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( يتقّدم الخبر عن المبتدأ أو اسم الناسخ إذا كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا مضافا ومضافا إليه  1

 والمبتدأ أو اسم الناسخ نكرة

 ’’واجبات          وعليّ         ’’حقوق           مثال: * لي

 مبتدأ             خبر           مبتدأ          خبر

 

  

 

 

    واجبات        وعليّ            ’’حقوق            لي           أصبحت’’ 

 اسم أصبح       خبر أصبح  اسم أصبح   خبر أصبح       ناسخ فعلي

 

 

     ّواجبات            وعليّ         حقوقًا           لي                     إن’’  

 اسم إنّ           خبر إنّ          اسم إنّ        خبر إنّ       ناسخ حرفي

 

 

( النواسخ الفعليّة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر : كان ــ ظّل ــ أصبح ــ صار ــ ليس ــ مازال ــ أضحى  2

 بات ــ ما برح ــ ما فتئ ــ ما انفّك ــ ما دام.  ــ أمسى

    . النواسخ الحرفيّة تنصب المبتدأ وترفع الخبر : إّن ــ أّن ــ كأّن ــ لكّن ــ لعّل ــ ليت 

 في النجاح  ’’ أمل     مثال: * هناك 

 مبتدأ        خبر          

 

    ح  في النجا’’ أمل             هناك       ما زال  

 اسم ما زال       خبر مازال        ناسخ

  

     أمًًل في النجاح                هناك          إّن 
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 اسم إنّ               خبر إنّ       ناسخ

 

 ( يتقّدم المفعول به عن إذا ورد المفعول به ضميرا متُّصًل بالفعل والفاعل اسما ظاهرا. 3

 لو تجّد وتثابر نتائج ممتازةالحصوُل على    مثال: يمكنك

 فاعل               مفعول به   

 

 ( نستعمل الناسخ الحرفي " إّن " لتأكيد جملة اسمية 4

 إّن العفَو من شيم  الكرام              من شيم  الكرام  ’ مثال: العفو

    نستعمل المفعول المطلق لتأكيد جملة فعلية 

ْه لسانَك عن النميمة   مثال: ّ ه لسانَك عن النميمة  تنزيًها         نَز  ّ  نَز 

 ( المفعول المطلق هو مصدر من فعل سبقه في الجملة ويكون منصوبا. 5

    مفعول مطلق ) للتأكيد( تأنيبًا أنّبت المتكاسل : 

    )؟ :مفعول مطلق )لبيان النوع  مالك تمشي مشيةَ المتكبّر 

     مفعول مطلق )لبيان العدد(ثًلث سفرات هذا العامسافرت : 

 ( المفعول ألجله ــ مصدر منصوب عادة ــ يبيّن سبب وقوع الفعل بإلقاء السؤال عادة: لماذا 6

     ستراحة قصدت الريف  رغبة في اال 

     إعجابا هتف المتفّرجون 

     للوقاية لقّح الطبيب التًلميذ 

     ليؤّدي مهّمة سافر أبوك       في مهمة سافر أبوك        

 ( الحال يبيّن كيفيّة وقوع الفعل ويكون اسما نكرة لصاحب الحال معرفة 7

     متحان  مبتهجا خرجت من قاعة اال 

     وهو مبتسم قدم أخوك 

      ّشيئا فشيئا تدّربت على آلة الفص 

       مستعطفا ا ستوقفني متسّول 

      يهّش ويبّش في وجهي المضيّفُ ا ستقبلني 

  ( المستثنى بإاّل هو اسم تّم استثناؤه من الحدث الواقع في الجملة 8

      إاّل منطقة الصحراء زرت البًلد التونسية      زرت البًلد التونسية كلّها ولم أزر منطقة الصحراء 

      ّعليٍّّا األصدقاُء في الموعد إالّ حضر        ’’حضر األصدقاُء في الموعد ولم يحضر علي 

 ( البدل يأتي بعد المبدل منه لتوضيحه ومزيد تدقيقه وهو يتبعه في عًلمة اإلعراب 9

   بالعدل عمرُ  * اشتهر الخليفةُ الراشديُ      بالعدل الخليفةُ الراشديُ  * اشتهر عمرُ 

 بدل                                                           بدل                        

( التمييز هو اسم يوّضح اسما مبهما قبله يأتي عادة منصوبا بعد المقادير والمكاييل والموازين  10

 المقاييس
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     (من الدنانير ) أو دينارا بجيبي عشرون 

