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الحركات االعرابية لألسماء في الجملة :

 .1المبتدأ و الخبر  :المبتدأ اسم معرف تبتدئ به الجملة و الخبر اسم نكرة يخبرنا عن حال المبتدأ  /الدراسة مفيدة
 .2الفاعل  :اليجاده أطرح السؤال  :من ؟  /يصوم المسلم شهر رمضان  /دخل اللاعبان  /جاء المديرون .

 .3الصفة  :هي و الموصوف توأمان حقيقيان  /دخل التلميذ المجتهد  /دخل التلميذان المجتهدان ...

 -1المفعول به  :اليجاده أطرح السؤال  :ماذا ؟  /حفظ الولد الدا رس  /حفظ الولد الدا رس ْين ...
مسرع ْين  /خرج المعلمون مسرعِ ين
مسرعا  /خرج المعلمان
 -2الحال  :اليجاده أطرح السؤال  :كيف ؟  /خرج المعلام
ً
ِ

 -3المفعول المطلق  :يُشتق من الفعل  /سدا د اللعب تسديد ًة  /رسم الطفل رس ًما .....
الصفة  :تصف االسم الذي يسبقها  /لبست أ امي ثو ًبا جديدًا  /اِشترى الولد ل ْعبت ْين ج ِديدت ْين ...
-4
ا

الوطن  /أحافظ على نظافة المدرس ِة...
 -1المضاف إليه  :اِسم معرّف بعد نكرة  /أحترم علم
ِ
قلم...
 -2االسم المجرور  :يأتي بعد حرف الجرّ  /نجحت في
ِ
االمتحان  /أكتب با ْل ِ
األزرق ...
الصفة  :نجحت في االمتحان النهائي  /أكتب بالقلم
 -3ا
ِ



أب  ،أخ  ،حم ُ ،ذو ـ فُو
او  /جاء أبوك  /دخل حموك  /األمير ذو هيبة
ترفع با ْلو ِ
تنصب باأللف  /رأيت أباك  /صافحت أخاك
تجر بالياء  /مررت على أخيك  /كذبت على أبيك
ُّ
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ال اتــحويلت :
الضمير المناسب
هو
هي
أنت
أن ِ
ت
أنا
هما ( للمذ اكر )
هما ( للمؤنث )
أنتما
هم
هنا
أنتم
أنتنا
نحن

حول الجملة إلى :
ا
المفرد المذكر الغائب
المفرد المؤنث الغائب
المفرد المذ اكر المخاطب
المفرد المؤ انث المخاطب
المفرد المتكلام
المثنى المذكر الغائب
المثنى المؤنث الغائب
المثنى المخاطب
الجمع المذكر الغائب
الجمع المؤنث الغائب
الجمع المذكر المخاطب
الجمع المؤنث المخاطب
جماعة المتكلمين

قواعد التحويل :
 -1ال أغ اير الفعل عندما ي ْس ِبق الفاعِ ل :
دخل الولد

دخل الولدان

دخل األوالد

( الفعل  – 1الفاعل ) 2

 -2أغ اير الفعل عندنا يأتي بعد الفاعل :
الولد يدرس

الولدان يدرسان

األوالد يدرسون ( الفاعل  – 1الفعل ) 2

 -3أضبط الجملة المح َّولة بال َّ
كل
ش ِ
 -4ال أغ اير ا
الزمن إذا لم يطلب مني
 -5أغ اير الحركات حسب الجدول :
المفرد
ال ا
ض امة ـ ُ
المدي ُر
الفتحة ـ
المدير
الكسرة ـِ
المدير
ِ

