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 تدريس املهارات اإلعرابية 
يف اجلملة العربية



٢

 أهداف الربنامج

:اهلدف العام للربنامج»

يتوقع مـن املـشاركة يف نهايـة الربنـامج أن تكـون 
ْ

يتوقع مـن املـشاركة يف نهايـة الربنـامج أن تكـون 
ْ

قادرة ـ بإذن اهللا ـ على تقـديم املهـارات اإلعرابيـة 
ً

قادرة ـ بإذن اهللا ـ على تقـديم املهـارات اإلعرابيـة 
ً

ٍيف اجلملــة العربيــة للطالبــات بــصورة متسلــسلة ٍيف اجلملــة العربيــة للطالبــات بــصورة متسلــسلة 
..منطقيةمنطقية



٣

تابع أهداف الربنامج

:األهداف التفصيلية للربنامج»

أن تتمكن املشاركة من صياغة تعريف اإلعراب
ْ

. 
أن توازن املشاركة بني علم اإلعراب وعلم النحو

ْ
. 

أن تبين املشاركة فائدة علم اإلعراب وغرضه
ِّ َ ُ ْ

. 
أن تعدد املشاركة أسباب ضعف الطالبات يف اإلعراب

ْ
. 

أن تتعرف املشاركة على مصطلحات اإلعراب
ْ

. 



٤

:األهداف التفصيلية للربنامجتابع » تابع أهداف الربنامج

أن تعد املشاركة معجم مصطلحات اإلعراب للطالبات 
َ َ ِّ ُ ْ

. 
أن تعدد املشاركة شروط اإلعراب

ْ
. 

أن تقرتح املشاركة وسائل لتدريس املهارات اإلعرابية يف 
ْ

 .اجلملة العربية
أن تتعرف املشاركة على قواعد إعراب املفردات، واجلمل، 

ْ
. وأشباه اجلمل، واملصدر املؤول



٥

اليوم األول

تعريف اإلعراب»

أسباب ضعف الطالبات يف اإلعراب»

فائدة علم اإلعراب وغرضه  »

علم اإلعراب وعلم النحو»

معجم اإلعراب للطالبات»مصطلحات اإلعراب»



٦

 جمموعات العمل

اخلليل بن أمحد: جمموعة سيبويه: جمموعة

مفاتيح اإلعراب:جمموعةأبو األسود الدؤيل: جمموعة



٧

عصف ذهني ـ فردي ـ مجاعي )١/١/١(نشاط رقم 
من 

الز
)٢٠ (

قيقة
د


:أختي الكرمية

اجللسة األوىل



٨

 ) ١/١/١( املادة العلمية للنشاط رقم 

 :  اإلعراب يف اللغة له معنيان&
 :ـ اإلفصاح واإلبانة١ 

 ). أي أفصح وأبان)أعرب فالن عن رأيه(ومنه قولنا 
عربا(ومنه مسي العرب 

ً
. ألنهم فصحاء يف كالمهم)

 :ـ التغيري٢
عرب عليه قوله (ومنه قوهلم 

ّ
 أي غيره عليه)

ّ
. 

أعرابيا (ومنه مسي األعرابي 
ً

 ألنه يغير حمله كل آونة وأخرى، )
َّ ّ

.فيتبع مساقط الغيث ومواطن الكأل



٩

 ) ١/١/١(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

 :  اإلعراب يف االصطالح له معنيان&
عن خصائص الكلمات العربية حال تركيبها بواسطة ـ االفصاح ١ 

.قواعد علم النحو

ـ تغير ٢
ّ

األثر يف آخر الكلمة التي هلا حمل حسب تغير العامل
ّ

.



١٠

اسرتاحة

اجلبهة... اجلبني 
والـصواب . سجد على جبينـه: يقولون

ــال أن يق
ْ

ــه:  ــى جبهت ــجد عل ــا . س أم
قال . اجلبينان فهما ما يكتنف اجلبهة

: اجلبينـان: الفريوز آبادي يف قاموسـه
حرفان مكتنفـا اجلبهـة مـن جانبيهـا 
فيما بني احلاجبني مصعدا إىل قصاص 

ً
ــني  ــا ب ــة م ــشعر، أو حــروف اجلبه ال
ًالصدغني متصال حبذاء الناصـية، كلـه 

.  جبني



١١

عصف ذهني ـ فردي ـ مجاعي )١/١/٢(نشاط رقم 
من 

الز
)٢٠ (

قيقة
د

العالقة بني علم اإلعراب وعلم النحو عالقة وثيقة 
جدا
ً

:من خالل خربتك العلمية وازني بني..

:أختي الكرمية

. علم النحو وعلم اإلعراب
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 ) ١/١/٢( املادة العلمية للنشاط رقم 

ٍعلم بقواعد مستنبطة من استقراء كالم العرب، وموصلة إىل & ِ ٍ
ُ َ

معرفة أحكام أجزاء هذا الكالم الذي تركب منها
َ َّ َ َ

. 
ٍكل كلمة صح اقرتانها بزمن فهي فعل: مثال ذلك

ُّ
.

: علم النحو

:علم اإلعراب

ِعلم بقواعد وضعت ملعرفة صحة انطباق الكالم العربي على قواعد &
ُ َ

 .النحو
كتب(كلمة : مثال ذلك

َ َ َ
ٍفعل ماض؛ ألنها كلمة صح اقرتانها بالزمن ) 

.املاضي



١٣

عصف ذهني ـ فردي ـ مجاعي )١/١/٣(نشاط رقم 
من 

الز
)٢٠ (

قيقة
د

:أختي الكرمية





١٤

 ) ١/١/٣( املادة العلمية للنشاط رقم 

:فائدة علم اإلعراب وغرضه

.. الفصل بني املعاني املختلفة من الفاعلية واملفعولية وغري ذلك&
طالبة◌  جاءت:مثال

ُ ُ
 ).الطالبة حتمل معىن الفاعلية(

شكرت
ُ
طالبة 

ً
 )الطالبة حتمل معىن املفعولية. (

يتبني أن اإلعراب هو الذي يكشف عن املعىن الوظيفي للكلمة، الذي 
َّ

كان كامنا يف نفس املتكلم، وذلك حبسب املوضع الذي وضعها من 
ً

.اجلملة



١٥

 ) ١/١/٣(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

 ٍ اختصار الداللة على املعاني اإلعرابية املختلفة بأصغر رمز، وأوضح&
 .صورة، وذلك باستخدام عالمات اإلعراب

