وكل ذلك حسب السياق       

 

 التوكيد
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 وبداية سنوضح أنواع االسم من حيث اإلفراد )مفرد مثني جمع(

 جمع -3      مثني -2     مفرد  – 1
سة االسم إما أن يكون درِّ  مفرًدا مثل : طالب ، مھندس ، طبيبة ، م 

ستان درِّ  وإما أن يكون مثنًى مثل : طالبان ، مھندسان ، طبيبتان ، م 

سات درِّ  وإما أن يكون جمًعا مثل : طالب ، مھندسون ، طبيبات ، م 

 ولكل نوع من األنواع السابقة عالمات إعرابية معينة

 الفتحة ويجر بالكسرةأوال : المفرد : يرفع بالضمة وينصب ب
 ھي التي تدل على واحد أو واحدة.:والكلمة المفردة 

 رجل ، كتاب ، جمل ، طالب ، فتاة ، شجرة والعالمات اإلعرابية فيمثل : قلم ، كراسة ، 

 ھذا النوع كاآلتي ھي التغيير الذي يحدث آلخر الكلمة مثل : محمٌد ، ومحمًدا ومحمد  

 فع تكون العالمة اإلعرابية ھي الضمةحالة الرفع : وفي حالة الر -1
 مثل : الطالب  مجتھدٌ 

 فموقع كلمة الطالب مبتدأ والحالة اإلعرابية مرفوع والعالمة اإلعرابية ھي الضمة ألنھ

 مفرد إذن الطالب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة

 جاءِت البنت  الجميلة .

 فكلمة البنت فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة .

 النصب : وفي حالة النصب تكون العالمة اإلعرابية ھي الفتحة حالة -2
 مثل : أكل الولد  التفاح  .

 فموقع كلمة التفاح مفعول بھ والحالة اإلعرابية منصوب والعالمة اإلعرابية ھي الفتحة

 ألنھ مفرد ، إذن التفاح مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة .

 العالمة اإلعرابية ھي الكسرة حالة الجر : وفي حالة الجر تكون -3
 مثل : ذھبت إلى المدرسة .

 فموقع كلمة المدرسة اسم مجرور والحالة اإلعرابية الجر والعالمة اإلعرابية ھي الكسرة

 إذن المدرسة اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

 وعالمة الجر الكسرةد الضمة ، وعالمة النصب الفتحة إذن عالمة الرفع في االسم المفر

ثن ى: يرفع باأللف وينصب ويجر بالياءثا  نيًا : الم 
 ھو ما دل  على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد

 مثل : طالب + ان/ ين = طالبان / طالبين

 طالبة + ان / ين = طالبتان / طالبتين       

 والعالمات اإلعرابية لھذا النوع تكون كاآلتي :

 : وفي حالة الرفع تكون العالمة اإلعرابية ھي األلف حالةالرفع -1
 مثل : الطالبان مجتھدان .

 فموقع كلمة) الطالبان( مبتدأ والحالة اإلعرابية مرفوع والعالمة اإلعرابية ھي األلف ألنھ

ثن ى إذن الطالبان مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألنھ مثنى. وموقع كلمة )مجتھدان(  م 

ثن ىخبر والحالة ا  إلعرابية مرفوع والعالمة اإلعرابية ھي األلف ألنھ م 

  إذن مجتھدان خبر مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألنھ مثنى
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 حالة النصب : وفي حالة النصب تكون العالمة اإلعرابية ھي الياء. -2
 مثل : أكلت  التفاحت ْين .

 المة اإلعرابية ھي الياءفموقع كلمة التفاحتين مفعول بھ والحالة اإلعرابية منصوب والع

ثن ى ثن ى إذن التفاحتين مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الياء ألنھ م   ألنھ م 

 حالة الجّر : وفي حالة الجر تكون العالمة اإلعرابية ھي الياء. -3
 مثل : سل مت  على الطالِب ْين .ِ

إلعرابية ھي الياء فموقع كلمة الطالبين اسم مجرور والحالة اإلعرابية الجر والعالمة ا

ثن ى . ألنھ ثن ى إذن الطالبين اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنھ م   م 

 .النصب والجر الياء في االسم المثنى األلف ، وعالمة إذن عالمة الرفع

 ثالثًا : الجمع:
 والجمع ثالثة أنواع :

 : يرفع بالواو وينصب ويجر بالياءجمع المذكر السالم -1
 كثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد المذكر.وھو ما دل على أ

 مثل : مھندس + ون / ين = مھندسون /مھندسين

 / عاملين  + ون / ين = عاملون    عامل         

 :والعالمات اإلعرابية لھذا النوع كاآلتي 

 حالة الرفع : وفي حالة الرفع تكون العالمة ھي الواو . -أ 
 ون  مخلصون  .مثل : المھندس

 فموقع كلمة المھندسون مبتدأ والحالة اإلعرابية الرفع والعالمة اإلعرابية ھي الواو

 إذن المھندسون مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ جمع مذكر سالم .

 ومخلصون خبر مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ جمع مذكر سالم .

 مة اإلعرابية ھي الياء.حالة النصب : وفي حالة النصب تكون العال -ب
 مثل : كافأ المصنع  العاملين  .

فموقع كلمة العاملين مفعول بھ والحالة اإلعرابية ھي النصب والعالمة اإلعرابية ھي 

 إذن العاملين مغعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الياء ألنھ جمع مذكر سالم الياء.

 ھي الياء .حالة الجر : وفي حالة الجر تكون العالمة اإلعرابية  -ج
 مثل : ھرب اللص  من الشرطيين  .

 فموقع كلمة الشرطيين اسم مجرور والحالة اإلعرابية الجر والعالمة اإلعرابية الياء

 إذن الشرطيين اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنھ جمع مذكر سالم

 .النصب والجر الياء مع المذكر السالم الواو ، وعالمةإذن عالمة الرفع في ج

 )المجموع باأللف والتاء(المؤنث السالم جمع -2

 يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة
 وھو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد المؤنث

 مثل : طالبة + ات = طالبات

 = طبيبات  ات طبيبة +       

 مسلمة  ،  عائشة  ،  طالبة  ، فاطمة  ،  ، ھند  مؤمنة
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 بية لھذا النوع كاآلتي :والعالمات اإلعرا

 حالة الرفع : وفي حالة الرفع تكون العالمة اإلعرابية ھي الضمة -أ 
.  مثل : جاءت الطالبات 

 فموقع كلمة الطالبات فاعل والحالة اإلعرابية ھي الرفع والعالمة اإلعرابية ھي الضمة

 إذن الطالبات فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة.

 ة النصب تكون العالمة اإلعرابية ھي الكسرةحالة النصب : وفي حال -ب
 مثل : شكرت  المدرسات .

 فموقع كلمة المدرسات مفعول بھ والحالة اإلعرابية ھي النصب والعالمة اإلعرابية ھي

الكسرة ألنھ جمع مؤنث سالم إذن المدرسات مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الكسرة 

 جمع مؤنث سالم ألنھ

 ة الجر تكون العالمة اإلعرابية ھي الكسرةحالة الجر : وفي حال-ج 
 مثل : سلمت  على المتفوقاِت.

 فموقع كلمة المتفوقات اسم مجرور والحالة اإلعرابية ھي الجر والعالمة اإلعرابية ھي

  الكسرة إذن المتفوقات اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

 .الجر الكسرةالنصب و مع المؤنث السالم الضمة ، وعالمةإذن عالمة الرفع في ج

 

 جمع التكسير:يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة -3
 وھو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت فيھ صورة المفرد

 ،  مساجد بيوت ،مسجد ..  ---مثل : بيت

 وسمي بجمع التكسير ألن صورة المفرد

 ........  فصول  ر  ،  فصلزھ تتكسر فيھ مثل : زھرة ............

 من التغيير وذلك عكس جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم حيث تسلم بنية الكلمة

 والعالمات اإلعرابية لھذا النوع كاآلتي :

 حالة الرفع : وفي حالة الرفع تكون العالمة اإلعرابية ھي الضمة . -أ
 مثل : الطالب مجتھدون

 عرابية ھي الرفع والعالمة اإلعرابية ھي الضمةفموقع كلمة الطالب مبتدأ والحالة اإل

 إذن الطالب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة

 حالة النصب : وفي حالة النصب تكون العالمة اإلعرابية ھي الفتحة -ب
 مثل : قابلت  الطالب  في المدرسة .

ية فموقع كلمة الطالب مفعول بھ منصوب والحالة اإلعرابية منصوب والعالمة اإلعراب

 الفتحة إذن الطالب مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة ھي

 حالة الجر : وفي حالة الجر تكون العالمة اإلعرابية ھي الكسرة -ج
 مثل : سلمت على الطالب .

 فموقع كلمة الطالب اسم مجرور والحالة اإلعرابية الجر والعالمة اإلعرابية الكسرة

 سرةإذن الطالب اسم مجرور وعالمة جره الك

 إذن عالمة الرفع في جمع التكسير الضمة وعالمة النصب الفتحة وعالمة الجر الكسرة
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 وفيما يلي جدول يوضح العالمات اإلعرابية لكل نوع

 عرابيةاإلالحالة 

 

 المفرد 

 

 المثني 

 

 الجمع

 جمع المذكر

 السالم

جمع 

 المؤنث

جمع 

 التكسير

 

 ضمةال الضمة الواو  لف األ  الضمة   الرفع 

 

 الفتحة  النصب 

 

 الفتحة الكسرة   الياء   الياء  

 الكسرة   الجر 

 

 الياء   الياء  

 

 الكسرة

 

 الكسرة

 

 نماذج وتدريبات

 أعرب النماذج اآلتية إعرابا كامال 1س 
 سافر محمد الي االسكندرية -1

 نجح السباحان في عبور المانش -2

 الطالبان متفوقان ، الطالبان ناجحان -3

 المسلمون عند شروطھم -4

 إن الصادقين محبوبون -5

 }من المؤمنين رجال صدقواماعاھدوا هللا عليھ{ -6

 المؤمنات يحفظن أزواجھن -7

 إن الطالبات مجتھدات -8

 }ھذان خصمان اختصموا في ربھم{ -9

 أكل الطفل تفاحتين - 11

 }حافظوا علي الصلوات والصالة الوسطي{ - 11

 هللا{}إن الھدي ھدي  - 12

 }إن المتقين في جنات وعيون{ - 13

 }قد أفلح المؤمنون { - 14

 واجمع الجمل اآلتية ثن 2س 
 الطالب مجتھد -1

 نجحت الفتاة في االمتحان -2

 القانع يرضي بالقليل -3
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 النكرة والمعرفة
 مفھوم النكرة المعرفة البد أن نوضح في عجالة أنواع المعارف ويجب أن نعرف

 النكرة

 ل علي شيء غير معين أي غير محددھو ما يد
 لو قلنا: كتاب، تلميذ ،طالب، فصل ،مدرسة

ن فھناك الماليين  دلت الكلمات علي أشياء غير محددة كتاب أي كتاب وكتاب م 

 من الكتب وكذلك تلميذ وطالب فھناك الماليين من التالميذ والطالب

 المعرفة

 ھو مايدل علي شيء معين أي محدد
 يا مجتھدتما ھذا،الذي ،مدرسة المنصورية ، ، الفاروق ،الطالب،أنا ،أنفلو قلنا: محمد 

 دلت الكلمات علي شيء محدد فكلمة مدرسة تدل علي الكثير من المدارس لكن

 ( ال ) عندما أضفناھا إلي المنصورية أصبحت معرفة ومحددة كذلك كلمة طالب بدخول

 عليھا دلت علي محدد فھي معرفة

 رفوإليكم أنواع المعا
     باالضافةالمعرف  (ال  ـ )معرف ب الموصول االسم  اإلشارة  اسم العلم  الضمير 

