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 اسم الفاعل العامل 

 اسم املفعول العامل

 صيغة املبالغة العاملة

ومكان زماناسم  وعداجعل 
االصحاب  موعداحلديقة  – مكان اسم 1
االصحاب  موعدالرابعة  – زمان اسم 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

داع  –واضحة   ميم مضمومة 

 خملصني  -متعددة
 

افكارهالتاريخ واضحة 

 فاعل مرفوع

راسه جاء الرجل رافعا  
 مفعول به

 –مهيب  –مبيع  –معروف 

 مقول 
( مقدسة)ميم مضمومة   

معدنه االنسان معروف

 نائب فاعل مرفوع

اثرهاالنسان عظيم 

 فاعل مرفوع معموله

ربهاالنسان جحود 

همفعول ب   

 جملس موعد خمرج 

 

مستقبل –جمتمع   
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 يدل علي املقاربة تعمل عمل كان ترفع االسم وتنصب اخل  فعال
 

  حكمهم يقل مع ان          كرب –كاد            كَرب ، َأْوَشك( أفعال املقاربة )كاَد، احبث عن :
 فعال يدل علي الرجاء

 

 يكثر مع ان                 اوشك وعسي                               والرجاء )َعَسى ( احبث عن :
 فعال يدل علي الشروع

 ممتنع مع ان         ] شرع ، َبَدأ ، جعل ، َأْنَشأ ، طفق ، َأَخَذ ، هبَّ ، علق ، قام [والشروع  عن : احبث
 مقاربة يقل ان                        املسلمون يهتمون       كاد  
 رجاء يكثر                        املسلمون ان يهتموا عسي 
 شروع ممتنع                           املسلمون يهتمون اخذ 

 ضع فعل شروع        ان املعلمني مسافرون               مهم جدا :  
 حكمه يقل ان                                     ج : اخذ املعلمون يسافرون                                                    

 حتته خط واذكر نوع الفعل اعرب ما                 ركز شوية 
 تام فعل نوعه فاعل                              الورقة  املعلم اخذ 
 مرفوع فعل شروعاسم اخذ                                يكتب املعلم اخذ 

 ممنوعا من الصرف    
 متاثيل -مساجد  مثل :             صيغة منتهى اجلموع  - 1
 . كرَبى -أمسي  مثل :         اسم اخره الف مقصورة - 2
 . هيفاء -صحراء  مثل :          اسم اخره ألف ممدودة - 3
  أغلى -أمحق  -أكرم  مثل :                 صفة على وزن أفعل - 4
   مصر. مثل :                     مؤنثعلم  – 5
 اجعل مصانع وافضل جمرور بالفتحة وبالكسرة 

 جمرور بالفتحة     ج : البد من مصانع او افضل
 جمرور بالكسرة   ج: البد من املصانع او االفضل

 اسم فعل
 (واهًا  -َوْي  -آٍه  -َقط  -)ُأفٍّ  اسم فعل مضارٍع :  -2 ُسرعاَن ( . -َشتَّاَن  -)هيهاَت  اسم فعل ماٍض : -1  
وراءك  -رويَدَك  -عليك  -إليك  -هاَك  -َمْه  -َهُلمَّ إىل  -هيَت  -َهيَّا  -َحيَّ  -آمني  -َصْه  –) إيِه  اسم فعل أمر :  -3 
 دونَك (. -لديَك  -مكانَك  -أمامَك  -

 ملحق باملثنى 
 كلتاهما( –) كالهما  مرياملضافتان إىل الض اثنان ، اثنتان ، كال وكلتا

 ملحق مجع املذكر 
عشرون إىل  سين[ ، -سنني  -عاملني[ ، ]سنون  -بين[ ، ] عاملون  -بنو  -بنني  -] بنون  مبعنى أصحاب ، أوىل[ -]أولو 

 تسعني ، أرضون ، أهلون . 
 ملحق جبمع املؤنث السامل

 أْذِرَعات (. -بركات  -عنايات  -عطّيات  -زينات  -َعرَفات  -بنات  -) أوالت 
 امسا مقصورا

 عليا -امسي  –اعلي  –عظمى  –كربى  -سلوى  -هدى  -مها  :اسم  آخره ألف الزمة مفتوحة
 مثين االعليان –مجع االعلون  – األعلىمذكر                       مثين العلييان –مجع العلييات  –مؤنث العليا

 ما له ماضي

 

ليس له ماضي

  

جمرور بالفتحة لو الكلمة نكرة 
وليس بعدها ال ويكون جمرور 
 بالكسرة لو معرفة او بعدها ال
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     اسم منقوص
القاِضـي ، قاٍض "    اسم اخره ياء مكسورة:

 القاضيان. -الساعية  –الداِعي ، املناِدي 
 (ا ء )اسم اخره            دودمم اسم

 أنواع همزة املمدود : 
  ) نشأ (أنشاء من   مثل :           أصلية – 1
ياء (  –) واو        منقلبة عن أصل – 2 
  ) بين (بناء من  –) مسو ( مساء من  مثل : :
                                    مزيدة للتأنيث – 3 

 ) محر (ومحراء من )صحر( صحراء من  مثل :
 أسلوب مدح 

 ) نعم أو حبذا ( احبث عن أسلوب ا ملدح: 
 ( احلق قوال) نعم  

 مؤخر مرفوع مبتدأمتييز منصوب+  االعراب:
مرفوع مؤخر مبتدأ      املفكرون حبذا 

 أسلوب ذم 
 أو ال حبذا ()بئس  احبث عن أسلوب الذم :

