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الرابعةالوحدة 

المستوى النحوي

OLC   مركز التعليم المفتوح-



مقدمة

فينتحدثأنناتعنيالتياللغويةاالزدواجيةمشكلة:األول؛بأمرينالصعوباتهذهأسبابتحديدويمكناإلعراب،فيصعوبةالطلبةيواجه

دونوالحفظالتلقينهعلييغلبالذيالعربيةاللغةتعليمأسلوب:الثاني.اللغةبقواعدتهتمالالتي(العامية)محليةبلهجةالعامةالحياةمجاالت

.واالستنتاجوالربطبالتعليلاالهتمام

باإلعراعالمات:والثاني.والبناءاإلعراببينالدرسهذايميزوالبناء،اإلعراب:األول؛دروسأربعةعلىالرابعةالوحدةتتوزع

:والثالث.يةاإلعراببالحالةترتبطاإلعرابعالمةمعرفةألن؛اإلعرابفيعاليةمهارةاكتسابإلىمعرفتهاتؤديالتيوالفرعيةاألصلية

عنأخواتهاووإنواخواتهاكانبينالفرقفيبينالنواسخ،:والرابع.مكوناتهماوإعراب،مفهومهماحيثمنالفعليةوالجملةاإلسميةالجملة

.اإلسميةالجملةدخولها



أهداف الوحدة

:بعد اإلنتهاء من دراسة هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً على 

.المبني والمعرببين التفريق •

.العالمات األصلية والعالمات الفرعيةتحديد مواضع •

.الجملة االسمية والجملة الفعليةبين التمييز •

.الماضي والمضارع واألمرالفعل إعراب •

.  بعد دخول النواسخ عليهاالجمل إعراب •



موضوعات الوحدة

.اإلعراب والبناء 4.1

.والفرعيةاإلعراب األصلية عالمات 4.2

.الفعليةالجملة اإلسمية والجملة 4.3

.النواسخ4.4



اإلعراب والبناء1.4

:أنعلىقادراً الطالبكونيسالموضوعهذانهايةفي

.ةوالمعربةالمبنيالكلماتبينفرقي•

.المبنيةالكلمةنوعيحدد•

.المقدرواإلعرابالظاهراإلعراببينفرقي•

ةمقدم

كغيرهالنحووعلم.المتعلممهاراتوتوجهالعلممضمونتحددالتيالمفاهيمعلىتشتملالتيالمصطلحاتمنمنظومةإلىكافةالعلومتحتاج

اإلعراب،واعدقلفهمضروري  مدخل  النحويةالمصطلحاتفهم  إنإذعليهاالوقوفينبغيالتيالمصطلحاتمنعددعلىيشتملالعلوممن

.استيعاُبهيصعبُ مصطلحاُتهُتفهمالعلموكل



(البناء)المبني 

. ثبوت حركة آخر الكلمة على حال واحدة مهما كان الموقع اإلعرابي للكلمة في الجملة:( البناء ) المبنيتعريف 

في الجمل اآلتية( ذلك)الحظ  حركة اسم اإلشارة :  مثال

.الكتاب ال ريب فيهذلك  -1

.من عزم األمورذلك  إن -2

.لذكرىذلك  في إن -3

سماً لـ إن منصوباً، جاء في الجملة األولى مبتدأ، وفي الجملة الثانية ا( ذلك)اسم اإلشارة في الجمل الثالث مبنياً على الفتح على الرغم من أن اسم اإلشارةجاء 

