
 : األمثلة

 :المجموعة األولى

 أين   قضيت إجازتك؟

يف ؟ افِر في الصَّ  إلى أين   تُس 

 . أين رفاقُك؟

ه ْعد   زياد أنجز و 

ه ْعد   أنجز زياد و 

 هل أنجز زياد وعده ؟

 من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه

 .الكذب من عالمات النفاق

 .كل من كسب يدك

 :المجموعة الثانية

 .قامت الصالة

 .أديت الصالة

 .خشْعُت في الصالة

ه ْعد   .ينِجزُ  زي اٌد و 

 .لن ينجز زياد وعده

 لم ينجز زياد وعده

) و( أين  : )الكلمات التي ُوضِع تحتها خط في أمثلة الطائفة األُولى وهي  تأمَّل : الشرح ز   تجْد آِخر  ُكل منها قد ( ِمنْ )و ( أنج 

ْوضُع الكلمة من الجملة ، فـ ثب ت  على حالة واحدة مهما تغير   ت ا الف ْتح  في جميعل  ( أتنجز)و ( أين)م  األمثلة التي وردتا فيها،  زم 

ِت السكون( ِمنْ )و  ل زم  . 

ا ال يتغيَُّر آِخُره مهما اختلف ْبنياً، والمبنياُت هْي  إنَّ هذه الكلماِت وأمثال ه ا ِمم  ي م   جميُع الحروِف،: موضعه من الجملة يُْدع 

نَّ أصنامكم تاهلل: )التوكيد نحو والماضي واألمر مطلقا ، والمضارُع الذي اتصلت به نون  ة نحو (ألكيد  ، أو نون النًْسو 

وطائفة قليلة من األسماء( أوالدهُنَّ  الوالدات يُْرِضْعن  :) . 

ْل كلمة قد تغير آخرها بسبب اختالف موقعها من الجملة، فجاءت  ، ت جْدها(الصالة)انتقل اآلن إلى أمثلة الطائفة الثانية وتأمَّ

ةً مرفوعةً وم ر  ةم  منصوبة ومرة مجرورة رَّ . 

د ت فيها تجدها( يُنِجُز )ثمَّ تأمل كلمة  ر  رة مرفوعة،  في األمثلة الثالثة التي و  قد تغير آخرها من ِمثال إلى آخر فجاءت م 

ة مجزومة ومرة منصوبة، ومرَّ . 

ا يتغير آِخُره بتغير موقعه من الجملة أو بات بسبب العواِمِل  إن هذه الكلمات وأمثالها ِممَّ باً، والُمْعر  ى ُمْعر  الداخلة عليه يُْدع 

ة، واألسماء إال الفعلُ : هي  ارُع الذي لم تتِصْل به نون التوكيد أو نون النْسو  طائفة قليلة منها الُمض  . 

  

رَّ بك، والضم : أن أنواع البناء أربعة وهي  -1 : بقي عليك أن تعلم سر نحو والك( صاُموا)و ( حيثُ : )السكون والفتح كما م 

هؤالء) ). 

الرفع والنصُب والجْر والجزمُ : واًن أنواع اإلعراب أربعة أيضا  وهي  -2 ُب يكون مرفوعاً ومنصوباً  . فالفعُل الُمعر 

ر ولكنه ال –كما رأيت  –ومجزوماً  مُ . يج  واالسم المعرُب يكون مرفوعا ومنصوباً ومجرورا  ولكنه ال يُْجز  . 

 القواعـــد

بنيُّا ما ي ثبُت آِخُره على حاٍل واحدٍة في جميع التراكيب، :الكلمات قسمان  -1 ى م  م  وما يتغي ُر آِخُره لتغير موقعه من . ويُس 

باً  الجملة أو بسبب األدوات الداخلة عليه ويسمى ُمْعر  . 



ِصل ةُ بنون التوكيد أو األمر واألفعال المضارعةُ المت الحروف كلها مبنيَّةٌ ، وكذلك جميُع األفعال الماضية، وجميُع أ فعال -2

قليلة من األسماء نون النسوة، وطائفةٌ  . 

ارُع الذي لم يّت صل به نون التوكيد أو نون النِّسوة -3  .األسماُء ُكلَّهُا معربة إال طائفة يسيرة منها وكذلك الفعل الُمض 

ْير  : يضاً أربعة أ السكوُن والضم والفتُح والكسُر، وأنواع اإلعراب: أنواع البناء أربعة  -4 فع والنصُب والجرُّ والجزُم، غ  الر 

رُّ  أن األسماء  ال ُم واألفعال  ال تُج  تُْجز  . 

 : نموذج معرب

 .أكرم من أكرمك

أنت. فعل أمر مبنى على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقدير: أكرم  .  

اسم موصول بمعنى الذي مبنى على السكون في محل نصب مفعول به: من  . 

تقديره هو يعود على من، والكاُف ضمير  فعل ماض مبنى على الفتح الظاهر والفاعل ضمير مستتر جوازاً : أكرم  : أكرمك 

  به متصل مبنى عل الفتح في محل نصب مفعول

 

 

 

السنة األولى ثانوي إعدادي: الدراسي   . 

