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       النحو املقرر+  سادسال النحو للصف  أساسيات

 

 السادسرات السابقة املطلوبة للصف املها: أولا 

 

 :الكالم وما يتألف منه*                                                 
  -:أقسام هي ةتنقسم الكلمة في اللغة العربية إلى ثالث                             

 

 اسم                                            فعل                                         حرف             
 ليس اسما وال فعال        (اليقبل ال) مقترن بزمنما دل على حدث     (   ال)أو صفة ويقبل هو ما دل على ذات 

 وليس له معنى في ذاته                    (حدث وانتهى) فعل ماض*                                     :     قد يكون *

 إال إذا ارتبط بغيره                     (شاهد –درس –كتب )     (                                هند-أحمد) إنسان*   

 ....(إلى -من)حروف اجلر*           (يحدث اآلن ويستمر)فعل مضارع*      (                      نمر –أسد )حيوان*  

 .(.ثم -و)حروف العطف*                  ((أنيت)حروف حرف من يبدأ ب(                           )شجرة–قمح )نبات*  

  أ –هل)حروف استفهام*                      ( تدعو–يصلي –نعلم -أدرس)                                (قلم-باب)مجاد*  

 (وبه أمر سيحدث بالمستقبل)فعل األمر*               (حياء–شجاعة)معىن جمرد* 

 (صل–ساعد  –اجلس  –اكتب )                                                   
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 اإلشارة أمساء*                                                     

 

 للقريب                                                                  

 

             هؤلء                    هاتان                هذان                       هذه                     هذا         

 للجمع المذكر والمؤنث   للمثنى المؤنث           للمثنى المذكر                    المؤنثةمفردة          مفرد مذكر   .        

                                                       هؤالء فتيات          هاتان قصتان          هذان كتابان                ( وجمع غير عاقل)            هذا كتاب         

 هؤالء رجال                                                             (       هذه كتب )هذه فتاة.                                

 

 للبعيد                                                                         

 

                                أولئك                                             تلك                                              ذلك                

 للجمع المذكر والمؤنث                      (وجمع غير عاقل)للمفردة المؤنثة            للمفرد المذكر                         

  ولئك طالباتأ-أولئك جنود                         تلك سيارات -تلك قصة                                   ذلك كتاب               

 

 

 (هذه طالبة، هذه معلمة)               لمفردة المؤنثة ل( تلك-هذه)نستخدم       مالحظة

    (، تلك قصصهذه سيارات)               للجمع غير العاقل وتستخدم أيضا                   

 (أولئك رجال)(هؤالء فتيات)            (هؤالء، أولئك)وللجمع العاقل نستخدم               
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 األمساء املوصولة                                          

 

 [اللواتي ‘الالئي، الالتي)      الذين       اللتان             اللذان            التي            الذي  

 مؤنثجمع                  جمع مذكر        مثنى مؤنث             مذكرمثنى        مفردة مؤنثة    مفرد مذكر  

 الالئي-المعلمات الالتي   المهندسون الذين    الفتاتان اللتان          الولدان اللذان     المعلمة التي  الصديق الذي  

 .يخلص بعمله  منأقدر *                            ( للعاقل)    من             

 .أحبما اشتريت *                          (لغير العاقل)  ما               

 جملة الصلة هي الجملة التي تتبع االسم الموصول *              :   الحظةم

 جملة الصلة( اشتريته أمس)جملة( اسم موصول( الذي)(اشتريته أمسقرأت الكتاب الذي )                

    مالحظة

 ..الذين–الذي )وما أسماء موصولة إذا صح أن نضع مكانها اسما موصوال  نستخدم من *         

 (اسم موصول ألنني استطيع وضع الذي مكانها)يحترمني          منأحترم : *  مثال

 .ألنني ال أستطيع وضع اسم موصول مكانها( من حرف جر.       )المدرسة منخرجت *          

 اسم موصول ألنني أستطيع قول اشتريت الذي أعجبت به( ما. )من قصص أعجبت به ما اشتريت*        

 ألنني ال أستطيع قول الذي رقم هاتفك( ما اسم استفهام)رقم هاتفك؟       ما*         

 ( ما تعجبية !   ) أجمل السماء ما*        

 (ما نافية.      )قرأت القصة ما*        
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 الضمائر املنفصلة                                                

