
الرحيم    الرحمن الله بسم

اتو           قصد دڠن فاءيده ممبري لڬي برسوسون يڠ لفظ اياله كلم

بهاسعرب   هنتران

لمڤو•           برلفظسڤرت تيدق تتاڤي دفهمي جك كلم دنامكن تيدق

إشارت.

ڤركتن•           ساتو ايت دلفظكن يڠ ڤركتأن جك كلم دناماكن تيدق

.  : زيد  سفرت سهاج

فإده•           ممبر تيدق ايت اية سوسونن جك كلم ديناماكن تيدق

ٌد:    ْي َز َء َجا إإْن سفرت

كلم•            سڤرت قصد اد تيدق بركات يڠ جك كلم دنامكن تيدق

. بوروڠ      كلم اتو تيدور يڠ اورڠ

: تيڬـ    كڤد تربهاڬي كلمة

1    : المدرسة.  -    مسجد زيد سڤرت نام كات اسم

2.    : إرْب.  -    إاْض إرُب َيْض َضَرَب سڤرت كرجا كات فعل

3 .  .  : إمْن.  –    َلْن َلْم سڤرت فڠهوبڠ كات حروف

اسم   مڠنل چارا

1.     : إل.    الغاق ٍد زي إم ُغَل ب َمَررُت سڤرت باريسدباوه

2      : ٍد.   بزي مررت ًدا، زي ريت ٌد، زي جاء سڤرتي تنوين

3  :  ( لله.  ( الحمد سڤرت ال ماسوق

فى،.          4 على، عن، الى، من، يإيت حروفخفضدان ماسوق



     : إة     ّف ُك ال الى إة َبْصَر ْل ا إمَن إسْرُت سڤرت اللم الكاف، الباء، رب،

5:      / سفرت.    التاء الباء، الواو، يإيت قسم حروفسومڤه ماسوق

وتالله    وبالله والله

: فعل   مڠنل چارا

1.    :   ( الصلة.   ( قامت قد سڤرت دهادڤن ْد َق لفظ اد

2   :   ( ُء.   ( َها َف الُس َيُقوُل َس سڤرت دهدڤن س حروف اد

3  :   ( َلُمون.   ( ْع َت ْوَف َس سڤرت دهدڤن سوف حروف اد

4: َبْت،.      ()     َضَر سڤرت كلمة اخير د ْت ماتي يڠ التأنيث تاء اد

َلَسْت  َج َدْت، َع َق

حروف   مڠنل

فعل           علمت تياد دان اسم علمت تياد اياله حروف مڠنل چارا

اعرب  باب

 : سماد      كلمة أخير براوبه ايله إعرب

   : ٌد   ْي َز َء َجا سفرت لفظ فد

  : ُموَسى    جاء سفرت تقدير فد اتو

سيني    د جدوال تمڤل



 . مفرد دان         اسم تثنية بوكن ساتو منجوقكن يڠ نام كات ايله

.    : مدرسة   مسجد، زيد، سڤرت جمع، بوكن

 . تكسير علمت        جمع تياد باڽق منونجوقكن يڠ نام كات اياله

المذكر         جمع علمت اد تياد دان السالم المؤنث جمع

.    .    .    : َواٌل  أْم
َ ج َماٌل ٌد ُأُس ج ٌد َأَس إرَجاٌل ج َرُجٌل سڤرت السالم

 .  السالم المؤنث دان      جمع باڽق منونجوقكن نام كات اياله

 :  ( إلَماٌت   ( ُمْس سڤرت ات اد اخيرڽ ڤد

 .   ينصرف ل الذي سمبيلن    السم علة دڠن دكنل

بمعرفة     انيث عادل وزن قد     J إجمع فالوصف عجمة وزد ركب

كمل

       / مفاعل﴾  يايت الجموع منتهى صيغة اتسوازن جمع جمع إ اااا

مفاعل        تركادڠ مصابيح سڤرت مفاعيل اتو مساجد سڤرت

دڠن         دڬنتي مفاعيل دان دراهم سڤرتي فواعل دڠن دڬنتي

دنانير   سڤرتي فواعيل

امر﴾  /           . اتو مضارع اتو ماضي فعل اد سام فعل َوَزن إزن َواااا بااا

علة    دوا دشرطكن

1 ﴾ دااا)       ﴾   ارش يزيد تااااااااحمد سڤر علمية سرتا وزن اد سام



أفضل)      2 سڤرتي صفة سرتا وازن اتو

براوبه﴾  /          اد سام اصل، صيغة درى كلمة برڤاليڠ ُدل ُع عاااادل جااا

1  (         - / براوبه  بتول بتول تحقيق ﴾فد دااا  ﴾   أحا القوم تاااجاااااء سفر

     ﴾ دڠن ﴾    تنوين منڬه اي ان د اااا واحداواحد القوم جااااء ڽااا اصل

ثناء          ’  ’ موحد لين مثل صفة سرتا عدول يأيت علة دوا

  . عشرة ’  ’  ’  ’  َكا هيغ مربع رباع مثلث ثلث مثنى

تقدير          )  2 فد ﴾ .  .اتو َفر       ُز ُعااااَمر تااا سڤر َعل ُف اتسوزن شرطڽ

