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البحث ملخص

كتاباألخالقللبنينالجزءاألولوطريقةتدريسهاالفيإعرابالفعلالمضارع

هدايةاهلل

 علم النحو هو علمتعلم اللغة العربية واليت جيب دراستها أوال هو علم النحو وعلم الصرف، كان يف 
عنصران مهمان يف علم النحو خاصة لدرس اللغة العربية فهناك عن قواعد اللغة العربية. ويف أنشطة التعليم  يبحث

جزء اإلعراب هو تغيري آخر الكلمة ألنه خيتلف عن عوامل اليت دخلت عليه. الفعل ادلضارع هو  بناء.مها إعراب و 
الفعل ادلضارع هو أحد األجزاء األساسية من اجلملة   إلند  يف يمي  النصو  العربية، من ادلعرب، وكثريا ما جن

يف إعراب اجلملة. إستنادا إىل هذ  ادلشكالت، رغب الباحث يف البحث عن كمثال يف ادلادة التعليمية وخاصة 
أّلفه الشيخ عمر بن أمحد باراجى. بناء تاب األخالق للبنني اجلزء األول وخاصة يف ك حتليل إعراب الفعل ادلضارع

أنواع إعراب الفعل ادلضارع هي  ( ما 1الباحث يف هذا البحث هي:  اى البيان السابق، فمشكالت اليت قدمهعل
( كيف طريقة 2عند علم النحو يف كتاب األخالق للبنني اجلزء األول ا أّلفه الشيخ عمر بن أمحد باراجى؟، 

 ذي أّلفه الشيخ عمر بن أمحد باراجى؟تدريس إعراب الفعل ادلضارع يف كتاب األخالق للبنني اجلزء األول ال

موضوع  مها  فهناك نوعان من موضوع البحثهذا البحث هو حبث نوعي وصفي، ويف هذا البحث 
موضوع البحث الرمسي هو أنواع إعراب الفعل ادلضارع، أما موضوع . البحث الرمسي وموضوع البحث ادلادي

ويف أساليب يم  البيانات يستخدم  للبنني اجلزء األول.البحث ادلادي فهو مصادر البيانات يف كتاب األخالق 
  .يف هذا البحث فهي بطاقة البيانات  البحث ادلستخدمة أدوات أماالوثائق.  طريقة الباحث

بينة  415ستنبط الباحث أن يف كتاب األخالق للبنني اجلزء األول فهناك ومن نتائج ختفيض البيانات، ا
 42إعراب فعل ادلضارع الصحيح  منصوبا و  184ل ادلضارع مرفوعا، و إعراب الفع 133واليت تتكون من 

  3 إعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالياء  11مرفوعا، و  بااللف بيانات من إعراب فعل ادلضارع ادلعتل 5جمزوما، و
واحدة من  إعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالياء منصوبا، وبيانات 11، و واو مرفوعاإعراب فعل ادلضارع ادلعتل بال

بيانات  5بيانات إلعراب فعل ادلضارع ادلعتل باأللف جمزوما و 3إعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالواو منصوبا، و
إعراب  16. وبيانات واحدة إلعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالواو جمزوما، واإلعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالياء جمزوم

عراب الفعل ادلضارع من أفعال ما الباقي منهم فهي بيانات واحدة إلالفعل ادلضارع من أفعال احلمسة مرفوعا، وأ
 يستخدم الباحث طريقة القواعد والرتيمة.ويف هذا البحث مسة منصوبا. اخل

 إعراب الفعل ادلضارع، كتاب األخالق للبنني، طريقة التدريسالكلمات ادلفاتيح: 
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ٌق لَِّسانًا َعرَبًِيا لِّيُ ْنِذَر الَِّذْيَن ظَلَ  َصدِّ ُمْوا َوُبْشَرى َوِمْن قَ ْبِلِه ِكَتُب َمْوَسى ِإَماًما وََّرْْحًَة َوَهَذا ِكَتٌب مُّ
.  لِْلُمْحِسِنْْيَ

“dan sebelumnya (al-Qur’an) itu telah ada kitab Musa sebagai petunujuk dan 

rahmat. Dan (Al-Qur’an) ini adalah kitab yang membenarkannya bahasa arab 

untuk member peringatan kepada orang-orang yang zalim dan member kabar 

gembira kepada orang-orang yang berbuat baik”.1 
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 الباب األّول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

اللغة ىي ألة اإلتصال اليت تستخدم للتفاعل مع الناس وتستخدم ألخرج األفكار ادلوجودة يف 

عرب العربية ىي الكلمات يعرب هبا ال قال ابن جّّن أن اللغةو  ٔالعقل عن طريق الكالم أو الكتابة.

عنصر الطبيعي و عنصر اإلجتماعي و نقل عن أغراضهم. و اللغة تتكّون من ثالثة عناصر ىي 

( ٕٜٜٔاجلماعة يقدر أن يربط عالقات اإلجتماعي ىف اجملتمع، عند حالدي و حسن ) ٕاألفكار.

أمهية  ٖ( إن اللغة تتكّون من عناصرين ىي عناصر ادلعامالت وعناصر التفاعلية.ٖٜٛٔبروون و يويل)

 على اإلمتام. روا أنشطتهمأن يدي، ألنّو ال يستطيع الناس دور اللغة للقبيلة

اللغة العربية تكون اللغة الثانية يف إندونيسييا و كثريون من اجملتمع اإلندونيسييا يتعلمون و 

يدرسون ىذه اللغة وليسوا من ادلسلمني فقط تعّلموا و درسوا اللغة العربية بل إّّنا من خارج ىذا 

االقتصادية و السياسة و الثقافية و معرفة دين  الدين تعّلموا العربية أيضا، بأىداف ادلتعددة منها :

وذلذا اللغة العربية مشهور إىل اليوم، ألّن اللغة العربية ىي اللغة الدين واللغة ادلعرفة واللغة  ٗاإلسالم.

 إحتاد ادلسلمني، 

                                                 
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahsasa Arab Inovatif  (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), 

h.3. 
2
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 2. 

3
 H. Imam Asrori, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2012), h.2. 

4
 Abdurochman, “ Bahasa Arab: Keistimewaan, Urgensi dan Hukum Mempelajarinya”. Jurnal Al-

Bayan, Vol. 8 No. 2 (2016), h. 1. 



اللغة العربية قد إنتشر يف كل أحناء العامل بوسيلة القرآن واألحاديث النبوي,ووضع العلماء 

عد اللغوية حلفظ اللغة العربية األصلية، وىذه القواعد مسي بعلم النحو. تواجد مذىبني الكبريين القوا

ىف علم النحو، ومها مذىب البصرة ومذىب الكوفة. نشأ مذىب البصرة ىف مدينة البصرة، ومذىب 

ب الكوفة ىف مدينة الكوفة. ومع تطور العلوم واحلضرة نشأت يعض ادلذاىب النحوية مثل : مذى

 األسود أبو :ىم البصرة ءماعل ومن البغدادي، مذىب األندلسي، مذىب ادلغريب، مذىب ادلصري ،

 ٘.وغريىم واألخفش، واخلليل، وسيبويو، إسحاق، أيب وابن الدؤيل،

و عند من بعض العلماء  اللغة العربية تتكّون من العناصر الكثرية منها النحو و الصرف. 

ألّن ىذا العلم تتكّون من علم اللغة. إما علم اللغة تتكّون من علم  ٙ،االصرف أم العلوم والنحو أبوى

و إذا كان علم الصرف يبحث عن أصول  ٚالنحو, وعلم الصرف، و علم الدللة، و علم األصوات.

وأّما علم النحو ىو يبحث عن أصول القواعد تدبري  ٛالكلمات و إمامّي أبو ادلسلم احلّر.

  ٜالكلمات.و عند تاريغا علم النحو ىو علم ينطق عن الرتاكيب الكلمات و العبارة.

فؤد نعمة علم النحو ىوعلم الذي خيتص بتحديد وظفية كل كلمة داخل اجلملة  وقال 

فأّما ران مها اإلعراب و البناء.و علم النحو تتكّون من عنصٓٔوضبط أوخر الكلمات وكيفية إعراهبا.

                                                 
5
 Novita Rahmah, “Ilmu Nahwu I’nda Madzhab Bashroh”.  Jurnal Al-Bayan , Vol. 4 No. 1 (2012),  h. 

1. 
6
 K.H. Moch. Anwar, Ilmu Sharaf Terjemahan Matan Kailani dan Nadzhom Al-Maqsud cet 12 

(Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), h.iii. 
7
 H.Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab,  (Sidoarjo: CV.Lisan Arabi, 2017),  h. 8. 

8
 Muhammad Natsir, “Pendekatan Analisis Morfologi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal Al-

Bayan, Vol.  9 No. 1 (2017), h. 42. 
9
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Sintaksis, (Bandung : Angkasa anggota IKAPI, 1993), h. 6. 

10
 Fuad Ni’mah,  Mulakhos Qowaidul Lughotil Arobiyyah (Beirut : Daruts Tsaqofah Al-Islamiyyah), 

h.3. 



أنواع اإلعراب وىو اسم مفرد و اسم تثنية واسم مجع ادلذكر السلم واسم مجع ادلؤنث السلم واسم 

وقال السيد أمحد زيّن   ٔٔمجع التكثري واسم ممنع من الصرف واسم األمساء الستة و فعل ادلضارع.

ادلثال َيْضِرُب إذا   ٕٔدخول العوامل ادلختلفة.اإلعراب ىو تغيري أحوال أواخر الكلم بسبب  دىال أنّ 

كان ىف حالة النصب مثال "أْن َيْضِرَب الَكْلَب" فكذلك ىف حالة النصب ألّن بدخول العوامل 

النصب اى أْن، ينصب فعل ادلضارع, و فعل ادلضارع ىو كل فعل يدل على عمل ىف الزمن احلاضر 

و ىكذا   ٖٔدلضارعة وىي اذلمزة والنون والياء والتاء.أوادلستقبل، وكذلك جيب أّوال حبرف من أحرف ا

إعراب الفعل ادلضارع ىو تغري أحوال أوخر الكلم على كل فعل ىف الزمن احلاضر أو ادلستقبل بسبب 

ادلثال يف حالة دخول العوامل ادلختلفة، فيشمل إعراب الفعل ادلضارع من الرفع و النصب واجلزم. 

ُب َعَلى اَْلَوَلِد َأْن  ََيْرَتِمُ  الرفع "اَْلَوَلُد ْاألَِدْيبُ  باأَلْخاَلِق  يَ َتَخلَّقَ َواِلَدْيِو َوُمَعلِِّمْيِو" يف حالة النصب "جيَِ

, أِلَنَّ اْلُبْسَتاِِنَّ مَلْ  ".ْاحَلَسَنِة" يف حالة اجلزم " فَ َقاَل ْاآلبُّ  يَ ْعََتِ

بنّي عن األخالق  الكتاب األخالق للبنني عند عمر بن أمحد باراجا ىو الكتاب الذي

الكرمية لطاّلب و للبنني و يشّجعهم بأن يتخلق بأخالق احلسنة يف األسرة وادلدرسة و أيّة بيئة  

كانت. وىذا الكتاب تتكّون من أربعة أجزاء.إذا تعلم الطاّلب ىذا الكتاب سوف عرفوا األفعال اليت 

ىي األخالق عند ادلشي و األخالق عند  الّبد أن نفعلها و األفعال اليت ممنوع فعلها. ادلواد اليت فيو

اجللوس و األخالق عند الكالم و األخالق عند الكالم و األخالق عند األكل و األخالق عيادة 

                                                 
11

 Rahmat Bin Ahmad, Dars Al-Mubtadiin, (Bandar Lampung: Muta’alim Al-Ma’had Hasanuddin. 

2002), h. 5. 
12

 As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syarah Mukhtasar Jiddan Ala Matan al-jurumiyyah, (Semarang : 

Pustaka Alawiyyah), h. 6 
13

 Ali Jarim, Mushtofa Amin,  Nahwu Al-Wadhih Juz I (Darul Ma’arif), h.21. 



:" اإلستنباط بأن ادلوضوع ىذا البحثنأخذ إىل احلّجة  إستنادا ادلريض و األخالق إلقاء السالم.

َضارِِع  ِفْعلالِإْعرَاُب 
ُ

ِل َو طَرِيْ َقُة تَ  ْرءِ اجلُ ْخاَلِق لِْلَبِننْيِ األَ  َتابِ الك َعنِ ادل  َها"دريساأَلوَّ

لفهم إعراب فعل ادلضارع يف ثالثة حاالت : الرفع و النصب و اجلزم إلنتشار الفوائد و 

 ادلنافع دلن تعّلموا العربّية.

 البحث مشكلةب. 

 الرتكيز على فهم ما يلي:أخذ الباحث خلفية البحث،  إىلنظرا 

 فعل ادلضارع يف كتاب األخالق للبنني جزء األّول؟ال. ما أنواع إعراب ٔ

 كتاب األخالق للبنني جزء األّول؟ال عنفعل ادلضارع الإعراب  تدريس. كيف طريقة ٕ

 ج. هداف البحث

 كتاب األخالق للبنني جزء األّول.  عنفعل ادلضارع ال. تعريف و تعبري أنواع إعراب ٔ

 كتاب األخالق للبنني جزء األّول. عن الفعل ادلضارع الإعراب  دريس. تعريف طريقة تٕ

 البحث ائدةد. ف

 . من حيث نظرى ىذا البحث يكون من إحدى مصادر دلن تعّلموا العربيةٔ



. من حيث عملى زيادة فهم الباحث عن إعراب فعل ادلضارع يف كتاب األخالق للبنني جزء ٕ

 األّول

 البحث. تحديده. 

عراب ىف علم النحو تتكّون من اسم مفرد و اسم تثنية واسم مجع ادلذكر السلم وأّما أنواع اإل 

واسم مجع ادلؤنث السلم واسم مجع التكثري واسم ممنع من الصرف واسم األمساء الستة و فعل 

انطالقا من وقت البحث ادلضارع )صحيح، معتل، أفعال اخلمسة(. ولكن سيحّد الباحث ألّن 

، َيّد الباحث عن إعراب الفعل ادلضارع كلةدلشا ديد ادلشكلة ألن ال يتوّسعوكفاءة، يريد الباحث حت

 عن الكتاب األخالق للبنني اجلزء األول و طريقة تدريسها كمادة البحث

 



 الباب الثاني

 و األسس النظري الدراسة

 . الدراسة المكتبيةأ

بدئت ترتيب الدراسة ادلكتبية قبل أداء حبث العلمى و فوائد من ترتيب الدراسة ادلكتبية منها 

:ٔ 

 . الباحث يقدر على حتديد البحثٔ

 لة البحثك. الباحث يقدر على حتديد مسٕ

 ورلموعة البحث. الباحث يقدر على حتديد إجراء البحث ٖ

 . الباحث يبعد من فعل الغشٗ

 . الباحث يقدر على سهولة التفسَت و تعبَت فوائد البحث٘

 . الباحث يقدر على سهولة نتائج البحثٙ

، والباحث أن حيلل البحث السابق ألّن ينطر الدراسة ادلكتبيةجيب على الباحث أن يؤّلف 

ن إعراب الفعل ادلضارع عن الكتاب األخالق وثيقو البحث. و إىل أحد الباحث مل جيد البحث ع

 ولكن جيد البحث متعلق هبذا البحث كما يلي : عند عمر بن أمحد باراجاللبنُت اجلزء األول 

                                                 
1
 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : CV Bintang Sejahtera, 2013), h.56 



عند عمر بن أمحد إمام سوكج حبث مبوضع إّن و أخوهتا ىف الكتاب األخالق للبنُت اجلزء الثاين 

و مصطعة ليلية  ٕالبيانات. ٕٜزء الثاين قد وجد و إستنتاج ىف الكتاب األخالق للبنُت اجل باراجا

قد  عند عمر بن أمحد باراجاحبثت مبوضع حتليل اسم العلم ىف الكتاب األخالق للبنُت اجلزء الثاين 

( ىف الكتاب الفقو الوضح اجلزء agentو زلد مصباح ادلنَت حبث مبوضع فاعل) ٖالبيانات. ٓٗٔوجد 

جامات  ٗ(.agentبيانات الفاعل ) ٓٚ٘إىل احلاصل البحثو فيشمل زلمود يونس، استنادا عند الثاين 

 عند عمر بن أمحد باراجاجاميل حبث مبوضع فعل ادلعتل ىف الكتاب األخالق للبنُت اجلزء األول 

 ٘بيانات الفعل ادلعتل. ٕٕٓ)حتليل الصرفية( و إستنتاج 

ن إعراب الفعل ادلضارع عن السابقة يريد الباحث أن يًتّكز البحث ع الدراسة ادلكتبيةبُّت 

 .إلنتشار الفوائد و ادلنافع دلن تعّلموا العربّيةالكتاب األخالق للبنُت اجلزء 

 ب. األسس النظري

 .  تعريف العلم النحو1 

                                                 
2
 Imam Sukaji. Inna Wa Akwatuha dalam kitab Al Akhlaq Lil Banin Juz 2 Karya Umar Bin Ahmad 

Baraja (Studi Analisis Sintaksis). Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.2013. 
3
 Musthoah Lailiyah.. Isim Alam dalam Buku Al Akhlaq Lil Banin Juz 2 Karya Umar Bin Ahmad 

Baraja (Studi Analisis Sintaksis). Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.2014. 
4
 Muhammad Misbahul Munir. fa’il (agent) dalam kitab fiqih wadhih juz 2 karya mahmud yunus 

(analisis sintaksis). Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.2015. 
5
 Jamat Jamil, “Fi’il mu’tal dalam buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 1 karya Umar Bin Ahmad 

Baraja’(Analisis Morfonemis).”. Jurnal Lisanul’Arab, Vol.  3 No. 1 (2014). 



وتلك الكلمات استبّدباللغة اإلصلليزية  ”Sintaksis“ اللغة اإلندونيسية ىيعلم النحو ىف 

وعناصر  ٚالطريقة للوضع الكلمات و صيغتو معا ان يكون اللغة. وتعرف بأهنا ٙ.”Syntax“تسمى 

النحو مركب إىل عناصر القواعد، إذا كان عناصر القواعد مطرة لكل كلمات. و العمة تتكّون من 

وىف اللغة ٛ.S(Subyek)،P(Predikat)،O(Obyek) ،K(Keterangan)ىي يف االندونيسية أربعة عناصر

يلي: فاعل، مفعول بو، نائب الفاعل، مبتدأ، خرب، مفعول ألجلو،  كما ٜ العربية نعرف ادلصطالح

 مفعول معو, مفعول فيو.

ىي  يف االندونيسية ضلًوا الشيء -ينحو  –ضلا النحو عند اللغة وىي القصد وأصلو 

mengarah ،menuju،
10
و إّن تغَت من الشيء  ٔٔقصد قصده وإقتفى اثرهمبعٌت ادلنجد أى  يف القموس 

 إىل شيء أخر ألنو يؤثره العوامل. 

 علم النحو عند علماء النحو :

الدكتور عبد اذلادي الفضل النحو ىو علم يبحث فيو عن أصول تكوين اجلملة وقواعد  قال أ.

 ٕٔاإلعراب.

                                                 
6
 H.Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo : CV.Lisan Arabi, 2017),  h. 131. 

7
 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, (Oxford University Press 

:Sixth edition, 2000), h. 1373. 
8
 Achmad HP dan Alek Abdullah, Linguistik Umum, ( Jakarta : Erlangga, 2012), h. 81. 

9
 H.Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo : CV.Lisan Arabi, 2017),  h. 133. 

10
 H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta :Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009), h. 