املعلمةأكرمت :مثال 
ُ

طالبة ال
َ
  

لو أردنا أن ندل ـ من دون رمز اإلعراب ـ على معىن الفاعلية ومعىن 
ْ

املفعولية يف املثال السابق الستعملنا ألفاظا كثرية، كأن نقول
ً

: 
إن املعلمة هي فاعلة اإلكرام، وإن الطالبة هي التي وقع عليها ف

َّ َّ
عل 

 .اإلكرام
ويف هذا اسراف زماني وكالمي ينايف اللغة العربية التي تعتمد على 

 التي يف )الضمة(وهنا تأتينا الرموز الصغرية ...احلذف والتقدير واالختصار
 التي يف آخر كلمة )الفتحة (  لتدل على الفاعلية، و )املعلمة(آخر كلمة 

. لتدل على املفعولية)الطالبة(



١٦

مشغل تدريبي ) ١/١/٤(نشاط رقم 
ِّ

من 
الز

)٢٥ (
قيقة

د

:أختي الكرمية
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 ) ١/١/٤( املادة العلمية للنشاط رقم 

:من أسباب ضعف الطالبات يف اإلعراب

.املعلمة وطريقة التدريس &
.إحساس الطالبات الشخصي بصعوبة اإلعراب &
.املقررات الدراسية &
.نظام االختبارات &
.القصور يف فهم معاني مصطلحات اإلعراب &



١٨

 ) ١/١/٤(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

.قلة التطبيقات اإلعرابية &
.عدم وضوح اهلدف والفائدة من اإلعراب لدى بعض الطالبات &
.عدم شعور بعض الطالبات باحلاجة إىل تعلم اإلعراب &
.عدم فهم املعىن قبل اإلعراب &

.كثرة األوجه اإلعرابية املختلفة &



١٩

مصطلحات اإلعراب

:الضم

هو حتريك الشفتني إىل األمام بشكل دائري أثناء :  تعريفه&
ٍّ

.التلفظ باحلرف املضموم

 حيث  ـ كتبوا   :ـ ضم البناء١:    أنواعه&
ُ ُ

 
 تعمل ـ املؤمنة صادقة:ـ ضم اإلعراب٢ 

ٌ ٌ ُ

الضم

اجللسة الثانية
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مصطلحات اإلعراب

هي حركة مد واحدة من حركتي مد حرفها األم :  تعريفها&
ِّ ٍّ

).الواو( 
 : وضيفتها&
 يف أواخر الكلمات املعربة يف حالة الرفع فقط، وتكون :ـ عالمة إعراب١

أصلية يف هذه الوظيفة مثل
ً

يأكل  : 
ُ

   
كتبوا:  يف أواخر الكلمات املبنية، مثل:ـ عالمة بناء٢ 

ُ
يكتبون: مثلـ عالمة احلرف املضموم يف بنية الكلمة، ٢

ُ
.

الضمة



٢١

مصطلحات اإلعراب

عن بعضهما البعض ) السفلي والعلوي (هو تباعد الفكني :  تعريفه&
. أثناء التلفظ باحلرف املفتوح

 :وضيفتها&
   :ـ تكون عالمة إعراب يف نوعني من الكلمات١
 )وتكون أصلية يف هذه الوظيفة(يف الكلمة التي تكون يف حالة نصب ) أ(

رأيت الناس: مثل
َ

  .   
وتكون غري أصلية يف هذه (  يف الكلمة التي تكون يف حالة اخلفض ) ب ( 

 )الوظيفة
مررت بدمشق: مثل

َ
.   

الفتح

الفتحة
هي حركة مد واحدة من حركتي حرفها األم :  تعريفها&

ّ ٍّ
).األلف : أي( 



٢٢

 :وضيفتها&
   :ـ تكون عالمة إعراب يف ١
 )وتكون أصلية يف هذه الوظيفة(الكلمة التي يف حالة خفض ) أ(

   .  ٍمررت بطالبة: مثل
وتكون غري أصلية يف هذه ( بعض الكلمات التي تكون يف حالة نصب ) ب ( 

 )الوظيفة
  .ِرأيت املؤمنات: مثل

 . ِهؤالء :مثلـ عالمة بناء يف أواخر الكلمات املبنية، ٢
 .ِمسع :مثلـ عالمة احلرف املكسور يف بنية الكلمة، ٢

الكسرة

هي حركة مد واحدة من حركتي حرفها األم :  تعريفها&
ّ ٍّ

).الياء : أي( 



٢٣

 : أنواعه&
مل تعمل  ـ  ال تكسل: ـ تسكني املضارع إذا سبق جبازم١

ْ ْ
. 

وهو اإلتيان بالسكون حال الوقف على املتحرك، مثل : ـ التسكني العارض٢
املؤمنونقد أفلح {  : يف قوله تعاىل) املؤمنون ( يف كلمة ) النون ( سكون 

ْ
{.   

التسكني

.هو قطع احلروف عن احلركة:  تعريفه&



٢٤

سمع :ـ تكون عالمة احلرف املفتوح يف بنية الكلمة، مثل٢
َ

. 
مسع :ـ تكون عالمة بناء يف أواخر الكلمات املبنية، مثل٣

َ
. 

الكسر

هو حتريك احلنك األسفل إىل األمام فاألعلى ـ وكأنه كسر :  تعريفه&
. حقيقي يف احلنك ـ أثناء التلفظ باحلرف املكسور



٢٥

 : أنواعه&
هل ـ ألذي ـ اضرب : يكون يف بعض الكلمات املبنية:ـ سكون البناء١

ْ ْ ْ
 

تعمل  مل: ويكون يف الفعل املضارع ازوم: ـ سكون اإلعراب٢
ْ

تكسل ـ ال 
ْ

. 
وهو اإلتيان بالسكون حال الوقف على املتحرك، مثل : ـ سكون االعرتاض٣

املؤمنونقد أفلح {  : يف قوله تعاىل) املؤمنون ( يف كلمة ) النون ( سكون 
ْ

{   .

السكون

أو عدم توجه حرف ما بالنطق . هو انقطاع احلرف عن احلركة:  تعريفه&
حنو أحد حروف املد بتاتا
ً ِّ

 .
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 : عالماته&
هند تؤمن باهللا : وهي األصل، وتوجد يف االسم والفعل:ـ الضمة١

ُ ٌ
. 

