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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيم 

 Pour les noms : اإلعراب و البناء

 

  [ما تغري آخره بسبب العامل] : معرب
Déclinaison / Modification / Changement se produisant à la fin des noms sous l’effet de l'élément actif 
(c'est:à:dire que la fin du nom change selon la fonction du mot dans la phrase).  

  
مرفوع : جاء املدرس 

منصوب : سألت املدرس 

 جمرور : سلمت على املدرسِ

  

 Non:modification/changement affectant la fin des noms sous l’effet de [ما ال يتغري آخره بسبب العامـل ] : مبين

l'élément actif (indiquant que la fin du) mot prend une forme continue/inchangeable. 

  

 يف حمل رفع : جاء هؤالِء

 يف حمل نصب : سألت هؤالِء

 يف حمل جر : سلمت على هؤالِء

  

Pour ce qui est des noms, tous sont معرب exceptés les suivants: 
 

   ضمري الرفع:   هي   هما   هن   أَنت   أَنتما   أَنتن   أَنا   نحن هو   هما   هم   أَنت   أَنتما   أَنتم :  الضمائر
  ) مفعول به: فاعل :فعل ( ضمري النصب :رأيته 
 ) مضاف إليه–مضاف ( ضمري اجلر :كتابه 

 ) معربان:هذان   هاتان (هذا   هذه   ذلك   أولئك    : أمساء اإلشارة
 ) معربان:اللذان   اللتان (   اليت   الذين   الاليت   الذي : أمساء املوصولة

 من   أين   ما   كيف   مىت : أمساء االستفهام

 إذا   اآلن   حيث   أمس : بعض الظروف

 آمني   أف   آه : أمساء األفعال

 )اجلزء األول معرب (: عشر اثنيت عشر   اثنتا عشر   اثين عشر   اثناأحد عشر، الثالث عشر إىل تسعة عشر    : أعداد املركبة

 

 :c.a.d prenant leur forme normale comme dictée par la Grammaire Arabe عالمات اإلعراب األصلية:

  

ـُـ : الضمة ـَـ : الفتحة  عالمة الرفع    ـِـ : الكسرة  عالمة النصب     عالمة اجلر   

  

 c.a.d prenant leur forme normale comme dicté par des règles spécifiques de la Grammaire Arabe : الفرعية

  

  و األرضتخلق اهللا السموا : عالمة النصب فيه الكسرة : مجع املؤنث السلم

فعل ماض مبين على الفتح : خلق 
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  فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : اُهللا
صبه الكسرة الظاهرة ألنه مجع املؤنث الساملمفعول به منصوب و عالمة ن : السموات 

 للعطف مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) السموات(معطوف على  : األرض 

  

 نَ اذهب إىل فرعو :عالمة اجلر فيه الفتحة : املمنوع من الصرف
ى السكونفعل أمر مبين عل : اذهب  

 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 
 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : إىل

 و عالمة جره الفتحة الظاهرة ألنه ممنوع من الصرف) إىل(اسم جمرور بـ : فرعونَ

  

 ذي/ ذا / يف     ذو / فا  / محي     فو/ محا / أخي     محو / أخا / أيب     أخو / أبا / أبو  : األمساء اخلمسة

 فعل ماض مبين على الفتح : جاَء

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه اسم من األمساء اخلمسة و هو مضاف : أبو

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

  

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : أعرف  
 )أنا( مستتر وجوباً تقديره الفاعل ضمري

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه األلف ألنه اسم من األمساء اخلمسة و هو مضاف : أبا

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

  

اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم : أين 

 مة الظاهرة على آخره و هو مضافمبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الض : سيارةُ

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الياء و هو مضاف : أيب

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

  

 :مجع املذكر السامل
 فعل ماض مبين على الفتح : دخلَ

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه مجع املذكر السامل : املدرسونَ

  

التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : أَلْس( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الياء ألنه مجع املذكر السامل : املدرسني 

  

 اسم إشارة مبين على الكسر يف حمل رفع مبتدأ : هذه
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 لضمة الظاهرة على آخره و هو مضافخرب مرفوع و عالمة رفعه ا : غرفةُ

مضاف إليه جمرور و عالمة جره الياء ألنه مجع املذكر السامل : املدرسني  
  

  : املثىن

فعل ماض مبين على الفتح : غَاب 

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه األلف ألنه املثىن : طالبان

  

فعل ماض مبين على الفتح : طَلَب 

عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفاعل مرفوع و  : املدير 

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الياء ألنه املثىن : طالبينِ

  

 اسم إشارة مبين على الكسر يف حمل رفع مبتدأ : هذه

 خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف : غرفة

 ه املثىنمضاف إليه جمرور و عالمة جره الياء ألن : الطالبني

  

 [ال تظهر عالمات يف األنواع اآليت من األمساء، فتقدر فيها العالمات] : اإلعراب التقديري
Les trois إعــراب (déclinaison) des أمســاء ne sont pas présentes/claires, néanmoins elles sont 

sous:entendues/hypothétiques.  

  

 كالعصا، أم بـصورة اليـاء       :تهي يف آخره بألف الزمة، سواء أكتب بصورة األلف        االسم املقصور اسم معرب ين     :  املقصور
و ال تكون هذه األلف أصلية أبداً، و إمنا هي منقلبة أو مزيدة.كالفىت و املستشفى  

Un اسم  variable dont la dernière lettre est un )ألف الزمة( , que ce soit un ا comme dans  العصا ou un ى comme 

dans الفىت     املستشفى. 
 

 فعل ماض مبين على الفتح : قَتلَ

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره : الفتى

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة املقدرة على آخره : األفعى

 حرف جر مبين على الكسر، ال حمل له يف اإلعراب : بِ

 و عالمة جره الكسرة املقدرة على آخره) ب(اسم جمرور بـ : العصا

  

فهذه األمساء . االسم منقوص اسم معرب منته بياء ثابتة أي الزمة أو أصلية، غري مشددة قبلها مكسور[ : املنقوص
 .]منقوصة النتهائها بياء ثابتة غري مشددة ما قبلها مكسور

Un اسم variable dont la dernière lettre est un ياء qui ne porte pas de ةشد et dont la lettre qui le précède 

est مكسور, comme dans القاضي     احملامي     اجلاين 
  

 فعل ماض مبين على الفتح : سأَلَ
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 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره : القاضي

يى آخرهمفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة عل : احملام 

نحرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : ع 

 و عالمة جره الكسرة املقدرة على آخره) عن(اسم جمرور بـ : اجلانِي

  

بفعل ماض مبين على الفتح : ذَه 

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء احملذوفة : قاضٍ

 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : إِلَى

 و عالمة جره الكسرة املقدرة على الياء احملذوفة) إىل(اسم جمرور بـ : حمامٍ

Notez la condition du منقوص  
Sans le يــاء si le nom est indéfini,     

) نكرة–حذفَت ياءه ( : 

  

 :تثْبت ياُء املنقوص يف ثالث حاالت، و هي
 القاضي : لف و الالم، حنوأن تدخل عليه األ : 1

 قاضي مكةَ : أن يكون مضافا، حنو : 2

 سألت قاضياً : أن يكون منصوبا، حنو : 3

  

 et dont la lettre précédente est , ياء املـتكلم :ضمري de la dernière lettre est le إعراب 'don’t l اسم Un : املضاف إىل ياء املتكلم

 .مكسور
  

 بين على الفتحفعل ماض م : دعا

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره و هو مضاف : جد 

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ي 

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة املقدرة على آخره و هو مضاف : أستاذ 

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ي 

عمنصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) ظرف مكان(مفعول فيه  : م 

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة املقدرة على آخره و هو مضاف : زمالئِ

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ي 

  

 :املرفوعات من األمساء
 :املبتدأ و اخلرب) 1

 مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : اُهللا

خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : غفور 

  

 :اسم كان) 2
 ) ترفع االسم و تنصب اخلرب:كان و أخواا (فعل ماض ناقص مبين على الفتح  : كان
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اسم كان مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الباب 

 خرب كان منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : مفتوحاً

  

 :خرب إنَّ) 3
 )إن و أخواا تنصب االسم و ترفع اخلرب(حرف توكيد و نصب مبين على الفتح  : إنَّ
 اسم إنَّ منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : اَهللا

ضمة الظاهرة على آخرهخرب إنَّ مرفوع و عالمة رفعه ال : غفور 

  

 :الفاعل) 4
لَقفعل ماض مبين على الفتح : خ 

 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : نا

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : اُهللا

  

