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 اإلعراب والبناء



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس االعراب و البناء للسنة األولى اعدادي ما يلي :

تنقسم الكلمُة (االسم والفعل والحرف) قسمين، هما: المعرب والمبنّي.

1) المعرب : هو الذي يتغّير آخره بتغّير موقعه من الجملة ، مثل كلمة (معاذ) وكلمة (يكتب) في الجمل اآلتية:

نظرت إلى معاٍذ وهو يكتُب رسالة ،

إّن معاًذا لم يكتْب رسالة ،

معاٌذ لن يكتَب رسالًة.

حركة حرف الذال من (معاذ) وحرف الباء من (يكتب) تغّيرت بسبب تغّير موقع الكلمتين من الجملة، أو بعبارة أخرى بسبب تغّير

العوامل الداخلة على الكلمتين. وهذا يعنى أن الكلمتين: (معاذ) وهو اسم و(يكتب) وهو فعل مضارع معربتان.

2) المبنّي : فهو الذي ال يتغّير آخره بسبب تغّير موقعه من الجملة ، أْي أّن آخره ثابت على حركة واحدة مهما تغّير مكانه من الجملة،

ومهما تغّيرت العوامل الداخلة عليه، ومثال ذلك : كلمة

(هؤالِء) في الجمل اآلتية:

جاء هؤالِء مبكّرين ،

أكرمُت هؤالِء الرجال،

ذهبت إلى هؤالِء العلماء،

هؤالِء طالب جاّدون.

حركة آخر (هؤالء) ثابتة، وهي الكسر في كل المواقع التي جاءت فيها هذه الكلمة في الجمل السابقة، مّما يدّل على أّنها كلمة مبنّية.

3) التعامَل مع المبنّي أسهُل وأيسُر من التعامل مع المعرب؛ ألّن آخَر المبنّي ثابٌت على حركة واحدة في جميع االستعماالت، وهذا يعني

أّن الذي يحتاج إلى عناية ودراسة واهتمام هو المعرب؛

ألّنه هو الُمتغّير،

تعاريف

تنقسم الكلمات إلى قسمين: كلمات معربة وأخرى مبنية.

الكلمات المبنية

هي التي يلزم آخرها صورة واحدة وال يتغير تبعا لتغير موقعها اإلعرابي في الجملة، أو باختالف العوامل التي تتصدرها، مثل اسم

اإلشارة { ذلك } :

أحسن ذلَك الفتى االجتهاد.

إن ذلَك الفتى حسُن االجتهاد.
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أعجبت بذلَك الفتى.

إن اسم اإلشارة في هذه الجمل لزم آخره صورة واحدة هي البناء على الفتح رغم مجيئه في الجملة األولى { فاعال }، وفي الجملة

َ } وفي الجملة الثالثة { اسما مجرورا بحرف الجر الباء } الثانية { اسم إن�

الكلمات المعربة

هي التي يتغير آخرها تبعا لتغير موقعها اإلعرابي في الجملة، أو باختالف العوامل التي تتصدرها، مثل االسم المعرفة { الشباب } :

يسعى الشباُب المغربي إلى ما فيه رفعة بلده.

إن الشباَب المغربي� حريٌص على وطنه.

إن االسم المعرفة { الشباب } الوارد في الجملتين تغير آخره بتغير موقعه اإلعرابي من فاعل مرفوع في الجملة األولى إلى { اسم إن�

منصوب } في الجملة الثانية .

األحكام اإلعرابية والعالمات اإلعرابية

األحكام اإلعرابية أربعة وهي :

الرفع

النصب

الجر

الجزم

يعرب االسم المعرب بخمس عالمات إعرابية وهي :

الحركات الظاهرة

الحركات المقدرة

الحركات النائبة

الحروف

الحذف

جرد تفسيري لبعض األحكام اإلعرابية

حكم الرفع

هو حكم إعرابي مشترك بين األسماء واألفعال، ومن عناصر الجملة التي تأخذ حكم الرفع نجد : الفاعل إطالقا، واسم {كان } وخبر{ إن

} ونائب الفاعل  … أمثلة توضيحية :

أدخَل األُب السروَر على أبنائه ليلة العيد .

األُب : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

كان المغاربُة على مر العصور حريصين على حرية ورفعة بلدهم .

