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 مل  الك   حرف   م  ـث وفعل   اسم              م  ق  ـت  كاس   يد  ـ ف  م   ظ  نا لف  كالم      
 

 .حرفو  فعلو  اسم    
  

 االسم

 .غير مقترن بزمنهـو ما دل علـى معنى فـي نفسـه 

 أ وملموس.شئ غير محسوس  أ و جمادأ و  نبات حيوان أ و نسان أ وهو الكلمة الدالة على ا  
 

 عـــالمات االسم:

 والس يف والرمح والقرطاس والقلم  الخيل والليل والبيداء تعرفني             قبوله )ال التعريف(: (1)

لى ال حرام ـال مسجد  ـ من ال  سرى بعبده ليالا "س بحان الذي أ    الجر: يدخل عليه حرف (2)  قصى"ال   مسجد  ـ ا 

، عربية      يقبل التنوين: (3) ، عربية   عربيةا

 " وسالماا  كوني برداا  " اي انر    : قال تعالى:لنداءيقبل ا (4)
 

 أ قسام االسم:

 يقسم االسم من حيث:
 

 

 

   
 

 ويقسم          عالماته        

 

 

 

 

العددالجنس

 

التعريف 

والتنكير

 نكرة جمع معرفة مثنى مفرد مؤنث مذكر

 ى اء ـــة تكسير مؤنث سالم مذكر سالم

 ال

 العلم

 الضمائر

 أ سماء االشارة

 وصولاالسم الم

 قال ابن مالك

 أ قسام الكلمة

 قل ة كثرة



 سلسلة اإلبداع                              

 اللغة العربية قواعدتأسيس  في                    
 07/700 07 4 07   أوس العزّة

 

 2                                                                                     2005جيل  –تأسيس اللغة العربية  |

 

 االسم المفرد

   ، المعلم، مهند. شجرة،  ما دل  على واحد أ و واحدة: طالب ، شاعر ، شاعرة 
    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 االسم المثنى

   )مادل  على اثنين أ و اثنتين، بزايدة )أ لف ونون أ و ايء ونون على أ خر المفرد 

 تين(مهندس    –)مهندس تان  ين(معلم   –)معلمان  طالبين( –)طالبان    
    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 االسم المفرد

 ا عرابه

 

 يجر ابلكسرة ينصب ابلفتحة يرفع ابلضمة

 :الطالب  جاء  -

 

 :مشرقة   الشمس   -

 

 
 

 :الدرس  قرأ  الطالب   -

 

 
 

 
 

لى  -  :النهر  ذهب  الطالب  ا 
 
 

 المثنى

 ا عرابه

 

 يجر ابلياء ينصب ابلياء يرفع ابل لف

 :الطالبـانجاء 

 

 :مجتهدان الطالبـان
 
 

ـــينقرأ  الطالب    :الدرس 

 

 :الطالـب ـينالمدرس تان  أ كرمت  
 

لى   :النهرينذهب  الطالب  ا 

 

ـــينمررت  بــ  :المعلم 
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 جمع المذكر السالم

   ونون على أ خر المفرد( مادل  على ثالثة أ و أ كثر بزايدة )واو ونون أ و ايء 

ـين( –معلمون معلم = )    ـين( –مهندسون مهندس = ) معلم   مهندس 
    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 السالم المؤنثجمع 

    ( أ لف واتءمادل  على ثالثة أ و أ كثر بزايدة )أ خر المفرد 

 (اتمهندسـ – ة)مهندس (اتمعلمــ – ة)معلم    
    
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 جمع 

 المذكر السالم

 ا عرابه

 

 يجر ابلياء ينصب ابلياء يرفع ابل لف

 :المعلمونجاء 

 

 :رائعون المعلمون
 
 

ــينقابل  المدير    :المعلم 

 

ــينانقشت    :المهندس 

لى  ذهب  الطالب  ا 

ــين:   المعلم 

 

ــين:مررت  بــ  المهندس 
 
 

 يرفع ابلضمة

 ا عرابه

 

 يجر ابلكسرة ينصب ابلكسرة

 :المعلمات  جاءت  

 

 :فائزات   مجتهدات  ال 

 
 

 :المعلمات  قال  المدير  

 

 :المعلمات  انقشت  

 المستشفيات  عمل  ال طباء  في 

 

 :الفتيات  مررت  بــ

 
 

 جمع 

 المؤنث السالم
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 لنكرة والمعرفةا

 يدل على ش يئئ غير مخصص ، غير معين )بشكل عام( أ ي يدل على عموم الش يئئ .     

 مثل : كتاب ، قلم ، ورقة ، معلم ، طالب .....   