 قولال حبذا  – الكذب) بئس القول 
 الكذب (

 ) باملدح أو بالذم (أعرب املخصوص  

        س: إذا طلب منك أن متدح أي حاجة 
  ضع حبذا + احلاجة

             س: و إذا طلب منك ذم أي حاجة
 احلاجة ضع ال حبذا + 

 اإلجابة = س: امدح األمانة . مثال:
 

  اإلجابة = .س: ذم اخليانة
حذف  –) بالفتحة  فعل مضارع منصوب

  النون(
الم   -حتى  -كي   -لن  -) أن  ادوات النصب

 فاء السببية ( -الم اجلحود  -التعليل 
                                يسبقها كان مع اداة نفي                          الم اجلحود

 يسبقها نفي او طلب                        فاء السببية 
 مثال :

   الم التعليل                         لتنجح ذاكر
 الم اجلحود               لتنجح ما كنت تذاكر

 السببية فاء                فتفهم ذاكر الدرس
 الم حرف جر              النجاح لتحقيق ذاكر

  )معربن فعل مضارع جمزوم
 

  أدوات جزم لفعل واحد  : -1
  

 جمزوم بالسكون         يكتبمل  مثال :
 جمزوم حبذف حرف العلة   للعمل ليسع

 جمزوم حبذف النون            تكذبواال 
مضارع مسبوق بـ          أدوات  الشرط اجلازمة

 ) أدوات شرط جتزم فعلني ( 
 –مهما  –أين –متى  –ما  –من  –) إن 

 أي( -كيفما  –أيان  –أينما  –أنى  –حيثما 
  – له خمرجا (  –اهلل   ) من مثال :

 أينما)  – (  ) إن
  املوت ( 

 واقع يف جواب الطلب : أو مضارع  -2
 (  ) ال تتكاسل – ( )ذاكر
 فعال مضارعا جمزوما بعالمة أصلية  

  احبث عن
) مضارع جمزوم بشرط  ) صحيح اآلخر              

  مل تبع ( –لتنل  –ال تقل  –مل تكتب )  مثال :
مضارعا جمزوما بعالمة  س: استخرج فعل

  بحث عنن  فرعية 
 معتل اآلخر أو أفعال  مضارع جمزوم (

      صحيح اآلخر ( مينفعش ) فقط مخسة (
  مل تدعوا ( –) ال تسع  مثال :

مضارعا جمزوما وجوبا  )  س: استخرج فعل
  نبحث عن  واجب اجلزم ن 

 فعل مضارع جمزوما بأداة جزم ) جتزم فعل
 واحد ( أو ) أدوات الشرط اجلازمة ( 

أن تذاكر  –مل تقولوا  –) ال تكذب  مثال :
 درسك  تنجح و تتفوق (

جوازا جزم املضارع يف  فعل مضارعا جمزوما
 جواب الطلب 

  مضارعا جمزوما ) يف جواب الطلب ( يسبق
 املضارع نهي او امر 

 تنل اجتهد -الناس حيبك تكذب ) ال مثال :
جمزوم حبذف اهلل يرض اسع يف العمل -ما تريد

 حرف العلة
 يف النهي الزم اجلواب فعل حممود  مهم:       
حترتق ال تلعب بالنار  

 أنواع الالم                
: تأتي يف وسط اجلملة عملها  الم التعليل

 ــلرب )   :
: و  –تأتي يف وسط اجلملة  الم اجلحود

تنصب  عملها:      يةتسبق بكان منف
 لرب  مثال:     املضارع
تأتي يف أول اجلملةشكلها:  األمر : الم                             

  لربمثال جتزم املضارع عملها :
يأتي قبلها قسم القسم : الم                                       

لرب مثال : ال تعمل شيئا عملها :
  
سؤال هام يف االمتحانات  

س: اربط بني اجلملتني التاليتني بأداة شرط 
  -)خيشى اهلل  مناسبة ، وغري ما يلزم :

 ينال رضاه(
ال تنَس أن  : لهإجابة عن هذا السؤال

فعلي الشرط و اجلواب إذا كان آخرهما حرف 
  علة

حنذف حرف   ينال ( –يبيع  –) يقول  مثال
  العلة قبل األخر

   فيصبح الفعل :
      أو يكون آخر الفعل حرف علة -3

   مثال

 حنذف حرف العلة فقط :
  

 أو يكون الفعل من األفعال اخلمسة-4
ياء و  أوواو و نون  أو) ألف و نون  يعين أخره

  ( نون
   مثال :

 حنذف النون فقط فيصبح شكل الفعل :
  

 اجلملتني بأداة شرط مناسبة س: اربط بني
 و غري ما يلزم

         احلل       ) ينال رضاه ( –شى اهلل ( ) خي
 ينــْلخيَش

      احلل تنالون رضا اهلل (    –قولون احلق ) ت
 تنالواتقولوا

        احلل        تزداد معلوماتك (   –) تقرا كثريا 
 تزدْدتقرأ

       احلل         تنالني رضا اهلل( –) تعملني جبد 
  تناليتعملي

       احلل            ) مكان تذهبون اليه تستمتعون( 
 تستمتعواتذهبوااي مكان )

تدخل علي االسم يف اسلوب  اي : مهم
وجتزم مضاف اليه الشرط وتعرب ما بعدها 

 فعلني
س: استخرج فعال مضارعا مرفوعا 

 )بعالمة ظاهرةن
       فعل مضارع مرفوع بشرط ) يكون صحيح اآلخر (

 يكتب            مثال 
س: استخرج فعال مضارعا مرفوعا ) 

   ن بعالمة مقدرة
                                فعل مضارع مرفوع  ) معتل اآلخر ( فقط 

