
 بدور الفّصام

 قواعد الوحدة الثانية.

 أوال: أنواع اإلعراب. *
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الرفع وعالمته األصلية الضمة
يجتهدُ محمد  

فعل وفاعل مرفوعان بالضمة

ةالنصب وعالمته األصلية الفتح

لن أترك الصالة

به فعل منصوب وعالمة نصبة الفتحة و الصالة مفعول
منصوب وعالمة نصبه الفتحة

الجر وعالمته األصلية الكسرة
محمد في البيت

اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة

الجزم وعالمته األصلية السكون
صالح لم يجتهد

فعل مضارع مجزوم بحرف الجزم لم وعالمة جزمه 
السكون



 بدور الفّصام

 اثنيا: املثىن واجلمع. •

 

 طاليبرأيت ، عند إضافتها نقول: جاء طالبو العلم، بنيطالبون أو رأيت طالال جتتمع النون مع اإلضافة، فتحذف نون املثىن ونون مجع املذكر السامل حال إضافته، مثال ذلك: جاء  •
 العلم.

  

جمع المؤنث السالم

ادة مادل على ثالثة فأكثر بزي
ألف وتاء في آخره

عالمة الرفع الضمة الظاهرة

الكسرة عالمة النصب 
الظاهرة

عالمة الجر الكسرة الظاهرة

جاءت الطالبات  

رأيت الطالبات  

مررت بالطالبات  

جمع المذكر السالم

ه جمع علم عاقل مذكر أو صفت
بزيادة واو ونون أو ياء ونون 

في آخره

عالمة الرفع الواو 

عالمة النصب والجر الياء

.أفلح المتقون

.أكرمت المعلمين

سلمت على الحاضرين

المثنى

ن اسم دال على اثنين أو اثنتي
بزيادة ألف ونون أو ياء ونون

.في آخره

عالمة الرفع األلف وعالمة 
الجر والنصب الياء

.جاء الرجالن

.أكلت التفاحتين

.أمسكت بالقلمين
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 اثلثا: األمساء اخلمسة. •

 
)تدل على مفرد واحد( ، ومضافة إىل غري ايء املتكلم )ضمري كالكاف واهلاء و ان الفاعلني يف مثل أبوك وأبوه وأابان، أو تعرب األمساء اخلمسة ابحلروف شرط أن تكون مفردة  •

 اسم ظاهر مثل: أبو حممد، رأيت أاب حممد(
 أابٍء/ محواٍت. /أبوين /سلمت على أخوينأخوة، أابء، محوات:  : أخوان، أبوان،ثىن واجلمعإن ثنيت أو مجعت تعرب إعراب امل •
 جاء أيب، سلمت على أيب، ومررت أبيب.إن مل تضف كأب وأخ، تعرب ابحلركات الظاهرة حسب موقعها، وإن أضيفت إىل ايء املتكلم تعرب ابحلركات املقدرة،  •

  

األسماء الخمسة

.-مثال-أبوك ، أخوك ، حموك، فوك، ذو مال 

عالمة الجر الياء

.مررت بأخيك

.صالح مررت بأخيه

.مررت بأخي صالح ووالده

عالمة النصب 
األلف

.رأيت أخاك

.صالح رأيت أخاه

.رأيت أبا صالح

عالمة الرفع 
الواو

.جاء أبوك

.صالح جاء أبوه

جاء أبو محمد
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 رابًعا: األفعال اخلمسة. •

 
 .، كيالدرس( ألقرأ  )دخلت  : لن، أن، الم التعليلأشهر حروف نصب الفعل املضارع •
 الدرس(، ال الناهية. لتقرأ  أشهر حروف جزم الفعل املضارع: مل، ملا، الم األمر ) •
 الفعل: )أان ال أأتخُر عن حماضريت( وهي ال عمل هلا.زم، وال النافية اليت تنفي حدوث بني ال الناهية اليت تنهى عن الفعل: )ال تتأخر  عن حماضرتك( وعملها اجل فرقي •
ُد، مل يقد  / يستطي  حذف الواو والياء يف مثل حنذف الساكن قبل احلرف األخري من الفعل اجملزوم وعالمة جزمه السكون، حىت ال يلتقي ساكنان يف الكلمة، ومثال ذلك • ، مل عُ : يقو 

 يستطع .

