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 1صفحة | 

 المحاضرة الثانية عشر
 .1عالمات اإلعراب األصلية والفرعية في األسماء واألفعال

/ هوووا كوووا موووان عالوووكا  ا هروووى اعروووذم ت اووور  رووو    ووور   ىكوووا  ع  ووورع  رهروووا المعررررب
 انصًبا اجرًع.
   / ها كا الزم   ر  حرمة اعحدة رهًرا انصًبا اجًرع.المبني

 :مالحظة
 اعألهرال. كثل:عررهع اعرنص  يشترمان هي عألالكاء  .1

 عرطارَ  كجتاٌد= رهع هي عألالكاء
 عرطار   دراله= رهع هي عألهرال يمت   
 كجتاد = نص  هي عألالكاء كحكًدعإّن 

 رن ينجَح عركاكل = نص  هي عألهرال
 عرجر يمان ك تصا باألالكاء. .2

 كمتبٌة جكيرة عرصف  ، هي عرضياف  كثل: الرك    ر  
 عرجزم يمان ك تصا باألهرال. .3

 يمتْ ، رم يذه ، ال تقصرا، ال تاكراعكثل: رم 
االنذمر  ىكا  ع  ورع  عألصورية اكوا ينوا   ناوا هوي عألهروال اعألالوكاء عركرربوة، اال توذمر 

 عحدةعألالكاء عركبنية  ا عألهرال عركبنية ألناا تىزم حرمة ا 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .كة ألقالام غير عال تصاصعررغة عررربية عرراشرح عبن  قيل؛  1
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 2صفحة | 

 العالمة الفرعية العالمة األصلية الحالة اإلعرابية

 عررهع .1

 عرضكة .1
 هيكا يأتي:  ىكة  صرية رررهعتمان عرضكة 

 عألالكاء اتشكل (1
عرفا ووول، نااووو  عرفا ووول، عركبتووود  اعر بووور، عالوووم موووان، 

  بر إن
 عألهرال (2

هووي عرفروول عركضووار  عرووذم رووم يالووبأ بووأدعة نصوو   ا 
، يرر     جزم كثل يمت  

 

 ينا   ن عرضكة كا يأتي:
 عألرف هي عركثن  كثل: هاز عرى بان. .1
 عراعا هي: .2

 جكع عركذمر عرالارم. .  
 عألالكاء عر كالة/ نجح   اك .  

ثبوووووا  عرنووووووان هوووووي عألهرووووووال عر كالووووووة  .3
  )يمتبان، يرربان(

 عرنص  .2

 عرفتحة .2
 تمان  ىكة  صرية ررنص  هيكا يأتي:

 عألالكاء إذع مان عالالم عحد عركفا يل عر كالة (1
)كفرووووال بووووه، كفرووووال كطرووووأ، كفرووووال هيووووه، كفرووووال 

 كره، كفرال ألجره(
  بر مان (2
 عالم إن (3
 عرحال (4
 عرتكييز (5

 ينا   ن عرفتحة:
عألرف هي عألالكاء عر كالة. إن   اك  (1

 كجتادٌ 
 عرياء هي: (2
 عركثن .  مرك  عرفاازْين   .  
جكع عركذمر عرالارم. ر يو  عركاندالوين  .  

 هي عرركل
عرمالوووووورة هووووووي جكووووووع عرك نوووووو  عرالووووووارم.  (3

  مرك  عرطاربا   
حوووووذف عرنوووووان هوووووي عألهروووووال عر كالوووووة  (4

 عركنصابة.  نتكا رن تقصرع هي عرركل
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 3صفحة | 

 العالمة الفرعية العالمة األصلية اإلعرابية الحالة

 عرجر. .3
يمان عرجر  اًصا 

 باألالكاء

 . عرمالرة.3
يمووان عالالووم كجووراًرع إذع تموان  ىكووة  صوورية ررجور ا 

 البأ بحرف جر  ا مان كضاًها إريه. كثل.
 الرك   ر  عرضيف  
 متا  عرطار   جديدٌ 

 ينا   ن عرمالرة كا يأتي:
 عرياء هي. .1
 عرطاربين  عركثن . عثني   ر   .  
جكووووووووووووع عركووووووووووووذمر عرالووووووووووووارم. كوووووووووووورر   .  

 باركاندالين.
 عألالكاء عر كالة. الاهر   كع   يك .ج 
عرفتحوووووة هوووووي عرككنوووووا  كووووون عرصووووورف.  .2

 الرك   ر   حكَد، ذهب  إر  بغدعدَ 

 عرجزم .4
يموووووووووووووان  اًصوووووووووووووا 

 باألهرال

 . عرالمان4
تمووووان عرالوووومان  ىكووووة ررجووووزم هووووي عرفروووول عركضووووار  

 ْر كثل رم يذهْ ، ال تقصعرصحيح عآل ر عركجزام 

 ينا   ن عرالمان كا يأتي:
حوووووذف حووووورف عررروووووة إذع موووووان عرفرووووول  .1

عركضووار  كرتوول عآل وور كثوول. رووم يوود   
عركووو كن إروووو  عرشووور. ال توووورم  عألاالوووواخ 

 هي عرشار .
حوووووذف عرنوووووان هوووووي عألهروووووال عر كالوووووة  .2

كثوووول. ال تاكروووواع اعجووووبمم. عرركووووال رووووم 
 يقصراع هي عرركل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