       وظيفتها                        ( من الزيت ) أو  زيتا في القارورة لتر 

     تمييز                       ( من القماش ) أو قماشا اقتطعت مترين 

     ( من اللحم ) أو لحما اشتريت كيلو غراما 

 : تتحّدد وفق وظيفتها النحويّة في الجملةعًلمات إعراب األسماء ( 11

 
 الجرّ  النصب الرفع

 ولٍدّالولدّ ّالكسرة: الفتحة:ّولًداّالولدّ  الضمة:ّولٌدّالولدّ  االسمّالمفرد

 الياء:ّولدْينّالولدْين الياء:ّولدْينّالولدْين األلف:ّولدانّالولدان االسمّالمثن ى

 جمعّالمذكرّالسالم

الواو:ّمعل مونّ

 المعل مون
ين ينّالمعل م  ين الياء:ّمعل م  ينّالمعل م   الياء:ّمعل م 

 جمعّالمؤنثّالسالم

ة:معل ماٌتّ الضم 

 المعل ماتّ 

معل ماٍتّّالكسرة:

 المعل ماتّ 

الكسرة:ّمعل ماٍتّ

 المعل ماتّ 

 الياء:ّأبيك األلف:ّأباك الواو:ّأبوك األسماءّالخمسة

 

 نون التثنية ونون الجمع إذا كان االسم معّرفا باإلضافة تحذف مًلحظة:

    معلّما المدرسة           المعلّمان 

    معلَّمْي المدرسة           المعلّمْين 

    معلّمو المدرسة           المعلّمون 

    ين ي المدرسة           المعلّم   معلّم 

        فاعل ــ مبتدأ ــ خبر ــ اسم كان ) وأخواتها( ــ خبر إّن ) وأخواتها (  المرفوعة الوظائف النحويّة :

 نائب فاعل ــ نعت ــ بدل .

        مفعول به ــ خبر كان ) وأخواتها ــ اسم إّن )وأخواتها( ــ مفعول ألجله  المنصوبة الوظائف النحويّة :

 ــ مفعول مطلق ــ حال ــ نعت ــ بدل ــ تمييز.

        مضاف إليه ــ اسم مجرور ــ نعت ــ بدل المجرورة: الوظائف النحويّة 

األسماء الممنوعة من التنوين هّي التي ال تنّون إطًلقا إذا كانت نكرة فترفع بضّمة واحدة  ( 12

 وتنصب بفتحة واحدة وتجّر بفتحة واحدة .

 من هذه األسماء :* أسماء علم : فاطمة ــ تونس ــ

 ن* صفات على وزن : أفعل ــ فعًلء ــ فعًلن : أحسن ــ حسناء ــ جوعا                      

 * أسماء على وزن : مفاعل ــ مفاعيل ــ فوائد ــ مواعيد                      

  نجًلءَ  من أفضلَ  دراسيةٍّ  نتائجَ  على مريمُ  مثال: تحّصلت
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 : تتحّدد بحسب نوعيّة هذه األفعالعًلمات إعراب األفعال المضارعة ( 13

 المضارعّالمجزوم المضارعّالمنصوب المضارعّالمرفوع 

ــّنحنّــّهوّــّّأنا

 هيّ 

ةّفيّكلّأنواعّ الضم 

األفعالّمعّثبوتّحرفّ

العل ةّفيّمعتلّالالمّ

مهماّكانتّحركةّعينّ

 الفعل

الفتحةّفيّكلّأنواعّ

األفعالّمعّثبوتّحرفّ

العل ةّفيّمعتلّالالمّ

مهماّكانتّحركةّعينّ

 الفعل

*ّالسكونّفيّالصحيحّ

 السالم

 *ّالفتحةّفيّالمضاعف

ّ*ّحذفّحرفّالعل ةّفي

 معتل ّالالم

أنتّــّأنتماّــّأنتمّــّ

 هماّــّهم
 حذفّالنون حذفّالنون ثبوتّالنون

 

*مع الضميرين : أنتّن ) حرف المضارع :ت ( وهّن ) حرف المضارع : يــ ( نون النسوة تبقى ثابتة 

 في المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم.

 أن ــ لن ــ كي ــ حتى ــ لـ ) الم التعليل ( ( أدوات نصب األفعال المضارعة : 14

َي األَمانةَ. سَّ براحة  الضمير  حتى أَف َي بوعدي وأَُؤّد   * مثال: لن أُح 

 ( أدوات جزم األفعال المضارعة : لم ــ لـ ) الم األمر ( ــ ال ) الناهية مع الخطاب فقط ( 15

 مثال: ال تْسهُ عن أداء  واجباتك َوْلتَع  حقوقَك .