( .  في)وفي الثالثة اسماً مجروراً بحرف الجر 

:في الجمل السابقة كاآلتي( ذلك)وفي هذه الحال فإن إعراب 

.  الكتاب ال ريب فيهذلك  -1

.اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ: ذلك  

.من عزم األمورذلك  إن -2

.  اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب اسم إن: ذلك  

.لذكرىذلك  في إن -3

.  اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور: ذلك  



:يتضمن البناء التالي

األسماء المبنية -

...(  هو، أنت: ) الضمائر ، مثل ⁻

...(  هذا،تلك:  )أسماء اإلشارة، مثل⁻

...(  الذي ،التي: )األسماء الموصولة، مثل ⁻

ْن، ما:  )أسماء الشرط، مثل ⁻ ...(  م 

...(  هل،كيف: )أسماء االستفهام، مثل ⁻

،تسعة  عشر  أحد  : )األعداد المركبة المبنية  على فتح الجزأين، مثل ⁻

...(.  ،عشر  



المبنية األفعال -

لفتحة فهي أفعال ماضية مبنية على ا(درس،بكى) نحو : الماضية األفعال -

(.بكى)أو المقدرة ( درس  )الظاهرة 

تضح في وإذا اتصل بالفعل الماضي ضمير  تغيرت حركة البناء كما سي

.الدرس الثالث

.فهي أفعال أمر مبنية على السكون  ( انتبه ْ/ ادرسْ : )أفعال األمر-

.الفعل المضارع بشرط اتصاله بنون التوكيد ، أو بنون النسوة -

.فعل مضارع مرفوع: يدرُس : مثال 

ّن  .مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد: يدرس 

.مبني على السكون التصاله بنون النسوة: يدرْسن 

الحروف -
.إلى، في، لن، ال: الحروف مبنية، مثل جميع 



:تدريب

:ضع إشارة صح أمام الكلمات المبنية

.خمسة عشر -10يعملن -9يدرسون -8ماذا -7كتبُت -6يدعو  -5القاضي  -4أنتم  -3كم  -2الغنى  -1

.(خمسة عشر\يعملن \ماذا \كتبُت \أنتم \كم : )  اإلجابة 



(اإلعراب) المعرب 

دخلتالتيالعواملبسببالكلمةآخرحركاتتغير:(اإلعراب)المعربتعريف

:نوعانوالمعرب.الجملةفيموقعهابسببأوعليها

:نحوالكلمة،آخرفيالحركةظهورأي:الظاهرةبالحركاتاإلعراب.1

.مجتهد  طالبكريم  -

.آخرهعلىالظاهرةالضمتنوينرفعهوعالمةمرفوعمبتدأ:كريم  

.كتاباً لكريم  أعطيتُ -

.آخرهعلىالظاهرةالكسرتنوينجرهوعالمةمجروراسم:كريم  

.كريماً شاهدتُ -

.آخرهعلىالظاهرةالفتحتنويننصبهوعالمةمنصوببهمفعول:كريماً 

.الجملةيفموقعهاتغيرعند(كريم)كلمةفياألخيرالحرفحركةتغيرفنالحظ



:  تكون عالمات اإلعراب مقدرة على آخر الكلمة، نحو: اإلعراب بالحركات المقدرة. 2

.  النفسالغنى غنى -

. النفسالغنى غنى إن -

.النفسالغنى غنى خير -

قصورة بهذا سميت األلف الم)؛ ألن الحركات ال تظهر على األلف المقصورة، ( الغنى وغنى)لم تظهر الحركات اإلعرابية على األلف المقصورة في نهاية

ق حركة استحالة نط: التعذر)منع من ظهورها التعذر : نقول ف. ، فاأللف المقصورة ممنوعة من حمل الحركات الظاهرة(االسم ؛ألن القصر يعني المنع 

.؛أي استحالة ظهورها (مقصورةالحرف األخير إذا كان ألفاً 

صعوبة : ثقل ال)منع من ظهورها الثقل: نقول ف.  أبكي  على ما فات(أبكي)لن : إال هلل،  أو ياًء نحو( أشكو  )لن أشكو : أما إذا كان آخر الكلمة واواً نحو 

. ؛ ألننا نستطيع نطق الفتحة على الواو أو الياء ولكنها ثقيلة(أو ياءً نطق حركة الحرف األخير إذا كان واواً 

:  ضع اشارة صح أمام الكلمات المعربة : تدريب -

أخي –10اللواتي   -9مهما  -8ما  -7هّن  -6خمسة وعشرون  -5الذين  -4امرؤ   -3ذو  -2هؤالء  -1

( خي \خمسة وعشرون \امرؤ \ذو : )اإلجابة 



عالمات اإلعراب األصلية والفرعية2.4

:أنعلىقادراً الطالبكونيسالموضوعهذانهايةفي

. بين العالمات اإلعرابية األصلية وعالمات اإلعراب الفرعيةيميز •

.مواضع العالمات األصلية والعالمات الفرعيةيبين •

ةمقدم

فحينماإلعرابية؛ابالحالةترتبطاإلعرابعالمةمعرفةألناإلعراب؛فيعاليةمهارةاكتسابإلىالفرعيةوالعالماتاألصليةالعالماتبينالتمييزُيفضي

وكذلكة،العربياللغةفيالمرفوعاتنعرفأنينبغيالفرعيةالعالماتمنوالواوواأللفاألصلية،العالماتمنالضمةهياالسمرفععالماتأننعلم

عراباإلعالماتويبينوجرها،ونصبهااالسماءرفعحاالتالثانيالدرسيحددسبقماعلىوعطفا.الجروعالماتالنصب،عالماتمعرفةفيالحال

،(معلمون)نونوواوبـينتهيالرفعحالةفيالسالمالمذكرجمعفمثالً اإلعرابية،الحاالتبعضفياللبسيزيلاإلعرابعالماتمعرفةأنكما.الثالث

الخمسةفعالاألفيالنونوأنالرفع،عالمةهيالسالمالمذكرجمعفيالواوأننعلموحينما،(يعملون)ونونواوبـتنتهيالرفعحالةفيالخمسةواألفعال