 :نائب الفاعل) 5
قلخرهفعل ماض مبين للمجهول و عالمة بناءه الفتح الظاهر على آ : خ 

 نائب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  : اإلنسانُ

نحرف جر مبين على السكون ال حمل له يف اإلعراب : م 

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) من(اسم جمرور بـ : طنيٍ

  

 :املنصوبات من األمساء
 :اسم إنَّ) 1
 )إن و أخواا تنصب االسم و ترفع اخلرب(الفتح حرف توكيد و نصب مبين على  : إنَّ
 اسم إنَّ منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : اَهللا

خرب إنَّ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : غفور 

 

 :خرب كان) 2
 )كان و أخواا ترفع االسم و تنصب اخلرب(فعل ماض ناقص مبين على الفتح  : كان

اسم كان مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الطعام 

 خرب كان منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : لذيذاً

  

 :املفعول به) 3
التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : فَهِم( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

عول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمف : الدرس 
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 :املفعول فيه) 4
فعل ماض مبين على الفتح : سافر 

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره و هو مضاف : أبِ

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ي 

 مة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمنصوب و عال) ظرف زمان(مفعول فيه  : ليالً

  

فعل ماض مبين على الفتح : جلس 

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : املدرس 

منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) ظرف مكان(مفعول فيه  : عند 

 لكسرة الظاهرة على آخرهو عالمة جره ا) عند(مضاف إليه جمرور بـ : املديرِ

  

 :املفعول ألجله) 5
 النافية مبين على السكون : ما

جرالتصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : خ( 
فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : ت 

نحرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف األعراب : م 

ور بـاسم جمر : البيت)نو عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) م 

 مفعول ألجله منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : خوفاً

نحرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف األعراب : م 

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) من(اسم جمرور بـ : احلرِ

  

  :املفعول معه) 6
رالتصاله بضمري رفع متحرك(عل ماض مبين على السكون ف : س( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 للمعية مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

 مفعول معه منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : اجلبلَ

  

 :املفعول املطلق) 7
 رفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع م : يقرأُ

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : حامد 

 عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مفعول مطلق منصوب و : قراءةً

 صفة منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : جيدةً
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 :احلال) 8
ة رفعه الضمة املقدرة على آخره و هو مضافمبتدأ مرفوع و عالم : جد 

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ي 

  فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و اجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب : يقرأُ
 )هو(الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

 الفتحة الظاهرة على آخرهاحال منصوبة و عالمة نصبها  : قاعداً

 

 :التمييز) 9
 ضمري منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ : أنا

اسم التفضيل خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آلخره : أكثر 

نحرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف األعراب : م 

بـضمري متصل مبين على الفتح و هو يف حمل جر : ك )ناسم جمرور) م 

 متييز منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : سناً

  

 :املستثىن) 10
فعل ماض مبين على الفتح : حضر 

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الطالب 

  الظاهرة على آخره و هو مضافو هو مرفوع مثله و عالمة رفعه الضمة) الطالب(توكيد معنوي يتبع املؤكد  : كلُ

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : هم 

 أداة استثناء مبين على السكون : إال

 منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) إال(مستثىن بـ : حامداً
  

 :املنادي) 11
 حرف نداء مبين على السكون : يا

مضاف و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمنادى منصوب ألنه  : عبد 

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : اِهللا

  

 :ارورات من األمساء
 :املضاف إليه) 1

 مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : القرآنُ

ه و هو مضافخرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخر : كتاب 

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : اِهللا

  

 :املسبوق حبرف جر) 2
مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الطالب 
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 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف األعراب : يف

  رة على آخرهو عالمة جره الكسرة الظاه) يف(اسم جمرور بـ : الفصلِ
 يف حمل رفع خرب) يف الفصلِ(و شبه اجلملة 

  

 املرفوعات من األمساء  املنصوبات من األمساء

 املبتدأ  أكرباُهللا :  اسم إن  غفورَاهللا  إن:     

 اخلرب أكرب  اهللا:  خرب كان لذيذاً  كان الطعام:

 اسم كان  مفتوحاُالباب  كان:  املفعول به الدرس  فهمت:

 خرب إن غفور  إن اهللا:  املفعول فيه َ املديرعند    جلس املدرسليالً سافر أيب :

 الفاعل اُهللا  خلقنا:  املفعول ألجله  من احلرخوفاً  ما خرجت من البيت:

 نائب الفاعل  من طنيُاإلنسان  خلق:  املفعول معه اجلبلَ  سرت و:

    املفعول املطلق  جيدةًقراءةً  يقرأ حامد:

 ارورات من األمساء  احلال قاعداً  جدي يصلي:

   التمييز سنا  أنا أكرب منك:

 املضاف إليه اِهللا القرآن كتاب :  املستثىن حامداً  حضر الطالب كلهم إال:

 املسبوق حبرف جر لفصلِ الطالب يف ا:  املنادي  اهللاَعبد  يا:

  

بإعرا 'qui suit entièrement l اسم Un : التوابع  de ce qui le précède. Il existe 4 types de nom: 

  

 املرفوع : الصفة/النعت

 حرف استفهام مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب : أَ

فعل ماض مبين على الفتح : حضر 

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الطالب 

 الضمة الظاهرة على آخرهاصفة مرفوعة و عالمة رفعها  : اجلديد ؟

  

 املنصوب : الصفة/النعت

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : يطلب 

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : املدير 

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الطالب 

مة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرهاصفة منصوبة و عال : اجلديد 

  

 ارور : الصفة/النعت

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ : هذا

خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف : دفتر 

 مضاف إليه و عالمة جره الكسرة الظاهرة : الطالبِ

الكسرة الظاهرة على آخرهاصفة جمرورة و عالمة جرها : اجلديد  
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 املرفوع : التوكيد

فعل ماض مبين على الفتح : حضر 

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الطالب 

 و هو مرفوع مثله و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف) الطالب(توكيد معنوي يتبع املؤكد  : كلُّ

بين على السكون يف حمل جر مضاف إليهضمري متصل م : هم 

  

 فعل ماض مبين على الفتح : قالَ

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع فاعل : هذا

بدل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : املدير 

على آخره و هو مضافو هو مرفوع مثله و عالمة رفعه الضمة الظاهرة) املدير(توكيد معنوي يتبع املؤكد  : نفس  

ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه : ه 

  

 املنصوب : التوكيد

 )التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : سألْ
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الطالب 

 و هو منصوب مثله و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) الطالب(توكيد معنوي يتبع املؤكد  : كلَّ

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : هم 

  

 )التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : سألْ
ع فاعلضمري متصل مبين على الضم يف حمل رف : ت 

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : املدير 

و هو منصوب مثله و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) املدير(توكيد معنوي يتبع املؤكد  : نفس 

ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه : ه 

  

 ارور : التوكيد

لَّمالتصاله بضمري رفع متحرك(عل ماض مبين على السكون ف : س( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف األعراب : على

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) على(اسم جمرور بـ : الطالبِ

 و جمرور مثله و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره و هو مضافو ه) الطالب(توكيد معنوي يتبع املؤكد  : كلِّ

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : هم 
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لَّمالتصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : س( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 ل له يف األعرابحرف جر مبين على السكون، ال حم : على

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) على(اسم جمرور بـ : املديرِ

 و هو جمرور مثله و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره و هو مضاف) املدير(توكيد معنوي يتبع املؤكد  : نفسِ

ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليه : ه 

  

 املرفوع : العطف

 فعل ماض مبين على الفتح : جخر

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : حامد 

 للعطف مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف) حامد(معطوف على  : صديق 

ر مضاف إليهضمري متصل مبين على الضم يف حمل ج : ه 

  

 املنصوب : العطف

فعل ماض مبين على الفتح : طلب 

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : املدير 

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : حامداً

 للعطف مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) حامدا(معطوف على  : صديق 

ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه : ه 

  

 ارور : العطف

اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم : أين 

بمبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف : كُت 

مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : حامد 

 للعطف مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

 جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره و هو مضاف) حامد(معطوف على  : صديقِ

ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليه : ه 

  

 املرفوع : البدل

 حرف استفهام مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب : أَ

فعل ماض مبين على الفتح : جنح 
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 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة و هو مضاف : أخو

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

 الظاهرة على آخرهبدل مرفوع و عالمة رفعه الضمة  : هاشم ؟

  

 حرف استفهام مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب : أ

فعل ماض مبين على الفتح : جنح 

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع فاعل : هذا

 بدل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الطالب ؟

  

 املنصوب : البدل

عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع مرفوع و  : أعرف  
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة و هو مضاف : أخا

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

 بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : هامشاً

  

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : أعرف  
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : هذا

بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الطالب 

  

 ارور : البدل

الفتح يف حمل رفع خرب مقدماسم استفهام مبين على  : أين 

 مبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف : غرفةُ

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الياء ألنه من األمساء اخلمسة و هو أيضا مضاف : أخي

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

  جره الكسرة الظاهرة على آخرهبدل جمرور و عالمة : هاشمٍ ؟

  

اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم : أين 

 مبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف : غرفةُ

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : هذا

 هرة على آخرهبدل جمرور و عالمة جره الكسرة الظا : الطالبِ ؟

 

 .Pour les verbes : اإلعراب و البناء

 sauf quand il est annexé à معـرب  est الفعل املضارع   .مبين sont tous les deux فعل األمر et الفعل املاضي
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نون النسوة) نون اإلناث(  ou نون التوكيد alors dans ce cas il est مبين comme dans لْنفْعي/لْنفْعت  . 