  إلي معرفة    

 بالنداء 

 وسنلقي الضوء علي كل منھا بشيء من التفصيل

 التفصيل واألمثلة المعارف

 -بارز:ما لھ صورة في اللفظ سواء كان  -1 الضمائر 1

 ل في النطق وھيمنفصل: ما لھ صورة في اللفظ ويستق -
 رفع منفصل : أنا نحن ھو ھي ھما ھم ھن أنت  أنِت أنتما أنتم أنتن

 نصب منفصل:إياي إيانا إياك  إياِك إياكما إياكم إياكن إياه إياھا إياھما إياھم إياھن

 متصل: ما لھ صورة في اللفظ ولكنھ ال يستقل في النطق ومنھا ضمائررفع -
 لجماعة نون النسوة نا الفاعلين ياء المخاطبة {} تاء الفاعل ألف االثنين واو ا

 كتبت كتبا كتبوا البنات كتبن كتبنا تكتبين وبعضھا مع المضارع واألمر

 وضمائر نصب وجر} كاف الخطاب ياء المتكلم وھاء الغيبة ونا المفعولين {

 نصب لو اتصلت بفعل أو حرف ناسخ وجر لو اتصلت باسم أو بحرف جر

 عقل ،إنھ ،إني ،إن ا ، كتابي ،كتابھ، بھ ، بي ، بناكتبھ ،منحنا هللا ال

 مستتر : ما ليس لھ صورة في اللفظ ويفھم ضمناً من السياق -2
 أكل التفاح ويشرب الماء من الذي يأكل ؟ يوجد ضمير

 مستتر فالذي يأكل}أنا{ والذي يشرب }ھو{ يا ولد اجتھد أي }أنت{

 : تدريب

 الجمع مذكر ومؤنثأنت  طالب محترم اجعلھا للمثني و 

 ھو تلميذ مجتھد اجعلھا للمثني والجمع مذكر ومؤنث

 كتب الطالب الدرس أدخل عليھا الضمائر المتصلة وغير مايلزم
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ِضع  ليعين مسماه دون حاجة إلي قرينة خارجة عن لفظھ العلم  ھو اسم و 

 -والعلم ثالثة أنواع :  
 صفر  محرم مصر   السويس  مبارك  سيناء  فاطمة : محمد اسم -

 سواء كان علم علي شخص أو دولة أو بلد أوشھر أو حيوان أو نبات

ّدر العلم ب ) أب أو أم كنية -  ابن ( أبوبكر ، أم المصريين ، ابن الوليد أو : إذا ص 

 :أن يشتھر بصفة حتي تصير علماً عليھ  لقب -

 بليسوالشيطان علي إ   خالد  وسيف هللا لسيدنا      الفاروق لسيدنا عمر

 تدريب استخرج العلم وبين نوعھ }حديثاً ل قِب  شوقي بأمير الشعراء وحفظ ابراھيم

 بشاعر النيل وأبو قيراط بأبو الطب ومطران شاعر القطرين{                         

 أسماء  3

 اإلشارة
 

ِضع  معين باالشارة إليھ وھي  ما و 

 لك وتلك{ وللفھم والتوضيحللقريب }ھذا ھذه ھذان ھاتان ھؤالء{ وللبعيد }ذ

 }ھ{ الھاء للنبيھ }ذا{ لإلشارة } ك{ للمخاطب البعيد وتتغير حسب النوع والعدد

 وقد تسبقھا الالم }ذلك ،ذلكما، ذلكم ، ذلكن ..{ }ھنا{للمكان القريب }ھناك ،ھنالك{

 للمكان البعيد . تدريب خاطب بالعبارة المثني والجمع بنوعيھ وغير ما يلزم

 تلك شجرة جميلة            ذلك مكان بعيد          جيد  ھذا كتاب

 ھذه طائرة حربية وھي كييرة       ھذا قطار سريع 

 -االسم  4

 الموصول

 

 ما دل علي معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمي صلة الموصول وفيھا ضمير يعود

 :علي الموصول ويطابقھ ويسمي العائد والموصول نوعان

 : الذي للمفرد المذكر التي للمفرد المؤنث اللذان للمثني المذكراألسماء المختصة

 اللتان للمثني المؤنث الذين لجمع الذكور الالئي والالتي لجمع اإلناث

 األسماء المشتركة:}من{للعاقل بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث المفرد والمثني والجمع

 لمثني والجمع}ما{لغير العاقل بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث المفرد وا

 تدريب :أجعلھا للمثني والجمع بنوعيھ وغبر ما يلزم

 ھذا ھو التلميذ الذي فاز بالجائزة ھذه البنت ساعدت المحتاج

 المعرف  5

 ب}ال{

 اسم نكرة دخلت عليھ }ال{ فأصبح معيناً أي محدداً بھا وصار معرفة
 ، المعركة . المدرسة ، النتيجة ،الفصل ، الرحلة ،العالم ، الرسالة، الحياة

 تدريب عرفھا ب }ال{ ساحر ،ھدوء، إنسان، ھواء ،عمال، سوق، مصنع .

 المعرف  6

باإلضافة 

 معرفة إلي

 ھو اسم نكرة اكتسب التعريف بإضافتھ إلي إحدي المعارف السابقة

 كتاب، نھر، مدرسة.كلھا كلمات نكرة لكن لو أضفناھا أصبحت محددة ومعينة

 النيلمدرسة عمر ، كتابنا ، نھر 

 تدريب :عرف كلمة }ثوب ، كتاب{ بإضافتھا إلي كل المعارف

 المعرف  7

 بالنداء
 

 كتسب التعريف ألنھ قصد بالنداءھو اسم نكرة ا
 يا مجتھد استمر في الكفاح ، يا ناجحان ، يا طبيبات ، يا رجال ، يا مصريون

 ددكلمة مجتھد غير محددة لكن عندما دخل عليھا النداء دلت علي واحد مح

 تدريب : أرض ، نيل ، عين ، شعب

 ھذا ھو المصري الذي تفوق علي علماء الغرب ولمع اسمھ في الصحف والمجالت تدريب عام

 اومؤنث اللمثني والجمع مذكر ب اجعل الجملة -نوع كل منھا استخرج المعارف وبين  -أ
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 والمبني من األسماء واألفعال

 المبني: المعرب:
 موضعھ في الكالم أيتغيرشكل آخره بتغير 

 ھو تغير تشكيل أواخر الكلمة تبًعا لتغير

 موقعھا اإلعرابي

 ،رأيت محمداً، مررت بمحمد   جاء محمدٌ 

 فالكلمة قد تغير تشكيل آخرھا لتغير موقعھا

 اإلعرابي األولي فاعل مرفوع بالضمة

 والثانية مفعول بھ منصوب بالفتحة

 والثالثة اسم مجرور بالكسرة

 آخره بتغير موضعھ في الكالمال يتغيرشكل 

 أي ثبوت آخر رغم تغير موضعھا

 ھؤالِء الناس علماء، إن ھؤالِء الناس علماء ، الخير في ھؤالءِ 

 الناس

 فالكلمة ثابتة علي الكسر رغم تغير موقعھا فھي مرفوعة ثم

 منصوبة ثم مجرورة ولكنھا لم تتغير وثابتة علي حركة واحدة

من المعرب  المعرب من األسماء

 األفعال

 المبني من األسماء المبني من األفعال

 

 األسماء

 معربة

 ما عدا

 ما ذكرناه

 في المبني

 

 الفعل

 المضارع

 إذا خال من

 نون

 التوكيد

 ونون

 النسوة

 فھو

 معرب

 

 الماضي مبني دائما -

 كتب  كتبوا كتبا كتبنا

 األمر مبني دائما -2

 اكتب اكتبوا اكتبن

المضارع إذا اتصلت  -3

ن التوكيد يبني نو بھ

 علي الفتح

 لتكتبن  الدرس

نون النسوة يبني علي 

 السكون

 البنات يكتبن الدرس

 الضمائر كلھا متصلة ومنفصلة -1

 أسماء اإلشارة ما عدا -2

 }ھذان،ھذين،ھاتان،ھاتين{

 األسماء الموصولة ماعدا -3

 }اللذان،اللذين،اللتان،اللتين{

 أسماء الشرط: من ، ما ، متي -4

 ينما حيثما أني أيان إذا{}أين أ

 أسماء االستفھام -5

 } من، ما ، كيف ، متي ، أين ، كم{

 بعض الظروف مثل -5

 } حيث، إذ{ والبد أن يضاف لجملة

 }أمس{ اليوم قبل يومك

 اسم الفعل: ھو الذي يعمل عمل -6

 الفعل دون أن يقبل عالمات الفعل

 صھ ، حي ، ھيھات ، أف

 تدريب:

 ذياع يسمعھ وسأل نفسھ :كيف يأتي الصوت ؟ وما الذي يساعدهالم بجانبجلس خالد 

 علي الخروج سأل أختھ:أم كلثوم عن ھذا الشيء فقالت : أن ذلك يحدث عن طريق

 فيجب علينا احترامھم أبدعوااإلرسال الالسلكي بفضل مجموعة من العلماء فھم 

 دنا عصر التقدم والعلموالحاضر ونحن أمل المستقبل لتدخل بال الماضيوتقديرھم فھم أسسوا 

 أعرب ماتحته خط  -أ

 استخرج: -ب 

 والمعرب والمبني - 2المعارف وبين نوع كل منھا   - 1  
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 أنواع الجملة

 أوال الجملة االسمية :
 وھي الجملة التي تبدأ باسم معرفة

 الجو  معتدلٌ   ، العلم  نوٌر   ،  الشمس  ساطعةٌ   ،  محمٌد نشيط     مثل :

 ذي يأتي في بداية الجملة االسمية يسمى مبتدأ ، وھو في الجمل السابقةواالسم ال

الجو {وھذا المبتدأ البد لھ من خبر يتتم المعنى مثل  –العلم  –الشمس  –}محمد 

نشيط فكلمة محمد ھنا مبتدأ ألنھا اسم بدأنا بھ الجملة وكلمة نشيط ھي  :محمدٌ 

 معنى الجملة الخبر ألنھا أتمت

فھذه الجملة لم نفھم منھا  محمٌد الذي ينام كثيًرا في الفصل الواسع. ولكن إذا قلنا:

 أما لو قلنا: محمد الذي ينام كثيًرا في الفصل الواسع كسول.،  معنًى مفيًدا

إذن فالجملة ،  فكلمة كسول ھي الكلمة التي أتمت معنى الجملة، إذن فھي الخبر

 المعنى المبتدأ إلى خبر كي يكتملاالسمية بدون الخبر التعطي معنًى مفيًدا ويحتاج 

 الخالصة : 
 المبتدأ البد لھ من خبر. -2الجملة االسمية تبدأ باسم ويسمى مبتدأ  -1

 المبتدأ والخبر يكونان مًعا جملة مفيدة لھا معنى -3

 أنواع الخبر :
 الخبر المفرد: ما ليس جملة وال شبھ جملة حتي ولو كان مثني أو جمًعا -1

 ، الطالبان مجتھدان ، الطالب مجتھدون ، الطالبات مجتھدات الطالب  مجتھدٌ 

فإذا نظرنا إلى الجملة السابقة نجد أن المعنى ھنا قد اكتمل بكلمة واحدة فقط حتي 

 كان مثني أوجمعا ؛ لذلك يسمى ھذا النوع بالخبر المفرد ولو

 الطالب: مبتدأمرفوع وعالمة رفعھ الضمة . مجتھد :خبر مرفوع وعالمة رفعھ

الطالبان: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألنھ مثني .مجتھدان ،  الضمة

 األلف ألنھ مثني :خبرمرفوع وعالمة رفعھ

 خبر الجملة : -2
.  خبر الجملة الفعلية : -أ  زيٌد يشرب  الل بن 

 فلو قلنا زيد يشرب فقط لظل المعنى ناقًصا وسنسأل ونقول يشرب ماذا ؟

فھم شيئًا على اإلطالق ، لكن لو قلنا زيد يشرب اللبن فھنا ولو قلنا زيد اللبن لن ن

 المعنى اكتماال تاًما وتصبح جملة يشرب اللبن كلھا ھي الخبر . يكتمل

 ولما حدث اكتمال للمعنى بجملة فعلية كان نوع الخبر ھنا جملة فعلية.