 

 يدل على ش يئئ معروف ، محدد )خاص( أ ي يدل على خصوص الش يئئ .      

   مثل : الرجل ، محمد ...   
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيصتل 

 

 

 

 

 

النكرة

ف بـ  المعر 

 )ال(

االسم  العلم اسم اال شارة الضمائر

 الموصول

المعرفة

 المعارف

 الــــطالب

 الـــمعلم

 الــكتاب

 الــمدرسة

 )اسم شخص(

 حمزة –أ حمد 

 

 مدينة( –)بلد 

 مصر  –عمان 

 بغداد
 

 

 أ ان، أ نت  

، أ نتما   أ نت 

 نحنأ نتم، 

 هو، هي

 هما، هم 

 

 الذي

 التي

 اللذان

 اللتان

 الذين
 

 

 هذا 

 هذه

 هذان

 هؤالء

 أ ولئك

 جدول العالمات اال عرابية

 يجر ينصب يرفع االسم

 ابلكسرة ابلفتحة ابلضمة المفرد

 ابلياء ابلياء ابل لف المثنى

 ابلياء ابلياء ابلواو جمع المذكر

 ابلكسرة ابلكسرة ابلضمة جمع المؤنث
 

 تالمرفوعا

 الفاعل

 المبتدأ  

 الخبر

 اسم كان

ن    خبر ا 
 

 المنصوابت

 المفعول به

 خبر كان

ن    اسم ا 

 
 

 المجرورات

المجرور 

 بحرف جر

 أ و 

 ابال ضافة
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 االسم المقصور

   .عيسى/ فتى / مصطفى / موسى /  عصا     هو االسم الذي أ خره أ لف أ صلية... 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم المنقوص

   .ي / الجان ـي    هو االسم الذي أ خره أ خره ايء وما قبلها مكسور ـي / الدانـ  ـي / الساع   القاض 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

المقصور

 ا عرابه

 

 يرفع ابلضمة

 للتعذرالمقدرة 

 ابلفتحة ينصب

 للتعذرالمقدرة 

 يجر ابلكسرة

 للتعذرالمقدرة 

 :عيسىجاء 
 

 
 

 مصطفىقابلت  
 
 

ــ   هدىمررت  بـــ
 

 
 عيسى ضرب عيسى موسى ابلعصا: 

 موسى    

 لعصااب    

 

 
 

 المقصور

 ا عرابه

 

 يرفع ابلضمة

 للثقلالمقدرة 
 ينصب ابلفتحة

 الظاهرة

 يجر ابلكسرة

 للثقلالمقدرة 

 القاضي  قابلت  
 
 

 الـــقاضيجاء 

 

 
 

 القاضيمررت  بـــــ
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 (1اختبار تقييم أ داء الطالب )

  تدريب: أ عرب ما تحته خط ا عراابا اتماا: 

( امرأ ة  قال تعالى: )قالت  . 1  العزيز  ال ن  حصحص  الحق 

............................................................................................................................................. 

تين.2 لى المدرس    . جاء المعلمان ا 

............................................................................................................................................. 

 مبدعون في أ فكارهم. ونالمهندس  . 3

............................................................................................................................................. 

 الطالبات  . قابل  المعلـم  4

............................................................................................................................................. 

بدعات  . الفتيات  5  .م 

............................................................................................................................................. 

 على المشروع   المشرفـين. قابلت  6

............................................................................................................................................. 

لى  مصطفى. ذهب 7  .القاضيا 

............................................................................................................................................. 

 . قابلت  محاميا ا.8

............................................................................................................................................. 
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 أ قسام الفعل
 

 

 

       

 

ذا كان صحيح ال خر1)      .......................................................................................................  درس  : ( ا 

                                    (2:) ذا اتصلت به ) ت   .......................................................................................................   فرح ت  ـــــدرسـ   ( ا 

ذا ا3)                                     ــ: تصلت به الف ال ثنين( ا   .......................................................................................................  ادرس 

 

ذا كان معتل ال خر:        ....................................................................................................... مشى/ دان / قضى ا 

                                     

 

ذا اتصلت به واو الجم     ــوااعة: ا     .......................................................................................................  درس 

                                     

ذا اتصلت ب (1)     /  ه اتء الفاعل:ا  ـت  /درس  ـت  ـت  ددرس   ..........................................................................رس 

ذا اتصلت به 2)                                     نا  )ان( المتكلمين:( ا  ..................................................................................................... درس  

ذا ا3)     نتصلت به نون النسوة: ( ا   ....................................................................................................  درس 

 