  

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : أفهم  
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : هذا

بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الدرس 

  

  الظاهرة على آخرهفعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة  : أريد
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 حرف مصدري و نصب مبين على السكون : أنْ

و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) أَنْ(فعل مضارع منصوب بـ : أفهم  
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : هذا

بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الدرس 

  

حرف نفي و جزم مبين على السكون : لَم 

فعل مضارع جمزوم بـ : أفهم)و عالمة جزمه السكون على آخره) لَم  
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : هذا

بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الدرس 
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 منفصل املاضي اإلعراب 

 هو فَعلَ  فعل ماض مبين على الفتح:  )هو(و الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

 مها فَعال  فعل ماض مبين على الفتح:  و األلف االثنني ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

 هم فَعلُوا  فعل ماض مبين على الضم:  اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعلو واو 

 هي فَعلَت  فعل ماض مبين على الفتح:  )هي(و التاء عالمة التأنيث، و الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

 مها فَعلَتا  فعل ماض مبين على الفتح:  ل رفع فاعلو التاء عالمة التأنيث، و ألف االثنني ضمري متصل مبين على السكون يف حم

 هن فَعلْن  فعل ماض مبين على السكون:  ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل) نون اإلناث(و النون النسوة 

 أنت فَعلْت  فعل ماض مبين على السكون:  و التاء ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل

 أنتما فَعلْتما ماض مبين على السكون  فعل:    التاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل و امليم عالمة اجلمع و األلف للمثىنو

 أنتم فَعلْتم  فعل ماض مبين على السكون:  و التاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل و امليم عالمة اجلمع املذكر

 أنت فَعلْت  فعل ماض مبين على السكون:  ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل رفع فاعلو التاء 

 أنتما فَعلْتما  فعل ماض مبين على السكون:   و التاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل و امليم عالمة اجلمع و األلف للمثىن

 أننت فَعلْتن  فعل ماض مبين على السكون:  فاعل و النون عالمة اجلمع املؤنثو التاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع 

 أنا فَعلْت  فعل ماض مبين على السكون:  و لتاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل

 حنن فَعلْنا  فعل ماض مبين على السكون:  و نا ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

  األمر  

 أنت افْعلْ  فعل أمر مبين على السكون:  )أنت(و الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 أنتما افْعال  فعل أمر مبين على الفتح:  و ألف االثنني ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

 أنتم افْعلُوا مر مبين على الضم فعل أ:  و واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

 أنت افْعلي  فعل أمر مبين على الكسر:  رفع فاعل و ياء املخاطبة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل

 أننت افْعلْن  فعل أمر مبين على السكون:  ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل) نون اإلناث(و نون النسوة 

  رعاملضا  

 هن يفْعلْن  فعل مضارع مبين على السكون:  ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل) نون اإلناث(و نون النسوة 

 أننت تفْعلْن  فعل مضارع مبين على السكون:  ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل) نون اإلناث(و نون النسوة 

 

 عالمات اإلعراب األصلية
 : Pour le فعل املضارع il existe 3 déclinaisons originelles qui prennent leur forme normale comme dicté par 

la Grammaire Arabe: 

  

ـُـ : الضمة ـَـ : الفتحة  عالمة الرفع    ـْـ : السكون  عالمة النصب     عالمة اجلزم   

  

 :c.a.d. qu’il ne prend pas sa forme normale comme par les règles spécifiques de la Grammaire Arabe : الفرعية

  

 األفعال اخلمسة

 حرف استفهام مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب : أَ

  فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة ألنه من األفعال اخلمسة : تريدونَ
  على السكون يف حمل رفع فاعلواو اجلماعة ضمري متصل مبين
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 اسم إشارة مبين على الكسرة يف حمل نصب مفعول به : هذه

ببدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الكُت 

  

 حرف استفهام مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب : أ

   الضمة ألنه من األفعال اخلمسةفعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن : تريدونَ
 واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

 حرف مصدري و نصب مبين على السكون : أَنْ

  و عالمة نصبه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة ألنه من األفعال اخلمسة) أَنْ(فعل مضارع منصوب بـ : تذهبوا ؟
  على السكون يف حمل رفع فاعلواو اجلماعة ضمري متصل مبين

  

 حرف استفهام مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب : أَ

حرف نفي و جزم مبين على السكون : لَم 

  و عالمة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن السكون ألنه من األفعال اخلمسة) لَم(فعل مضارع جمزوم بـ : تذهبوا
 لى السكون يف حمل رفع فاعلواو اجلماعة ضمري متصل مبين ع

 حرف نداء مبين على السكون : يا

 منادى مفرد علم مبين على الضم يف حمل نصب على النداء : الطالب ؟

  

 الفعل الناقص

حرف نفي و جزم مبين على السكون : لَم 

فعل مضارع جمزوم بـ : يدع)ن السكونمن آخره نيابة ع) الواو(و عالمة جزمه حذف حرف العلة ) لَم  
 )هو(و الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره ) الناقص الواوي(ألنه معتل اآلخر 

  

 .n’est pas présent/claire, mais plutôt supposé/hypothétique إعراب’L : اإلعراب التقديري

  

 تقدر

 ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ : هو

   و عالمة رفعه الضمة املقدرة على آخرهمرفوع) الناقص(فعل مضارع  : ميشى
 و اجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب) هو(الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

  

مبين على السكون) ينصب الفعل املضارع(حرف ناصب و نفي  : لَن 

 رهو عالمة نصبه الفتحة املقدرة على آخ) لَن(منصوب بـ) الناقص املفتوح العني(فعل مضارع  : أنسى

  

حرف نفي و جزم مبين على السكون : لَم 

ج(جمزوم بـ) املضعف(فعل مضارع  : أَحو عالمة جزمه السكون املقدرة على آخره) لَم 
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مضارع/ماض au  جمهول مبينفعل qui suit un اسم مرفوع : نائب فاعل  venant se substituer au فاعل. 
  

 الفعل املاضي  الفعل املضارع

 معلوم  جمهول  معلوم  جمهول       

       بكْتي  بكْتي  بكُت  بكَت 

Il est écrit  Il écrit  Il a été écrit  Il a écrit 

  

 نوع  معلوم  جمهول

           الدرس  بكُت  الدرس  حممد  بماض  كَت 

   فعل  فاعل  مفعول به  فعل  نائب فاعل

الدرس  بكْتي  الدرس  حممد  بكْتمضارع  ي 

  

 نوع  معلوم  جمهول

           لْ  تئس  املدرس  أَلَ  كماض  س 

   فعل  مفعول به  الفاعل  فعل  نائب فاعل

 مضارع  يسأَلُ  ك  املدرس  تسأَلُ  )مستتر(

  
Au cas جمهول, le فاعل est toujours supprimé et le مفعول به prend sa place et devient  فاعلالنائب  avec le changement de harakah 

qui s’impose. 

موالي حفُت : اليوم est منصوب malgré la transformation de حفَت en حفُت. Ceci car اليوم est مفعول فيه. 
 