زيد:مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة .يشرب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ 

والفاعل مستتر تقديره }ھو{ عائد علي زيد.اللبن:مفعول بھ منصوب  لضمةا

 والجملة الفعلية في محل رفع خبر ل )زيد( وعالمة نصبھ الفتحة

ھ  جديٌد .  خبر الجملة االسمية :-ب   زيٌد قميص 

فإذا تأملنا الجملة السابقة نجد أن المعنى ال يكتمل لو قلنا زيد قميصھ فقط فلن نفھم 

 شيئًا
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 ولو قلنا زيد جديد فال يصح المعنى ھكذا ولكن إذا قلنا زيد قميصھ جديد فھنا قد اكتمل

 المعنى بجملة قميصھ جديد وھي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وھو }قميص{ ، وخبر

وھو}جديد{ ، والجملة كلھا تكون خبًرا للمبتدأ األول زيد . ولما حدث اكتمال للمعنى 

 ر ھنا جملة اسمية .اسمية كان نوع الخب بجملة

ھ :مبتدأ ثان  مرفوع وعالمة رفعھ  زيٌد : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة . قميص 

والھاء ضمير مبني في محل جر مضا ف اليھ .جديد:خبر المبتدأالثاني مرفوع  الضمة

 رفعھ الضمة والجملة }قميصھ جديد{ خبر المبتدأ األول وھو خبر جملة اسمية وعالمة

 الجملة :خبر شبھ  -3
 زيد في الحديقة.   جار ومجرور : -أ

 فإذا تأملنا الجملة السابقة نجد أن المعنى ال يكتمل إذا قلنا زيد في فقط ، وإذا قلنا زيد

الحديقة فال تعطي معنًى صحيًحا ، أما إذا قلنا زيد في الحديقة فھنا قد اكتمل المعنى 

كان اكتمال المعنى بالجار والمجرور الجر) في( واالسم المجرور )الحديقة(، ولما  بحرف

زيد : مبتدأ  . والمجرور يشبھ الجملة كان الخبر ھنا شبھ جملة جار ومجرور ، والجار

 مرفوع وعالمة رفعھ الضمة. في الحديقة: في: حرف جر.

 والحديقة: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ

 نوعان :الظرف : والظرف  -ب
 العصفور  فوق الشجرة .  ظرف المكان : -1

إذا قلنا العصفور فوق فقط ، ولو قلنا و فإذا تأملنا الجملة السابقة نجد أن المعنى ال يكتمل 

أما إذا قلنا العصفور فوق الشجرة فھنا قد ، العصفور الشجرة فال تعطي معنًى صحيًحا

ليھ )الشجرة( ، و لما كان اكتمال وبالمضاف إ،  اكتمل المعنى بظرف المكان )فوق(

 كان نوع الخبر ھنا شبھ الجملة الظرفية المكانية. المعنى بشبھ جملة الظرف

 ظرف الزمان : االمتحان غًدا. -2
فإذا تأملنا الجملة السابقة نجد أن المعنى يكتمل بكلمة )غًدا( وھى ظرف زمان ، ولما 

 ھنا شبھ الجملة الظرفية الزمانية . اكتمال للمعنى بظرف الزمان كان نوع الخبر حدث

 كيفية استخراج المبتدأ والخبر من الجملة االسمية تعلمنا   نحن في ھذين الدرسين

 والقاعدة جملة االسمية وإليكم الخالصةوكيفيةإعراب ال                               

 نھاية توضيح
 الرابط نوع الخبر الخبر المبتدأ الجملة

 يلالصدق خلق جم

 الطالب مجتھدون

 الطالبات مجتھدات

 الصدق

 الطالب

 الطالبات

 خلق

 مجتھدون

 مجتھدات

 مفرد

 مفرد

 مفرد

 ال يحتاج لرابط 

 الصدق صوره جميلة

 الطالب اجتھادھم رائع

 الصدق يسمو بالفرد

 الطالب يجتھدون

 الصدق

 الطالب

 الصدق

 الطالب

 صورة جميلة

 اجتھادھم رائع

 يسمو بالفرد

 يجتھدون

 اسميةجملة 

 جملة اسمية

 جملة فعلية

 جملة فعلية

 الضمير الھاء

 الضمير ھم

 الضمير المستتر

 ضمير واو الجماعة

 الصدق من الفضائل

 الطالب في اجتھاد

 الصدق مع النفس

 الطالب بين الناس

 الصدق

 الطالب

 الصدق

 الطالب

 من الفضائل

 في اجتھاد

 مع النفس

 بين الناس

 شبھ جملة جار ومجرور

 جار ومجرورشبھ جملة 

 شبھ جملة ظرف

 شبھ جملة ظرف

 ال يحتاج إلي رابط
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 خبر المبتدأ علي ثالثة أنواع:مما سبق يتبين أن قاعدة : 

   خبر مفرد : وھو ما ليس جملة أو شبھ جملة ، ويكون مرفوعا ، وھو ال  – 1

 إلي رابط ، ويطابق المبتدأ في العدد والنوع . يحتاج                    

     وجملة فعلية ( والبد أن يكون بھا  –ر جملة : وھو نوعان ) جملة أسمية خب – 2

 كون في محل رفع .يربطھا بالمبتدأ ، وت  رابط                   

 خبر شبھ الجملة : وھو نوعان ) جار ومجرور() وظرف ومضاف إليھ ( وھو – 3

 بط .في محل رفع وال يحتاج إلي را                            

 ملحوظة
جمع  –جمع تكسير  –الخبر المفرد يكون مرفوعا بالضمة إذا كان ) مفردا  – 1

 مؤنث سالم(

 الطالب مجتھد خبر مرفوع بالضمة. -     مثال :

 الطالب سعداء خبر مرفوع بالضمة . -             

 الطالبات مجتھدات خبر مرفوع بالضمة .  -             

 مفرد ) مثني ( يرفع باأللف .إذا كان الخبر ال – 2

 الطالبان مجدان خبر مرفوع باأللف . -     مثال  

 أو األسماء الخمسة ( يرفع بالواو . –إذا كان الخبر المفرد ) جمع مذكر سالم  – 3

 المجھدون متفوقون خبر مرفوع بالواو -               

 محمد ذو علم خبر مرفوع بالواو -               

 دق صوره كثيرة:الص – 1

 الصدق : مبتدأ أول مرفوع بالضمة . -

 صوره : مبتدأ ثان مرفوع بالضمة وھو مضاف . -

 الھاء : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليھ . -

كثيرة : خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة والجملة االسمية في محل رفع خبر  -

 المبتدأ األول .

 الصدق يسمو : -2

 بتدأ مرفوع بالضمة .الصدق : م -

يسمو : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره ھو ،  -

 الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . والجملة

 الصدق من الفضائل : – 3

 الصدق : مبتدأ مرفوع بالضمة . -

من الفضائل : ) من ( حرف جر ، و ) الفضائل ( اسم مجرور بالكسرة ، وشبھ  -

 في محل رفع خبر . الجملة

 الطالب بين المجتھدين : – 4

 الطالب : مبتدأ مرفوع بالضمة . -

 بين : ظرف مكان منصوب بالفتحة . -

 المجتھدين : مضاف إليھ مجرور بالياء ، وشبھ الجملة في محل رفع خبر -
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 تدريب
 استخرج من القطعة كل خبر وبين نوعھ . 1س 

والزراعة دوراتھا متعددة ، والصناعات  خيرات مصر كثيرة : المعادن منوعة ،

تنتشر في كل مكان ، واإلنسان المصري يقف وراء كل ھذا سواعده مفتولة ، 

 وعزيمتھ تحطم الجبال ، وإرادتھ فوق كل إرادة .

 بين نوع الخبر في الجملة اآلتية : 2س 
 العلم نور – 3  خالد بن الوليد ھزم الفرس  – 2  أبطال العرب كثيرون  – 1

محمد ثيابھ  – 6النظافة من اإليمان  – 5ھؤالء األبطال أعمالھم خالدة .  – 4

 نظيفة
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 فالحو القرية نشيطون  - 19
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 المجتھدون ينجحون – 3الشمس تشرق  – 2السماء نجومھا كثيرة  – 1

 الحياة متعھا كثيرة -6مھ ممتع سمير كال -5الحديقة سورھا عال  -4

 حول الخبر المفرد إلي جملة 4س 
 المجتھد محبوب – 3السيارة مسرعة  – 2البحر مرتفع األمواج  – 1

 الحديقة مثمرة -6التلميذ متقن عملھ  -5الوطن العربي أوسع األرجاء  –4

 أعرب الجمل اآلتية 5س 
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 العصفور فوق الشجرة -9الفضل عندك  - 8الصوم يطھر النفوس  -7

 االسالم دين الحياة - 12الدين النصيحة  - 11    الضيف في البيت -11

 الصالة تزكي النفوس - 14محمد شاب ناجح  - 13
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 نواسخ الجملة االسمية
 كما علمنا أن المبتدأ مرفو ع والخبر مرفوع

 ولكن قد يتغير ھذا الحكم بدخول بعض األدوات

 علي الجملة االسمية

 الخبر ويرفع ماينصب المبتدأ
 ااتھإن  وأخو

 إن ، أن ، كأن ، لكن، ليت ، لعل.