    / اصلڽ﴾    كلمه دري برڤاليڠ عدل فدڽ داااتقديركن لااا ُزَح

       ﴾ عدول﴾ .  .  يأيت علة دوا تنوين منڬه ااااي لااا زاح زافر عااااااامر

علمية    سرت تقدير فد

: تيڬ﴾  /    اد تأنيث ااانيث دااا

﴾1    ’ دوا﴾    اد اي دان اليف دڠن نيث تاااأ

  ’ َمْرَضى•       َلى ْب ُح سڤرت مقصورة اليف دڠن تأنيث

.  ’  ’ زكرياء•       َحْمَراء اشياء سڤرت ممدودة اليف دڠن تأنيث

﴾2      ( للكي﴾     ( باڬي علم اسم اد سام ة مربوطة تأ دڠن نيث تاااأ

فاطمة        سڤرت ڤرمڤوان باڬي اتو طلحة سڤرت

علمت﴾          3﴾ تياد يڠ ڤرمڤوان باڬي نام يإيت معنى نيسدڠن تاااا

اتو            حروف تيڬ دري لبيه شرط دڠن زينب سڤرت تيڬا يڠ تأنيث

لڤيسن           ساتو نام َقر َس سڤرت تڠه برباريسد يڠ حروف تيڬ

سڤرت           تنوين منڬه تيدق دتڠنه ماتي يڠ حروف تيڬ ادڤون نراك



ٌد  ْن إه

تأنيث            دان تأ دڠن تأنيث ڤد عالمية سرتا تنوين منڬه دشرط دان

عالميه        دشرطكن تيدق اليف تانيسدڠن ادڤون معنوى

  / خاص﴾        نام كات علميه اياله معريفه دڠن دكهندقي يڠ ماعرفه اااا ه

 : فركرا     انم سرت تنوين منڬه

1( ’ يزيد    أحمد سفرت فعل وزن

عمر  )2 سفرت عدول

فاطمة   ’ )3 زينب تأنيثسفرت

َبّك   )4 َل ْع َب سفرت مزجي تركيب

5( ’   ( إعْمَراَن    ( ْثَماَن ُع سفرت ان نون دان الف تمبه

إبرهيم  )6 سفرت عجم

تيدق﴾  /        يڠ مزجي تركيب دسيني دكهندكي تركيب رااكب وااا

سڤرت          ساتو دجاديكن نام كات دوا يإيت ْيه َو لفظ دأخيري

يڠ             اورڠ نام َبّك دان برهال باڬي نام بعل ، بعلبك دان حضرموت

.       . علمية  سرتا تركيب هندقله دشرطكن دسيني نڬري ممڤوڽي

    ﴾ ﴾     / سرتا﴾  ساماد كلمة داااأخير نااا اااا نااا نو دان الف تمبه إزاايد زااا

سكران        . سڤرت صفة سرتا اتو عمران سڤرت عالميه



عربسڤرت،إبراهيم﴾  /         درڤد لين نام كات ايله عجم عاااجمة حااا

       . محمد،  كچوالي عرب بوكن نامڽ رسول سكلين إسمعيل دان

كران          ديتنوينكن لوط دان نوح ادڤون هود دان ، صالح،شعيب

أجمعين         عليهم الله هوروڤصلى تيڬ درڤد لبيه تيدق

:       / فركرا﴾  تيڬ سرت تنوين منڬه صفة وااااصف طااا

1(. ثلث      ’  مثنى فد تردهولو تله عدل سرت

2(      ( سفرت  ( ْعَلن َف اتسوزن شرط دڠن ان تمبه سرت

مربوطة        تأ اد مؤنث جاڠن شرط دان سكران

أحمر        )3 سفرت أفعل وزن شرط دڠن فعل وزن سرت

. مربوطة       تأ اد مؤنث بوكن شرط دان

 . مقصور اليفسفرت         اسم اخيرڽ ڤد اد يڠ نام كات اياله

   ﴾ برباريسدأتس     ﴾ سااابلومڽ ىااا اااا يڠبروڤ اليف اتو عصا

. الفتى    ، فتى سڤرت

 . منقوص ﴾اسم  ﴾ اااا        يااا ڽااا اخير ڤد اد يڠ نام كات اياله

 ﴾ ساااڤرت      ﴾ لااا ااا دااا كتيكا ڤد برباريسدباوه سبلومڽ

      ﴾ تياد    ﴾ جر دان رفع كتيك ڤاااد لااا ااا دااا جكتيا دان القاضى

         ﴾ اخير﴾ يڠ حروف ڤد تنوين سرتا دباريسدباوه داااان ىاااااا