الدرس اللغوي: المـــــــــــــــــــادة   .  

ناء واإلعرابالب: الموضـــــــــــــوع   .  

  

 : تعاريف -1 

كلمات معربة ، وأخرى مبنية: تنقسم الكلمات إلى قسمين  –  . 

يتغير تبعا لتغير موقعها اإلعرابي في الجملة ، أو باختالف   هي التي يلزم آخرها صورة واحدة و ال : الكلمات المبنية /

 : العوامل التي تتصدرها ، مثل

أعجبت بذلك  الفتى. / إن ذلك  الفتى حسُن االجتهاد . / أحسن ذلك  الفتى االجتهاد : { ذلك } اسم اإلشارة  *  . 

، { فاعال } رغم مجيئه في الجملة األولى  إن اسم اإلشارة في هذه الجمل لزم آخره صورة واحدة هي البناء على الفتح –

َ  } وفي الجملة الثانية  اسم إنَّ اسما مجرورا بحرف الجر الباء} ة الثالثة وفي الجمل {   } 

هي التي يتغير آخرها تبعا لتغير موقعها اإلعرابي في الجملة ، أو باختالف العوامل التي تتصدرها ،  : الكلمات المعربة /

 : مثل

يٌص على وطنهإن الشباب  المغربيَّ حر/ يسعى الشباُب المغربي إلى ما فيه رفعة بلده : { الشباب } االسم المعرفة *  . 



موقعه اإلعرابي من فاعل مرفوع في الجملة األولى  الوارد في الجملتين تغير آخره بتغير{ الشباب } إن االسم المعرفة  –

الجملة الثانية في{ اسم إنَّ منصوب } إلى   . 

 : األحكام اإلعرابية و العالمات اإلعرابية -2

 : األحكام اإلعرابية أربعة وهي /

الجزم                 الجر                       النصب                         الرفع  

 : العالمات اإلعرابية خمسة وهي /

 : يعرب االسم المعرب بخمس عالمات إعرابية وهي –

الحذف       الحروف    الحركات النائبة   الحركات المقدرة   الحركات الظاهرة  

اإلعرابيةجرد تفسيري لبعض األحكام  / 1-2  : 

مشترك بين األسماء واألفعال و من عناصر الجملة التي تأخذ حكم الرفع نجد هو حكم إعرابي : حكم الرفع –أ  الفاعل  : 

ونائب الفاعل{ إن } و خبر{ كان }إطالقا،واسم   … 

ور حريصين على حرية كان المغاربة ُ على مر العص. / أدخل  األُب السرور  على أبنائه ليلة العيد  : أمثلة توضيحية *

 . ورفعة بلدهم

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: األُب  –  . 

اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: المغاربة ُ  –  . 

حكم النصب -ب و { ان ك} وخبر { إن } واسم  و الحال… المفعول ألجله / المفعول به : حكم تختص به المفاعيل مثل  : 

 … المستثنى في بعض أحواله

  

  

و حريصين في الجملة الثانية . الظاهرة على آخره  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: السرور  في الجملة األولى  –

نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم خبر كان منصوب وعالمة:   . 

حكم الجر –ج  أدخل األب} اسم العيد في جملة : ضاف إليه مثل دون األفعال ، و يأخذه الم تختص به األسماء :   … } 

بحرف الجر ، وصفة الموصوف المجرور مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ، واالسم المجرور  

… 

حكم الجزم -د  لْم : تختص به األفعال دون األسماء ، و يختص بالفعل المضارع الذي تتصدره إحدى حروف الجزم ، مثل  : 

 . ينِه خالٌد واجباته

حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: لم ْ  –  . 

فعل مضارع مجزوم بلم ، وعالمة جزمه حذف حرف العلة: ينه  –  . 

   : جرد للعالمات اإلعرابية 2-2



يعرب بالحركة الظاهرة جميع األسماء: المعرب بالحركات الظاهرة  –أ    :معربة المنتهية بحرف صحيح ، مثل واألفعال ال  

على أفضل ِ النتائج ِ  يحصُل التلميذ المجّد ُ}   } 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: يحصُل  /  . 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: التلميذ ُ  /  . 

نعت تابع لمنعوته في رفعه ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: المجّد ُ  /  . 

حرف جر مبني ال محل له من اإلعراب: على  /  . 

اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف: أفضِل  /  . 

مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  مضاف إليه: النتائج  /  . 

والمقصورة ، واألفعال المعتلة اآلخر ، مثل  تعرب بالحركات المقدرة األسماء المنقوصة: لمعرب بالحركات المقدرة ا -ب

يخشى الجاني حكم القاضي} :  .} 

فعل مضارع مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر: يخشى  /  . 

لى آخره استثقاالفاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة المقدرة ع: الجاني  /  . 

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف: حكم  /  . 

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره لالستثقال: القاضي  /  . 

  واحدة ال تتغير ال محل لها من اإلعراب ، وتلزم صورة  تجدر اإلشارة إلى أن الحروف كلها مبنية - : مالحظة هامة -

 