 

 الخبر ما يرفع المبتدأ وينصب
 اتھاوكان وأخو

 كان،أصبح ،أضحي ، أمسي ، بات ، ظل ، صار

 برح، ما دام، مافتيء، مازال، ليسماانفك،ما 

 ليت الشباب يعود يوما     إن النبل جمال لصاحبھ

 لعل االصابة خفيفة        إن المنافقين كاذبون

 حضر الطالب لكن سالما غائب            كأنك أسد 

 إن الدين عند هللا اإلسالم

 سنقوم بإعراب نموذج

 امسي الظلم كثيرا             كان الجو ممطرا

 أصبح الليل طويال            يصير الطفل شابا

 ظل الطقس معتدال          بات الرجل حزينا 

 أصبح الضباب كثيفا   حيما كان هللا غفورا ر

 سنقوم بإعراب نموذج

 إن :حرف ناسخ مبني

 النبل:اسم إن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة

 جمال: خبر إن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة

 لصاحبھ :الالم حرف جر وصاحبھ اسم مجرور

 وعالمة جره الكسرة

 ليت :حرف ناسخ مبني

 الفتحةشباب: اسم ليت منصوب وعالمة نصبھ ال

 عود:فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمةي

 والفاعل ضمير مستترتقديره ھو

 يوما: ظرف زمان منصوب

 والجملة الفعلية} يعود {في محل رفع خبر ليت

 كان:فعل ماض ناسخ مبني علي السكون

 الجو:اسم كان مرفوع وعالمة رفعھ الضمة

 ممطرا:خبر كان منصوب وعالمة نصبھ الفتحة

 الضمةخ مرفوع وعالمة رفعھ عل مضارع ناسيصير:ف

 الطفل:اسم يصير مرفوع وعالمة رفعھ الضمة

 شابا: خبر يصير منصوب وعالمة نصبھ الفتحة

 

 ناسخ أفعال ناسخة ماعدا ليس حرف كلھا حروف ناسخة

 أنھا تعمل سواء كانت ماضيا أو مضارعا أو أمر باقي النماذج واجب

 أو اتصل بھا أي ضمير

 يكون،يكن،يكونوا،كونوا،كنكان،كانت،كانوا،كنتم،

 يجب مراعاة التقديم والتأخير في الجملة}إن لھ أباً شيخاً{فأصل الجملة إن أبا شيخا لھ

 أب :اسم إن ،شيخا:نعت منصوب ، لھ : جارومجرور في محل رفع خبر إن
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 ثانياً : الجملة الفعلية
 يلوھي تتكون من:فعل + فاعل +مفعول+تكملة وسنأخذ كل منھا بالتفص

 الفعل : ھو ما دل علي الحدث مرتبط او مقترن بزمن وھو ينقسم إلي ماض

 ومضارع وأمر وسبق إعرابھ ولدينا بعض القضايا تخص الفعل نعرضھا :

 الفعل الصحيح :
 ما خلت أصولھ من حروف العلة

 أخذ قطع لعب شرب حرص استخرج

 كل أصولھ صحيحة وكلمة استخرج لو حذفنا

 لي األصل سنجد)خرج (أحرف الزيادة وعدنا إ

 حروف صحيحة ال علة فيھا وھذه الحروف

 ھي التي نقابلھا في الميزان ب)فعل( وھي التي

 نكشف بھا عن معني الكلمة في المعجم

 أنواع الفعل الصحيح :

 ماكان أحد أصولھ ھمزةمھموز: -1

 أخذ ، سأل ، قرأ

 - مضعف: 2

 ثالثي: عينھ والمھ من جنس واحد -

 ،ھد، حق، شقشد، صد، مد ،رد 

 رباعي :فاؤه والمھ األولي من جنس واحد -

 وعينھ والمھ الثانية من جنس واحد

 قلقل ،وسوس،عسعس

 ما سلم من الھمز والتضعيفسالم: -3

 حرص ، زرع ، حمد، ندم ، لعب

 الفعل المعتل:
 ماكان أحد أصولھ حرف علة)ا ،و،ي(

 وقف قام قضي استقام استعان

 أحد أصولھا حرف علةنجد لدينا أنھا معتلة ألن 

 سواء في للبداية )فاء الفعل( أوالوسط )عين الفعل(

 أوالنھاية )الم الفعل( وفعل مثل استقام بالعودة لألصل

 وحذف أحرف الزيادة سنجد

م    استقام......قام......يقوم ......فأصل الفعل..ق و 

 أنواع الفعل المعتل:

 ماكان أولھ )فاؤه( حرف علةمثال : -1

 يئس يبس وھي فيوقف وضع 

 المضارع )يضع يقف يصل يجد(

 ما كان وسطھ) عينھ( حرف علةأجوف: -2

 قال، قام، صام باع دار وبالعودة لألصول نجدھا

 يقول، يقوم، يصوم، يبيع، يدور وسطھا علة

 ماكان آخره )المھ( حرف علةناقص: -3

 سعا  دعا   عال   بني  مضي  قضي

 يسعي يدعو يعلو يبني يمضي يقضي

 

 ملحوظة وتوضيح
 أوالً ،مثل : ل فإذا كان مضارعاً يرد إلي ماضيهالبد أن يكون الفعل في الماضي قبل أن تحدد أھو صحيح أم معت – 1

) يزرع ( صحيح سالم ألن ماضيھ ) زرع ( والفعل ) يقف( معتل مثال ألن ماضيھ )وقف( والفعل ) لم يسم ( معتل ناقص 

 ألن ماضيھ ) سما (

 ي أولھ وآخره حرف علة يسمي لفيف مفروق ، مثل : وعي ، وقي ، وني .الفعل الذ – 2

 افعل الذي ثانيھ وثالثھ حرف علة يسمي لفيف مقرون ،مثل : ھوي ، نوي ، عوي . – 3

 بعض األفعال بھا حروف تشبھ حرف العلة ولكنھا ليست حروف علة وتسمي حروف الزيادة فإذا حذفناھا يصبح الفعل -4

 وليس معتال . مثال : شاھد .. شھد ) صحيح ( : الحظ ... لحظ : عامل .... عملصحيحا         

 إذا جاء فعل مضارع أو أمر من الفعل الصحيح يصبحان ) صحيحين ( ايضا مثل : عرف ... يعرف ... اعرف -5

 وإذا كان المضارع أو األمر من الفعل المعتل يصبحان) معتلين( مثال : قال ... يقول ..... قل

 –تدفئ –يجرؤ –يبدأ –بعض األفعال تنتھي )بألف أو واو أو ياء( ولكن فوقھا ھمزة تصبح أفعال صحيحة مثل) ينشأ -6

 صحيح مھموز يرجئ (
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 دائما نأتي بالماضي لنعرف األصول وإن حذف حرف منھ أتينا بالمضارع

 لم يسم أصلھا يسمو والماضي سما ، لم يقم أصلھا يقوم والماضي قام

 رد :الفعل المج
 ما كانت حروفھ كلھا أصلية

 ثالثي:كتب أخذ حرص شد

 رباعي:دحرج سلسل بعثر زلزل بسمل

 تدريب

 قام عمرو بفتح مصر بتكليف من سيدنا عمر

 وقد رّحب المصريون بھ بسبب حسن معاملة

 المسلمين وانتشر اإلسالم واختلط الفاتحون

 بأھلھا وتغلغلت اللغة العربية في حياة الناس

 جرد والمزيد وحروف الزيادةاستخرج الم

 والصحيح والمعتل وبين نوعھ

 مفرد وثنيھ واجمعھ، وعدة معارف مختلفة

 الفعل المزيد:
 ما زاد حرف أو أكثر علي أحرفھ األصلية

 ثالثي مزيد والمثال الفعل قسم

 بثالثة أحرف بحرفين بحرف 

 قاسم 

 قّسم  

 

تقاسم ، اقتسم   

 انقسم  ،  تقّسم

استقسم  

 اقسوسم

 

 رباعي مزيد

 بحرفين بحرف 

 اطمأن اكفھر تدحرج تبعثر 

 الفعل ال يزيد عن ستة أحرف ولذلك الثالثي آخره مزيد

 بثالثة أحرف والرباعي مزيد بحرفين

 يرفع فاعالً فقطالفعل الالزم: 
 ھو الذي يكتفي برفع فاعلھ واليحتاج مفعوال بھ،

 جلس محمد فالمعني قد تم وليس لدينا أي

 خري وكذلكأسئلة أ

 انھزم الباطل    ينتصر الحق

 الفعل الالزم يأتي بعد الفاعل
 جار ومجرور أو ظرف، حال مثال :

 نجح الطالبان في االمتحان – 1

 وقف المعلم أمام السبورة – 2

 خرج الطالب سعيدا – 3

 عوالً : يرفع فاعالً وينصب مفالفعل المتعدي
 ھو الذي ال يكتفي برفع بفاعلھ ويحتاج لمفعول بھ أوأكثر

 شربت فاطمة اللبن فالفعل شربت رفع الفاعل فاطمة

 لكن ھناك سؤال ماالذي شربتھ فاطمة ؟ ماالذي وقع

 عليھ الفعل يأتي الجواب )اللبن( إذن ھو المفعول الذي

 تمم معني الجملة

:  وھو ينقسم إلي متعد 

 -ھو معظم األفعال لمفعول واحد و - 1

 لمفعولين – 2

 ليس أصلھما المبتدأ والخبر أصلھما المبتدأ والخبر

 ظن  حسب  وجد  رأي 

 علم   جعل  زعم  خال

 أعطي منح منع كسا ألبس

2- )  لثالثة مفاعيل علي وزن )أْفع ل  ،ف  ? عل 

 أعلم أري أنبأ أخبر علّم نبّأ خبّر

 أمثلة

 صانع الدقيق خبزاعلمت الحق نورا        يجعل ال

 أعطيت الفقير ثوبا

 ملحوظة
 ھاء الغائب (  –كاف المخاطب  –الضمائر) ياء المتكلم 

إذا اتصلت بالفعل تعرب ضميرا متصال مبنيا في محل نصب 

 مفعول بھ

 علمتك ( –علمني  –كرمھا  –مثل ) كرمھ 
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 تدريب :
 منح هللا اإلنسان الكثير من النعم فقد أعطاه

وسخر لھ  السمع والبصر وكساه الشكل الجميل

 األرض بكل مافيھا من كائنات فرأي اإلنسان

 الحقائق واضحةووجد الصدق منجاة من عذاب

 هللا

 استخرج -أ

 عدة معارف وبين نوعھا -1

 فعال صحيحا وآخر معتال -2

 كل فعل متعد واذكر المفاعيل -3

 مفرد وثنھ واجمعھ -4

  أعرب ماتحتھ خط–ب 

 ومعني ذلك أن األفعال المتصلة بھا تصبح ) متعدية (. 

 

 م والفعل متعلقان باالس

 الميزان الصرفي:
 لفظ نزن بھ أحرف الكلمة المجردة والمزيدة

 أن أصل أي كلمة يعود لثالثة أحرف وھي) فعل( -

 الفاء تقابل الحرف األول من أصل الكلمة

 والعين تقابل الحرف الثاني من أصل الكلمة

 والالم تقابل الحرف الثالث من أصل الكلمة

تِب   ت ب  ... ف ع ل   ك   ... ف ِعل   للثالثي المجرد)فعل(ك 

 وللرباعي المجرد )فعلل( دحرج زلزل

 قاعدة صغيرة()

 إذا زدنا حرفا أو أكثر تنزل في الميزان بعددھا -1

 وحركاتھا كاتب  تكاتب  استكتب  مكاتبة   كتاب

 فاعل  تفاعل  استفعل  مفاعلة  فعال             

 ھ فيإذا حذفنا حرفا أو أكثر نحذف مايقابل -2

ق ي د      ق ام  )قوم(     و  ع   الوزن         و 

 ف ع ل     ف ْعل              ف ع ل                  

 ي ِعد      ِعْد     ق ْم       قِ                        

 ي ِعل     ِعْل     ف ْل      ع                       

 

 الكشف في المعجم:
 اللغة ومعانيھا ومرتبة في معظمالمعجم كتاب يضم كلمات 

 المعاجم أبجديا أي)أ،ب،ت،ث...................ي(يجمع كل

 كلمة تبدأ بحرف األلف ثم كل كلمة تبدأ بحرف الباء

 وصوال إلي حرف الياء والبحث يكون باب الحرف األول

 فصل الثاني فصل الثالث مثال كلمة) أكل( نبحث عنھا في

 معجم( فصل الكاف فصل الالمباب األلف)باب األلف في ال

 الكلمات المجردة نبحث بالطريقة السابقة -1

 الكلمات المزيدة نحذف حروف الزيادة ثالثية أو رباعية -2

 استخدم ....خدم ، تدحرج ..دحرج ، انفتح ...فتح

 إذاكان ھناك حرف علة يرد ألصلھ عن طريق المجيء -3

 ) قوم (بالمضارع   قام ....يقوم إذن الكشف يكون عن 

 دعا المضارع يدعو إذن الكشف يكون عن ) دعو(      

 المضعف يفك تضعيفھ شّد شدد -4

 الرباعي نبحث عن أول ثالثة حروف دحرج نبحث عن -5

 ) دحر ( 

 س زن الكلمات اآلتية وكيف تكشف عنھا في المعجم ؟

 استثمر اختلط انفتح مصطفي المدارس الغنائم خالد قام

 سما انتصار اإلسالم الرفض الحرمانابتسام مقاتلة باع 

 تدريب

 استخرج األفعال الصحيحة واألفعال المعتلة من القطعة التالية: 1س 
 ) كان في بالد الھند طبيب بارع قالوا عنھ عرف الداء ووصف الدواء سألھ بعض أصحابھ كيف يحفظ صحتھ ؟
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 عدتك بالطعام بھذا تسلم وبطول عمرك ( .فقال : يخلو رأسك من الھموم وتدفئ رجليك عند النوم وال تتخم م