  ﴾ ياء       ﴾ سااابلوم ىااا دااا نسبا كتيك ڤد ادڤون داع سڤرتي

داعى    سڤرت دباوه باريس



.   خمسة . اسماء ذومال     فوك حمك، اخوك، ابوك، اياله

متكلم          ياء لين فد دإضافة مستي ايت لفاس شرط دڠن

ترماسوق         تيدق مك دإضافة تيدق جك مضاف جادي يعنى

باب          مررت ابا، ريت اب، جاء سڤرتي خمسة اسماء دالم

تقدير         فد دإعرب متكلم ياء فد دإضافة يڠ ادفون

 .  تثنيه اتو . مثنى كتيك       دوا منونجوقكن يڠ نام كات اياله

﴾ يااا         ﴾ ءااا دڠنيا جر دان نصب كتيك الف دڠن رفع

 .  سالم مذكر ڤد       جمع باڽق منونجوقكن يڠ نام كات اياله

. ياء           دڠن جر دان نصب كتيك دان واو دڠن رفع كتيك

السماء   مرفوعات  باب

توجه     اد درفع يڠ اسم

زيد –  =  1 جاء فاعل

بكر -   =  2 إرَب ُض الفاعل نائب

قائم –    =  4 – 3 زيد خبر دان مبتداء

قائما –     =   5 زيد كان سودرا دان كان اسم



قائم –     =   6 زيدا ان سودرا دان ان خبر

7: امفت–    يڠ تابع

العالم =   ﴾) زيد جاء نعت

عمرو)      و زيد جاء عطف ب

نفسه    ج) زيد جاء توكيد

أخوك   د) زيد جاء بدل

فاعل  باب

معروف           بينا فعل اد سبلومڽ درفع يڠ نام كات اياله فاعل

مؤول       دان صريح دوا اد فاعل

دوا   صريح تربهاڬي

زيد.    1 قام چونتوه ظاهر

ضربا،.      2 المسلمان ضرب، المسلم چونتوه مضمر

الخ   ضربوا المسلمون

ان        مواول سڤرتي مصدريه حروف اد فاعل دتمڤت ايله

يعجبنى        مصدر تأويل اباك إرَب َتْض َاْن إنى ُب إج ْع ُي چونتوه

اباك  ُبَك َضْر

فاعل  حكوم

      - فاعل•  اد معروفمستي بناء فعل تيف تيف

/ تياڠ•       َده ُعْم كران دبواڠ بوليه تيدق فاعل

فعل•       دري دهولو بوليه تيدق فاعل

اي•           بهكن فاعل دنماكن تيدق فعل مندهولو اسم اد جك



مبتداء         زيد مك جاء زيد سفرت سبلومڽ إعرب مڠيكوت

جاء           فاعل دان الفاعل نائب زيد مك جاء زيد إرَب ُض اتو

زيد         كفد كمبالي هو ضمير اين مثل دوا فد

تئنيث•         علمت داتڠكن واجب حقيقي مؤنث فاعل جك

﴾ تااا   ﴾ تااا فعلڽيإي ڤد

 ﴾ اااااتو•       ﴾ تااا نااا هاروسداتڠك مجزي مؤنث فاعل جك

       ( طلعت ( اتو الشمس طلع سفرت فعل ڤد ت بواڠ

الشمس

علمت•           دداتڠ ڤرلو تيدق مك جمع اتو تثنية فاعل جك

اتو          المسلمان قام سفرت كدواڽ فعل ڤد جمع اتو تثنيه

المسلمون  قام

  ﴾ فعلڽ•        ﴾ تاااڤااااد ڠااا هاروسبوا مك تكثير جمع فاعل جك

     ﴾ الرجال    ﴾ جائت فعلڽ تاااڤااااد نااا داندداتڠك الرجال جاء

داتڠكن•          واجب تكثير جمع فد كمبالي ضمير فاعل جك

    ﴾ جائت﴾ الرجال فعلڽ تااااااڤااااد

واجب•          سليم موذكر جمع فاعل فد كمبالي ضمير جك

ضربوا      المسلمون سفرت جمع علمت داتڠكن

تثنية•         علمت داتڠكن واجب تثنيه كمبالي فاعل جك

ضربا   المسلمان سفرت

مفعول     درڤد فاعل دهولو واجب

سڤرتي   مفعولدان  فاعلاڤابيل•   مقدرة إعربڽ



عيسى   موسى ضرب

سبلوم•    إل       مفعولاڤابيل زيد يضرب ل سڤرتي إل اد

بكرا