بينهمااللبسينتهيالرفععالمةهي



عالمات اإلعراب األصلية

:األصلية هياإلعراب 

: االسم مرفوعاً إذا كان ويأتي ، الرفعالضمة في حالة -1

وقد يأتي . لكالم به اسم مرفوع نخبر به عن المبتدأ ، وتتم فائدة ا: الخبر )خبراً ( . اسم مرفوع يأتي في بداية الجملة أو الكالم غالبا: المبتدأ )مبتدأ ⁻

(.نور  العلم ُ.(:)مفردا أو جملة أو شبه جملة

.يحيا الوطنُ .(: اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل أو الحدث: الفاعل)فاعالً ⁻

(المذنبُ ب ُُيعاق  .(: ) اسم مرفوع ينوب عن الفاعل، ويأتي مسبوقا بفعل مبني للمجهول: نائب الفاعل )نائباً للفاعل ⁻

(ماطراً كان الجو ُ: )حدى أخواتهاإأو (اسم مرفوع يأتي بعد كان أو أخواتها، وهو في األصل مبتدأ : اسم كان )لكان اسماً ⁻

(قريبكأن الفرج  : ) أو إحدى أخواتها(اسم مرفوع ُنخبر به عن اسم إن أو أخواتها : خبر إن )إلن خبراً ⁻

ومكة مدينتان القدسُ : ) السم مرفوع . (البدل والنعت والتوكيد واالسم المعطوف: اسم يتبع ما قبله في اإلعراب، والتوابع أربعة : التابع )تابعاً ⁻

.(مقدستان



: الفتحة في حالة النصب ، ويأتي االسم منصوباً إذا كان -2

.نحب الوطن  .(: اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل أو الحدث:  المفعول به )مفعوالً به ⁻

أقرأ .(: نوعهيذكر بعد فعل صريح من لفظه من أجل توكيد معناه أو بيان عدده ، أو بيانمنصوب (  مصدر)اسم :  المفعول المطلق )مفعوالً مطلقاً ⁻

.جهرية معبرةقراءة ً

ظرف ( ).اسم منصوب يدل على زمن وقوع الفعل أو مكان حدوث الفعل ، وهو المعروف بظرف الزمان أو ظرف المكان:  المفعول فيه )مفعوالً فيه ⁻

(: مكان أو ظرف زمان

.المكتبة ساعةجلست داخل  

.للمعلمقمت احتراما ً.(: اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل: المفعول ألجله )مفعوالً ألجله ⁻

.الشمسخرجت وطلوع  .(:تدل على المعية أو المصاحبة( مع)اسم منصوب مسبوق بواو بمعنى : المفعول معه )مفعوالً معه ⁻

.ال تأكل ماشيا.(:اسم منصوب يبين صفة أو حال صاحبه عند وقوع الفعل:  الحال )حاالً ⁻

.طاب المكان هواءً .(:اسم منصوب يزيل اإلبهام  والغموض عن كالم سابق: التمييز )تمييزاً ⁻

.تمهليا مسرعا،ً.(: اسم منصوب أو مبني مسبوق بحرف نداء مذكور أو مقدر: المنادى )منادى ⁻

.نجح الطالب إال المهمل.(: اسم منصوب  يأتي بعد أداة االستثناء، ويخالف ما قبله في الحكم: المستثنى )مستثنى ⁻

.الوفيأصاحب الصديق  : تابعاً السم منصوب⁻



:الكسرة ، ويكون االسم مجروراً بالكسرة إذا كان-3

.  فرض  عليناحبُّ الوطن  : ( المضاف)اسم مجرور  يتمم معنى االسم الذي يسبقه)مضافاً إليه 

. سلمت على أخيك خالد  : السم مجرور تابعاً ( من،إلى،عن، على، في،الباء، الكاف، الالم ،واو القسم)بحرف من حروف الجر وهي مسبوقاً 

عالمات اإلعراب األصلية اً موضحاعرب ما تحته خط : تدريب-

م  -1 .المجتهد  علينا أْن ُنْكر 

.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : المجتهد 

.على الصالة  لمؤمنُ ايواظُب -2
.الضمةفاعل مرفوع وعالمة رفعه : المؤمن 

.يواظب على الحضور مبكرا المعلمُ -3
.مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة: المعلم 

