
 

   0

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   1

  
 

 
 الكلمة    

 

 حرف        اسم                                    فعل                                         
 

 اسم معرب                         اسم مبنى               
               

 

 مرفوع                        منصوب                       جمرور  

   
   
  
  
  

 

   
   
  

 

 

 

 

 

   

 

 



 

   2

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3

  
 

 

ْو َمْجُروًرا ؟
َ
ْو َمْنُصوًبا ـــ أ

َ
وًعا ـــ أ

ُ
وُن االْسُم َمْرف

ُ
 َمَتى َيك

ِذى َيْجَعُل االْسَم َمرْ 
َّ
َبُب ال ْو َما السَّ

َ
ْو َمْجُروًرا ؟أ

َ
ْو َمْنُصوًبا ــ أ

َ
وًعا ــ أ

ُ
 ف

 اجلَوَابُ

 

 

 

 َمْرُفوًعا َيُكوُن االْسُم

 ِإَذا َكاَن:
 

 َمْنُصوًبا َيُكوُن االْسُم

 ِإَذا َكاَن:
 

 َمْجُروًرا االْسُمَيُكوُن 

 ِإَذا َكاَن:

 ( فًََاِعاًل1)

 ( ُمْبَتَدًأ2)

 ( َخَبرًَا3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اْسمًَا ِلـ)َكاَن( َوَأَخَواِتَها4)

 ( َخَبرًَا ِلـ )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها5)

 .ِبِه ( َمْفُعواًل1) 

 ( ظرف زمان أو مكان2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 ( َمْفُعواًل ُمْطَلًقا.3)

 ( َمْفُعواًل ِلَأْجِلِه4)

 ( َحااًل5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 )َكاَن( َوَأَخَواِتَهاـ( َخَبرًَا ِل6)

 )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها ـ( اْسمًَا ِل7)

 ِبَحْرِف َجرٍّ( َمْجُرورًَا 1) 

 ( ُمضاًفا ِإَلْيِه2)

 

 :مَلْحُوظٌَة  

 َظْرُف الزََّماِن َواْلَمَكاِن ُيَسمَّى )َمْفُعواًل ِفيِه( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب اسم اإلشارة
 هؤالء( :  -هذه  –إعراب)هذا 

  (فاعلأو  مبتدأفى حمل رفع ) –اسم إشارة مبنى 

  (به مفعولفى حمل  نصب ) –اسم إشارة مبنى 

  ( جمرور اسمفى حمل جر )  –اسم إشارة مبنى 

 . فيعربان إعراب املثنىهاتان( :  -أما )هذان 
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 إعراب االسم املوصول

 الالتى( -الذين  –التى  –إعراب )الذى 

  فاعلأو  مبتدأفى حمل رفع  –اسم موصول مبنى. 

  به عولمففى حمل  نصب  –اسم موصول مبنى. 

  جمرور اسمفى حمل جر  –اسم موصول مبنى . 

 .فيعربان إعراب املثنىاللتان( :  -أما )اللذان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب الضمائر املنفصلة
  حنن ( –متكلم )أنا 

  أننت(  –أنتم  –أنتما  –أنِت  –خماطب ) أنَت 

  هن( –هم  –هما  –هى  –غائب) هو 

 ( مبتدأ فى حمل رفع ) -اإلعراب : ضمري مبنى  

 إعراب ضمائر الرفع املتصلة بالفعل باملاضى أو املضارع
    تاء الفاعل(  ُت ، َت ، ِت( 

  نون النسوة (  –) نا 

  ياء املخاطبة (       –واو اجلماعة  –)ألف اإلثنني 

 (أو إحدى أخواتهااسم كان أو ) (فاعل)فى حمل رفع  –اإلعراب : ضمري مبنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب ضمري الرفع املسترت ) ليس له صورة ظاهرة فى الكالم (

 (هى -هو  –أنَت  –حنن  –أنا الضمري املسترت قد يكون )

 (فاعل)اإلعراب: ضمري مسترت تقديره) أنا أو حنن أو...... ( فى حمل رفع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب ضمائر النصب واجلر املتصل 
 نا (   -متكلم )ى   

 كن(  -كم  –كما  –ِك  -خماطب )َك 

  هن( -هم  –هما  –ها  –غائب )ه 



 

   5

  
 

 
 اإلعراب:

 (به مفعولفى حمل نصب ) –: ضمري مبنى بفعلت إذا اتصل 

 (وأخواتها : ضمري مبنى ِإنَّإذا اتصل بـ )– ( اسم إنَّفى حمل نصب) 