Si le مفعول به est un  ضـمري, on applique exactement la même règle que ce qui cité ci:dessus. On change simplement le  النـصب 
  سئلْت←سأَلَكpar exemple   ,ضمري الرفع en ضمري
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 الفعل املاضي  الفعل املضارع

 معلوم جمهول نائب الفاعل  معلوم جمهول نائب الفاعل       

 سأله املدرس سئلَ ضمري مستتر  يسأله املدرس يسأَلُ ضمري مستتر       

 سأهلم املدرس اوسئلُ الواو  يسأهلم املدرس نَويسأَلُ الواو

 سأهلا األب سئلَت ضمري مستتر  يسأهلا األب تسأَلُ ضمري مستتر

 سأهلن األب نَسئلْ النون  يسأهلن األب نَيسأَلْ النون

 سألك املدرس تسئلْ التاء  يسألك املدرس تسأَلُ ضمري مستتر

 سألتم املدرس تمسئلْ مت  سألتم املدرس نَوتسأَلُ الواو

 سألك األب تسئلْ التاء  يسألك األب نَيِتسأَل الياء

 سألكن األب تنسئلْ تن  يسألكن األب نَتسأَلْ النون

 ملدرسسألين ا تسئلْ التاء  يسألين املدرس أَسأَلُ ضمري مستتر

 سألنا املدرس ناسئلْ نا  يسألنا املدرس نسأَلُ ضمري مستتر

  
بفعل ماض مبين للمجهول و عالمة بناءه الفتحة الظاهرة على آخره : كُت 

نائب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الدرس 

  

بكْتلضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع للمجهول مرفوع و عالمة رفعه ا : ي 

نائب الفاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الدرس 

  

 فعل ماض مبين للمجهول و عالمة بناءه الفتحة الظاهرة على آخره : سئلَ

التاء التأنيث مبين على السكون ال حمل له يف اإلعراب : ت  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديرها 

  

أَلُتفعل مضارع للمجهول مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة : س  
 )أنت(نائب الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

  
 .كل مفعول فيه ظرف و ليس كل ظرف مفعول فيه. اسم منصوب يذكر بعد الفعل لبيان زمان أو مكانه و يسمى أيضا ظرفا : املفعول فيه

 )التصاله بضمري رفع متحرك(ون فعل ماض مبين على السك : وصلْ
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) ظرف زمان(مفعول فيه  : يوم 

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : الثالثاِء
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لَسالتصاله بضمري رفع متحرك (فعل ماض مبين على السكون : ج( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) ظرف مكان(مفعول فيه  : عند 

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) عند(مضاف إليه جمرور بـ : املديرِ

  
 :منها : بعض الظروف مبنية

ىتظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه : م 

جرالتصاله بضمري نصب متحرك( فعل ماض مبين على السكون : خ( 
 ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل : ت ؟

  

نظرف مكان مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول فيه : أَي 

 مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع مرفوع و عال : تذْهب ؟

  

 )التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : وصلْ
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 ظرف زمان مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول فيه : أَمسِ

  

 النافية مبين على السكون : ما

رِبالتصاله بضمري رفع متحرك(ن فعل ماض مبين على السكو : ش( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مفعول به منصوب : اخلمر 

 ظرف زمان مبين على الضم يف حمل نصب مفعول فيه : قَطُّ

  

سلجفعل أمر مبين على السكون : ا  
 )أنت(ه الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقدير

 ظرف مكان مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه : هنا

  

 )التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : جِئْ
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 ظرف زمان مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول فيه : اآلنَ

  

سلجكونفعل أمر مبين على الس : ا  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 ظرف مكان مبين على الضم يف حمل نصب مفعول فيه : حيثُ
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 )التصاله بضمري نصب متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : شئْ
ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل : ت 

  
 :ىل الظرف مما دل على كلية الزمان أو جزئيتهما املضاف إ: حيذف الظرف فينوب عنه امسا : النائب عن الظرف

يشالتصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : م( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

عبمفعول فيه منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو ناب عن الظرف يف حمل رفع مضاف : ر 

ةاعمضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : س 

  

نتظرا  ت  نصف  أَكلْ ساعة  ت  نصف  رغيف 

 مضاف إليه  مضاف  فاعل  فعل مضاف إليه  مضاف  فاعل  فعل

  مفعول فيه و هو   
 نائب عن الظرف

 

 

   مفعول به    

  
  الصفة
لَستصاله بضمري رفع متحركال(فعل ماض مبين على السكون  : ج( 

ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 مفعول فيه منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو صفة للظرف ناب عنه) أي وقتا طويال( : طويالً

  
  اسم اإلشارة

 )التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : جِئْ
صل مبين على الضم يف حمل رفع فاعلضمري مت : ت 

 اسم إشارة مبين على السكون نائب عن الظرف يف حمل نصب مفعول فيه : هذا

بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : األسبوع 

  

 )التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : وصلْ
ل رفع فاعلضمري متصل مبين على الضم يف حم : ت 

 اسم إشارة مبين على السكون نائب عن الظرف يف حمل نصب مفعول فيه : هذا

بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : اليوم 

  

أَيالتصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : ر( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 ارة مبين على السكون يف حمل نصب مفعول بهاسم إش : هذا

 بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الرجلَ
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 فعل ماض مبين على الفتح : جاَء

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع فاعل : هذا

 بدل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الرجلُ

  

  العدد
 )التصاله بضمري رفع متحرك(اض مبين على السكون فعل م : مكَثْ

ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف األعراب : يف

ممنوع من الصرف(و عالمة جره الفتحة الظاهرة على آخره ألنه اسم ) يف(اسم جمرور بـ : بغداد( 
 رف يف حمل رفع مضافعدد نائب عن الظ : أربعةَ

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : أيامٍ

 
 .Exprime le lieu/moment où se déroule l’action du verbe : اسم املكان و الزمان

ظرف مكان،  (عند  جلس املدرس:زمان احلدث/الزمان يؤخذ من الفعل، للداللة على مكان/اسم املكان
 )ظرف زمان، أي زمن السفر (ليالً سافر أيب/ املدير )  اجللوسأي مكان

  
 )يجرِى/جرى(مجرى  : الفعل الناقص )1 مفْعلٌ على وزن

 )يكْتب/كَتب(، مكْتب )يلْعب/لَعب(ملْعب  : الفعل املضارع مفتوح العني أو مضمومها )2 
     

 )يجلس/جلَس(مجلس  : الفعل الصحيح اآلخر مكسور العني يف املضارع )1 مفْعلٌ على وزن
 )يضع/وضع(، موضع )يقف/وقَف(موقَف  : فعل املثال الصحيح اآلخر )2 
 )يشرِق/شرق(مشرِق  : قد جاء الفعل مضموم العني كلمات على مفْعلٌ بالكسرة )3 
   :  رِبغغَ(مبر/َغْرِب( 
   :  جِدسم)دجس/دجسي( 
    Le pluriel est )اجِدسلُ) مفَاعم  

 مدرسةٌ، محكَمةٌ، مكْتبةٌ، منزِلَةٌ : هاء التأنيث) مفْعال/مفْعال(قد تلحق  )4 

  

فعل ماض مبين على الفتح : جلس 

الظاهرة على آخرهفاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة : املدرس  

منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف) ظرف مكان(مفعول فيه  : عند 

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) عند(مضاف إليه جمرور بـ : املديرِ

  

فعل ماض مبين على الفتح : سافر 

 آخره و هو مضاففاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على  : أبِ

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ي 

 منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) ظرف زمان(مفعول فيه  : ليالً
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 .décrit l’nstrument utilisé pour réaliser l’action du verbe : اسم اآللة

  

 مفَاتيح، موازِين مفَاعيلُ  ج: )وزنَ(ميزانٌ  )فَتح(مفْتاح  مفْعالٌ

 )مقَاصص(مكَانِس، مبارِد، مقَاص  مفَاعلُ  ج: )راح(مروحةٌ  )كَنس(مكْنسةٌ  مفْعلَةٌ
 )مقَاصص(مكَانِس، مبارِد، مقَاص  مفَاعلُ  ج: )قَص(مقَص  )برد(مبرد  مفْعلٌ

  
 à la fin d’un non. Cela indique qu’une personne/chose est reliée/affiliée au nom d’origine. Si un يformé en ajoutant  : النسب

nom se termine par un ة , il faut supprimer ce dernier avant d’ajouter ي. 

 برع: مور     بِيرع :ي     يمور  دوكَّةٌ :هم     يدوهةٌ : ينيدم     كِّيم :نِيدم   
 

      أَخـوِي – أَبـوِي     أَخ  : معنوِي     أَب : دنيوِي     معنى        :دنيا  
 بِين:وِيبن  

Si un nom se termine par ا/ى , alors on insère un و avant 
d’ajouter ي. 

