
عربيّةلغة
المرفوعات في اللّغة العربيّة

المعلّمة عايدة حمزة مصاروة



سنراجع اليوم موضوع المرفوعات

[اليومسوف نتعلّم]

ما المقصود بالمرفوعات؟•

كيف يمكننا تحديد المرفوعات؟•

ما هي المفاتيح المساعدة لتحديد المرفوعات؟•

ما هي وظيفة هذه المرفوعات؟•



ما المقصود بالمرفوعات

المرفوعات

:هي األسماء المعربة المرفوعة•

الفاعل                           •

نائب الفاعل•

المبتدأ والخبر•

اسم كان وأخواتها•

خبر إّن وأخواتها•

(النّعت، العطف، التّوكيد، البدل)التّوابع •



كيف يمكننا تحديد المرفوعات
نقرأ الجمل التّالية

يتعلُّم الطّالُب عن بعد  

يتذّمُر الوالداِن من كثرةِ المهامِ 

يشكُر المفتّشون المعلّمين على جهودهم الجبّارة

بالعلمالكوروناينتصُر الطّّلُب على فيروس 

ماُت كلَّ األوقاِت من أجل إنشاء جيل  واع  
تعمُل المعلّ

شارَك أخوَك في عمليّة التّعلّم عن بعد



المفاتيح لتحديد المرفوعات

عالمات الّرفع

(االسم المفرد)بعد                                         عن الطّالبُ يتعلُّم •

(المثنّى)المهاِم                              من كثرةِ الوالدانِ يتذّمُر •

(جمع المذكّر السّالم)الجبّارة           المعلّمين على جهودهم المفتّشونيشكُر •

(جمع التّكسير)بالعلم              الكوروناعلى فيروس الطّّلبُ ينتصُر •

(جمع المؤنّث السّالم)واع            كلَّ األوقاِت من إنشاء جيل  المعلّماتُ تعمُل •

(األسماء الخمسة)بعد                      في عمليّة التّعلّم عن أخوكَ شارَك •



وظيفة المرفوعات

أو اتّصف بهاسم مرفوع يقع بعد فعل مبني للمعلوم ويدلُّ على من فعل الفعل: الفاعل

.اسم مرفوع يقع بعد فعل مبنّي للمجهول ويحّل محّل الفاعل بعد حذفه: نائب الفاعل•

اسم مرفوع يقع في أّول الجملة: المبتدأ•

(أي هو الجزء الّذي ينتظم منه مع المبتدأ جملة مفيدة)ما يكمل معنى المبتدأ : الخبر•

هو كّل مبتدأ تدخل عليه كاَن أو إحدى أخواتها: اسم كاَن وأخواتها•

هو كّل خبر لمبتدأ تدخل عليه إّن أو إحدى أخواتها: خبر إّن وأخواتها•

كلمات تتبع ما قبلها في اإلعراب، فتكون مرفوعة تبعًا لما قبلها إن كان مرفوعًا: التّوابع•



تحديد المرفوعات في الجمل التّالية

تشيُر الّدراساُت كلّها إلى أّن اإلنساَن قادٌر على التّأقلم في كلّ الظّروف-

كوفئ الطّالُب الّذي ألقى قصيدة بجائزة قيّمة•

المرضىأصبَح أخوَك عضًوا في جمعيّة مساعدة •

الحلُّ األفضل للتغلّبِ على الفيروس هو االلتزام بالتّعليماتِ •

هذه المساعدةُ تزرع فينا روح العطاء•

التعليم عن بعد  مرهٌق لكنّني راض  عن األمر•



تعيين األسماء المرفوعة وعالمة الّرفع
الظّروفعلى التّأقلم في كّل قادرٌ إلى أّن اإلنساَن كلّهاالّدراساتُ تشيُر •

قيّمةالّذي ألقى قصيدة بجائزة الطّالبُ كوفئ •

عضًوا في جمعيّة مساعدة المرضىأخوكَ أصبَح •

بالتّعليماتِ االلتزامللتغلّبِ على الفيروس هو األفضلالحلُّ •

تزرع فينا روح العطاءالمساعدةُ هذه •

عن األمرراض  لكنّني مرهقٌ عن بعد  التعليم•



عالمة الّرفعسبب الّرفعاالسم المعرب المرفوع

الضّمةفاعلالّدراساتُ 

الضّمةتوكيد معنويّ كلُّ 

الضّمةنائب فاعلالطّالبُ 

(من األسماء الخمسة)الواو اسم أصبحَ أخوكَ 

الضّمةمبتدأالحلُّ 

الضّمةنعتاألفضلُ 

الضّمةخبر االلتزامُ 

الّضّمةبدلالمساعدةُ 

الّضّمة المقّدرة على الياء المحذوفةخبر لكنّ راض  

الضّمةمبتدأالتعليمُ 

مرهقٌ 

راض  

خبر

خبر لكنّ 

الضّمة وهو منّون

الضّمة المقّدرة على الياء المحذوفة



الفاعل

.اسم يدّل على الّذي فعَل الفعل← الفاعل •

(.هولالفاعل معلوم وغير مج)ومعلوٌم ( غير ناقص)رفع يتقّدمه فعٌل تامٌّ محّل هو اسم مرفوع أو في •

.كّل فعل يحتاج إلى فاعل•



:الفاعلأنواع 

.الدرسَ الطّالبُ قرأَ ← اسم ظاهر  -1•

.فاعل مرفوع وعّلمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره: الطالبُ •

.القّصةَ ( َت، تِ )تُ قرأ  ← ضمير متّصل -2•

.ضمير متّصل مبني على الضّم في محل رفع فاعل: التّاء المتحّركة•



.درَس الطالُب الماّدة، ونجَح في االمتحان← مستتر ضمير -3•

.ضمير مستتر تقديره هو: الفاعل للفعل نجح•



ني ← مصدر مؤّول من أن والفعل المضارع -4• .في االمتحانِ أن  تنجَح سرَّ

.في محّل رفع فاعل( نجاُحكَ )من أن  والفعل المضارع وتقديره : المصدر المؤّول•

.أنَّ االمتحاَن صعبٌ ساَءني← ( اسمها وخبرها)مصدر مؤّول من أّن ومعموليها -5•

.في محّل رفع فاعل( صعوبةُ االمتحانِ )من أّن ومعموليها وتقديره : المصدر المؤّول•



نائب الفاعل

:تتغيّر صورة الفعل عند بنائه للمجهول•

:  الفعل الماضي•

.يُضمُّ أّولهُ ويُكسَُر ما قبل آخره•

األثاثُ َصنَع النّّجاُر األثاَث           ُصنَِع : مثال•

الفائزُ أَكَرَم المعلُّم الفائَز                    أُكِرَم •

الفعل المضارع•

يُضمُّ أّوله ويُفتُح ما قبل آخره•

العينانِ يسُرُّ الّزهُر العينين          تُسَرُّ : مثال•

الّّلعبونَ يشاهُد النّاُس الّّلعبيَن             يُشاهَُد •



تدريبات

.عرابهااكتب جمًّل تحتوي على مرفوعات، ثّم عيّن األسماء المرفوعة واذكر عّلمة إ