.الفجرطلوعاستيقظنا و-4

.مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة: طلوع 

مني على مستقبلهمحرصاأصدقائي على المثابرة أحث -5

. مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة : حرصا 



رائعاإنشاداأنشد الشاعر قصيدته-6

.مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح: إنشادا 

أمام التلفازواقفاً شاهدت المباراة -7

.حال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح : واقفاً 

(عيوناً وفجرنا األرض ) -8

.تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح : عيونا ً

الجبل تمهل طالع يا -9

.منادى  منصوب وعالمة نصبه الفتحة

محمدا ًرأيت أخاك -10

.منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح( تابع) بدل : محمداً 



عالمات اإلعراب الفرعية

اإلعراب الفرعية في األسماء واألفعال

(أب، أخ، حم، فو، ذو)وهي:األسماء الخمسة-

:تنوب عن الضمة في حالة الرفع نحو قول الشاعر:الواو

عمذو العقل يشقى في النعيم بعقله       وأخو الجهالة في الشقاة ين

:تنوب عن الفتحة في حالة النصب نحو قول الشاعر:األلف

أخاك أخاك إن من ال أخا له         كساع إلى الهيجا بغير سالح   

.هاُيعد حمو المرأة بمنزلة أبي: تنوب عن الكسرة في حالة الجر نحو:الياء

المذكر السالم  جمع -

:تنوب عن الضمة في حالة الرفع نحو:  الواو

.المعلمون مخلصون

:حووتنوب عن الفتحة في حالة النصب وعن الكسرة في حالة الجر ن: الياء 

.“إن هللا ال يحب المعتدين”: قال تعالى

ترقُّ وللمستعمرين وإن أالنوا     قلوب  كالحجارة ال 



المثنى-
:تنوب عن الضمة في حالة الرفع نحو:األلف 

.الطالبان متفوقان

.“وبالوالدين إحسانا”. “وهديناه النجدين” :تنوب عن الفتحة  في حالة النصب ، وتنوب عن الكسرة في حالة الجر نحو:الياء

المؤنث السالمجمع -
.شاهدُت المعلمات  في ساحة المدرسة: نيابة عن الفتحة في حالة النصب نحو :الكسرة

الممنوع من الصرف-
.” كثيرةلقد نصركم هللا في مواطن  ”: نيابة عن الكسرة في حالة الجر نحو: الفتحة

(.علينتف)أو لياء المخاطبة (تفعلون، يفعلون)أو لواو الجماعة(يفعالن، تفعالن)كل فعل مضارع أسند إلى ألف اإلثنين وهي :األفعال الخمسة-

:وهذه األفعال الخمسة لها عالمتا إعراب فرعيتان هما

.“قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون”: ثبوت النون نيابة عن الضمة في حالة الرفع نحو

. ان قريبألم تعلما أن االمتح. آن للعرب أن يتحدوا :حذف النون نيابة عن الفتحة في حالة النصب ، وحذف النون نيابة عن السكون في حالة الجزم نحو

:وله عالمة إعراب واحدة هي،الفعل المضارع المعتل اآلخر-

.“مع هللا إلها آخروال تدعُ ” : حذف حرف العلة نيابة عن السكون في حالة الجزم نحو 



تدريب

اعرب الكلمات التي تحتها خط موضحا عالمات اإلعراب الفرعية -

.المجاهدون منتصرون -1
.خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو: منتصرون 

رجل فاضل أخوك-2

.مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو: أخوك 

.المسافرانوصل -3
.فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف : المسافران 

. االمتحانات ينتظرونالطالب  -4

.فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون : ينتظرون 

.المتفوقين كرم المدير -5
.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء: المتفوقين 

يفلحاالمقصران لن -6

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون: يفلحا 

(ما ليس لك به علمتقفُ وال ) -7

.  فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة: تقفُ 



الجملة اإلسمية والجملة الفعلية4.3

:أنعلىقادراً الطالبكونيسالموضوعهذانهايةفي

.الجملة اإلسمية وعناصرها وكيفية إعرابهايوضح •

.بين أنواع  خبر المبتدأيميز •

.  الجملة الفعلية وعناصرهايوضح •

.الفعل الماضي والمضارع واألمريعرب •

ةمقدم

ملة االسمية التي وينبه إلى أن الج. ويشرح أنواع خبر المبتدأ. ويبين عالمات إعراب المبتدأ والخبر. يعرض الدرس الثالث مفهوم الجملة االسمية

االت إعراب الفعل ويحدد ح. وكذلك يعرض لمفهوم الجملة الفعلية، ويميز بين حاالت بناء الفعل الماضي. تدخل عليها  النواسخ تبقى جملة اسمية

.  ويشرح حاالت جزم فعل األمر. ويعدد حروف النصب والجزم التي تدخل على الفعل المضارع. المضارع وبنائه

 تجزم الفعل النافية التي ال( ال)الناهية التي تجزم الفعل المضارع و( ال: )ويحرص الدرس الثالث على تعليل بعض الظواهر اإلعرابية، نحو

غيرها من القضايا في جزم الفعل المضارع، و( لم )و( لم ) والفرق بين. وسبب تسمية الفعل المضارع بهذا االسم. المضارع وال ُتؤثر في إعرابه

