
 لاألفعالية والفرعية في األسماء و عالمات اإلعراب األص

  فالعالمة : ىي الدسة والرفة الفارقة لمذيء عن غيخه وتسيده عن نظيخه.

اإلعخاب : تغيخ يتعمق بأواخخ الكمسات السعخبة بحدب العهامل السؤثخة فيو أو حدب 
الكمسُة الُسْعَخَبُة سهاء أكانت اسسًا أم فعاًل تأتي إمَّا مخفهعة, أو ف مهقعيا من الكالم.

, أو مجدومة والخفع والشرب يذتخكان في األسساء واألفعال مشرهبة, أو مجخورة
 .السزارعة, أمَّا الجخ فخاص باألسساء, والجدم خاص باألفعال السزارعة

 عالمات اإلعخاب قدسان: عالمات أصمية وعالمات فخعية   -1
 :أواًل: العالمات األصلية هي

 مواضع الرفع بالضمة أربعة :

جسعا( وىه ما دل عمى واحج أو واحجة تقهل : االسم السفخد )ليذ مثشى وال  -1
 فاطسُة زوجٌة صالحةٌ  -محسٌج رسهٌل كخيٌم 

جسع التكديخ : وىه ما دل عمى ثالثة فأكثخ مع تغيخ يحجث في بشية مفخده  -2
رجال فهقع "كدخ" في بشاء : رجل  , عمهم: مثالو : عمم  بديادة أو نقص أو تغييخ

 .الكمسة وتخمميا ما غيخ مفخدىا

جسع السؤنث الدالم : وىه ما دل عمى ثالثة فأكثخ مع سالمة بشاء السفخد بديادة -3
 -وكثيخ من الشحاة يدسيو الجسع باأللف والتاء الدائجتين  -ألف وتاء في آخخه 

 ويدسى ىه وجسع السحكخ الدالم جسعي الرحة أو الترحيح

 ذ مكفخاٌت لمحنهبالرمهاُت الخس -الذجخاتُ  أثسخت  -مثالو : تفهقت التمسيحاُت 

 مبكخاً  أحسجيقهُم  -تخُم الشاُس السيحَب الفعل السزارع : نحه يح -4

 مهاضع الشرب بالفتحة ثالثة:



 االسم السفخد نحه: إن هللَا غفهر رحيم -1

 جسع التكديخ : نحه : أحب الشجهَم الداىخة-2

 وطشي { أحب أن يتقجمَ عميكم أن يتهبَ  يخيجُ  هللاو} الفعل السزارع : نحه : -3

 اعخ:وقهل الذ
ِبخا           ال تحَدب السجَج تسخًا أنت آكُمُو           لن تبمَغ السجَج حتى َتْمَعَق الرَّ

 
 مواضع الجر بالكسرة ثالثة:

 االسم السفخد نحه : صميت في بيِت هللِا الحخامِ  -1

 جسع التكديخ نحه : فخض هللا في األمهال زكاة لمفقخاء-2

سمست السعمسة عمى  -السحيظاِت جسع السؤنث الدالم نحه : تشسه الحيتان في  -2
  التمسيحاتِ 

 مهضع الجدم بالدكهن :ـــ 1
من  -خْمو ىه الفعل السزارع صحيح اآلخخ نحه : متى يحزْخ الزيف أك

 الدكهن في حالة الجدم نحه قهل زىيخ:و يدرْع الخيخ يحرْج 

  وَمن يفعْل السعخوَف في غيخ أىِمِو       َيُكْن َحْسُجُه َذمًا عميو وَيشَجمِ           
 العالمات الفرعية هي:ثانيًا: 

 عالمات الخفع يشهب عن الزسة في الخفع العالمات الفخعية اآلتية -1
األلف في السثشى نحه قهلو تعالى: ))َقاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّحيَن َيَخاُفهَن َأْنَعَم  - أ

 ّللّاُ َعَمْيِيَسا((
لى: الهاو في جسع السحكخ الدالم وفي األسساء الخسدة نحه قهلو تعا - ب