444. 
11

 Al-Munjid Fil Lughoh Wal A’lam. ( Beirut : Darul Masyrik, Copyright 2007), h. 795. 
12

 Abdul Hadi Al-fadhli, Mukhtashar al-Nahwi, ( Jeddah : Darus Syarqi Linnassyiri Wa Tawzi’i), h.5. 



لم الشيخ عبد اهلل بن أمحد قفيو علم النحو ىو علم بأصول يعرف هبا أحوال أواخر الكقال ب. 

 ٖٔإعرابا وبناء.

لسّيد أمحد زيٍت دىالن النحو ىوعلم بقواعد يعرف هبا أحكام العربية حال تركيبها من ل اقج. 

 ٗٔاإلعراب والبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ وحذف العائد.

 فعل المضارعال. إعراب 2 

الفعل و و كان البحث نعرف عن إعراب الفعل ادلضارع مقدما ان نعرف عن اإلعراب و 

 فعل ادلضارع، الباحث سيبُّت ىف البحث كما يلي :

  . اإلعراب )ادلعرب( :أ

البناء  . إما تعريفاإلعراب )ادلعرب( و البناء )ادلبٍت(ىف علم النحو تتكّون من قسمُت 

ولكن  ْ٘ٔتٌح وََكْسٌر َو ُسُكْوٌن.)ادلبٍت( ىو لُُزْوُم أََوِخرِاْلَكِلِم َحرََكًة َأْو ُسُكْونًا َوأَنْ َواُعُو أَْربَ َعٌة َضمُّ َوف َ 

اإلعراب ىو التغَّت وإن اإلعراب ىو تغَت الشكل من أخر الكلمات ألن مرتبتو سلتلفة ىف اجلملة أو 

 ٙٔيدخل على آلة التغَّت. والكلمات يعرب اإلسم و الفعل ادلضارع فقد.

 وأّما تعريف اإلعراب عند علماء النحو كمايلي :
                                                 

13
 Abdullah Bin Ahmad Al-Fakih, Syarah Mutammimah ala Mutammiah Al-Jurumiyyah, (Semarang : 

Pustaka Alawiyyah), h. 3. 
14

 As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syarah Mukhtasar Jiddan Ala Matan al-jurumiyyah, (Semarang : 

Pustaka Alawiyyah), h.2. 
15

 Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Mutammimah Al-Jurumiyyah Fi Ilmi Al-Arobiyyah 

(Semarang : Maktabah Al-Alawiyah ), h.8. 
16

 Guntur Cahaya Kesuma, Teknik I’rob Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Lampung: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2013), h. 34. 

 



: اإلعراب ىو  ه ٖٙٚداود الصنهاجي ادلعروف بإبن آجروم ادلتوىف سنة . وقال الشيخ زلمد بن ٔ

والذي يؤكد السيد أمحد زيٍت  ٚٔتغيَت أوخرالكلم ألختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أوتقديرا.

 يعٌت أن اإلعرب ىو تغيَت أحوال أواخر الكلم بسبب دخول العوامل ادلختلفة. دىال

ىو تغَت العالمة الىت يف آخر اللفظ بسبب تغيَت العوامل الداخلة عند عّباس حسن : اإلعراب و . ٕ

 ٛٔعليو وما يقتضيو كل عامٍل.

عند إبن ىشام : اإلعراب أثر ظاىر أو مقدر جيلبو العامل يف آخر اآلسم ادلتمكن والفعل و . ٖ

 ٜٔادلضارع.

لكلمات من تعريفات اإلعراب السابقة نأخذ اإلستنباط على أن اإلعراب ىو تغَت أواخر ا 

بدخول عوامل النصب و اجلزم و اجلّر و الرفع. اإلعراب تدخل اإلسم يف الرفع و النصب و اجلّر و 

اإلعراب تدخل الفعل يف الرفع و النصب و اجلزم. الرفع و النصب يدخل يف اإلسم و الفعل. و اجلّر 

ب الفتحة و عالمة عالمة الرفع الضّمة و عالمة النص ٕٓيدخل يف اإلسم. و اجلزم يدخل يف الفعل.

 ٕٔوكلهم األصلية. اجلّر الكسرة و عالمة اجلزم السكون

                                                 
17

 Muhammad Bin Muhammad Bin Daud As-shonhaji, Matan Al-jurumiyyah, (Semarang: Pustaka 

Alawiyyah), h.2. 
18
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. اإلعراب باحلرف. و ٕ. اإلعراب بالشكل. ٔ: ٕٕاإل عراب )ادلعرب( تنقسم إىل قسمان  

أّما اإلعراب بالشكل بأربعة أقسام : إسم ادلفرد و إسم مجع مؤّنث السامل و إسم مجع التكثَت و فعل 

خر شيء. و كّلهم ترفع بالضّم و تنصب بالفتح و جتّر بالكسر )إسم ادلفرد و ادلضارع مل يتصل بأ

إسم مجع مؤّنث السامل و إسم مجع التكثَت( و جتزم بالسكون )فعل ادلضارع مل يتصل بأخر شيء(. 

. إسم غَت منصرف جتّر ٕ. مجع مؤّنث السامل تنصب بالكسر ٔواإلستثناء إلعراب بالشكل ثالثة : 

 ل ادلضارع معتل جتزم حبذف حرف العلة.. فعٖبالفتح 

. إسم أمساء اخلمسة أو ٖ. إسم مجع مذكر سامل ٕ. إسم التثنية ٔو اإلعراب باحلرف أربعة أقسام : 

 . فعل ادلضارع من أفعال اخلمسة.ٗالسّتة 

تقسيم اإلسم و الفعل و احلرف من حيث معرب و مبٍت،و معرب يتغَت يف أواخر زائد: 

ل العوامل و مبٍت ال يتغَت أواخر الكلمات. األ مساء ادلبٍت ىي : إسم الكلمات بسبب دخو 

الضمَت)متصل و منفصل( و إسم الشرط و إسم اإلستفهام و إسم اإلشارة و إسم الفعل و إسم 

 ٖٕادلوصول.

فعل ادلاضي يبٌت بالفتح  ادلبٍت و ادلعرب, فأما ادلبٍت قسمان:  ٕٗوالفعل تتكّون من قسمُت

ا اْلمَ  اِضى َمْفتُ ْوُح ااَلِخِر اََبًدا( إاّل إذا كان اّتصل بواو اجلماعة فيبٌت بالضّم ادلثال : )ضربوا( و إذا )فَاَمَّ

اتصل بضمَت رفع ادلتحّرك فيبٌت بالسكون ادلثال: )َضرَْبُت(. قال الشاعر : َوَأِخَر اْلَماِضى افْ َتَحْنُو 
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 Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Mutammimah Al-Jurumiyyah Fi Ilmi Al-Arobiyyah 

(Semarang : Maktabah Al-Alawiyah ), h.8. 
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ْن ِاْن َضِمَْتِ َرْفٍع ُحرَّْكا.َوُضمَّ ِاْن ِبَواٍومَجِْع احلَِْقا َوسَ  #ُمْطَلًقا  فعل األمر يبٌت بالسكون )َواأْلَْمُر رَلُْزْوٌم و  كّْ

اََبد( ادلثال : )ِإْضِرْب(. إاّل إذا كان إتصل بضمَت التثنية و مجع و ضمَت مؤنث ادلخاطبة فيبٌت حبذف 

(. و إذا فعل ادلعتل  ,ِإْضرِبُوا,حرف النون ادلثال : )ِإْضرِبَا فيبٌت حبذف حرف العّلة ادلثال : ِإْضِرِبْ

ِإْرِم(. و ادلعرب من األفعال فقط يف فعل ادلضارع، بشرطان  : األّول ال يتصل بنون  , أُْغزُ  , )إْخشَ 

خَيَْشى(. وإذا كان إتصل بنون مجع ادلؤنث فيبٌت  ,مجع ادلؤنث و الثاين بنون التوكيد ادلثال : )َيْضِربُ 

َوالَواِلَداُت( و إذا كان إتصل بنون التوكيد فيبٌت بالفتح ادلثال : بالسكون ادلثال : )يُ ْرِضْعَن 

 وأّما احلروف ييب كلها. )لَِيُسَجَنّن(.

الباحث يستنتج أن يقدر على ادلعرب وىو إسم مفرد و اسم تثنية واسم مجع ادلذكر السلم 

واسم مجع ادلؤنث السلم واسم مجع التكثَت واسم شلنع من الصرف واسم األمساء الستة و فعل 

إسم الضمَت)متصل و منفصل( و إسم ادلضارع )صحيح، معتل، أفعال اخلمسة(. وادلبٍت تتكّون من 

 .إسم اإلستفهام و إسم اإلشارة و إسم الفعل و إسم ادلوصولالشرط و 

 . فعل المضارع3 

”Kata Kerja” يف اللغة اإلندونيسية ىي ٕ٘أفعال -فعل ج فعال
ي اإلندونيس وىف القموس 26

لفعل ىو الكلمات واجلملة تعبَت ألفكار ا Oxfordالكبَت الفعل ىو األنشطة إلفتعال الشيء، وىف 

                                                 
25

 H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta :Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009), h. 

320. 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681. 



27 عمال وحدثا و حاال.
والكالم ثالث  ٕٛمن أنواع الكالم )ىو اللفط ادلركب ادلفيد بالوضع(الفعل   

أقسام اإلسم و الفعل واحلرف, وتعريف الفعل ىو كلمة دلت على معٌت ىف نفسها  واقًتانت بزمن 

 ٜٕوضأ.

فعل ادلضارع ىو كّل فعل يدّل على حصول عمل يف الزمن احلاضر أو ادلستقبل و فعل 

حيث دلشهور  #مزة و النون و الياء والتاء. قال الشاعر : مضارعا سم حبروف نأيت ادلضارع تبدأ باذل

الفعل الذي يقّدم احلرف ادلضارعة نأيت، وكذلك مسي فعل ادلضارع,ولكل حروف الزئد ادلعاين تأيت.

:  معظم نفسو, أَْنُصُر : متكلم وحده, تَ ْنُصرُ  \ادلثال : نَ ْنُصُر : متكلم مع غَت ٖٓدلعٌت مشهورين.

 سلاطب, يَ ْنُصُر : غائب. 

وأما اجلّر ال يدخل الفعل ااّل  .زمىو الرفع و النصب و اجل العوامل تدخل يف فعل ادلضارع

الشيخ زلمد بن داود الصنهاجي ادلعروف بإبن فعل ادلضارع عند الإعراب وىذا التصنيف  ٖٔاإلسم.

 :ه ٖٙٚآجروم ادلتوىف سنة 
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:Sixth edition, 2000), h, 1498. 
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 Muhammad Bin Muhammad Bin Daud As-shonhaji, Matan Al-jurumiyyah, (Semarang: Pustaka 

Alawiyyah), h.2. 
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 As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syarah Mukhtasar Jiddan Ala Matan al-jurumiyyah, (Semarang : 

Pustaka Alawiyyah), h. 5. 
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Al-Ma’had Hasanuddin. 2002), h.29. 
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Pustaka Alawiyyah), h. 6. 



الضمة فتكون عالمة للرفع ىف الفعل ادلضارع الذي مل يتصل  أ. إعراب فعل ادلضارع مرفوع : فأما

بأخره شيء. واما النون فتكون عالمة للرفع ىف الفعل ادلضارع اذا تصل بو ضمَت تثنية او ضمَت مجع 

 او ضمَت ادلؤنثة ادلخاطبة.

ب.  إعراب فعل ادلضارع منصوب : فأماالفتحة فتكون عالمة للنصب ىف الفعل ادلضارع اذا دخل 

عليو ناصب ومل يتصل بأخره شيء. فأما حذف النون فيكون عالمة للنصب ىف األفعال اخلمسة الىت 

 رفعها بثبات النون.

ج. إعراب فعل ادلضارع رلزوم : فأما السكون فيكون عالمة للجزم ىف الفعل ادلضارع الصحيح 

ألفعال اخلمسة الىت رفعها األخر. واما احلذف فيكون عالمة للجزم ىف الفعل ادلضارع ادلعتل األخر وا

 بثبات النون

تنبيو : استثنائّي من إعراب الفعل ادلضارع ادلعتل األخر عند الشيخ عبداهلل بن الشيخ  

إذا كان فعل ادلضارع ادلعتل األخر بااللف يرفع بضمة مقدرة و ينصب بفتحة مقدرة  ٕٖعشماوى :

ر بالياء وبالواو يرفعان بضمة مقدرة و إذا كان فعل ادلضارع ادلعتل األخ وجيزم حبذف األخره. و

 ينصبان بفتحة ظهرة وجيزمان حبذف األخرمها.

 تنصب  فعل المضارع . العواملٗ 

                                                 
32

 Syekh Abdullah bin Syekh Asmawi, Matan Asmawi Ala Matan Al-jurumiyyah Fi Qowaidul 

Arobiyyah, (Semarang : Pustaka Alawiyyah), h. 31. 



حروف اليت تنصب فعل ادلضارع أربعة :  ىعل ٖٖبن زلمد علي نواوي عند الشيخ 

الوضح و ىذا القول سواء بالقول عن على اجلارم ومصطفى أمُت يف كتابو النحو أن،لن،إذن،كي. 

 اجلزء األول على أن فعل ادلضارع الذي ينصب إذا اجتمع بأحد النواصب األربعة،وىي :

 ,عوامل النصب فعل ادلضارع ىي : ان الشيخ زلمد بن داود الصنهاجيعند و ٖٗ.أن،لن،إذن،كي

أربعة منها تنصب بنفسها،  .أو ,الواو ,اجلواب بالفاء ,حىت ,الم اجلحود ,الم كى ,كى ,اذن ,لن

 بأن مضمرة وجوبا، أو جوازا. وتقسيم األول تنصب فعل ادلضارع أربعة أحروف كما يلي : وستة

  ويشًتط ألن ادلصدرية : أن ال تسبق بعلم و أن اليفصل  حرف مصدر و جرف نصب،أن

 َعْنُكْم( فَ )يُرِْيُد اللَُّو اَْن خَيْفّْ  غَت واو القسم وبظن جيوز الرفع والنصب

 وحروف معناه النفي ىف ادلستقبل ينصب  حرف استقبال،حرف نفي و حرف نصب و  لن

( رَحَ )َلْن ن َّب ْ  ادلضارع وينفي معناه   َعَلْيِو َعِكِفُْتَ

 ِجْئُتَك َكْي الداخلة عليهما الم التعليل، لفظ ادلثل لكيال تأسوا أو تقدير ادلثل مصدرية كي(

(رِمَ ُتكْ  فإن مل يقدمها الالم ال لفظ وال تقدير فهي حرف تعليل وجر، والفعل بعدىا  ٌِتْ

 منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي.

  ويشًتط للنصب هبا ثالثة شروط أن حرف جواب و حرف نصب و حرف جزاءإذن ,

تكون ىف صدر اجلواب و أن يكون الفعل بعدىا مستقبال و أن ال يفصل بينها و بُت الفعل 

 جوابا دلن قال أريد أن أزورك َك(ْكرِمَ )ِإَذْن أُ واو القسم أو ال النافية فاصل  غَت 
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Much.Sholeh, Sebagai anaknya cucunya Kyai Nawawi Mandaya), h. 5. 
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 Ali Jarim, Mushtofa Amin,  Nahwu Wadhih Juz I (Darul Ma’arif), h. 47. 



وتقسيم األول تنصب فعل ادلضارع ستة أحروف بأن مضمرة وجوبا أو جواز. األول  بأن 

 مضمرة جواز كما يلي : 

 ( ِلمَ َواُْمرِنَالُِنسْ الم كى )يدخل حرف ألّن ان مضمرة جواز بعد الم كي لكي  لَِربّْ اْلَعَلِمُْت

 اجلّر إىل اإلسم

 والثاين بأن مضمرة وجوبا كما يلي : 

 ُهْم(َعِذب َ )َوَماَكاَن اللَُّو لِي ُ وىي اليت تبدأ ما و ال النافية ادلثل  الم الجحود 

 َنا  ِجعَ َحىتَّ يَ رْ )ينصب ادلضارع بأن مضمرة وجوبا و يشًتط معناه مستقبال ادلثل ،  حتى اِلَي ْ

 ُمْوَسى(

  ْعَب َأْوأُ و إلى )أو بمعنى أاّل  َفَما اِنْ َقاَدِت اآْلَماُل ِإالَِّلَصابِِر( #اْلُمٌَت  ْدرِكَ أَلْسَتْسِهَلنَّ الصَّ

 ( فاء السببية)الَيَ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُمْوتُ ْوا 

 ا يَ ْعَلِم اللَُّو الَِّذْيَن َجاَىُدْوا ِمْنُكْم َويَ ْعلَ  واو المعية ربِْيَن( مَ )َوَلمَّ  الصَّ

 تجزم  فعل المضارع .العوامل5

عند علي جارم و مصطفى أمُت جتزم فعل ادلضارع إذا اتصل حبروف اجلزم )مَلْ,الَ 

ا ,و عند الشيخ نواوي بن زلمد علي حروف اجلزم ىي )ملَْ  ٖ٘النَّاِىَية,ِإن( اَل ىِف  , اَلُم اأْلَْمرِ  ,َلمَّ
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و ىذا الرأي  ِٖٙإْذَما( ,َحْيُثَما ,َأّنَّ  ,أَْينَ  ,َمىَت  ,يّّ اَ  ,َما ,النَِّهى, إن( و حروف مبعٌت إن تسعة ىي)َمنْ 

ا َواَلُم األَْمِر الشيخ زلمد بن داود الصنهاجيموافق بقول  ا َوَامَلْ َواََلمَّ : "َواجلََْوازُِم ََثَانَِيَة َعَشَر َوِىَي مَلْ َوَلمَّ

اِعاء َوِاْن َوَما َوَمنْ  اِعاء واَلىِف النَِّهى َوالدُّ َفَما  َوالدُّ َوَمْهَما واَِذَما َوَايّّ َوَمىَت َواَيَّاَن َوأَْيَن َواّنَّ َوَحْيُثَما وََكي ْ

ًة" ْعِر َخاصَّ  َٖٚواَِذا ىِف الشّْ

و  اواحد جتزم فعال العوامل اليت جتزم فعل ادلضارع َثانية عشر و تنقسم إىل إثنُت مها : اليت

 .ُتاليت جتزم فعل

 : اواحد اليت جتزم فعال

  ْىي حرف نفي و جزم و قلب, جيزم الفعل ادلضارع وينفي معناه ويقلبو إىل و : َلم

 لَُّو ُكُفًوااَحٌد. نْ ومََلْ َيكُ  دْ ومََلْ يُ لَ  ِلدْ مَلْ يَ  ادلضي ادلثال

 وىي حرف نفي و جزم و قلب ودلّا مثل مل ولكن النفي بلم يكون مقطوعا  : َلمَّا

ا يَ قْ  عن احلال وبلما يكون متصال بو ادلثال  َمآاََمرَُه. ضِ َلمَّ

  َْلَك َصْدَرَك. رَحْ َامَلْ َنشْ  وىي مل ولكن زيدت عليها اذلمزة للتقرير ادلثال : اََلم 

 ا َأْحَسْن إِلَْيَك. ىي دلا السابقة لكن زيد عليها اذلمزة للتقرير ادلثال : أََلمَّا  أََلمَّ
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 Muhammad Bin Muhammad Bin Daud As-shonhaji, Matan Al-jurumiyyah, (Semarang: Pustaka 

Alawiyyah), h. 5 



 قْ لِيُ ْنفِ  وىو الطلب من األعلى لألدّن ادلثال اَلُم األَْمرِ  و : الَُم اأَلْمِر َوالدُّاِعاء 

ْن َسَعِتِو. والم الداعاء وىي الم األمر ولكن مسيت دعائية تأدبا, و الدعاء  ُذْوَسَعٍة مّْ

َنا رَبََّك. ضِ ىو الطلب من األدّن لألعلى ادلثال لِيَ قْ   َعَلي ْ

 اِعاء . وال ىف  اَلحَتَْزْن ِانَّ اللََّو َمَعَنا وال ادلستعملة ىف النهي ادلثال : الَِفى النَِّهى َوالدُّ

 آ. رَب ََّناالَتُ َؤاِخْذنَ الدعاء وىي ال الناىية ولكن مسيت دعائية تأدبا ادلثال 

 ُت :اليت جتزم فعل

  ِْاْن  اسم شرط جازم جيزم الفعلُت،األول فعل الشرط والثاين جوابو وجزاءه. :ِان

 مْ ْبكُ يُْذىِ أْ ّيسَ 

 ُو اللَّوُ َلمْ ِمْن َخَْتٍ ي َّعْ  ْوا: َوَما تَ ْفَعلُ َما 

  ْوِ زَبِ ُسْوًء اجيُّْ  لْ : َمْن ي َّْعمَ  َمن 

 تَأْتِنَ : َوقَ ُلْوا َمْهَما َمْهَما.  ا بِِو ِمْن اَيَِة لَِتْسَحرَنَا هِبَا ضَلُْن َلَك مبُْؤِمِنُْتَ

 مْ أَقُ  ُقمْ : اِْذَما ت َ  ِاْذَما . 