  
 : ما احلجازية )ما احلجازية(تدخل على اجلملة االمسية، فترفع االسم و تنصب اخلرب و تسمى ) ليس(هي من أخوات 

  
 }و ما اهللا بغافلٍ عما تعملون{و قد يقترن خربها بالباء الزائدة  } بشراً  هذا  ما {
   خرب ما  اسم ما  احلجازية 

  
 )يرفع االسم و ينصب اخلرب) ليس( أخوات من(احلجازية مبين على السكون،  : ما

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع اسم ما : هذا

 خرب ما منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : بشراً

  
 للعطف مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

 )ع االسم و ينصب اخلربيرف) ليس(من أخوات (احلجازية مبين على السكون،  : ما
 اسم ما مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : اُهللا

 حرف جر مبين على الكسرة، ال حمل له يف اإلعراب : بِ

 و هو يف حمل نصب خرب ما منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) بِ(اسم جمرور بـ : غافلٍ

 املوصولة مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور) ما(السكون ال حمل له يف اإلعراب؛ حرف جر مبين على ) عن( : عما

 صلة املوصول ال حمل له يف اإلعراب : تعملون

  
  

 :و de la paire est toujours précédé de إما soit…soit... Il existe quatre conditions d’utilisation. Remarque, le second : إما
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 إما الشكية :    إما مريض و إما مسافرحامد

مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : حامد 

  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :مدغمة فيها، إِنْ ) ما(و ) إِنْ(مؤلفة من  : إما

خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : مريض 

  على الفتح، ال حمل له يف اإلعرابللعطف مبين) و(حرف  : و

  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :مدغمة فيها، إِنْ ) ما(و ) إِنْ(مؤلفة من  : إما

معطوف) و إما مسافر(خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؛ مجلة  : مسافر 

  

  إما التفصيلية :   االسم إما معرب و إما مبين
 مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : االسم

  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :مدغمة فيها، إِنْ ) ما(و ) إِنْ(مؤلفة من  : إما

 خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : معرب

 للعطف مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :مدغمة فيها، إِنْ ) ما(و ) إِنْ(ة من مؤلف : إما

 معطوف) و إما مبين(خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؛ مجلة  : مبين

  

  إما اإلباحية :   تعلم إما العربية و إما األردية
   آخرهفعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على : تعلم

 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 
  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :مدغمة فيها، إِنْ ) ما(و ) إِنْ(مؤلفة من  : إما

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : العربية

 للعطف مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب) و(حرف  : و

  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :مدغمة فيها، إِنْ ) ما(و ) إِنْ(مؤلفة من  : إما

 معطوف) و إما األردية(مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره؛ مجلة  : األردية

  

 إما التخيريية :   إما تزورين و إما أزورك

  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :إِنْ مدغمة فيها، ) ما(و ) إِنْ(مؤلفة من  : إما

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : تزور  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

نون الوقاية مبين على الكسر ال حمل له يف اإلعراب : ن 

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : ي 

 الفتح، ال حمل له يف اإلعراب للعطف مبين على) و(ف حر : و

  زائدة ال عمل هلا: حرف شرط جازم، ما :مدغمة فيها، إِنْ ) ما(و ) إِنْ(مؤلفة من  : إما
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فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : ازور  
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

معطوف) و إما أزورك(لى الفتح يف حمل نصب مفعول به؛ مجلة ضمري متصل مبين ع : ك 

 

 أنت    حممد    هذا    اجلامعةُ    الكتاب    املدرس    الرجلُ – la détermination indique un nom précis : املعرفة
 

  أنا   أنت   هو   التاء من كتبت   الواو من يكتبون–) مبين( : الضمري

  هذا   ذلك   هذه   تلك   هؤالء:) مبين( : اسم اإلشارة

  الذي   الذين   اليت   الاليت:) مبين( : االسم املوصول

   يا رجلُ   يا شيخ:) مبين( : النكرة املقصودة بالنداء
  يا خالد: يا رجالً؛ املعرفة ال تتغري حاهلا بالنداء :أما النكرة غري املقصودة بالنداء فنكرة كقول األعمى 

  أمحد   مكةُ   اهلند:) معرب( : مالعل

  الكتاب   الرجلُ:) معرب( : )ال(احمللى بـ

   كتابه   كتاب حامد   كتاب هذا   كتاب الذي خرج من الغرفة قبل قليل   كتاب املدرس:) معرب( : املضاف إىل معرفة
  كتاب طالبٍ   بيت مدرسٍ–أما املضاف إىل نكرة فنكرة 

  

 جامعةٌ   كتاب   رجلٌ : l’indétermination indique un nom indéfini : النكرة
 

 حتذف التنوين عند اإلضافة  هذا كتاب اِهللا  هذا كتاب  اإلضافة:

  حتذف نون املثىن عند اإلضافة  أين بِنتا حامد  أين البنتان؟
 حتذف نون املثىن عند اإلضافة  رأيت بِنتي حامد  رأيت بنتني

 حتذف نون اجلمع املذكر السامل عند اإلضافة   جاء مدرسو الفقه   درسونَجاء امل

أحبث عن املدرسني   حتذف نون اجلمع املذكر السامل عند اإلضافة أحبث عن مدرسي الفقه 

  

التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : رأي( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

بِنيمفعول به منصوب و عالمة نصبه الياء ألنه مثىن و هو مضاف و عالمة رفعه حذف النون ألنه مثىن : ت 

مضاف إليه و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : حامد 

  

  فعل ماض مبين على الفتح : جاَء
 )هو(الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

وسردعه الواو ألنه مجع املذكر السامل و حذفت النون لإلضافةفاعل مرفوع و عالمة رف : م 

مضاف إليه و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : الفقه 
  

  ]رِجلَي ) = ي+ رِجلَي (غسلت الرجلَينِ [ 
  



 ةبِيرالع ةاللُّغ سورا -دبِه نيقاطرِ النيغعبد الرحيم. الدكتور ف ����  من الـمقدمة إىل الدرس السادس عشر– الـجزء الثالث ���� ل 

 

 

 الـمملكة العربية السعودية � اجلامعة اإلسالمية بالـمدينة النبوية � 16/12/1995 �  الربيطاين-أبو عبد اهللا حممد أختر شودري  23

 

 امسان لفظهما مفرد، معنامها مثىن : كالمها جديد   كلتامها جديدةٌ : les deux : كال/كلتا
 مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه ملحق باملثىن و هو مضاف  يف دمشقكالمها ؟أين أخواك

  ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه:مها   عند املديرةكلتامها أين الطالبتان اجلديدتان؟

 به الياء نيابة عن الفتحة ألنه ملحق باملثىنمفعول به منصوب و عالمة نص كليهمارأيت . نعم أ رأيت املدرسينِ؟

  ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه:مها  كلتيهماحفظت   أي السورتني حفظت؟

 

  مثىن On l’utilise uniquement avec le : ذانك/تانك
 ها أنت ذا ها مها ذان ذي/ها أنا ذا  للجر/للنصب للرفع مفرد

ذي ها مها تان ها هو ذا  هذين كتابني كتابانهذان  هذا كتاب ها أنت 

 ها أنتما ذان ها هم أوالء ها هي ذي  هاتني سيارتني هاتان سيارتان هذه سيارةٌ

أوالء   ذينك قلمني ذانك قلمان ذلك قلم ها أنتما تان ها هن 

 ! Le voici –ها هو ذا  ! Me voici – هأنذا ←ها أنا ذا   تينك مدرستني تانك مدرستان تلك مدرسةٌ

  
 .مبتدأ و خرب et elle est constitutée d’un – اسم elle commence par un nom : اجلملة االمسية

الكتاب  إنَّ  مفيد  الكتب  مفيد 

 خرب إنَّ  اسم إنَّ    خرب  مبتدأ

   اُهللا غفور     هذه مدرسةٌ     أنا جمتهد:   اسم صريح
  )صيامكم(تقديره } أنْ تصوموا  { :} <و أنْ تصوموا خري لكم  { :     مصدر مؤول

 )و أخواا) إنَّ( األحرف املشبهة بالفعل هي :} إنَّ اَهللا غفور رحيم { :   حرف مشبه بالفعل
  

 .فاعل/نائب فاعل et d’un فعل elle est constitutée d’un – فعل elle commence par un : اجلملة الفعلية
بال  ذَهولد  حبأَص  ذكياً  الولد 

 خرب أصبح  اسم أصبح  فعل  فاعل  فعل

  طَلَعتِ الشمس:  )صحيح/سليم (فعل تام

 )و أخواا) كان(األفعال الناقصة هي ( كان اجلو بارداً :  )غري كامل (فعل ناقص
 

 اسم مصوغ للداللة ما فعل الفعل : nom dérivé indiquant l’action du verbe ou son auteur : االسم الفاعل
  يكْتب:من كَتب  – [écrivain]  كَاتب:من فعل الثالثي جمرد على وزن فَاعلٌ 