))الَّ َيتَِّخِح اْلُسْؤِمُشهَن اْلَكاِفِخيَن َأْوِلَياء ِمن ُدْوِن اْلُسْؤِمِشيَن(( وقهلو تعالى: ))ِإْذ 
 َقاَل َلُيْم َأُخهُىْم ُنهٌح َأاَل َتتَُّقهَن((



ثبهت الشهن في األفعال الخسدة نحه قهلو تعالى: ))الَِّحيَن ُيْؤِمُشهَن  - ت
الَة َوِمسَّا َرَزْقَشاُىْم ُيشِفُقهَن(( ونحه: أنتسا تكتبان ِباْلَغْيِب َوُيِقيُسهَن الرَّ 

 الجرس
 :عالمات الشرب يشهب عن الفتحة في الشرب العالمات الفخعية اآلتية -2

األلف في األسساء الخسدة نحه قهلو تعالى: ))َفَأْرِسْل َمَعَشا َأَخاَنا َنْكَتْل  - أ
 َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظهَن((

َثاًل الياء في السثشى وجسع  - ب السحكخ الدالم نحه قهلو تعالى: ))َواْضِخْب َلُيم مَّ
رَُّجَمْيِن َجَعْمَشا أِلََحِجِىَسا َجشََّتْيِن ِمْن أَْعَشاٍب(( ونحه قهلو تعالى: ))َقاَلَتا َأَتْيَشا 

ِخ اْلُسْؤِمِشيَن((   َطاِئِعيَن(( وقهلو تعالى: ))َوَبذِّ
لى: ))ِإنَّ اْلَحَدَشاِت ُيْحِىْبَن الكدخة في جسع السؤنث الدالم نحه قهلو تعا - ت

ـيَِّئاِت((  الدَّ
ححف الشهن في األفعال الخسدة نحه قهلو تعالى: ))َلن َتَشاُلهْا اْلِبخَّ َحتَّى  - ث

ا ُتِحبُّهَن(( وقهلو تعالى: ))َوَأن َتُرهُمهْا َخْيٌخ لَُّكْم ِإن ُكشُتْم  ُتشِفُقهْا ِمسَّ
 َتْعَمُسهَن((

 كسرة في الجر العالمات اآلتية:عالمات الجر ينوب عن ال-3
الياء في السثشى, وجسع السحكخ الدالم, واألسساء الخسدة نحه قهلو تعالى:  - أ

))َوِمْشُيم مَّن َيْسِذي َعَمى ِرْجَمْيِن َوِمْشُيم مَّن َيْسِذي َعَمى َأْرَبٍع َيْخُمُق ّللاَُّ َما 
وْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَهاِلَجْيِن ِإْحَدانًا(( َيَذاُء(( وقهلو تعالى: ))َوَقَزى َربَُّك َأالَّ َتْعُبجُ 

وقهلو تعالى: ))َوّللّاُ ُذو َفْزٍل َعَمى اْلُسْؤِمِشيَن(( وقهلو تعالى: ))َوِإْذ َقاَل 
 ِإْبَخاِهيُم أَلِبيِو آَزَر َأَتتَِّخُح َأْصَشامًا آِلَيًة((

ْنَيا الفتحة في السسشهع من الرخف نحه قهلو تعالى: ))َوَزيَّشَّا  - ب َساء الجُّ الدَّ
اِئِميَن((  ِبَسَراِبيَح(( وقهلو تعالى: ))لََّقْج َكاَن ِفي ُيهُسَف َوِإْخَهِتِو آَياٌت لِّمدَّ

 عالمات الجدم يشهب عن الدكهن في الجدم العالمتان الفخعيتان اآلتيتان: -4
ححف حخف العمة في الفعل السعتل اآلخخ نحه قهلو تعالى: ))َوَناَدْوا َيا  - أ

اِكُثهَن((َمالِ   ُك ِلَيْقِض َعَمْيَشا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكم مَّ



ححف الشهن في األفعال الخسدة نحه قهلو تعالى: ))َواَل َتِيُشها َواَل َتْحَدُنها  - ب
ْؤِمِشيَن ((  َوَأنُتُم اأَلْعَمْهَن ِإن ُكشُتم مُّ

 

 

 
 


