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ــــــــــــــــ:نتناول في هذه المحاضرة
.األمساء املرفوعة وتوابعها 

. األمساء املنصوبة وتوابعها
. األمساء ارورة وتوابعها  
. إعراب الفعل املضارع

. ما يعرب بعالمات فرعية من األمساء 
. تدريبات



  الفاعل-١

 نائب الفاعل -٢

األسماء    
المرفوعة    

. احلقظهر  

. األمرقُضي    

. رحيمٌ اُهللا    املبتدأ واخلرب     -٣

 اسم كان وأخواا  -٤

  خرب إنَّ وأخواا   -٥

.غزيرا املطر      كان   

.  غفورٌ إنَّ اهللاَ 



 نعت املرفوع      -١

 العطف على ملرفوع -٢
توابع 

األسماء   
المرفوعة 

.قيِّمةٌ   فيها كتٌب         

    العدلُُ  و ظهر احلق.

. ناجحون كلُّهم الطالب   توكيد املرفوع       -٣

.سديدٌ الرأي  هذاُ    البدل من املرفوع  -٤



:األمساء املنصوبة     

خبر آان أو إحدى أخواتها      -١
اسم إن أو إحدى أخواتها      -٢
المفعول به  -٣
المفعول المطلق    -٤
 المفعول ألجله  -٥ 
) ظرف الزمان والمكان     (المفعول فيه   -٦
الحال    -٧
 التمييز-٨
المستثنى -٩
المنادى  -١٠

مفيدا الكتاب كان
. حيققون اهلدف  الالعبني  ليت

.السائلَ    وال تنهر اليتيمَ  ال تقهر  
. مجيالً  صربااصِبْر 

.شكرانصلى هللا  
.صباحايذهب إىل عمله 

.سعيداأقبل علينا األستاذُ    
.حريرا  اشتريت مترا  

.فَْصالًقرأت الكتاب إال 
. ، اغفْر يل ذنيب الدعاءِ  مسيَعيا 

مثــــــــــالاالسم املنصوب



 نعت املنصوب       -١

 العطف على املنصوب -٢
توابع 

األسماء   
المنصوبة   

خري  القوىَّ     إن املؤمنَ   
. من املؤمن الضعيف       

.الطالَبواستقبلْنا األساتذةَ  

.كلَّه    قرأت الكتابَ  توكيد املنصوب         -٣

كوكَب      شاهدت   البدل من املنصوب -٤
. أمَّ كلثوم       الشرق



 حبرف اجلر      -١

األسماء    
المجرورة   

.  الكليةِ  إىل   البيِت    منخرج   

  املنضدةِ  على   الكتاب  .      

 باإلضافة -٢

.املدينِةصليت يف مسجِد       

    .القاهرِةخترَّجت يف جامعِة        



 نعت ارور     -١

 العطف على ارور  -٢
توابع 

األسماء   
المجرورة  

. كرميٍ  رجلٌ من أصٍل    

سافرت إىل القاهرةِ   
.فاإلسكندريةِ    

  على   وزِّعت اجلوائز        توكيد ارور     -٣
.مجيِعهم    الطالب

فُتحْت مصر يف عهد            البدل من ارور  -٤
 بن اخلطاب عمرَ   الفاروِق



 ـــــــــ:إعراب الفعل املضارع :رابعا
يرفع الفعل املضارع إذا مل يسبقه    : احلالة األوىل 

. ناصب وال جازم  

اهللا أهل العلم درجاتيرفع .
.تعملون اهللا بصري مبا

  .العهد حتفظان   أنتما 

يفعالن ، وتفعالن ، ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلني ،                            (: األفعال اخلمسة هي    
).وما على وزهنا      



  النواصب ينصب الفعل املضارع إذا سبقه ناصب من             :احلالة الثانية 
: اآلتية

) .أَنْ ، ولن ، وكي ، والم التعليل              (

. يل باخلريتدعَو أنسرين  
.  يف طلب العلم أقصَر لن

.   املغفرةيطلبا  كي عكفا يف املسجد 



:  ما يعرب بعالمات فرعية من األمساء     :خامسا
ـ          ــــــــــــــــــ

.   األمساء املمنوعة من الصرف       
أبوك ، وأخوك ، ومحوك ، وفوك ، وذو                         :  هي    ، و   األمساء اخلمسة   

). مبعىن صاحب   (
. مجع املذكر السامل     

. املثىن  
. مجع املؤنث السامل    



يجزم الفعل املضارع إذا سبقه جازم من     :احلالة الثالثة  
    :اجلوازم اآلتية 

). مل ، وملّا ، وال الناهية ، والم األمر                (

!، فكيف يغفر هلم    يؤمنوا  مل 
.  بعدحيضْر ملَّا
. ذكر اهللاِ  تنَس ال



 إذا سبقه أداة من أدوات اجلزم اليت جتزم فعلني ، ومنها أدوات الشرط     
: اآلتية

)إنْ ، وَمن ، وما ، ومهما ، ومىت (

 ويجزم املضارع    

.  سقطه   َيكثرْ   كالمه   َيكثرْ   َمن 
.  لك األجر ضاعْفي العمل تتقْن إنْ
. األزهارتتفتح  الـربيع   يأِت مىت



. مجع املذكر السامل      ـ       ـــــــ
: مثل.بالياء   ، وينصب ويجر بالواويرفع مجع املذكر السامل            

. باملباراة املشاهدون     استمتع   –
.  حلديقة احليوان حيافظون على البيئة                  الزائرينليت   –
.  املخلصني    املؤمنني     َيرضى اُهللا عن   –

) مجع سنة: مبعىن صاحب ، وسنون   : أولو (يعرب إعراَب مجع املذكر السامل  
). األلبابأولو إمنا يتذكر (–
. اليت مرت على وفاته     السنني ال أعلم عدد   –



ـ   املثىن   ـ
: مثل.بالياء   ، وينصب ويجر لفباأل املثىنيرفع           

.  قدميان  صديقان زارين  •
. العربيَّْين  الضيفَْين    أكرمت   •
.  عربيَّْين    بزائَرْينسعدت •

 :يف األمثلة اآلتية ، وأشباهها) كالمها، وكلتامها(يعرب إعراَب املثىن 
.كالمهازارين الصديقان •
.كلَتْيهما وأكرمت الطالبَتْين •



ـ   مجع املؤنث السامل      ـ   ـ ــــ
:مثلبالكسرة وينصب بالكسرة ويجر بالضمة يرفع مجع املؤنث السامل  

•ْضن أبصارهن   املؤمناتالصاحلات َيغض .
. املثالياِتالطالباِتكرمت اجلامعة •
. النااِت باملعيداِتتستعني الكلية  •

).مبعىن صاحبات : أوالت(ويعرب إعراَب مجع املؤنث السامل الكلمة 
. الدينبأوالتِ تزوج •
. العلم مصابيح للهدىأوالِتكأن •



تدريبات


