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 التعريف باإلضافة: املعارف  .1

 
 :أنواع املضاف إليه

 عاد إىل البيت منذ دقيقة - مفردة لفظ

 تركيب جزئي

 

 سافر منذ يوم واحد - نعت و منعوت

 قصد عمله منذ شروق الشمس - إليهمضاف و مضاف 

 خرج منذ ساعة و نصف - معطوف و معطوف عليه

 انقطعت أخباره منذ أصبح يف اخلارج - يةمجلة امس

 
 

 املتصلة ضمائر اجلر: املعارف  .2

 تسمى الضمائر اليت تشغل حمل املضاف إليه ضمائر جر 

 همـــــــب التقى هـــــــــفيشارك  كمــــــسألت عن كــــــــإلي عاد هاـــــــمن أخذ

 

 :كما تسمى الضمائر اليت تشغل حمل اجملرور ضمائر جر 

 ناــــــــــــمدرست/ ي ــــــــــمدرست للمتكلم

 كنــــمعلم/ كم ــــمعلم/  كماـــــمعلم/ كـــمعلم/ كــــمعلم للمخاطب

 هّنــبيت/ همــبيت/هما ـــبيت/ها ـــبيت/ هـــبيت للغائب

 

 :أهم وظائف ضمائر اجلر املتصلة 

 جمرور مضاف إليه

 ي إخوة أذكياءـــــل ي جديدةــــــــلعبت

 

 ضمائر اجلر مجيعها متصلة باالسم أو احلرف الذي قبلها 



 

 ضمائر النصب املتصلة: املعارف  .3

 ضمائر املتصلة يف حمل نصب ال

 :نصب متصل ضمريإذا اتصل الضمري بالفعل و كانت وظيفته مفعوال به مسي 

 للغائب للمخاطب للمتكلم

 يـــشكرن

 اـــشكرن

 استقبلـك

 استقبلـك

 استقبلـكما

 استقبلـكم

 استقبلـكن

 جازاه

 جازاها

 جازاهما

 جازاهما

 جازاهم

 جازاهن

مسي ضمري  (ليت / لعل / لكن / كأن / أّن / إّن ) النواسخ احلرفية إذا اتصل الضمري بأحد 

 .منصوبا لذلك الناسخ نصب متصل وكانت وظيفته امسا

 هاـليت ناــلعل كــلكن كماــكأن إنــهم إنــه

 

 

 

 (تقديم اخلرب على املبتدأ ) اجلملة االمسية .4

 :معرفا جاء قبل اخلرب و إذا ورد املبتدأ نكرة يكون بعد اخلرب  إذا ورد املبتدأ

 يف القفص عصفور   العصفور يف القفص

 بتدأمن أهم حاالت تقديم اخلرب على امل

 إذا كان جارا و جمرورا 

 و كان املبتدأ نكرة

 رفا مضافا و مضافا اليه إذا كان  ظ

 و كان املبتدأ نكرة

 فوق الطاولة كتاب يف اإلعادة إفادة

 

 

 

 (النواسخ الفعلية ) تقديم اخلرب على اسم الناسخ : اجلملة االمسية .5

 .نكرة و اخلرب جار و جمرور إذا كان اسم الناسخ خرب الناسخ على اسم الناسخ يتقدم

كما يتقدم خرب الناسخ على اسم الناسخ إذا كان اسم الناسخ نكرة و اخلرب ظرفا مضافا 

 .اليه او مضاف

 .يرد مرفوعا الفعلي اخلرب على اسم الناسخ تقدم إذا

 يف السيارة سائقها عندي موعد يف التعب لذة

 أصبح يف التعب لذة

 

 يارة سائقهاكان يف الس مازال عندي موعد



 

 (النواسخ احلرفية ) تقديم اخلرب على اسم الناسخ : اجلملة االمسية . 6

 

 .او جمرور انكرة و اخلرب جار إذا كان اسم الناسخ يتقدم خرب الناسخ على اسم الناسخ

كما يتقدم خرب الناسخ على اسم الناسخ إذا كان اسم الناسخ نكرة و اخلرب ظرفا مضافا 

 .و مضاف اليه

 .تقدم اخلرب على اسم الناسخ الفعلي يرد مرفوعا إذا

 يف البيت صاحبه أمامي حاجز يف التلقيح وقاية

 كأن يف البيت صاحبه لعل أمامي حاجزا إن يف التلقيح وقاية

 

