
 المبتدأ تقديم حالة في والخبر المبتدأ إعراب 

  .نور العلم: 1الجملة

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  العلم

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع المبتدأ خبر:  نور

 ؟ بالباب من: 2الجملة

 مبتدأ رفع محل في السكون على مبني استفهام اسم:  من

 جر حرف:  الباء

 الكسرة جره وعالمة بالباء مجرور اسم:  الباب

 المبتدأ خبر رفع محل في( بالباب) الجملة وشبه  

 ومن استفهام اسم فهو الصدارة حق له ألن الخبر على وجوبا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .الجملة أول في يكون أن الواجب

  .ينجح يجتهد من: 3 الجملة

 مبتدأ رفع محل في السكون على مبني جازم شرط اسم:  من

 الشرط فعل وهو السكون جزمه وعالمة بمن مجزوم مضارع فعل:  يجتهد

 هو تقديره وجوبا مستتر ضمير والفاعل  

 الشرط جواب فعل وهو السكون جزمه وعالمة بمن مجزوم مضارع فعل:  ينجح

 هو تقديره وجوبا مستتر ضمير والفاعل  

   المبتدأ خبر رفع محل في وجوابه الشرط وجملتا  

  :  تنبيه

  .جازم شرط اسم فهو الصدارة حق له ألن الخبر على هنا المبتدأ قُدم

 بعدها جاء إذا مبتدأ كذلك وتعرب الزم بعدها الذي الفعل ألن مبتدأ هنا( من) أعربت

  .الناس يحترمه  محترما يكن من: مثال.ناقص فعل

  : فهي متعد فعل بعدها جاء إذا أما



  .يكرمك تكرمه من: مثال.مفعوله استوفى متعد فعل بعدها جاء إذا مبتدأ إما - 

  .يحترمك تطع من: مثال.مفعوله يستوف لم متعد فعل بعدها جاء إذا به مفعول أو - 

  !هللا أعظم ما: 4 الجملة

 مبتدأ رفع محل في السكون على مبنية شيء بمعنى تامة نكرة وهي تعجبية:  ما

 الفتح على مبني التعجب إلنشاء ماض فعل:  أعظم

 هو تقديه مستتر ضمير والفاعل  

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول الجاللة لفظ:  هللا

  .الصدارة أسماء من وهي تعجبية( ما) ألن الخبر على المبتدأ قُدم:  تنبيه

  ! كثيرة فئة غلبت قليلة فئة كم: 5 الجملة

 مضاف وهو مبتدأ رفع محل في السكون على مبنية عدد عن كناية: كم

 الكسرة جره وعالمة مجرور إليه مضاف:   فئة

 السكون على مبني ماض فعل:   غلبت

 هي تقديره مستتر ضمير وفاعله 

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول:   فئة

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب نعت:   كثيرة

 المبتدأ خبر رفع محل في( كثيرة فئة غلبت) الفعلية والجملة 

 ويكون الكثرة على تدل وهي عدد عن كناية هي بل لالستفهام ليست هذه كم:  تنبيه

 مدن   كم.  زرتُ  مدينة   كم: مثال.أوجمعا كان  مفردا مجرورا إليه مضافا بعدها ما

  .زرتُ 

 دينارا كم: مثال.مفردا ويكون منصوبا تمييزا بعدها ما فيكون االستفهامية كم أما

: مثال.بعدها ما فيجر باإلضافة جرأو بحرف ( كم) جرت إذا إال الكتاب؟ في دفعته

 صححت؟ تلميذ   كم كراس   الكتاب؟ اشتريت دينار   بكم

  .صادق ألنت:  6 الجملة



 اإلعراب من له محل ال وتوكيد ابتداء حرف:   الالم

 مبتدأ رفع محل في الفتح على مبني منفصل ضمير :   أنت

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع المبتدأ خبر:   صادق

 لم لو بخالف والتوكيد االبتداء بالم القترانه الخبر على وجوبا المبتدأ قدم:  تنبيه

  .أنت صادق.صادق أنت : مثال.وتأخيره تقديمه فيجوز الالم توجد

  .جائزة فله يفوز الذي: 7 الجملة

 مبتدأ رفع محل في السكون على مبني الشرط معنى متضمن موصول اسم:  الذي

 وجوبا مقدم

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل:  يفوز

 هو تقديره مستتر ضمير وفاعله  

 اإلعراب من لها محل ال موصول صلة( يفوز) وجملة  

 الموصول اسم تضمنه الذي الشرط جواب رابطة:  الفاء

 جر حرف:  الالم

 (الالم) الجر بحرف جر محل في متصل ضمير:  الهاء

 (جائزة) للمبتدأ مقدم خبر رفع محل في( له) الجملة وشبه  

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مؤخر مبتدأ:  جائزة

  (الذي) المبتدأ خبر رفع محل في جائزة له) وجملة  

  :  تنبيه

  .الشرط معنى تضمن موصول اسم ألنه الخبر على المبتدأ قدم

 تؤديه الذي المعنى أدى ألنه الشرط معنى تضمن إنه: هذا الموصول اسم عن قيل

 والدليل جائزة فله ينجح من:  فنقول بها استبداله  إمكانية هو والدليل الشرط أداة

 رابطة تسمى  والتي الشرط جواب مع أحيانا تستعمل التي الفاء وجود هو الثاني

  .الشرط جواب

ه؟ مدرسة أي مدير: 8 الجملة  كلمت 



 مضاف وهو الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  مدير

 مضاف وهو الكسرة جره وعالمو إليه مضاف أنه على مجرور استفهام اسم:  أي

 الكسرة جره وعالمة مجرور ثان إليه مضاف:  مدرسة

 الفاعل يتاء التصاله السكون على مبني ماض فعل: كلمت

 فاعل رفع محل في الفتح على مبني متصل مير:  ت

 به مفعول نصب محل في متصل ضمير:  ـه

  : تنبيه

  (أي) االستفهام اسم وهو الصدارة حق له اسم إلى أضيف ألنه الخبر على المبتدأ قُدم

   يختلف( مدير) كلمة إعراب فإن كلمت؟ مدرسة أي مدير:  قلنا إذا

 مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة منصوب وجوبا مقدم منصوب به مفعول:  مدير