   ا َتْدعُ  َأي  فَ َلُو اأّلمْسَآُء احلُْْسٌَت.  ْوا: اَيِّامَّ

 ينْ فُ وْ اْلِعَماَمَة تَ ْعرِ  عِ : َمىَت َاضَ  َمَتى 

  َزِلْ بِِو الرّْْيُح تَ نْ  ِدلْ : فَأَيَّاَن َما تَ عْ  اَيَّان 

  َْم اْلَمْوُت.ْككُّ ا يُْدِر نُ وْ : أَْيَن َماَتُكوْ أَْين 



 دْ ِجْرهِبَا # ا َتسْ ْأهتَِ : َفَأْصَبْحَت َأّنَّ تَ أَنَّى َجا. جتَِ  َحْطًبا َجزالً َونَارًا تََأجَّ

 رْ يُ قَ  َتِقمْ : َحْيُثَما َتسْ  َحْيُثَما  َلَك اللَُّو صَلَاًحا دّْ

  َفَما  .لْ أَفْ عَ  لْ : َكيْ َفَما تَ ْفعَ َكي ْ

 ج. طريقة التدريس

تعريف الطريقة يف القاموس اإلندونيسي الكبَت بأهنا وسيلة منهجية يستخدم هبا الشخص 

 ادلوضوع عرض مقًتن شاملة خطةلتسهيلو يف تنفيذ العمل ولتحقيق األىداف ادلقررة. الطريقة ىي 

38ادلدخل.استنادا إىل متناقضة و  وليست على أساس منتظم
ء امعٌت الطريقة عموما ىي كل األشي  

ديكن تعريف الطريقة بأهنا النظامية العامة إلختيار وترتيب وعرض ادلواد  39لتعليم .ادة يف عملية الوار 

40اللغوية.
 41تعٍت طريقة ادلدرس للتعبَت عن ادلواد التعليمية ادلتعلقة مبدخلها.لطريقة فا  

يف التدريس ىو عملية تتكون من إىتمام ادلدرس ضلو الطلبة يف تعليم اخلربات وسعي الطلبة 

42تعلم العلوم.
لتعليم طالبو أي أنو توجيو تفاعل الطالب مع التدريس ىو جهد واع من ادلدرس   
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 Ahmad Fu’ad Effendy, Metodologi pengajaran bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), h.8. 
39

 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN-

Malang Pres, 2011).h 2. 

40
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41
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h.19. 

42
 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Madani,  2015) , h. 23. 



موارد التعلم األخرى من أجل حتقيق األىداف ادلطلوبة. ديكن الفهم بأن التدريس ىو تفاعل ثنائي 

43االجتاه من ادلدرس والطلبة، حيث يوجد بينهما إتصال مكثف ضلو اذلدف احملدد مسبقا.
  

 mengetahui atau” مبعٌت علًما –يعلم  -علم ويف اللغة العربية كان تعليم أصل الكلمة 

mengerti”  ىذا الوزن لو وظيفة ىي متعديا للفعل الالزم أو يف اللغة  .تعليًما –يعّلم  –عّلم على وزن

 فصار عّلم  (mengetahui) حيث كلمة علم، ”me“وتؤخر ب   ”me“ب اإلندونسية تؤول 

(memberitahukan)  .ولذلك كلمة تعليم مبعٌت تدريس. 

فيمكن أن نعرف أن طريقة التدريس ىي جهد حقيقي من ادلدرس لتعليم الطالب باستخدام 

بعض الطرق للحصول على العلوم وحتقيق النجاح . ويف ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة 

تدريس اليت كانت عمليتها تعليم القواعد القواعد والًتمجة. طريقة القواعد والًتمجة ىي طريقة ال

44وادلفردات لفهم النصوص العربية.
تعليم قواعد اللغة العربية للطلبة وديكن هتدف ىذه الطريقة إىل   

45ىذه الطريقة تساعدىم يف الكالم والكتابة.
فهناك بعض اخلطوات اليت  تطبيق ىذه الطريقة يف   

 منها كما يلي:  البد مراعتها

ادلدرس بإعادة شرح ادلفردات الواردة يف كتاب األخال للبنُت اجلزء األول يقوم  .ٔ

 والطلبة يكتبون ادلفردات اجلديدة أثناء شرح ادلدرس.
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 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 
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يطلب ادلدرس من الطالب قراءة النصوص الواردة يف كتاب األخالق للبنُت اجلزء  .ٕ

 األول قراءة جهرية ويأمرىم بًتمجها.

 اب الفعل ادلضارع.يبدأ ادلدرس شرح القواعد عن إعر  .ٖ

ويف آخر التعليم، يعمل الطالب واجباهتم ادلتعلقة بقواعد اللغة العربية عن إعراب  .ٗ

 الفعل ادلضارع.

أما العالقة بُت طريقة التدريس والبيان عن إعراب الفعل ادلضارع يف كتاب األخالق للبنُت 

اء مادة اللغة العربية وىي فهي ىذه الطريقة تكون مصدرا من مصادر العلمية يف إلق اجلزء األول

 القواعد  وخاصة يف ادلادة إعراب الفعل ادلضارع وأهنا أيضا لتسهيل الطلبة عندما تعلم تلك ادلادة.

 



 الباب الثالث

 منهج البحث

من أصل  research. وأما researchيف اللغة اإلجنليزية تعٍت  "البحث"كلمة 

(. ديكن ٜٜٛٔبادلعٌت البحث )نذير،  to searchبادلعٌت العودة و   reالكلمة 

 ةهنجييادل للحصول على البيانات علمية وسيلةتعريف البحث إصطالحا بأنه 

. عهند حيلوي كما نقل عهنه (ٕ٘ٓٓة )سكماديهناتا، زلدد وفائدة ضرغراأل ادلهنطقيةو 

(  البحث بأنه الدراسة اليت يقوم هبا الشخص من خالل التحقيق ٜٛٛٔنذير )

 1الدقيق والكامل يف ادلشكلة.

 نوع البحث وتصميمه . أ

إىل قسمُت وحتليل البيانات  تقسيم نوع البحث من حيث القياس ديكن

هو البحث الذي كانت البحث الكمي  .والبحث الهنوعي البحث الكميمها 

فجو البحث الذي ال  أما البحث الهنوعيو بياناهتا حتتاج إىل الرموز اإلحصائية. 

، إذا أوجد يف مجع البيانات ويف تفسَت نتائيجا التقهنيات اإلحصائيةيستخدم 

، فإن هذه األرقام ليست البيانات الرئيسية ولكهنجا  هنوعياألرقام يف هذا البحث ال

                                                 
1
 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2013), 

h. 8. 



ويف   2ات الداعمة مثل الدراسة احلالة، الدراسة الطبيعية والدراسة التارخيية.كالبيان

 .مهنجج البحث بهنوع البحث الهنوعيهذا البحث يستخدم الباحث 

هو البحث  هنوعيعهند بغدان وتيلور كما نقل عهنه مولونج أن البحث ال

لفجم احلقائق أو الظواهر اليت يتعرض ذلا موضوع البحث مثل السلوك 

والتصورات والدوافع واإلجراءات من خالل الطريقة الوصفية يف شكل الكلمات 

باستخدام  الطبيعياخلاص و لقيام هبا أو إجراءها يف السياق اليت ديكن او أو اللغة 

3الطريقة العلمية ادلتهنوعة.
  

ادلهنجج على يعتمد ث البحطريقة عهند سوكيونو هو  هنوعيأن البحث ال

لهنوعي والبحث ا  4.فلسفة الوضعية و يستخدم لفحص حالة الكائن الطبيعيال

األسئلة، بيانات ادلقابلة، بيانات ادلالحظة، ،  emerging methodأيضا  هو

لتصميم أما  5.بيانات التوثيقية وبيانات السمعية البصرية وحتليل الهنص أو الصورة.

 6محيع العمليات احملتاجة إلعداد أو إجراء البحث. البحث يف هذا البحث فجو

نوع البحث يف هذا البحث هو البحث ادلكتيب. البحث ادلكتيب هو البحث 
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الذي قام به الكاتب عن طريق مجع البيانات من الكتب واجملالت وادلقاالت 

الباحث البيانات التوثيقية ويف هذا البحث حيصل عليجا  7والكتابات احملددة. 

 من كتاب األخالق للبهنُت اجلزء األول.

 مصادر البيانات   . ب

فعل ادلضارع يف كتاب اكانت البيانات يف هذا البحث هي إعراب 

عهند أريكهنتو أن يكون البحث ْتثا جيدا إذا مجعجا األخالق للبهنُت اجلزء األول. 

هنقسم مصادر البيانات إىل ويف هذا البحث تالباحث البيانات الكاملة لبحثه. 

 8. البيانات الثانوية أو اإلضافية.مصادر قسمُت مها مصادر البيانات األساسية و 

 مصادر البيانات األساسية .1

مصادر البيانات األساسية يف هذا البحث هي الكتب ادلتعلقة مبادة 

البحث ادلكتيب عن إعراب فعل ادلضارع ومن كتاب األخالق للبهنُت اجلزء األول، 

 مصادر البيانات األساسية يف هذا البحث هي:كانت و 
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 مصادر البيانات الثانوية أو اإلضافية .ٕ

يف هذا البحث هي الكتب ادلتعلقة مبادة البحث الثانوية مصادر البيانات 

و، ومهنجج البحث ومجيع عن الهنحوية العربية )علم الهنحو(، وتدريس الهنح ادلكتيب

 ادلعلومات احملتاجة إلجراء هذا البحث.
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 الدرسات السابقة د.

لبهنُت اجلزء الثاين ألفه إمام سوكاجي. إن وأخواهتا يف كتاب األخالق ل (ٔ

. قسم تعليم اللغة عمر بن أمحد براجى ) الدراسة التحليلية الهنحوية(

 ٖٕٔٓالعربية بكلية اللغة والفهنون ّتامعة احلكومية سيمارنج. 

مسطاعة ليلية. اسم العلم يف كتاب األخالق للبهنُت اجلزء الثاين ألفه  (ٕ

(. قسم تعليم اللغة عمر بن أمحد براجى ) الدراسة التحليلية الهنحوية

 ٕٗٔٓالعربية بكلية اللغة والفهنون ّتامعة احلكومية سيمارنج. 



يف كتاب الفقه الواضح لليزء الثاين   (agent)زلمد مصباح ادلهنَت. فاعل  (ٖ

الدراسة التحليلية الهنحوية(. قسم تعليم اللغة العربية ألفه زلمود يهنوس )

 .ٕ٘ٔٓسيمارنج. بكلية اللغة والفهنون ّتامعة احلكومية 

عمر بن أمحد براجى نعمة اخلَتية. أخالق الطالب على ضوء الشيخ  (ٗ

يف كتاب األخالق للبهنات. قسم الًتبية اإلسالمية بكلية الًتبية والتعليم 

 .ٕٗٔٓاحلكومية سونان أمبل سورابايا. ّتامعة اإلسالمية 

 ج. موضوع البحث

موضوع البحث ويف هذا البحث فجهناك نوعان من موضوع البحث مها 

الرمسي وموضوع البحث ادلادي. كان موضوع البحث الرمسي يف هذا البحث هو 

البيانات عن أنواع إعراب الفعل ادلضارع إما من إعراب فعل ادلضارع الصحيح 

وإعراب فعل ادلضارع ادلعتل وإعراب الفعل ادلضارع ألفعال اخلمسة والىت تتكون 

فجو البيانات من كتاب ضوع البحث ادلادي من : الرفع، الهنصب واجلزم. وأما دلو 

 راجى.ااألخالق للبهنُت اجلزء األول الذي كتبه الشيخ عمر بن ب

راجى هو العلماء الذي يتخلق باألخالق الكردية. ولد االشيخ عمر بن ب

مايو  ٚٔه/ ٖٖٔٔمن مجادى األخَت  ٓٔيف قرية أمبل مغفور يف التاريخ 

راجى هو اكان الشيخ حسن بن زلمد ب  م. مهنذ صغاره ربه ورعاه جده، ٖٜٔٔ



لعلم الهنحو والفقه. وله نسب من سيوون حضرة ادلوت دين، لقبه هو العلماء 

9الشيخ سعد أيب رجاء.
عن األخالق للبهنُت، وهذا الكتاب  يبحث هذا الكتاب  

مدّونا باللغة العربية وفيجا أنواع من إعراب الفعل ادلضارع حيث ديكن للقارئ 

يعرف ادلزيد عن أنواع إعراب الفعل ادلضارع. ويف هذا العربية ومتعلم اللغة 

 الكتاب فجهناك عدة أبواب مهنجا كالتايل:

 (dengan apa seorang anak berakhlaq) مباذايتخلق الولد .ٔ

 .(anak yang berakhlaq) الولد األديب .ٕ

 .(anak yang berakhlaq buruk) الولد الوقح .ٖ

 kewajiban menerapkan akhlaq mulia) جيب أن يتأدب الولد من صغره .ٗ

sejak dini). 
 .(allah subhanahu wa ta’ala) الّله سبحانه وتعاىل .٘

 .(anak yang dapat dipercaya) الولداألمُت .ٙ

 (anak yang taat) الولد ادلطيع .ٚ

 .(anak yang taat) الولد ادلطيع .ٛ

                                                 
9
 Muhammad Achmad Asseggaf, Sekelumit Riwayat Hidup Al-Ustadz Umar Bin Ahmad 

Baradja, (Surabaya :Panitia Haul ke-V, 1995) , h. 1 – pendapat ini terdapat di dalam skripsi atas 

nama Nikhmatul Choiriyyah.  Etika Peserta Didik Perspektif Syaikh Umar bin Ahmad Baradja 

dalam Kitab Al-Akhlaq Li Al-Banat  Skripsi. Program Studi Pendidikan agama islam,  jurusan 

pendidikan agama islam , Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,  Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya.2014),  h. 49. 



 .(nabi Muhammad sholallahu alaihi wassallam) نبّيك زلمد .ٜ

 (adab dirumah) آداب ادلهنزل .ٓٔ

 (Abdullah dirumahnya) عبداهلل ىف مهنزله .ٔٔ

 (ibumu yang penyayang) أمك الرحيمة .ٕٔ

 (akhlaq seorang anak kepada anaknya) آداب الولد مع أمه .ٖٔ

 (sholeh dan ibunya ) صاحل وأمه .ٗٔ

 (ayahmu yang pengasih) أبوك الشفيق .٘ٔ

 (adab seorang anak kepada ayahnya) آداب الولد مع أبيه .ٙٔ

 (kasih sayang seorang ayah) رمحة األب .ٚٔ

-adab seorang anak kepada saudara) آداب الولد مع اخوته .ٛٔ

saudaranya) 
 (dua saudara yang saling menyayangi) األخوان ادلتحابان .ٜٔ

 .(adab seorang anak kepada kerabatnya) آداب الولد مع أقاربه .ٕٓ

 .(mushtofa dan kerabatnya yahya مصطفى وقريبه حيِت .ٕٔ

 .(adab seorang anak kepada pembantunya) آداب الولد مع خادمه .ٕٕ

 .(anak yang suka menyakiti) الولد ادلؤذى .ٖٕ



 (adab seorang anak kepada tentangganya) آداب الولد مع جَتانه .ٕٗ

 (hamid dan tentangganya) حامد وجَتانه .ٕ٘

 .(sebelum berangkat ke sekolah) قبل الذهاب إىل ادلدرسة .ٕٙ

 .(adab berjalan ditempat umum) آداب ادلشى ىف الطريق .ٕٚ

 .(adab siswa didalam kelas) آداب التلميذ ىف ادلدرسة .ٕٛ

 bagaimana cara siswa merawat) كيف حيافظ التلميذ على أدواته .ٜٕ

peralatan sekolahnya). 
 .(adab siswa kepada gurunya) آداب التليمذ مع أستاذه .ٖٓ

 (adab siswa kepada temannya)  آداب التليمذ مع زمالئه .ٖٔ

 .(nasihat umum bagian pertama) (ٔنصائح عامة ) .ٕٖ

 .(nasihat umum bagian kedua) (ٕنصائح عامة ) .ٖٖ

 د. أساليب جمع البيانات 

 يالتوثيقأسلوب ستخدم الباحث أسلوب التوثيقي.  ي ويف هذا البحث

 من الكتبالهنصوص مثل أو متغَتات،  البيانات ادلوجودة عليجا البحث عن وه

  10.جداول األعمال وهلم جراواالجتماعات و  والدقائق نقش والصحف واجملالت
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 Arikunto, Op.Cit,  h. 274. 



 اجملالتاليت تهنشأ من  الوثائق مثل الكتب والصور أو التوثيقية هي ادلعلومات 

أيضا مجع . فالتوثيقية هي جداول األعمالواالجتماعات و  والدقائق هنقشوال

 11كل الكتابة.البيانات اللفظية يف ش

ويف هذا احلال، يالحظ ويبحث الباحث عن البيانات تتعلق بإعراب 

الفعل ادلضارع يف كتاب األخالق للبهنُت اجلزء األول من خالل تهنسيق بطاقة 

نوع الباحث  يستخدم البيانات. وإلعراب الفعل ادلضارع أنواع متعددة، ولذلك

عن إعراب فعل ادلضارع الصحيح، إعراب فعل ادلضارع  خلالصةوراق اأالوسائل 

ادلعتل وإعراب الفعل ادلضارع من أفعال اخلمسة وهذا ديكن لتسجيل التحليل يف 

 البحث.

 ه. أدوات البحث

أداة أو سيلة يستخدمجا الباحث يف مجع البيانات أدوات البحث هي 

أكثر دقة وكاملة الهنتائج لعمل واحلصول على الهنتائج اجليدة، وهي لتسجيل ا

أداة يستخدمجا الباحث لقياس الظواهر الطبيعية أدوات البحث هي   12ومهنجيية.

واالجتماعية اليت تتم مالحظتجا بشكل زلدد، وكل هذه الظواهر تسمى متغَتات 
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  Moh Ainin, Op.Cit, h. 130. 
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 Arikunto, Op.Cit,  h. 203 dan 274. 



األداة  الباحث وللحصول على البيانات أو احلقائق الدقيقة حيتاج 13البحث.

