ملحق
1

إ�جابات أالن�شطة

�إجابات أالن�شطة

الوحدة أالولى :معاني الحروف أ
والدوات

ن�شاط ()6
يرتك لتقدير املعلّم.

ن�شاط ()7
الزمانيّة.
 (من) �أ ّول يوم :ابتداء الغاية ّح�س (فيها) :الظّ رفيّة املكانيّة املجازيّة.
 ال ّحب (�إىل) نف�سي :مبعنى (عند) .
� -أ ّ

ن�شاط ()8
� ( -1أ )
� ( -2أ )
� ( -3أ )
( -4ب)
ن�شاط ()12
يرتك لتقدير املعلّم.
ن�شاط ()13
( -1ب )
 ( -2ب )
� ( -3أ )
� ( -4أ )
( -5جـ)

ن�شاط ()17
جر بالإ �ضافة .
� -1أجمل ما فيها :ما  :ا�سم مو�صول مبني على ّ
ال�سكون يف حملّ ّ
ال�سكون ال حملّ له من الإ عراب.
ما جرحت :ما :حرف م�صدري مبني على ّ
ال�سكون.
جرح :فعل ما�ض مبني على ّ
ال�ساكنة ال حملّ لها من الإ عراب.
التاء  :تاء التّ أ�نيث ّ
امل�صدر امل�ؤول (ما جرحت) يف حمل ن�صب مفعول به.
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ .
ما �أجملها :ما ( :ما التعجبية)ا�سم مبني على ّ
ب حكيم .
 -2فربمّ ا هي ُم َر ٍّ
-3
أ
|.
 لنّها اتّ�صلت بـ (� ّإن) اتّ�صاال مبا�رشا يف قوله تعاىل : -ومل تت�صل بـ(� ّإن) ات�صاال مبا�رشا يف قوله تعاىل :

ن�شاط ()18
( -1جـ)
( -2ب)
� ( -3أ )
( -4جـ)
� ( -5أ )
( -6ب)
( -7جـ)
( -8ب)
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�إجابات أالن�شطة

الوحدة ال ّثانية :كنايات العدد

ن�شاط ()6
ال�سكون يف حملّ ن�صب مفعول به مق ّدم .
 -1ا�سم ا�ستفهام مبني على ّ
 -2ألنّه تبعها فعل الزم.
لف
 -3كتابًا� ،أ ُ
ن�شاط ()12
-1
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ .
مبني على ّ
كم( :كم اخلربية)ا�سم ّ
ال�سكون يف حملّ ن�صب مفعول به مق ّدم .
مبني على ّ
كم( :كم اخلربية)ا�سم ّ
�- 2إخو ٍة .

ن�شاط ()18
من �أهم الفروق :
 كم اال�ستفهاميّة حتتاج �إىل جواب.كم اخلربيّة ال حتتاج �إىل جواب.
جر.
 كم اال�ستفهامية :متييزها مفرد من�صوب ،ويكونً
جمرورا �إن كانت (كم ) يف حملّ ّ
جمعا جمرورا .
كم اخلربيّة :متييزها مفرد جمرور بالإ �ضافة� ،أو بحرف اجلر ،وقد ي أ�تي ً
معي قليل �أو كثري .
 كم اال�ستفهامية :يكنّى بها عن عدد غري نّمعي كثري .
كم اخلربيّة :يكنّى بها عن عدد غري نّ
(يرتك ت�صميم الربنامج احلا�سوبي لتقدير املعلم )
ن�شاط ()19
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد� .أ
 -1فكم رجل( :كم اخلربية) ا�سم مبني على ّ
أ
ال�سكون معطوف على (كذا) الوىل يف حملّ رفع.
مبني على ّ
كذا وكذا( :كذا) الثّانية ا�سم ّ
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ .
مبني على ّ
كم دقيقة( كم ) :ا�سم ا�ستفهام ّ
ِ
(تنبه على �أ ّن الفعل املتعدي (�ضيعنا ) يجوز وقوعه على (كم ) هنا لو مل ي�ستوف مفعوله)
ٍ
(مذنب) .
 -2فكم
كذا وكذا ( حلظ ًة) .
� -3إن حياتنا (كذا) و كذا حلظ ًة.
ن�شاط ()20

يرتك لتقدير املعلّم.