  يدعــو  يسعــى مثال
  ( يقضــي

  مضارعا مرفوع س: استخرج فعل
 أو )مرفوعا باحلركات ( –)بعالمة أصلية(

   مضارع مرفوع )صحيح اآلخر( أو ) معتل اآلخر (

  يدعو  يعرف مثال
ألن الضمة الظاهرة أو املقدرة هي عالمة 

  أصلية
) بعالمة  مرفوع س: استخرج مضارع

 أو  ) مرفوعا باحلروف ن  –فرعية ن 
مضارع مرفوع بشرط ) يكون من األفعال  

مثال  اخلمسة (

  
 ألن ثبوت النون ) هي عالمة فرعية ( 

س: إذا طلب منك سبب اقرتان جواب 
 الشرط بالفاء

   امسية مجلة الشرط جواب لو-1

 
 مرأ تبدا بلو جواب الشرط مجلة فعلية  -2

 نهي 
 استفهام 
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أو ) لن ( ب   تبدألو جواب الشرط مجلة فعلية  -3
 ليس (  أو بئس أونعم أو سوف  أو السني  أو) قد 

  -  ميت تعمل
 

 س: أجعل جواب الشرط مقرتنا بالفاء 
 قبل جواب الشرط ) فسوف ( ج: نضع 

  ) واجعل الفعل مرفوعا (
 – ) متى تفعل اخلري تنل حب الناس ( مثال :

  اجعل جواب الشرط مقرتنا بالفاء
 حب الناس ( فسوف تنال ج: ) متى تفعل اخلري

 تنال :

 )متى تفعل اخلري فسوف تنال حب الناس (س: 
  احذف الفاء و أعد كتابة اجلملة صحيحة

ج:حتذف الفاء و ما دخلت عليه و جتزم الفعل 
 فلن ..( –فسوف   -فقد –: ) فليس بعدها 

   تنل 
س:استخرج من القطعة فعال مضارعا  

  معربا أو فعال معربا
                 الفعل املعرب نبحث عن أي فعل مضارع 

مثال 

  
و نشوفه منصوب و ال جمزوم وال مرفوع و حندد 

 العالمة 
و بني عالمة  س: استخرج فعل مضارع مبين

  البناء
                       فعل مضارع  آخره نون توكيد او نسوة 

           مثال 
        النسوة نون    الدرس ( تكتبـْـن ) الطالبات -

  فعل مضارع  مبين علي السكون االعراب :
       نون التوكيد      الدرس ( لتكتبـَـن )واهلل -

 فعل مضارع مبين علي  الفتح       االعراب :
      فعل  مبين س: استخرج 

 ) أمر (أو فعل ) ماضي ( فعل 
 ألن املاضي و األمر دائما مبنيني                

  أعرب الفعل يف اجلملتني و زن الفعلنيس: 
 ) الطالب يسعون او يدعون إلي اخلري( 

  ) الطالبات يسعني او يدعون إلي اخلري (
)سعى أصله )يسعون( الحظ إن الفعل  اإلجابة

 يعين معتل اآلخر  (
 يفعون ( وزنه -----الرجال يسعون (  

  االعراب 
  

 وزنه -النساء يسعني او يدعون  
 االعراب ) يفعلن (

التوكيد  واجب )  يكتب  (س: اجعل الفعل 
  بالنون
واجب التوكيد  ) يكتب ( اجعل الفعل مثال :
  احلل :       بالنون

 
 

  س: اجعل الفعل املضارع جائز التوكيد مرة
الم االمر أو ليت  –ال  –) هل نضع قبل الفعل  

 أو لعل أو أال أو هال (
جائز التوكيد ) يقول (  اجعل الفعل مثال

 اإلجابة :  بالنون 
  

اجعل الفعل )   فعل أمر معتل  ( جائز ا: نيثا
  التوكيد بالنون

 ستفد  ( –قل  –)اسع  اجعل األفعال ال :مث
 ابة :اإلج      جائز التوكيد

 
                                  اجعل الفعل جائز التوكيد ) ازدْد ( :مثال

   اإلجابة
ن ممتنع  ----اجعل الفعل )  –س 

   التوكيد بالنون
ممتنع التوكيد  ) تكتب ( اجعل الفعل مثال :

 بالنون 
لعدم وجود قسم            تكتب الدرس                       

 واهلل لسوف تكتب      لوجود فاصل 
واهلل لن تكتب            لوجود نفي                              
واهلل لتكتب االن        بسبب االن 

 ادرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــمــــــــــــــال

 
 
 
 
 
 
 
 

 إصغار  –إقبال  –إكرام  –)إخراج  مثل :
 تكبري –تصغري  –تقبيل  -إنارة  –إدارة –
َمقاتلة  -تنمية  –توعية –تربية  –تعمري  –
 مغازلة  –ُمفارقة  –ُمنازلة  –ُمبارزة –
دحرجة  -ِعناد  –ِقتال  –ِهذار  -ُمصاهرة –
 طمأنة  –بعثرة -وسوسة -زلزلة –
 وسواس  –زلزال  -

س: مصدرا مخاسي او قياسي و حدد وزنه 
 و فعله 

 ) ا (و قبل األخر ألف ) ا ( كلمة تبدأ بهمزة وصل 
  اتَّحاد  ( –اتِّزان  -اعرتاف –) انتقال مثال 

 –) تفرُّق مثال تاء زائدة ) تــ ( أو كلمة أوهلا
تبقي: تقاتـُـل  -تزكِّي –تفاِني –تراِضي-تكبُّر

ــَـل ــِـي) و  (تقات ــَى:  تبقي :تراض  (  تراضـ
                و حدد فعله  –س:  مصدرا سداسيا 