 استخرج األفعال الصحيحة والمعتلة من الجمل اآلتيةوبين نوعھا : 2س 
 نال الفائز الجائزة – 3   قل الحق ولو علي نفسك – 2    وضع الرجل مالھ فيما ينفعھ – 1

 ضع مكان النقط فعالً مناسباً وبين نوعھ من حيث الصحة واالعتالل : 3س 
 ........... الطفل الكرة..... -2          . التلميذ درسھ ..................... -1

 ............ التاجر بضاعتھ -4        .........التلميذ الدرس بخط جميل  -3

 بين الفعل االزم والفعل المتعدي فيما يلي 4س
 نسي المريض الدواء -5 كسب الرجل القضية -4       احمر البلح  -3سمع الملبي النداء   -2        طال الوقت   -1 

 فاض النھر بالماء  -9أكل الثعلب دجاجة   -8طوي الخادم الثوب   -7شرب الظاميء الماء  -6 

 لمفعول واحد والمتعدي لمفعولين مع ذكر المفاعيل بين الفعل المتعدي 5س
 رأيت الصلح خيرا -4لمصباح أطفأ الھواء ا -3زرع الفالح القصب  -2ظننت الجو معتدال  -1

  يكسو العلم أھله وقارا -8أعطيت الفقير خبزا   -7وجدت الفراغ مفسدة   -6تسوق الريح السحاب  -5     

 

 أكمل الجمل بمفعول أو مفعولين  5س
 ............طبيب .......حسب ال – 3   .. .سرق اللص ............... -2    اقتلعت العواصف ............ -1

 صير الماء................ أخضر -6    افترس الثعلب ................ -5    أنضج الحر ................... -4

 ............أوقد الخادم ........... -9    ....جعلت الدقيق............... -8   ..مثمرا ....وجدت ............ -7

 أعدت الطاھية ............... -11    ...... ..تجرع المريض ... -11

 أدخل علي الجمل اآلتية فعال ينصب مفعولين مع تغيير ما يلزم 6س
  الحجرة واسعة  -4         العمال مجدون  -3       الجوادان قويان  -2            الورق ناعم   -1

 الصديقان مقبالن -8طالب الجائزة المدير ال -7          الفقير رغيف  -6 المھندسون حاضرون -5

 ساقا النعامة طويلتان - 11         السباحة مفيدة -9

 تدريب
يستحموا  الماء في الشرب بل استخدموه في أغراض شتي فھم يحتاجون إليھ لكي يستخدموالم يكتف الناس بأن 

التي تولد  المحركاتفل فيدير غسلوا آنيتھم ويسقوا زرعھم ووجدوا فوق ذلك كلھ أنھ يندفع من أعلي إلي أسيو

 علي سطح الكھرباء وأنھ يتحول إلي بخار عندما يغلي وأن المحركات البخارية لھا القدرة علي أن تدفع القطارات

قد يكون مصدر خطر فمتي يتحول  والسفن والبواخر علي سطح الماء وھذا الماء الذي سعد بھ اإلنسان األرض

فيھ األحياء وإن ينحدر في صورة سيل  رقيقا ھشا تغص فيھ األرجل أو يدفن اجليدضبابا يكن مصدر خطر وإن يكن 

 يجرف ما يقابلھ ولكن الحياة ال تتسني بدونھ فمنھ نشأت وعليھ تعتمد

 أعرب ما تحتھ خط -أ

 ب  استخرج
 فعلين صحيحين وآخرين معتلين واذكر نوع كل منھما -1

 عدة معارف واذكر نوع كل منھما -2

 -فعال الخمسة وأعربھ فعال من األ 3

 فعال منصوبا وفعال مجزوما وأعربھما -4
 أداة شرط تجزم فعلين واذكر فعل الشرط وجواب الشرط -5
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 فعال مجردا وآخر مزيدا واذكر حروف الزيادة -6

 كيف تزن الكلمات اآلتية)يقابلھ ،أغراض ، المحركات ،وجدوا( -ج

 ات ، البواخر(كيف تكشف في معجمك عن )مصدر ،يكتفي، القطار–د 

 ھذا طالب مؤدب خاطب بھا المثني والجمع بنوعيھ -ھ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع الجملة الفعلية
 وھي تتكون من:فعل + فاعل +مفعول وسنأخذ كل منھا بالتفصيل

 انتھينا من الفعل في الجدول السابق وسنقوم ھنا ببعض التوضيحات لباقي أركان

 ض المنصوبات والتوابعالجملة الفعلية ونتبعھا بالحديث عن بع

 الفاعل :
 ھو اسم مرفوع وقع منھ الفعل أو اتصف بھ

 أي ھو من قام بالفعل

 جلس محمد ، يجتھد الطالب في المذاكرة، تلعب البنات بالكرة

 يتقن الصانعون عملھم   كتب الطالبان الدرس 

 لدينا عدة أفعال لكل منھا ) فاعل (قام بالفعل -1

 فاعل ألنھ قام بالفعلفالذي جلس )محمد (فھو ال

 والذين يجتھدوا )الطالب( فھو الفاعل ألنھ قام بالفعل

 والذي كتب )الطالبان(فھو الفاعل ألنھ قام بالفعل

 والذين يتقنوا )الصانعون (فھو الفاعل ألنھ قام بالفعل

 أن عالمة اإلعراب تختلف -2

 * في المثال األول والثاني والثالث نجد العالمة ) الضمة(

 :فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ألنھ مفردمحمد

 الطالب:فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ألنھ جمع تكسير

 والثالث أيضا بالضمة ألنھ جمع مؤنث

 *في المثال الرابع نجد العالمة )األلف(ألنھ مثني

 الطالبان :فاعل مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألنھ مثني

 ( ألنھ جمع مذكرسالم*في المثال الخامس نجد العالمة)الواو

 الصانعون :فاعل مرفوع وعالمةرفعھ الواو جمع مذكر

 أن الفعل مفرد سواء كان الفاعل مفردا أو مثني أو جمعا -3

 كتب الطالب ، كتب الطالبان ، كتب الطالب

 نائب الفاعل :
 بعد حذفھ بعد اعلاسم مرفوع حل محل الف

م  فاعلھ أو لم يذكر  فعل مبني للمجھول)لم ي س 

 أو لم يعرف(

 بداية نعرف كيفية بناء الفعل للمجھول

 الماضي:يضم أولھ ويكسر ما قبل آخره

تِب           ب  ....ك  ر  ت ب  ،ض  ِرب  ، ك   ض 

 لو كان ما قبل آخره الف -

 ، ا ْست قِيم   وكسرما قبلھا باع ، استقام .. بِيع   قلبت ياءا

 لو كان خماسيا مبدوءا بتاء زائدة -

م   ضم   ثانيھ مع أولھ ت ق د م  ......ت ق دِّ

 وصل ن خماسيا او سداسيا مبدوءا بھمزة او كا -

 ضم ثالثھ مع اولھ

م  ، اْخت ل ط  ...... ا ْست ْخِدم  ، ا ْخت لِط        اِْست ْخد 

 المضارع :يضم أولھ ويفتح ما قبل آخره

ر          اك  .......ي ْلع ب  ، ي ذ  اِكر   ي ْلع ب  ، ي ذ 

 لو كان ما قبل آخره واوا أو ياءا قلبت ألفا -

ار        يقوم ، يشير ......... ي ق ام ،ي ش 

 الفعل األمر ال يبني للمجھول

ت ب  محمد الدرس ..  تِب  الدرس       ك   . . ك 

 ولالمجھ                       المعلوم      
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 أما إذا تأخر الفعل وجب المطابقة

 الطالب كتب أو يكتب .الطالبة ........ او...........

 ا أو يكتبان .الطالبتان........أو.........الطالبان كتب

 الطالب كتبوا أو يكتبون .الطالبات.........أو.........

 سؤال حول الجملة االسمية إلي فعلية

 الثوران يجران المحراث ، الفالحون يزرعون األرض

 يجر الثوران المحراث . يزرع الفالحون األرض

 بتأنيث الفعل مع الفاعل الخاص بقي الجزء

 --واجب : إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث متصل بالفعل  1

 او ضميرا مستترا يعود علي مؤنث حقيقي أو مجازي

 --جائز :إذا كان الفاعل مجازي التأنيث أو حقيقي بينھ  2

 وبين الفعل فاصل أوجمع تكسير

 ولم نطل فيھا حتي ال يصعب األمر علي الطالب

 فعل ونائب فاعل          فعل وفاعل ومفعول

 تعرب

تِب  :فعل ماض مبني للمجھول مبني علي  ك 

 الفتح )الدرس (نائب فاعل مرفوع وعالمة

 رفعھ الضمة ولو مثني رفع باأللف

 ولو جمع مذكر سالم بالواو

 فھو مثل الفاعل في

 عالمات اإلعراب -

 إفراد الفعل مع الفاعل - 

 ھتأنيث الفعل مع -

 أكلت سعاد التفاح ، شكر المعلم المجتھد

 حول الفعل للمجھول وغير ما يلزم

 تدريبات 

 حدد الفعل المبني للمجھول فيما يأتي وبين ما حدث فيه و من تغيير  1س

رع القطن في مصر        -1  ي قال الحق  -4ھ زم األعداء في المعركة      -3ك رم المجتھدون في العمل     -2ز 

 ن الفعل فيما يأتي للمجھول وأعرب نائب الفاعل اب  2س

 شيدت الدولة المشاريع الجديدة  -3أعاد الرجل الحق إلي صاحبة  -2تقوي الرياضة األبدان   -1

 ضع في المكان الخالي فعال مبنيا للمجھول واضحة بالشكل   3س

 .. العمل علي أكمل وجه..........-4. الربيع بالفرحة  ............-3  . الكتاب بدقة............-2  . الفائزان......... -1

 سبق وعرضنا للمفعول بھ وأنھ ھو من وقع عليھ الفعل وعرضنا للفعل الالزم

 الذي يكتفي برفع فاعلھ :جلس محمد فقد فھمنا المعني وھناك الفعل المتعدي الذي

 : صد سعيد الكرة يحتاج بعد رفع الفاعل إلي مفعول بھ أو أكثر ليتمم معني الجملة

 فبدون المفعول لن يتم المعني ماذا صد سعيد؟ الكرة إذن ھي المفعول

 )سواء لمفعول واحد او لمفعولين أو لثالثة مفاعيل (

 متعد لمفعولين -2       متعد لمفعول واحد -1

 أصلھما المبتدأوالخبر)ظن حسب زعم خال وجد رأي علم جعل( -

 طي منح منع كسا ألبس(ليس أصلھما المبتدأوالخبر)أع -

 بيع األرض خضرة ألبس الر،  وجد القائد الجنود رجاال،  ظن الجاھل األرض ثابتة 

رفعھ  ظن: فعل ماض مبني علي الفتح متعد لمفعولين ، الجاھل :فاعل مرفوع وعالمة

 بھ ثان  ثابتة : مفعول،األرض: مفعول بھ أول منصوب وعالمة نصبھ الفتحةالضمة،

 المصدر المذكور بعد فعل من مادته لتأكيده أو بيان نوعه أو بيان عدده قالمطلالمفعول 

 عددهالمؤكد لعامله                                    المبين لنوعه                          المبين ل 