ن�شاط ()21

يرتك لتقدير املعلّم.

ن�شاط ()22
( - 1جـ)  :كذا .
� ( - 2أ )  :توكيد لفظي .
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�إجابات أالن�شطة

الوحدة الثالثة :ا إل�ض ــاف ــة

ن�شاط ()13
نوعها

املعنى امل�ستفاد

الرقم

ال�ضافة
إ

1

لب�س عباء ٍة
ُ
عيني
ِ
ِ
ال�شفوف
لب�س

معنوية
معنوية
معنوية

التّخ�صي�ص
التّعريف
التّعريف

2

مفارقة أ
ِ
حباب
ال
�أرواحنا

معنوية
معنوية

التّعريف
التّعريف

3

طول اجتماع

معنوية

4

طول �سالمة

معنوية

التّخ�صي�ص

التّخ�صي�ص

ن�شاط ()14
م�شتق (ا�سم فاعل).
 -1الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (ذائقة)
ّ
م�شتق (ا�سم فاعل).
 -2الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (فاطر ،جاعل)
ّ
م�شتق (ا�سم فاعل).
 -3الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (مبلغ)
ّ
م�شتق (ا�سم مفعول).
 -4الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (مق�صو�ص)
ّ
م�شتق (�صفة م�شبّهة).
 -5الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (فرح)
ّ
ن�شاط ()15
اخلط�أ
			
		
 -1مهند�سون هذا البناء.

		
ال�صواب
 -مهند�سو هذا البناء.

			
مدر�سي
-2
ْ

		
مدر�سي
َّ

			
 -3من �أ َّي

 -من �أ ِّي

ياي		
 -4ر�أ ْ

ياي
 -ر�أ َ
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البيان
		
 حتذف نون امل�ضاف �إذا كان مثنى �أوجمعمذكر �ساملا.
 يجب فتح ياء املتكلّم �إذا كان امل�ضاف جمعمذكر �ساملًا.
 أل ّن (�أ ّي) اال�ستفهاميّة ا�سم معرب َو َر َدجمرورا؛ فتكون عالمة جره الك�رسة.
 يجب فتح ياء املتكلّم �إذا كان امل�ضافمثنّى.

�إجابات أالن�شطة

الوحدة الثالثة :ا إل�ضافة

ن�شاط ()16

من أ
ال�سماء

ال�ضافة
ما ال يلزم إ

ال�ضافة
ما يلزم إ

كال وكلتا
يعربان �إعراب املثنى �إذا �أ�ضيفا �إىل
�ضمري؛ فنقول مثال:
متفوقٌ يف
حمم ٌد وخال ٌد كالهما
ّ
ّ
ِ
درو�سه.

حيث
وت�ضاف �إىل اجلمل اال�سمية ،واجلمل
ٍ
مبا�ض �أو مب�ضارع،
الفعلية امل�صدرة
�شئت.
مثل :
اجل�س ُ
حيث َ
ْ

(�أ ّي) اال�ستفهامية ،و(�أ ّي) ال�رشطية
ا�سمان معربان ي�ضافان �إىل املعارف
والنكرات ،و�إىل املفرد واملثنى واجلمع،
طريق خريٍ
ِ
ينفع َ
ْ
ك.
مثل� :أ َّي
ت�سلك ْ