 

 : nom dérivé indiquant l’élément subissant l’action du verbe : االسم املفعول
مـن   : [écrit]  مكْتوب:ل الثالثي جمرد على وزن مفْعولٌ من فع اسم مصوغ من الفعل املبين للمجهول للداللة على ما وقع عليه الفعل

 بكُت:بكْتي  
 

   القَمر جميلٌ:املبتدأ هو االسم الذي نتحدث عنه، و اخلرب هو احلديث الذي تتم به الفائدة ) مرفوعان (: املبتدأ و اخلرب
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 خرب) مجيل( و نريد أن نقول إنه مجيل، فلفظ مبتدأ،) القمر(ففي هذه اجلملة نريد أن نتحدث عن القمر، فلفظ 

  أنواع املبتدأ) 1
   اُهللا ربنا     القراءةُ مفيدةٌ     اجللوس هنا ممنوع     حنن طالب:   اسم صريح - 
 }أنْ تعفو أقرب للتقوى }     { أنْ تصوموا خري لكم  { :   مصدر مؤول - 
  

  :دأ أن يكون معرفة كما يف األمثلة اآلتية األصل يف املبت:   تعريف املبتدأ و تنكريه) 2
 أنا مدرس، هذا مسجد، الذي يعبد غري اِهللا مشرك، القرآن كتاب اِهللا، مفتاح اجلنة الصالة، وقد يكون املبتـدأ                     ، �حممد رسول اهللا    

 :نكرة بشروط منها
  و أن يتقدم على املبتدأ) ر الظرف و اجلار و ارو:املراد بشبه اجلملة (أن يكون اخلرب شبه مجلة ) أ
 خرب) عند(مبتدأ و الظرف ) سيارةٌ (:  عندنا سيارةٌ - 

 - يل أخ    :) أَخ ( رورمبتدأ و اجلار و ا)خرب) يل 

  )و أمساء االستفهام نكرات(أن يكون املبتدأ اسم استفهام ) ب
 خرب) بك(مبتدأ و اجلار و ارور ) ما(اسم استفهام  :   ما بك ؟ - 

 - خرب) مريض(مبتدأ و ) من(اسم استفهام  :   من مريض 

 خرب) يف الفصل(مبتدأ و ) كم(اسم استفهام  : كَم طالباً يف الفصلِ - 
  

   أ مدرس أنت ؟:و جيوز عكسه .  أنت مدرس: األصل أن يتقدم املبتدأ على اخلرب: ترتيب املبتدأ و اخلرب) 3
  ما بك ؟     من مريض ؟:   استفهامو جيب أن يتقدم املبتدأ إذا كان اسم

  ما امسك ؟     كيف حالك ؟:  و جيب أن يتقدم اخلرب إذا كان اسم استفهام
  

   امسي حامد:أي.  حامد:تقول للسائل عن امسك.  إذا كان اخلرب علماً فيجوز حذف املبتدأ: حذف املبتدأ) 4
  أنواع اخلرب) 5
 ملؤمنِ املؤمن مرآةُ ا:  )أي ليس مجلة(مفرد  - 

 خرب و هي يف حمل رفع) ما امسه( اجلملة االمسية :   املدير ما امسه ؟:   خرب اجلملة - 

 خرب و هي يف حمل رفع) خلقكم( اجلملة فعلية :    و اهللا خلقكم:    

 خرب و هو منصوب يف حمل رفع) حتت( الظرف :   اجلنة حتت أقدام األمهات:   خرب شبه اجلملة

 خرب و هو يف حمل رفع) هللا( اجلار و ارور :    احلمد هللا:    

 : يطابق اخلرب املبتدأ يف:   مطابقة للمبتدأ - 
  املدرس واقف و الطالب جالسون     بابا الفصل مغلقان و نافذتاه مفتوحتان:   اإلفراد و تثنية و اجلمع- 

 ران و بنتامها مدرستان حامد مهندس و زوجته طبيبة و ابنامها تاج:   يف التذكري و التأنيث- 

  
  

 أحـــوال الـمـبـتــدأ

 تأخري/سبب تقدمي املبتدأ    
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    هو األصل مقدم معرفة اُهللا غفور 

كَالمه هذا جائز مؤخر معرفة عجيب 

 لكون املبتدأ نكرة و اخلرب شبه مجلة مؤخر نكرة عندك سيارةٌ

 اخلرب شبه مجلةلكون املبتدأ نكرة و  مؤخر نكرة أ يف اِهللا شك ؟

 لكون املبتدأ اسم استفهام مقدم نكرة من غائب ؟

 لكون اخلرب اسم استفهام مؤخر معرفة من أنت ؟

 هو األصل مقدم معرفة* أنْ تصوموا خري لكم

  *)كُمألن تقديره صيام( 
  

 أحـــوال الـخـبـر

 مجلة شبه مجلة/مفرد:نوعه اخلرب  

  رسي مفرد الدين 

 )ظرف(شبه مجلة  ملدرس عند املديرِا
 )اجلار و ارور(شبه مجلة  الطالب يف امللعبِ
مجلة امسية النيةُ حملها القلب 

 مجلة فعلية اإلسالم يجب ما كان قبلها

  
Si vous avez 2 noms  معرفة dans une مجلة مفيدة, alors le 1er est un مبتدأ et le 2nd est un خرب. Si leur position change alors l’إعراب 
change: 

 خرب املبتدأ األول  مبتدأ        

 طبيب  ه  أخو  حامد  أخي  صديقي  صديقي  أخي

املبتدأ   خرب  مبتدأ  خرب  مبتدأ
 األول

خرب املبتدأ     املبتدأ الثاين 
 الثاين

   مضاف إليه  مضاف          

 

عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمبتدأ مرفوع و  : حامد 

فعل ماض مبين على الفتح : ذهب  
 ؛ و اجلملة الفعلية خرب يف حمل رفع)هو(الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

  
  

املبتدأ األول مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : حامد 

 أمساء اخلمسة و هو مضافاملبتدأ الثاين مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه من  : أخو
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ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه : ه 

خرب املبتدأ األول ) أخوه طبيب(خرب املبتدأ الثاين مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهس؛ و مجلة  : طبيب
 يف حمل رفع

 

 .transformé avec un sens de futur ,فعل ماض impliquant une condition. Utilisé essentiellement avec un  ظرف .si, quand : إذا

 فُتحت أبواب اجلنة  إذا جاَء رمضانُ

 جواب الشرط  الشرط

 

Il est également utilisé avec un فعل مضارع. Il est permis que le فعل soit au مضارع dans la réponse à la condition (جواب الشرط). 
 إذا جيتهدونَ  ينجح الطالب  تنجح  تهد يف الدروسِإذا جت

 الشرط  جواب الشرط  جواب الشرط  الشرط

 

Le جواب الشرط doit être préfixé par )فاء الربط، فاء اجلواب، الفاء اجلوابية(  dans les situations suivantes : 
 } عين فإين قريبو إذا سألك عبادي {:    أن يكون جواب الشرط مجلة امسية) 1
 أن يكون جواب الشرط فعال طلبيا؛ و من أنواع الطلب) 2

   إذا رأيت حامداً فَاسأَلْه عن موعد السفرِ:   األمر :        
  إذا وجدت املريض نائماً فال تؤقظْه:  ال الناهية :       

  إذا جاء حامد فماذا أقول له ؟:  االستفهام :       

  ))من غشنا فليس منا ((:    ال جامداًأن يكون فع) 3
  }و من يطعِْ اهللا و رسوله فقَد فاز فوزاً عظيماً {:     )قَد( أن يقترن بـ)4
   مهما تكن الظروف فما أكذب:  النافية) ما(أن يقترن بـ) 5
  }من لبس احلرير يف الدنيا فلن يلْبسه يف اآلخرة {:   )لَن(أن يقترن بـ) 6
   إنْ تسافر فسأُسفر:   )سني(أن يقترن بـ) 7
  }إنْ خفْتم عيلَةً  فسوف يغنيكم اهللا من فضله إنْ شاء {:   )سوف(أن يقترن بـ) 8
  }أنه من قتل نفسا بغري نفس، أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا {:   )كَأَنما(أن يقترن بـ) 9
 

Le جواب الشرط n’est pas جمزوم s’il est précédé de الفاء. Néanmoins, son إعراب sera le suivant يف حمل جزم. 
 حرف شرط غري جازم مبين على السكون : إذا