انتصر  :وهي فرع، وتوجد يف اجلمع املذكر السامل واألمساء اخلمسة: ـ الواو٢
 .ٍ خريون ــ جاء ذواملؤمن

 .ناجاء املؤمن: وهي فرع، وتوجد يف املثىن فقط: ـ األلف٣
وهي فرع، وتوجد يف األفعال املضارعة اخلمسة إذا جتردت : ـ ثبوت النون٤

 . اخلريناملسلمون ينشرو: عن الناصب واجلازم

الرفع

هو استعمال الضمة أو إحدى نائباتها يف الكلمة إذا سبقت :  تعريفه&
.بعامل خمصوص



٢٧

 : مواضعه&
اهللا :ـ املبتدأ١

ُ
  جمتهدتانناالفتات.  منتصروننواملؤمن عظيم ـ 

اهللا : ـ اخلرب٢
ُ

عظيم
ٌ

 ناجمتهدتالفتاتان . نومنتصر ـ املؤمنون 
الصادقيفلح : ـ الفاعل٣

ُ
 .ناالصادق ـ يفلح نوالصادق ـ يفلح 

ينصر : ـ نائب الفاعل٤
ُ َ ُ

املظلوم
ُ

 ـ ينصر 
ُ َ ُ

 ـ ينصر نواملظلوم
ُ ُ

 .نااملظلوم
احلقصار : ـ اسم الفعل الناقص٥

ُ
 واضحا
ً

. 
إن احلق  : ـ خرب احلرف املشبه بالفعل٦

َ َّ
واضح
ٌ

 
ال صاحب علم: ا النافية للجنس) ال ( ـ خرب ٧

َ
 ضائع
ٌ

 
أحدما ): ليس(العاملة عمل ) ما(ـ اسم ٨

ٌ
 خاسرا يف معونته ألخيه

ً
. 

 ..طالب يسلم و أبكاد: وأخواتها) كاد(ـ اسم ٩
 . الصاحلاتنيعملواملؤمنون : ـ الفعل املضارع املتجرد عن الناصب واجلازم١٠



٢٨

 :ـ التابع ملرفوع١١
جاء خالد و: االسم املعطوف) أ ( 

ٌ
 سعيد
ٌ
 

احلقصار هذا : االسم البدل) ب ( 
ُ

 واضحا
ً

. 
ينصر املظلومون : االسم التوكيد)ج ( 

ُ
كل
ُّ

 هم
نصري◌كاد أبو طالب : االسم النعت) د ( 

ُ ُ
 . لدعوة يسلم

عمكاد أبو طالب ): الصفة ( االسم البيان ) هـ ( 
ُّ

 النبي ـ  صلى اهللا 
 .عليه وسلم ـ يسلم

 



٢٩

املرفوع

. هو اسم صريح، أو ما ينوب عنه، أو فعل مضارع تأثر بعامل رفع:  تعريفه&
 : األمثلة&
زيد  قام :ـ االسم الصريح١

ٌ
زيدـ 

ٌ
قائم 

ٌ
 ـ ضرب 

ُ
اللص
ُ

  .ناالصديق ـ حضر 
يقوم: ـ الفعل املضارع٢

ُ
 . بالعهدنيوفو زيد ـ املؤمنون 

 : ـ ما ينوب عن االسم٣
 }   خري لكم  أنْ  تصوموا و{  :املصدر املؤول ) أ ( 
 .يعمل زيد :اجلملة) ب ( 



٣٠

 :ـ التابع ملرفوع٤
 الفاروقأسلم عمر: الصفة) أ ( 

ُ
. 

 عليآمن أبو بكر ثم: العطف) ب ( 
ٌّ

 
 نفسهذا كتابي: التوكيد) ج ( 

ُ
 .ه

الكتابذلك {: البدل) د ( 
ُ

 .} ال ريب فيه 
 



٣١

اسرتاحة

 التقدم يف الـشيء، :السرعة
ــضها  ــودة، ونقي فهــي حمم

.مذموم وهو اإلبطاء

ـــة ـــذموم، :العجل ـــدم امل  التق
.ونقيضها حممود وهو األناءة



٣٢

النصب

ٍاستعمال الفتحة أو إحـدى نائباتهـا يف الكلمـة املـسبوقة بعامـل :  تعريفه&
.خمصوص
 : سبب التسمية&

ــه ينــصبهما  ــتح فكيــه وكأن ــتكلم بالكلمــة املفتوحــة يف ــه أن امل األصــل في
َّ

 .متباعدين
 : عالماته&
إن : وهي األصل، وتوجد يف االسم املعرب والفعل املضارع:ـ الفتحة١

َّ
 اهللا
َ

 لن 
يضيع
َ

 . أجر املؤمنني
 ِاملؤمناترأيت : وهي فرع، وتوجد يف مجع املؤنث السامل: ـ الكسرة٢
 كاأخرأيت : وهي فرع، وتوجد يف األمساء اخلمسة: ـ األلف٣
 نيالشريكحيب اهللا :  وهي فرع، وتوجد يف املثىن ومجع املذكر السامل: ـ الياء٤

 . خري اجلزاءنياملؤمنـ جيزي اهللا  نيالصادق



٣٣

 : وهي فرع، وتوجد يف األفعال املضارعة اخلمسة:ـ حذف النون٥
 . ـ فاتقوا النارتفعلوافإن مل تفعلوا  ـ ولن 

 : مواضعه&
أعمللن  :ـ الفعل املضارع املسبوق بعامل نصب١

َ
 . الشر

 اإلحسانأحببت: ـ املفعول به٢
َ

. 
 صباحاجئتك: ـ املفعول فيه٣

ً
. 

احرتاماقمت : ـ املفعول له٤
ً

 . للكبري
وسورسرت : ـ املفعول معه٥

َ
 . املدرسة

 ملاًأكالوتأكلون الرتاث {   :ـ املفعول املطلق٦
ً

{ . 
خائفاجاء الطفل : ـ احلال٧

ً
  . 

قلمااشرتيت عشرين ـ التمييز ٨
ً

. 
حممداتصدق املصلون إال : ـ املستثىن٩

ً
. 

عليما وكان اهللا : ـ خرب الفعل الناقص١٠
ً

حكيما
ً

. 
 