 يقرأ  / يكتب/ نلعب/ أ رقص )اس تمرارية الحدث(.لى حدث في زمان المتكلم أ و بعده،الفعل المضارع: هومادل  ع (2) 

 )ن، أ ، ت، ي(حروف المضارعة:  
       

 

 

 

 

 

         

 ال مر المضارع الماضي

 بني على:دائماا م ( الفعل الماضي: هو فعل حصل وانتهئى. كتب / قرأ  / وقف ... وهو 1)

 الفتح المقدر

 الضم

 ا عراب المضارع

 المجزوم المنصوب المرفوع

 بحرفغير مس بوق 

 بنصب أ و جزم
 

 مس بوق أ داة بنصب:

، كي، الم التعليل ، لن   أ ن 

 

 مس بوق أ داة جزم:

 لم، لما، الم ال مر، ال الناهية
 

 الفتح الظاهر

 السكون
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 المرفوع

ذا كان صحيح ال خر     (  ا  / أ درس  / تدرس  / ندرس   )يدرس 
         ................................................................................................................................................. 

ذا كان معتل ال خر           )يسعى / يدعو / يقضي(  ا 
        ................................................................................................................................................. 
ذا كان من ال فعال الخمسة         )يدرسون/ تدرسون/ يدرسان/ تدرسان/ تدرسين(  ا 
        ................................................................................................................................................. 

 

، كي، الم التعليل( المضارع المنصوب                                                  ، لن   مس بوق بحرف نصب )أ ن 

ذا كان صحيح ال خر (1)            ..................................................................................................المباراة أ اتبع  لن  ا 

لى الشر أ دعو  لن  ( معتل ال خر )و، ي(2)       .........................................................................................ا 
         

ذا كان معتل ال خر      ..............................................................................عن معدلك ترضىلن  ابل لف ا 

 

ذا كان من ال فعال الخمسة       .......................................................................لن تلعبوا وقت االمتحان  ا 

 

  

، لما، الم ال مر، ال الناهية(  المضارع المجزوم                                                    مس بوق بحرف جزم )لـم 

    

ذا كان صحيح ال خر      ...............................................................................................................  لم يدرس    ا 

 

ذا كان معتل ال خر     / لم يدع / لم يقض    ا   ......................................................................لم يسع 

 

ذا كان من ال فعال الخمسة      ...............................................................................................................لم يدرسوا  ا 

 

 

.( فعل ال مر: هو طلب حصول ال 3)  : وهو مبني دائماا    شئ على وجه ال مر أ و بصيغة ال مر.  ادرس / احفظ / نم 

ذا كان صحيح ال خر:1)        ................................................................................. ادرس  / اكتب  / احفظ   ( ا 

ذا اتصلت به نون النسوة2)     ـ، ( ا  ـن، احفظ   ....................................................................................ــنادرس 

ذا كان معتل ال خر     ، ادع ، اقض   ا    ...........................................................................  اسع 

ذا كان من ال فعال الخمسة       ............................................................................... ي()ادرسا، ادرسوا، ادرسا 

 ابلضمة الظاهرة

 ابلضمة المقدرة

 لنونبثبوت ا

 ابلفتحة الظاهرة

 ابلفتحة المقدرة

 بحذف النون

 ابلسكون

 بحذف حرف العلة

 بحذف النون

 السكون

 حذف حرف العلة

 حذف النون
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 والمتعدي  الالزم الفعل
 

لى يحتاج وال بفاعله يكتفي الذي الفعل هو     تمام به مفعول ا    الجملة. في المعنى ال 

. أ ثمر                 الشجر 

. ضحك              الولد 

   الكرسي. على محمد   جلس      
 

 

لى الفاعل يتعدى الذي الفعل هو     تمام أ كثر أ و واحد به مفعول ا   الجملة. في المعنى ال 

 الهاء. به تتصل  عالمته:    

                     خالداا  الله   رحم      

        ماالا. الفقير   الغني   أ عطى    

. المسأ لة   خالداا  أ نبأ ت        سهلةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2يم أ داء الطالب )اختبار تقي 

  تدريب: أ عرب ما تحته خط ا عراابا اتماا: 

" حصحص  امرأ ة العزيز ال ن  قال ت  قال تعالى: " (1)  ................................................................................................................................................. الحق 

 .................................................................................................................................................    ابلله شهيداا". كفىتعالى: " قال (2)

ن  قال تعالى: " (3)  .................................................................................................................................................  منكم ميثاقاا غليظاا". وأ خذ 

واقال تعالى: " (4)  .................................................................................................................................................   الضاللة ابلهدى". اشتر 