.والظواهر



الجملة اإلسمية

:تعريف الجملة االسمية 

( . مدينة)وخبر ،(القدس)القدس مدينة السالم جملة اسمية ؛ألنها تبدأ باسم ، وتتكون من مبتدأ : فقولنا . الجملة التى تبدأ باسم، وتتكون من مبتدأ وخبرهى 

ة في هذه الحالة الجملبقىوينبغي أال ننسى أن كان وأخواتها ، وإن وأخواتها  تدخل على الجملة االسمية ، ويصبح المبتدأ اسما لها ، وخبر المبتدأ خبرا لها ، وت

.  جملة اسمية 

:يأتي المبتدأ مرفوعاً دائماً وتكون عالمته رفع المبتدأ

.  فلسطيُن أرض  كنعانية: إذا كان مفرد، نحوالضمة-

.الطالبان مهذبان: األلف إذا كان مثنى، نحو-

.المعلمون مخلصون في عملهم: الواو إذا كان جمع مذكر سالم، نحو-



:وهيمختلفة،حاالتفيمرفوعاً المبتدأخبرويأتي

.نائمالطفل:نحو،المفردالمبتدأخبر-

خبر(ذكيأخوه)فجملةذكي،أخوهخالد:نحو:اسميةجملةالمبتدأخبر-

:آلتياالنحوعلىلهاالمفصلواإلعراب،وخبرمبتدأمنتتكونوهي،المبتدأ

الخمسة،األسماءمنألنهالواورفعهوعالمةمرفوعثانمبتدأ:أخوه-

.إليهمضافجرمحلفيمتصلضميروالهاءمضاف،وهو

المبتدأخبررفعمحلفي(ذكيأخوه)والجملةالثاني،المبتدأخبر:ذكي-

(خالد)األول

مرفوع،رعمضافعليعلوفالفعل.يعلوالحق:نحو:فعليةجملةالمبتدأخبر-

محليفوالفاعلالفعلمنالفعليةوالجملة،هوتقديرهمستترضميروالفاعل

.المبتدأخبررفع

علىالكتاب:نحوومجروراجاراالجملةشبهوتأتيالجملة،شبهالمبتدأخبر-

.السحابفوقالطائرة:نحوظرف،أوالطاولة،



:المبتدأعين المبتدأ والخبر في الجمل اآلتية، وحدد نوع الخبر وعالمة اعراب :  تدريب+

الحق ينتصر-6فلسطين فوق الجميع -5الشهيدان شقيقان -4القدس لنا  -3أحمد أخوه متميز  -2. إنما المؤمنون أخوة -1

نوع الخبر  عالمة رفع 
المبتدأ

الخبر المبتدأ

مفرد الواو أخوة المؤمنون 1

جملة اسمية الضمة أخوه متميز  أحمد 2

شبه جملة جار 

ومجرور

الضمة لنا القدس  3

مفرد األلف شقيقان الشهيدان 4

شبه جملة 

ظرف مكان

الضمة فوق الجميع فلسطين 5

جملة فعلية الضمة ينتصر الحق 6



الجملة الفعلية

ارعاً أو الجملة الفعلية  هي الجملة التي تبدأ بفعل، ويأتي الفعل ماضياً أو مض

. أمراً 

الماضيالفعل إعراب ⁻

.، رمى، دعاكتب  :   على الفتح إال إذا اتصل به ضمير، نحواً ُيعرب الفعل الماضي مبني

.واكتبُ : إذا اتصل الفعل الماضي بضمير واو الجماعة فإنه ُيبنى على الضم، نحو

نى على السكون، الفاعلين، أو نون النسوة فإنه ُيب( نا)إذا اتصل بالفعل ضمير تاء المتكلم، أو