٣٤

إن  :ـ اسم احلروف املشبهة بالفعل١١
َّ

اهللا
َ

  عليم حكيم
حنيوالت ): ليس ( ـ خرب احلروف املشبهة بـ ١٢

َ
 . مناص

الديارمترون : ـ املشبه باملفعول به١٣
َ

 . 
 : ـ التابع املنصوب١٤
وحتبون املال حبا {  : الصفة) أ ( 

ً َ
مجا
ً

 { 
جئتك صباحا و : العطف) ب ( 

ً
مساء
ً
 

الشجرةوال تقربا هذه { : البدل) ج ( 
َ

 {  
ذاترأيت ارم : التوكيد) د ( 

َ
 ه

 
 



٣٥

املنصوب

هو اسم صريح، أو ما ينوب عنه، أو فعل مضارع تأثر بعامل :  تعريفه&
.النصب
 : األمثلة&
الواجب كتابة هادئة بغية كتبت :ـ االسم الصريح١

َ ً ً َ
 . حتسني اخلط

 : ـ ما ينوب عنه٢
أن أعيبهافأردت {  :املصدر املؤول ) أ ( 

ْ
  {  

إن املنافقني لكاذبون ـ واهللا يشهد إني معكم قال اهللا :اجلملة) ب ( 
َّ

 
يدخللن :  ـ الفعل املضارع٢ 

َ ُ
 أحدا عمله اجلنة

ُ ً
 تفعلوا ــ فإن مل تفعلوا ولن  

 . فاتقوا النار
 



٣٦

 : ـ التابع ملنصوب٤
إن اهللا : الصفة) أ ( 

َّ
العظيم 
َ

 .رحيم
إن اهللا و: العطف) ب ( 

َ َّ
مالئكت
َ َ

ه يصلون على النبي
ّ

 
 .حافظ عليهخاك أخاك أ: التوكيد) ج ( 
الشجرةوال تقربا هذه {: البدل) د ( 

َ
{ . 

 



٣٧

اجلار

هو حرف خمصوص يشد املعىن الذي قبلـه ليـصله باالسـم الـذي :  تعريفه&
ُّ

.بعده

 .الـرجيم الشيطانمن هللا  باأعوذ: خيفض االسم ارور إليه، مثاله:  عمله&
مكة إىل ذهبت ـ لمكذبنيل ويل يومئذ

َ
.

اجلر
ّ

 .الشد والسحب: لغة:  تعريفه&
اصطالحا
ً

هو قيام أحد احلروف املخـصوصة بإيـصال املعـىن الـذي : 
.قبله إىل االسم الذي بعده



٣٨

ارور

ٍهو اسم صريح، أو ما ينوب عنه، سبقه حرف جر ظاهر أو مقـدر، :  تعريفه&
ُ

جر إليه املعىن الذي قبله
َّ

.

خمفوض دائما:  حمله&
ً

.

 :األمثلة&
 . الرجيمالشيطان من هللاأعوذ با: ـ االسم الصريح١
 وهو املـؤول بعـد حـرف جـر:ـ ما ينوب عنه٢

ّ
أن اهللا قـادرعلمـت بـ: 

ّ
علمـت  ( 

 ).بقدرة اهللا
  .الرجيم الشيطانمن هللا  باأعوذ: ـ مثال احلرف الظاهر٣
)ٍ ليلورب( كموج البحر أرخى سدوله ٍوليل : ـ مثال حرف اجلر املقدر٤



٣٩

اخلفض

هــو اســتعمال الكــسرة أو إحــدى نائباتهــا يف الكلمــة املــسبوقة :  تعريفــه&
.ٍبعامل خمصوص

األصل فيه أن املتكلم بالكلمة املكسورة خيفض حنكه :  سبب التسمية&
ِّ

أي ( 
.من أعلى إىل أسفل) ينزل به 
 : عالماته&
ِالكتاب عملت مبا يف  : وهي األصل، وتوجد يف االسم املفرد املنصرف:ـ الكسرة١

دافعت : ومجع املؤنث السامل.ِاألصدقاء سلمت على : و مجع التكسري املنصرف
 ِ.املؤمنات عن
للمؤمننياجلنة : وهي فرع، وتوجد يف مجع املذكر السامل: ـ الياء٢

َ
: واملثىن. 

 بأبيك  مررت: األمساء اخلمسة ويف.ِ للصديقني دعوت
يعملون له ما : وهي فرع، وتوجد يف االسم املمنوع من الصرف : ـ الفتحة٣

حماريبيشاء من 
َ

ومتاثيل و 
َ
 



٤٠

 : مواضعه&
 .الرجيمِالشيطان  من اهللا ِأعوذ ب: ـ االسم ارور إليه١
احلمد هللا رب : ـ االسم املضاف إليه٢

ِّ
 .نيالعامل

 : ـ االسم التابع ملخفوض٣
ٍ حممدٍمررت خبالد و : االسم املعطوف) أ ( 
 ِالشجرةوقفت حتت هذه : االسم البدل) ب ( 
كلأعجبت بالناجحني : االسم التوكيد)ج ( 

ِّ
◌هم

ُ
 

 ِ.الرجيمِأعوذ باهللاِ  من الشيطان : االسم النعت) د ( 
 .ٍمررت بأخيك سعد): الصفة ( االسم البيان ) هـ ( 
 



٤١

اجلزم

واسـتعمال ) أو مـا ينـوب عنهـا مـن احلـروف( هو حذف احلركة :  تعريفه&
. السكون أو إحدى نائباته يف الفعل املضارع إذا سبق بعامل جزم

االصـل يف املـتكلم بالكلمـة املـسكنة يوقـف فمـه بكامـل :  سبب التسمية&
ُ َّ َ ُ

آخر الكلمة عن كل حركة) أي حيذف ويبرت ويقطع ( عضالته عن احلركة فيجزم 
ِّ

.
 : عالماته&
يكتب  مل:  ويوجد يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر:ـ السكون١

ْ
 

يسع  مل: ويوجد يف الفعل املضارع املعتل اآلخر: ـ حذف حرف العلة٢
َ

ـ ) يسعى( 
يدن ملـ ) يقضي ( ِيقض  مل

ُ
 ).يدنو  ( 

     يكتبا   مل) يكتبون  ( يكتبوا مل: ويوجد يف األفعال اخلمسة:  ـ احلذف النون٣
 ).تكتبني  ( تكتبي ملـ ) يكتبان ( 



٤٢

 : أنواعه&
   .  ويوجد يف الفعل املضارع بأنواعه:جزم لفظي) أ ( 
 : جزم حملي) ب ( 
أن : ـ الفعل املاضي إذا وقع فعل شرط أو جوابه١

ْ
 تجنحت درس

ـ اجلملة إذا وقعت جوابا لشرط جازم أو جوابا لطلب، أو كانت مقرتن٢
ً ً

ة بالفاء 
 :أو بإذا الفجائية

 ).سوف حيصد ( ـ من يزرع فـ 
 ) .إذا هم يقنطون( ـ وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم 

ـ كن جمتهدا فـ 
ً

 ).لن ترسب ( 



٤٣

ازوم

. فعل مضارع، أو ما ينوب عنه، تأثر بعامل جزم:  تعريفه&
 :األمثلة&
نعململ : ـ الفعل املضارع١

ْ
 . سوءا

  :ـ ما ينوب عنه٢
من يعمل خريا فسيحصد الشكر) أ ( 

ً
. 