ن�شاط ()17
 -1قبل :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ال�سكون ،يف حمل ن�صب مفعول فيه ،وهو م�ضاف.
 -2لدن :ظرف زمان مبني على ّ
جر م�ضاف �إليه.
َّ
�شب :فعل ما�ض مبني على الفتحة ،والفاعل �ضمري م�سترت تقديره (هو) ،واجلملة الفعليّة (�شب والفاعل ) يف حملّ ّ
آ
 -3عر�ضي( :عر�ض) مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة املق ّدرة على �خره منع من ظهورها ا�شتغال املحل باحلركة املنا�سبة للياء  ،وهو
جر م�ضاف �إليه.
م�ضاف ،وياء املتكلّم� :ضمري متّ�صل مبني على ّ
ال�سكون يف حملّ ّ
مبايل :الباء :حرف جر مبني على الك�رسة ،ال حمل له من الإ عراب .مال :ا�سم جمرور ،وعالمة جره الك�رسة املق ّدرة منع من ظهورها ا�شتغال
املحلّ باحلركة املنا�سبة لياء املتكلّم ،وهو م�ضاف ،وياء املتكلّم� :ضمري مت�صل مبني على ال�سكون يف حمل جر م�ضاف �إليه.
بعد :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
العر�ض :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
الزمانية ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
�	-4أ َّي اال�ستفهامية :ا�سم من�صوب على الظرفيّة ّ
جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
يوم :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة ّ
ن�شاط ()18
يرتك لتقدير املعلِّم.
ن�شاط ()19
يرتك لتقدير املعلِّم.
ن�شاط ()20
( -1ب )

( -2جـ )

� (-3أ )

 (-4د)

( -5جـ)
209

�إجابات أالن�شطة

الوحدة الرابعة :ك�سر همزة (�إن)

ن�شاط ()6
 -1قال تعاىل :
د  -لدخول الالم املزحلقة على خرب(� ّإن) .
 -2قال تعاىل  :
�أ -ألنّها وقعت يف �أول جملة جواب الق�سم .
 -3قال تعاىل  :
د  -ألنّها وقعت يف جملة مقول القول .
ن�شاط ()7
 - 1يرتك لتقدير املعلّم .
-2
 « � ّإن مكانة ال ّدول». . .ردن» . . .
 «� ّإن أال ّ
 «�إنّها عظيمة » «� ّإن اال�ستقالل ». . .�« -إنّه تعبري». . .

| [ البقرة.]45
| [ي�س .]3-1
| [ الكهف .]75

 :ألنّها وقعت يف جملة مقول القول .
 :ألنّها وقعت يف �أ ّول جملة جواب الق�سم .
أ
:لنّها وقعت يف �أ ّول جملة ال�صفة .
 :ألنّها وقعت بعد حرف اال�ستفتاح ( �أال).
 :ألنّها وقعت يف �أ ّول اجلملة امل�ضاف �إليها الظرف (�إذ).

-3
 « يف نظري �أنّها  : »...وقعت (�أن) مفتوحة الهمزة؛ ألنّـها مل تقع يف �أ ّول جملة ال�صفة. ت�صبح (� ّإن) مك�سورة الهمزة �إذا �صيغت اجلملة على النّحو آالتي�" :إنّها يف نظري حتظى مبكانة عالية" .
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�إجابات أالن�شطة
ن�شاط () 5

الرقم
 1النّا�س
2

3
4
ن�شاط ()6

الوحدة أالولى  :البدل
املبدل منه

البدل

بع�ض من كل

َمن

دراهم

ثمن

مطابق

لنا (ال�ضمري املت�صل)

�أول (نا)

مطابق (تف�صيل)

رجلني

رجل (�صحيحة)

مطابق (تف�صيل)

الرقم
 1ه� ِ
ؤالء
هم يف (منهم)

املبدل منه

2
ِ
القلبان

البدل

القوم
ُ
أ
قل
ال ِّ

ٍ
(وراحم)
قا�س
ُ

� 3أبو (بكر)
عب ُد (اهلل)

عب ُد (اهلل)
بن
ُ

� 5أهلُ (البادي ِة)