.كتْبُت، كتْبنا، كتْبن  : نحو



الجملة الفعلية

األمرفعل إعراب ⁻

:يبنى فعل األمر دائماً 

.(قْل هو هللا أحد) يبنى على السكون الظاهر

لى اسع  إ) يبنى على حذف حرف العلة، إذا كان معتل اآلخر ولم يتصل به شيء نحو 

(.الخير

أو واو ،(اذهبا إلى فرعون إنه طغى/ )يبنى على حذف النون إذا اتصل بألف االثنين نحو 

.(اجلسي من فضلك / أو ياء المخاطبة نحو ( حاربوا األشرار /الجماعة نحو 



المضارع الفعل إعراب ⁻

علىدليالسينبهاتصلتوإذا،الحاضرالزمنعلىيدلالذيالفعلهو:المضارعالفعل

يأتيرب،ُيعالذيالوحيدالفعلهوالمضارعوالفعل.(سيعلم\يعلم)نحو،المستقبل

.مبنيينيأتيانواألمرالماضيفالفعالنومجزوماً،ومنصوباً مرفوعاً 

:المضارعللفعلاإلعرابحاالت

:المرفوعالمضارعالفعل-

لطلباباجويقعلمأوجزم،حرفأونصب،بحرفُيسبقلمإذامرفوعاً يأتيأناألصل

.(تنجحْ تدرسْ أن)للشرطوجواباً فعالً يأتولم،(تنجْ ادرس):نحو

ى من مهابته  : نحو ُم إال حيـن فما ُيغضي حياًء وُيغض  يبتسمُ ُيكلـَـّ



:الفعل المضارع المنصوب-

:نصب الفعل المضارع عالمات 

:  ُينصب الفعل المضارع إذا سبق بحرف نصب، وتكون عالمة النصب على النحو اآلتي 

، لن تدرس  : الفتحة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح اآلخر.1 ....لن أدرس 

سعى، لن كي ي. )أو ياءً والفتحة الظاهرة على آخره إذا كان حرف العلة واًوا،الفتحة المقدرة على حرف العلة في آخره إذا كان حرف العلة ألًفا.2

، أن يعطي   (.يسمو 

.واكي تدرسي، كي تدرسا، كي يدرسا، كي تدرس: حذف حرف النون إذا كان من األفعال الخمسة.3



النصبحروف-

أتمنى:نحو،بمصدربعدهاوالفاعلالفعلمعتؤولألنهاالمصدرية"أن"بـتسمى:أن-1-

.تتعلَّم  أن

.غًدالزيارتهأذهب  لن:نحو،المستقبلفيللنفييفيدحرف:لن-2

.ترتاح  كيجيًدانم:نحو،للتعليلحرف:كي-3

وال،سابقلكالمجزاءً أو،قبلهالماجوابـًاويكونالكالمصدرفييقعحرف:ذنإ-4

فاصلنهمابييفصلأنبدونالمضارعالفعلقبلالصدارةفيمباشرةأتتإذاإالتنصب

.تنجح  إذن،لالمتحانمستعدأنا:نحو،للمستقبليفيدالمضارعوالفعل

.تصل  حتىأسرعْ :نحوللغاية،أوللتعليل"كي"بمعنىيأتيحرف:حتى-5

.أتعلم  كيسافرتُ :نحو،كيبمعنىوتأتي:التعليلمال-6

،المنفي"نكا"الناقصالفعلبعد"الالم"وتأتيواإلنكارالنفييعنيحرف:الجحودالم-7

يالنفيعنيالجحود؛ألناالسمبهذاوسميت.آت  أنكعلمتلوألذهب  أكنلم:نحو

.واإلنكار

تهمل،ال:نحو،بعدهاماعنهينتجقبلهاماأنتعنيوالفاءنصبحرف:السببيةفاء-8

.فترسب  

.مثلهوتأتي  خلقعنتنهال:نحو،(مع)بمعنىالواوتأتي:المعيةواو-9



:  الفعل المضارع المجزوم-

عالمات جزم الفعل المضارع 

إن تهمْل في عملك تندمْ : ، نحوالسكون الظاهر على آخره إذا كان صحيح اآلخر.1

(هذه الشجرة تقرباوال : ) قال تعالى :، نحوحذف النون إذا كان من األفعال الخمسة.2

.لم يرم  محمد الكرة:، نحوحذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر.3



:الجزمأدوات 

:األدوات التي تجزم فعالً واحًدا هي-

.لم يدرْس جيًدا: ، نحويفيد نفي الفعل المضارع في الماضي:لم-1

.  ل المطر لما ينز:، نحويفيد نفي الفعل المضارع في الماضي إلى الوقت الحاضر: لما-2

طويل ، ( لم)أن زمن النفي في ( لما )و( لم )والفرق بين 

بعدزلينربماولكن،اآلنينزللمالمطرأنالمثالففي،قصير(لما)فيالنفيوزمن

.ساعاتأودقائق

.ليشرْب الدواء حتى يشفى من آالمه: ، نحوالم األمر-3

وتدل علىوتجزمه وتدخل على الفعل المضارع ، لطلب الترك والكف:ال الناهية-4

.ال ترم  النفايات في الشارع:نحو.مستقبلال

)  مخاطب نحو أن األولى تجزم الفعل، والثاني ال تؤثر في إعراب الفعل ، وإذا كان الضمير في الفعل لل( ال النافية )الناهية و( ال )بين الفرق ): مالحظة

.(للنفي( ال )فتكون ( هو \يخرج ) للنهي ، وإذا كان ضمير الفعل للغائب ( ال )فتكون ( أنت \تخرج 



:األدوات التي تجزم فعلين-

:وهي. ويكون الفعل الثاني جواب الشرط، يكون األول فعل الشرط 

.إن تزرْع تحصدْ : نإ1.

ن يزرْع يحصدْ : منْ 2. .م 

.ما تفعْل من خير تجْده: ما3.