  (إليه مضاففى حمل جر ) –: ضمري مبنى باسمإذا اتصلت 

  ( جمرور اسمفى حمل جر ) –مبنى  –: ضمري حبرف جرإذا اتصلت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعرابه املبنىاالسم 
 املنفصل ضمري الرفع

 نحن( -)أنا 

 أنتن( -أنتم  -أنتما –أنِت  -)أنَت 

 )هن( –هم  –هما  –هى  -)هو 

 مبتدأ

 ضمريالرفع املتصل بالفعل
  ِت –َت  –تاء الفاعل  ُت 

  نون النسوة –نا 

 ياء المخاطبة -واوالجماعة -ألف االثنين 

 فاعل 

  اسم )كان( اتصل بـ )كان( أو إحدى أخواتها:إذا
 مرفوع

 ضمري النصب واجلر املتصل
 نا( -)ى 

 كن( -م ك –كما  –ِك  -)َك 

 هن( -هم  –هما  -ها -)ه 

 

  :مفعول بهإذا اتصل بفعل 
 اسم )إنَّ( منصوب: إذا اتصل بـ)إنَّ( أو إحدى أخواتها 
  :مجرور مضاف إليهإذا اتصل باسم 

 اسم جمرور: جر إذا اتصل بحرف 

 ضمري مسترت

 فاعل  هى( -هو  –أنَت  –نحن  –تقديره )أنا 

 اسم اإلشارة
  هؤالء –هذه  –هذا 

  هاتان )معربان( –هذان 

  مفعول به -  فاعل  - مبتدأ 
 اسم جمرور -  مضاف إليه جمرور 

 االسم املوصول
  الالتى. –الذين  –التى  –الذى 

  اللتان )معربان(  –اللذان 

  مفعول به -  فاعل  - مبتدأ 
   اسم جمرور - مضاف إليه جمرور 

. 
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 الدِّرَاسِىُّ األَوَّلُ( قَوَاعِدُ النَّحْوِ   )الفَصْلُ
 الْمَوْضُوعَاتُ 

1 

2 

3 

4 

5 

 َأوَّاًل: َمْرُفوَعاُت اأَلْسَماِء

 .....................................................................................تذكر دائًما
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 أنوع الخبر( 4)

 

 

 

 

 

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

 الخبر المفرد دائًما مرفوع وعالمة رفعه

  ا( –جمع تكسير  –إذا كان )مفرًدا
ً
 جمع مؤنث سامل

  )إذا كان )مثنى 

   ا
ً
 من األسماء الخمسة( –إذا كان )جمع مذكر سامل

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

   نقول :

 :  نقول     

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

 نقول :   

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

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 . مرفوع وعالمة رفعه  

 .  مرفوع وعالمة رفعه   

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

 نوع الخبر: مفرد

 إعرابها الكلمة

 . مرفوع وعالمة رفعه   

 . مرفوع وعالمة رفعه    
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 نوع الخبر: مفرد

 إعرابها الكلمة

 .   مرفوع وعالمة رفعه  

 .   مرفوع وعالمة رفعه   

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

 نوع الخبر: جملة اسمية

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه  -مرفوع   

 وعالمة رفعه  –مرفوع   

 فى محل جر مضاف إليه -ضمير مبنى

 وعالمة رفعه  -مرفوع   

 فى محل رفع خبر المبتدأ  – (والجملة االسمية )

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

 نوع الخبر: جملة فعلية

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه  -مرفوع   

  وعالمة رفع  –مرفوع   

 (ضمير مستتر تقديره )

 وعالمة نصبه  –منصوب    

 فى محل رفع خبر المبتدأ – لية )يشرح الدرس(والجملة الفع 

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

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 حرف جر

 وعالمة جره الكسرةمجرور اسم 

 )فى القفص( فى محل رفع خبر المبتدأة وشبه الجمل 
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 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 وعالمة نصبه الفتحة -ظرف مكان منصوب

 وعالمة جره الكسرة -مضاف إليه مجرور

 ( فى محل رفع خبر المبتدأأمام الفصل)ة وشبه الجمل 

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

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 وعالمة نصبه الفتحة -منصوب زمانظرف 

 وعالمة جره الكسرة -مضاف إليه مجرور

 ( فى محل رفع خبر المبتدأيوم السبت) ةوشبه الجمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَاتِهَا( اسْمُ )كَانَ( وَأَخ5َ)

 

 

 

 

 

 مِنْهَا: –ثَالَثَةَ عَشَرَ فِعْاًل  –كَانَ وَأَخَوَاتُهَا 

 