 

 املتكلم                                              املخاطب                                          الغائب     

                                             ( للمفرد)  أنا      
 
 (مفرد مذكر) هو                                   (مفرد مذكر) أنت

 (مفردة مؤنثة) هي                                (مفردة مؤنثة) أنت                                  ( للمثنى والجمع)   حنن     

 (مثنى بنوعيه) هما                              (مثنى بنوعيه) أنتما                                                                    

                 (مذكرجمع ) هم                             (جمع مذكر)  أنتم                                                                    

 (جمع مؤنث) هن                                  (جمع مؤنث) أننت                                                                    

 

      [نحن طالبان-طالبنحن  –نحن طالبات–نحن ندرس  –أنا مسلمة –أنا طالب  –-أنا أدرس]         :املتكلم *

     [أنتن تدرسن–أنتم تدرسون  -أنتما تدرسان– أنِت تدرسين–أنت تدرس  ]             املخاطب* 

 (أنتن صابرات –أنتم معلمون –أنتما العبان  –أنِت معلمة  –أنت طالب ]                           

 [هن يحرصن –هم يحرصون  -  صانيحرهما –هي تحرص -هو يحرص  ]             الغائب  *  

 [هن طبيبات–هم مهتمون –هما مسلمتان -هما طبيبان  - -هي مسلمة   –هو العب ]                         
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 :الضمائر املتصلة*                                               

 

    [وانيتنا [ ]هيك]            تجتمع الضمائر المتصلة في كلمتي

 (صليُت   -مدرستنا   -كتابه ) ومكان الضمائر المتصلة في نهاية الكلمة 

 

 

 

 :تحوي ضمائر[  وانيتنا]                                                           :تحوي ضمائر[    هيك]                    

    (يدرسون–يدرسوا) ( ون –وا)  واو اجلماعة*                     ( هن-هم –هما  -ها –هـ)أشكالها هاء الغائب*        

 (يدرسان–يدرسا )  ( ان–ا )ألف الثنني*                    (   كتابهن -كتابهم –كتابهما  –كتابها  -كتابه)            

 (يدرسن)        (ن) نون النسوة*                                   (    كتابي( )ي)          ياء املتكلم*        

 (تدرسين–تدرسي)  (ين -ي) ياء املخاطبة*                                     (كن  -كم–كما –ك )    كاف اخلطاب*        

 (درستُ )               (ت) تاء الفاعل*                            ( كتابكن-كتابكم –كتابكما –كتابك )                   

 (درسنا)              ( نا) نا الفاعلني*                                                                                             
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 العطف*                                                              

 يتكون أسلوب العطف من*                                                  

 

 معطوفاسم                 +             حرف عطف                    +                معطوف عليه       

 داء الحصةأفي  الطالب                             و                                                     المعلم تعاون  

 حروف العطف*                                                      

 

 فـ                                                  أو                            ثم                         و        

 

    امعطوف ايعرب اسم ما بعد حرف العطف*

في اإلعراب رفعا (   المعطوف عليه)يتبع ما قبل حرف العطف  (  المعطوف)ما بعد حرف العطف  *)

 .ونصبا وجرا

 فاعل مرفوع(خالد)ألن المعطوف عليه ( اسم معطوف مرفوع بالضمة)محمد .    محمد   و  تفوق خالد   *  

 (مفعول به منصوب)ألن كتابا( اسم معطوف منصوب بالفتحة )قصة .      قرأت كتاباً ثم قصةً  *  

 ألن نشاط اسم مجرور( اسم معطوف مجرور بالكسرة)المسرح .  ساهمت في نشاط الشعر فالمسرح*  

  

 المعطوف عليه قد ال يسبق حرف العطف مباشرة بل قد يسبقه بكلمة أو أكثر -     :مالحظة

 .    العشاءفي المسجد ثم  المغربصليت : مثال                     

 .المدرسةمدير في حفل عيد المعلم والمعلمين سلمت على  -                    
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 الظرف *                                                              

           

 ظرف مكان                                                                 ظرف زمان                      