فرا�س ُة (هم)

 4الكاتب ُة
البحث
َ

ن�شاط ()7

نوع البدل

اخلط أ�
الرقم
 1خال ِد ِ
بن الولي ِد
كتاب أ
ِ
ِ
ن�ساب
ال
2

ِ
ِ
امل�ستطرف
كتاب

مي�سون
ُ
مقدم َة (ـه)

ال�صواب
بن الولي ِد
خال ُد ُ

(�سيف) مرفوع
ألن املبدل منه
ُ

ِ
امل�ستطرف
كتاب
َ

(كتاب) من�صوب
ألن املعطوف عليه
َ

كتاب أ
ِ
ن�ساب
ال
َ

ال�سبب

ألن املبدل منه (كتابني) من�صوب

ن�شاط ()8
ِ
العام ِة.
خريجي الثّانوي ّ ِة َّ
وزير التّـربية والتّعلي ِم �أوائلَ ّ
كر َم ُ
َّ -1
إخال�ص امل�س� ِ
ؤول يف العمل.
� -2أق ِّد ُر �
َ
ِ
الكتاب.
� -3أع َّدت �أمري ُة خطَّ َة
ثلث النُّ ِ
ِ
لرف�ض القرار.
واب
ت ُ
�صو َ
َّ -4
ال�شيء على عمومه؛ ممّا يجذب
ت�ضمنت بدال بدت �أجمل يف �أ�سلوبها و�أكرث ت أ�ثريًا يف املتل ّقي؛ ف أ�نت تذكر َّ
املوازنة :من املالحظ �أ ّن اجلمل التي َّ
ثم تلج أ� �إىل تو�ضيحه وبيانه.
املتل ّقي ويثري اهتمامهّ ،
ن�شاط ()9
يرتك لتقدير املعلم.
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�إجابات أالن�شطة

الوحدة أالولى  :البدل

ن�شاط ()10
�	-1أ
�	-2أ
 -3ب
 -4جـ
 -5د

ن�شاط ()11
يرتك لتقدير املعلم.
ن�شاط ()12
� ( - 1أ  +ب)
ال�شاه ُد
ّ
ال�شاه ُد
ّ
هذا
ال�شهو َد
ّ
-2

املبدل منه

�شاه ُد (الق�ضي ّ ِة)
�صدقُه
ال�شاه َد
ّ
بع�ضهم
َ

البدل

مطابق
ا�شتمال
مطابق
بع�ض من كل

نوع البدل

�أ  -يرتك لتقدير املعلم.
القي�س �أبياتَها اخلم�س َة أ
ِ
الوىل.
حفظت معلّق َة ام ِرئ
ب-
ُ

-3

ب-
 فرحتان :مبتد�أ م� ّؤخر مرفوع ،وعالمة رفعه أاللف؛ ألنّه مثنى.
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره.
 فرحة :بدل مرفوع ،وعالمة رفعهَّ
 عند :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،والهاء� :ضمري متّ�صل مبني على الك�رسة يف حملّ جر
 فطره :فطر :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة ّم�ضاف �إليه ،و�شبه اجلملة الظّ رفية يف حمل رفع �صفة لـ (فرحة).
 وفرحة :الواو :حرف عطف مبني على الفتحة ،ال حملَّ له من الإ عراب ،فرحة :ا�سم معطوف مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره. احلا�سوب :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.جر
 �شا�شته� :شا�شة :بدل من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،والهاء� :ضمري متّ�صل مبني علىّ
ال�ضمة يف حملّ ّ
م�ضاف �إليه.
أ
أ
مبني
مبني على الك�رسة ،ال حملّ له من الإ عراب ،والياء� :ضمري متّ�صل ّ
 �نع�شني� :نع�ش :فعل ما�ض مبني على الفتحة ،والنّون :للوقاية ،حرف ّعلى ال�سكون يف حمل ن�صب مفعول به مق ّدم وجوبا.
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره.
 العطر :فاعل مرفوع م� ّؤخر وعالمة رفعه ّجر م�ضاف
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،والهاء� :ضمري متّ�صل مبني على
 �أريجه� :أريج :بدل مرفوع ،وعالمة رفعه ّّ
ال�ضمة يف حملّ ّ
�إليه.
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الوحدة ال ّثانية :عمل الم�صدر والم�شتقّات