هما ُتخف  من عيوبك تظهرْ : مهما4. .م 

ْج تجْد عمال: متى5. .متى تتخر 

.كيفما تعامْل الناس  يعاملوك: كيفما6.

.أي كتاب تقرْأ يفْدك  : أيَّ 7.



تدريب

األفعال التي تحتها خط أعرب 

."حتى تراحمواتؤمنوالن:" قال رسول هللا-1

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ، ألنه من األفعال الخمسة : تؤمنوا 

.بالخير ، وتعرض عنهتأمرال -2

.فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه السكون : تأمر 

ُكون  ل نْ -3 ك  ت  ْفس  ا ُتح بُّ ل ن  ك  م  ْير  تَّى ُتح بَّ ل غ  ْحُبوًبا ح  .م 

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : تكون 

.راية أمتناخفق ْت -4

.فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء للتأنيث: خفقت 

.خطئيفعرْفتُ ..في األمرفّكْرتُ -5

.فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة : فكرت



.األبناءراقْبن  يا أمهاتُ -6

.فعل أمر مبني على السكون التصاله بنون النسوة : راقبن 

عفو هللا دائماً يرُجوالمؤمن-7

.فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل : يرجو 

.على الصالة دائماً تحافظينأنت-8

.ألنه من األفعال الخمسة،فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون: تحافظين 

.بالحقيقضي  على القاضي أن-9

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : يقضي 

.أحالمك في الحياةتحقق  حتىاجتهد10

.فعل أمر مبني على السكون : اجتهد 



النواسخ4.4

:أنعلىقادراً الطالبكونيسالموضوعهذانهايةفي

.عمل كان وأخواتهايبين •

.إن وأخواتهاعمل يوضح •

ةمقدم

.ابييعرض الدرس األول لمصطلحات البناء واإلعراب والنواسخ بهدف التمييز بين المبني والمعرب، وفهم معنى النواسخ وعملها اإلعر



تعريف النواسخ

.ةواإلزالالتغيير:اللغةفيالنسخ

ها،حكمفتنسخاالسميةالجملةعلىتدخلكلماتهيالنواسخ:االصطالحفيالنسخ

.فعالً يهاعلالداخلالناسخكانلوحتىاسميةتبقىالجملوهذه.آخربحكمتغّيرهأي

.حرفيةتكونوقدفعليةتكونقدوالنواسخ

أوكانيهاعلدخلتفإذاوخبر،مبتدأمنتتكوناسميةجملة(صافية  السماء)فجملة

؛(افية  صالسماء  إن)أخواتهاإحدىأو(إن)أو،(صافيةً السماءُ كانت)أخواتهاإحدى

المبتدأبرخويصبحأخواتها،أوإنلـاسماأوأخواتهاأولكاناسماً يصبحالمبتدأفإن

إنووأخواتهاكانُسميتالسببولهذاوأخواتها؛إنلـوخبراوأخواتها،لكانخبرا

.الخبروالمبتدأوجودتزيلأووتبطلتغيرأيتنسخألنها؛(النواسخ)بـوأخواتها



«كان وأخواتها»األفعال الناسخة 

«كان وأخواتها»الناسخة األفعال -

الخبرصبوتناسمها،ويسمىالمبتدأفترفعاالسمية،الجملةعلىتدخلناسخةأفعالهي

الوحدث،علىتدلّ والفقط،زمانعلىتدلألنهاناقصةأفعالوهيخبرها،ويسمى

.التاّمةاألفعالمنكغيرهافاعلإلىتحتاج

:هي « كان وأخواتها»الناسخة األفعال -

.الجوُّ صحواً كان : تستخدم للداللة على الماضي، نحو: كان  -

.أْصبح  الحزيُن مسروراً :، نحوالصباحاتسام االسم بالخبر في: أْصبح-
.  أضحى العامُل نشيطاً : الضحى، نحواتسام االسم بالخبر في :أْضحى  -

لَّ - لَّ الجنديُّ وافقاً :نحو،النهاراتسام االسم بالخبر في :ظ  .  ظ 

ى- .أمسى المريض مرتاحاً : اتسام االسم بالخبر في المساء، نحو :أْمس 

.  بات  التلميُذ ساهراً : نحو، اتسام االسم بالخبر في الليل :بات  -

.  ضعفاً ليس التواضع: نحوتفيد النفى،  :لْيس  -

.صار الطين فخاراً : نحوتفيد التحويل والصيرورة،  :صار  -

. مازال  الحقُّ واضحاً : نحوتفيد االستمرار،  :مازال  -

.  سأذكُر هللا ما دمُت حياً :نحوتفيد الدوام، :مادام  -

.  مافت ئ  التليمُذ يستذكر دروسه:نحوتفيد االستمرار، :مافت ئ  -

ح- ح : نحوتفيد االستمرار،  :ما ب ر  .  يبكيالطفلما ب ر 

.ما انفكَّ النوُر ساطعاً :تفيد االستمرار، نحو :ما انفكَّ -



:ادخل  كان وأخواتها على الجمل اآلتية مع إجراء التغييرات اإلعرابية المناسبة: تدريب