 الفعل ما يدل على مكان حدوث                                       ما يدل على زمان حدوث الفعل            

 (خلف –أمام–تحت –فوق –شماال–جنوبا)                  (متأخرا –مبكرا –شهرا –مساءً –صباحا)         

   

 (لفتح  إفريقيا غربا قديمامون لاتجه المس(    )المسجد داخل عصراقرأت القرآن )   :مثال

 ه حسب ما بعده وحسب سياق الجملة قد يكون نفس الظرف يستخدم للزمان وللمكان  ونحدد:  مالحظة*

 ظرف زمان   ( النهار وسط نمت .      =)ظرف مكان( المسجد لقراءة القرآنوسط جلست =)   

 .إذا سبق الظرف بحرف جر يعرب اسما مجرورا وليس ظرفا:    الحظ

 (اسم مجرور).ساعتينمارست الرياضة في  –( اسم مجرور.) الكويت شمالب تقع العراق : ؤمثال          

     ====================================================== 

 :حروف اجلر **                                                       

 

 لـ                       كـ           بـ          يف               على                عن               إىل                 من     

 ا مجروراما بعدها يعرب اسم=

 (( لمتقينلربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت  منمغفرة  إلى وسارعوا)  قال تعالى:مثال =

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة     : مغفرة*حرف جر                      : إلى *
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 :األساليب *                                                    

 

 

 أسلوب تعجب       أسلوب استفهام              أسلوب نفي          أسلوب نهي                أسلوب أمر        

  (  أ+ ما)غالبا بـ أيبد     يحمل معنى السؤال          ينفي فعل حدث معين         نهي عن فعل شيء      طلب بصيغة األمر

 !القرآن ما أروع-            ويبدأ بـ فعل                     يبدأ بحرف نفي       (تـ+ ال) يبدأ غالبا بـ (  تكحافظ على نظاف)

 (أفعل بـ)أو يبدأ بـ      .(معنى اآليةفسر )     (لنفي المضارع)لن  –لم–ال )    (ال تهمل دروسك)   ( وقتها بأقم الصالة )

 !أجمل بالسماء-           أو يبدأ بحرف=              (لنفي الماضي)ما  )      ( ال تؤخر صالتك)                          

 (الهمزة –هل)     ( لنفي الجملة االسمية)ليس )                                                           

 أقرأت كتابا أمس؟-                    ال يفيد الكسل -                                                             
 أو يبدأ باسم استفهام=             ما قرأت القصة –                                                             
 (ما–من–أين–متى)        ليست السماء ممطرة -                                                            

 (كيف  –لماذا –ماذا )                                                                                                
 كيف تفوقت؟ -                                                                                                       
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               :املبدوء بهمزة وطريقة إجابتهالستفهام *                                        

                                               

 :السؤال المبدوء بهمزة قد يكون                                                

 

 

 (منفيا ) =ب                                                                             (  مثبتا ) =أ                  

 النفي   + يبدأ بـ الهمزة   *                                                (؟أتصدقت اليوم(   )؟أقرات القصة )      

 (  أليس –أما  –ألن  –ألم –أال ):                                                                   تكونواإلجابة عنه*      

 (ألم تدرس جيدا؟()أال تحترم الكبير؟()أليس الشباب مثقفا؟)                                            ( نعم) باإلثبات  *      

 (أال تبر والديك؟( )ألن تسافر بعطلة الربيع؟)                                                          .نعم قرأت القصة-        

 :واإلجابة عنه تكون                                                                          (   ل)وبالنفي *      

  (بلى) باإلثبات *                                                                  .ال ما قرأت القصة  -      

 (بلى درست جيدا –.   )بلى الشباب مثقف -)                                                 نعم تصدقت اليوم-        

  (نعم)وبالنفي *                                                               ال ما تصدقت اليوم-        

 .(نعم لم أدرس جيدا–. (      نعم ليس الشباب مثقفا                                                                                

 ألن تمارس الرياضة غداً؟* أكتاب العلوم صعب؟                                                    

 .بلى سأمارس الرياضة غداً :  اإلثبات                                    .نعم كتاب العلوم صعب:    اإلثبات