نه طغى". اذهب اقال تعالى: " (5) لى فرعون ا   .................................................................................................................................................  ا 

نما  (6) واقال تعالى: "ا   .................................................................................................................................................   ر".كيد ساح صنع 

 

 الالزم

 المتعدي
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 .................................................................................................................................................   "تجراينقال تعالى: " فيها عينان   (7)

لها" ندعول تعالى: "لن قا  (8)  .................................................................................................................................................   من دونه ا 

 ................................................................................................................................................. عنك اليهود وال النصارى" ترضىقال تعالى: "لن   (9)

 .................................................................................................................................................  وال تحزنوا" تهنواقال تعالى: "وال  (11)

ا  (11)  .................................................................................................................................................   ما أ مره" يقض   قال تعالى: "لم 

 

ق   أ وف  قال تعالى: "  (12)  .................................................................................................................................................  "لنا الكيل وتصد 

لى سبيل   ادع  قال تعالى: "  (13)  ................................................................................................................................................. "ك ابلحكمةرب   ا 

لى فرعون انه طغى" اذهبا قال تعالى: " (14)  ................................................................................................................................................. ا 

 .................................................................................................................................................   دروسك و واظب عليها احفظ   (15)

 

 (3اختبار تقييم أ داء الطالب )

 يلي فيما المتعدي من الالزم الفعل زمي   : تدريب :- 

  ابع  قتل

  سأ ل  شرب

  زرع  جلس

  لبس  ضحك

  قفز  هرب

  رحم  انم
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 الفاعل

 )وهو مرفوع دائماا( اسم مرفوع، يدل على من قام ابلفعل.    

   الطالب  درس      

   المعلمتان قالت      

 المهندسونأ بدع      

 

 )المفرد ابلضمة، المثنى ابل لف، الجمع ابلواو(  ( اسم ظاهر1)    

 ......................................................................................................................... الطالب   درس         

 ........................................................................................................................ علمتانالم  قالت         

 .......................................................................................................................المهندسون أ بدع         

 

، وا، ا، ين، ن( ضمير متصل( 2)     ،ت  ،ت   )ت 
 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعلويعرب:        

ـــ         .........................................................................................................................الدرس   ت  درس 

ـــد         ......................................................................................................................... الدرس   وارس 

 .........................................................................................................................الدرس   ينتدرســ        

        

 المفعول به

 

 اسم منصوب، يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل    

   الدرس  درس  الطالب      

 المؤمنينرحم  الله      

 

 )المفرد ابلفتحة، المثنى ابلياء، الجمع ابلياء(  ( اسم ظاهر1)    

 ......................................................................................................................... الدرس   درس  الطالب      

 ......................................................................................................................... المؤمنين رحم  الله      

 

 )ه، ني، ك(  ير متصل( ضم 2)    

 ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول بهويعرب:        

 .........................................................................................................................  الله   هرحمـــ    

 .........................................................................................................................  الله   كرحمـــ    

 الفاعل

 صور الفاعل

 المفعول به

صور المفعول 

 به
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 االسمية الجملة
 

     

 

 

 هو االسم الذي نبدأ  فيه الكالم في الجملة  
   
 يتمم المعنى في الجملةما   

 

 مبتدأ  مرفوع ابلضمة الظاهرة :المعلـم    نش يط   المعلـم    

 خبر مرفوع ابلضمة الظاهرة نش يط :     
 

 مبتدأ  مرفوع ابل لف ل نه مثنى :معلمانال نش يطان المعلمان  

 خبر مرفوع ابل لف ل نه مثنى نش يطان:     
 

 مبتدأ  مرفوع ابلواو ل نه جمع مذكر سالم المعلمون: المعلمون نش يطون  

 خبر مرفوع ابلواو ل نه جمع مذكر سالم نش يطون:     

 

 :صور الخبر 

 ........................................................................................................................على الخير. متعاونون  المواطنون     اسم ظاهر: -

 ......................................................................................................................... الحياة  شعراا. ينظم  الشاعر     جملة فعلية: -

ها كثيرونالبتراء    جملة اسمية:  - وار   .........................................................................................................................  .ز 

 ........................................................................................................................  .فوق  هامات نا العلم     ش به جملة: -

 .........................................................................................................................  .في عيون ناالوطن     

 

 

 

 

 الـمبتدأ  

 المبتدأ  

 الخبر

 الخبر
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ن   الناسخة الحروف  وأ خواتها( )ا 
   

     

 

     

 
ن  وأ خواتها   +  اسمها منصوب   + خبرها مرفوع  ا 

 

 