 فعل ماض مبين على الفتح و هو فعل الشرط : جاَء

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : رمضانُ

حو عالمة بناءه الفتحة الظاهرة على آخرهفعل ماض مبين للمجهول  : فُت 

حرف تأنيث مبين على السكون : ت 

نائب فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف : أبواب 
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مضاف إليه و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : اجلنة  
  اإلعرابجواب الشرط ال حمل هلا يف) فتحت أبواب اجلنة(اجلملة الفعلية 

  
 حرف شرط غري جازم مبين على السكون : إذا

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو فعل الشرط : جتتهد  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : يف

  الكسرة الظاهرة على آخرهو عالمة جره) يف(اسم جمرور بـ : الدروسِ

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : تنجح  
  جواب الشرط ال حمل هلا يف اإلعراب) تنجح(اجلملة الفعلية 

 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 
  

  ) ؟:عالمة االستفهام ( حتتاج إىل اجلواب – )أي عدد ؟(مبعىن ) مفرد منصوب( اسم استفهام مبين على السكون : كم االستفهامية
قرأ(اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم للفعل  : كَم( 

 متييز منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : كتاباً

 )التصاله بضمري نصب متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : قرأْ
الفتح يف حمل رفع فاعلضمري متصل مبين على  : ت 

 

  حبرف جر) كم(جيوز جره إذا جرت 
 حرف جر مبين على الكسر : بِ

حرف جر) بِ(اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر بـ : كَم 

 متييز منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : رياالً

حركالتصاله بضمري نصب مت(فعل ماض مبين على السكون  : اشتري( 
ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل : ت 

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الكتاب 

 
 )! :عالمة التأثر ( ال حتتاج إىل اجلواب :خيرب به العدد الكثري ) مجع جمرور/مفرد( اسم مبين على السكون : كم اخلربية

و هي مضاف) قرأ(لسكون يف حمل نصب مفعول به مقدم للفعل اسم كناية مبين على ا : كَم 

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : كتابٍ

 )التصاله بضمري نصب متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : قرأْ
ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل : ت 

 

حمل رفع مبتدأاسم كناية مبين على السكون يف : كَم  
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نحرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : م 

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) من(اسم جمرور بـ : كتابٍ

ظرف مكان مبين على الفتح يف حمل رفع مضاف : عند 

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر بـ : ك)دنيف حمل رفع خرب) عندك(مضاف إليه و مجلة ) ع 

  
  مجع مذكر     هاُء الكتاب يا علي: مفرد مذكر       هاؤم :هاَء  ).خذْ( اسم فعل مبعىن : ها التنبيه

  مجع مؤنث    هاؤم الكتاب يا إخوةُ: مفرد مؤنث     هاؤنْ :هائى      

  )خذْ(اسم فعل أمر مبين على الفتح مبعىن  : هاَء
 )أنت( مستتر وجوباً تقديره الفاعل ضمري

مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : الكتاب 

 حرف نداء مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : يا

منادى مفرد علم مبين على الضم يف حمل نصب على النداء : علي 

 

  يسمى األدوات اجلازمة. ا، الم األمر، ال الناهية لَم، لَم:ما جيزم فعال مضارعا واحدا، أربعة حروف 
 

حرف نفي و جزم مبين على السكون : لَم Négation au passé; ْيأكل لَم – il n’a pas mangé 

فعل مضارع جمزوم بـ : جتتهد)و عالمة جزمه السكون على آخره) لَم  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

اب الشرط حرف مبين على الفتحواقعة يف جو : ف 

حرف نفي و جزم مبين على السكون : لَم 

فعل مضارع جمزوم بـ : تنجح)و عالمة جزمه السكون على آخره) لَم  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

  
 عندما –  Lorsque, quand, au moment où حرف نفي و جزم مبين على السكون : لَما

ـ   : يقضِ من آخره نيابة عن السكون ألنه معتل ) الياء(و عالمة جزمه حذف حرف العلة ) لَما(فعل مضارع جمزوم ب
  اآلخر

 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 
 اسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : ما

 فعل ماض مبين على الفتح : أمر

  حمل نصب مفعول بهضمري متصل مبين على الضم يف : ه

  
تدخل على فعل الغائب و املتكلم    ليجلس كل طالبٍ . تدخل على الفعل املضارع و جتزمه و تفيد األمر. هذه الم األمر) ليدخلْ(

 الم األمر مكسورة و تسكَّن بعد الواو، و الفاء، و مثَّ. يف مكانه    لنجلس هنا
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  الكسرالم األمر حرف مبين على : لِ

سلجو عالمة جزمه السكون على آخره) الم األمر(فعل مضارع جمزوم بـ : ي  
 )هو(الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : يف

و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره و هو مضاف) يف(ظرف مكان جمرور بـ : مكان 

ل مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليهضمري متص : ه 

  
)بكْتكم من الفصل:تدخل على الفعل املضارع الغائب و املخاطب و جتزمه . هذه ال الناهية) ال تأحد ؛ ال خيرجيا أمحد ال تكتب   
 

 ! Ne manges pas – ال تأكلْ L’interdiction حرف ي مبين على السكون : ال

و عالمة جزمه السكون على آخره) ال الناهية(وم بـفعل مضارع جمز : تكسر  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

الظاهرة على آخره و هو مضاف مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة : قلم 

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

  
   األمر و ال الناهية:لب و من أنواع الط. إذا وقع املضارع جوابا للطلب جزم

 

فعل أمر مبين على السكون : أدرس  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

فعل مضارع جمزوم بالطلب  : تنجح)و عالمة جزمه السكون على آخره) أُدرس  
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

  
 حرف ي مبين على السكون : ال

  و عالمة جزمه السكون على آخره) ال الناهية(زوم بـفعل مضارع جم : تكسلْ
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

  
 jusqu’à , jusqu’à ce que , dans la mesure où –) إىل أنْ، إىل( حرف جر مبرتلة إىل، : حىت اجلارة

خرب مقدم مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : سالم 

نفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ مؤخرضمري م : هي 

 مبين على السكون) إىل(حرف جر مبعىن  : حىت

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره و هو مضاف) حىت(اسم جمرور بـ : مطلعِ

 مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : الفجرِ
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 pour, en vue de, afin de/que, de sorte que : ، ينصب املضارع بأنْ مضمرةحرف جر يفيد التعليل : حىت التعليلية

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : أدرس  
 )أنا(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 حرف جر و تعليل مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : حىت

ـ    : أجنح و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة    ) إىل أنْ (أو  ) كي(اليت مبعىن   ) حىت(وجوباً بعد   ) أنْ(فعل مضارع منصوب ب
 على آخره

 

 l’appel de quelqu’un touché par un deuil ou par une –: الندبة متفجع عليه  فعل حمذوف  حرف نداء
douleur 

 .quelqu’un qui est touché par le deuil : املتفجع عليه محمداه  ( . . . )  واْ
 ,être à la détresse, affligé, tourmenté, à l’agonie : فَجـح  منادى منصوب  )أندب(  ينوب عن الفعل

souffrir de douleur. 

  
 متوجع منه  فعل حمذوف  حرف نداء

 رأْساه  ( . . . )  واْ

 منادى منصوب  )أندب(  ينوب عن الفعل

 la cause de la douleur, l’endroit où la maladie : املتوجع منه

et la souffrance sont situés.  ـحجو – la douleur, le mal, la 

souffrance, l’agonie, l’angoisse 

  
 آه ،أنا( مبين على الكسر و فاعله ضمري مستتر وجوباً تقديره :) أتوجع( اسم فعل مبعىن :آه(  

 

 .montrer présenter, mettre en évidence : أَرى montres:lui ton cahier –       أَرِه دفترك montres:moi ton livre :أَرِين كتابك 

  

يأَر  ت  ك  ه 
 2 :مفعول به   1 :مفعول به   فاعل  فعل

  

  فعل أمر مبين على حذف حرف العلة و هي الياء : أَرِ
 )أنت(الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره 

 املفعول به األول منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : حممداً

املفعول به الثاين منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف : كتاب 

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه : ك 

  

ا املديرهى. (أريد أنْ أُرِيأَر ( لَ منأَفْع)َاأَى(أصله ). ىرمنه عينه). أَر فَتذمضارعه . ح–رىي . 
 )أَرِيننِي هذا يا أخوات. أَرِينِي هذا يا مرمي. أَرونِي هذا يا إخوان. أرِين هذا يا علي. ( أَرِ:و األمر منه 

 

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : أريد  
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 )أنا(يره الفاعل ضمري مستتر وجوباً تقد
 حرف مصدري و نصب مبين على السكون : أنْ

و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) أَنْ(فعل مضارع منصوب بـ : أُرِي 

 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب املفعول به األول : ها

املفعول به الثاين منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : املدير 