زيدا•         ضربت سڤرتي متحرك رفع ضمير فاعل اڤابيل

مفعول   دهولو واجب

  / سأمفام•     الكلم صدر كلم ڤرمولن مفعول اڤابيل

ضربت    من سفرت استفهم

نعبد•        إياك سفرت منصوب ضمير مفعول اڤابيل

سفرت•          جواب ف دان اما انتارا دودوق مفعول اڤابيل

تنهر    فل السائل واما

دري     فاعل مفعولواجبكمودينكن

فد•          فعل دڠن برهوبوڠ يڠ نصب ضمير مفعول اڤابيل

زيد       ضربه سفرت ظاهر اسم فاعل حال

سفرت•           مفعول ڤد كمبالي يڠ ضمير اد فاعل ڤد اڤابيل

ابوه   عمرا ضرب

نائبفاعل 

مجهول/        بناء فعل سبلومڽ درفع يڠ نام كات اسم

فاعل       حكم دڠن سام فاعل نائب حكم



نائبفاعل      جادي بوليه يڠ اسم

بكٌر.         1 ُضرب جادي بكرا زيد َضرب سفرتي به مفعول

جادي.       2 أمامك جلسعمرو ظرفمظروفسفرت

أماُمك  ُجلس

كتب.        3 جادي بالقلم عمرو كتب سفرت مجرور جر

بالقلم

ُضرب.        4 جادي ضربة زيد سفرتضرب مطلق مفعول

ضربٌة

 مبتدأ

كلم           فرملن ڤد برادا يڠ نام كات اتو اسم ايله مبتدأ

اسمية   جملة دنامكن

مؤول       دان صريح دوا اد مبتدأ

1: دوا.    اد صريح

قائم    ﴾)( زيد سفرت ظاهر

دان         ب)( قائمان هما دان قائم هو سفرت اڠكومضمر

منفصل      رفع ضمير اخير هيغكا كات

َاْن.          2 سفرت مصدرية َاْن اد مبتدأ تمڤت ڤد اياله مؤول

ُكم   َل ْيٌر َخ َتُصوُم

ُكم        َل ْيٌر َخ صوُمك جادي مصدر تاويل تصوم أن



بهاڬي   دوا مبتدأ

قائم.       1 زيد سفرت خبر اد يڠ مبتدأ

اتو.          2 فاعل اسم يأيت دان خبر مسىد سد باڬيڽ مبتدأ

اتو         زيد قائم ما سفرت نفي ددهولوئي مفعول اسم

زيد     أقائم سفرت استفهام ددهولوئي

زيد    قائم ما إعراب

خبر            جوڬ اي دان فاعل زيد دان مبتدأ قائم دان نفية ما

زيد   أقائم اعراب

خبر            جوڬ اي دان فاعل زيد دان مبتدأ قائم دان إستفهم أ

مبتدأ    جادي نكرة اسم

/ مسوغ         اد ملينكن مبتدأ جادي بوليه تيدق نكرة اسم

مبتدأ      جادي نكرة مڠهاروسكن يڠ سبب

باڽق        اد مبتدأ جادي نكرة مڠهاروسكن يڠ سبب

درفدڽ  ستڠه

1 ﴾ كااا.     ﴾     مشر من خير مؤمن تاااواااالعبد صف اد يڠ نكرة

   ( )     ( جادي ( يغ نكرة عبد دان ابتداء لم ايله لم اعرب

 ( )     ( خبر  ( خير دان عبد باكي صفت مؤمن دان ﴾مبتداء

من          تعلق تمفت بمن مجرور مشرك جر حرف من دان



خير

2﴾ هااا.     ﴾    الل كتبهن فاااخاااامسصلوات مضا جادي يڠ نكرة

رجل .      ﴾ 3 مااا ةااا دأتسنكر ايستيفهم اتاو نافي تردهولو

 ﴾ سااا﴾  ﴾   جال رجل هااال نااا داااا مااا قائ

تردهولو.         4 يڠ ظرف اتو مجرور جر نكرة خبر اڤابيل

 ﴾ اااتو    ﴾   ةااا الدارامرأ فاااى يااا سڤرت دأتسنكرة كدوڽ

 ﴾ لااا﴾  رج عااانااادك

فرإڠاتن

ساتو          دان معرفة اسم دوا درفد ساتو ساله ادله جك

خبر           نكرة يغ دان مبتدأ معرفة يڠ جاديكن مك نكرة لكي

كدوا  -   ڽجك دان     مبتدأ ساتو مان مان جاديكن مك معرفة

خبر    لكي ساتو يڠ