 .نعم لن أمارس الرياضة غداً :   النفي.                                ال ليس كتاب العلوم صعبا:      النفي
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 :أنواع اجلملة *                                                      

 

 مجلة فعلية                                                                 مجلة امسية                 

 (اسم) تبدأ بـ  (                                                               فعل)تبدأ بـ                  

 (خبر+ مبتدأ ) تتكون من                                              (فاعل+ فعل )تتكون من             

 (  نور العلم :    )مثال                                          (الطالب  المعلم نصح) مثال           

 (مجدونالمدرسة  طالب )                         (                      بجد  الطالب درس)             

 

 (املبتدأ واخلرب والفاعل  يكونوا دائما يف حالة الرفع )      مالحظة*

 مبتدأ مرفوع بالضمة ألنه مفرد(القراءة.              )القراءة مفيدة للقارئ*            :     مثال 

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة  ( مفيدة)                                                       

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم( المؤمنون.   )يحافظ المؤمنون على الصالة*    

 

فهي اسم      ( ال)أو تقبل ( ال)األوىل لكي أميز بني اجلملة المسية والفعلية إذا كان بالكلمة )    مالحظة   *

 (فهي غالبا مجلة فعلية لكن ليس دائما ( ال)وإن كانت الكلمة األوىل ل تقبل  ‘وتكون مجلة امسية .      

 ألنها بدأت باسم يبدأ بـ ال( جملة اسمية.                         )العلم مفيد لإلنسان:  مثال

 (المعلم) ألنها بدأت باسم يقبل ال ( جملة اسمية .        )طالبه معلم الصف محبوب من*        

 ألنها بدأت بفعل ال يقبل ال ( جملة فعلية .            )يشارك الكريم الفقراء طعامه*         

 ألنها بدأت بفعل ال يقبل ال( جملة فعلية.     )جاهد المسلم نفسه األمارة بالسوء*         
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 التطابق بني املبتدأ واخلرب    :     لحظ

 

(                                                                          مجع–مثىن –مفرد (العدد = 1:  يتطابق املبتدأ مع اخلرب يف  *

 (مؤنث –مذكر )النوع= 2.                                         

 مثال  

 (يتطابق الميتدأ مع الخبر من حيث العدد في اإلفراد ومن حيث النوع في التذكير . )الطالب مجتهد*    

 (يتطابق الميتدأ مع الخبر من حيث العدد في التثنية ومن حيث النوع في التأنيث) الطالبتان مجتهدتان * 

 (ن مجتهدانالطالبتا)أو(الطالبان مجتهد)أو  (أو الطالب مجتهدون( الطالب مجتهدة)فال يصح القول **   

 

 إفراد الفعل مع الفاعل وحتويل اجلملة المسية إىل فعلية والعكس      :  لحظ

 

 .عندما يأتي الفعل ببداية اجلملة يفرد الفعل حىت وإن كان الفاعل مثىن أو مجع*   

 .يتقي المؤمنان ربهما.         = تدخل المؤمنات الجنة.       =نجح الطالب بالدراسة=    مثال 

وإن حولت الجملة من فعلية إلى اسمية آتي بالفاعل ليكون مبتدأ ببداية الجملة وتختلف صياغة الفعل  *

 .المؤمنان يتقيان ربهما.     = المؤمنات يدخلن الجنة.      = الطالب نجحوا بالدراسة=فتكون    ..

 : عند تحويل الجملة من اسمية لفعلية : والعكس

 يقيم المسلمون الصالة. =المسلمون يقيمون الصالة *          

 يدرس الطالبان بجد.                           =الطالبان يدرسان بجد*          

 عالجت الطبيبة مرضاها بعلمها الواسع.    = الطبيبة عالجت مرضاها بعلمها الواسع*           
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 توضيح بعض املصطلحات اللغوية                                           

 املقصود بـ: لحظ**

 

 (مرفوع)الخبر                                                                             ما يتمم معىن اجلملة* 

 (مرفوع )الفاعل                                                                                      من قام بالفعل* 

 (منصوب)المفعول به                                                                      من وقع عليه الفعل  *

 (منصوب)المفعول المطلق                                                                         ما يؤكد الفعل* 

 (منصوب)المفعول ألجله                                                        ما يبني سبب حدوث الفعل* 