 14أدوات البحث. جلمع البيانات وهي تسمى ب

من البيان السابق، فاستهنبط الباحث أن أدوات البحث هي أداة لقياس 

الظواهر الطبيعية واالجتماعية أي أهنا وسيلة اليت يستخدمجا الباحث يف مجع 

البيانات لتسجيل العمل واحلصول على الهنتائج اجليدة، وهي الهنتائج أكثر دقة 

 وكاملة ومهنجيية.

ادلستخدمة يف هذا البحث هي تهنسيق بطاقة البيانات. كانت األدوات 

وأوراق اخلالصة حتتوي على إعراب فعل ادلضارع الصحيح، إعراب فعل ادلضارع 

ادلعتل وإعراب الفعل ادلضارع من أفعال اخلمسة يف كتاب األخالق للبهنُت اجلزء 

 األول. أن تكون هذه األدوات وسيلة جلمع البيانات وحتليلجا.

 :ادلثال من تهنسيق بطاقة البيانات يف كتاب األخالق للبهنُت اجلزء األولفيما يلي 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 148. 
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 تهنسيق بطاقة البيانات ٔ.ٔجدول 

ٔمنرة البطاقة:  الصف األول الفرع األول الصفحة الرابعة الباب األول 
َاَذا يَ َتَخلَّق   اْلَوَلد   اجلملة  مبم
فعل مضارع مرفوع لتيرده عن الهناصب واجلازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة  اإلعراب

 يف آخره ألنه  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 
 فعل ادلضارع الصحيح مرفوعا الهنوع
ومل  هو فعل ادلضارع الصحيح ويف آخره عدم حرف العلة أ،و، ي  يَ َتَخلَّق   البيان

يلتقيه أي شئي يف آخره هو ضمَت تثهنية يفعالن وتفعالن، ضمَت اجلمع 
تفعلُت.  ويكون رفعا  بضمَت الياء مؤنث سلاطيفعلون وتفعلون أو 

 إذا مل إلتقى بعامل الهنصب واجلزم دائما 
 

  اخلالصة من إعراب فعل ادلضارع الصحيح ٔ.ٕجدول 

 الهنمرة
نوع إعراب فعل ادلضارع 

 اجملموع الهنممرة لبطاقة البيانات الصحيح 

   مرفوع ٔ
   مهنصوب  ٕ
   رلزوم ٖ

  اجملموع
 
 
 
 
 



اخلالصة من إعراب فعل ادلضارع ادلعتل ٖ.ٔجدول   

نوع إعراب فعل ادلضارع  الهنمرة
 ادلعتل

 اجملموع الهنممرة لبطاقة البيانات

   مرفوع ٔ
   مهنصوب  ٕ
   رلزوم ٖ

  اجملموع
 

 اخلالصة من إعراب فعل ادلضارع ألفعال اخلمسة ٗ.ٔجدول 

فعل ادلضارع نوع إعراب  الهنمرة
 من أفعال اخلمسة

 اجملموع الهنممرة لبطاقة البيانات

   مرفوع ٔ
   مهنصوب  ٕ
   رلزوم ٖ

  اجملموع
 

 و. أساليب تحليل البيانات

حتليل البيانات هو سلسلة من األنشطة البحثية اذلامة يف تعيُت البحث. 

  15من خالل هذه األنشطة، أن تكون البيانات أو ادلعلومات أكثر وضوحا. 

 األسلوب الهنوعي هو ، حث هو أسلوب نوعيبأسلوب التحليل يف هذا ال
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 Ibid, h. 116. 



األسلوب الذي كانت بياناته ليست باستخدام الرموز اإلحصائية. ولذلك 

من خالل تلخيص التحليل وهو الطريقة الوصفي و  طريقيستخدم الباحث 

  16الهنتائج على الكائن والظروف والصور بشكل مهنجيي يف الواقع.

عهند أريكهنتو يتكون حتليل البيانات من ثالث خطوات هي اإلعداد 

فجهناك اخلطوات اليت  17وتطبيق البيانات وفقا دلدخل البحث. وجدولة البيانات

 البد استخدمجا الباحث يف حتليل البيانات هي كالتايل:

 مجع البيانات وإعادة فحصجا .ٔ

وفقا جمة ادلاخيار الباحث البيانات ادلجمة ورغَت ختفيض البيانات، هي  .ٕ

يقومه دلوضوع البحث. ويقوم الباحث بتحليل البيانات ادلجمة، وال 

 بتحليل البيانات رغَت ادلجمة.

 عرض البيانات .ٖ

يقوم الباحث بعرض البيانات من خالل التحديد والتصهنيف واإلعداد 

 وتفسَت البيانات بطريقة مهنجيية وموضوعية وشاملة.

 حتقيق البيانات .ٗ

 18يقوم الباحث باستهنتاج نتائج البحث وفقا لهنتائج اإلستكشاف. 
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 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 63. 

17
 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta Rineka 
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الباحث يقوم بتحليل البيانات من خالل ، أن فيمكن االستهنباط مهنجا

  طوات التالية: اخل

يقوم الباحث ّتمع كل الكلمات اليت حتتوي على إعراب الفعل  .ٔ

 ادلضارع يف كتاب األخالق للبهنُت اجلزء األول.

 خيتار الباحث البيانات اليت سيتم حتليلجا يف هذا البحث. .ٕ

 الفعل ادلضارع أسباب وأنواع من إعراب يقوم الباحث بتعيُت وحتليل  .ٖ

 . يف كتاب األخالق للبهنُت اجلزء األولعهند علم الهنحو 

يستهنتج الباحث ْتثه عن إعراب الفعل ادلضارع يف كتاب األخالق  .ٗ

 للبهنُت اجلزء األول.
: 
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 الباب الرابع
 تحليل البيانات

 تصنيف األنواع إعراب الفعل المضارع عن الكتاب األخالق للبنين الجزء االول  . أ
, الكتاب األخالؽ للبنني اجلزء االوؿىف  إعراب الفعل ادلضارعفأما البحث يبحث عن 

أف والكتاب يبحث عن األخالؽ الذي يفعل التالميذ أف يعمل حسنة أو قبيحا. وأرد الباحث 
 آتية : ظبيانات على حتليل الزنلل إعراب الفعل ادلضارع بإستخداـ بطاقة البيانات, والبطاقة ال

 ٔدنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة : -الباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة اْلَوَلُد ؟ يَػَتَخلَّقُ ِبَاَذا 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء.

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕدنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة : ٔ:الباب الفرعي ٔالصف :
 اجلملة َعَلى اْلَوَلدِ  رنَِبُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖدنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة : ٔالباب الفرعي:  ٔالصف :



 اجلملة بِْاأَلْخاَلِؽ احَلَسَنِة ِمْن ِصَغرِهِ  يَػَتَخلَّقَ َأْف 
فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
  

 ٗدنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة زَلْبُػْوبًا ىِف ِكََبِهِ  َيعِْيسَ لِ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة 
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٘دنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة : ٔالفرعي:الباب  ٕالصف :
 اجلملة َعْنُو رَبُّوُ  يَػْرَضى

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر 

 باأللف

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب باأللف
 

 ٙدنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٕ: الصف



 اجلملة ُو أَْىُلوُ زنُِبُّ وَ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 

 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء.
 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٚدنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة :  ٕالباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة َعِن ْاأَلْخاَلَِؽ اْلَقِبْيَحِة. يَػْبَتِعدَ َأْف 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع صحيح األخر منصوب فعل
 

 ٛدنرة البطاقة : ٔالباب : ٗالصفحة : ٕالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة َمْكُرًحا. َيُكْوفَ َكْيالَ 

فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة َوِلَدْيِو َوُمَعِلْيِموِ  زَنْرَتِـُ  ْاألَِدْيبُ الَوَلُد 



فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء.

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٓٔدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة ِإْخَوانَُو الصَِّغارَ  يَػْرَحمُ وَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٔٔدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة : ٕالباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة ىَف َكاَلِموِ  َيْصُدؽُ وَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٔدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة : ٕالباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة َمَع النَّاسِ  يَػتَػَواَضعُ وَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره 
 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٔدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة :  ٕالباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة َعَلى األََذى َيْصَبُ وَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٗٔدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة : ٕالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة ْاأَلْوالَدَ  يُػَقاِطعُ َوالَ 

وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٘ٔدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة : ٕالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة َمَعُهمْ  يَػَتَخاَصمُ َوالَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 
 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٙٔدنرة البطاقة : ٕالباب : ٗالصفحة :  ٕالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة َصْوتَُو ِإَذا َتَكلََّم َأْوَضِحكَ  يَػْرَفعُ َوالَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٚٔدنرة البطاقة : ٖالباب : ٗالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة َمَع َواِلَدْيِو َوَاَساِتَذتِوِ  يَػَتأَدَّبُ  اْلَواَلُد اْلَواِقُح الَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٛٔدنرة البطاقة : ٖالباب : ٗالصفحة :  ٔالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة َمْن ُىَو َأْصَغُر ِمْنوُ يَػْرَحُم َوالَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف 
 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٔدنرة البطاقة : ٖالباب : ٗالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة اَِذا َتَكلَّمَ  َيْكِذبُ وَ 

الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٓدنرة البطاقة : ٖالباب : ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي: ٗالصف :
 اجلملة بَِغرْيِهِ  َيْسْهزِئُ َوالَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٔدنرة البطاقة : ٖ:الباب  ٘الصفحة :  ٔالباب الفرعي: ٗالصف :
 اجلملة َعَلْيوِ  يَػَتَكبػَّرُ وَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 
 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٕدنرة البطاقة : ٖالباب : ٘الصفحة :  ٔالباب الفرعي: ٗالصف :
 اجلملة َأْف يَػْعَمَل قَِبْيًحا َيْسَتِحىَوالَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 ىووفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٖٕدنرة البطاقة : ٖالباب : ٘الصفحة :  ٔالباب الفرعي: ٗالصف :
 اجلملة قَِبْيًحا يَػْعَملَ َوالَ َيْسَتِحى َأْف 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٗدنرة البطاقة : ٖالباب : ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي: ٘الصف :
 اجلملة النَِّصْيَحةَ  َيْسَمعُ  َوالَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره 
 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕ٘دنرة البطاقة : ٗالباب : ٘الصفحة : -الباب الفرعي: -الصف :
 اجلملة الَوَلُدِمْن ِصَغرِهِ  يَػَتأَدَّبَ رنَُِب َأْف 

بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب 
 مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٙدنرة البطاقة : ٗالباب : ٘الصفحة : -الباب الفرعي: ٕالصف :
َؤاَؿ َعْن ُكلِّ َشٍئ الَ   اجلملة وُ يَػْفَهمُ َوُىَو أَْيًضا رنَُِب السُّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٚدنرة البطاقة : ٗالباب : ٘الصفحة : -الباب الفرعي: ٘الصف :
 اجلملة بِتَػْقوشنَِْها يَػْعَتِ فَػَقاَؿ ْاأَلُب : أِلَفَّ الُبْسَتاِِنَّ مَلْ 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن السكوف 
 ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر رلـز بالياء
 

 ٕٛدنرة البطاقة : ٗالباب : ٘الصفحة : -الباب الفرعي: ٙالصف :
 اجلملة َها اأَلفَ نػَُّقوِّمَ فَػَقاَؿ َأْْحَُد : اأَلْحَسُن َأْف 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 تقدير حننوجوبا 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٕدنرة البطاقة : ٗالباب : ٘الصفحة : -الباب الفرعي: ٚالصف :
 اجلملة َذِلَك يَاَوَلِدى أِلَنػََّها َقْد َكبُػَرتْ  يَػَتأَتَّىَوقَاَؿ لَُو الَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر 

 باأللف وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع باأللف
 

 ٖٓدنرة البطاقة : ٗالباب : ٘الصفحة : -الباب الفرعي: ٛالصف :
 اجلملة ِمْن ِصَغرهِ  يَػَتأَدَّبْ َفَكَذِلَك الَوَلُد, الََّذى مَلْ 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
 األخر ومل يتصل بأخره شيئ

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز



 

 ٖٔدنرة البطاقة : ٗالباب : ٘الصفحة : -الباب الفرعي: ٛالصف :
 اجلملة تَْأِديْػُبُو ىِف ِكََبِهِ  شُنِْكنُ الَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء.

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٖدنرة البطاقة : ٘الباب : ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة ِِبَِما اأَلْشياءَ  تَػْنظُرُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٖدنرة البطاقة : ٘الباب : ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة ِِبَِما اأَلْصَواتَ  َتْسَمعُ َوأُُذنَػنْيِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع صحيح األخر مرفوعفعل 
 



 ٖٗدنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٖالصف :
 اجلملة بِوِ  تَػَتَكلَّمُ َوِلَسانًا 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 مسترت وجوبا تقديره أنت ضمري

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖ٘دنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٖالصف :
 اجلملة ُهَما ىِف َأْشَغاِلكَ َتْستَػْعِملُ َويََدْيِن 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٙدنرة البطاقة : ٘الباب : الصفحة : ٔالباب الفرعي: ٗالصف :
 اجلملة َعَلْيِهَما ََتِْشىَورِْجَلنْيِ 

الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 



 ٖٚدنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة :  ٔالباب الفرعي: ٗالصف :
 اجلملة بِِو اخَلرْيِ ِمَن الشَّرِّ  تَػْعِرؼُ َوَعْقالً 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع 
 

 ٖٛدنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة :  ٕالفرعي: الباب ٔالصف :
ْيِع نَِعِموِ  تُػَعظِّمَ فَػَيِجُب َعَلْيَك َأْف   اجلملة رَبََّك َوحتُِبَُّو َوَتْشُكرَُه َعَلى َجَِ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖدنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة : ٕالباب الفرعي: ٔالصف :
ْيِع نَِعِموِ حتُِبَّ فَػَيِجُب َعَلْيَك َأْف تُػَعظَِّم رَبََّك وَ   اجلملة ُو َوَتْشُكرَُه َعَلى َجَِ

نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٓٗدنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة : ٕالباب الفرعي: ٔالصف :
ْيِع نَِعِموِ َتْشُكرَ َوحتُِبَُّو وَ فَػَيِجُب َعَلْيَك َأْف تُػَعظَِّم رَبََّك   اجلملة ُه َعَلى َجَِ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٔٗدنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة : ٕالفرعي:الباب  ٕالصف :
 اجلملة أََوِمرَهُ  ََتَْتِثلَ بَِأْف 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٗدنرة البطاقة : ٘الباب : ٙالصفحة :  ٕالباب الفرعي: ٕالصف :
 اجلملة نَػَواِىَيوُ  ََتَْتِنبَ وَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  صحيح األخر منصوب فعل مضارع
 



 ٖٗدنرة البطاقة : ٙالباب : ٙالصفحة : -الباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة اللَّوَ  سَنَاؼُ زُلَمٌَّد َوَلٌد أَِمنْيٌ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو.

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٗٗدنرة البطاقة : ٙالباب : ٙالصفحة : -الباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة أَْمرَهُ  شَنَْتِثلُ وَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو  يف آخره ألنو  فعل مضارع

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٘ٗدنرة البطاقة : ٙالباب : ٙالصفحة : -الباب الفرعي: ٕالصف :
َها نَػْفَتحْ ِإفَّ أَبَانَا َقْدَخرََج ِمَن البَػْيِت, فَػَهُلمَّ بَِنا   اجلملة ِخزَنََة الطََّعاـِ لَِنأُكَل َما ِفيػْ

فعل مضارع زلزـو على أنو جواب الشرط وجزاؤه وعالمة جزمو السكوف 
ألنو فعل مضارع ضحيح األخر ومل بتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت 

 وجوبا تقديره حنن

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 



 ٙٗدنرة البطاقة : ٙالباب : ٙالصفحة : -الفرعي:الباب  ٕالصف :
َها َنأُكلَ ِإفَّ أَبَانَا َقْدَخرََج ِمَن البَػْيِت, فَػَهُلمَّ بَِنا نَػْفَتْح ِخزَنََة الطََّعاـِ لِ   اجلملة َما ِفيػْ

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة 
اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح 
 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير حنن

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٚٗدنرة البطاقة : ٙالباب : ٙالصفحة : -الباب الفرعي: ٗالصف :
نَا يَػْنظُرُ َفأَبُػْونَا الَ   اجلملة إِلَيػْ

وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٛٗدنرة البطاقة : ٙالباب : ٚالصفحة : -الباب الفرعي: ٛالصف :
 اجلملة َعَلْيكَ  يَػْغَضبُ فَِإفَّ اللََّو 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٜٗدنرة البطاقة : ٙالباب : ٚالصفحة : -الباب الفرعي: ٛالصف :
 اجلملة كَ يُػَعاِقبُ َوَسْوَؼ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٓ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٚ:الصفحة  -الباب الفرعي: ٔالصف :
 اجلملة ُكلَّ يَػْوـٍ الصََّلَواِت اخلَمَس ىِف َأْوقَاِِتَا  َيَصلَّىَحَسٌن َوَلٌد ُمِطْيٌع 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 مسترت جوازا تقدير ىو وفاعلو ضمري

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٔ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٚالصفحة : -الباب الفرعي: ٕالصف :
ْدَرَسةِ  يُػَواِظبُ وَ 

َ
 اجلملة َعَلى احُلُضْوِر ىِف ادل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع 
 



 ٕ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٚالصفحة : -الباب الفرعي: ٘الصف :
 اجلملة اللَّوَ  يَْذُكرَ َوِمْن َعاَدتِِو ِإَذا أَرَاَد النػَّْوـَ َأْف 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جواز تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٚالصفحة : -الباب الفرعي: ٘الصف :
 اجلملة ُه َعَلى َأْف َحِفظَُو ُطْوَؿ يَػْوِموِ َيْشُكرَ وَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جواز تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٗ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٚالصفحة : -الباب الفرعي: ٙالصف :
 اجلملة يَقْوؿُ ُُثَّ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٘٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٚالصفحة : -الباب الفرعي: ٚالصف :
ـَ ِمْن نَػْوِمِو   اجلملة اللََّو َعَلى نِْعَمِة النَّوـِ  َيْشُكرُ َوِإَذا قَا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٙ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٛالصفحة : -الباب الفرعي: ٓٔالصف :
 اجلملة َأَوالً  يَػُقْوؿَ َوِمْن َعاَدتِِو أَْيُضا ِإَذَأَكَل : َأْف 

فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٚ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٛالصفحة : -الباب الفرعي: ٔٔالصف :
ـَ, َويَػُقْوؿُ  يَػْعَلمُ ألَنَُّو   اجلملة َأفَّ اللََّو ُىَو الَِّذى َأْوَجَدلَُو الطََّعا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 
 



 ٛ٘دنرة البطاقة : ٚالباب : ٛالصفحة : -الباب الفرعي: ٗٔالصف :
 اجلملة ُو اجلَنَّةَ يُْدِخلُ َوَسْوَؼ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 تقديره ىوضمري مسترت جوازا 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜ٘دنرة البطاقة : ٛالباب : ٛالصفحة : ٔالباب الفرعي: ٖالصف :
 اجلملة قَػْلَبَك ِبََحبَِّتوِ  ََتَْلَ وَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٓٙدنرة البطاقة : ٛالباب : ٛالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة ُو َأْكثَػَر ِمْن زَلَبَِّتَك ِلَواِلَدْيكَ حتُِبَّ َحَّتَّ 

نصبو فتجة ظهرة فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة 
ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو 

 ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٔٙدنرة البطاقة : ٛالباب : ٛالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة زَلَبََّة اللَِّو َورَِضاهُ لِتَػَناَؿ فَاتَِّبْعُو ىِف ِسيػْرَتِِو, َوْاْعَمْل بَِنَصاِئِحِو 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة 
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٙالبطاقة :دنرة  ٜالباب : ٜالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة األََدَب ىِف َمْنزِلِوِ  يُػرَاِعىَ َأْف 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 تقدير ىو   جوازا

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
 

 ٖٙدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوِلَديْوِ زَنْرَتِـَ بَِأْف 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب 
 



 ٗٙدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأَحًدا ِمنػُْهمْ  بُ يُػْغضِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٘ٙدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأَخاُه الَكِبيػْرَ  يُػَعاِندَ َوالَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٙٙدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَ سُنَاِصمَ  أَخاُه الصَِّغيػْرَ 

فعل  فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٚٙدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٗالصف :
ـَ   اجلملة َوالَ يُػْؤِذىَ  اخلَاِد

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
  

 ٛٙدنرة البطاقة : ٜالباب : الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة الَ  تَِلْيقُ  بِوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٙدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
ْنزِؿِ 

َ
 اجلملة َوَأْف زُنَاِفطَ  َعَلى أََدَواِت ادل

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٓٚدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :



 اجلملة َفالَ َيْكِسرَ  اأَلَواِِنَ 
فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 

مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٔٚدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوالَ يُػَغيػِّرَ  األَبْػَوابَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٚدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕ: الصف
 اجلملة َوالَ يُػْفِسدَ  اأَلْشَجارَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٚدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :



ـَ َوالشَّرَابَ  ـُ  لَُو الطََّعا  اجلملة يُػَقدِّ
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

مسترت جوازا تقديره ىوضمري   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٗٚدنرة البطاقة : ٜالباب : ٜالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَ يُػْؤِذيْ وِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مضارع معتل األخر بالياء مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل 

 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٘ٚدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة يَػْغَتِسلُ   ُكلُّ َصَباٍح َوَمَساءً 

وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع 
 

 ٙٚدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٕالصف :



 اجلملة وَ يَػْعتَنِىى بَِنظََفِة َماَلِبِسِو وَُكتُِبوِ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 

مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 
 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٚٚدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٕ: الصف
 اجلملة وَ َيَضعُ َها ُمرَتػََّبًة ىِف زَلٍَل َخاصٍ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

ىوضمري مسترت جوازا تقديره   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٛٚدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَ يَػَتَمخَّطُ  ىِف ثَػْوبِوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٚدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :



 اجلملة َوالَ يَػْبُصقُ  َعَلى اْلَقاَعةِ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 

آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو  يف
 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٓٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َوالَ يُػَوسِّخُ  األَبْػَوابَ 

الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٔٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َوالَ َيْكُتبُ  ىِف ْاجُلْدرَافِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٘الصف :



 اجلملة َأْو يَػَتَسلَّقُ  اأَلْشَجارَ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َوالَ يَػْلَعُب بَِرْمِى اأَلْحَجارِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

تقديره ىوضمري مسترت جوازا   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٗٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٜالصفحة : -الباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َكْياَل َيْكِسرَ  ُزَجاَج النػََّواِفدَ 

فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٘ٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٚالصف :



 اجلملة وََكاَف َعْبُداللَِّو ُيَصاِفحُ  َوِلَديْوِ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٙٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٜالصف :
ـِ   اجلملة َوالَ زنُِبُّ َأْف رَنِْلسَ  َمَع اأَلْخَدا

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع صحيح األخر منصوبفعل 
 

 ٚٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٜالصف :
 اجلملة َوالَ سُنَْبُ  َأَحًدا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٛٛ:دنرة البطاقة  ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٜالصف :



 اجلملة ِبَا يَػَقعُ  ىِف ِمْنزِلِوِ 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٛدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الفرعي :الباب  ٓٔالصف :
ـَ  ُمَبكِّرًا  اجلملة َوِمْن َعاَدتِِو َأْف يَػَنا

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  األخر منصوبفعل مضارع صحيح 
  

 ٜٓدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٓٔالصف :
 اجلملة وَ يَػُقْوـَ  ُمَبكِّرًا

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٔدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٓٔالصف :



 اجلملة َوَأْف زُنَاِفظَ  َعَلى َصَلَواتِوِ 
فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 

ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو 
 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٜدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٔٔالصف :
 اجلملة وَ ُيطَاِلعَ  ُدُرُسوُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
بأخره شيئمضارع صحيح اآلخر ومل يتصل   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٜدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٔٔالصف :
 اجلملة َوالَ يَػْلَعبَ  ِإالَّ ىِف َوْقِت اللَِّعبِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٗدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٕٔالصف :
 اجلملة َوَأْف َيْسَمعَ  َنَصاِئَح أَبِْيِو َو أُمِّوِ 



أخره ألنو فعل  فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜ٘دنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٖٔالصف :
 اجلملة ِبَذِلَك يَػَناؿُ  َعْبُد اللَِّو رَِضى واِلَدْيِو َوأَْىِلوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٙدنرة البطاقة : ٓٔالباب : ٓٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٖٔالصف :
 اجلملة وَ يَعِْيشُ  َمَعُهْم َسِعْيًدا َمْسُرْورًا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  األخر مرفوعفعل مضارع صحيح 
 

 ٜٚدنرة البطاقة : ٔٔالباب : ٓٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة أُمَُّك َرِحْيَمٌة ِبَك, وَ حتُِبُّ َك َكثِيػْرًا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء 
 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٛدنرة البطاقة : ٔٔالباب : ٓٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة وَ تَػَتَمّنَّ  َأْف َتُكْوَف َأْحَسَن اأَلْوالَدِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر 

 باأللف وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بااللف
 

 ٜٜدنرة البطاقة : ٔٔالباب : ٓٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوتَػَتَمّنَّ َأْف َتُكْوفَ  َأْحَسَن اأَلْوالَدِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٓٓٔ:دنرة البطاقة ٔٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
ا ِإَذا ِفرِْحتَ   اجلملة تَػْفرِحُ  ِجدِّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 
 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت 
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع

 

 ٔٓٔدنرة البطاقة: ٔٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وَ حَتَْزفُ  ِإَذا َحزِْنتَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٓٔدنرة البطاقة: ٔٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
َواءِ   اجلملة فػَ َتْجَتِهدُ  ىِف ِإْحَضاِر الدَّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٓٔدنرة البطاقة: ٔٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
َفاءِ   اجلملة وَ َتْدُعو َلَك بِالشِّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة   اإلعراب



أخره منع من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر بالواو مقدرةعلى 
 وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدير أنت
 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالواو

 

 ٗٓٔدنرة البطاقة: ٔٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َوالَ َتْسرَتِْيحُ  ِإالَّ ِإَذاتَػَعافَػْيَت ََتَاًما

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٘ٓٔدنرة البطاقة: ٔٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالفرعي :الباب  ٔالصف :
 اجلملة َكْيَف تَػتْػَعبُ  أُمَُّك ىِف تَػْربَِيِتوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٙٓٔدنرة البطاقة: ٔٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة لِ تَػْعِرؼَ  َحالََتَك ىِف ِصَغرِؾَ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة    اإلعراب



ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 
 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت  

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٚٓٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة إِنََّك الَ تَػْقِدرُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٛٓٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْف ََتْزِىَ  أُمُّكَ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير أنت   وجوبا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
 

 ٜٓٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوَما َعَلْيَك ِإالَّ َأْف تَػْعَملَ  ِِبَِذِه األََدابِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب 
 

 ٓٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة يُػَفرِّحُ  قَػْلبَػَها

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

مسترت جوازا تقديره ىو ضمري  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٔٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َو تَػْبَتَسمَ  أََماَمَها َداِئًما

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ ُتَصاِفحَ َها ُكلَّ يَػْوـٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ َتْدُعوَ  ذَلَا ِبطُْوِؿ الُعْمرِ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالواو ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير أنت   وجوبا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالواو
 

 ٗٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوَأْف حَتَْذرَ  ِمْن ُكلِّ َشئٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر منصوب 
 

 ٘ٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َفاَل تَػْعِبسَ  ِبَوْجِهكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  مضارع صحيج األخر منصوبفعل 
 

 ٙٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
َها   اجلملة َوالَ َتْكِذبَ  َعَليػْ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير أنتوجوبا   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر منصوب
 

 ٚٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو َتْشِتمَ َها

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر منصوب
 

 ٛٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو تَػَتّكلَّمَ  أََماَمَها ِبَكاَلـٍ قَبِْيحٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع 
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر منصوب
 

 ٜٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
َها بَػَعنْيٍ َحاَدةٍ   اجلملة َأوْ تَػْنظُرَ  إِلَيػْ

نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر منصوب
 

 ٕٓٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَ تَػْرَفعَ  َصْوَتَك فَػْوَؽ َصْوِِتَا

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر منصوب
 

 ٕٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٔٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
ـَ الضَّْيفِ   اجلملة َفاَل َتْطلُبْ ُو أََما

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع   اإلعراب



صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 
 أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر رلـز
 

 ٕٕٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٕٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
َها  اجلملة َوالَ تَػْغَضبْ  َأْو تَػْبِك أَوتُػَهْمِهْم َعَليػْ

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر رلـز
 

 ٖٕٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٕٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
َها  اجلملة َوالَتَػْغَضْب َأْو تَػْبكِ  أَوتُػَهْمِهْم َعَليػْ

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن 
السكوف ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء وفاعلو ضمري مسترت وجوبا 

 تقديره أنت 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر رلـز بالياء
 

 ٕٗٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٕٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٙالصف :
َها  اجلملة َوالَتَػْغَضْب َأْو تَػْبِك أَو تُػَهمْ ِهْم َعَليػْ

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع   اإلعراب



بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره صحيح األخر ومل يتصل 
 أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر رلـز
 

 ٕ٘ٔدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأْف رَنِْلَس ِعْنَدَىا يفْ البَػْيِت لِ َيْخُدمَ َها

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيج األخر منصوب
 

 ٕٙٔالبطاقة:دنرة  ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َفَكاَف َصاِلٌح تَارًَة َيْشرَتِى ذَلَا َدَواءً 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوع بالياءفعل مضارع معتل األخر 
 

 ٕٚٔدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٘الصف :
ـٍ  َها ُكلَّ َما حَتَْتاجُ  إِلَْيِو ِمْن َطَعا ـُ إِلَيػْ  اجلملة َويُػَقدِّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر 
 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٛٔدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة وَ َيَسلِّى قَػْلبَػَها بِالَكاَلـِ اجَلِمْيلِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٜٕٔدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٛالصف :
تَػَها  اجلملة َوالَ يَػَزؿُ  يَْدُعو اللََّو َأْف زَنَْفَظ أُمُُّو َويُِدْْيَ ِصحَّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع 
 

 ٖٓٔدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٛالصف :
تَػَها  اجلملة َوالَيَػَزُؿ يَْدُعو اللََّو َأْف زَنَْفَظ أُمُُّو َويُِدْْيَ ِصحَّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة   اإلعراب



من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر بالواو  مقدرةعلى أخره منع
 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو
 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالواو

 

 ٖٔٔدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٛالصف :
تَػَها  اجلملة َوالَيَػَزُؿ يَْدُعو اللََّو َأْف زَنَْفظَ  أُمُُّو َويُِدْْيَ ِصحَّ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
 مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٔدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٛالصف :
تَػَها  اجلملة َوالَيَػَزُؿ يَْدُعو اللََّو َأْف زَنَْفَظ أُمُُّو وَ يُِدْيَْ  ِصحَّ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٕٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة فَػُهَو سَنْرُُج  كُّلَّ يَػْوـٍ ِمَن البَػْيِت 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



ىوضمري مسترت جوازا تقديره   
 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 

 

 ٖٗٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٕٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة فػَ َيْذَىبُ  ِإََل الدُّكَّافِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖ٘ٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٕٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة لِ ُيَحصِّلَ  َماالً يُػْنِفُقُو َعَلْيكَ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٙٔالبطاقة:دنرة  ٗٔالباب : ٕٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة لُِيْخصَِّل َما الً يُػْنِفقُ ُو َعَلْيكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو. 
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع

 

 ٖٚٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوأَبُػْوَؾ زُنَاِفظُ  َعَلى ِصحَِّتكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  األخر مرفوعفعل مضارع صحيح 
 

 ٖٛٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة وَ زَنُْرسُ َك ِمْن ُكلِّ َما يُػْؤِذؾَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٖٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة فَِإنَُّو زنَْ َزفُ   َكِثيػْرًا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع



 

 ٓٗٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَ يَػْفرَحُ  إالَِّإَذا تَػَعافَػْيتَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٔٗٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٖٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوأَبُػْوَؾ يُػَفكُِّر  ُكلَّ َوْقتٍ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٗٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٖٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
ْدَرَسةَ 

َ
 اجلملة َوِلَذاِلَك يُْدِخلُ َك ادل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع



 

 ٖٗٔدنرة البطاقة: ٗٔالباب : ٖٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
ْستَػْقَبِل َرُجاًل َكاِماًل 

ُ
 اجلملة لِ َتُكْوفَ  ىِف ادل

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٗٗٔالبطاقة:دنرة  ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة يَػْلَزمُ َك َأْف تَػَتأَدََّب َمَع أَبِْيكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٘ٗٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة يَػْلَزُمَك َأْف تَػَتأَدَّبَ  َمَع أَبِْيكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب



 

 ٙٗٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َكَما تَػَتأَدَّبُ  َمَع أُمَِّك 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٚٗٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ َتْسَمعَ  َنَصاِئَحوُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٛٗٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة أِلَنًَّو الَ يَْأُمرُ ؾَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٜٗٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة ِإالَّ ِبَشٍئ يَػنػَْفعُ كَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٓ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
َهاَؾ ِإالَّ َعْن َشٍئ َيُضرُّؾَ   اجلملة َوالَ يَػنػْ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر 

وفاعلو ضمري مسترت جزازا تقدير ىوباأللف   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٔ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
َهاَؾ ِإالَّ َعْن َشٍئ َيُضرُّ ؾَ   اجلملة َوالَيَػنػْ

ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٕ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوَأْف َتْطُلبَ  َداِئًما رَِضاهُ 

منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة بَِأْف حُتَاِفظَ  َعَلى ُكتُِبَك َو َماَلِبِسكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٗ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ تُػرَتػِّبػَ َها ىِف َمْوِضَعَها

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٘٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
َها  اجلملة َوالَ ُتَضيِّعَ  ثَػْيًئا ِمنػْ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  األخر منصوبفعل مضارع صحيح 
 

 ٙ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوَأْف ََتَْتِهدَ  ىِف ُمطَاَلَعِة ُدُرٍوِسكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٚ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َوَأْف الَ ُتَكلِّفَ  أَبَاَؾ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٛ٘ٔدنرة البطاقة: ٘ٔالباب : ٖٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َأْف َيْشرَتِىَ  َشْيًئا ِمْن اأَلْشَياءِ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
 

 ٜ٘ٔدنرة البطاقة: ٙٔالباب : ٗٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َوَلِكْن مَلْ َيْسَمْع  َكاَلَموُ 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
 األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٓٙٔدنرة البطاقة: ٙٔالباب : ٗٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :
ـَ   اجلملة فَػَلْم َيْسَتِطعْ  َأْف يَػَنا

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
 األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٔٙٔالبطاقة:دنرة  ٙٔالباب : ٗٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َأْو يَأُكلَ 



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٙٔدنرة البطاقة: ٙٔالباب : ٗٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوَلِكْن أَبُػْوُه مَلْ يُػَباؿِ  ِبَذِلكَ 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن السكوف 
 ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر رلـز بالياء
 

 ٖٙٔدنرة البطاقة: ٙٔالباب : ٗٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٚالصف :
 اجلملة أِلَنَُّو زنُِبُّ َأْف َيْشَتِفىَ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع معتل األخر منصوب بالياءفعل 
 

 ٗٙٔدنرة البطاقة: ٙٔالباب : ٗٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٜالصف :
 اجلملة َحَّتَّ َيْسَلمَ  ِمَن األََذى 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة    اإلعراب



ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 
 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٘ٙٔدنرة البطاقة: ٙٔالباب : ٗٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٓٔالصف :
 اجلملة وَ يَعِْيشَ  ىِف رَاَحةٍ 

بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٙٙٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة فَِإَذ أََرْدَت َأْف يَػْفرَحَ  ِمْنَك أَبُػْوَؾ َو أُمِّكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٚٙٔدنرة البطاقة: ٚٔ:الباب  ٘ٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة بَِأْف حَتْرَتِـَ  َأَخاَؾ الَكِبيػْرَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوابا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٛٙٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َوَأْف تَػْرَحمَ  َأَخاَؾ الصَِّغيػْرَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوابا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  صحيح األخر منصوبفعل مضارع 
 

 ٜٙٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘الصف :
ْتمِ   اجلملة َوَأْف الَ تُػْؤِذيػَ ُهَما بِالضَّْرِب َأوِالشَّ

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير أنت   وجوبا  

 اإلعراب

 اجلنس  بالياءفعل مضارع معتل األخر منصوب 
 

 ٓٚٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوالَ تَػتَػَقاَطعَ  َمَعُهَما

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوابا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٔٚٔالبطاقة:دنرة  ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َأوْ تُػَغيػِّرَ  لُْعَبتَػُهَما 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوابا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٚٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة الَ تَػتَػنَػزَعْ  َمَع َأِخْيَك َأْو ُأْخِتكَ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٚٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َو َعَلْيَك َأْف َتْصَبَ  َوتَػتَػَناَزَؿ َداِئًما

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
تقدير أنتوجوابا   

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٗٚٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وَ ُيَسبِّبُ  رَِضاذُنَا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٘ٛٔدنرة البطاقة: ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة لَِئلَّ يَػْغَلطَ  َمرًَّة ُأْخَرى

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٙٚٔالبطاقة:دنرة  ٚٔالباب : ٘ٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
َخاَصَمةَ 

ُ
 اجلملة أِلَنػََّها ُتَسبِّبُ  احِلْقَد َوادل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 
أنت ضمري مسترت وجوابا تقديره   
 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 

 

 ٚٚٔدنرة البطاقة: ٛٔالباب : ٘ٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٔالصف :
ْدَرَسِة َمًعا

َ
 اجلملة َيْذَىَبافِ  ِإََل ادل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : وااللف ضمري متصل مبين على 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع
 

 ٛٚٔدنرة البطاقة: ٛٔالباب : ٘ٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٕالصف :
َها َسِويِّا  اجلملة وَ يَػْرِجَعافِ  ِمنػْ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
ألنو من األفعاؿ اخلمسة : وااللف ضمري متصل مبين على نيابة عن الضمة 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع
 

 ٜٚٔدنرة البطاقة: ٛٔالباب : ٘ٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ يَػتَػَعاَونَافِ  َعَلى أََداِء َواِجَباِِتَِما