  

األفعال الخمسة

ةكل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب

عالمة النصب والجزم

حذف النون

الطالب لن يجتهدوا

.أنت  لم تجتهدي

.أنتما لن تجتهدا

عالمة الرفع

ثبوت النون

الطالب يجتهدون

.أنت  تجتهدين

.أنتما تجتهدان
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 خامًسا: األفعال. •
 

 الفعل املضارع معرب إال حني يتصل بنون النسوة أو التوكيد /1

 
 األفعال املضارعة معتلة اآلخر ابأللف أو الواو أو الياء تعرب كما يلي: •

،يف حالة الرفع عالمة اإلعراب الضمة املقدرة:  .1 ، خيشى  . يدعو   جيري 
، لن يدعو   .2  ، لن جيري .يف حالة النصب عالمة اإلعراب الفتحة املقدرة يف املعتل اآلخر ابأللف والفتحة الظاهرة يف املعتل ابلواو والياء: لن خيشى 
، مل يدُع، مل جيِر. .3  يف حالة اجلزم عالمة اإلعراب حذف حرف العلة: مل خيش 

مبني

على السكون إذا 
وةنون النسبهاتصلت 

على الفتح إذا اتصلت
نون التوكيدبه

مجزوم

سبق بأداة جزم ولم 
ة أو يتصل بنوني النسو

التوكيد

ً ال تكتْب شيئاً س يئا

أناقتكتهمليال 

منصوب

سبق بأداة نصب ولم 
ة أو يتصل بنوني النسو

التوكيد

لن أعصي هللا 

يهملواالطالب لن 
دروسهم

مرفوع

لم يسبق بناصب وال
ن بجازم ولم يتصل بنو
دالنسوة أو نون التوكي

الطالب يحفُظ الدرس

مالصالحان يحبان العل
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 ان دائًما وحركة البناء حسب النطق.مبنيواملاضي الفعل األمر  /2

 
 

  

ني الفعل الماضي مب
على السكون

ر إذا اتصل بالضمائ
ناتاء المتكلم ، : 

.الفاعلين 

كتْبتُ 

كتْبنا

ني الفعل الماضي مب
على الضم

إذا اتصل بواو 
الجماعة

الطالب كتبوا 
دروسهم

ني الفعل الماضي مب
“لاألص”على الفتح 

إذا اتصل بتاء 
، التأنيث الساكنة
ألف االثنين

كتَب محمد درسه

كتبت ، كتبا

إذا الفعل األمر مبني على الفتح
اتصلت به نون التوكيد

.ادرسنَّ ياخالد

الفعل األمر مبني على حذف 
النون

إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف 
االثنين أو ياء المخاطبة

ذاكروا

اجتهدا

اكتبي

الفعل األمر مبني على حذف 
حرف العلة

إذا كان معتل اآلخر بالواو أو 
األلف أو الياء

ادعُ 

اخشَ 

صل   

ناالسكوالفعل األمرمبني على 
“األصل”

اذهبْ 
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 .املنقوص واملقصورسادًسا:  •

 
 

المنقوص

ء هو االسم المعرب المنتهي بيا
:الزمة

القاضي، قاض  

يرفع بضمة مقدرة وجير 
تحة بكسرة مقدرة وينصب بف

. ظاهرة

(.مررت بقاضِ –جاء قاٍض )إذا كان نكرة يف حالة الرفع واجلر حتذف ايء املنقوص ويعوض عنها بتنون الكسر
(.رأيت قاضياً )، أو جاء منصواب (جاء قاضي املدينة)، أو أضيف (جاء القاضي)إذا عرف أبل وتثبت ايؤه

المقصور

هو االسم المعرب المنتهي بألف
عصا، مصطفى: مقصورة

لى تقدر مجيع احلركات ع
االسم املقصور
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 املمنوع من الصرف.سابًعا:  •

مررت ابملساجِد،  ثل:املمنوع من الصرف ال ينون، وجير ابلفتحة نيابة عن الكسرة، مثل: مررت مبساجد  كثرية، إال إذا عرف أبل أو أضيف، فإنه جير ابلكسرة، م
 ومررت مبساجِد احلي.

 املمنوع من الصرف لعلة واحدة:  .1
 جرحى( –صحراء  –االسم والصفة املختومة أبلف التأنيث املقصورة أو ألف التأنيث املمدودة )هنى  .1
 ()عواطف، مصابيحوهو كل مجع تكسري يف وسطه ألف ساكنة بعدها حرفان، أو ثالثة أحرف وغريها،  ما كان على صيغة منتهى اجلموع " مفاعل، ومفاعيل .2

 املمنوع من الصرف لعلتني:  .2
 + التأنيث )عائشة، مكة، سعاد، بدور( العلم .1

 + الرتكيب املزجي )حضرموت، بعلبك، بورسعيد(  
 + العجمة )إبراهيم، إمساعيل، يوسف، يعقوب(  
 + زايدة األلف والنون )عثمان، عمران، شعبان، رمضان(  
 + على وزن الفعل )يزيد، يعرب، أمحد، أجمد، ينبع، تدمر(   
 + العدل: ومعناه حتويل االسم من وزن آلخر واألغلب أن يكون على وزن )فُ ع ل( )ُعم ر، زُح ل، ُهبل، زُفر، ُقزح، مُجح(  

 (ن، يقظان، حريان، راي+ خمتومة أبلف ونون )عطشانالصفة 
 (أبيض، أكرم، أفضل، أحسن، أعظم+ وزن )أفعل( الذي مؤنثه )فعالء( )    
 +العدل )أحاد، موحد، ثالث، مثلث، ُأخر(    