ٍبشرط أن يكون فعل شرط أو جوابه( الفعل املاضي ) ب ( 
َ ْ

جد وجد من) : 
َ ِّ

 
 : ـ التابع ازوم يأتي منه فقط٣
أن :الفعل املضارع املعطوف على املضارع ازوم) أ ( 

ْ
 جتتهد 
ْ

 تكسل أو
ْ

فالنتيجة 
 .لك

الفعل املضارع املؤكد تأكيدا لفظيا) ب ( 
ً ً

 إن تدرس :
ْ ْ

تدرس 
ْ

 .تنجح



٤٤

اجلازم

كالفعـل املاضـي ( هو ما يؤثر يف الفعل املضارع أو ما ينـوب عنـه :  تعريفه&
فيجعل حمله جمزوما) واجلملة عندما يقعان موقعه 

ً
 .

 :األمثلة&
نعمل مل

ْ
) تؤمنـون ( تؤمنـوا  ملمـا أمـره ـ )يقـضي ( ِ يقـض ملا إال اخلري ـ كال 

 .ولكن قولوا أسلمنا

 :أنواعه&
 :ـ حروف١
حروف جتزم فعال مضارعا واحدا) أ ( 

ً ً  .مل ـ ملا ـ الم األمر ـ ال الناهية :ً
 من ـ مهمـا ـ مـىت ـ أيـن ـ أينمـا ـ أيـان ـ أنـى ـ :حروف جتزم فعلني) ب ( 

ّ ْ َ
كيف ـ  كيفما ـ حيث ـ حيثما ـ أي
ّ

. 
ـ كل صيغة تدل على الطلـب٢

ُّ
 كـصيغة األمـر، وصـيغة النهـي، والـدعاء، :
 ...والتمني، والرتجي، والتحضيض



٤٥

اسرتاحة

 ال يكـــون إال شـــتاء وصـــيفا :العـــام
ً

.كاملني متواليني
 حتسب من أول يوم عددته :السنة

إىل مثله، فكل عام سنة وليس كل 
سنة عاما
ً

وأغلب استعمال العـام .
ــري واخلــصب  ــد البلغــاء يف اخل عن

عـام فيـه يغـاث النـاس ( والرخاء 
)وفيه يعصرون



٤٦

تطبيق عملي  ) ١/٢/١(نشاط رقم 
ّ

مجاعي/
ّ

من 
الز

)٦٥ (
قيقة

د

:أختي الكرمية






٤٧

 )١/٢/١( املادة العلمية للنشاط رقم 

 
 

  الصف الرابع
. فعل أمر . فعل مضارع . ٍفعل ماض . اسم . اجلملة املفيدة 

.  حروف املضارعة . تاء التأنيث . مذكر . مؤنث . حرف 
. فعل . اخلرب . املبتدأ . اجلملة الفعلية . اجلملة االمسية 

حرف جر .  مفعول به .  فاعل
ِّ

.  اسم جمرور . 



٤٨

 معجم اإلعراب للصف الرابع ابتدائي
 . فعل مضارع . ٍفعل ماض

  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخر:مبتدأ
 . مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخر: خرب

.  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: فاعل 
 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به 

حرف جر : الالم. الباء. عن. إىل. من . على . يف 
ِّ

.   
وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره(     ) بـ   اسم جمرور

ِّ
.



٤٩

 الصف اخلامس ابتدائي
تـاء التأنيـث املتحركـة، ألـف التأنيـث املقـصورة، ألـف (عالمات التأنيث 
 ).التأنيث املمدودة

عالمـة جـر املفـرد . عالمة رفع املفـرد الـضمة . عالمة نصب املفرد الفتحة 
ِّ

. وجيـر وينـصب باليـاء. عالمـة رفـع املثـىن األلـف. صياغة املثىن.بالكسرة
يرفع مجع املذكر السامل بـالواو وينـصب وجيـر .صياغة مجع املذكر السامل 

عالمة رفع مجع املؤنث السامل الـضمة . صياغة مجع املؤنث السامل.بالياء 
عالمـة رفـع . صياغة مجع التكسري. وعالمة جره ونصبه الكسرة . الظاهرة

إعـراب املبتـدأ . مجع التكسري الـضمة، والنـصب الفتحـة، واجلـر الكـسرة
احلـروف ) كـان، صـار، لـيس( األفعال الناسخة .  واخلرب باحلركات واحلروف

إن ( الناســخة 
ِّ

كــأن . 
ِّ

لعــل. ليــت. 
ِّ

نــصب الفعــل . رفــع الفعــل املــضارع ) . 
تأنيـث .إعـراب الفاعـل باحلركـات واحلـروف.جزم الفعـل املـضارع. املضارع

.إعراب املفعول به باحلركات واحلروف.الفعل املاضي



٥٠

 معجم اإلعراب للصف اخلامس ابتدائي
 الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل/.مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىنمبتدأ 

 الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل../ مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنه مثىن خرب
  .الواو ألنه مجع مذكر سامل/ األلف؛ألنه مثىنمرفوع وعالمة رفعه  فاعل 

 .مجع مذكر سامل/  منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثىنمفعول به 
 .مجع مذكر سامل/  وعالمة جره الياء؛ ألنه مثىن (    )بـ اسم جمرور 
 .منصوب وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه مجع مؤنث ساملمفعول به 

تعلم
ْ َّ

 ).أنت (  فعل أمر، والفاعل :
 .  فغل ماض ناسخ يرفع املبتدأ وينصب اخلرب:كان، صار، ليس

الواو ألنه /  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره...)كان(اسم 
 . األلف ألنه مثىن/ مجع مذكر سامل

الياء ألنه /  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره...)كان(خرب
. الياء ألنه مثىن/ مجع مذكر سامل



٥١

 تابع معجم اإلعراب للصف اخلامس ابتدائي
إن ( 

ِّ
كأن . 