 (منصوب)ان                ظرف الزم                                           ما يبني زمان حدوث الفعل* 

 (منصوب)ظرف المكان                     ما يبني مكان حدوث الفعل                                       * 

 (منصوب)الحال                                                                          ما يبني احلال أو اهليئة* 

 يتبع الموصوف                      الصفة                                                                         النعت  *
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 :تذكر أن    

              املرفوعات**

 الفاعل*   اخلرب                              *       املبتدأ              *                                    

 

 

               املنصوبات**

 املفعول ألجله*  املفعول املطلق                   *   املفعول به          *                               

 

 احلال*                                         (الظرف)املفعول فيه*                                      

 

 

                اجملرورات**

 املضاف إليه*         املسبوق حبرف جر                                   *                                    
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 :جدول عالمات اإلعراب لالسم

 جيربـ ينصب بـ يرفع بـ نوع السم

 (ليس له نهاية محددة(   )يدل على شيء واحد)   :املفرد 

 (صادق  –شجرة  –معلم  –فتاة  –منزل -كتاب  : )مثال

 

 الضمة

 

 الفتحة

 

 الكسرة

 (ين)أو ( نا)آخره (   ل على اثنين أو اثنتينيد:  )املثىن  

 (ينمهندس   –شجرتان  –معلمتين  –طالبان : )مثال 

 

 األلف

 

 الياء

 

 الياء

 (ين( )ون)آخره(يدل على أكثر من اثنين:)املذكر الساملمجع 

 سلم مفرده من التغيير عند جمعه*

 (متحابون  –مهندِسين  –مجدين  –مسلون   ) :مثال

 

 والوا

 

 الياء

 

 الياء

 (ات)آخره ( يدل على أكثر من اثنتين: ) مجع املؤنث السامل

 سلم المفرد من التغيير عند جمعه* 

 (طائرات –كراسات  –طبيبات  –مسلمات  –معلمات : )مثال

 

 الضمة

 

 الكسرة

 

 الكسرة

ليس له نهاية ( يدل على أكثر من اثنين ):مجع التكسري

 محددة

 تتغير صورة مفرده عن الجمع*

 (اوراق –مدارس  –مسائل  –نوافذ  –كتب –علماء : )مثال

–ين -ون)أي جمع ال ينتهي بـ : ألتعرف على جمع التكسير

 (مساجين) ذلك بعض الكلمات مثل ويشذ عن (ات

 

 الضمة

 

 الفتحة

 

 الكسرة
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 : ركز جداا إذا كنت تريد معرفة كيفية اإلعراب**

                :طريقة اإلعراب**

 :اتبع الخطوات التالية: لكي تستطيع اإلعراب بطريقة سهلة ميسرة *

 حدد موقع الكلمة املراد إعرابه             =1      

 (هل مبتدأ أم خبرأم فعل أم فاعل أم صفة أم اسم مجرور أم غير ذلك)ا                                   

 (إن كانت من المرفوعات أم المنصوبات أم المجرورات)        حدد احلالة اإلعرابية للكلمة            =2     

 (ميتدأ مرفوع) إذن المبتدأ من المرفوعات فأعربه  .. فإن كان موقع الكلمة مثال مبتدأ  

 أحدد نوع الكلمة املراد إعرابها             =3     

 (إن كانت مفرد أم مثنى أم جمع مذكر او مؤنث او تكسير)                                               

 (ضمة أم ألف أم واو مثال)وأحدد عالمة إعرابها  من الجدول السابق لعالمات اإلعراب إن كانت  

 .أعرب ما تحته خط.  الفائقاتالطالبات كرمت المدرسة             :مثال*

والذي وقع عليه الفعل إذن فاعل ،( المدرسة)هي جملة فعلية الفعل كرم الذي كرم هي )أحدد موقعها = 1

 .مفعول به.. إذن موقعها (  الطالبات)وُكِرم هي 

 لكن مازال اإلعراب ناقصا..       مفعول به منصوب: إذن  تعرب ..   المفعول به من المنصوبات= 2

جمع مؤنث سالم  وهي كما سبق بالخطوة الثانية منصوبة وبالرجوع لجدول ( الطالبات)نوع كلمة = 3

                                                                                           عراب تجد أن جمع المؤنث عالمة نصبه الكسرة عالمات اإل

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة         : لكلمة الطالبات  إذن اإلعراب الصحيح التام

      من التدريب  الفصل الدراسي األول للتدريب على هذه املهارات جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية انتبه         

  (31إىل صـ  11من صـ . )األول إىل التدريب الثامن          .                 