 استعالء ( –استقالة  –) استخراج  مثال:
        س: مصدر ميمي

                      ) مفعـَل أو مفعـِل ( كلمة علي وزن -

 مدرسة ( –منزل  –موقف  –) خمرج  مثال :
مضمومة و مفتوح ما قبل أو كلمة أوهلا ميم -

 ُمستخَرج ( –ُمنتَقل –) ُمجتمع مثال :  اآلخر

بشرط إن الكلمة ينفع نشلها و حنط املصدر 
 مسعي سعي الرجال   مكانها و املعين ال يتغري

مهم:    
  : َمْهَلَكة( و )هلَك َمْفَسدة ( ، َفَسَد :) مثل :

   :  َمَحبة (و )َحبَّ  :  َمَهانة ( ،  و )َهاَن
 نبحث عن يمصدر صناعس:  

كلمة آخرها تاء مربوطة و قبل اآلخر ياء  -
 –وطنية  –إنسانية  –) حرية  مثال    مشددة 

  همجية (
 -    إعرابها صفة يف مجلتها  بشرط ال يكون-

 الدول -  مصدر صناعي - صفة الوطنية
 نعت ألنهاسم منسوب  --  الوطنية

 

 املصدر املؤول

 -خري لكم ( ان تصوموا )  ان +الفعل -1
 - ان تقول يعجبين   
  

  يعجبين ما فعلت   ما + الفعل املاضي  -2
  انك ناجح          ان وامسها وخربها -3

:كيف نفرق بني كل من اسم الزمان 1س
واسم املكان واسم املفعول و املصدر 

 امليمي من غري الثالثي ؟ 
 جـ :

  اسم مكان  مسلكا اختذت -املاء ُمْسَتْخَرج البئر -1
 اسم مفعول      من البئر ُمْسَتْخَرج املاء -2
 اسم زمان         املاء صباحا ُمْسَتْخَرج -3
 سلكت –عجيبا  ُمْسَتْخَرجا خرجت املاء -4

 مصدر ميمي.                      قوميا مسلكا
  من االعراب مجلة ال حمل هلا

                                ينجح يذاكر الذي صلة املوصول : -1
  اول مجلة بالقطعة االبتدائية : - 2
  جنحت إذا ذاكرت :جواب الشرط غري اجلازم  -3
 إنا ملنتصرون  واهلل جواب القسم : -4
 –حفظك اهلل –أنا اجلملة االعرتاضية : -5

 أحبك . 
 مجلة هلا حمل من اإلعراب 

   الظروف بعد جر حمل يف مجلة -1
  {وصل أبي أذاكر حني}              

 مجلة يف حمل نصب : -2
 خرجت  وأنا سعيد   حال : -  أ

  الولد يذاكر" كاد"كان خ  لفعل ناسخ : -ب
       احلمد هلل . قلت :                   مقول القول : -3
 مجلة يف حمل رفع :  -4
  حتب أبناءها األم             خ  ملبتدأ : -أ

  صاحبهيرفع  إن العملخ  حلرف ناسخ : -ب 
قد تكون  *ويضاف مجلة النعت إىل ما سبق فهي

 )يبكى ( سلمت على طفل 000يف حمل جر :
           )يبكى ( جاء طفل  000أو يف حمل رفع

 )يبكى ( رأيت طفالأو يف حمل نصب   
 
 
 

 القراءة   قرأ
 اوزانه

 تفعيل  ) إفعال  
  ِفعال مفاعلة

   ِفعالل ( –فعللة 
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  أسئلة مهمة جدا جدا
اجتهدوا  – جمدكم تستعيدوااجتهدوا  -1

 اعرب    جمدكم  فتستعيدوا
         تستعيدوا -1ج :

  
         فتستعيدوا -2

 
 

 ما أعظم النوابغ .   النوابغ أعظم الطالب -2
                                      اجلملة األوىل :

   : الثانيةاجلملة 
       فعل ماض مبنى على الفتح . أعظم األوىل :
 تفضيل )خرب مرفوع ( اسم : أعظم الثانية

 

اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة  -3
ينجو من   –يقول احلق   : وغري ما يلزم

 من يقل احلق  ينج من العذاب . -العذاب  
    

 
 

مرة ومصدر  اسم زمان) استقر ( هات من   -4
  ميمي

                اإلنسان مستقرج : الليل 
  حسنامستقرا اإلنسان  استقر

 
 

اجعل الكلمة مفعوال مطلقا مرة .  إكرام : -5
   . و مفعوال ألجله مرة أخرى

 ) إكرام ( -ج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         إكراما  أكرم الرجل ضيفه 

 ألبيك إكراما  صاحبتك  
 

جمرورة بالفتحة   )مدارس (اجعل كلمة  -6
 وبالكسرة :

 نعتز بها مدارس من كم   بالفتحة : -1
 

   نعتز بها املدارس كم من     بالكسرة : -2

 انواع  )ال(

  ناهية  جتزم املضارع . : –أ 
   نافية وترفع  الفعل بعدها  : –ب  

   :نافية للجنس   –جـ 
  كاتُب .                عاطفة :         –د  

 
 ال النافية للجنس 

 
تعمل عمل ان تنصب االسم وترفع اخل  

 وامسها وخ ها نكرة
 مفردًا  : امسها-1

 
 ال -  ال -  ال -فاشل   ال مثل : 

اسم ال مبين علي    ال –  ال – 
 الفتح

          فاشلون .  ال مثل :
  –اسم ال مبنى على الياء  

  خرب ال مرفوع بالواو  .
 امسها  مضاف .2

 رجل     علم فاشل ( رجل ) ال
  

 شائعات خملصون . مروجي ال 
   

                    امسها  شبيه باملضاف .-3
.  شائعات خملص مروجًا ال مثل :

