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الدرس الثالث :عالمات االعراب
اوالا :عالمات الرفع:
كل مرضعة عما أرضعت.
-1عالمة الرفع االصلية الضمة مثلُ :
تذىل ُ
العلم نورُ ,
العلم:مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.
ُ

-2األلف :يرفع المثنى (وىو كل اسم دل على اثنين بزيادة الف ونون او ياء ونون
على مفرده) بااللف مثل :ىذان خصمان .خصمان :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعو

االلف بدل الضمة ألنو مثنى.

-3الواو :ترفع االسماء الخمسة ( وىي أب,أخ َ ,حم ,فو ذو ).بالواو مثل:سافر

أبوك .أبوك :فاعل مرفوع بـ (الواو) بدل الضمة ألنو من االسماء الخمسة .وكذلك
يرفع جمع المذكر السالم (وىو كل اسم مذكر عاقل او صفتو زيد على مفرده واو

ونون أو ياء ونون) بالواو مثل :واضرب لهم مثال اصحاب القرية إذ جاءىا المرسلون.
المرسلون :فاعل مرفوع بـ (الواو) بدل الضمة ألنو جمع مذكر سالم.

-4النون :يرفع الفعل المضارع إذا كان من االفعال الخمسة( ,وىي كل فعل مضارع
اتصلت بو واو الجماعة أو ألف االثنين أوياء المخاطبة) بثبوت النون في آخره مثل:

تؤمنون باهلل واليوم اآلخر .تؤمنون:فعل مضارع مرفوع بثبوت النون النو من االفعال

الخمسة.

ثانيا:عالمات النصب:
 -1عالمة النصب االصلية الفتحة مثل :أقم الصالةَ لدلوك الشمس .الصالةَ :مفعول
بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
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-2االلف :تنصب االسماء الخمسة بااللف مثل :إن اباك فاضل .أباك:اسم (إن)
منصوب وعالمة نصبو (األلف) ألنو من االسماء الخمسة.

-3الياء :ينصب المثنى ,وجمع المذكر السالم بالياء مثل :لتفسدن في األرض

مرتين .إن المؤمنين في جنات النعيم .المؤمنين :اسم (ان) منصوب وعالمة نصبو ال

(ياء) ألنو جمع مذكر سالم.

-4الكسرة :ينصب جمع المؤنث السالم (وىو كل اسم مؤنث زيد على مفرده الف
ِ
ِ
المؤمنات :اسم (إن)
المؤمنات في جنات النعيم.
وتاء مفتوحة) بالكسرةمثل :إن

منصوب وعالمة نصبو (الكسرة) الظاىرة على آخره بدال من الفتحة ألنو جمع مؤنث
سالم.

-5حذف النون :ينصب الفعل المضارع اذا كان من االفعال الخمسة (وىي كل فعل
مضارع اتصلت بو واو الجماعة أو الف االثنين أو ياء المخاطبة) بحذف النون مثل:
لن تدخلوا الجنة .تدخلوا:فعل مضارع منصوب بـ (لن) وعالمة نصبو (حذف النون)

من آخره ألنو من االفعال الخمسة.
ثالثا :عالمات الجر

دابة إال على اهلل رزقهاٍ .
 -1الكسرة وىي عالمة الجر االصلية مثل :ما من ٍ
دابة:اسم
مجرور بـ ( ِمن) وعالمة جره الكسرة الظاىرة في آخره.
-2الياء :يجر جمع المذكر السالم بالياء مثل :من المؤمنين رجال صدقوا ما عاىدوا
اهلل عليو .المؤمنين:اسم مجرور بـ (من) وعالمة جره الياء بدل الكسرة النو جمع

مذكر سالم.
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وكذلك المثنى يجر بالياء مثل :ضحى رسول اهلل بكبشين أملحين .كبشين :اسم

مجرور بـ (الباء) وعالمة جره (الياء) بدل الكسرة ألنو مثنى.

واالسماء الخمسة تجر بالياء كذلك مثل :سلمت على أخيك .أخيك :اسم مجرور بـ

(على) وعالمة جره الياء ألنو من االسماء الخمسة.

-3الفتحة :يجر االسم الممنوع من الصرف (وىو االسم الممنوع من التنوين)
ت في
صلَّي ُ
بالفتحة عوضا عن الكسرة ما لم يكن مضافا أو دخلتو (ال التعريف) مثلَ :
م ِ
ساج َد كثيرةٍ .مساج َد :اسم مجروربـ (في) وعالمة جره الفتحة عوضا عن الكسرة
َ
ألنو ممنوع من الصرف.
رابعا :عالمات الجزم
 -1عالمة الجزم االصلية السكون مثل :لم يعمل سوءا .يعمل :فعل مضارع مجزوم
بـ (لم) وعالمة جزمو السكون الظاىر على آخره.

 -2حذف النون :االفعال الخمسة (ىي كل فعل مضارع اتصلت بو واو الجماعة او
يصروا على ما فعلوا.
ألف االثنين أو ياء المخاطبة) تجزم بحذف النون مثل :ولم ُّ
ِ
يص ُّروا :فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وعالمة جزمو حذف النون من آخره.

-3حذف حرف العلة :يجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة اذا كان معتل االخر
يأت بخير .لم يد ُن من النار .لم يسع في شرِ .
مثل :لم ِ
يأت:فعل مضارع مجزوم بـ
َ
(لم) وعالمة جزمو حذف حرف العلة من آخره.
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