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف   اإلعراب



نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : وااللف ضمري متصل مبين على 
 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع
 

 ٓٛٔالبطاقة:دنرة  ٛٔالباب : ٘ٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٕالصف :
ْدَرَسِة 

َ
ْنزِِؿ َو ىِف ادل

َ
 اجلملة فػَ ُيطَاِلَعافِ  ُدُرُسُهَما ىِف ادل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : وااللف ضمري متصل مبين على 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  من أفعاؿ اخلمسة مرفوع فعل مضارع
 

 ٔٛٔدنرة البطاقة: ٛٔالباب : ٙٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وَ يَػْلَعَبافِ  َوْقَت الَِّعِب َمًعا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
متصل مبين على نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : وااللف ضمري 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع
 

 ٕٛٔدنرة البطاقة: ٛٔالباب : ٙٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة فَِإفِّ أُرِْيُد َأْف أُْىِدىَ  إِلَْيِو ُنْسَخًة ِمْن َىَذاالِكَتابِ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب   اإلعراب



مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
تقدير أنا   وجوبا  

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
 

 ٖٛٔدنرة البطاقة: ٛٔالباب : ٙٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٛالصف :
 اجلملة فَِإَذا َأُخْوُه يُػرَاِجعُ  ُدُرْوَسُو 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٗٛٔدنرة البطاقة: ٛٔالباب : ٙٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٚٔالصف :
 اجلملة لِ َتِعْيُشْوا ىِف َسَعاَدٍة وَِىَناٍء 

فعل مضارع بِأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو حذؼ النوف نيابة 
عن الفتحة ألنو من األفعاؿ اخلمسة وااللف ضمري متصل مبين على 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة منصوب
 

 ٘ٛٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة أِلَنػَُّهْم زنُِبػُّْونَ ُو أَْيًضا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري متصل مبين على 

 اإلعراب



زلل رفع فاعلوالسكوف ىف   
 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع

 

 ٙٛٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وَ زنُِبػُّْوفَ  َواِلَديْوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
اخلمسة : وااللف ضمري متصل مبين على نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع
 

 ٚٛٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة وَ يُػْرِضى أَقَارِبَُو َداِئًما

وعالمة رفعو ضمة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر 

 باأللف وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بااللف
 

 ٛٛٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة بَِأْف شَنَْتِثلَ  َأَواِمرَهُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 اإلعراب



 جوازا تقدير ىو
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب

 

 ٜٛٔالبطاقة:دنرة  ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة وَ يَػُزْورَ ُىْم َوقْػًتا بَػْعَد َوْقتٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٓٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٕالفرعي :الباب  ٖالصف :
 اجلملة وَ زَنَْزفَ  ِإَذا َحزِنُػْوا 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٔٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َوالَ ُيِسئَ  األََدبَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 اإلعراب



 جوازا تقدير ىو
 اجلنس  صحيح األخر منصوبفعل مضارع 

 

 ٕٜٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ َيْسَأؿُ  َعنْػُهْم ِإَذا مَلْ يَػَرُىمْ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٜٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َوَيْسَأُؿ َعنْػُهْم ِإَذا مَلْ يَػرَ ُىمْ 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن السكوف 
 ألنو فعل مضارع معتل األخر بااللف وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر رلـز بااللف
 

 ٜٗٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َوالَ َيْسرَتِْيحُ  ىِف َوْقِت النػُّْزَىةِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب



 اجلنس  مضارع صحيح األخر مرفوعفعل 
 

 ٜ٘ٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوزنُِبُّ َأْف ُيَساِعدَ ُىْم ِإَذا اآْحَتاُجْوا ِإََل َشئٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٙٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َوالَ سُنَاِصمَ ُهمْ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٚٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َأْو يُػَقاِطعَ ُهمْ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٛٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َأْو يُػَعبِّسَ  ىِف َوُجْوِىِهمْ 

فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٜٔدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َبْل يَػْبَتِسمَ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٓٓدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
ْيلٍ   اجلملة وَ يَػَتَكلَّمَ  َمَعُهْم ِبَكاَلـٍ َجَِ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٔٓدنرة البطاقة: ٜٔ: الباب ٚٔالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة الَواَلُد الَِّذْي زُنِْسنُ  َإََل أََقارِبِوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٕٓدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٗالفرعي :الباب  ٔالصف :
 اجلملة وَ ُيَكثػِّرُ  اللَُّو رِْزقَوُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٕٓدنرة البطاقة: ٜٔالباب : ٚٔالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ يَُطوِّؿُ  ُعْمرَهُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  صحيح األخر مرفوعفعل مضارع 
 



 ٕٗٓدنرة البطاقة: ٕٓالباب : ٛٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة يَػْلَبسُ  ثَػْوبًا ُُمَزَّقًا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

مسترت جوازا تقديره ىوضمري   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕ٘ٓدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َخاِدُمَك ُىَو الَِّذْي َيْشَتِغلُ  ىِف بَػْيِتكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو  يف آخره

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٙٓدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة يُػرَتِّبُ  أثَاثَوُ 

وعالمة رفعو ضمة ظاىرة  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٕٚٓدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة وَ يُػَنظِّفُ  َساَحَتوُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٛٓدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ َيْكُنسُ  قَاَعَتوُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٕٓدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وََكَذاِلَك َخاِدَمُتَك َفِهَي َتطَْبخُ  َطَعاَمكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٕٓٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وَ تَػْغِسلُ  َماَلَِبَسكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
وفاعلو  يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٔٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وَ ُتَساِعدُ  أُمََّك ىِف َأْشَغاذِلَا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٕٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٛٔالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة وَ َتْذَىبُ   ُكلَّ يَػْوـٍ َإََل السُّْوؽِ 

مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٖٕٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َأْف َتْستَػْعِملَ  اأَلْخاَلَؽ احَلَسَنَة َمَع اخلَاِدـِ واخلَاِدَمةِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٗٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕ: الصف
 اجلملة َوالَ تُػْؤذِ ِه َأْو تَػَتَكبػَّْر َعَلْيوِ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن 
السكوف ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء وفاعلو ضمري مسترت 

 وجوباتقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  بالياء رلزـوفعل مضارع معتل األخر 
 

 ٕ٘ٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َوالَتُػْؤِذِه َأْو تَػَتَكبػَّرْ  َعَلْيوِ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
ضمري مسترت وجوبا تقدبره صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس   رلزـوفعل مضارع صحيح األخر 
 



 ٕٙٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
َهرْ هُ   اجلملة َوِإَذا َغِلَط َفاَل تَػنػْ

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره صحيح األخر ومل 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  رلزـوفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٚٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
ـِ   اجلملة َوالَ تَػْنُسبِ  الَغَلَط ِإََل اخلَاِد

العلة نيابة عن فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو حذؼ حرؼ 
السكوف ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء وفاعلو ضمري مسترت 

 وجوباتقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  بالياء رلزـوفعل مضارع معتل األخر 
 

 ٕٛٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوِإَذا َدَعْوتَُو فَػَلْم رنُِبْ َك َحاالً 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
 األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  رلزـوفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٜٕٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :



 اجلملة َفاَل تَػْغَضبْ  َعَلْيوِ 
فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 

صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 
 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  رلزـوفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕٓدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
َا مَلْ َيْسَمعْ  َصْوَتكَ   اجلملة ألَنَُّو ُرِبَّ

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
 األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  رلزـوفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕٔدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َفاَل تَػْعَجلْ  ىِف ِعَتابِوِ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  رلزـوفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕٕدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوآْخَذْرَأْف َتْضرِبَ وُ 



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٕٕدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖ: الصف
 اجلملة َأْو تَػْبُصقَ  ىِف َوْجِهوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕٗدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َفاَل يَػْعَملُ  َذِلَك ِإالَّ الَواَلُد السَّيُِّئ اأَلْخاَلؽِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕ٘دنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
ْيُع النَّاسِ   اجلملة الَِّذْي يُػْبِغضُ ُو َجَِ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة   اإلعراب



يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 
 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو
 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 

 

 ٕٕٙدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٔالصف :
ـِ   اجلملة الَ ََتِْلسْ  َمَع اخلَاَد

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  رلـزفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕٚدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوالَ ُتَكلِّمْ ُو ِإالَّ ِبَقْدِر احلَاَجةِ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  رلـزفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕٛدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوالَ ََتْزَحْ  َمَعوُ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع   اإلعراب



صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 
 أنت

 اجلنس  رلـزفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٜٕٕدنرة البطاقة: ٕٔالباب : ٜٔالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َكْيالَ يَػَتَجرَّأَ  َعَلْيكَ 

فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٕٓدنرة البطاقة: ٕٕالباب : ٜٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوَلِكنَُّو مَلْ َيْسَمعْ  َنِصْيَحَتوُ 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىواألخر ومل يتصل بأخره شيئ   

 اإلعراب

 اجلنس  رلـزفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٕٔدنرة البطاقة: ٕٕالباب : ٕٓالصفحة : -الباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة وَ َيُدؿُّ  َعَلى ُسْوِء التػَّْربَِيةِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو
 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 

 

 ٕٖٕدنرة البطاقة: ٕٕالباب : ٕٓالصفحة : -الباب الفرعي : ٙالصف :
ـَ   اجلملة َأْف ِتُِنْيَ  اأَلْخَدا

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٖٕدنرة البطاقة: ٕٕالباب : ٕٓالصفحة : -الباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة وَ تَػَتَكبػَّرَ  َعَلْيِهمْ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٕٗدنرة البطاقة: ٕٕالباب : ٕٓالصفحة : -الفرعي :الباب  ٙالصف :
 اجلملة وَ َيْشُعُرْوفَ  ِمْثَل ُشُعْورِنَا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري متصل مبين على 

 اإلعراب



 السكوف ىف زلل رفع فاعلو
 اجلنس  مرفوعفعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة 

 

 ٖٕ٘دنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة أَبُػْوَؾ َو أُمَُّك زنُِبَّافِ  ِجيػْرَانَػُهَما

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
اخلمسة : وااللف ضمري متصل مبين على نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة 
 

 ٖٕٙدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة أِلَنػَُّهْم ُيَساِعُدْوفَ  َواِلَدْيَك َوْقَت ْاحلَاَجِة 

لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف فعل مضارع مرفوع 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري متصل مبين على 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة 
 

 ٖٕٚدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َفأُمَُّك َقْد َتْسَتِعيػْرُ  ِمنْػُهْم بَػْعَض األََدَواِت َواأَلَواِِن 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت
 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 

 

 ٖٕٛدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوُىْم يُِعيػُْرْونػَ َها َذاِلكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
متصل مبين على نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة 
 

 ٜٖٕدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة فَِإفَّ ِجيػْرَاَنَك يَأَتُػْوفَ  لِزِيَارَتِوِ 

ثبوت النوف  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري متصل مبين على 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة 
 

 ٕٓٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة وَ َيْدُعْوفَ  لَُو بِالَعاِفَيةِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري متصل مبين على 

 اإلعراب



 السكوف ىف زلل رفع فاعلو
 اجلنس  مرفوعفعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة 

 

 ٕٔٗالبطاقة:دنرة  ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ تَػْلَعبَ  َمَعُهْم بِأََدبٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٕٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوآْخَذْر َأْف تَػَتَخاَصمَ  َمَعُهمْ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٕٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
ُهمْ   اجلملة َأوْ تَْأُخذَ  لَُعبَػُهْم بَِغرْيِ ِإْذٍف ِمنػْ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 اإلعراب



تقدير أنتوجوبا   
 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 

 

 ٕٗٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٓالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأْو تَػْفَتِخرَ  َعَلْيِهْم ِباََلِبِسك

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو  مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕ٘ٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َفاَل تَْأُكلْ  َذِلَك َوْحَدؾَ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  رلـزفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٙٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َوَأْوالَُد ِجيػْرَِنَك يَػْنظُُرْوفَ  إِلِْيكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري متصل مبين على 

 اإلعراب



 السكوف ىف زلل رفع فاعلو
 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع

 

 ٕٚٗالبطاقة:دنرة  ٖٕالباب : ٕٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوآْخَذْر أَْيًضا َأْف َتْستَػْهْزئَ  ِِبِيػْرَِنكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٛٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٚالصف :
 اجلملة َأوْ تَػْرِمىَ  بُػيُػْوتَػُهْم 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير أنت   وجوبا  

 اإلعراب

 اجلنس  معتل األخر منصوب بالياءفعل مضارع 
 

 ٜٕٗدنرة البطاقة: ٖٕالباب : ٕٔالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٚالصف :
 اجلملة َأوْ تُػَوسِّخَ  ُجْدرَانَػَها

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 اإلعراب



تقدير أنتوجوبا   
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب 

 

 ٕٓ٘دنرة البطاقة: ٕٗالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأوْ يَػَتَشاتَُ  َمَعُهمْ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٔ٘دنرة البطاقة: ٕٗالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة وََكاَف يَػتَػَعلَّمُ  َمَع أَْوالَِدِجيػْرَنِوِ 

وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٕ٘دنرة البطاقة: ٕٗالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة وًَكلَّ يَػْوـٍ شَنِْشى َمَعُهمْ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 اإلعراب



 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو
 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء

 

 ٖٕ٘دنرة البطاقة: ٕٗالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٘الصف :
ْدَرَسةِ 

َ
 اجلملة ِإَذا أَرَاَد َأْف َيسيػْرَ  ِإََل ادل

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٕٗ٘دنرة البطاقة: ٕٗالباب : ٕٔالصفحة : -الباب الفرعي : ٙ:الصف 
 اجلملة وََكَذاِلَك ِإَذا أَرَاَد َأْف يَػْرِجعَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع صحيح األخر منصوبفعل 
 

 ٕ٘٘دنرة البطاقة: ٕ٘الباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة يَػُقْوـُ  ِمْن نَػْوِموِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



مسترت جوازا تقديره ىوضمري   
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع

 

 ٕٙ٘دنرة البطاقة: ٕ٘الباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  ُُثَّ يَػتَػَواَضأُ  

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٚ٘دنرة البطاقة: ٕ٘الباب : ٕٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  َوبَػْعَد َأْف يُػْفِطرَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٛ٘دنرة البطاقة: ٕ٘الباب : ٕٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  فػَ َيْسَتْأِذفُ  َواِلَدْيِو 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع

 

 ٜٕ٘دنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  يَػْنَبِغى لِلتػِّْلِمْيِذ َأْف شنَِِشىَ  ُمْسَتِقْيًما

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
 

 ٕٓٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  الَ يَػْلَتِفتُ  شَنِيْػًنا َواَلِِشَاالً بَِغرْيِ َحاَجٍة, 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٔٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  َوالَ يَػَتَحرَّؾُ  ِِبَرََكٍة 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع

 

 ٕٕٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
ا ىِف َمْشِيوِ   اجلملة  َوالَ ُيْسرِعُ  ِجدِّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٕٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  َوالَ يُػْبِطئُ  

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  األخر مرفوعفعل مضارع صحيح 
 

 ٕٗٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  َوالَ يَْأُكلُ  أْو يُػَغّنِّ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



جوازا تقديره ىوضمري مسترت   
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع

 

 ٕ٘ٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  َوالَيَْأُكُل أْو يُػَغّنِّ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
فعل مضارع معتل األخر بالياء مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو 

 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٕٙٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  َأْو يَػْقرَأُ   ِكَتابَُو َوُىَو شَنِْشى

واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٚٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  ِلَكْياَل َيْسُقطَ 

فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 اإلعراب



تقدير ىو   جوازا  
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب

 

 ٕٛٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  َأوِ يَػتَػَوسَّخَ  ثَػْوبَوُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٕٙدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
ـَ  بَِأَحدٍ   اجلملة  ِلَكْياَل َيْصَطِد

فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٓٚدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٕالفرعي :الباب  ٕالصف :
 اجلملة  َأوْ َيِضْيعَ  َعَلْيِو َشئٌ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 اإلعراب



 جوازا تقدير ىو
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب

 

 ٕٔٚدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٕٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  َوَأْف الَ يَِقفَ  ىِف الطَّرِْيقِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٕٚدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َأوْ َيستَػْوِقفَ  َأَحَد ُزَماَلئِوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٕٚدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
ْدَرَسةِ 

َ
 اجلملة  َحَّتَّ الَ يَػَتَأخَّرَ  َعْن ِمَعاِد ادل

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 اإلعراب



 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب

 

 ٕٗٚالبطاقة:دنرة  ٕٙالباب : ٖٕالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
َفاَلشَنْزَْح َمَعُهمْ    اجلملة 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
 صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٕ٘ٚدنرة البطاقة: ٕٙ:الباب  ٖٕالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  َوالَ يْرَفعْ  َصْوتَُو ِإَذا َتَكلَّمَ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
 صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٕٙٚدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٖٕالصفحة : ٖالفرعي :الباب  ٕالصف :
 اجلملة  َوالَ َيْستَػْهزِئْ  بَِأَحدٍ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
 صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 



 ٕٚٚدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٖٕالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
َهَذبِ 

ُ
 اجلملة  َوالَ يَِلْيقُ  بِالتػِّْلِمْيِذ ادل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

تقديره ىوضمري مسترت جوازا   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٛٚدنرة البطاقة: ٕٙالباب : ٖٕالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٔالصف :
ـَ َعَلى َمْن ُيَصِدَفُو ىِف الطَّرِْيِقوِ   اجلملة  َوالَ يَػْنسَ  السَّاَل

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن 
السكوف ألنو فعل مضارع معتل األخر بااللف وفاعلو ضمري مسترت جوازا 

 تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر رلـز بااللف
 

 ٜٕٚدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة ِإَذَوَصَل الِتلِمْيُذِإََل َمْدَرَسِتِو شنََِسحُ  ِحَذاَءُه 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٕٓٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  فػَ يَػْفَتحُ  بَابَُو بُِلْفطٍ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٔٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٔالفرعي :الباب  ٕالصف :
 اجلملة  وَ ُيَسلِّمُ  َعَلى ُزَماّلئِِو 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع صحيح األخر مرفوعفعل 
 

 ٕٕٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘الصف :
ـٍ   اجلملة  وَ َيْستَػْقِبلُ ُو ِبُكلِّ أََدٍب َوآْحتَػرَا

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٖٕٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  َوالَ يَػَتَكلَّمُ  

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٗٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  فػَ يَػْقِصدُ  َمْقَعَدُه 

وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕ٘ٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  وَ رَنِْلسُ  ِجْلَسًة طَيَِّبةً 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٕٙٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  بَِأْف َيْسَتِقْيمَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٚٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َوالَ يُػَعوِّجَ  َظْهرَهُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٛٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َوالَ زُنَرِّؾَ  رِْجَلْيوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٜٕٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َوالَ يُػَزِحمَ  َغيػْرَهُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  األخر منصوبفعل مضارع صحيح 
 

 ٜٕٓدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٖٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َوالَ َيَضعَ  رِْجاًل َعَلى رِْجلٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

ىو جوازا تقدير  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٕٔدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة  َوالَ يَػْعَبثَ  بَِيَديْوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٕٜٕدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  َوَأْف يُػْنِصتَ  لِلدَّْرسِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٜٕدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
ًنا َواَلِِشَاالً   اجلملة  َوالَ يَػْلَتِفتَ  شَنِيػْ

ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٕٗدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة  َبْل يُػَقاِبلَ  َأْسَتاَذهُ 

نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 



 ٜٕ٘دنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  َوالَ ُيَكلِّمَ  َأَحًدا 

مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٕٙدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  َأوْ ُيْضِحكَ ُو 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٕٚدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  أِلَفَّ َذاِلَك شَنْنَػعُ ُو َعْن فَػْهِم الدَّْرسِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 



 ٜٕٛدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َوِإَذامَلْ يَػْفَهمْ  ُدُرَسوُ 

فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
 األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٜٜٕدنرة البطاقة: ٕٚالباب : ٕٗالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َفاَلبُدَّ َأْف َيْسُقطَ  ىِف اإِلْمِتَحافِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

ىوجوازا تقدير   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٓٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
ًعا ىِف زَلَِلَها يػْ  اجلملة  بَِأْف يُػرَتػِّبػَ َها َجَِ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٔٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :



 اجلملة   َكْيالَ تَػتَػَغيػَّرَ 
فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير أنت   وجوبا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  َأْو َتِضْيعَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة  َأْو تَػتَػَوسَّخَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٗٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :



 اجلملة  َوِإَذامَلْ يُػرَتػِّبػْ َها
فعل مضارع رلزـو بلم وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 

 األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدبره ىو
 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖ٘ٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
َها  اجلملة  َفالَبُدَّ َأْف يَػتػَْعبَ  ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا ِمنػْ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٙٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة  وَ َيْذَىبَ  َعَلْيِو الَوْقُت ىِف التَػْفتِْيشِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىوجوازا   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٚٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َويَػْنَبِغى لَُو َأْف يُػَغلِّفَ   ُكتَُبُو َوَدفَاتِرَهُ 



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو  مضارع صحيح اآلخر

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٛٓدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َحَّّت الَ تَػَتَمزَّؽَ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖٓالبطاقة:دنرة  ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة  َأْو تَػتَػَوسَّخَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٓٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة  َوْلَيْحَذْر َأْف يَػْلَحسَ  َأَصابَِعُو 



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٔٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة  ِإَذا أَرَاَد َأْف يُػَقلِّبَ  َأْورَاَؽ ُكتُِبِو َوَدفَاتِرِهِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٛالصف :
 اجلملة  َحَّتَّ الَ َيْسُقطَ  فَػيَػْنَكِسرَ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
  

 ٖٖٔالبطاقة:دنرة  ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٜالصف :
 اجلملة  َحَّتَّ الََيْسُقَط فػَ يَػْنَكِسرَ 



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٗٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٜالصف :
 اجلملة َوِإَذا أَرَاَد َأْف َيُسنَّ وُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖ٘ٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕٗالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٓٔالصف :
 اجلملة َوَلِكْن َيْستَػْعِملَ  ادلِْقَلَمَة َأوِادلِبػْرَاَةَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

ىو جوازا تقدير  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٙٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔٔالصف :
 اجلملة َوْلَيْحَذْر َأْف شَنَصَّ  الَقَلَم ِبَشَفتَػْيوِ 



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٚٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔٔالصف :
 اجلملة َأْو شَنَْسحَ   ِكَتابَػَتُو بِرِْيِقوِ 

ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٛٔدنرة البطاقة: ٕٛالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕٔالصف :
َر بِثَػْوبِوِ   اجلملة َأوْ يُػَنشِّفَ  احلِبػْ

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖٔدنرة البطاقة: ٜٕالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٖالصف :
ْدَرَسِة َوأَبْػَواِِبَا

َ
 اجلملة َوالَ َيْكُتبَ  َعَلى ُجْدرَاِف ادل



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٓدنرة البطاقة: ٜٕالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘الصف :
َها  اجلملة َأوْ يَػَتَمخَّطَ  َعَليػْ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٔدنرة البطاقة: ٜٕالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٘: الصف
 اجلملة َأوْ يَػْرِمىَ  بُػرَايََة ادلِْرَسمِ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
 

 ٕٕٖدنرة البطاقة: ٜٕالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوَلِكْن  َيْطَرحَ َها ىِف الَسَلِة اخلَاَصِةِِبَا 



فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر منصوب بالياء
 

 ٖٕٖدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة يُػَهذِّبُ  َأْخالََقكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٖٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
َفُعكَ   اجلملة وَ يُػَعلِّمُ َك الِعْلَم الَِّذى يَػنػْ

مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة فعل مضارع 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٖ٘دنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة وَ يَػْنَصحُ َك بَِنَصاِئِح ُمِفْيَدةٍ 



فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٖٙدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕ٘الصفحة : ٔالفرعي :الباب  ٗالصف :
 اجلملة وَ يَػْرُجوْ  َأْف َتُكْوَف ىِف ًمْستَػْقَبِلكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا التعذر ألنو فعل مضارع معتل األخر بالواو 

ىووفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالواو
 

 ٕٖٚدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َكَما حَتْرَتِـُ  َوِلَدْيكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٖٛدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة بَِأْف ََتِْلسَ  أََماَمُو بِأََدبٍ 



فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٕٖدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َوِإَذا َتَكلََّم َفالَ تَػْقَطْع  َكاَلَموُ 

بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع فعل مضارع رلزـو 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٖٓدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
ُرْوسِ   اجلملة َوآْسَتِمْع ِإََل َما يُػْلِقيْ ِو ِمَن الدُّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفووع بالياء
 

 ٖٖٔدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وِإَذا مَلْ تَػْفَهمْ  َشْيًئا ِمْن ُدُرْوِسكَ 



فعل مضارع رلزـو بلمى وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع صحيح 
 األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٕٖٖدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َحَّتَّ يَْأَذفَ  َلَك ىِف السَُّؤؿِ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
  

 ٖٖٖالبطاقة:دنرة  ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوالَ رَنُْوزُ  َأْف َتُِْيَب ِإَذا َسَأَؿ َغيػَْرؾَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو 

 اإلعراب

 اجلنس  مرفوعفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٖٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوالَ رَنُْوُز َأْف َتُِْيبَ  ِإَذا َسَأَؿ َغيػَْرؾَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖ٘دنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة فَػُقْم ِبَواِجَباِتَك َوِىَي َأْف تُػَواِظبَ  َعَلى احُلُضْوِر ُكلَّ يَػْوـٍ 

ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖٙدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َفالَ َتِغْيبَ 

ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖٚدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو َتَِئَ  ُمَتَأخِّرًا ِإالَّ ِلُعْذِر َصِحْيحٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖٛدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
ُخْوِؿ ىِف الَفْصِل بَػْعَد اإِلْسرتَاَحةِ   اجلملة َوَأْف تُػَباِدرَ  أَْيًضا ِإََل الدُّ

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٜٖٖدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة فَِإَذ َعاتَػَبَك األْسَتاُذ تَػْعَتِذرُ  أََماَمُو بَِأْعَذاٍر بَاِطَلةٍ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٓٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َوَأْف تَػْفَهمَ  ُدُرْوَسَك َكلََّها

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٔٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة وَ ُتَداِوـَ  َعِلى ِحْفِظَها َوُمطَالََعِتَها

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٗدنرة البطاقة: الباب : الصفحة : الباب الفرعي : الصف :
 اجلملة وَ تَػْعَتِّنَ  بَِنظَاَفِة ُكتُِبَك َوأََدَواِتَك َوتَػْرتِْيِبَها

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  أففعل مضارع منصوب ب 
مضارع معتل اآلخر بالياء ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير أنت   وجوبا  

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع معتل األخر منصوب بالياءفعل 
 

 ٖٖٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٚالصف :
 اجلملة وَ ََتَْضعَ  أِلََواِمِر اأُلْسَتاِذ ِمْن قَػْلِبكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل   اإلعراب



فاعلو ضمري مسترت فيو  مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و
 وجوبا تقدير أنت

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٗٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٛالصف :
 اجلملة َوَأْف الَ تَػْغَضبَ  ِإَذا أََدَبكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖ٘ٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٛالصف :
 اجلملة أِلَنَُّو َما يُػَؤدِّبُ َك ِإالَّ لِتُػَؤدَِّى َواِجَباِتكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
  

 ٖٙٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٙالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٜالصف :
 اجلملة َوَسْوَؼ َتْشُكرُ ُه َعَلى َذِلكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 اإلعراب



 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت
 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع

 

 ٖٚٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٚالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٖالصف :
َلُو أََبًدا يػْ  اجلملة َوالَ تَػْنسَ  َجَِ

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن 
السكوف ألنو فعل مضارع معتل األخر بااللف وفاعلو ضمري مسترت وجوبا 

 تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر رلـز بااللف
 

 ٖٛٗدنرة البطاقة: ٖٓالباب : ٕٚالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َوَقْد َيْشَتِكى ِإََل َوِلِدهِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة 
مقدرةعلى أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل مضارع معتل األخر بالياء 

 وفاعلو ضمري مسترت جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر مرفوع بالياء
 

 ٜٖٗدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٚالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة أَْنَت تَػتَػَعلَّمُ  َمَع زَُمالَِئَك ىِف َمْدَرَسٍة َوأِحَدةٍ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
 يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء. 

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع 
 

 ٖٓ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٚالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َكَما أَنََّك َتِعْيشُ  َمَع ِإْخوِتَك ىِف بَػْيٍت َواِحدٍ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٔ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٚالصفحة : ٕالفرعي :الباب  ٕالصف :
 اجلملة َوالَ تَػَتَكبػَّرْ  َعَلْيِهمْ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٕٖ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٚالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َفالَ تَػْيَخلْ  َعَلْيِهمْ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب



 اجلنس  رلـزفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٖ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٚالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َفأَْنَصْحُو لِ َيْجَتِهدَ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٗ٘البطاقة:دنرة  ٖٔالباب : ٕٚالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة وَ يَػتػُْرؾَ  الَكْسلَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖ٘٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة بَِأف ُتَضاِيقَ ُو ىِف َمَكانِوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٙ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َأْو ََتَْبأَ  بَػْعَض أََدَوتِوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  األخر منصوبفعل مضارع صحيح 
 

 ٖٚ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو ُتَصعِّرَ لَُو َخدَّؾَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٛ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو ُتِسئَ  الظَّنَّ بِوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
فيو  مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖ٘دنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة بَِأْف َتِصْيحَ  َعَلْيِو ِمَن الَورَاءٍ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو  مضارع صحيح اآلخر ومل

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
  

 ٖٓٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة ِلَكْى يَػْنَدِىشَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع 

 جوازا تقديرىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٔٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأْو تَػنْػُفخَ  ىِف أُُذنِوِ 

أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
َها  اجلملة َأْو ُتَصوِّتَ  ِفيػْ

نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف وعالمة 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َفالَ تُػغَيػِّرْ هُ 

رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٗٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َأْو ُتَضيػِّعْ وُ 

مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع فعل 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖ٘ٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َأوْ تُػَوسِّخْ وُ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٙٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َصْوَتكَ  تَػْرَفعْ َوالَ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٚٙدنرة البطاقة: ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو تُػَعبِّسْ  ِبَوْجِهكَ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٛٙالبطاقة:دنرة  ٖٔالباب : ٕٛالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَ حَتِْلفْ  ىِف َكالَِمكَ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٜٖٙدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٕٛالصفحة : ٔالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َفالَ تَػُقلْ  لَوُ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٓٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕ:الصفحة  ٕالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َوالَ تَػْقَطعْ  َعَلْيِو َكاَلَمُو 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٔٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َوَلْكْن ِآنْػَتِظْر ِإََل َأْف يَػْفرُغَ  ِمْنوُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  مضارع صحيح األخر منصوب فعل
 

 ٕٖٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
ْعُت َىِذِه احِلَكايَةِ   اجلملة َفالَ تَػُقلْ  لَُو ِإِنِّ َقْد َسَِ

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٖٖٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٕالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َكْيالَ يَػْنَكِسرَ  قَػْلُبوُ 

فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل  
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

تقدير ىو   جوازا  

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٗٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة الَ تَػتَػَغيػَّرُ  َوإِيَّاَؾ َأْف ََتَصَّ ُأْصبُػَعكَ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖ٘ٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٕ: الصف
 اجلملة الَتَػتَػَغيػَُّر َوإِيَّاَؾ َأْف ََتَصَّ  ُأْصبُػَعكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٙٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأْو تَػْقِرضَ  َأَظَفاَرَؾ بَِأْسَناِنكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٚٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٖالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأْو ُتْدِخلَ  ًأْصبُػَعَك ىِف أَْنِفكَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٛٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة ِمَن الَعاَداِت الَقِبْيَحِة َأْف يَػَتطَلَّعَ  الَوَلُد ِإََل َأْسرَارَِغرْيِهِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖٚدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٖالصف :
ُهَما  اجلملة َأْو َوَجَد آثْػنَػنْيِ يَػَتَكلََّمافِ , قَػُرَب ِمنػْ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : وااللف ضمري متصل مبين على 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب



 اجلنس  مرفوع من أفعاؿ اخلمسةفعل مضارع 
 

 ٖٓٛدنرة البطاقة: ٕٖالباب : ٜٕالصفحة : ٗالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة لِ َيْسَمعَ   َكالََمُهَما

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٔٛالبطاقة:دنرة  ٖٖالباب : ٜٕالصفحة : ٘الباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو رنَِدَ  ىِف الطَّرِْيِق َشْيًئا َضائًِعا فَػيََتَملََّكوُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٖٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٜٕالصفحة : ٘الباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو رنََِد ىِف الطَّرِْيِق َشْيًئا َضائًِعا فػَ يََتَملَّكَ وُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٖٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٜٕالصفحة : ٘الباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَواِجُب َعَلْيِو َأْف يُػَردَّ ُه ِإََل َماِلِكوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو  مضارع صحيح
 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٗٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٜٕالصفحة : ٘الباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوأَْيًضا َأْف َيْسَتِعيػْرَ  َشْيًئا, فَػيُػغَيػِّرَهُ 

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖ٘ٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٜٕالصفحة : ٘الباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َأْو اَلزنُِبَّ َأْف يُعِْيدَ ُه ِإََل َصاِحِبوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتحة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٙٛالبطاقة:دنرة  ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٙالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة ِإَذا ُسِئَل الَوَلُد َأْف رنُِْيبَ  بَِتْحرِْيِك رَْأِسِو َأوَْكِتِفوِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  منصوبفعل مضارع صحيح األخر 
 

 ٖٚٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٙالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َأْو ُيَسارِعَ  ِإََل اجَلَوابَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٛٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٚالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة ِمَن الَعْيِب َأْف يُػْهِملَ  الَوَلُد َقصَّ َشْعرِهِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٚالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َحَّتَّ َيُطْوؿَ  َوَيُكْوَف َمْنظَرَُه قَِبْيًحا

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖٓالبطاقة:دنرة  ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٚالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة َوأَْيًضا َأْف الَ يُػَقلِّمَ  َأْظَفارَهُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖٔدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٚالفرعي :الباب  ٖالصف :
 اجلملة َحَّتَّ تَػتَػرَاَكمَ  حَتْتَػَها اأَلْوَساخُ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت  

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٜٖدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٚالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوَأْف الَ يَػْغَتِسلَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
 مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٖٜٖدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٚالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َأْوالَ يُػَبدِّؿَ  ثَِيابَوُ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
فاعلو ضمري مسترت فيو  مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٚالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َحَّتَّ ََتْرُجَ  ِمْنُو رَاِئَحٌة َكرزِْنَةٌ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت  

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٖ٘البطاقة:دنرة  ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٛالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة فػَ َتْشَتِعلُ  النَّاُر ىِف َمالَِبِسوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت. 

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٖٙدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٛالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة وَ زَنْرَتِؽُ  ِجْسُمُو 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٖٚدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٛالباب الفرعي : ٖالصف :
ةُ   اجلملة فػَ ُيِصْيبُ ُو اجلََرُب َواحِلكَّ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو. 

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٜٖٛدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٛالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َواْحَذْر أَْيًضا َأْف تَػتَػَزْحَلقَ  فَػْوَؽ َحاِجِز السُّلَّمِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٜٜٖدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٛالباب الفرعي : ٗالصف :
 اجلملة َأْو َتْطَلعَ  الِقْرِمْيَد أَِو الشََّجَرةِ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٓٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٛالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َحَّتَّ الَ َتْسُقطَ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد حَّت وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو وجوبا تقدير أنت  

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٔٓٗالبطاقة:دنرة  ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٛالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َأْو رُنْرَحَ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٕٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٔالصف :
 اجلملة َحاِفْظ َعَلى ِصحَِّتَك, بَِأْف تَػتَػرَيَّضَ  ىِف اذلََواِء النَِّقىِّ 

فعل مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 وجوبا تقدير أنت

 اإلعراب

 اجلنس  صحيح األخر منصوبفعل مضارع 
 

 ٖٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة لِ َيِصحَّ  ِجْسَمكَ 

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة جوازا بعد الـ كي وعالمة نصبو فتجة  
ظهرة ىف أخره ألنو فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و 

 فاعلو ضمري مسترت فيو جوازا تقدير ىو  

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 

 ٗٓٗالبطاقة:دنرة  ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة َوالَ تَْأُكلْ  َطَعاًما َمْكُشْوفًا

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٘ٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٓالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٘الصف :
 اجلملة َوالَ تَْأُكلْ  فَاِقَهٍة َفجِّةً 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٙٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوالَ َتْشَربْ  َماًء َكِدرًا

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
  

 ٚٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٙالصف :
 اجلملة َوالَ َتدَعِ  البَػُعْوَض يَػْقرُِصكَ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة نيابة عن 
السكوف ألنو فعل مضارع معتل األخر بالواو وفاعلو ضمري مسترت وجوبا 

 تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع معتل األخر رلـز بالواو
 

 ٛٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٚالصف :
 اجلملة َوالَتَْأُكْل َطَعاًماَحطَّ َعَلْيوِ 

فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع 
وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ 

 أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٜٓٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٚالصف :
 اجلملة َوالَ َتُكنْ  ِمْثَل اأَلوالَِد الشَّرِِىنْيَ 

 فعل مضارع رلزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف ألنو فعل مضارع
صحيح األخر ومل يتصل بأخره شيئ وفاعلو ضمري مسترت وجوبا تقدبره 

 أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر رلـز
 

 ٓٔٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٛالصف :
 اجلملة الَِّذْيَن يَْأُكُلْوفَ  ِمَن اأَلْطِعَمةِ 

واجلاـز وعالمة رفعو ثبوت النوف فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب 
نيابة عن الضمة ألنو من األفعاؿ اخلمسة : والواو ضمري متصل مبين على 

 السكوف ىف زلل رفع فاعلو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع من أفعاؿ اخلمسة مرفوع
  

 ٔٔٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٜالباب الفرعي : ٛالصف :
 اجلملة الََِّّت تُػَباعُ  ىِف الطَُّرقَاِت 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٕٔٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔ:الصفحة  ٓٔالباب الفرعي : ٕالصف :
 اجلملة الَ تُِفْيدُ هُ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٖٔٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٓٔالباب الفرعي : ٕ:الصف 
َها َحاَجًة َشِدْيَدةً   اجلملة َأْوالَ زَنْتَاجُ  إِلَيػْ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
يف آخره ألنو  فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو 