 ال امللغاة :    مهم جدا
 ال –فاشل  حممد ال امسها معرفة :لو  -1

      االعراب  :     فاشل  الرجل
   دخول حرف اجلر ب علي ال : -2
  جدال بال – شكبال  

  وجود فاصل بني ال وامسها : -3
         - رجل ال يف البيت

  

 املستثنى بـ )إال (

 حكمه واجب النصب       : تامًا مثبتًا:نوعه–1
  طالبًا  حضر الطالب إال

 ضع غري مكان اال  : مهم جدا
                              طالبج: حضر الطالب غري 

  طالب : –  ) غري:
  املستثنىاعراب  تأخذغري 

حكمه حسب  نوعه  ناقص منفي : – 2
 موقعه باجلملة      

   األستاذ . ما رأيت إال
  املخلصون مل يكافئ اال 

  املعلمون   ما جاء اال
  ضع غري او سوي مهم جدا

  ج : ما جاء غري املعلمني

    صون  املخل ابناؤه = مل حيضر اال
 ضع غري مكان اال 
 ابنائه املخلصنيج : مل حيضر غري 

 
  ضع غري  باملصريني مل تتقدم مصر اال

 ج
يعربان إعراب االسم  )غري وسوى ن – 4

الواقع بعد إال وما بعدهما يعرب )مضافًا 
 إليه(:

  فاعل مرفوع بالضمة غري : طالٍب غرُي ما جاء
 حاشا ن –خال  -املستثنى برب ) عدا – 5

 يكون له حالتان من اإلعراب :
 –عدا  –) خال  به منصوب بعد مفعول –أ 

      حاشا ( أفعااًل ماضية .
      .   ضيفًا حضر الضيوف عدا  *

حاشا (  -خال –)عدا  اسم جمرور بعد –ب 
 حرفا جر .          

        . ضيف حضر الضيوف عدا*

 خال ن ما –املستثنى بعد ) ما عدا  -6
 يعرب )مفعواًل به ( منصوبًا 

 ماضية .  ما خال( أفعال –)ما عدا            
 واحدًا قابلت األصدقاء ما عدا

  أسلوب التعجب 

 

 له صيغتان :      
امجل  -العلَم  أمجلما  ما أفعل :

العلَم 
    بالعلِم .أمجل  أفعل برب :

 علِم:ال

 اسم التفضيل  

 
 –أعظم  -) أمجل  كلمة على وزن )أفعلن:

 –صغرى  –أفضل (  أو )ُفعلى( ) كربى 
 أَحّب (                                                                                   -شر   –عظمى أو ) خري 

 حاالت اسم التفضيل
 يطابق   حكمه : معرفًا برب ) أل ن : - 1  

هى الفضلى :  مثل هو األفضل منزلة .  :مثل 
   وهم األفضلون ..  وهن الفضليات. منزلة 

) جيب فيه اإلفراد  حكمه : نكرة  : –2 
 والتذكري (

من  أفضلمن غريه . هن  أفضلهو  :مثل 
 من غريهما . أفضلغريهن .         هما 

) جيب حكمه :  نكرة مضافة إىل نكرة : -3 
 فيه اإلفراد والتذكري (

   طالب أفضلهم      طالبات افضلهن  :مثل 
 حكمه : نكرة مضافة إىل معرفة  :  -4

 ) جيوز فيه الوجهان (
 . الطالبات(  فضلى -أفضل  هى ) :مثل 

 .  الطالب(  أفاضل – أفضلهم )       
النكرة املنصوبة التى تأتى بعد اسم 

 تعرب )متييزًا (ملحوظًا منصوبًا.  التفضيل
 متييز منصوب .  فهمًا :.  فهمًا هو أكثر الناس

 أسلوب االختصاص 

 –انتم  –حنن  –) انا بعد ضمري يأتياسم 
   علينا ( –بكم  –لنا  –عليكم 

 :انواعهو يعرب ) مفعواًل به (  
 – املصريني –حنُن   مثل : أ ن معرف أل

 املصريني:       كرماُء
 

 الشهيد طالَب -حنن  :ب ن مضافًا ملعرفة 
       مصر عظماء مهندسي حنن    –حنب العلم  -

 مهندسي : -طالب
أيها  –حنن  :جرب ن كلمة أيها / أيتها 

 أيها :   نقدس العلم – الطالُب
 ملحوظة هامة :                         

          - الرجال ايها
   - الرجال ايها عليكم
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 أسلوب اإلغراء 

 

  عظيم فانه الصدق: مفرد  -1
 

:  عظيمان فهما الصدق الصدق :مكرر   -2

 رائعان فانهما واالمانة الصدق :معطوف  -3

 أسلوب التحذير 

 

  هالك : فإنها اخليانة :مفرد  -1

 فهي هالك : اخليانة اخليانة مكرر -2 

فانهما سيئان  والكذب اخليانة :معطوف  -3
: 
   الكذب اياك -4

 األفعال اخلمسة

  

ألف االثنني  –) واو اجلماعة  كل مضارع اخره
 ياء املخاطبة ( –
  تعملني ( –يعمالن  –) يعملون  

     
 فلن يقصروا الطالب يذاكرون جبد ومل : مهم

  يرسبوا
 األمساء اخلمسة 

 ذو ( –حم ـ فو  –أخ –) أب 
واالمساء     –ه  –فردة ومضافة إىل ك أن تكون م 

         
 0علم فاستفد من أخيك  ذو أخاكإن 

  بعد إمنا ولوال  : معلومة مهمة
  هللكنا . العلم لوال.  ضياء العلم إمنا

 املفعول املطلق 

               جناحًاجنحت  -1
 العلماء   جناحعظيما/  جناحاجنحت  -2
                     احتفالنياحتفلنا  -3

