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 املحاضرة الخامسة

 املطلب الثاني: اإلعراب: 

اإلعراب هو العالمة التي تقع في آخر الكلمة وتحدد موقعها من الجملة؛ أي: تحدد وظيفتها فيها، وهذه  

العالمة ال بد أن يتسبب فيها عامل معين، وملا كان موقع الكلمة يتغير حسب املعنى املراد كما تتغير العوامل، 

 فإن عالمة اإلعراب تتغير كذلك. 

 ففي الجملة السابقة "ذهَب محمد  
ُ
 بالضمة، وهي عالمة

 
 "محمد" مرفوعة

َ
 إلى املدينِة صباًحا" نرى أّن كلمة

هو  "ذهَب"  والفعل  املعرُب،  هي  "محمد"  فكلمة   ،
ً

فاعال كوُنها  وهي  وظيَفِتها  أو  موِقعها  على  ت 
ّ
دل التي  إعرابها 

 عالمة اإلعراب.
ُ
 العامل، والضمة

معرب،  فهو  بالكسرة،  اسم مجرور  "املدينِة"  كلمة  والكسرة عالمة   وكذلك  "إلى"،  الحرف  هو  والعامل 

اإلعراب. وكلمة "صباحا" ظرف منصوب بالفتحة، فهي اسم معرب، والعامل فيه هو الفعل "ذهب"، والفتحة 

 عالمة اإلعراب. وكل اسم من هذه األسماء املعربة معمول للعامل الذي عمل فيه اإلعراب.

 بها عند إعرابك الكلمة، وهي:له أركان ال بد أن تكون محيطا   - إذن- فاإلعراب 

 عامل: وهو الذي يجلب العالمة. - ١

 معمول: وهو الكلمة التي تقع في آخرها العالمة. - ٢

 مثل الفاعلية واملفعولية والظرفية وغيرها.  - أي وظيفتها- موقع: وهو الذي يحدد معنى الكلمة  - ٣

  أبواب النحو.عالمة: وهي التي ترمز إلى كل موقع على ما تعرفه في  - 4       

 عالمات اإلعراب:

وفي عالمات اإلعراب تفصيل، فمنها ما هو أصلي، ومنها ما هو فرعي، وترتبط هذه العالمات بأبواب  

 النحو املختلفة؛ ولذلك أخلصنا لها املبحث اآلتي: 



 العالمات األصلية لإلعراب هي:

١ - .  الرفع، وعالمته الضمة: يكتُب، جاء محمد 

 وعالمته الفتحة: لن يكُتَب، رأيُت محمًدا .النصب،   - ٢

 الجزم، وعالمته السكون: لم يكتْب.  - ٣

سرة: َمررُت ِبمحّمٍد.   - 4
َ
 الجّر، وعالمته الك

 ولألفعال من ذلك: الرفع والنصب والجزم، وال َجرَّ فيها .  

 ولألسماء: الرفع والنصب والجر، وال جزم فيها .

 

 العالمات الفرعية :

 الرفع، وله العالمات اآلتية :  - ١

الفائزان : نائب عن الفاعل مرفوع وعالمة رفعه   -األلف في املثنى وما ألحق به: ُيكَرُم الَفائزاِن .  - أ

 األلف.

 الواو في جمع املذكر السالم وما ألحق به : أفلَح املؤمنون.  -ب 

 املؤمنون: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو .

 جاء ذو تقى. ذو: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو . واألسماء الستة : 

 ثبوت النون في األفعال الخمسة: يؤمنون باهلل ورسوله.  - ج

 يؤمنون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون.  

 

 النصب، وله العالمات اآلتية :  -  ۲

 األلف: في األسماء الستة : رأيُت ذا ِعلٍم. - أ 

 ذا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف. 

 

كَرْمنا الّناِجحيَن.  -ب 
َ
 الياء: في املثنى: أ

 الناجحين: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء . 

 وفي جمع املذكر السالم وما ألحق به: جزى هللا املتقين خيرا .   

 املتقين: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء. 

 



 

ْن تنالوا حذف النون من األفعال الخمسة : } - ج 
َ
نِفقوا الِبرَّ ل

ُ
ِحّبوَن{َحتى ت

ُ
 مّما ت

 تنالوا، تنفقوا: فعالن منصوبان ، وعالمة نصبهما حذف النون . 

 

 {السيئاِت ُيذِهبَن  الَحسناِت الكسرة: في جمع املؤنث السالم وما ألحق به : }إّن  - د 

 اسمان منصوبان، األول: اسم إّن، والثاني مفعول به، وعالمة نصبهما الكسرة عوًضا عن الفتحة . 

 

 الجّر: وله العالمتان اآلتيتان:  -  ٣

 الياء: في األسماء الستة: مررت بذي علم . - أ 

 ذي اسم مجرور بالباء وعالمة جره الياء. 

يِن .  
َ
 وفي املثنى وما ألحق به : احُتِفَي بالعامِل

 العاملين: اسم مجرور بالباء وعالمة جره الياء. 

 وفي جمع املذكر السالم وما ألحق به : مررت باملجاهديَن يقاتلون قتاَل األبطاِل.

 املجاهدين : اسم مجرور بالباء وعالمة جره الياء. 

 

 الفتحة: وهي عالمة الجر في االسم املمنوع من الصرف: مررُت بإبراهيَم  - ب        

 إبراهيم : اسم مجرور بالباء وعالمة جره الفتحة عوضا عن الكسرة

 

 الجزم: وله العالمتان اآلتيتان :  -  4

 حذف النون في األفعال الخمسة : لم يذهبا، لم يذهبوا، لم تذهبي - أ 

 حذف حرف العلة من آخر األفعال املعتلة : لم يخَش ، لم يْرِم ، لم يذُع . -ب 

 

 أبيات األلفية:

ن أهابا 
َ
حو: ل

َ
ْن إعرابا ... اِلسٍم وِفعٍل، ن

َ
 َوالّرفَع والّنصَب اْجَعل

َص الِفعُل بأْن َينَجِزما  ّصِ
ُ
َص بالَجّرِ كما ... قد خ ّصِ

ُ
 واالسُم قد خ

 

* * * 