 جبال فدكتا دكة واحدة()وحمات األرض وال)وكلم هللا موسي تكليما(                *)فاصبر صبرا جميال(           -

 زرت مكة زيارة واحدة وزرت المدينة زيارتين-     )واذكر اسم ربك وتبتا اليه تبتيال(    *)فاصفح الصفح الجميل (  -

 مشي الرجل مشية الطاووس           )وهللا أنبتكم من األرض نباتا(-

 ماينوب عن المفعول المطلق

 ا كل الميل(   تعبت األمس بعض التعب)كل ،بعض(مضافين للمصدر )فال تميلو -1

 اسم يدل علي عدد وقوع المصدر )فاجلدوھم ثمانين جلدة(  أصلي في اليوم خمس صلوات -2

 صفة المصدر المحذوف   دعوت هللا كثيرا وانتظرت فرجه طويال -3



 مين()ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظال      سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم

 ال إله إال هللا عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون

 - 26 - إعداد األستاذ /أحمد سالم                          كيفية اإلعراب  

 علي غيرهه الضمير المتصل المنصوب العائد علي مصدر سابق  أعطف علي ابني عطفا ال أعطف -4

 اإلشارة إلي المصدر السابق أثق بك ثقة كبيرة وأثق في أخيك ھذه الثقة -5

 ھذه المصادر تعرب مفعوال مطلق لفعل محذوف

       ھالكا للكافرين ونصرا للمسلمين  وحمدا  صبرا علي المصيبة  شكرا   سفرا حميدا وعودا سعيدا  حجا مبرورا وذنبا مغفورا

    معاذ هللا،سبحان هللا      قطعا خبر صحيح    سمعا وطاعة    عجبا لك  أنت عزيز باإليمانأذال و أتوانيا وقد مر العمر ,

 شكرا      فعال      أيضا      معذرة     عفوا    حسنا       لبيك حنانيك سعديك        )فإما مناً بعد وإما فداء(

 المفعول ألجله
 السببي أو  له أو 

 الجواب شكرا هلللماذا تصلي: )لماذا(ـل قبله ويصلح جوابا لي سبب الفعلمصدر المنصوب الدال علھو ا

 حباً في المعرفة وامره  ،  أقرأ رغبةً في العلم ، أصلي شكًرا هلل وأصوم امتثاالً أل

 اسم منصوب بعد )واو(بمعني )مع(ولم يصح عطفه علي ما قبله لوجود خلل في المعني   المفعول معه

 تركت محمدا والبحر   سافر سعد والطريق  سرت والبدر تحركت والصباحدع الشرير والزمان   

 مع العطف يمكن مشاركة ما بعد لما قبلھا دون إخالل بالمعني 

 فھذه واو العطف ألنه يمكن المشاركة بينھما في الحدث  لو قلت : تجد بين الناس الكريم واللئيم 

   )ألن ذلك إخالل بالمعني( واو المعية فال يمكن أن يسير محمد والبحرأما مع 

 المفعول فيه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم يدل علي زمن وقوع الفعل أو مكانه ويتضمن معني )في (

 ظرف المكان ظرف الزمان 

 ظرف الزمان المبھم

 أذھب إلي عملي صباحا 

 وأعود منه ظھرا

 دعا نوح قومه حينا 

 ومكث فيھم زمنا طويال 

 

 ينصب

 المبھم ظرف المكان

 (فوق تحت شرق غرب شمال يمين) أسماء الجھات الست-1

 (حيث  عند  بين) أسماء تشبه الجھات الست-2

 ( أمياال  كيلو متر) أسماء مقادير المساحات -3

 جلس الطالب مجالس المستمعين المكان المشتقة اسماء  -4

 )وأنا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع (                          

  ينصب

 المختصالزمان  ظرف

 ()وسبحوه بكرة وأصيال
 صمت يوم الخميس 

مكثت في مصر أسبوعين وفي 

 الكويت شھرا

  ينصب

 المختص  ظرف المكان

 صليت في المسجد ومكثت في المكتبة 

 يجر ب )في (

 إال اآلتي بعد األفعال اآلتية 

 دخلت الدار ،سكنت البيت ،نزلت المدينة(

 فھي تنصب 

 عني )في ( فال ينصب علي الظرفيةإن لم يتضمن الظرف م

 بوسا قمطريرا( مفعول به)إنا نخاف من ربنا يوما ع -(          ) مبتدأ وخبر يوم العيد يوم سعيد -

    طاب صباحك  فاعل   --   إن ليلة القدر ليلة مباركة  اسم إن وخبرھا -

 تدريبات
 س استخرج كل مفعول تجده وبيّن نوعه وأعربه

 شديدا علي تضييع الوقت ندمت ندما -1

 أصلي كل يوم خمس صلوات -2

 سبحان الحي القيوم -3

 يبكي المؤمن خشية من هللا -4

 ينفق المؤمن ابتغاء رحمة هللا -5
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 عطفت علي الفقير حبا في الخير -6

 يذھب الطالب إلي الجامعة طلبا للعلم -7

 يسير اإلنسان وطريق الرشاد -8

 يلعب األوالد والبحر  -9

 أطلب العلم طلبا كبيرا -11

 أسبح في اليوم ألف تسبيحة -11

 )والوالدات يرضعن أوالدھن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة( -12

 تصل الطائرة عند الصباح -13

 )إن هللا مع الصابرين( -14

 )سبحان الذي أسري بعبده ليال من المسجد الحرام إلي المسجد األقصي( -15

 من األرض نباتاثم يعيدكم فيھا ويخرجكم إخراجا( )وهللا أنبتكم -16

 رأيت الشمس بين السحاب -18

 

 المنصوباتباقي وھنا سوف نتعرض لألسماء الخمسة ثم 
 (((أب ، أخ ، حم ، فو ، ذو بمعني صاحب ))) األسماء الخمسة:

 اإلعراب األصلي للرفع الضمة وللنصب الفتحة وللجر الكسرة

 فأما األسماء الخمسة تختل

 ) ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء ( بشروط : 

 أن تكون مفردة مكبرة :  -1

 فلو كانت مثني أعربت إعراب المثني )أبوان ،أبوين(                     

غِرت أعربت اإلعراب الطبيعي  )آباء إخوة أفواه (  ولو كانت جمعا أعربت إعراب الجمع                        ولو ص 

 :أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم  -2

   ولو قلت )أبي ، أخي (أعربت إعراب  فإن لم تضف أعربت إعراب االسم المفرد                

 و)ذو(تضاف السم ظاھر   و)فو (تخلو من الميم لياء المتكلم *  المفرد ولكن بعالمات مقدرة ألنھا أضيفت               

  حالة الجر حالة النصب حالة الرفع 

 رجل كريم كأبو

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو 

 ألنه اسم من األسماء الخمسة

 رجل خلوق  أباكإن 

اسم إن منصوب وعالمة نصبه األلف 

 ألنه اسم من األسماء الخمسة

  أبيكسررت بلقاء 

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء  

 ألنه اسم من األسماء الخمسة

 مبكرا أخوكسافر 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو 

 ألنه اسم من األسماء الخمسة

 أخاكرأيت 

منصوب وعالمة نصبه  مفعول به

 األلف ألنه اسم من األسماء الخمسة

  أخيكذھبت إلي 

اسم مجرور وعالمة جره الياء  ألنه اسم 

 من األسماء الخمسة

 رجل كريم حموك

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو  

 ألسماء الخمسةألنه اسم من ا

  حماكشاھدت 

منصوب وعالمة نصبه  مفعول به

 األلف ألنه اسم من األسماء الخمسة

  حميكأكلت مع 

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء  

 ألنه اسم من األسماء الخمسة

 نظيف  فوك

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو 

 ألنه اسم من األسماء الخمسة

 نظيف  فاكإن 

وعالمة نصبه األلف اسم إن منصوب 

 ألنه اسم من األسماء الخمسة

 فيكحسن هللا من 

اسم مجرور وعالمة جره الياء  ألنه اسم 

 من األسماء الخمسة

 مروءة ذومحمد 

خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو 

 العلم محترم  ذاإن 

اسم إن منصوب وعالمة نصبه األلف 

 خلق  ذيأقدر كل 

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء  
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 ألنه اسم من األسماء الخمسة الخمسة ألنه اسم من األسماء ألنه اسم من األسماء الخمسة

 ملحوظة :

 أن االختالف في عالمة اإلعراب فقط فال نجد طالبا يقول عند إعراب الكلمة أنھا اسم من األسماء              

 أو خبرا أفاعال أو مفعوال ..... وتختلف في عالمة الخمسة بل تعرب إعرابا كامال سواء كانت مبتدأ              

 اإلعراب وإذا فقدت أحد الشروط أعربت اإلعراب الطبيعي لھا ) باقي النماذج واجب (              

 تدريبات

 س استخرج كل اسم من األسماء الخمسة من الجمل وأعربه
 اء الراشدينكان أبو بكر أول الخلف -2أعان هللا موسي بأخيه ھارون      -1

 )وهللا ذو الفضل العظيم( -4    يحب هللا ذا الخلق                  -3

 المؤمن أخو المؤمن -6  )وجاءوا أباھم عشاء يبكون(      -5

 أخوك ذو شجاعة كبيرة -8          إن أباك ذو فضل عليك       -7

 ( إن له أباً شيخاً )-11   مجتھد                         أخي  -9

 وھنا سوف نتعرض لبعض المنصوبات : الحال والتمييزوالمستثني

 أوال الحال:
 اسم نكرة منصوب يبين ھيئة صاحبھ أثناء حدوث الفعل وصاحبھ معرفة دائما قد يكون الفاعل أو المفعول بھ

 الحال يصلح جوابا لسؤال ب )كيف( ،جاء محمد حزينا ،كيف جاء محمد؟ الجواب :حزينا

 :أنواع الحال
 مفردة:ما ليس جملة وال شبھ جملة -1

 وقف الجندي شجاعا          جاء الطالب نشيطين        صلي المؤمن خاشعا 

 نجد لدينا الحال كلمة واحدة سواء كانت مفردة أو مثني أو جمعا

 وتعرب : حال منصوب وعالمة نصبھ الفتحة أوالياء ألنھ جمع مذكر سالم في المثال الثاني

 بد من رابط يربط الجملة بصاحب الحال والرابط :الواو،الضميرجملة:وال -2
 :اسمية -

 جاء الحاج صدره منشرح            دخلنا البيت غرفھ واسعة         سافر محمد وھو مسرور 

 نجد لدينا أن التي أظھرت ھيئة صاحب الحال جملة اسمية كاملة مكونة من مبتدأ وخبر

 أ ، مسرور:خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمةھو :ضمير مبني في محل رفع مبتد

 والجملة من المبتدأوالخبر في محل نصب حال لمحمد والرابط الواو والضمير معا وقد يكون أحدھما فقط

 مثل المثالين اآلخرين فالرابط الضمير

 : فعلية -

 وقف المدرس يشرح الدرس               خرج الرجل يبحث عن الرزق 

 ظھرت ھيئة صاحب الحال جملة فعلية كاملةنجد لدينا أن التي أ

 يبحث:فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة والفاعل مستتر تقديره ھو ، عن الرزق:جارومجرور