 ) أيضًا ، حقًا ، خصوصا ، خاصة ( مهم

 قلنائب عن املفعول املط

 ) طويال ، كثريا ، مليا  صفة املصدر -1
 ، جدا ، سريعا ، حثيثا(  

    حثيثا كثريا = احب العمل

) كل ، مجيع ، بعض ،  مضاف للمصدر -2
غاية ، اسم التفضيل + مضاف إليه مصدر 

 الفعل ( 
 - اهتمام افضل اهتم –االهتمام  كل اهتم    

  
 –ذلك  –هذه –) هذا    اشارة للمصدر -3

   االهتمام هذا اهتم                       تلك( 
  حساب الف حيسب      عدد املصدر : -4
 
 

   املفعول ألجله 

 نكرة  نسال عنها ب ملاذا والزم بعد جار وجمرور
أمال ،طمعا ،  حتقيقا، رغبًة ،حبًا . ذاكرنا  

  التفوق ( يف حلاقا. محاية
 

 مفعول فيه  الظرف او  

      ) قدميا ، حديثا ، دائما ، أبدا (  -1

   بني، مثة (  -) لدى ، وسط ، هنا  -2
 تعرب :

 احلال   
 

 –اسم مفعول  –) اسم فاعل  دائما مشتق
ويكون  ونكرة منصوبة ،،  صيغة مبالغة (

 صاحبه معرفة ، ويسأل عنه بكيف ؟ 
  جاهدة   تسعي مصر   طليقا . يغرد الطائر

 مؤكدين رجعوا
  –مسرورا   –) سعيدا  خرج الطالب

) مجيعًا ، معًا ، كافة ، وحده ،  ضاحكا (
  أواًل ، ثانيًا (

 : تعرب
 حال مجلة

 مجلة امسية بعد اسم معرفة  وتكون يف حمل نصب  :
  وهم مسرورون جاء الرجال -1
 وهي مدركة   تتجه الدولة -2
يعملون  الرجال رأيت -3

 مجلة نعت

  مهمة جدا : 
اجلملة  وتأخذفعل بعد كلمة نكرة  احبث عن

 اعراب ما قبلها
 بالعلم تهتم اقدر دولة

  ال يعملون حضر رجال
 عمله رائع اقدر طالب

 املفعول معه 

 الواو مبعين مع ) منصوب ( 
  والفجر استيقظ الرجل

 والبحر  مشي الرجل
 اعراب ما قبله ( يأخذ)من التوابع  : املعطوف

اقدر العمل ال الكسل  –ذهب املعلم والطالب 
 احب العمل ثم االجتهاد  –

 التمييز 

 

  كلمة نكرة منصوبة
  – ) افضل اروع احسن ( التفضيلبعد أفعل 

 (نبوغًا  ) أنت أكثر الطالب
طاب ، -ميتأل –كفي –)ازداد ،يقل بعد الفعل

 بئس( 
  اهمية يقل  – جوًا طابت مصر

  علما يزداد – شهيدا كفي باهلل
 شجرًا ، ) ما أمجل احلديقة بعد املتعجب منه

 (. رسواًل أعظم مبحمد
 

 الضمري املنفصل 

حمل رفع  يف) يعرب  حنن ، هم ...أنا ، هو ،  
 مبتدأ ، وما بعده خرب  (

 املبتدأ املؤخر 
  

) جار وجمرور  إذا بدأ الكالم املفيد بشبه مجلة
 تكون الكلمة بعده : ،  ظرف ومضاف إليه (

 مبتدأ مؤخر مرفوع 
فوق  مفيد ، كتاُب عندي،  تلميُذالفصل  يف)  

 . ( عصفوُر الشجرة
 اخلرب 

هو اجلزء الذى يتمم معنى اجلملة مع املبتدأ ، 
 أو مع اسم إن وكان 

 مفيدة  ميارسها طالب املدارس اليتاأللعاب الرياضية  
  اخلرب املقدم 

) مثة ، هناك ، كيف ، متى ، أين ،  الكلمات 
تعرب خرب مقدم ، وما بعدها مبتدأ  خباصة (

 ) هنا موطن العلم (      مؤخر 
 

 ضمري فى حمل رفع              

 

 انتم( –حنن  –هو  –) انا 
 (  نون النسوة )فعل+ واو اجلماعة ،ألف االثنني،

 لعبنا –لعبا  –يشاركوا  –يلعبون 
 

 حمل جر يفضمري 

 

ضمري (  ، عليكم ، فيكك   ، فيها  ، به) ب 
 يف حمل جر اسم جمرور          

 –اعمالك االسم + اهلاء ، الكاف ، الياء ) )
ضمري مبنى فى حمل جر عملهم( –افكارهم 

 مضاف إليه 
 

 ضمري يف حمل نصب
انك  –انهم  –انه : إن وأخواتها + ضمري -

 منعتهم  -نقدمها -ضربته
 ياك :إ

 كم اخلربية

 بعدها مفرد او مجع من غري تنوين متييز جمرور 
  كم طالب –كم طالب فى الثانوية .   مثل .