ن�شاط ()3
-1
�أ  -جتفيف
الطرق :مفعول به من�صوب للم�صدر،
(�شق) �إىل فاعله يف املعنى (احلكومات)؛ فن�صب املفعول به (الطرق)،
َ
�شق� ،أ�ضيف امل�صدر ال�صرّ يح ّ
بِّ -
وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
(ال�ضمري املتّ�صل (هم) العائد على (الباحثون)؛ فن�صب املفعول به(تعريف)،
جـ -مق�صدهم� ،أ�ضيف امل�صدر امليمي(مق�صد) �إىل فاعله يف املعنى ّ
تعريف :مفعول به من�صوب للم�صدر امليمي ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،و هو م�ضاف.
 -2اخلط أ� يف كلمة (ركلة) �إذ تدل على املرة ،وي�شرتط يف امل�صدر العامل عمل فعله �أال يكون داال على املرة؛ لذلك يجب �أن نقول" :ركلُ اله ّد ِ
اف
ّ
ّ
الكر َة مثريٌ".
ن�شاط ()4
-1
� ( -1أ )
 ( -2ب )
 -2يرتك لتقدير املعلّم.
ن�شاط ()8
-1
ب -طماعا.
�أ  -جميل
منونا ؛ فح ّقق �رشوط عمل ا�سم الفاعل عمل فعله املتعدي (يفعل) ،فن�صب ا�سم الإ �شارة (ذلك)( ،فاعله
 -2وقع ا�سم الفاعل (فاعل) خربا ،وجاء َّ
�ضمري م�سترت تقديره (هو).
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ،و هو م�ضاف.
 -3افتتاح :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ّ
ال�ضمة يف حملّ
رجاءه :رجاء :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،و (الهاء)� :ضمري متّ�صل مبني على ّ
جر م�ضاف �إليه.
ّ
 -4يرتك لتقدير املعلّم.
ن�شاط ()11
-1
كمي ًة من أ
ٍ
�أ -
البنكريا�س
الن�سولني .ب-
َ
تناول ّ
كت�شف
خطر(ه)		
جـ-
د  -امل ُ َ
ُ
اجلر .
 -2عظي ٍمّ :
بعــــ�ض :الن�صب .
َ
قادر ًة :الن�صب .
املكت�شف :الرفع .
ُ
 -3امل�صدر امل� ّؤول" :و�أ ْن مُيار�سوا الريا�ض َة ب�شكلٍ يومي ".
ِّ
ٍّ
امل�صدر ال�صرّ يح العامل  " :وممار�س ٍة الريا�ض َة ب�شكلٍ يومي ".
ِّ
ٍّ
-4
مبني للمجهول ،ويعمل عمله.
�أ  -أل ّن ا�سم املفعول
ّ
ي�شتق من فعل ّ
ال�صفة امل�شبّهة ال ت�صاغ �إال من فعل الزم ،وتعمل عمله.
ب -أل ّن ّ
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التعجب
الوحدة ال ّثالثةّ :

ن�شاط ()5
-1فيا ل ََك من ليلٍ !
و�صلت �أ ِ
ِ
الزحام؟
-2فكيف
َ
نت من ّ
درك من َم ٍ
ن�رسٍ يطا ِرحه ا َ
حلمام هديال !
		