 

 املفعول املطلق.7

 

 .يؤكد الفعل يف اجلملة بزيادة مصدره منصوبا يسمى هذا املصدر مفعوال مطلقا 

 .ر متمم يأتي عادة بعد فعل من لفظه وحكمه النصباملفعول املطلق مصد

 من معاني املفعول املطلق

 بيان العدد بيان النوع تأكيد معنى الفعل ولفظه

 ركع ركعتني انتصر انتصار البطال دفعه دفعا

 يرد املفعول املطلق  

 مركب جر مركبا نعتيا مركبا إضافيا مفردة

 استسلم التهمه التهاها

 ءاستسالم اجلبنا 

 شكره

 شكرا جزيال 

 نصحين 

 نصيحة فيها حب

 

 

 املثنى إعراب.8

 

 يصاغ االسم املثنى من االسم املفرد بزيادة ألف ونون أو ياء ونون يف آخره

 جمرورا منصوبا مرفوعا

 زيادة ياء ساكنة زيادة ياء ساكنة زيادة األلف

 التقيت باملهندسني رأيت املهندسني عاد املعلمان

  االسم املثنى إذا ورد مضافاوحتذف النون يف

 جمرورا منصوبا مرفوعا

 بي النحلالتقيت مبر رأيت مهندسي الفالحة عاد معلما السنة السادسة

 



 

 مجع املذكر السامل إعراب.9

 

 .يصاغ مجع املذكر السامل من االسم املفرد بزيادة ألف ونون أو ياء ونون يف آخره

 جمرورا منصوبا مرفوعا

 مدزيادة ياء  مدة ياء زياد واوزيادة 

 مررت بالصيادين رأيت الالعبني اجتمع املدرسون

 :وحتذف النون يف اجلمع إذا ورد االسم مضافا 

 جمرورا منصوبا  مرفوعا 

 مررت بصيادي القرية رأيت العيب الفريق الوطين اجتمع مدرسو اللغة 

 

 

 السامل مجع املؤنث إعراب.11

 

 .يؤخذ مجع املؤنث السامل من االسم املفرد املؤنث بزيادة ألف وتاء مفتوحة يف آخره 

 عالمات إعراب مجع املؤنث السامل

 الكسرة جرا الكسرة النائبة عن الفتحة نصبا الضمة رفعا

 سألت عن املهندسات شكر املدير املعلمات قدمت املمرضات

 

 اعراب األمساء اخلمسة. 11

 

 اخلمسة باحلروف إذا كانت مضافة إىل غري املتكلمتعرب األمساء 

 باإلضافةمعرف  معرف بــ ال

 عاد أبوك إىل البيت عاد األب إىل البيت

 شكر املدير أباك شكر املدير األب املثالي

 سألت عن أبيك سألت عن األب املتغيب

 باحلروف  إعرابهاعالمات 

 الياء جرا الياء نصبا الواو رفعا

 التقيت بذي القامة الطويلة يت أباكرأ عاد أخوك

 

 

 

 



 التمييز.21

 التمييز اسم نكرة يذكر ليزيل اإلبهام عن اسم أو مجلة قبله  وحكمه النصب. 

 التمييز يأتي للذوات بعكس احلال اليت تأتي للهيئات. 

 التمييز املفرد يتعلق باسم متقدم عليه يدعى مميزا. 

  لبيان العدديرد التمييز املفرد لبيان املقادير أو 

 متييز الفرد

 بعد أمساء العدد بعد أمساء املقادير

 كناية العدد العدد الصريح املساحة الكيل الوزن

استهلكت 

 دقيقارطال 

استعملت لرتا 

 حليبا

ابتعت 

هكتارا 

 أرضا

اشرتيت عشرين 

 كراسا

طالعت كذا 

 كتبا

أمساء مبهمة تزيل اإلبهام عن األمساء الدالة على املقاييس واملقادير واملوازين واملكاييل 

 .هذه األمساء باسم منصوب يسمى متييزا

 يكون متييز املقادير امسا منصوبا أو مركبا حبرف اجلر

 زرع جدي قنطارا من الشعري==( زرع جدي قنطارا شعريا 

 