ِّ
لعل. ليت. 

ِّ
 .حرف ناسخ، ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب) 

إن(اسم 
ِّ

اليـاء ألنـه / منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره...)
 الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل/ ألنه مجع مذكر سامل/ مثىن
إن(خرب

ِّ
اليـاء ألنـه / مرفوع وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة علـى آخـره...)

 .ألنه مجع مذكر سامل/ مثىن
 . مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع

أن . لن (
ْ

 . حرف نصب وتعليل)كي (.   حرف نصب ونفي )
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره(   )  منصوب بـ فعل مضارع

 . حرف أمر وجزم)لــ(.   حرف نهي وجزم)ال(.  حرف نفي وجزم)مل (
 .وعالمة جزمه السكون(  ) فعل مضارع جمزوم بـ 

 . والتاء الساكنة للتأنيثفعل ماض،



٥٢

 الصف السادس ابتدائي
املعرف باإلضافة وإعراب املضاف ) . أل(املعرف بـ . العلم. النكرة واملعرفة 

منفصل ( أنواع الضمري. الضمري . األمساء املوصولة. أمساء اإلشارة. إليه 
. ضمائر املتكلم. الضمائر املنفصلة وإعرابها. استعمال الضمري) . ومتصل

الـضمائر . إعـراب الـضمائر املنفـصلة. ضمائر الغائـب. ضمائر املخاطب
األفعال ). أبو ـ أخو( من األمساء اخلمسة ) . استعماهلا وإعرابها(املتصلة 
ظرف . الفعل املبني للمعلوم واملبني للمجهول ونائب الفاعل. اخلمسة 

 .العطف . الصفة . احلال. الزمان واملكان
 .يقتصر يف تدريس ضمائر الرفع املنفصلة على وقوعها يف حمل رف مبتدأ
 .يقتصر يف تدريس ضمائر الرفع املتصلة على وقوعها يف حمل رفع فاعل

يقتصر يف تدريس ضمائر النـصب املتـصلة علـى وقوعهـا يف حمـل نـصب 
 .مفعول به

 



٥٣

 معجم اإلعراب للصف السادس ابتدائي
الواو ألنه /  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخر،/فاعل/  مبتدأ

   .وهو مضافاأللف ألنه مثىن / مجع مذكر سامل
/ جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره مضاف إليه: مضاف إليه

 .الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل/ ألنه مجع مذكر السامل/ الياء ألنه مثىن
الياء ألنه / مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

 .وهو مضاف ألنه مجع مذكر سامل/ مثىن
 .    مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: فاعل

 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به 
حرف جر : الالم. الباء. عن. إىل.  من . على . يف 

ِّ
.   

وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره(     )  بـ  اسم جمرور
ِّ

. 
 . ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ.....:هما، أنا ، أنتم

 .ياء املخاطبة، ضمري متصل يف حمل رفع فاعل:  والياء ....)يأكثر(
كاف اخلطاب، ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة: الكاف)...... كذكر(

ٍّ
.



٥٤

 معجم اإلعراب للصف السادس ابتدائي
 ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به:نا) ....ناأدب(

ِّ
 . 

 ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة:نا)...... ناوالد(
ٍّ

. 
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل:التاء) ...تهساعد(

ِّ
 ضمري متصل :اهلاء. 

 . يف حمل نصب مفعول به
 .  وعالمة رفعه الواو ألنه من االمساء اخلمسة، وهو مضافمرفوع

 . وعالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة وهو مضافمنصوب
 .  وعالمة جره الياء ألنه من األمساء اخلمسة وهو مضافجمرور

 ... مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسةفعل مضارع
جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال /  منصوبفعل مضارع

 ...اخلمسة
 . مبني للمجهولمضارع/ فعل ماض
الواو ألنه مجع / مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهنائب فاعل

األلف ألنه مثىن/ مذكر سامل ـ ألنه من األمساء اخلمسة



٥٥

 معجم اإلعراب للصف السادس ابتدائي
 . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمكان/ ظرف زمان

اليـاء ألنـه مجـع /  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخـرهحال
 .الكسرة ألنه مثىن/ مذكر سامل ـ مثىن

الـواو ألنـه مجـع /  وعالمة رفعها الضمة الظاهرة على آخـرهصفة مرفوعة
 .األلف ألنه مثىن/ مذكر سامل

اليـاء ألنهـا /  وعالمة نـصبها الفتحـة الظـاهرة علـى آخـره صفة منصوبة
 .الكسرة ألنها مجع مؤنث سامل/ مثىن ـ مجع مذكر سامل

اليـاء ألنهـا مجـع /  وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرهصفة جمرورة
 .مذكر سامل ـ مثىن

ثم . الفاء. الواو ( 
ِّ ُ

 . حرف عطف)
 مرفوع/ منصوب/ جمرور.......  علىمعطوف



٥٦

 كفارة الس

جزاكن اهللا خريا 
ً َّ

على حسن تفاعلكن
َّ

 

 أخوكم
 حممد السلطان

سبحانك اللهم 
َّ

وحبمد أشهد أن ال إله 
إال أنت  أستغفرك 

. وأتوب إليك



٥٧

اليوم الثاني

وسائل تدريس املهارات اإلعرابية يف اجلملة العربية»

قاعدة إعراب املفردات»شروط اإلعراب»

قاعدة إعراب اجلمل»قاعدة إعراب شبه اجلملة»

قاعدة إعراب املصدر املؤول»



٥٨

اجللسة األوىل

من 
الز

)٢٥ (
قيقة

د

:أختي الكرمية

مشغل تدريبي ) ٢/١/١(نشاط رقم 
ِّ






٥٩

 )٢/١/١( املادة العلمية للنشاط رقم 

 
 الطريقة القياسية

 

التقويم
 تطبيق القاعدة 
 على جمموعة 
من األمثلة

ذكر القاعدة



٦٠

 )٢/١/١(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

 
 الطريقة االستقرائية

 

التقويم االستنتاج  الربط 
واملوازنة العرض التمهيد



٦١

 )٢/١/١(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

 :طريقة النصوص املتكاملة?

