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 بالنسبة إلعراب اجلمل علينا أن ننظر إىل ما قبلها:
 

  وهي يف حمل رفع أو نصب حسب ما قبلها: :مجلة اخلرب -1

  رفعننظر إذا كان قبل اجلملة مبتدأ أو حرف مشبه بالفعل فهي يف حمل 

 الطالب )يدرس(مبتدأ:  -1

 إّن الطالب )يدرس(  حرف مشبه بالفعل : -2

 وإن سبقها فعل ناقص فهي يف حمل نصب 

 كان الطالب )يدرس( فعل ناقص: -3

 ذكرت ربي عندما )قسا قليب(  ظرف زمان أو مكان:   :جر . ننظر إذا كان قبل اجلملةوهي يف حمل  :مجلة املضاف إليه -2

 كل مجلة بعد )إذا, ملا, كّلما, منذ, مذ( تعرب يف حمل جر باإلضافة مالحظة:

 :ننظر إذا كان قبل اجلملة وهي يف حمل نصب  :مجلة املفعول به -3

 رأيت العلم )يفيد(  فعل يتعدى ملفعولني:-2                  قال املعلم )العلم مفيد(قول:  -1

 ظنَّ, حسب , زعم , رأى , جعل , أعطى , سأل , عّلم.....( )أشهر األفعال اليت تتعدى ملفعولني 

 :ننظر إذا كان قبل اجلملة و رفع و جر حسب النكرة اليت قبلها  وهي يف حمل نصب  :مجلة الصفة -4

 (يدرس)هذا طالٌب  :نكرة مرفوعة -1

 ( يدرس) رأيت طالبًا :نكرة منصوبة -2

 مررت بطالٍب )يدرس(  :نكرة جمرورة -3

 :ننظر إذا كان قبل اجلملة دائمًا .  وهي يف حمل نصب  :مجلة احلال -5

 ( الغد قريب)غدًا سنعود و  واو احلال:-2            (ضحك)ي جاء الولُداسم معرفة:  -1

 : جاء الذي )أحبه(.اسم موصول ها: ننظر إذا كان قبلال حمل هلا من اإلعراب.   :مجلة الصلة -6

 :ننظر إذا كان قبل اجلملة  :مجلة الشرط -7

 ت )فالنجاح حليفك( سإْن درأداة شرط جازمة + جواب مقرتن بالفاء: جواب شرط جازم مقرتن بالفاء يف حمل جزم:  -1

 .إنْ قام للحرث )ردَّ( األرض ممرعةأداة شرط جازمة + جواب غري مقرتن بالفاء: جواب شرط جازم غري مقرتن بالفاء ال حمل هلا من اإلعراب:  -2

 إذا درست )جنحت(.أداة شرط غري جازمة + جواب: جواب شرط غري جازم ال حمل هلا من اإلعراب:  -3

 ال حمل هلا من اإلعراب, تقع يف ابتداء الكالم : )تنبهوا( و استفيقوا أّيها العرب :اجلملة االبتدائية -8

 أو مجلة األمر بعد النداء: يا بينَّ )انتبه(

 ادرس جبد فقد )اقرتب االمتحان(:  استئنافية تسمىو إذا وقعت يف درج الكالم 

 ال حمل هلا من اإلعراب, تعرتض بيت متالزمتني: تذكر )هداك اهلل( وقع سيوفنا. :اجلملة االعرتاضية -9

 على مجلة هلا حمل من اإلعراب, تأخذ اإلعراب نفسه: الطالب يدرس و )جيتهد(. :اجلملة املعطوفة -10

 و اجلملة املعطوفة على مجلة ليس هلا حمل من اإلعراب, تأخذ اإلعراب نفسه: جاء الطالب الذي يدرس و )جيتهد(.  

 عند إعراب اجلمل نبحث عن: مبتدأ, فعل ناقص, حرف مشبه بالفعل, ظرف, قول , فعل يتعدى ملفعولني -1:مالحظة

 , اسم موصول, أداة شرط , حرف عطف , معرفة و نكرة.

 يوجد مجلة إعرابها : مبتدأ , فاعل, اسم كانال -2
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