تقديره ىوضمري مسترت جوازا   

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
  

 ٗٔٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٓٔالباب الفرعي : ٖالصف :
 اجلملة فػَ ُيْضطَرُّ  ِإََل َأْف َيْسَتِدْيَن ِمْن َأْصَحابِوِ 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلاـز وعالمة رفعو ضمة ظاىرة 
فعل مضارع صحيح األخر ومل يتصل بآخره شيء وفاعلو   يف آخره ألنو

 ضمري مسترت جوازا تقديره ىو

 اإلعراب

 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر مرفوع
 

 ٘ٔٗدنرة البطاقة: ٖٖالباب : ٖٔالصفحة : ٓٔالباب الفرعي : ٗالصف :
ْيَن ِمْن ِصَغرِهِ   اجلملة وَ يَػتَػَعوَّدَ  الدَّ

وعالمة نصبو فتجة ظهرة ىف أخره ألنو فعل فعل مضارع منصوب بأف 
مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل بأخره شيئ, و فاعلو ضمري مسترت فيو 

 جوازا تقدير ىو

 اإلعراب



 اجلنس  فعل مضارع صحيح األخر منصوب
 
  اخلالصة من إعراب فعل ادلضارع الصحيح:  ٕ.ٔجدوؿ 

 النمرة
األنواع إعراب 
الفعل ادلضارع 
 صحيح اآلخر

 اجملمع  النمرة بطاقة البيانات

 مرفوع ٔ

ٔ ,ٕ ,ٙ ,ٜ-ٕٔ ,ٕٗ ,ٕٙ ,ٖٔ- ,ٖ٘ ,ٖٚ ,
ٖٗ ,ٗٗ ,ٗٚ-ٜٗ ,٘ٔ ,٘ٗ ,٘٘ ,٘ٚ ,٘ٛ ,
ٙٗ ,ٙٛ ,ٖٚ ,ٚ٘ ,ٚٚ-ٖٛ ,ٛ٘ ,ٛٚ ,ٛٛ ,
ٜ٘-ٜٚ ,ٔٓٓ-ٕٔٓ ,ٔٓٗ ,ٔٓ٘ ,ٔٓٚ ,

ٔٔٓ ,ٕٔٚ ,ٕٜٔ ,ٖٖٔ ,ٖٔٗ ,ٖٔٙ-ٕٔٗ ,
ٔٗٗ ,ٔٗٙ ,ٔٗٛ ,ٜٔٗ ,ٔ٘ٔ ,ٔٚٗ ,ٔٚٙ ,
ٖٔٛ ,ٜٕٔ ,ٜٔٗ ,ٕٓٔ-ٕٕٔ ,ٕٕٗ ,ٕٕ٘ ,
ٕٖٔ ,ٕٖٚ ,ٕ٘ٔ ,ٕ٘٘ ,ٕ٘ٙ ,ٕ٘ٛ ,
ٕٙٓ-ٕٙٗ ,ٕٙٙ ,ٕٚٚ ,ٕٜٚ-ٕٛ٘ ,ٕٜٚ ,
ٖٕٖ-ٖٕ٘ ,ٖٕٚ ,ٖٖٖ ,ٖٗ٘ ,ٖٕٙ ,ٖٗٙ ,
ٖٜٗ ,ٖ٘ٓ ,ٖٚٗ ,ٖٜ٘-ٖٜٚ ,ٗٔٔ-ٗٔٗ. 

 البياناتٕٖٔ

 منصوب ٕ

ٖ ,ٗ ,ٚ ,ٛ ,ٕٖ ,ٕ٘ ,ٕٛ ,ٖٛ-ٕٗ ,ٗٙ ,
ٕ٘ ,ٖ٘ ,٘ٙ ,ٜ٘-ٙٔ ,ٖٙ ,ٙ٘ ,ٙٙ ,ٜٙ-
ٕٚ ,ٛٗ ,ٛٙ ,ٜٛ-ٜٗ ,ٜٜ ,ٔٓٙ ,ٜٔٓ ,

ٔٔٔ ,ٕٔٔ ,ٔٔٗ-ٕٔٓ ,ٕٔ٘ ,ٖٔٔ ,ٖٕٔ ,
ٖٔ٘ ,ٖٔٗ ,ٔٗ٘ ,ٔٗٚ ,ٕٔ٘-ٔ٘ٚ ,ٔٙٔ ,

ٔٛٗ 
 البيانات



ٔٙٗ-ٔٙٛ ,ٔٚٓ ,ٔٚٔ ,ٖٔٚ ,ٔٚ٘ ,
ٔٛٛ-ٜٔٔ ,ٜٔ٘-ٕٓٓ ,ٕٖٔ ,ٕٕٕ ,ٕٕٖ ,
ٕٕٜ ,ٕٖٕ ,ٕٖٖ ,ٕٗٔ-ٕٗٗ ,ٕٗٚ ,ٕٜٗ ,
ٕ٘ٓ ,ٕٖ٘ ,ٕ٘ٗ ,ٕ٘ٚ ,ٕٙٚ ,ٕٙٛ ,
ٕٚٓ-ٕٖٚ ,ٕٛٙ-ٕٜٙ ,ٕٜٜ-ٖٖٓ ,ٖٓ٘-
ٖٕٓ ,ٖٕٕ ,ٖٕٛ ,ٖٖٕ ,ٖٖٗ-ٖٖٛ ,ٖٗٓ ,
ٖٗٔ ,ٖٖٗ ,ٖٗٗ ,ٖٖ٘-ٖٕٙ ,ٖٚٔ ,ٖٖٚ ,
ٖٚ٘-ٖٚٛ ,ٖٛٓ-ٖٜٗ ,ٖٜٛ-ٖٗٓ ,ٗٔ٘ 

 رلـز ٖ

ٖٓ ,ٗ٘ ,ٕٔٔ ,ٕٕٔ ,ٕٔٗ ,ٜٔ٘ ,ٔٙٓ ,
ٕٔٚ ,ٕٔ٘ ,ٕٔٙ ,ٕٔٛ-ٕٕٔ ,ٕٕٙ-ٕٕٛ ,
ٕٖٓ ,ٕٗ٘ ,ٕٚٗ-ٕٚٙ ,ٕٜٛ ,ٖٓٗ ,ٖٕٜ ,
ٖٖٔ ,ٖ٘ٔ ,ٕٕ٘ ,ٖٕٙ-ٖٚٓ ,ٖٕٚ ,ٗٓٗ ,
ٗٓ٘ ,ٗٓٙ ,ٗٓٛ ,ٜٗٓ. 

 البيانات ٕٗ

 البياناتٖٜٗ اجملمع 
 
 اآلخر اخلالصة من إعراب فعل ادلضارع ادلعتل:  ٖ.ٔجدوؿ 

 النمرة
األنواع إعراب 
الفعل ادلضارع 

 معتل اآلخر
 اجملمع  النمرة بطاقة البيانات

 مرفوع ٔ
 البيانات ٘ .ٚٛٔ, ٓ٘ٔ, ٜٛ, ٜٕ, ٘ بااللف

, ٕٛٔ, ٕٙٔ, ٙٚ, ٗٚ, ٓ٘, ٖٙ, ٕٕ بالياء
 البيانات ٔٔ .ٖٛٗ, ٖٖٓ, ٕ٘ٙ, ٕٕ٘



 البيانات ٖ . ٕٖٙ, ٖٓٔ, ٖٓٔ بالواو

 منصوب ٕ

 - - بااللف

, ٜٙٔ, ٖٙٔ, ٛ٘ٔ, ٛٓٔ, ٚٙ, ٕٙ بالياء
ٕٔٛ ,ٕٗٛ ,ٕٜ٘ ,ٖٕٔ ,ٖٕٗ . 

 البيانات ٔٔ

 البيانات ٔ ٖٔٔ بالواو

 رلـز ٖ
 البيانات ٖ .ٖٚٗ, ٕٛٚ, ٖٜٔ بااللف

 البيانات ٘ .ٕٚٔ, ٕٗٔ, ٕٙٔ, ٖٕٔ, ٕٚ بالياء
 البيانات ٔ .ٚٓٗ بالواو

 البيانات ٓٗ اجملمع 
 
 اخلالصة من إعراب فعل ادلضارع ألفعاؿ اخلمسة:  ٗ.ٔجدوؿ 

 النمرة

األنواع إعراب 
الفعل ادلضارع 

من أفعاؿ 
 اخلمسة

 اجملمع  النمرة بطاقة البيانات

, ٕٓٗ-ٖٕٛ, ٖٕٙ-ٖٕٗ, ٘ٛٔ, ٔٛٔ-ٚٚٔ مرفوع ٔ
 البيانات ٙٔ .ٓٔٗ, ٜٖٚ, ٕٙٗ

 البيانات ٔ .ٗٛٔ منصوب ٕ
 - - رلـز ٖ

 البيانات ٚٔ اجملمع 
 



 حتليل وطريقة تدريس . ب
أخذ الباحث األمثلة من إعراب الفعل ادلضارع ىف كتاب األخالؽ للبنني اجلزء االوؿ. 
ومن اخنفاضات بطاقة البيانات  ىف البحث عن إعراب الفعل ادلضارع ىف كتاب األخالؽ للبنني 

إعراب الفعل ادلضارع مرفوعا، و  ٖٖٔبينة واليت تتكوف من  ٘ٔٗاجلزء االوؿ. وجد الباحث 
بيانات من إعراب فعل  ٘رلزوما، و ٕٗإعراب فعل ادلضارع الصحيح  منصوبا و  ٗٛٔ

إعراب فعل ادلضارع   ٖإعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالياء   ٔٔبااللف مرفوعا، و ادلضارع ادلعتل 
إعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالياء منصوبا، وبيانات واحدة من  ٔٔادلعتل بالواو مرفوعا، و 

بيانات إلعراب فعل ادلضارع ادلعتل باأللف  ٖإعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالواو منصوبا، و
ت إلعراب فعل ادلضارع ادلعتل بالياء رلزوما. وبيانات واحدة إلعراب فعل بيانا ٘رلزوما و

إعراب الفعل ادلضارع من أفعاؿ احلمسة مرفوعا، وأما الباقي  ٙٔادلضارع ادلعتل بالواو رلزوما، و
 منهم فهي بيانات واحدة إلعراب الفعل ادلضارع من أفعاؿ اخلمسة منصوبا

وؿ تتكّوف من بعض األمثلة إعراب الفعل ادلضارع  كتاب األخالؽ للبنني اجلزء االيف  
 كما يلي :
كلمة يتخلق ىو "،  اْلَوَلُد ؟ يَػَتَخلَّقُ ِبَاَذا صحيح مرفوعا ادلثاؿ " إعراب فعل ادلضارع  .ٔ

فعل ادلضارع صحيح األحر الذي مل يتصل بأخره شيء يعين ضمري التثنية أو ضمري 
أبدا حَّت يدخل عليو ناصب أو اجلمع أو ضمري ادلؤنث ادلخاطب. وىو مرفوع 

. وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو فعل ادلضارع صحيح األخر.  جاـز
"،  َعِن ْاأَلْخاَلَِؽ اْلَقبِْيَحِة  يَػْبَتِعدَ َأْف إعراب فعل ادلضارع صحيح منصوبا ادلثاؿ "  .ٕ

كلمة يبتعد ىو فعل ادلضارع صحيح األحر الذي مل يتصل بأخره شيء يعين ضمري 



فعل ينصب بأف يعين عامل التثنية أو ضمري اجلمع أو ضمري ادلؤنث ادلخاطب. ىو 
 ظاىرة يف أخره ألنو فعل ادلضارع صحيح األخر. فتحة النواصب. وعالمة نصبو

ِمْن  يَػَتأَدَّبْ َفَكَذِلَك الَوَلُد, الََّذى ملَْ إعراب فعل ادلضارع صحيح رلـز ادلثاؿ "  .ٖ
ادلضارع صحيح األحر الذي مل يتصل بأخره شيء  "، كلمة يتأدب ىو فعلِصَغرهِ 

يعين ضمري التثنية أو ضمري اجلمع أو ضمري ادلؤنث ادلخاطب. ىو فعل رنـز بلم 
. وعالمة جزمو السكوف يف أخره ألنو فعل ادلضارع صحيح  يعين عامل اجلواـز

 األخر.
"، كلمة يرضى ُو ؟َعْنُو رَبُّ  يَػْرَضىإعراب فعل ادلضارع معتل بااللف مرفوعا ادلثاؿ "  .ٗ

األحر تتكّوف من حروؼ العلة يعين االلف. وىو مرفوع أبدا  معتلىو فعل ادلضارع 
. وعالمة رفعو ضمة  منع من  يف أخره مقدرةحَّت يدخل عليو ناصب أو جاـز

 .بااللفاألحر  معتلألنو فعل ادلضارع  ظهرىا التعذر
َفاءِ  َتْدُعووَ إعراب فعل ادلضارع معتل بالواو أو بالياء مرفوعا ادلثاؿ "  .٘ َوالَ "  َلَك بِالشِّ

األحر  معتل"، كلمتهما تدعو و يستحى ذنا فعل ادلضارع  َأْف يَػْعَمَل قَِبْيًحا َيْسَتِحى
. وىو مرفوع أبدا حَّت يدخل عليو ناصب الواو والياءتتكّوف من حروؼ العلة يعين 

. وعالمة رفعهما ضمة مقدرة يف أخره منع من ظهرىا الثقاؿ ألنو فعل أو جا ـز
 .بالواو أو بالياءاألحر  معتلادلضارع 

"  ذَلَا ِبطُْوِؿ الُعْمرِ  َتْدُعوَ وَ إعراب فعل ادلضارع معتل بالواو أو بالياء منصوبا ادلثاؿ "  .ٙ
األحر  معتلي ذنا فعل ادلضارع "، كلمتهما تدعو و يراع األََدَب ىِف َمْنزِلِوِ  يُػرَاِعىَ َأْف 

ىو فعل ينصب ببعض عامل النواصب. . الواو والياءتتكّوف من حروؼ العلة يعين 
 .فعل ادلضارع معتل بالواو أو بالياءوعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف أخره ألنو 



ُهْم ِإَذا  "ادلثاؿ  رلزمابالياء لواو أو بابااللف أو إعراب فعل ادلضارع معتل  .ٚ َوَيْسَأُؿ َعنػْ
 بِتَػْقوشنَِْها يَػْعَتِ فَػَقاَؿ ْاأَلُب : أِلَفَّ الُبْسَتاِِنَّ ملَْ "  البَػُعْوَض يَػْقرُِصكَ  َتدَعِ َوالَ "  ُىمْ يَػرَ ملَْ 
األحر تتكّوف من حروؼ  معتلفعل ادلضارع يعتين ىم و  تدع كلمتهم ير و"،  

. وعالمة جزمو . الواو والياءو  االلف العلة يعين ىم فعل رنـز ببعض عامل اجلواـز
بالواو أو بااللف أو فعل ادلضارع معتل حذؼ حرؼ العلة نيابة عن السكوف ألنو 

رنـز ِبذؼ حرؼ العلة الذي يفّسر على  فعل ادلضارع معتل. وىذا الفرع بالياء
 البياف السابق.

ْدَرَسِة َمًعا افِ يَْذَىبَ إعراب فعل ادلضارع ألفعاؿ اخلمسة مرفوعا ادلثاؿ "  .ٛ
َ
"، كلمة ِإََل ادل

. وىو مرفوع أبدا حَّت يدخل عليو ناصب ألفعاؿ اخلمسةيذىباف ىو فعل ادلضارع 
. وعالمة رفعو ثبوت النوف نيابة عن الضمة ألنو فعل ادلضارع من  أفعاؿ أو جاـز

 . اخلمسة
"،  ىِف َسَعاَدٍة وَِىَناءٍ  َتعِْيُشْوالِ إعراب فعل ادلضارع ألفعاؿ اخلمسة منصوبا ادلثاؿ "  .ٜ

. ىو فعل ينصب بأف مضمرة بعد ألفعاؿ اخلمسةكلمة تعيشوا ىو فعل ادلضارع 
أفعاؿ الـ كي. وعالمة نصبو حذؼ النوف نيابة عن الفتحة ألنو فعل ادلضارع من 

 . اخلمسة

ة، : طريقة القواعد و الرتَجة، طريقة ادلباشرة، طريقة القراءتدريسنواع طريقة الأما األ

طريقة السمعية الشفوية، طريقة اإلتصالية، طريقة اإلنتقائية. ومن الطرؽ السابقة اخذ الباحث 

طريقة القواعد والرتَجة ىي طريقة التدريس اليت كانت عمليتها تعليم  طريقة القواعد و الرتَجة.



العربية  تعليم قواعد اللغةِتدؼ ىذه الطريقة إَل ، القواعد وادلفردات لفهم النصوص العربية

فهناؾ بعض  تطبيق ىذه الطريقة يف  .للطلبة وشنكن ىذه الطريقة تساعدىم يف الكالـ والكتابة

 منها كما يلي:  اخلطوات اليت البد مراعتها

يقـو ادلدرس بإعادة شرح ادلفردات الواردة يف كتاب األخال للبنني اجلزء األوؿ  .ٔ

 ادلدرس.والطلبة يكتبوف ادلفردات اجلديدة أثناء شرح 

يطلب ادلدرس من الطالب قراءة النصوص الواردة يف كتاب األخالؽ للبنني اجلزء  .ٕ

 األوؿ قراءة جهرية ويأمرىم برتَجها.

 يبدأ ادلدرس شرح القواعد عن إعراب الفعل ادلضارع. .ٖ

ويف آخر التعليم، يعمل الطالب واجباِتم ادلتعلقة بقواعد اللغة العربية عن إعراب  .ٗ

 الفعل ادلضارع.



 الباب الخمس

 اإلختتام

 اإلستنباط .أ

منخاللالبحثالنوعيبالطريقةاجلمعاستناداإىلاحلاصلالبحثيقدرأنيستنتج

البحثأنالباحثلبطاقةالبيانات,االبياناتوإستخدمهاب بينةواليت514وجدومنىذا

 من 111تتكون و مرفوعا، املضارع الفعل 181إعراب املضارع فعل الصحيحإعراب

إعرابفعل11بياناتمنإعرابفعلاملضارعاملعتلمرفوعا،و4جمزوما،و54منصوباو

إعرابفعلاملضارعاملعتلبالياءمنصوبا،وبيانات11املضارعاملعتلبالياءوالواومرفوعا،و

املعتلبياناتإلعرابفعلاملضارع1واحدةمنإعرابفعلاملضارعاملعتلبالواومنصوبا،و

بياناتإلعرابفعلاملضارعاملعتلبالياءجمزوما.وبياناتواحدةإلعراب4باأللفجمزوماو

.وإختارإعرابالفعلاملضارعمنأفعالاحلمسةمرفوعا11فعلاملضارعاملعتلبالواوجمزوما،و

يكونتدريسا.الباحثبطريقةالقواعدوالرتمجة

ب.اإلختتام



الرسالةواألخريقال مّتتىذه توفيقو و بعونو وجّل هللعّز وشكرا الباحثمحدا

إىل فاحتاج العلمية الرسالة ىذه العيوب و النقصان على الباحث اعرتف هبذا العلمية،

االقرتاحات.والرجاءعلىأنيكونالبحثمفيداللمجتمعالذينيشاركونمباشرةيفالعلمية

 املنافعملنتعلمواالعربّية.التعلميةإلنتشارالفوائدو
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