ًجاءت هذه الطريقة معدلة للطريقة االسـتقرائية، فبـدال 
من االعتماد على األمثلة املصطنعة التي ال رابط بينها، 
تقوم هذه الطريقة على نص متكامل يقرأ ويفهم، ومـن 

ٍّ
ثــم تــستخرج منــه األمثلــة؛ لتنــاقش ويــستنبط منهــا 

َّ َ
القاعد، ومن ثم نصل إىل التقويم

َّ َ
. 



٦٢

 )٢/١/١(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

 :طريقة املباريات واأللعاب?

األساس الذي تستند إليه هذه الطريقة هو ما تنادي به 
الرتبية احلديثة من ضرورة استغالل ميول الطالبات يف 

 .تعليمهن ما يراد تعليمه

 الفعـل والفاعـل ـ املـضاف واملـضاف إليـه ـ اجلـار :أمثلـة
 ...وارور ـ املبتدأ واخلربـ املفعول به 



٦٣

 )٢/١/١(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

 .التمثيل &
 . القصة &

 . اخلرائط &



٦٤

 شجرة املرفوعات )٢/١/١( املادة العلمية للنشاط رقم 

 اسم كان 
وأخواتها خرب إن

ِّ
 
 وأخواتها

الفاعل

 نائب
املبتدأالفاعل

التوابع

اخلرب

(ملرفوعاتا






٦٥

اسرتاحة

اقعد... اجلس 
القعود هو االنتقال من علو إىل 
ســفل، واجللــوس هــو االنتقــال 

وعلـى هـذا . من سفل إىل علـو
أقعد، وللمضطجع، : يقال للقائم

.اجلس: وأمثاله



٦٦

مشغل تدريبي ) ٢/١/٢(نشاط رقم 
من ِّ

الز
)١٥ (

قيقة
د

:أختي الكرمية





٦٧

 )٢/١/٢( املادة العلمية للنشاط رقم 

أن تكون الكلمة يف سياق اجلملة !
ْ

: 

إذا مل تكن الكلمة يف سياق مجلة فإننا لن نستطع أن نطلق 
ْ

عليها شيئا من األحكام اإلعرابية، ومثال ذلك
ً

أن: ( كلمة:
َّ

.(

أنـ علمت ١
َّ

.  اهللا عظيم
أنـ ٢

َّ
  املصاب من جرحه 

)حرف مشبه بالفعل( 

)ٍفعل ماض من األنني( 



٦٨

 )٢/١/٢(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

أن نعرف املعىن اللغوي للكلمة !
ْ

: 
أي املعىن الذي تستعمل له هذه الكلمة، والذي يعبر عنه 

َّ َ ُ
:بها، ألن اإلعراب فرع املعىن، ومثال ذلك

ـ احرجنم ١
ـ جحمرش٢

)فعل معناه اجتمع(

)اسم معناه املرأة الغليظة الكبرية العجوز(



٦٩

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد نوع الكلمة

 أي تعيني الصنف الذي تنتمي إليه الكلمة التي حنن بصدد "
.إعرابها

نوع الكلمة

اسم فعل فعل حرفاسم



٧٠

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد املعىن اإلعرابي للكلمة

 أي الوظيفة التي محلتها هذه الكلمة من خالل وجودها يف مجلة "
.ما
  .املرفوع  ـ املنصوب ـ ارور:  االسم&

  .املاضي ـ املضارع ـ األمر:  الفعل&

  .له معىن واحد  أو معاني متعددة:  احلرف&
  .ٍاسم فعل ماض ـ اسم فعل مضارع ـ اسم فعل أمر:  اسم الفعل&



٧١

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد رتبة الكلمة

أي املنزلة التي ختصص لكل كلمة حبسب أهميتها بني أخواتها"
ِّ

.
   .مبتدأ ـ خرب &
 .فعل ـ فاعل ـ مفعول به &



٧٢

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد عمل الكلمة إن كان هلا عمل

.أي األثر احلاصل بتأثري العوامل من رفع أو نصب أو جزم أو خفض"
   . الرفع ـ النصب ـ اجلزم :عمل الفعل &
 .الرفع ـ النصب ـ اجلزم ـ اخلفض: عمل االسم &
   .الرفع ـ النصب ـ اخلفض ـ اجلزم: عمل احلرف &
   .الرفع ـ النصب ـ اجلزم: عمل اسم الفعل &



٧٣

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد حالة الكلمة

 أي الكيفية التي تكون عليها آخر الكلمة حبيث ختتلف هذه الكيفية "
.باختالف نوع الكلمة

   .كلمات معربة &
   . كلمات مبنية&



٧٤

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد حمل الكلمة إن وجد

أي املكان الذي حتتله كلمة، تتأثر بالعوامل، حبيث يضعها كل عامل "
ٌ

.يف املكان الذي يناسبها، وذلك حسب عمله فيها

   . كلمة هلا حمل &
   .كلمة ليس هلا حمل &



٧٥

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد عامل الكلمة إن وجد

 أي املؤثر يف الكلمة التي هلا حمل حبيث جيعلها على وجه خمصوص "
.من اإلعراب

 .العامل املعنوي &
 .العامل اللفظي &



٧٦

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

حتديد عالمة اإلعراب أو البناء

تي  أي  اآلية والداللة، فعالمة الشيء آيته التي تعلن عنه، وداللته ال"
تشري إليه،  وتعرفنا به

ِّ َ ُ
.

 . عالمات اإلعراب  &
 . عالمات البناء  &



٧٧

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

تعليل اإلعراب

.. أي تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر"

 نعلل ما حيتاج إىل تعليل فقط، وذلك عنـدما ختـرج الكلمـة 
 .عن األصول اإلعرابية املألوفة

 .الطالبانتصدق :  مثال &



٧٨

القاعدة العامة يف إعراب املفردات

املالحظات

أي التعليقات التي تذكر يف نهاية إعراب بعض الكلمات إمتاما "
ً

:وأنوعها كثرية منها. لعملية اإلعراب

ك جمتهدأخو:  املضاف &
ٌ

. 