وادع
هيب ٍ
-3هللِ ّ
ن�شاط ()6
يرتك لتقدير املعلّم .
ن�شاط ()7
ال�سما ِء"؛ مما جعل اجلملة ا�ستفهاميّة.
 -1ألنّها �ضبطت (�أجملُ ) ّ
(ال�سما ِء) بالك�رسة ,يف جملة" :ما �أجملُ ّ
بال�ضمة ,و ّ
 -2ما �أجملُ ال�سما ِء ؟:
ال�سكون ,يف حملّ رفع مبتد�أ.
مبني على ّ
 ما :ا�سم ا�ستفهام ّال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ,وهو م�ضاف.
 �أجملُ  :خرب املبتد�أ مرفوع ,وعالمة رفعه ٌّ
جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
ال�سما ِء:
 ّم�ضاف �إليه جمرور ,وعالمة ّ
 ما �أجملَال�سماء !:
َ
ال�سكون ,يف حملّ رفع مبتد�أ.
 مامبني على ّ
:التعجبية ،ا�سم ّ
ُّ
 �أجملَ  :فعلٌ ٍالتعجبية).
مبني على الفتحة ،وفاعله �ضمريٌ م�سترتٌ ,يعود على (ما
ما�ض جام ٌد ,لإ ن�شاء
ُّ
التعجبّ ,
ُّ
و اجلملة الفعلية من فعل التعجب و فاعله يف حمل رفع خرب املبتد�أ ( ما التعجبية ).
مفعول به من�صوب ,وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
ال�سماء:
ٌ
 ّن�شاط ()8
حبات البرَ َد التي ت�ساقطت بغزارة.
 -1م�صدر الطَّ رقات
ُ
 -2تُرى من الطّ ارق على نافذتي يف هذا الوقت الباكر؟
�سبحان اهلل !
َ
يت !
 يا لروع ِة ما ر�أ ُ -3ما �أنقى رداءه!:
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ.
 ما ( :ما التعجبية) ,ا�سم مبني على ّأ
مبني على الفتحة املق ّدرة ,منع من ظهورها التّعذر .وفاعله �ضمري م�سترت تقديره (هو),
 �نقى( :اخلرب) ،فعل ما�ض جامد لإ ن�شاء التّعجبّ ,عجبية.
يعود على( ما)التّعجبية ،واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حملّ رفع خرب املبتد�أ (ما) التّ ّ
 رداءه( :املتعجب منه) ,مفعول به من�صوب ,وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ,وهو م�ضاف ,والهاء� :ضمري متّ�صل مبني علىجر م�ضاف �إليه.
ّ
ال�ضمة الظّ اهرة ,يف حملّ ّ
كرم به !
�-4أ ْ
ما�ض جام ٌد جاء على �صيغة أ
كرم :فعلٌ ٍ
ال�سكون .
المر ,لإ ن�شاء
 �أ ْمبني على ّ
التعجبّ ,
ُّ
حمل له من الإ عراب.
مبني على الك�رسة ،ال ّ
 الباء :حرف ّجر زائ ٌدّ ,
التعجب .
حمل رفع فاعل لفعل
مبني على الك�رسة ,يف ّ
ُّ
 -الهاء� :ضمريٌ متّ�صلٌ ّ
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التعجب
الوحدة ال ّثالثةّ :

عجب من جمال اخلرب.
تعجبية ,معناها التّ ّ
� -5أجملْ باخلرب ِ!  :جملة ّ
ما�ض جام ٌد جاء على �صيغ ِة أ
 �أجملْ  :فعلٌ ٍال�سكون.
المر ,لإ ن�شاء
مبني على ّ
ُّ
التعجبّ ,
مبني على الك�رسة الظاهرة على �آخره ،ال حملّ له من الإ عراب.
 الباء:حرف ّجر زائ ٌدّ ,
ال�ضمة املق ّدرة ,منع من ظهورها ا�شتغال املحلّ بحركة الك�رسة املنا�سبة حلرف اجلر .
 اخلربِ :فاعلٌ لفعل التعجبمرفوع ,وعالمة رفعه ّ
ٌ
 �أج ِم ِل اخلربَ :جملة �أمرية ,معناها أجممال) .
المر ب�إجمال اخلرب؛ �أي ذكره جممال ,ال ّ
مف�صال( �أمر املخاطب بذكر اخلبرِ َ
أ
أ
ال�سكون ,و حرك بالك�رسة منعاً لاللتقاء ال�ساكنني ،و فاعله �ضمريٌ م�سترتٌ تقديره(�أنت) .
مبني على ّ
 �جمل :فعلُ �م ٍر ٌّ
مفعول به من�صوب ,و عالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
 اخلربَ:ن�شاط ()9