 (22: 11 صـ )األول إىل الثالث من التدريب  الفصل الدراسي الثانيالنحوية كتاب التدريبات و                         
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 مقرر الصف السادس                                               

 ( املفيدة وغري املفيدة: )أنواع اجلملة **                                 

     

 مجلة غري مفيدة*                                                         مجلة مفيدة*          

 هي ما لم يتم معناها سواء اكتمل ركناها أم ال.             هي الجملة التي تفيد معنى تام مكتمل األركان 

 .    ام البوابه الحارس الذي يقف أم -.                           وتخبرك بخبر أو معلومة محددة        

 (لم يخبر عن الحارس شيئا.. غير مفيدة )العلم نور العقول                                                -   

م وزارة التربية -                            .المعلم المخلص محبوب من طالبه-     .تكرِّ

 (الفعل والفاعل)غير مفيدة مع أن الركنين )                      يبر االبن أباه                               -  

م من                                                                                 ..(موجودان لكن لم نعرف تكرِّ

 

  11صـ  أسئلة كتاب التدريبات النحوية جيب حل ةانتبه                  للتدريب على هذه املهار 

========================================================= 

 التمييز بني ركني اجلملة المسية والفعلية                                    

 (امسية وفعلية)ارجع إىل خمطط أنواع اجلملة 

 كثيرون الصف المتفوقون طالب(  *الخبر)الركن الثاني -(   المبتدأ)الركن األول :    الجملة االسمية  

 األوائل المسلمونفي الغزوات  جاهد(*الفاعل)كن الثاني (      لر -الفعل)الركن األول :   الجملة الفعلية   

 14انتبه                  للتدريب على هذه املهارة جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية صـ 
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 (البسيطة واملمتدة: )أنواع اجلملة *                                       

    

 اجلملة املمتدة*                                                         اجلملة البسيطة*            

 هي جملة تجاوزت الركنين األساسين            .                             دون مكمالتبهي جملة تامة المعنى      

 .أضافت معاٍن جديدة إليهابمكمالت متنوعة      (                                            خبر+ مبتدأ ()فاعل + فعل )    

 الختبار تفوقا واضحاتفوق الطالب المجد في ا:مثال             وقد تزيد قليال بمفعول به أو مضاف إليه او جار ومجرور  

 (صفة–مفعول مطلق–جار مجرور–صفة–فاعل–فعل)         كرمت المدرسة الفائقين   –تفوق المجد في دراسته-: مثال 

 القراءة المتأنية مفيدة لتنمية وعي ومدارك اإلنسان-                   العلم نور العقول   -القراءة مفيدة                –     

  

  11انتبه                  للتدريب على هذه املهارة جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية صـ   

 

  

  

 

 

 

 

 

 ا
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 مقرر الفصل الدراسي الثاني                                           

                                 

 االمسية واجلملة الفعلية اجلملة                                          

 انظر املخطط السابق باملذكرة   عن أنواع اجلملة

  

 الفصل الثاني للتدريب على هذه املهارة جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية    انتبه         

 22،21صـ                                                                        

========================================================= 

 قع عليه الفعل السم الذي و*                                                            

                                                

 املفعول به                                                             

 (مفعول به)،، ومن يقع عليه الفعل (فاعل)من يفعل الفعل (  ) منصوب دائما)هو ما يقع عليه الفعل  

 الفتحةمفعول به منصوب وعالمة نصبه .           المعلم  وقَّر الطالب .           * الطالب  نصح المعلم *

 

 (مشجعون متحمسون المباراةشاهد .  ) قد يتقدم المفعول على الفاعل بالجملة :       مالحظة

 .(أبوك كاصطحب.( ) المعلم همنصح.  ) قد يكون المفعول به ضميرا وليس اسما ظاهرا    :مالحظة

