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 عالمات اإلعراب

 ، اسم الفعل(. –األداة–الكالم يتكون من )االسم، الفعل، الحرف 

 ما مبني  الكالم إما معرب وا 
 األصل في الحروف واألفعال البناء واألصل في األسماء اإلعراب 

إذا انتظمت الكلمات في الجملة، فمنها ما يتغير آخره باختالف مركزِه فيها الختالف العوامل التي تسبقه،      
ذا لم يتغير فهو مبنٌي،  ِن اختلفت العوامل التي تتقدمه. فإذا تغير فهو معرٌب وا  ومنها ما ال يتغير آخره، وا 

 اًء.وعدم التغير بالعامل يسمى بنوالتغير بالعامل يسمى إعرابًا 

اإلعراب: أثٌر ُيحِدُثُه العامل في آخر الكملة، فيكون آخرها مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا أو مجزومًا،  -1
 ذلك العامل.حسب ما يقتضيِه 

ن اختلفت العوامل التي تسبقها فال تؤثر فيها العوامل المختلفة. -2  البناء: لزوم آخر الكلمة حالًة واحدًة وا 
 مثل: السماء ، األرض ، الرجل ، يكتب. بتغير العوامل التي تسبقهالمعرب: ما يتغير آخره  -3

الفعل المضارع الذي لم تتصل به نونا التوكيد )الخفيفة والثقيلة( وال نون النسوة، المعربات هي:  -
 وجميع األسماء إال قلياًل منها.

 مثل: هذه، أين، كتب. المبني: ما يلزم آخره حالة واحدة فال يتغير مهما كانت العوامل الداخلة عليه، -4
مبنيات: هي جميع الحروف، والماضي واألمر دائمًا، والمضارع المتصلة به إحدى نوني التوكيد ال -

 او نون النسوة، وبعض األسماء.

 أنواع البناء:

كون )اكتْب(، الضمة )حيُث ، كتُبوْا(، الفتحة )كتَب ، أيَن(، الكسرة )هؤالِء(، المبني إما أن يالزم آخره الس
 وحينئٍذ يقال: إنه مبنٌي على السكون أو الضم أو الفتح أو الكسر.
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 أنواع اإلعراب أربعة: )الرفع ، النصب ، الجر ، الجزم(

 فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم

 واالسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر

 للفعل فقط، والجر لالسم فقط.فالرفع والنصب للفعل واالسم المعرَبْيِن، والجزم 

 إما حركة أو حرف أو حذف، وكلها يمكن تلخيصها بالجدول اآلتي: -عالمات اإلعراب:

 الحالة الكلمة المعربة ت
 جزم جر نصب رفع

 السكون  الكسرة الفتحة الضمة  اإلعراب األصليةعالمة  1
 ---- الياء الياء األلف المثنى  2
 ---- الياء والنون  الياء والنون  الواو والنون  جمع المذكر السالم 3
 ---- الكسرة الكسرة  الضمة جمع المؤنث السالم 4
 ----- الكسرة الفتحة الضمة  جمع التكسير 5
 ---- الفتحة الفتحة  الضمة  الممنوع من الصرف 6
 ---- الياء األلف الواو األسماء الخمسة 7
 حذف النون  ----- النون حذف  ثبوت النون  األفعال الخمسة 8
 ----- الكسرة المقدرة الفتحة المقدرة الضمة المقدرة االسم المعتل اآلخر 9

 حذف حرف العلة ----- الفتحة المقدرة الضمة المقدرة الفعل المعتل اآلخر 10
 