  
 فعل أمر مبين على حذف حرف علة و هي الياء : أَرِ

النون وقعت للوقاية : ن 

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب املفعول به األول : ي 

 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل نصب املفعول به الثاين : هذا

 حرف نداء مبين على السكون : يا

يلعلى الضم يف حمل نصب على النداءمنادى مفرد علم مبين  : ع 

  
 :(ْ  ) tant qu’il n’est suivi d’un sukoun ,مضارع جمزوم pour les conjugaisons suivantes du حذف نون Il est permis de : كان

 كُني: كُنت      كي : أَكُن      كت : كُنن      أَك –كن   

 

   من حروف اجلر: واو القسم
حرف قسم و اجلر مبين على الفتح، ال حمل له يف اإلعراب : و 

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) و(اسم جمرور بـ : اِهللا

 النافية مبين على السكون : ما

التصاله بضمري رفع متحرك(فعل ماض مبين على السكون  : رأي( 
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

ري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول بهضم : ه 

  
   ؛   من أخوات إنpeut:être, il se peut queّ : لَعلَّ

 espérer, souhaiter (que) : رجا لعله خبري، أي أرجو أن يكون خبري ؛ :  الترجي

 crainte, peur, souci, anxiété, préoccupation : إِشفَاق لعله مريض، أي أخشى أن يكون مريضا ؛ :  اإلشفاق

 حرف ترجي و نصب مبين على الفتح : لَعلَّ

لعلّ(ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب اسم  : ه( 
 حرف جر مبين على الكسر، ال حمل له يف اإلعراب : بِ

 )لعلّ(اسم جمرور بالباء و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره يف حمل رفع خرب  : خريٍ
 

 حتذف األلف و الالم من العلم املقترن ا عند النداء. ف النداء حر: يا
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 اِهللا ←احلسن ؛ عبدا حسناِهللا← ي ا عبدي  

 حرف نداء مبين على السكون : يا

منادى منصوب ألنه مضاف و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : صاحب 

اهرة على آخرهمضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظ : الدكان 

 

  )خذْ(معناه ) إليك. (اسم فعل) إليكم( هنا :) إِلَيكُم أَمثلَةً أُخرى(
 

 زائدة دخلت على املبتدأ) من(هنا ). هل من سؤال عندك ؟( أصل هذه اجلملة :) هلْ من سؤالٍ ؟(

 

 لَديه، لَديك، لَدي). على(و ) إىل( كما تغري ألف تغري ألفه ياء مع الضمري). عند(ظرف مكان مبعىن ) لدي (:) لَدي سؤالٌ(

 

  مبعىن دخلت مكتب املدير و هو فيه:) دخلت على املدير(

 

 كالمها صحيح) وصلت إىل املدينة( و :) وصلت املدينةَ(

 

)ارهلَ ناَء(و ) لَيسم احبمبين على فتح اجلزأين:) ص  

  
إال أن خربها جيب أن ) كان(، أي شرع بفعله هذه األفعالُ الثالثة تعملُ عملَ أَخذَ يفعل كذا /  كذاجعلَ يفعل / طَفق يفعلُ كذا

يكون مجلةٌ فعليةً فعلُها مضارع 

 

 }هللا األمر من قبل و من بعد { قال تعاىل . على الضم إذا قطع عن اإلضافة لفظا ال معىن) بعد(و ) قبل( يبىن –) من قبل(
 ) معرب–ك قَبلِ من(، ) معرب: أُسبوعٍ قَبلَ(، ) مبين: قَبلُ من (:سيكون مبين )  مضاف إليه:مضاف (شيء ) قبل( بعد إذا مل يأتى

  
 كتاباً  حامداً  ت  أَعطَي  مفعولني) أعطى(ينصب 

 املفعول الثاين  املفعول األول  فاعل  فعل ماض  

 

 املُدير  ه  ي  أَعطَان  من أعطاك الكتاب ؟

 فاعل  املفعول الثاين  املفعول األول  فعل ماض  

  
   هذه الم االبتداِء، و تفيد توكيد مضمون اجلملة:) هلذا مستحيلٌ(
  

:ضرِيو هو م حبالص كَهرأَد مريضاً   أَي  دامح  حبأَص  )حبكَانَ(من أخوات ) أَص( 
   فعل ماض  أصبحاسم   خرب أصبح  

  
 :كما يف قوله تعاىل) صار(و قد تأيت مبعىن 
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 )103سورة آل عمران، اآلية (} فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً { 
)كشأَو(:بمن أفعال املقاربة .  قَر)كَاد ،بو الفعل، حنو) أَنْ( مكونا من يكون خربها ، و جيب أن)كان(؛ و هي من أخوات )كَر:  

 . يوشك الطالب أَنْ يرجعوا إىل بالدهم:و يستعمل منها املضارع أيضا، حنو. أَوشك الدرس أَنْ ينتهي

 

كشأَو  أَنْ  الدرس  هِيتني 

 فعل مضارع  حرف مصدري  اسم أوشك  فعل ماض

  خرب أوشك:املصدر املؤول     

 

كشمن أخوات كان، ترفع االسم و تنصب اخلرب(فعل ماض مبين على الفتح  : أَو( 
اسم أوشك مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الدرس 

 حرف مصدري و نصب مبين على السكون : أنْ

هِيتنو عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) أَنْ(فعل مضارع منصوب بـ : ي  
 يف حمل نصب خرب أوشك)  ينتهيأن(املصدر املؤول 

  
كشوي  بالدهم  إىل  يرجعو  أَنْ  الطالب 

 اسم جمرور  حرف جر  فعل مضارع  حرف مصدري  اسم أوشك  فعل ماض

      خرب أوشك:املصدر املؤول     

  
كشوسم و تنصب من أخوات كان، ترفع اال(فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  : ي

 )اخلرب
اسم أوشك مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الطالب 

 حرف مصدري و نصب مبين على السكون : أنْ

و عالمة نصبه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة ألنه من األفعال ) أَنْ(فعل مضارع منصوب بـ : يرجعو
  اخلمسة

 نصب خرب أوشكيف حمل ) أنْ يرجعو(املصدر املؤول 

 حرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف اإلعراب : إىل

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره و هو مضاف) إىل(اسم جمرور بـ : بالد

 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه : هم

  
رأيته يف . أعطين كتاباً ما.  سافرت إىل الرياض لسببٍ ما:ا قبلها، حنوالنكرة التامة املبهمة و تأيت نعتا مل) ما(هذه ). يريدها َألمرٍ ما(

  .قرأت هذا اخلرب يف صحيفة ما. مكان ما
  

التصاله بضمري رفع متحرك(على السكون  فعل ماض مبين : سافر( 
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ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : ت 

 إلعرابحرف جر مبين على السكون، ال حمل له يف ا : إىل

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) من(اسم جمرور بـ : الرياضِ

 حرف جر مبين على الكسرة ال حمل له يف اإلعراب : لِ

 و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره) من(اسم جمرور بـ : سببٍ

 النكرة التامة املبهمة مبين على السكون : ما

  
)موِلْي نب املطلبِ:إذا جاء صفة لعلم مضافا إىل اسم أبيه، حنو) ابن(ذف مهزة حت). حممد نِ عبداِهللا ب عبد نب و يشترط أن .  حممد

   احلَسن:باهلمزة، حنو) ابن(تكون الكلمات الثالث يف سطر واحد، و إذا جاء بعضها يف سطر، و بعضها يف سطر آخر كُتبت كامة 
علي نيف. اب ذَفحالشيخِ إبراهيم (: مثلو الت ناب مل يقع بني علمني) ابن(ألن ) حامد.  
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  –من الكتاب ) 149ص(إىل الدرس السادس عشر ) 3ص( هذه املذكرة تشمل املقدمة :تنبيه
  )) لغري الناطقني ا–دروس اللغة العربية ((

 
Important: Ces notes couvrent de l’Introduction (page 3) au Chapitre Seize (page 149) inclus du livre – 

((Leçons de Grammaire Arabe – pour non:arabophones)). 

  
  
  

��� 
  

 بعون اهللا تعاىل و احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،
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.و صلى اهللا و سلم على نبينا حممد و على آله و أصحابه و التابعني هلم بإحسان مدى األوقات، آمني  
 
 

 :من وجد شيئاً من النقص أو اخلطأ فليكتب يل بالصواب على العنوان التايل
  ، الـمدينة النبوية، الـمملكة العربية السعودية10133. ب. ص:أبو عبد اهللا حممد أختر شودري، اجلامعة اإلسالمية 
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