  
     كم من معلمني –كم من طالب –كم من جنيه  

 كم استفهامية        

  بعدها مفرد  متييز منصوب بالفتحة 
 كم معلما -؟ الثانوية يفكم طالبا 

 من كم فريقا –من كم فريق  -بكم جنيها ؟ 
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 كال وكلتا 
 

  إذا مل يتصل بهما ضمري
إذا ا تصل بهما و  

ضمري  
 لطالبني جمد ا كال◄

  مبتدأ مرفوع بالضمة املقدرة :كال  
 جمدان   كالهماالطالبان ◄

  مرفوع باأللف ( معنويتوكيد :كالهما 
 الطالبان كالهما جمد◄

 مبتدأ ثان مرفوع باأللف: كالهما 
 

  املنادى 
 

 )  منصوب او مبين  ن            
 شباب - يا ربنا – مصر أبناء يا املضاف  : -1

  منادي منصوب                        اعملوامصر 
  اخره الف تنوين او ين نكرة غري مقصودة: -2
 منادي منصوب         - معلمني يا – معلما يا
 و ان أال يوجد تنوين او ون  :نكرة مقصودة  -3
 منادي مبين علي الضم        معلميا  
 مبين ع الواومنادي  معلمونيا 
 االلف عمبين  منادي     معلمانيا 

  :العلم املفرد   -4
 مبين ع الضم       يا حممد –يا مصر ◄

 ما فيه ال : -5
 ايها منادي مبين علي الضم    ايها املعلم : 

 . ركز يا بييييهبيجوا يف االمتحان ..... 
انهضوا .            مصريونيا 
انهضوا . مصرينييا 

 نداء تعجيب
  السماء لروعة يا -السماء روعة يا

 : االعراب
 نداء استغاثة

  --للمريض هلل يا
 نداء الندبة

   --سالماه  إ وا
 التوكيد اللفظي 

 امانة : فإنهااحلرية احلرية 
 حروف اجلر الزائدة 

 

 رب  -1
 -مل تلده امك  اخ رب

         - كموج وليل
 الكاف  -2

    ءشي كمثله ليس
 من   قبلها نفي او استفهام -3

  -هل من احد –ما من احد 

 الباء -4
:  جباهل ليس – خرب ليس

 شهيدا: باهلل كفي –فاعل كفي  ◄

  بالسماءامجل  –فاعل افعل ب  ◄

:  بظالم ما ربك – ما العاملة عمل ليس◄

 انواع اخلرب 

 

 مفرد  -1
 احلرب خدعة ◄       الرجال متفوقون◄
 مجلة فعلية  -2

 االمم املتحدة تتعاون ◄      الدولة تهتم◄  
 مجلة امسية -3

 للمبتدأثاني + خرب  مبتدأ - عمله رائع الولد◄
 االول للمبتدأالثاني والكلمتان خرب مجلة امسية 

 افكارها عريقة الدولة ◄
 - كالهما عظيم الرجالن ◄

 شبه مجلة  -4
 العصفور فوق الشجرة    يف القلب القدس ◄

   حروف ناسخة 

 لعل ( –ليت  –كأن  –لكن  –أن  –) إن 

 - اعماال إن هلم◄

 - اخوة املؤمنون امنا◄
 مهمة جدا   ما بعدها فاعل كان التامة :

 تكون مبعين يوجد او يتحقق 
   - االمل نسعي يف احلياة حيث يكون◄

 افعال تنصب مفعولني
 

 كسا ( –حسب  –رأي  –وجد  –أعطي  –جعل  –) منح  
 - واضحا احلق راي الرجل◄

   - ساقطة الطائرة راي الرجل◄
   - متفوقني وجدتهم◄

 البدل 

 

  الرجلهذا  اسم اشارة + معرفة =◄
 العمل  ذلك
 لقب + اسم شخص او بلد ◄

 السالم ارض –عمر اخلليفة – مصر وطين
  مصر بلدكم –القدس

   – العربي معلم اقدر املعلم◄
 بدل  - واملتقدم النامي احرتم العاملني◄
 بدل -واليتيم املرأة اتقوا اهلل يف الضعيفني◄

  ملحوظة هامة
  -    العمل ذلكم

 

 واع ما نأ
  - ما كذب احد -1
  ---- احب ما تقوله -2
   ---- ما امسك؟ -3
   ---- ما امجل النجاح -4
  ---- امنا املؤمنون اخوة -5
  

 انواع من :
  -- احب من يعملون -1
     -- من يذاكر ينجح -2
    --من قتل الرجل ؟ -3

 نائب الفاعل والفعل املبين للمجهول :

 

 ابن الفعل للمجهولس 
   -- حارب اجلندي االعداء

   --- يقول الرجل احلق
  ---- قال الرجل احلق
   --- اكهةيبيع الرجل الف

   --- كافأ املدير املتفوقني
 مهم جدا

 ----= زادني املعلم فخرا
 -- = بادأني املعلم بالتحية

لفظا ال أفعال جاءت علي صورة املبين للمجهول 
    معين :   ما بعدها فاعل  

 انتقع (–عم -فلج –امتقع–جن –حم–)ثلج  
 ---- الرجل جن
   ----- الولد حم

  افعال ما بعدها نائب فاعل :
 تويف ( –استشهد  –) احتضر 
   ---- الرجل استشهد

  علي وزن فعلة :اسم املرة 
  انطلق انطالقة         كلة أكلت أ

  علي وزن فعلة اسم اهليئة :
  انطلق انطالقا قويا

 حذف اخل  وجوبا
 - ما تقدم اجملتمع اجلندي لوال 1

  مع كلمة لوال موجود وحذف خربه وتقديره
 مهم جدا

 وجوبا  املبتدأحذف 
   - االمانة نعم الصفة -1

           
    - الكذب بئس الصفة -2
 - الجتهدنذميت  يف -3

 وجوبا  املبتدأتقديم اخل  علي 
 رجاليف مصر   نكرة : املبتدألو  -1
  كرامتهللمصري فيه ضمري   املبتدألو  -2
 مع حبذا وال حبذا  املبتدألو  -3