 ياملركب املوصول. 21

 :يعرب االسم املوصول للمثنى باحلركات 

 اللتان/ اللذان : فريفع باأللف 

 قدمت الفتاتان اللتان جنحتا بامتياز ولدان اللذان حتصال على اجلائزة ناشطانال

 اللتني/  اللذين  : وينصب بالياء 

شكر املهندس الفالحني اللذين حسنا 

 انتاجهما

استقبلت الطبيبة املواطنتني اللتني تربعتا 

 بدمهما

 اللتني/  اللذين  : وجير بالياء 

التقيت بالالعبتني اللتني حتصلتا على  من فرنسارحبت بالسائحني الذين قدما 

 .البطولة

 يشغل املركب املوصولي وظائف خمتلفة يف اجلملة

 الذي يغرس الشوك ال جيين العنب مبتدأ

 أنتم الذين أثق بهم خرب

 حضر اجلائع يأكل ما مفعول به

 جنحت اليت سهرت الليالي فاعل

 إن من يعمل جبدية ينجح اسم ناسخ

 

 



 
 

 ف أتعّرف على الوظائف ؟كي

 

 ...مثال ؟...أسأل ..للتعرف على 

 ؟ مباذا املبتدأ

 الطقس بارد

 مباذا بدأت اجلملة  ؟

 اخرينا عن الطقس كيف هو كيف ؟ اخلرب

 ماذا ؟ اسم الناسخ

 أصبح الطقس باردا

 ماذا سبق  اجلملة ؟

 ما الذي يتبع اسم الناسخ ؟ ما الذي خري الناسخ

 الفاعل

 شكر املعلم التلميذ من ؟

 من قام بالعمل ؟

 من وقع عليه الفعل املفعول به

 املفعول به األول

 وهب اهلل االنسان عقال ما ؟

ا نوع الفعل ؟ فعل الزم ام م

 املفعول به الثاني ؟ متعدّّ

املفعول فيه 

 للزمان

 ؟متى

طا سينيمائيا شاهدت شري

 مساء األحد

 متى شاهدت الشريط

ه املفعول في

 للمكان

 ؟ أين

راجعت دروسي يف 

 احلديقة

 أين راجعت دروسي ؟

 ؟ملاذا املفعول ألجله

زرت ضيعة جدي للرتفيه 

 عن نفسي

 ملاذا زرت الضيعة

 مباذا أكدت اجلملة ؟ انتصرت انتصارا ساحقا مباذا املفعول املطلق

 كيف عاد أبي ؟ عاد أبي إىل البيت متعبا كيف احلال

 األوىلما هو وصف الكلمة  اجلديدةرة  السيا ما هو ؟ النعت

 بق االسم حبرف جر؟ل ٌسه القسم  تالميذ هل ؟ اجملرور

 ؟ النكرة ّرف االسما ُعمباذ مدير املدرسة مباذا ؟ املضاف اليه

 

 



 
 املرفوعات من األمساء سبعة:    األمساء املرفوعة

 

  مرض الولد  الفاعل 

  ٌفِتح الباب نائب الفاعل 

  لتلميذ جمتهدا املبتدأ 

 الدرس سهل اخلرب 

  كان الطقس باردا اسم كان وأخواتها 

 ان الطقس بارد خرب إن وأخواتها 

 واملعطوف ..النعت التابع للمرفوع.. 

 
 

 (بعضها  ذههو)  األمساء املنصوبة ثالثة عشر :  األمساء املنصوبة

 

  شكر املعلم التلميذ املفعول به 

 تقباال حارااستقبلته اس  املفعول املطلق 

  عدت اىل البيت ظهرا للزمان املفعول فيه 

  اجتهت شرقا للمكان املفعول فيه 

 قصدت للمدرسة طلبا للعلم هاملفعول ألجل 

 عدت اىل البيت فرحا احلال 

 اشرتيت رطلني سكرا التمييز 

 كان البحر هائجا خرب كان وأخواتها 

 ان البحر هائج اسم إن وأخواتها 

 والعطف  ... النعت التابع للمنصوب... 

 
 

 األمساء اجملرورة ثالثة:    األمساء اجملرورة

 
 يف احلديقة زهرة باحلرف  جمرور

 مدير املدرسة ناشط  جمرور باإلضافة 

 ...والعطف  ... النعت  تابع للمجرور

 

   

 