 )الرجل( والرابط ھنا الضمير المستتر في الفعل عائد علي الرجل ـوالجملة الفعلية في محل نصب حال ل

 شبھ جملة :سواء كان جار ومجرور أو ظرف -3
 رأيت السمك في الماء         جلس الفالح تحت الشجرة      لتف الناس حول الخطيب ا
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 نجد لدينا أن الذي قام بتوضيح ھيئة صاحبھ الجارو المجرور أو الظرف

 التف :فعل ماض مبني علي الفتح ، الناس :فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة

 حل نصب حالفي م والمضاف حول :ظرف ،الناس :مضاف إليھ ، والظرف

 تدريب : حدد الحال واذكر نوعھا وأعربھ

 عاد الرجل مسرورا -                  انطلق الفالح نشيطا  -

  )وخلق اإلنسان ضعيفا ( -      )وجاءوا أباھم عشاء يبكون(  -

 )فرجع موسي إلي قومھ غضبان أسفا (  -    )وسخر الشمس والقمر دائبين ( -

 جاء الناجح وھو مسرور  -      ب الموترأيت السباح وھو يغال -

 رأيت الطائرة بين السحاب -

 

 
 

 اسم نكرة يذكر بعد مبھم)غامض( ليزيل إبھامھ ويوضحھ ويبين المراد منھالتمييز:

 المبھم يسمي ) مميز ( وھو االسم المراد توضيحھ أي ھو ما يوضحھ التمييز             

 المميز نوعان : أ( مميز ملفوظ

 ب( مميز ملحوظ                    

 التمييز الملحوظ دائما منصوب .يذكر بلفظھ ، وملحوظ:ھوما يفھم من سياق الكالم وال  -1

 كلمة نكرة منصوبة بعد أفعل التفضيل:محمد أحسن الناس خلقا وأكثرھم علماً  –أ 

 العليا مكانة بين الدول كلمة نكرة منصوبة بعد كلمة علي وزن ) فعلي ( للتفضيل : مثال : مصر –ب 

 شر ( . –حب  –كلمة نكرة منصوبة بعد كلمات ) خير  –ج 

 مثال : قال تعالي : ) أول ئك  شر  مكاناً وأضل  سبيال (     

 قال تعالي : ) والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمال(              

 افترش( –فاض  –مأل  –يزيد  –ازداد  –زاد  –ي كلمة نكرة منصوبة بعد األفعال اآلتية : ) كف –د 

 مثال : قال تعالي : ) وأرسلناك للناس رسوال وكفي باهلل شھيدا(      

 ازداد األمر في العراق سوءا -امتأل اإلناء ماءا  -            

 (وفجرنا األرض عيونا  ) -(   واشتعل الرأس شيبا) -     طابت مصر ھواء  -            

 غرست األرض شجرا - محمد أفضل الطالب خلقا وأكثرھم خبرة  -( أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا) -            

 فالتمييز ھنا فھمناه من السياق نجد لدينا محمد أفضل الطالب )لدينا غموض وإبھام (ويأتي التمييز ليزيل اإلبھام

 منصوب وعالمة نصبھ الفتحة )خلقا،خبرة، شيبا، ھواء، عيونا، ماال ، شجرا ( فھي تمييز

 ملفوظ )المميز الملفوظ (:ھو االسم المبھم الملفوظ بھ)المذكور( قبل التمييز ويدل علي اربعة أنواع -2

 عدد ( –مساحة  –كيل  –) وزن 

 لتر ( . –رطل  –قدح  –إردب  –مثل : ) كيلة أسماء الكيل  – 1

 ( . قنطار –طن  –جرام  –مثل : ) كيلو أسماء الوزن  – 2

 سھم ( . –قيراط  –فدان  –متر  –مثل : ) كيلو متر أسماء المساحة  – 3

 مساحة ( يعرب منصوباً أو مجرور باإلضافة أو مجرور بمن . –كيل  –وھذا التمييز الذي يدل علي ) وزن 

 المميز ونوعھ إعرابھ التمييز األمثلة
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 اشتريت كيلة قمح ، من قمح ،قمحاً  – 1

 من أرز، فداناً أرزاً زرعت فدان أرز، – 2

 اشتريت كيلو برتقال، من البرتقال،برتقاالً  – 3

 قمحاً 

 أرز

 برتقال

 من أومنصوبا ـمجروراً باإلضافة أو ب

 من أومنصوبا ـمجروراً باإلضافة أو ب

 من أومنصوبا ـمجروراً باإلضافة أو ب

 كيلة ) كيل (

 ) مساحة (فدان

 كيلو ) وزن(

 تمييز العدد : – 4
 ( تمييزھا جمع مجرور باإلضافة 11:3األعداد من ) –أ                       

 ( تمييزھا مفرد منصوب بالفتحة  99: 11األعداد من )  –ب                       

  ومضاعفتھا مفرد مجرور بالكسرة (  1111: 111األعداد من )  –ج                       

 ميز ونوعھالم إعرابھ التمييز األمثلة

 حضر ثالثة طالب – 1

 قرأت خمسة عشرة كتاباً  – 2

 في الجنيھ مائة قرش – 3

 طالب

 كتاباً 

 قرش

 تمييز)جمع( مجرور بالكسرة

 تمييز)مفرد( منصوب بالفتحة

 تمييز)مفرد( مجرور بالكسرة

 ثالثة ) عدد (

 خمسة ) عدد (

  مائة ) عدد (

 ملحوظة

وال يذكران غالباً ويستغني عنھما بالمعدود لھما تمييز ( ليس 2، 1العددان )  –1

 وإذا ذكرا فإنھما يأتيان بعد 

 المعدود ويعربان صفة .

 واحدة ( صفة مرفوعة –وكراسة واحدة ) واحد  –مثل : علي الدرج كتاب واحد 

 اثنتان ( صفة مرفوعة باأللف . –) اثنان –وقلمان اثنان . ومسطرتان اثنتان 

المائة واأللف يكون التمييز حسب العدد األخير ،  األعداد المحصورة بين – 2

 والنطق الصحيح

 يبدأ بالعدد األصغر فاألكبر .

وقعت حرب اكتوبر عام ثالثة  –مثال : بالمكتبة خمسة وثالثمائة وألف كتاب 

 وسبعين وتسعمائة وألف .

 الواجب
 أكمل ما يأتي بتمييز مناسب واضبطھ بالشكل : 1س 
 ............ وشعبھا أطيب الشعوب ............... مصر أقدم البالد – 1

 استقبلت خمسة ........... – 3في فصلنا ثالثة وأربعون.........  – 2

 برج القاھرة أعلي األبنية........ – 5في السنة أثنا عشر ............  – 4

 فجرنا األرض ............... – 7فاض القلب .....................  – 6

 في المنزل أربع ................. – 9زرعنا األرض .................  – 8

 بين التمييز ونوع المميز فيما يلي  2س
 عندي خمسة عشر كتابا -2                  قمحا  اشتريت إردبا-1

 محمد أكبرمني سنا  -4         تمتعوا في داركم ثالثة أيام -3 

 فاض الكوب ماء -6                     طاب الفائز نفسا  -5

 وفجرنا األرض عيونا  -8                    زرعنا األرض ذرة -7
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 أكرم بمحمد عالما -11              أخوك أحسن منك خلقا -9

 وعظمت بطال -12                   وحسبك به ناصرا -11

 عشر كوكبا  إني رأيت أحد -14             اشتريت خمس كراسات-13

 عندي إردب ذرة  -16                    بعت صاعا قمحا  -15

 عندي وعاء سمنا  -18                    ابتعت مترا صوفا  -17

 كفي باهلل شھيدا -21    إنھا محرمة عليھم أربعين سنة -19

 كرمت المدرسة ثالثين طالبا  -22 واختار موسي قومه سبعين رجال  -21

 أخذت منه أربعين جنيھا -24     سبعة رجال وثماني نساء رأيت -23
 
 

 

 

 الحكم في اھقبل لما مخالفا إال بعد ذكری اسم :المستثني

 مثال : صادق الناس إال األشرار   كلمة األشرار س بقت بـإال وتخالف ما قبلھا في الحكم 

 أسلوب االستثناء

 مستثني : ما بعد إالإال  + الالمستثني منه : ما قبل إال   + أداة االستثناء : 

 

 نوع األمثلة

 األسلوب

 المستثني

 منه

 حكمه المستثني   

 طارقاحضر األصدقاء إال 

 طالباجاء الطالب إال 

 تام مثبت

 تام مثبت

 األصدقاء

 الطالب

 طارقا

 طالبا

واجب النصب 

 علي االستثناء

 جنديين ،جنديانما نجا الجنود إال 

  حمدا ،محمدملم أسلم علي الناجحين إال 

 تام منفي

 تام منفي

 الجنود

 الناجحين

 جنديين ،جنديان

 محمدا ،محمد

 ستثني أو بدلم

 )فاعل (  المؤمنونما يصلي إال 

 )مفعول به(   المجتھدال أحترم إال 

 )خبر(      رسولما محمد إال 

 )فاعل (        طالب ما جاء إال

 ناقص منفي

 ناقص منفي

 ناقص منفي

 ناقص منفي

 جدال يو

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 المؤمنون

 المجتھد

 رسول

 طالب

 حسب موقعه 

 في الجملة

 

 أشكال وأنوع أسلوب االستثناء

 يجب نصبه  إعراب المستثنيوالجملة مثبتة)غير منفية( و التام المثبت  : يكون المستثني منه مذكور -1             

 ثناءعلي االست                                   

 يجوز نصبه علي االستثناء أو  ي منه مذكور والجملة  منفية وإعراب المستثنيالتام المنفي : يكون المستثن -2           

 من المستثني منه إعرابه بدل                                 

 يعرب حسب  مستثنيغيرمذكور والجملة منفية وإعراب ال المفرغ(  : يكون المستثني منه(الناقص المنفي  -2

 موقعه في الجملة وتكون إال ملغاة ال عمل لھا                                

 تدريب
 المستثني وأعربهو نوع أسلوب االستثناء س حدد
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 ما أنت إال نذير    -2                          لم يتأخر إال المسافر  -1 

 تقدر الدولة العمال إال المھمل -4                             لن ينجح إال المجد -3 

 ال أخشي إال هللا -6                لم أقرأ من الكتاب إال صفحات -5     

 حضر الطالب إال طالبين  -8                                  ال تقل إال الحق -7     

 أجاد الخطباء إال خطيبا  -11                           ما محمد إال رسول  -9     

    ما كره الناس إال الكسول -12          عالي إال سواعدنا للم يبن السد ا – 11    
   

 

 

 

 

 

 

 ألف الوصلوھمزة القطع 
التعريف 

 ومواضعھا
 ألف الوصل ھمزة القطع

 التعريف

 

ھمزة التي تنطق وترسم فوق أو تحت ھي ال

 إ ( وترسم ھذه الھمزة –ف ھمزة مثل )أ األل

 في أول الكلمة ووسطھ وتنطق في الحالتين

في ة التي تنطق في أول الكالم وتسقط ھي الھمز

 (وسطھ وتكتب ألفا بدون ھمزة مثل ) ا

 األسماء

 

اء اللغة العربية المبدوءة سمجميع أ

 ھمزة قطع مثلبھمزة

 -إسماعيل أسماء –أحمد إبراھيم  –أمجد  

 أقالم  –أعمال  – أخت

 (ألف وصل  تسعة أسماء ) إال

 األسماء التسعة :ھي ألف وصل

 ابن ، ابنة ، امرؤ ، امرأة ، اثنان ، اثنتان

 يم هللا ، ايمن هللا ، اسما

 األفعال

 

 ماضي الثالثي المبدوء بالھمزة ومصدره

 أكل مصدر أكال ، أخذ مصدر أخذا

 ماضي الرباعي وأمره ومصدره

 م مصدر إقامةأقام أمره أق

 ماضي أخرج،أمره أخرج،مصدر إخراج

 أول المضارع المبدوء بھمزة

 أكتب ، أعرف ، أفھم

 أول ماضي الخماسي وأمره ومصدره

 احترم أمره احترم مصدره احترام

 انفتح ، أمره انفتح ، مصدره انفتاح

 أول ماضي السداسي وأمره ومصدره

 مصدره استغفاراستغفر ماضي ، أمره ، استغفر 

 من الثالثي ول األمرأ

 افھم -اجعل -اعرف -اكتب 

 الحروف

 

 جميع الحروف المبدوء بھمزة ھمزة قطع

 ماعدا )ال( التعريف

 مثل إن ، أن ، إلي ، إال ، أال

 حرف )ال(

 العلم ، العدل ، الحياة ، الكتاب ....

