
 بتدائيةخالصة  دروس المرحلة االمن  2الجزء 

                      اعراب االسم المثنى :

 يرفع بالضمة : الكتاب*   السم المفرد بالحركات:يعرب ا
 ينصب بالفتحة : الكتاب*                                     

 يجر بالكسرة : الكتاب*                                     
 : الكتاب جديد : الكتاب مبتدأ مرفوع تتغير حركة االسم المعرب حسب وظيفته 

 قرأت الكتاب : الكتاب م.به منصوب

 يعرب االسم المثنى بالحروف  : 
 جاء العامالن –يرفع بااللف : جاء العامل *
 نادى ابي العاملين -ينصب بالياء الساكنة : نادى ابي العامل  *
 سلمت على العاملين -يجر بالياء الساكنة : سلمت على العامل   *

  تحذف النون اذا كان االسم المثنى مضافا 
 مفيدان القراء(  : كتابا و)   
   القراءة  كتابيقرأت ( : ـــــ) 
 القراءة ياستفدت من كتاب( ـــــــ)  
 

 اعراب جمع المذكر السالم
و       /     يعرب االسم المذكر بالحركات    -1

 ـــــ  
 ــــيـــ     بـــــيعرب االسم المثنى بالحروف   :   ــــا       -2
 يجمع االسم المفرد المذكر :  -3
 عاملون  -جمعا مذكرا سالما : عامل    *
 عمال    -جمعا مذكرا غير سالم  :  عامل     *      

  )يعرب جمع المذكر السالم بالحروف   : ) و /  ي 
 فالحون   -يرفع بالواو : فالح    -
 فالحين   -ينصب بياء المد: فالحا    -
 فالحين  -يجر بياء المد :  فالح    -
 تحذف النون عندما يكون جمع مذكر سالم مضافا 

 مثال : سائقو الشاحنات 
 

 اعراب جمع المؤنث السالم

 يجمع االسم المؤنث المفرد جمعا مؤنثا سالما و جمعا مؤنثا غير سالم 
 مؤنث سالم )اضافة  ــا و ت(مثال : حمامة : حمامات  : جمع 

 حمامة : حمائم : جمع مؤنث غير سالم )تغيير ترتيب الحروف(

  يعرب جمع المؤنث السالم بالحركات  الضمة و الكسرة 
 عامالت   -يرفع بالضمة : عاملة    -
 ينصب بالكسرة : عاملة -
 يجر بالكسرة : عاملة      عامالت  -
-  

 اعرب االسماء الخمسة
 فو  –ذو  – حم –أخ  –وهي   أب 

 تعرب هذه االسماء بالحروف اذا كانت مضافة 
 ترفع بالواو : جاء ابو صالح : فاعل مرفوع

 تنصب باأللف : رأيت أبا صالح : م. به منصوب
 يجر بالياء : سلمت على أبي صالح : مجرور

  اذا انقطعت عن االضافة تعرب بالحركات 
 مثال جاء األب  : فاعل

 



 
 
 

 من المزيد اسم الفاعل
 يصاغ اسم الفاعل من الفعل المزيد بتعويض حرف المضارع بميم مضمونة وكسر ما قبل االخر :

 مثال : 
 اقبل  يقبل مقبل                            

 قابل  تقابل  مقابل            المزيد بحرف 
 علم  يعلم  معلم                            

 تعلم  يتعلم  متعلم                            
 تنافس يتنافس متنافس           المزيد بحرفين 

 انتصر ينتصر  منتصر                            
 طعانقطع ينقطع  منق                            

 استقبل  يستقبل  مستقبل          حروف 3مزيد ب 

 
 اسم المفعول من المزيد

 المزيد بتعويض حرف المضارع بميم مضمونة و فتح ما قبل االخريصاغ اسم المفعول من 
 منتزع –ينتزع  –مثال : انتزع 