    --- الرجل حبذا
 جوازا  املبتدأتقديم اخل  علي 

 معرفة واخلرب شبه مجلة  املبتدألو  -1
 املعلم يف املدرسة 

 مع نعم وبئس  -2
 االمانةنعم الصفة  –نعم الصفة االمانة  
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 التوكيد املعنوي 
   -كالهما    -أعينهم –عينه -أنفسهما  –أنفسهم  -نفسه ) 

 مجيعها ( –مجيعهم  –كلهم  –كلها   -كله    -كلتاهما 
 فاعلاالعراب الرئيسنفسحضر -1
:  توكيد معنوي مرفوع   نفسهحضر الرئيس اجعلها توكيد 

االعراب مفعول بهالرجال كلشاهدت  -2
 توكيد معنوي منصوب كلهمشاهدت الرجالاجعلها توكيد

املؤمن نفسه مريضة. أو املؤمن عينه 
 محراء.

اليت بها ضمري يعود على املؤمن ولكن يقصد بها نفسه  فنفسه 
، والدليل على ذلك املؤمنبني جواحنه وليس توكيد لكلمة

 كلمة مريضة.
)مبتدأ ثاني  ويف هذه احلالة نعربها حسب موقعها يف اجلملة

 وخربه مريضه(

حتت -مجيعهيشاهدون اجليش-كلهمرأيت الطالب
 كلهمحاية الشرطة

)توكيد معنوي مرفوع  يف الفصل.كالهماالطالبان-1
بااللف (

)مبتدأ ثاني مرفوع بااللف (جمتهد. كالهماالطالبان-2
)توكيد معنوي مرفوع جمتهدان.كلتاهماالفتاتان-3

بااللف( 
توكيد معنوي منصوب جمتهدتان .كلتيهماان الفتاتني-4

بالياء
 مفعول به منصوب بالفتحةالولدينكالشاهدت-5

كليهماشاهدت الولديناجعلها توكيد:   
اجعلها اسم جمرور بالكسرةاملدرستنيبكلتامررت -6

كلتيهمامررت باملدرستنيتوكيد
اجعلها توكيدفاعل مرفوع بالضمةالولدينكالجاء -7

كالهماجاء الولدان
كالهماالطالبان اجعلها توكيدالطالبني مهتمانكال -8

مهتمان
الطالبني -11ان اجعلها توكيدالطالبني مهتمانكالان -9

مهتمان كليهما
ملتزمان.كالهمااملؤمنان

توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه )كالهما(
ملحق باملثنى.

الفتاتني ملزمة.كلتا -11
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة.)كلتا(

 ملحوظة 
 مفعول به منصوب بالفتحةنفسهيساعد

 النعت 
  يأخذ عالمة أعراب ما قبله

معرفة + معرفة        

 – الكربىالقاهرة  – احلبيبة مصرنا – العربية الدول
 . الصاحلة القدوة – السماوية االديان
نكرة + نكرة          

 عوامل – راسخة مبادئ – صعب أمر – واضحة اهداف
 . ناجحة وسيلة – خطري منعطف – كثرية
نكرة وضمري + معرفة      

 – احلرة ارادتها – الواضحة حقوقهم – العظيم وطين
 . السيء عملها – الكاملة بقدراته
الشباب أيها       ما بعد أيها يعرب نعت مرفوع  

 

 اعرابات هامة 
  اسم كان مرفوع                       عملكان هلم  -1
  خرب ان مرفوع                         عظماء انهم -2
  اسم ان منصوب بالكسرة        انتصارات إن يف وطننا العزيز -3
 مؤخر مرفوع مبتدأ                    اثار للعلم يف حياتنا -4
 مؤخر مرفوع مبتدأ         شروط حلقوق االنسان يف كل زمان -5

  فاعل مرفوع       العمل ميكن – العمل ينبغي – العمل جيب -6
  مؤخر مرفوع مبتدأ                           جماالت العلم له -7
 خرب مرفوع               يعملون اطفال افضل االجيال -8
 مفعول به منصوب بالكسرة                   الطموحاتنصنع  -9
 خرب ان مرفوع والالم املزحلقة ال تؤثر           لكبرية ان االمانة -6
  مفعول به منصوب                     نفسه يساعد -11
 فاعل مرفوع               الرجال مجيع جاء -11
  حال منصوب              مجيعا جاء الرجال -12
 توكيد معنوي مرفوع           مجيعهم جاء الرجال -13

 

 امثلة هامة 
 متييز جمرور بالفتحة                   كثرية   مشائلكم من   -1

 ممنوع من الصرف وليس معرفة  ألنه                               
      متييز جمرور بالكسرةاخلري  مشائل= كم من 

  ممنوع وبعده ال ألنه                                                                         
 ضع ما               ان يتذكر اولو العلم     -2

 امنا اولو العلم يتذكرون  –ج 
 ضع ما                ملني مكافحون  ان العا -3

 امنا العاملون مكافحون –ج 
 ضع مرة اذا ومرة ان             مسعت امحد زويل تعجبك جراته    -4

 ك اذا مسعت امحد زويل تعجُب –ج 
 ج ان مسعت امحد زويل تعجب 

 علينا ان نهتم باللغة    -5
 اجعل نهتم مفعول مطلق ونائب عن مفعول مطلق                                           

 علينا ان نهتم باللغة اهتماما -ج
 ج نائب : علينا ان نهتم باللغة كل االهتمام 

 
 
 
 