يرتك لتقدير املعلّم.
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الوحدة الرابعة :الن�سب

ن�شاط ()11
ِ
 -1احل ْميـَر ِ ّي  :من�سوب �إىل ِح ْميرَ
ال�ش َو ِو ّي
 -2ال�شـ َ ِو ّي ّ :
ِ
ـي �َ :س َف ِو ّي
�سـف ّ
الـــرداء  :الــردائِ ّي �أو الردا ِو ّي
التـجنِّي  :التـجنِّي
الغنائي �أو ال ِغنا ِو ّي
ال ِغــناء :
ّ
املغــنِّي  :املغنِّ ّي
ن�شاط ()18
الهذَيل ّ
�أبو ذ ؤ�يب ُ
بِ�شرْ ُ بن �أبي خازم أ
ال َ�س ِد ّي .
حممد بن كعب ال َغنَ ِو ّي .
ّ
الفرزدق التمي ِم ّي .
ن�شاط ()19

املن�سوب �إليه
ّ
مكة
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املن�سوب
ّ
مك ّي

التّغيري قبل �إحلاق ياء الن�سب ،و�سبب التّغيري
حذف التاء من �آخره ؛ ألنّه خمتوم بتاء الت أ�نيث.
�إبقاء الهمزة �أو قلبها واوا؛ ألنّه ا�سم ممدود همزته منقلبة عن �أ�صل.

�صفاء

�صفاوي
�صفائي �أو
ّ
ّ

فرائ�ض

�ضي
فَ َر ّ

حيْفا

حي ِف ّي �أو َحيْ َف ِو ّي �أو َحيْفا ِو ّي

واوا ،ويجوز �إبقاء أ
يجوز حذف أ
اللف وزيادة وا ٍو
اللف ،ويجوز قلبها ً
بعدها ؛ ألن (حيفا) ا�سم مق�صور �ألفه رابعة وثانيه �ساكن.

خـيـر
ِّ
ِ
الهادي

َخيـْ ِر ّي

حذف الياء الثّانية (املك�سورة)؛ ألنه ا�سم قبل �آخره ياء م�ش َّددة مك�سورة.

الها ِد ّي �أو الها َد ِو ّي

واوا مع فتح ما قبلها؛ ألنّه منقو�ص وقعت
يجوز حذف الياء� ،أو قلبها ً
يا ؤ�ه رابع ًة.

اجلديدان

جديدي
ّ

نن�سب �إىل املفرد ؛ ألنّه مثنّى.

نحره
َبرق ُ

بَ َرقِ ّي

إ�سنادي.
نن�سب �إىل ال�صدر؛ ألنّه مركّب �
ّ

حذف الياء من (فري�ضة) و تاء الت أ�نيث؛ ألنّه ا�سم على وزن (فَعيلة) غري
م�ضعف( .ين�سب �إىل مفرد اجلمع)
ّ

�إجابات أالن�شطة

الوحدة الرابعة :الن�سب

كر�سي
ّ

كر�سي
ّ

نحذف الياء امل�ش ّددة ،ونلحق ياء الن�سب؛ ألنّه خمتوم بياء م�ش ّددة واقعة
بعد ثالثة �أحرف .