 

 

 َظلَّ ............. َأْمَسى         ........ َكاَن           

 َلْيَس  َأْصَبَح  َباَت

   َأْضَحى  َصاَر
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 تَدْرِيٌب

  الَجوُّ َجِميٌل. .1

  الِقَطاُر َسِريٌع .2

  َزْيٌد َقاِئٌم .3

  التِّْلِميَذاِن َناِجَحاِن .4

  َأُخوَك َقاِئٌم .5

  السِّْعُر َرِخيٌص.  .6

  الرَِّياُح َهاِدَئٌة .7

  الشَّْمُس ُمْشِرَقُة .8

  الطُّاَلُب َنِشيُطوَن. .9

  الَفَتَياُت ُمَؤدََّباٌت .11

  السَّيَّاَرُة َسِريَعٌة .11

 كان وأخواتها املاضى واملضارع واألمر

 اإلفادة األمر املضارع املاضى

 اضى أو فى الحال أو االستقبالاتصاف االسم بالخبر فى الزمن الم ُكْن يكون

 الليل قتحدوث الخبر وإفادة  ِبْت يبيت

 للتحويل ِصْر يِصير

 المساء قتحدوث الخبر وإفادة  أمِس ُيمسى

 قت الصباححدوث الخبر وإفادة  أصبْح ُيصبح

 الضحى قتحدوث الخبر وإفادة  َأْضِح ُيضحى

 النهار قتحدوث الخبر وإفادة  َظْل يظُل

 للنفى ----- ----
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 أَنْوَاعُ اسْمِ )كَانَ( وَأَخَوَاتِهَا

 

َمْبِنىٌّاسم  ..... َمْعَرٌباسم     

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

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

. 

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

.................................................................................................. 
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 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (كان)اسم 

 .الفتحة نصبهالمة وع منصوب (كان)خبر 

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

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 ة رفعه األلف.مرفوع وعالم (أصبح)اسم 

 الياء. نصبهوعالمة  منصوب (أصبح)خبر 

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

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 ب الخبر.فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينص

 تاء التأنيث.  (التاء)و

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (صار)اسم 

 .الكسرةمنصوب وعالمة نصبه  (صار)خبر 

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

 الخبر : جملة اسميةنوع 

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. 

 و)التاء(  تاء التأنيث.

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (كان)اسم 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليه.

 فعه الضمة.خبر المبتدأ مرفوع وعالمة ر

 والجملة االسمية )أزهارها متفتحة( فى محل نصب خبر )كان( 

.................................................................................................. 
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 نوع الخبر : جملة فعلية

 إعرابها الكلمة

 فع المبتدأ وينصب الخبر.فعل ماض ناسخ ناقص ير

 اسم )أمسى( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 و)الفاعل( ضمير مستتر تقدير )هو(

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

 والجملة الفعلية )يقرأ القصص( فى محل نصب خبر )أمسى( 

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

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 اسم )ظل( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 نصبه الفتحة.ظرف مكان منصوب وعالمة 

 وعالمة جره الكسرة مضاف إليه مجرور

 وشبه الجملة )أمام الجند( فى محل نصب خبر )ظل( 

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

 نوع الخبر : شبه جملة

 اإعرابه الكلمة
 و)التاء( تاء التأنيث فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 اسم )كان( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 حرف جر

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

 وشبه الجملة )على الرف( فى محل نصب خبر )كان( 

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

 نوع الخبر : مفرد                 كْن قوًيا.                               
 إعرابها الكلمة

 ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر أمرفعل  

 ضمير مبنى فى محل رفع اسم  )كن( -اسم )كن( ضمير مستتر تقديره )أنت(  

 خبر )كن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 
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 ( َخَبُر  )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها 6) 

 َلَعلَّ -َلْيَت -َلِكنَّ -َكَأنَّ -َأنَّ -ِإنَّ

 ِإنَّ َوَأَخواُتَها َتْدُخُل َعَلى اجُلْمَلِة االْسِميَِّة )اْلُمْبَتَدِإ َواخَلَبِر(  

 ْنِصُب )اْلُمْبَتَدَأ( َوُيَسمَّى )اْسَمَها( َوَتْرَفُع )اخَلَبَر( َوُيَسمَّى )َخَبَرَها(َفَت

 أو فى حمل نصٍب – َداِئًما َمْنُصوٌب:  اسْمُ )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا 

  : َأْو ِفى َمَحلِّ َرْفٍع -َمْرُفوٌع  َداِئًماخَبَرُ  )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا 

 أَنْوَاعُ اسْمِ )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا

 

 مَبْنِىٌّ  .....  مَعْرٌَب

 :ُمْعَرٌب ِباحَلَرَكاِت] أ [ 

 ( االْسُم امُلْفَرُد.1)

 ( َجْمُع التَّْكِسرِي.2)

( َجْمُع اْلُمَؤنَِّث السَّاِلُم 3)

. 

