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 كيف أعرب ما تحته خط؟

 

 الخطوة األولى:

 فعل( حسب العالمات الخاصة بهما.-تحديد نوع الكلمة )اسم -
نتأكد من أن الكلمة فعل عن طريق المعنى وهوما يدل على  -

 .بزمنمرتبط  حدث
 نحدد زمن الفعل حسب العالمات بالترتيب. -
نضع عالمة الفعل المضارع )سوف( قبل الفعل دون تجريده من  -

فإن استقام المعنى كان الفعل  -في حال االتصال بضمير-الضمير

 مضارعا.
المتصل وندخل ن الضميرأن لم يستقم المعنى نجرد الفعل م -

عالمة الفعل الماضي)تاء الفاعل( على آخره فإن استقام المعنى 

 فالفعل فعل ماٍض.
أن لم يستقم المعنى نجرد الفعل من الضميرالمتصل وندخل  -

عالمة فعل األمر)ياء المخاطبة المؤنثة( على آخره فإن استقام 

 المعنى ألحقناه بفعل األمر.

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفعل المضارع                 الفعل الماضي                فعل األمر   

 الفعل                             أو                             

                                        مع تجريد الفعل من الضمير                                       بدون تجريد الفعل

                                        

الفعل الماضي وفعل األمر والفعل المضارع المختوم بنون  -

 النسوة ونوني التوكيد أفعال مبنية.
تتغير الحركة على آخره )آخر حرف الفعل المبني هو فعل ال  -

 قبل الضمير( وتكون له حركة الزمة ال تتغير.

 

 خطوات إعراب الفعل المبني:

 يحدد الفعل وزمنه. -
 تذكر حالة البناء. -
 تذكر عالمة البناء بحسب الضمير المتصل بالفعل. -
يعرب الضمير المتصل بالعودة إلى صفحة االسم المبني كونه  -

 من األسماء المبنية.
اء التأنيث و نوني التوكيد وميم الجمع ال محل لهم من ت -

 اإلعراب.

 

 

 

 

 

 ياء المخاطبة  تاء الفاعل  سوف



 

  



 

 

إذا كان الفعل فعال مضارعا غير منته بنون النسوة أو نوني  -

 التوكيد يكون فعال معربا.
الفعل المعرب هو فعل تتغير الحركة اإلعرابية على آخره  -

جزم بحسب ما يسبقه فاألصل أن يكون مرفوعا، مالم تسبقه أداة 

 أو نصب، وهي حالة خاصة بالفعل المضارع.
 

 : خطوات إعراب الفعل المعرب

 

 ثة اختيارات تحديد نوع الفعل من ثال -
                                                                                            

                                                                              

 

       

 

 

 

 

 

                                            

كل  -من األفعال الخمسة

فعل )معتل أوصحيح( 

يتصل به ياء المخاطبة أو 

ألف االثنين أو واو 

 الجماعة.

 بثبوت النون يرفع

بحذف  يجزمو ينصب

 النون

 -صحيح اآلخر

األخير  هحرف

 غير معتل.

بالضمة  يرفع

 الظاهرة.

بالفتحة  ينصب

 الظاهرة.

 بالسكون يجزم

 

نهايته حرف من  -معتل اآلخر

ي( الحروف -ا-حروف العلة )و

 المتبقية كلها صحيحة.

 .بالضمة المقدرة يرفع

إذا كان  بالفتحة المقدرة ينصب

.وبالفتحة الظاهرة إذا آخره ألف

 كان آخره حرفي الواو والياء

 بحذف حرف العلة. يجزم

 



 

  



 

 

إذا لم تنطبق عالمات الفعل تكون الكلمة اسما، ولالسم حالتان  -

 إعرابيتان مثل الفعل وهي البناء واإلعراب.
 نبحث  دائما في المجموعة األقل قبل أن ننتقل لألكبر. -
 نبحث عن الكلمة في صفحة الفعل المبني . -

 

حركة إعراب آخره حيث يلزم االسم المبني هو اسم ال تتغير  -

 حركة واحدة مهما كان موقعه.
 

 خطوات إعراب االسم المبني

 تحديده من األسماء المبنية المحددة في ورقة االسم المبني. -
 تحدد بالترتيب -
 اسم إشارة(. -االسم ) اسم موصول -
 الحالة اإلعرابية ) البناء(. -
 حركة الحرف األخير. -عالمة البناء  -
 ي الجملة.موقعه األساسي ف -
 ال يتصل اسم مبني باسم مبني فال يلحق االسم المبني ضمير. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 لم يكن االسم مبنيا فيكون اسما معربا . اإذ -
االسم المعرب هو اسم تتغير حركة آخره، ويكون التغيير  -

 بحسب:
                                                                  

تقدر الحركة إذا كان الحرف قد -

األخير معتال حسب أحكام االسم 

المنقوص والمقصور والمتصل 

 .بياء النفس

وال يجوز اعتبار حذف الحرف المعتل عالمة إعرابية وإن حذف ألنه خاص بجزم -

 األفعال، في حال الحذف تكون الحركة مقدرة على حرف العلة المحذوف.

                           

 في الجملة موقع االسم المعرب

يحدد يحدد حسب المعنى وهومن 

 .اإلعرابيةالحالة 

 الحالة اإلعرابية لألسماء:

المبتدأ وخبره والفاعل  /الرفعحالة 

واسم كان وخبر إن  -ونائبه

 والمعطوف على المرفوع.

المفعوالت وخبركان  /النصبحالة  

والحال  -واسم إن وال النافية للجنس

 والمعطوف على منصوب-والتمييز

المضاف والمسبوق /الجرحالة  

والمعطوف على  بحرف الجر

 .مجرور

 

 نوع االسم المعرب

 يحدد العالمة اإلعرابية

 العالمات األصلية:

المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث  الضمة/ 

 السالم والممنوع من الصرف للرفع

الممنوع من  -جمع التكسير -المفرد الفتحة/

 الصرف للنصب.

جمع المؤنث السالم -جمع التكسير -المفرد الكسرة/

 للجر.

 العالمات الفرعية:

 لجر الممنوعات من الصرف الفتحة/

 لنصب جمع المؤنث السالم الكسرة/

 لرفع المثنى ونصب األسماء الخمسة. األلف/

 .لرفع جمع المذكر السالم واألسماء الخمسة الواو/

لنصب وجر المثنى وجمع المذكر السالم  الياء/

 ر األسماء الخمسة.وج

 



 

 

 

  

 