 
 اسم الفاعل من المضاعف المجرد

 الفعل المضاعف هو كل فعل كانت عينه و المه من جنس واحد
 مد     : االصل   مـــــ / د  /  د مثال   مد 

 فــ  /  عــ / ــل   فعل                    
 يشتق اسم الفاعل على وزن فاعل

 مثال  : جر جار 
 اسم الفاعل من الناقص المجرد

 الفعل الناقص هو كل فعل تكون المه حرف عله
 (  دعا    يدعوو هو نوعان  ناقص واوي  )دنا 

 مشى    يمشي   ناقص يائي )مشى(
 يشتق اسم الفاعل من الناقص المجرد على وزن فاعل

 
 

 مثال   

 سعى ىلق الفعل

 ساع )قاليا     اذا كان منصوبا(  قال اسم الفاعل نكرة

 الساعي  اليالق اسم الفاعل معرفة

 
 اسم المفعول من الناقص المجرد

 اسم المفعول هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الحدث 
 يشتق اسم المفعول من الناقص المجرد على وزن مفعول 

 مكسو  –يكسو  -مثال : كسا  
 مقضي -يقضي  –قضى 

 
 المركبات في الجملة

 نجد المركبات على السواء في الجملة االسمية و الفعلية

 الجملة االسمية       قد يرد المبتدأ مفردة او مركبا 
 قد يرد الخبر مفردة او مركبا                                  

      قد يرد الفاعل مفردة او مركبا    الجملة الفعلية 
 قد ترد احد المتممات مفردة او مركبا                                  



 ولد  ذكي المركب النعتي  مثال :  -1
 لالمركب البدلي   مثال : هذا  الطف -2
 المركب االضافي : مثال : ثوبها    -3

 ثوب البنت                                    
 بالجر : مسبوق بحرف جر : من / الى / عن / على / بــ / لــ / كالمركب  -4

 مثال : في الدار
 المركب الموصولي:  -5

 االسم الموصول  تظهر فيه عالمة الجنس والعدد )الذي /التي / اللذين / الالتي
 ما لغير العاقل                    
 من العاقل : مثال : الذي يشرف                    

 المركب التمييزي: -6
 التمييز يزيل ايهاما في المقايس / المقادير / الموازين / المكاييل

 سميدا رطالاشتريت                                       قمحا مثال  : قنطار  
 اليهام( تمييز )يزيل ا                   ميهم( مميز)اسم                                                     

 
 

 الجملة االسمية ) تقديم الخبر على المبتدأ (

 * أنواع الخبر مفردة

اسم 

 فاعل

اسم 

 مفعول

صفة 

 مشبهة
 اسم علم اسم جامد

األسماء 

 الخمسة
 فعل ضمير اسم اشارة

هو 

 ناشط

أنت 

 معروف
فرحأنا   هذه ليلى هذا قلم 

 ذوهو 

 علم
هذههي   

المنتصر 

 أنا

التلميذ 

 مرض

 

مركبا* أنواع الخبر   

 نعت

و منعوت   

 مضاف

و مضاف  

 اليه

 معطوف

و معطوف عليه   

 جار

و مجرور   

 موصول

و صلته   

 جملة

فعلية   
 جملة اسمية

 هذه

فتاة ذكية   

 هذا

ابن عمي   

هذان هما سامي 

 و قيس

 المدير

في الساحة   

 األفضل 

 من يفوز

  المالكم

 سدد بدقة

الصداقة حب 

 و وفاء

 إذا ورد المبتدأ معرفا جاء قبل الخبر و إذا ورد المبتدأ نكرة يكون بعد الخبر :

في القفص عصفور   العصفور في القفص  

إمن أهم حاالت تقديم الخبر على المبتد  

 إذا كان جارا و مجرورا 

 و كان المبتدأ نكرة

 إذا كان  ظرفا مضافا و مضافا اليه 

 و كان المبتدأ نكرة

إفادةفي اإلعادة   فوق الطاولة كتاب 

 


