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 ( ماء الخمسة إعراب المثنى وجمع المذكر السالم واألس )

 لف (األعالمات اإلعراب الفرعية هي ) الواو * الياء * 

 مع المذكر السالم واألسماء الخمسة ( العالمات الفرعية ) المثنى وجما يعرب ب

 ه دن على مفر* المثنى : اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونو

 ذة : تلميذتان                     كاتب : كاتبان ميتلميذ : تلميذان                     تل    

 عالمة إعراب المثنى 

  لفالولدان : فاعل مرفوع باأل .  الولداناأللف في حالة الرفع                             حضر 

 الورقتين : مفعول به منصوب بالياء     لورقتيناقطعُت             الياء في حالتي النصب والجر       

 ه. دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرد* جمع المذكر السالم : اسم ي

 ن مثقف : مثقفون           مهندس : مهندسو: مسلمون                                 مسلم      

 عالمة إعراب جمع المذكر السالم 

 اعل مرفوع بالواو شهر رمضان      ف لمسلمونالواو في حالة الرفع                              يصوم ا

 مفعول به منصوب بالياء               المحتاجينتساعد الدولة ء في حالتي النصب والجر                   اليا

 ( فو   -ذو    -  حم  -أخ  -) أب   ي: وه* األفعال الخمسة 

 ، الياء في حالة الجر تعرب بعالمات فرعية الواو في حالة الرفع ، األلف في حالة النصب 

 ة تعرب بهذه العالمات بشروط معينولكن 

 * اإلضافة ماعدا ياء المتكلم 

 ف إليه جر مضاالكاف ضمير في محل     كأبو

 سعيد مضاف إليه     سعيدأبو 

  أمثلة لألسماء الخمسة 

 كان محو ك كريم ا                  محو : اسم كان مرفوع ابلواو ألنه من األمساء اخلمسة

مال               ذا : خرب كان منصوب ابأللف ألنه من األمساء اخلمسة ا الرجل ذكان   
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 األسئلة

 :تار اإلجابة الصحيحة من بين األقواس اخ

 فوه   (  -فيه    -فاه  ( أغلق أحمد   ........................                 )1

 الياء  ( -الواو    -األلف   حق حقه      عالمة إعراب الكلمة التي تحتها خط    )   ذي( اعط كل 2

 الياء  (   -األلف     -او  (  عالمة نصب جمع المذكر السالم  هي  )  الو3

 الياء  ( -او  الو  - األلف  عالمة إعراب الكلمة التي تحتها خط    )  م      كري حماك(  إن 4

 -الواو    -األلف   عالمة إعراب الكلمة التي تحتها خط    )     "المؤمنون ( قال تعالى " قد أفلح 5
  الياء  (

 : اإلعراب فيما يأتي ، وبيني عالمة والمثنى وجمع المذكر السالم ء الخمسة عيني األسما

 .   أبو بكر صحابي جليل -1

 م عليك ( الدهر يومان : يوم لك ، يو2

ا  ذو خلق  3( إنَّ حممدم

يتحرُك الالعبون بحماس( 4  

 اعربي ما تحته خط في الجمل اآلتية :
 

 اقلع الطيارون من مطارين .
 

 أطاع سعدٌ أبــاه .

 

 رابهاــإع الكلمة 

  الطيارون 

  مطارين 

  اه أب
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  ــابةاإلج

 :األقواس تار اإلجابة الصحيحة من بين اخ

 فوه   (  -فيه    -فاه ( أغلق أحمد   ........................                 ) 1

 ( الياء  -الواو    -األلف   حق حقه      عالمة إعراب الكلمة التي تحتها خط    )   ذي( اعط كل 2

 ( الياء    -األلف     -او  (  عالمة نصب جمع المذكر السالم  هي  )  الو3

 الياء  ( -الواو    -  األلف  عالمة إعراب الكلمة التي تحتها خط    ) م      كري حماك(  إن 4

 -  الواو  -األلف   عالمة إعراب الكلمة التي تحتها خط    )     "المؤمنون ( قال تعالى " قد أفلح 5
  الياء  (

 : اإلعراب ني عالمة فيما يأتي ، وبيوالمثنى وجمع المذكر السالم ء الخمسة عيني األسما

 الواو     .   بكر صحابي جليل أبو -1

  األلف      م عليك : يوم لك ، يو يومان( الدهر 2

ا  ذو خلق               الواو  3( إنَّ حممدم

 4( يتحرُك الالعبون بحماس        الواو

 اعربي ما تحته خط في الجمل اآلتية :
 

 اقلع الطيارون من مطارين .
 

 أطاع سعدٌ  أبــاه .
 رابهاــإع الكلمة 

 كر سالم فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذ الطيارون 

 مثنى وعالمة جره الياء ألنه اسم مجرور  مطارين 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة  اه أب

 والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه .
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