
اسم االشارة 

: األهداف 
.ِة اليه معرفة َأنَّ اسم االشارة كلمٌة تُدلُّ على ُمعيٍَّن باالشار 

معرفة أنَّ اسم االشارة نوعان من حيث الِجنس فهَو مذّكر أو 
مؤّنث ، وثالثة أنواع ِمْن حيث الَعَدد ، فهَو مفرد

.أو مثّنى أو جمع 
أو معرفة أّن اسم االشارة مبنيٌّ ويكون في محّل رفع أو نصب

.جّر 
لُمشار معرفة أنَّ االسم اّلذي يأتي بعد اسم االشارة ُيسّمى االسم ا

.اليه 
.اعراب اسم االشارة بحسب موقعه في الُجملة 

-



:تعريف اسم اإلشارة 
شارة اإلعَيَّن باسم اإلشارة ُهَو اسم يُدلُّ على شخِص ُمعَيَّن أو شيِء مُ 

. اليه 

. هناك أسماء اشارة للقريب ، الُمتّوسط ، والبعيد 



  هذا ولد                                        هذا كتاب

 كلمة ولد هي اسم مفرد مذّكر

 كلمة ِكتاب ِهَي اسم ُمفَرد ُمذّكر

 بكلمة هذا؟ بماذا اشرنا الى الولد والى الِكتاب

هذا لمة نشيُر الى الُمفَرد الُمذّكر بك



 هذه شمعة قصيرة                       هذه بقرة سمينة

          شمعة هي اسم مفرد مؤنّث

 بقرة هي اسم مفرد مؤنّث

 هذهأشرنا الى المفرد المؤنث بكلمة



 هذان طالبان نشيطانهذان كلبان صغيران

هي اسم مثنى مذّكر ( : اسم حيوان ) كلمة الكلبان

هي اسم مثنى مذكر ( :  اسم انسان ) كلمة الطالبان

 هذانأشرنا الى المثنى المذكر بكلمة



ميلَتانِ هاتان طاولتان صغيرتان              هاتان َحديقَتاِن جَ 

كلمة طاولتان هي اسم ُمثَنى ُمؤنّث 

كلمة َحديقَتاِن هي اسم ُمثنى ُمؤنّث 

اتاِن هنشيُر الى المثنى الُمؤنّث بكلمة 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.yofavo.com/wp-content/uploads/2009/04/gardens1.png&imgrefurl=http://forum.roro44.com/271032.html&usg=__kgFAK0nYb9UKXJogqfBBKv0-ujI=&h=421&w=576&sz=672&hl=iw&start=3&zoom=1&tbnid=mHY351t-O9TOOM:&tbnh=98&tbnw=134&ei=ffF4Td3UD4fPtAarvvzvBg&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2B%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9%26hl%3Diw%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.yofavo.com/wp-content/uploads/2009/04/gardens1.png&imgrefurl=http://forum.roro44.com/271032.html&usg=__kgFAK0nYb9UKXJogqfBBKv0-ujI=&h=421&w=576&sz=672&hl=iw&start=3&zoom=1&tbnid=mHY351t-O9TOOM:&tbnh=98&tbnw=134&ei=ffF4Td3UD4fPtAarvvzvBg&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2B%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9%26hl%3Diw%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.yofavo.com/wp-content/uploads/2009/04/gardens1.png&imgrefurl=http://forum.roro44.com/271032.html&usg=__kgFAK0nYb9UKXJogqfBBKv0-ujI=&h=421&w=576&sz=672&hl=iw&start=3&zoom=1&tbnid=mHY351t-O9TOOM:&tbnh=98&tbnw=134&ei=ffF4Td3UD4fPtAarvvzvBg&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2B%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9%26hl%3Diw%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.yofavo.com/wp-content/uploads/2009/04/gardens1.png&imgrefurl=http://forum.roro44.com/271032.html&usg=__kgFAK0nYb9UKXJogqfBBKv0-ujI=&h=421&w=576&sz=672&hl=iw&start=3&zoom=1&tbnid=mHY351t-O9TOOM:&tbnh=98&tbnw=134&ei=ffF4Td3UD4fPtAarvvzvBg&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2B%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9%26hl%3Diw%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