المثنى
ان
المديران
ْي ِن
المدير ْين
ْي ِن
المدير ْين

الجمع المذكر
ون
المديرون
ين
المديرين
ِ
ين
المديرين
ِ

الجمع المؤ انث
ض امة ـ ُ
ُ
المديرات
كسرة ـِ
ت
المديرا ِ
كسرة ـِ
ت
المديرا ِ
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االستخراج :
األسماء الموصولة  :الذي  ،التي  ،اللذان  ،اللتان  ،الذين  ،اللواتي  ،الالئي .
أسماء اإلشارة  :هذا  ،هذه  ،هذان  ،هاتان  ،هؤالء  ،ذلك  ،تلك .
الجمع المؤنث السالم  :معلّمات  ،طبيبات  ،مديرات  ،طاوالت ...
الجمع المذكر السالم  :معلمون  ،معلمين  ،مديرون  ،مديرين ...
جمع التكسير  :اِبن  /أبناء  ،وطن  /أوطان  ،أرض  /أراضي ...
جملة منسوخة  :تكون فيها كان أو إنَّ أو احدى أخواتهما
أخوات كان  :صار  ،أصبح  ،أمسى  ،ظ ّل  ،بات  ،ليْس  ،أضحى ...
أخوات إنا  :أنَّ  ،لكنّ  ،كأنّ  ،ليت  ،لعل
االسم المقصور  :آخره ألف الزمة مفتوح ما قبلها  /عصـــا  ،فتـــــى  ،نجــــوى ...
االسم الممدود  :آخره همزة قبلها م ّد  /صحــــراء  ،سمــــاء  ،بنـــــاء ...
االسم المنقوص  :آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها  /داعِ ــــــي  ،ســـــا ِمي  ،رامـِــــــي ...
همزة القطع  :أخذ  ،إقامة  ،أستاذ ...
همزة الوصل  :اِستخرج  ،اِبن  ،اِفتح ...
جملة استفهامية  :تبدأ بأداة استفهام و تنتهي بعالمة استفهام  .أين تدرس ؟ ما اسمك ؟
جملة تعجبية  :تبدأ بـ ما و تنتهي بعالمة تعجب  .ما أروع بلدي !
الفعل الصحيح  :هو ما خلت حروفه من حروف العلة ( ا  ،و  ،ي )
الفعل المعتل  :أحد حروفه حرف علّة ( ا  ،و  ،ي ) :
المعتل المثال  :أوله حرف علة  :وعد  ،وثق ...
المعتل األجوف  :وسطه حرف علة  :قام  ،باع ...
المعتل الناقص  :آخره حرف علة  :سعى  ،نما  ،رمى ...
اللفيف المفروق  :أوله و آخره حرفي علة  :وعى
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اللفيف المقرون  :حرفاه الثاني و األخير حرفي علة  :كوى  ،نوى ..
الفعل المجرد  :حروفه أصلية  :قسم  ،فعل ...
فعـــــل  /ق ابـــــل .
الفعل المزيد  :أفعل  /أقبل  .فاعل  /قابل  ،ا
أدوات االستثناء  :إال  ،غير  ،سوى
المستثنى  :المستثنى هو االسم الذي يأتي بعد أداة االستثناء  :حضر الجميع إالا تلمي ًذا .
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اإلمــــــلء
 -1التّاءّالمفتوحةُّ :تكتبُ في :
زيــــــــت ِ /بـــــ ْنــــــت ...
 االسم الثلثي ساكن الوسط ْ :
 الفــــعـــل  :كتــــ ْبــــت  /خــــرجــــ ْت ...
السالم  :معلامـــــات  /طبيـــــبات ....
 الجمع المؤ انث ا
 -2ال اتاء المربوطة ُ :تكتبُ في :
 االسم المفرد المؤ انــــث  :مدرسة  /فتـــاة ...
 -3تعليل كتابة الهمزة  :أرى حركة الهمزة و حركة الحرف الذي قبلها
ِ بــــ ْئـــــر  :كتِبت الهمزة على ال انبرة ألنها ساكنة و ما قبلها مجرور .
 فــــــؤاد  :كتبت الهمزة على الواو ألنها منصوبة بعد ض ام .
 فـــــــأْس  :كتبت الهمزة على األلف ألنها ساكنة بعد فتح .
 هـــــواء  :كتبت الهمزة منفردة على السطر في آخر الكلمة ألن ما قبلها م اد .
عـــــبء  :كتبت الهمزة منفردة على السطر في آخر الكلمة ألن ما قبلها سكون .

ْ