 مضاف وهو الكسرة جره وعالمة مجرور إليه مضاف:  أي

 الكسرة جره وعالمة مجرور إليه مضاف: مدرسة

 بالتاء التصاله السكون على مبني ماض فعل:  كلمت

 فاعل رفع محل في الفتح على مبني متصل ضمير والتاء  

  .لها عماد ال بيوتا يبني العلم: 9 الجملة

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ: العلم

 من منع الياء على المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل:  يبني

 الثقل ظهورها

 هو تقديره مستتر ضمير وفاعله  

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول:  بيوتا

 للجنس نافية:  ال

   نصب محل في الفتح على مبني ال اسم:  عماد

 جر حرف:  الالم



 (الالم) الجر بحرف جر محل في متصل ضمير:  ها

 ال خبر رفع محل في( لها) الجملة وشبه  

 لبيوت نعت نصب محل في( لها عماد ال) المنسوخة االسمية والجملة  

 المبتدأ خبر رفع محل في( لها......... يبني) الفعلية والجملة  

 ولو تأخيره يمكن ال الحالة هذه وفي فعلية جملة الخبر ألن وجوبا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  . فعلية الجملة لصارت ذلك فعلنا

  .وخيمة عاقبته الظلم: 10 الجملة

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع أول مبتدأ:  الظلم

 مضاف وهو الضمة رفعه وعالمة مرفوع ثان مبتدأ:  عاقبة

 الكسرة جره وعالمة مجرور إليه ماف:  ـه

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع الثاني الميتدأ خبر:  وخيمة

 األول المبتدأ خبر رفع محل في( وخيمة عاقبته) االسمية والجملة  

 المبتدأ على يعود ضمير ورابطها اسمية جملة خبره ألن وجوبا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .متأخر على ال متقدم  على يعود الضمير أن والمعروف

  .إخوة المؤمنون إنما: 11 الجملة

 عملها بطل وتوكيد نصب حرف إن:  إنما

 اإلعراب من لها محل ال مكفوفة كافة ما  

 سالم مذكر جمع ألنه الواو رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  المؤمنون

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع المبتدأ خبر:  إخوة

 في محصورة فاألخوة( إنما) فيه محصور الخبر ألن وجوبا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .تأخيره يجب والمحصور اإليمان

  .ناصح إال أنا ما: 12 الجملة

 اإلعراب من له محل ال نفي حرف:  ما



 مبتدأ رفع محل في السكون على مبني منفصل ضمير:  أنا

 اإلعراب من لها محل ال حصر أداة:  إال

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع المبتدأ خبر:  ناصح

 في محصورة فاألخوة( إأل,ما) فيه محصور الخبر ألن وجوبا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .تأخيره يجب والمحصور اإليمان

  .المعاملة الدين: 13 الجملة

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  الدين

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع المبتدأ خبر:  المعاملة

 خوف هو التقديم وسبب معرف كليهما ألن الخبر على وجوبا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .االلتباس

  .تجربة منك أكثر سنا أكبرمنك: 14 الجملة

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  أكبر

 جر حرف من:  منك

 (من) الجر بحرف جر محل في الفتح على مبني متصل ضمير والكاف  

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب تمييز:  سنا

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ: أكثر

 جر حرف من:  منك

 (من) الجر بحرف جر محل في الفتح على مبني متصل ضمير والكاف  

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب تمييز:  تجربة

 خوف هو التقديم وسبب نكرة كليهما ألن الخبر على وجوبا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .االلتباس

  .الحديقة في األطفال: 15 الجملة

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  األطفال



 جر حرف:  في

 الكسرة جره وعالمة بفي مجرور اسم:  الساحة

 المبتدأ خبر رفع محل في( الساحة في) الجملة وشبه  

 تأخيره يجوز الحالة هذه وفي جملة شبه والخبر معرفة ألنه جوازا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .األطفال الساحة في: فنقول

  .الصفة نعم الصدق: 16 الجملة

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  الصدق

 الفتح على مبني المدح إلنشاء ماض فعل:  نعم

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل:  الصفة

 المبتدأ خبر رفع محل في( الصفة نعم) الفعلية والجملة  

 تأخيره يجوز الحالة هذه وفي بالمدح مخصوص ألنه جوازا المبتدأ قُدم:  تنبيه

  .الصدق الصفة نعم: فنقول

  .صادق أنت: 16 الجملة

 مبتدأ رفع محل في الفتح على مبني منفصل ضمير:  أنت

  .الضمة رفعه وعالمة مرفوع المبتدأ خبر:  منفصل

  .تأخيره يجوز الحالة هذه وفي الخبر على جوازا المبتدأ قدم:  تنبيه

  .أنت صادق . صادق أنت: مثال

 