هؤالء البنات جميالت                هؤالء االوالد ُمجتَِهدون  

البنات هي كلمة جمع ُمؤنّث 

االوالد هي كلمة جمع للُمذّكر 

أشرنا الى مجموعة الذّكور ومجموعة اإلناث
هؤالء  بكلمة 



  هذه جبال                                       هذه اشجار

 جبال  كلمة تدلُّ على جمع مذّكر لغير العاقل

 أشجار كلمة تدلُّ على جمع ُمؤنّث لغير العاقل

أشرنا الى جمع المؤنّث والمذّكر

هذه غير العاقل بكلمة 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3009/2657455609_1f35d26500.jpg&imgrefurl=http://vb.lm3a.net/t32826.html&h=500&w=500&sz=232&tbnid=Gg1zMsIpvHoWbM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584&zoom=1&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84&hl=iw&usg=__TLy0rjd5v8SX_iIenRdotcAF1aE=&sa=X&ei=k7x3TfzeLJGBhQfxk6WLBw&ved=0CBQQ9QEwAw
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3009/2657455609_1f35d26500.jpg&imgrefurl=http://vb.lm3a.net/t32826.html&h=500&w=500&sz=232&tbnid=Gg1zMsIpvHoWbM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584&zoom=1&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84&hl=iw&usg=__TLy0rjd5v8SX_iIenRdotcAF1aE=&sa=X&ei=k7x3TfzeLJGBhQfxk6WLBw&ved=0CBQQ9QEwAw
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.wallnew.com/Trees/trees-2-128.jpg&imgrefurl=http://forums.graaam.com/152253.html&h=296&w=409&sz=50&tbnid=oXQPXH0c5NU24M:&tbnh=90&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1&zoom=1&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1&hl=iw&usg=__P-wUURnVIGavEFQIeUIT4VHJHQU=&sa=X&ei=Lb13TbGaJo63hAf_tYGBBw&ved=0CBQQ9QEwAw
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.wallnew.com/Trees/trees-2-128.jpg&imgrefurl=http://forums.graaam.com/152253.html&h=296&w=409&sz=50&tbnid=oXQPXH0c5NU24M:&tbnh=90&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1&zoom=1&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1&hl=iw&usg=__P-wUURnVIGavEFQIeUIT4VHJHQU=&sa=X&ei=Lb13TbGaJo63hAf_tYGBBw&ved=0CBQQ9QEwAw


 أسما  ا شارة
                                

                      –              

                  –                  

                -         –              

            -         –                    -      



اعراب اسم االشارة
.عَيَنْيِه هذا الَفرُخ يفَتحُ 
.اسم اشارة مبني على الّسكون في محّل رفع فاعل : هذا 
هرة على َبَدل ِمن هذا مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الّظا: الفرُخ 
.آخره 

.هذا الحقِل فّتشُت عنها في 
اسم اشارة مبني على الّسكون في محّل جّر بحرف : هذا 
.الجّر 
لى َبَدل ِمن هذا مجرور وعالمة جّره الكسة الّظاهرة ع: الحقِل 
. آخره 



اعراب اسم االشارة
.هذيِن الجناحْيِن حّرَك الّطيرُ 

.اسم اشارة مبني على اليا  في محّل نصب مفعول به: هذيِن 
ه في َبَدل من هذيِن منصوب وعالمة نصبه اليا  ألنّ : الجناحيِن 
.المثّنى 



الخالصة

ة ، ُيعرب اسم االشارة ِبَحَسِب موقعِه في الُجمل
.ويكون مبنّيًا في محّل رفع نصب أو جرّ 

اسم و هو َيتَبعَبَدلواالسم الُمشار اليه ُيعرب 
.  االشارة في حالة الّرفع والّنصب و الجّر 



: فرض قواعد 
( ٢  في تطبيق القواعد الجز ) الّتمارين الّتمهيدّية

١٧٦-١٧٥-١٧٤-١٧٣–١٧٢: ص



تصحيح فرض القواعد ودراسة 

النّّص 
