نطًلق من المضارع المجزوم ثم حذف أداة الجزم وحرف  16 ( فعل األمر : للحصول عليه ، يجب اال 

حسب  مكسورة المضارع . إذا كان الحرف األول ساكنا ــ بعد الحذف ــ إضافة همزة وصل مضمونة أو

 حركة عين الفعل

 مثال: بَق َي ــ لم يَْبَق ــ ا ْبقَ 

 اُْدعُ َدَعا ــ لم يَْدُع ــ        

 َمَضى ــ لم يَْمض  ــ ا ْمض        

ُل األمر منه يكون بهمزة  ا نتبه: لْ قطع مفتوحة إذا كان الفعل على وزن أَْفعََل ــ يُْفع   : أَْفع 

  ( تصريف الفعل المضاعف : إنتبه إلى رسم الشدة في حالة اإلدغام وعدم رسمها في حاالت 17

 في المضارع المجزوم تفكيك اإلدغام. إنتبه أيضا إلى الفتحة

 مثال : الفعل عدّ 

 نحن عَدْدنا ــ أنت  عَدْدت  ــ هم عدُّوا ــ هن عَدْدن  الماضي : 

ّين ــ أنتن تَْعُدْدَن ــ هنّ   المضارع المرفوع:  يَْعُدْدنَ  أنت تَعُدُّ ــ أنت  تَعُد 

ي ــ أنتم لم  المضارع المجزوم :   تَعُدُّوا ــ أنتن لم تَْعُدْدنَ أنت لم تَعُدَّ ــ أنت  لم تَعُّد 

ي ــ ُعدَّا ــ ُعدُّوا ــ اْعُدْدنَ  األمر:   ُعدَّ ــ ُعّد 

 مثال: الفعل أََعدَّ: الماضي: نحن أَْعَدْدنَا ــ أنت أَْعَدْدَت ــ هم أََعدُّوا ــ هّن أَْعَدْدنَ 

ْدَن ــ المضارع المرفوع:  يَن ــ أنتن تُْعد  ّد  دُّ ــ أنت تُع  ْدنَ  أنت تُع   هن يُْعد 

ّد ي ــ  المضارع المجزوم: دَّ ــ أنت لم تُع  ْدنَ  أَنت لم تُع  دُّوا ــ أنتن لم تُْعد   أنتم لم تُع 

ْدَن .  : األمر دُّوا ــ أَْعد  دَّا ــ أَع  ي ــ أَع  ّد  دَّ ــ أَع   أَع 

معتل العين : االعتماد على القاعدة اللغويّة : إذا ا لتقى ساكنان يحذف  ( تصريف الفعل األجوف : 18

 ما سبق عند التصريف في مختلف األزمنة .
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 : الفعل : عاد : الماضي : نحن عدنا ــ أنت عدت ــ هما )ث( عادتا ــ هم عادوا ــ هن عدن 1مثال : 

 هن يعدن أنت تعود ــ أنت تعودين ــ أنتن تعدن ــ المضارع المرفوع: 

 أنت لم تعد ــ أنت لم تعودي ــ أنتم لم تعودوا  المضارع المجزوم: 

ي ــ ُعوَدا ــ ُعوُدوا ــ ُعْدنَ    األمر:  ُعْد ــ ُعود 

رن . :2مثال  رت ــ هم َساروا ــ هن س  رنا ــ أنت س   الفعل سار : الماضي : نحن س 

 أنت تسيرين ــ أنتن تسرن ــ هن يسرن . أنت تسير ــ المضارع المرفوع: 

 أنت لم تسر ــ أنت لم تسيري ــ أنتم لم تسيروا ــ أنتن لم تسرن.  المضارع المجزوم:

رْ   :األمر ْرَن. س  يُروا ــ س  يَرا ــ س  ي ــ س  ير   ــ س 

 : الفعل:أعاد : الماضي : أنا أعدت ــ أنت أعدت ــ هم أعادوا ــ هن أعدن. 3مثال: 

ْدَن .  :المضارع المرفوع  ْدَن ــ هن يُع  يدين ــ أنتن تُع  يد ــ أنت تُع   أنت تُع 

دْ    المضارع المجزوم:  ْدَن. أنت لم تُع  يُدوا ــ هن لم يُع  ي أنتم لم تُع  يد   ــ أنت لم تُع 

ْدَن.   :األمر يُدوا ــ أَع  يَدا ــ أَع  ي ــ أَع  يد  ْد ــ أَع   أَع 

 واللفيف : ضرورة المحافظة على حركة عين الفعل( تصريف الناقص  19

 * إذا كانت عين الفعل ضّمة تنقلب إلى كسرة مع أنت في المضارع واألمر

يَن ــ  مثال :  الفعل : دَعا : أنت َدَعْوَت ــ نحن َدَعْونا ــ أنت تدُعو ــ أنت تَْدع 
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