 ُمْعَرٌب ِباحُلُروِف:]ب[ 

 ( اْلُمَثنَّى.1)

 ( َجْمُع اْلُمَذكَِّر السَّاِلُم.2)

 ( اأَلْسَماُء اخَلْمَسُة.3)

 ( َضَماِئُر النَّْصِب اْلُمتَِّصَلُة1) 

 [  نا ى ، ] 

 [ ،ُهنَّ ،ُهْم ،ُهَما َها ُه، ] 

 ،ُكنَّ [ ،ُكْم ُكَما ِك، َك، ]

 ( َأْسَماُء االَشاَرِة2)

 ْسَماُء اْلَمْوُصوَلُة.          (اأَل3)
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 ( َأْى كلمة واحدة وإن دلت على مثنى أو مجع ُهَو َماَلْيَس ُجْمَلًة َواَل ِشْبَه ُجْمَلٍة)ُمْفَرٌد  .1

 (+ خربهمتصل به ضمري عائد على اسم إنَّمبتدأ مكونة من ) ُجْمَلٌة اْسِميَُّة .2

 ( + ضمري مسترتعائد على اسم إنَّ فعل + فاعلمكونة من ) ِفْعِليٌَّة ُجْمَلٌة .3

 (َجارٌّ َوَمْجُروٌر أو-َظْرُف َزَماٍن َأْو َمَكاٍن. ) ِشْبُه ُجْمَلٍة: .4

   )إذا كان مفرًدا(  مرفوع  

 رفع )إذا كان جملة أو شبه جملة(َأْو ِفى َمَحلِّ  

   

 محلول َتْدِريب 

 ِإنَّ اْلمْنِزَل َنِظيٌف  اْلمْنِزُل َنِظيٌف 

 َوَجْدتُّ َأنَّ الَحِديَقَة ُمَنظََّمٌة  الَحِديَقُة ُمَنظََّمٌة

 َكَأنَّ ُمَحمًَّدا َأَسٌد  ُمَحمٌَّد َأَسٌد

 الشَّْمُس ُمْشِرَقٌة َلِكنَّ الَجوَّ َباِرٌد  الَجوُّ َباِرٌد

 َلْيَت التِّْلِميَذ َفاِهٌم  التِّْلِميُذ َفاِهٌم.

 َلَعلَّ التِّْلِميَذ َناِجٌح  التِّْلِميُذ َناِجٌح

. 

 َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه.( 2)           (ِإنَّ اللََّه َعِليٌم. 1)

 ( َلَعلَّ الَبِليَد َيْنَجُح4)           (َكَأنَّ امُلَعلَِّم َأٌب.3)

 

 ( ِإنَّ ُهَناَك َرُجاًل.2)          ِلصًّا. (  ِإنَّ ِفى الدَّار1)

 ( ِإنَّ ِلى َوَلَدْيِن4)      "ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيسًرا "( 3)
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 نوع الخبر : مفرد 

 إعرابها الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,

 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 خبر )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

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

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,

 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الياء.

 عالمة رفعه األلف.خبر )إنَّ( مرفوع و

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

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,

 لياء.اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه ا

 خبر )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الواو.

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

 نوع الخبر : جملة اسمية

 إعرابها الكلمة 

 .حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر

 اسم )ليت( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليه.

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 والجملة االسمية )حرارتها منخفضة( فى محل رفع خبر )ليت( 
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 ةنوع الخبر : جملة فعلي

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )لعل( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 و)الفاعل( ضمير مستتر تقدير )هو(

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

 رفع خبر )لعل(والجملة الفعلية )ينير الطريق( فى محل  

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

 

نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 ضمير مبنى فى محل نصب اسم )إن(

 وع وعالمة رفعه الضمةخبر )إن( مرف

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 حرف جر

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

 )إن( وشبه الجملة )فى الحديقة( فى محل رفع خبر 

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

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 وشبه الجملة )أمام الفصل( فى محل رفع خبر )إن( 
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 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 عالمة نصبه الفتحة.اسم )إن( منصوب و

 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 وشبه الجملة )يوم الجمعة( فى محل رفع خبر )إن( 

 

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