.الباب مفتوح………•

.الجّو حار..........•

.األمر هين..............•

.الثمار يانعة..........•

ت  ............• .ناالطائرتان محلِّق 

.الباُب مفتوحاً كان : اإلجابة 

.اً الجّو حارصار •

.اً األمُر هينأمسى •

.الثماُر يانعةً ما تزال •

ينكانت • .الطائرتان محلِّق ت 

.يمكن استخدام أفعال ناسخة أخرى من اخوات كان: مالحظة•



:  مالحظات-

د  »بمعنىتأتي كان فعالً تاماً تأخذ فاعالً فقط إذا دلت على حدث ، وجاءت -1• ة  ف  : )، نحو قوله تعالى ، أو حصل«ُوج  ان  ُذو ُعْسر  إ ْن ك  ة  و  ر  ن ظ 

ة   ر  ْيس  (.وجد ذو عسرة)، بمعنى ( إ ل ى م 

ال ز) صارت أفعاالً تامة ، نحو ( ما )ـ وإذا جاءت بدون ( ما )يجب أن تقترن بـ ( ما زال ، ما دام ، ما فتئ ، ما برح ، ما انفك ) أخوات كان -2•

.، فإعرابها فعل وفاعل ( الهم 



«إن وأخواتها»الحروف الناسخة 

تدأ هي حروف تدخل على الجملة االسمية فتنصب المب: «إن وأخواتها»الحروف الناسخة 

ل  كان  و)ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها م  ْكُس ع  ا ع  لُه  م  وات هاع  ، وقد شبهت (أخ 

.باألفعال ألن ألفاظها ومعانيها تقارب األفعال وتشبهها

:إن  أََخوات  

، نحو: إنَّ -1 ْوكيد  .إنَّ هللا غفور  : ُتف يُد التَّ

، نحو:أنَّ -2 ْوكيد  ْيًدا ُمْجت  :ُتف يُد التَّ ُبن ي أنَّ ز  د  ُيْعج  . ه 

، نحوُتف يدُ :كأنَّ -3 ْشب يه  .كأنَّ العلم  نور  : التَّ

نَّ -4 ، نحوُتف يدُ :ل ك  ْهل  :االْست ْدراك  نَّ ق  الّنْحُو س  ة  ل ك  ب  عِّ ش  هُ ُمت  د  .واع 

، وتكون في األمر الممكن نحوُتف يدُ :لْيت  --5 نِّي  م  ور القاهرة، وفي األمر ليتني أز: التَّ

.ليت الشباب يعود: المستحيل نحو

،ُتف يدُ :لعلَّ -6 قُّع  و  ي  والتَّ جِّ ل ، لعل لعلَّ :كن فقط،  نحوفيكون في األمر الممالتَّر  ر  ناز  ط  الم 

.  االمتحان  سهل  



:في الجمل اآلتية( إن وأخواتها)مأل الفراغ بأحد الحروف الناسخة ا: تدريب•

ُبن ي ⁻ د  ......... ُيْعج  ه  ْيًدا ُمْجت  ( أن. )ز 

ْهل  الّنْحُو ⁻ ة  ............س  ب  عِّ ش  هُ ُمت  د  (لكن. )ق واع 

(ليت).المسلمين متحدون.........⁻

(كأن. )الجندي أسد.........⁻



تدريب

:  اعرب الكلمات التي تحتها خط 

ة  -1 ي  اد  ق ي  إ نَّ الب  ا ن  اُؤه  و  ه 

ا اُؤه  و  مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره،: ه 

.وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

ق ي   ".إ نَّ " خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والجملة االسمية في محل رفع خبر: ن 

ائ ُر -2 ان  الطَّ ف ي الق ف ص  ك 

.حرف جر:ف ي

“كان"وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر .اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره:الق ف ص  

.سعيداأخيحين يكون سعيداأكون -3

.خبر أكون منصوب بالفتحة الظاهرة: سعيدا

.  اسم يكون مرفوع بضمة مقدرة : أخي

ادُ “:قال تعالى-4 ك  اي  ْيُته  يُء ز  ”ُيض 

ا ْيُته  .ضمير مبني في محل جر مضاف إليه“ الهاء“و.اسم يكاد مرفوع بالضمة الظاهرة: ز 

بارد  الشمس طالعة لكنَّ الجوَّ -5

الضمخبر لكن مرفوع وعالمة رفعه تنوين : : بارد 