  اختر اال جابة الصحيحة#          اختر اال جابة الصحيحة#  

ن  البحر  هادئ    ن  المعلمان رائعان. 1     ا  ن  المعلمون رائعون1  ا    . ا 

 : ن  ـين .2      ا  ن  المعلمان رائع  ن  المعلمون رائعين2  ا   . ا 
 : ـين رائعان .3      البحر  ن  المعلم  ـين رائعون3  ا  ن  المعلم   . ا 

 : ـين .4      هادئ  ـين رائع  ـين رائعين4  أ ن  المعلم  ن  المعلم   . ا 

 

 صور خبر ا ن  وأ خواتها: 

ن  المواطن   ( اسم ظاهر:1)     ................................................................................................  .متعاون  ا 

 ................................................................................................ الحياة  شعراا. ينظم   ليت الشاعر   ( جملة فعلية: 2)  

ها كثيرون لعل البتراء   مية: ( جملة اس 3)   وار   ................................................................................................ .ز 

 ................................................................................................  .فوق  هامات نا كأ ن العلـم   ( ش به جملة: 4)  

ن  الوطن         ................................................................................................  .في عيون نا ا 

 

 

 اسمها. نصب محل في مبني متصل ضمير يعرب: الناسخة ابلحروف المتصل الضمير 

ـ  ن . هــــا  ــــ خلوق  ـ  . ككأ ن   ننجح.  ناـــ لعل  أ سد 

 

 

ن  وأ خواتها ن   ا   لعل ليت  لكن كأ ن   أ ن   ا 

 الترجي التمني االس تدراك التشبيه التوكيد التوكيد
 

  ويسمى )اسمها( ( تنصب )المبتدأ ( 1) تدخل على الجملة االسمية )المبتدأ  والخبر(

 ويسمى )خبرها( ( تــرفــــع )الـخبر( 2)       
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 وأ خواتها( )كان الناسخة ال فعال
   

     
 

    
 

  

 

 منصوب+ خبرها    مرفوعوأ خواتها   +  اسمها  كان

 

 

  اختر اال جابة الصحيحة#           اختر اال جابة الصحيحة#  كان البحر  هادئاا 

 . كان المعلمون رائعون1  كان المعلمان رائعان. 1       كان:

ـين .2       :البحر    . كان المعلمون رائعين2 كان المعلمان رائع 
ـين رائعان .3       هادئاا: ـين رائعون3 كان المعلم   . كان المعلم 

ـين .4        ـين رائع  ـين رائعين4 كان المعلم   . كان المعلم 
 

 

 صور خبر كان وأ خواتها: 

 .................................................على الخير. متعاون  أ صبح المواطن   ( اسم ظاهر:1) 

 ......................................................الحياة  شعراا. ينظم  الشاعر  كان  ( جملة فعلية: 2)

ها كثيرونالبتراء  أ صبحت   ( جملة اسمية: 3) وار   .....................................................ز 

 ..............................................................فوق  هامات ناالعلم  أ ضحى  ش به جملة:  (4)

 ...............................................................في عيون ناالوطن  أ مسى    

 

 ها.اسم  رفع محل في مبني تصلم  ضمير يعرب: الناسخة ابل فعال المتصل الضمير 

 رحماء    كونــوا

 ابت   ظل   أ مسى أ ضحى أ صبح   كان   وأ خواتها كان

 مازال   مادام   ما انفك   مابرح   مافتئ   صار  

 ت عرب كان وأ خواتها: فعل ماض انقص مبني على الفتح
 

  ويسمى )اسمها( ( تــرفـــــع )المبتدأ ( 1) خل على الجملة االسمية )المبتدأ  والخبر(تد

 ويسمى )خبرها( ( تنـصب )الـخبر( 2)     
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 (4اختبار تقييم أ داء الطالب )

   وخبرها واسمها ،خواتهاأ  و  ن  ا   نعي: 

 .عادل   الله   ا ن  .1 

 .طويلة   ال س ئلة   لكن   سهل   اال متحان   .2 

 "دري   كوكب   كأ نها " .3 

يمان ا ن .4  ه اال   لذيذ   طعم 

 أ سد كأ نـه العبال مر   .5 

 انرا. الرماد تحت لعل .6 
 

 

   وخبرها واسمها ،خواتهاأ  و  ناك نعي: 

 كنزا الوقت مازال .1

 هادئا. البحر س يظل .2

 نحل. خلية الكون صار .3

 قله.ح في المزارح أ صبح .4

 أ لته. أ مام العامل أ ضحى .5

 تدور. الحياة عجلة ماتنفك .6

 محاضرته. يلقي المحاضر كان .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