دقيقة

دقيقي
ّ

م�ضعف على وزن (فَعيلة) .
نحذف التّاء فقط؛ ألنّه
ّ

ابن �إيا�س

إيا�سي
� ّ

املدائن

املدائني
ّ

ِعنَب

ن�شاط ()20

ِعنَبِ ّي

يف .
العجز جتنُّبًا للّب�س؛ ألنّه مركّب �إ�ضا ّ
نن�سب �إىل ُ

نن�سب �إليه على لفظه؛ ألنّه جمع �شبيه بالعلم .

جمعي.
نن�سب �إليه على لفظه؛ ألنّه ا�سم جن�س
ّ

أ
الكباد َ :
الكبَ ِد ّي .

		
الع ّ�شاق  :العا�ش ِق ّي .
ُ -1
خل ّد  :ا َ
ال�ض َح ِو ّي  ،ا َ
كي  :ك ََو ِو ّي،
ال�ضحى ُّ :
َ -2حبيب  :حبيبِ ّي ُّ ،
خل ِّد ّي َ ،ج ْمرة َ :ج ْم ِر ّي ّ ،
َميت َ :ميْتِ ّي َ ،ح ّي َ :حيَ ِو ّي .
ِّ

ن�شاط ()21

جليْ ِ�شي  ،ملوك َ :مل َِكي  ،موا�ضياً ِ :
ما�ض ِو ّي ،
ما�ض ّي �أو َ
ّ
 -1اجليو�ش  :ا َ ّ
ال�شفرتني �َ :ش ْفـ ِر ّي  ،أ
الفكار  :فِ ْك ِر ّي .
 -2الفتى  :ال َفتَ ِو ّي .
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الوحدة الخام�سة :التّ�صغير

ن�شاط ()16
� -1أُنَيْ ِف�س  ،ثُمَيرْ ات �ُ ،ص َويْبرِ ين
نُثَيــْرة  ،ال ُّد َريْ ِهمات � ،أ َُ�شيْ َجاين
ُح َ�سيْبان.
					
 ( .1 -2ب)
					
( .3ب )
� ( .5أ )
 -3فُ َويْق (قُرب املكان) .
 -4تورية .
 -5كم اخلربيّة .

					
� ( .2أ )
( .4جـ )

ن�شاط ()17
 -1حياء  ،احلديد  ،يوم
-2

املُ�ص َّغر
طُ َريفي

ل ُيَيْالت

طَ ْريف
ل ٍ
َيال

اله َجـيْـر
ُ

اله ْجر
َ

ا ُ
جل َفيـْن
ال�س َهيرْ
ُّ

ا َ
جلفن

ال�سهر
َّ

ُع َقيْلي

َعقلي

ُم َقيرْ يح

ُم َقيْلَتَيْه

ُجمَيرْ ي

ُح َويْ ِجبه
ال ُق َويْ�س
ُ�س َهيْم

 -3يُرتك لتقدير املعلّم .
ن�شاط ()18
يُرتك لتقدير املعلّم .
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كبه
ُم رّ

َمقروح

ُم ْقلَتَيْه

املُ�ص َّغر
ُم َويْ ٍ
�ض

كبه
ُم رّ

ٍ
ما�ض

ال ُقلَيْب

ال َقلْب

ُ�س َويْئِال

�سائال

ُوتَيرْ

َوتَر

ُد َميْعي
ُج َعيْ ِد ّي

َج ْع ِد ّي

ُ�ش َهيرْ

َ�ش ْهر

ُّ
ال�شعَيرْ

َد ْمعي

ال�ش ْعر
َّ

َج ْمري

ُو َ�صيْله

َو ْ�صله

ال َقو�س

ُه َجيْ ُـره

َه ْج ُره

ِ
حاجبه
َ�س ْهم

ي ُ َو مْي

ُّ
ال�ش َهيرْ

ي َ ْوم

ال�ش ْهر
َّ

ملحق

2

نماذج
التقويم و أ�دواته

