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 المبني والمعرب من الكلمات: الدرس الثاني

) حركة الحرف االخير(المعرب من الكلمات هو ماتـَتَـَغيـَُّر حركة آخره أي  :المعرب
  ". َربٌ : "مثال كلمة. حسب موقعها في الجملة

قال : "ومرة تكون كسرة" إذ قال له ربُّه أسلم: "مرة تكون حركة الحرف االخيرضمة
  ".واذكر رَبَّك كثيرا: "وتارة فتحة". أسلمت لربِّ العالمين

ما اصاَبك من حسنة : "المبني من الكلمات هو ماال تتغير حركة آخره مثل :المبني
: حركة الحرف االخير في الفعل الماضي". فمن اهللا وما اصاَبك من سيئة فمن نفسك

  .في كال الجملتين فتحة) الباء(أصاَب 
, كما أن االفعال كلها مبني إال الفعل المضارع  واألسماء كلها معرب اال القليل منها

  .فهو معرب إال في حالتين
  
وقل للمؤمنات يـَْغُضْضَن : "إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون مثل -1

فعل مضارع مبني على السكون التصاله : يحفظْ ". من ابصارهن وَيْحَفْظَن فروجهن
  .بنون النسوة

وليبدلَنَّهم من بعد خوفهم : "يد فيبنى على الفتح مثلإذا اتصلت به نون التوك -2
  .فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد: يـَُبدِّلَ ". أْمنا

  انواع البناء
  :انواع البناء اربعة

  .فعل أمر مبني على السكون: اكتبْ . أدرسْ ,اكتبْ : البناء على السكون مثل -1
  .فعل ماضي مبني على الفتح: لعبَ . رأَ ق, لعبَ : البناء على الفتح مثل -2
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  .اسم اشارة مبني على الكسر: هؤالءِ : البناء على الكسر مثل -4
  

  انواع االعراب
  وانواع االعراب اربعة كذلك

  
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : يكتبُ . نافعٌ  العلمُ , يكتبُ : الرفع مثل -1

  .الظاهرة على آخره
فعل مضارع منصوب بـ : يكتبَ . كان االنساُن عجوالً ,لن يكتبَ : النصب مثل -2
  .وعالمة نصبه الفتحة) لن(
وعالمة جره ) الباء(اسم مجرور بـ : العلمِ . اشتغْل بالعلِم النافعِ : الجر مثل -3

  .الكسرة
وعالمة جزمه ) لم(فعل مضارع مجزوم ب : يلدْ . لم يلْد ولم يولدْ : جزم مثلال -4

  .السكون
وان الجر يختص , ونالحظ هنا ان الرفع والنصب يكونان في االسم والفعل المعربين

  .باالسماء والجزم يختص بالفعل المضارع

 