 

 الھمزة قبل (واو ) بوضع القطع أو الوصل ھمزة معرفة مكني ملحوظة 

 ( ميوإبراھ )مثل قطع ھمزة تكون الواو مع الھمزة قتنط فإن  -

 )وانتصر ( تنطق )ونتصر(مثل وصل ألف تكون واختفت الھمزة تنطق لم وإن  -
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 تدريب
 أول الغيث قطرة  -2         اسمع نشرة األنباء لتعرف أخبار العالم -1

 ة مفيدةإن الجماعات المدرسي -4   انضم أحمد إلي جماعة الصحافة المدرسية  -3

 وبالوالدين إحسانا -6   اتق هللا حيثما كنت وأخلص في عملك        -5

 إنما المؤمنون إخوة -8    إن التعلم السالح الحقيقي للتقدم               -7

 استعينوا بالصبروالصالة -11          إذا أحسنت اختيار األصدقاء أكرموك   -9

 أجيدوا الخط فإنه حلية -12              أخلص المعلمون في تربية األبناء -11

 صن لسانك عن أذي الناس -14      أال بذكر هللا تطمئن القلوب                  -13
 

 

 

 الضمائر
 الضمير : اسم معرفة يدل علي المتكلم أو المخاطب أو الغائب ، والضمير نوعان :

 بارز : وھو مالھ صورة في اللفظ . – 1

 الھ صورة ظاھرة في الكالم ويستقل في النطق .باز منفصل : ھو م

 بارز متصل : ھو مالھ صورة في اللفظ وغير مستقل في النطق مثل ) تاء

 واو الجماعة ( . –ياء المخاطبة  –ألف االثنين  –نون النسوة  –تاء الفاعل  –الفاعلين 

 مستتر : وھو ما ليس لھ صورة في اللفظ لكنھ يفھم من الكالم . – 2

 رالضمي

 :بارز
 لھ صورة في اللفظ

 

 :مستتر
ھو ما ليس لھ ظاھرة في الكالم 

 ولكنھ يفھم من سياق الكالم

 بارز منفصل:
 ھو مالھ صورة ظاھرة في الكالم

 ويستقل في النطق
 ()أنا نحن المتكلم 

 المخاطب)أنت أنت أنتما أنتم أنتن(

 (ھو ھي ھما ھم ھنالغائب) 

ھو مالھ صورة في بارز متصل : 

 وال يستقل في النطق ظاللف
 مثل : تاء الفاعل ، ألف االثنين ، واو

 الجماعة ، نا الدالة علي الفاعلين ، نون

 –ھاء الغيبة  –النسوة ، كاف الخطاب 

 ياء المفردةالمخاطبة –ياء المتكلم 

 (نحننجتھد في عملنا ) 

 ھد مستتر تقديره نحنتفاعل نج

 ( أناأريد التفوق ) 

 ره أنافاعل أريد مستتر تقدي

 ( ھيالمتفوقة تأخذ الجائزة ) 

 فاعل تأخذ مستتر تقديره ھي

 ( ھوالمتفوق نال الجائزة ) 

 فاعل نال مستتر تقديره ھو

 (أنتاجتھد في عملك ) 

 فاعل اجتھد مستتر تقديره أنت

 

 نحن عرب نحن بارز منفصل متكلمون

 أنا مصري أنا بارز منفصل متكلم

 طبأنت  مجتھد أنت  بارز منفصل مخا

 أنِت متفوقة أنِت بارز منفصل مخاطب

 أنتما مجدان أنتما بارز منفصل مخاطب

 أنتما مجدتان أنتما بارز منفصل مخاطب

 أنتم مجدون أنتم بارز منفصل مخاطب

 الطالبتان تفوقتا في االمتحان ألف االثنين

 يتفوقان لم يتفوقا ،لن يتفوقا

 الطالب اجتھدوا في دراستھم واو الجماعة

 يجتھدون ،لم يجتھدوا ،لن يجتھدوا

 نداء نا الفاعليندعانا الداعي فلبينا ال

 العامالت يحرصن علي العمل نون النسوة

 أيھا الشاعر لقد قمت بدورك تاء الفاعل
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 أنتن مجدات أنتن بارز منفصل مخاطب

 ھو مخلص ھو بارز منفصل غائب

 ھي مخلصة ھي بارز منفصل غائب

 ائبھما مخلصان ھما بارز منفصل غ

 ھما مخلصتان ھما بارز منفصل غائب

 ھم مخلصون ھم بارز منفصل غائب

 ھن مخلصات ھن بارز منفصل غائب

 أنِت تذاكرين باجتھاد ياء المخاطبة

 أخوك مجتھد كاف الخطاب

 أخوه مجتھد ھاء الغائب

 أخي مجتھد ياء المتكلم

 عين الضمير البارز وبين ما يدل عليھ : 1س 

 المجدتان ناال الجائزة – 5أنتم تعرفون واجبكم  – 4لقد أخلصت في العملي     –3إنك نشيط             –2أنت إنسان نبيل .  – 1

 كتابي نظيف -11أكرمتھ كرما شديدا    – 9نحن نريد الحق            – 8أنتما تقوالن الحق  – 7ھو يحب بلده       – 6

 لقوسين وبين نوعھ :ضع مكان النقط الضمير المنفصل المناسب مما بين ا 2س 

 ھم ( –أنتم  –...... يشتركون في جماعة التمثيل ) ھن ..... -2   ھم (     –أنتما –جلة المدرسة ) ھما ... تعدان م........ -1

 أنت ( –أنا  –.... نقرأ األخبار في اإلذاعة ) نحن  -4( أنتم –أنتن –تشاركون في النشاط المدرسي) ھن ... .... -3

ج  نأتلف ونتعاون فأنا يط إلي الخليضمنا وطن واحد من المحيعرب عا ينحن جم

 ة تفرح  لفرحك.يفرح لفرحك والفتاة العربيأشعر بما تشعر بھ ،أخوك العربي 

 عين الضمير المستتر في القطعة السابقة وما يدل عليھ ؟ 1س 

 قدر الضمير المستتر في األفعال اآلتية2س 
 ............،نفھم................،يفھم............أفھم ............، تفھم -1

 ...............افھم الدرس.........،فھم............،فھمتْ  -2

 وما يدل عليھ ؟قدر الضمير المستتر فيما يلي  3س 
 ليلي تؤدي واجبھا بأمانة – 2                   نحترم الكبير  – 1

 الفدائي يضحي في سبيل وطنھ – 4     يا محمد اجتھد في عملك – 3

 أعتقد انك أول الناجحين – 6         نؤدي واجبنا بإخالص – 5

 محمد يجيد الرسم – 8                محمد لعب الكرة – 7

 -األم تسھر من اجل راحة أطفالھا  - 11خالد ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا  9

 أسافر بالقطار  -12     الغني يتصدق علي الفقير -11

 عين الضمير البارز مما يأتي وبين ما يدل عليھ : 4س 
 اقرأ ما تحب من الكتب -2      اجة عاون صديقك عند الح -1

 ستجدون في الرحلة كل ما تحبونھ -4            أطاعك لحسن أخالقك -3

 أنت تقول الصدق  -6        صديقك ذو أخالق كريمة  -5

 الممرضات يقمن بالواجب -8                إنك من المتفوقين  -7

 أنتم تعاونون المحتاج - 11        الطفالن ذھبا إلى الحديقة -9

 أنت أتقنت عملك فكنت من المتفوقين 5س 
 )خاطب بالعبارة السابقة مثني المذكر وجمعه(

 نحن نسافر كثير لنزداد معرفة 6س 
 ( أخري وأنت  مرةضع بدل الضمير نحن أنتم مرة، وأنتن مرة )
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 لقد قمت بعملك وأحسنت أدائك فسوف تنالين التفوق 7 س
 ( اجعل العبارة السابقة للمثني والجمع) 

 أعرب الجمل اآلتية 8س 
 ألقيت كلمة اإلذاعة اليوم -1

 نحن فزنا في المباراة. -2

 زرنا مكتبة الحسيني -3

 

 

 

 

 
 

 ضمائر الرفع المتصلة
 ل لھ ثالثة أنواعالجملة الفعلية تتكون من ) فعل + فاعل ( والفاع

 اسم ظاھر مثل : جاء المخلص – 1

 ضمير مستترا مثل : كتب الدرس الفاعل ضمير مستتر تقديره )ھو ( – 2

 ضميرا متصال مبنيا في محل رفع فاعل وھذه الضمائر : – 3
 ياء المخاطبة ( –واو الجماعة –ألف االثنين  –نون النسوة –نا الفاعلين  –) تاء الفاعل 

 اكتبي الدرس ( –عرفوا الحق  –الدرس  مثل ) كتبت

 { .تتصل باألفعال وتعرب : } ضمير مبني في محل رفع فاعل 

 إعرابھ  الضمير   المثال
 التاء المفتوحة             أنت اجتھدت

 التاء المكسورة           أنت اجتھدت 

 التاء المضمومة            أنا اجتھدت 

 المفتوحة التاء         أنتما اجتھدتما

 التاء المضمومة           أنتم اجتھدتم

 التاء المضمومة         أنتن اجتھدتن

 نا الفاعلين            نحن اجتھدنا

 واو الجماعة            ھم اجتھدوا 

 نون النسوة            ھن اجتھدن

 ألف االثنين             ھما اجتھدا

 ياء المخاطبة         أنت تجتھدين 

 اء الفاعلت

 تاء الفاعل

 تاء الفاعل

 تاء الفاعل

 تاء الفاعل

 تاء الفاعل

 نا الفاعلين

 واو الجماعة

 نون النسوة

 ألف االثنين

 ياء المخاطبة

 ضمير

 في محل مبني

 فاعل رفع
 

 ھذه الضمائر:دائما متصلة بالفعل ودائما تعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل

 يدل عليھ ؟ عين الضمير المتصل المرفوع وما 1س 
 ( نحن فھمنا الدرس 1



 مين()ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظال      سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم

 ال إله إال هللا عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون
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 ( التالميذ اخلصوا في عملھم 2

 ( أخذت الجائزة 3

 ( الطالبان فازا بالجائزة 4

 ( أنت تقولين الصدق 5

 ( الممرضات يعطفن علي المرضي 6

 اجعل الضمير في الجملة اآلتية للمثني والجمع بنوعيھما 2س 
 ( أنت قرأت القصة 1

 ( ھو فھم الدرس 2

 

 ا التوابع والعدد ثم المصادر والمشتقات وتمييز كم بنوعيھاتبقي لن

  