 31سئلة كتاب التدريبات النحوية صـ للتدريب على هذه املهارة جيب حل أ                 انتبه 
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 ما يدل على زمان ومكان حدوث الفعل                                       

 

 الظرف **                                                               

           

 ظرف مكان                                                                 ظرف زمان                      

 ما يدل على زمان حدوث الفعل                                        ما يدل على مكان حدوث الفعل           

 (خلف –أمام–تحت –فوق –شماال–جنوبا)                  (متأخرا –مبكرا –شهرا –مساءً –صباحا)         

   

 (لفتح  إفريقيا غربا قديمااتجه المسلمون (    )المسجد داخل عصراقرأت القرآن ) :مثال=

 :  مالحظة*

 قد يكون نفس الظرف يستخدم للزمان وللمكان  ونحدده حسب ما بعده وحسب سياق الجملة             

 .      ظرف مكان( المسجد لقراءة القرآنوسط جلست =)   

 ظرف زمان   ( النهار وسط نمت =)   

 

 .إذا سبق الظرف بحرف جر يعرب اسما مجرورا وليس ظرفا          :    لحظ

 (اسم مجرور.)ساعتينمارست الرياضة ب –( اسم مجرور.)الكويت  شمالتقع العراق في : ؤمثال          

 11أسئلة كتاب التدريبات النحوية صـ  انتبه                للتدريب على هذه املهارة جيب حل
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 ما يدل على حال الفعل*                                             

 :احلال*                                                       

 .اسم منصوب يبين حالة أو هيئة صاحب الحال والحال نكرة وصاحبه معرفة

 حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة.      نشيطاً ذهب الطالب إلى المدرسة *       منتصراً  عاد الجندي*

 وكلمة نشيطا بينت حال حال الطالب عند ذهابه للمدرسة –فكلمة منتصرا بينت حال الجندي عند العودة 

 مسروراتتسلمت المتفوقات الجوائز .                   *خاشعينصلى المسلون في المسجد *

 11انتبه                للتدريب على هذه املهارة جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية صـ    

 

======================================================= 

                                 

 ما يبني سبب وقوع الفعل*                                 

 

 (املفعول له)املفعول ألجله                                       

 ( لماذا)هو اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل ، وهو إجابة عن سؤال 

 .........تقرباً  –طلباً  –أمالً  –طمعاً  –حباً  –رغبةً ) مثل

 ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة  مفعول .     لبدني تقويةأمارس الرياضة .       *هلل طاعةأصلي *

 بين سبب ممارسة الرياضة( تقوية)وكذلك .     بين سبب صالتي( طاعة)فالمفعول ألجله 

 

 14انتبه                للتدريب على هذه املهارة جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية صـ    
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 ما يؤكد حدوث الفعل*                                             

 املفعول املطلق                                                

 ( من نفس حروفه( )أو من لفظ الفعل)هو اسم منصوب من جنس الفعل 

 دراسة –استماعا               درس  -مشاهدة     استمع –ذهابا                   شاهد  –ذهب 

 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة: تالوة.      مجودة تالوةتلوت القرآن 

 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة: نقاشاً .         ناقشت المعلم نقاشا بناءً 

 

 12انتبه                للتدريب على هذه املهارة جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية صـ    

========================================================= 

 قبله ماما يصف *                                                                

 (الصفة)النعت *                                                         

فإن كان الموصوف منصوب نصبت ( الرفع والنصب والجر)الصفة تصف الموصوف وتتبعه في اإلعراب 

 .الصفة  وإن كان مرفوعا رفعت، وإن كان مجرورا جرت

 مثال

نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة                  [ المجدون] فاعل مرفوع    (الطالب]      .ونالمجدتفوق الطالُب *

 نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة  [ مفيدا]مفعول به منصوب  ( كتابا.              ] مفيداً قرأت كتاباً *

 رور وعالمة جره الكسرةنعت مج[ القدير]اسم مجرور         [ المعلم.       ] القديرِ اقتديت بالمعلِم *

 

 14انتبه                للتدريب على هذه املهارة جيب حل أسئلة كتاب التدريبات النحوية صـ    