 .باهللا من الشيطان الرجيم أعوذ:  الفاعل املسترت &

من :  فعل الشرط وجوابه &
ْ َ

 .يدرس ينجح



٧٩

 )٢/١/٢(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

 فتخة... خامت
فقه ”قال أبو منصور الثعالبي يف 

ال يقال خامت “ اللغة وسر العربية
ــو  ــص، وإال فه ــه ف ــان في إال إذا ك

ّ
.فتخة

اسرتاحة



٨٠

خطوات إعراب شبه اجلمل

حتديد  نوعها

  :شبھ الجملة
صيغة كالمية تزيد يف املعىن على املفرد، وال تتم بها فائدة اجلملة

 .اجلار وارور إليه  & .الظرف  &



٨١

خطوات إعراب شبه اجلمل

حتديد  متعلقها
َّ

 .  من الشيطان الرجيمباهللا أعوذ: الظاهر  &

  ).أبتدئ (  اهللا الرمحن الرحيم بسم: احملذوف  &

. أي ارتباط اجلملة بكلمة حتمل معىن احلدث، لعالقة بينهما"



٨٢

خطوات إعراب اجلمل

حتديد  نوع اجلملة

 .مجلة امسية  & .مجلة فعلية  &

)إن كان هلا حمل من اإلعراب ( حتديد  حمل اجلملة 

 يف حمل كذا&
ِّ

 . ال حمل هلا من اإلعراب& :



٨٣

خطوات إعراب اجلمل

يوم الناسكان اخلليفة   &
ُّ ُ َ

   )كان(مجلة فعلية يف حمل نصب بـ .   يف الصالة

  وذلك بذكر العامل الذي أثر يف اجلملة وعمل فيها الرفع أو النصب أو"
:اجلزم أو اخلفض وأمثلة ذلك

)إن كان هلا حمل من اإلعراب ( حتديد  عامل اجلملة 

 على النبييصلونإن اهللا ومالئكته   &
ِّ

إن( مجلة فعلية يف حمل رفع بـ .  
َّ

(   

من يستقم ف  &
ْ َ

من(مجلة  امسية يف حمل جزم بـ .  هو سعيد
ْ َ

(   

مجلة فعلية يف حمل جر بـ .   جنحتدرستإذا   &


   )إذا(



٨٤

خطوات إعراب اجلمل

التعليل
ل  أي ذكر املربر الذي أجاز لنا إطالق احلكم على اجلملة بكونها هلا حم"

. من اإلعراب أو ال حمل هلا

املالحظات

 وهي التعقيبات التي تذكر يف نهاية إعراب بعض اجلمل إمتاما "
ً

.لعملية اإلعراب كذكر صاحب احلال يف اجلملة احلالية



٨٥

خطوات إعراب املصدر املؤول

حندد احلرف املصدري مع ما دخل عليه

أن أعيب فأردت  &
ْ

 .ها

نؤول احلرف املصدري مع ما دخل عليه مبصدر أصلي مفرد

 فأردت أن أعيبها &
ْ

 .ـها ) إعابتـ(  فأردت :



٨٦

خطوات إعراب املصدر املؤول

نعود إىل إعراب املفردات

تطبيق إعراب املصدري األصلي على املصدر املؤول

دة،  ألن املصدر الذي حصلنا عليه بعد إجراء التأويل ما هو إال كلمة مفر"
ميكننا أن جنري عليها إعراب املفردات

ْ
.

إعابت فأردت "
َ

إعابة : ( ها
َ

 .مفعول به منصوب) 
أن أعيبفأردت "

ْ
أن أعيبها : ( ها

ْ
احلرف املصدري مع ما دخل عليه يف ) 

.نصب مفعول بهحمل 



٨٧

 )٢/١/٢(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 

دفــع أحــد الــشعراء إىل خيــاط أعــور 
طيلسا فلما جاء ليأخذه ) زيد ( امسه 

ً
قد خطت لـك شـيئا ال تـدري : قال له

ً
أهو طيلسانا أم قباء

ً
! 

فقال الشاعر وأنـا أقـول فيـك بيتـا ال 
ً

 :تدري أهو مدح أم هجاء وأنشد
 خاط يل زيد قباء 

 ليت عينيه سواء

اسرتاحة



٨٨

املراجع واملصادرخطوات إعراب شبه اجلمل

ـــ توفيــق بــن عمــر بلطــه جــي، كيــف نــتعلم اإلعــراب طريقــة ملونــة ١  
َّ

 .م١٩٩٩مبتكرة،دمشق، دار الفكر، 
 .م١٩٩٠ـ عبدالكريم الرعيض، ظاهرة اإلعراب يف العربية،دار اقرأ،٢
عبدالعزيز عبده أبو عبداهللا، املعىن واإلعراب عند النحـويني ونظريـة / ـ د٣

 .م١٩٨٢العامل،
سليمان بن عبدالرمحن احلقيل،أهداف وطـرق تـدريس قواعـد النحـو /ـ د٤

 .م١٩٩٢العربي يف مراحل التعليم العام،
 .م١٩٨٩ـ كمال بسيوني، اجلمل النحوية، مكتبة النهضة املصرية، ٥
حممد أمحد السيد، أساسيات القواعد النحوية مصطلحا وتطبيقـا، دار /ـ د٦

ً ً
 .م١٩٨٧دمشق، 



٨٩

تابع املراجع واملصادرخطوات إعراب شبه اجلمل

 .م١٩٩٧ـ عبدا لقادر حممد مايو، القانون يف النحو العربي، دار القلم، ٧
ـ خالـد بـن عبـداهللا األزهـري، موصـل الطـالب إىل قواعـد اإلعـراب، دار ٨

 .م١٩٩١البشر، 
 .م١٩٩٠ـ يوسف احلمادي، النحو يف إطاره الصحيح، مكتبة مصر، ٩

النحو العربي املشكالت واحللول، جمموعة من أساتذة اللغـة العربيـة .١٠
 هـ١٤١٥بكلية املعلمني حبائل، دار األندلس

 .هـ١٤٠٥عبدا هلادي الفضلي، دراسات يف اإلعراب، تهامة للنشر، /د.١١
كتــب قواعــد اللغــة العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة، باململكــة العربيــة .١٢

 .هـ١٤٢٧/هـ ١٤٢٦السعودية، 
ـ واصف فاخوري، فـن القواعـد العربيـة لألطفـال، دار اآلفـاق اجلديـدة، ١٣

.هـ١٤٠٣



٩٠

 كفارة الس

جزاكن اهللا خريا 
ً َّ

على حسن تفاعلكن
َّ

 

 أخوكم
 حممد السلطان

سبحانك اللهم 
َّ

وحبمد أشهد أن ال إله 
إال أنت  أستغفرك 

. وأتوب إليك