المغاربُة: اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

حكم النصب

حكم تختص به المفاعيل مثل : المفعول به / المفعول ألجله … والحال  واسم { إن } وخبر { كان } والمستثنى في بعض أحواله …

أمثلة توضيحية :



أدخَل األُب السروَر على أبنائه ليلة العيد .

السروَر : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

كان المغاربُة على مر العصور حريصين على حرية ورفعة بلدهم .

حريصين: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم .

حكم الجر

تختص به األسماء دون األفعال، ويأخذه المضاف إليه مثل : اسم العيد في جملة { أدخل األب … } مضاف إليه مجرور وعالمة جره

الكسرة الظاهرة على آخره، واالسم المجرور بحرف

الجر، وصفة الموصوف المجرور …

حكم الجزم

تختص به األفعال دون األسماء، ويختص بالفعل المضارع الذي تتصدره إحدى حروف الجزم، مثل : لْم ينِه خالٌد واجباته .

لْم : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

ينه : فعل مضارع مجزوم بلم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة.

جرد العالمات اإلعرابية

المعرب بالحركات الظاهرة

يعرب بالحركة الظاهرة جميع األسماء واألفعال المعربة المنتهية بحرف صحيح، مثل :  { يحصُل التلميُذ المجد� على أفضلِ النتائجِ }

يحصُل : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

التلميُذ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

المجد� : نعت تابع لمنعوته في رفعه، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

على : حرف جر مبني ال محل له من اإلعراب.

أفضلِ : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف.

النتائجِ : مضاف إليه  مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

المعرب بالحركات المقدرة

تعرب بالحركات المقدرة األسماء المنقوصة والمقصورة، واألفعال المعتلة اآلخر، مثل : { يخشى الجاني حكم القاضي }

يخشى : فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر.

الجاني : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره استثقاال.

حكم : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

القاضي : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره لالستثقال.

مالحظة هامة : تجدر اإلشارة إلى أن الحروف كلها مبنية ال محل لها من اإلعراب، وتلزم صورة واحدة ال تتغير .

الملخص

اإلعراب: تغير حركة آخر الكلمة تبعا لما يقتضيه الموقع في الجملة.

البناء: لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما يتغير موقعها في الكالم.

1) الحروف كلها مبنية على ما سمعت عليه وال محل لها من اإلعراب.



2) األفعال كلها مبنية وال يعرب منها إال المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة وال نون التوكيد، فبناؤها مثل: سافْر يا خالد فقد سبَقك

أمِس سليم وليلحقن بك أخوك، أما أخواتك فسيلحقن بك

بعد أسبوع.

والمضارع المعرب مثل: يكتُب أخوَك صباحا ولم يكتْب أمس شيئا ولن يكتب إال ما يفهم

3) األسماء معربة (إال قليال منها كبعض الظروف وكأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، وأكثر أسماء الشرط واالستفهام، وكالضمائر،

فهي مبنية في محل نصب أو رفع أو جر على حسب

موضعها من اإلعراب).

4) اصطلحوا على أن الفتح والضم والكسر والسكون عالمات بناء، وأن النصب والرفع والجر والجزم عالمات إعراب.

يكون الرفع بالضمة وينوب عنها ألف في االسم المثنى وواو في الجمع المذكر السالم وثبوت النون في األفعال الخمسة.

يكون النصب بالفتحة وينوب عنها ياء في المثنى وجمع المذكر السالم، وكسرة في جمع المؤنث السالم، وحذف النون في األفعال

الخمسة.

يكون الجر بالكسرة وينوب عنها فتحة في الممنوع من الصرف إذا لم يضف ولم يحل بـ (ال).

يكون الجزم بالسكون وينوب عنه حذف النون في األفعال الخمسة، وحذف حرف العلة في المعتل اآلخر.

وإذ ال تظهر الحركات الثالث على األلف للتعذر، وال الضم والكسر على الياء للثقل، فإن عالمات اإلعراب هذه تقدر عليهما، وإذا أضيف

االسم الى ياء المتكلم فإن آخره يكسر حتما لمناسبة

الياء: جاء أخي يصطحب ولدي

ويقدر الرفع والنصب على آخر االسم لتحركه بحركة الكسر المناسبة للياء.


