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أنواع اجلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
النتاج  :أن يتعرف الطالب اجلمل وأنواعها.
اجلملة نوعان  :مجلة امسية ومجلة فعلية .
اجلملة االمسية  :هي اجلملة اليت تبدأ ابسم مرفوع ويكون هلا معىن اتم  .وأكاهنا  .1 :مبتدأ  .2خرب
بوع الوطن) .
يعم ر َ
السالم ّ
حنو ّ ( :
مبتدأ

خرب

اجلملة الفعلية  :هي اليت تبدأ بفعل ويكون هلا معىن اتم .وأركاهنا  .1 :فعل  .2فاعل

 .3مفعول به

رس ).
حنو ( :قرأ ّ
حممد ال ّد َ

فعل فاعل مفعول به

 ميز اجلملة الفعليّة من االمسية يف اجلمل اآلتية:

 .1هللا نور السماوات واألرض.......................... . 
  .2قل هو هللا أحد................................... . 
 .3وجاء ربك وامللك صفًّا صفًّا........................ . 
 .4املعلّ َم حيرتم الطالب ................................... .

حممد رسول هللا.................................... 
ّ  .5
 .6هذا خلق هللا....................................... 
ابحلق................... 
 .7وخلق هللا السماوات واألرض ّ
 .8هو الذي خلقكم من تراب.......................... 
 ح ّدد أركان اجلملة االمسيّة اآلتية :

 .1السماء جنومها المعة .املبتدأ ................... :
 ح ّدد أركان اجلملة الفعليّة اآلتية :

اهلم َة.
رفع الطالب يف الدراسة ّ
َ .1

اخلرب ................................ :

فعل  ........... :فاعل  ................ :مفعول به ................ :
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والبناء يف األفعال

النتاج - :أن يوضح الطالب مفهوم املعرب واملبين .
 أن يتعرف الطالب الفعل من حيث البناء واإلعراب .اإلعراب  :هو تغيري أواخر الكلمات ابختالف موقعها اإلعرايب .
البناء  :هو ثبات أواخر الكلمات ولو اختلف موقعها اإلعرايب .
مثال - : 1هذه شجرة مثمرة

 -رأيت شجرة مثمرة .

 -مررت بشجرة مثمرة

الحظ كيف تغريت حركة آخر كلمة (شجرة) ابختالف موقعها اإلعرايب  ،رفعا ونصبا وجرا .
مثال - : 2هؤالء طالب .

 -رأيت هؤالء الطالب .

 -سلّمت على هؤالء الطالب

الحظ كيف ثبتت حركة الكسر يف أواخر كلمة (هؤالء) مع اختالف موقعها اإلعرايب رفعا ونصبا وجرا .
 األفعال من حيث الزمن واإلعراب والبناء:

الماضي
دائما مبين

المضارع
معرب  ،لكنه يبين يف حالتني

األمر
دائما مبين

تعريف الفعل املاضي  :هو ما يدل على حدث جرى قبل الكالم أي يف الزمن املاضي سواء القريب أم البعيد.
ت ،ذه ْـبت )
عالمته  :أن يقبل يف هنايته إحدى التائني اتء التأنيث الساكنة (ذهـبَ ْ
ت) أو اتء الفاعل املتحركة (ذه ْـبت ،ذه ْـب َ
أوال  :قواعد بناء الفعل املاضي :
أ) يبىن الفعل املاضي على الفتح :
درس ) وكان صحيح اآلخر .
 .1إذا مل يتصل به شيء ( َ
ت).
(درس ْ
 .2أو إذا اتصلت به اتء التأنيث الساكنة َ

(درسـتَا ).
(درسا )أو ألف االثنتني مع اتء التأنيث َ
 .3أو ألف االثنني َ
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مثال  :درسَ  :فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة .

هامة :
**ملحوظات ّ

 .1إذا كان الفعل معتل اآلخر ابأللف ( مسا ,دان )  :يبىن على فتحة مقدرة على آخره (ى) منع من ظهورها التعذر .
مسا  :فعل ماض مبين على الفتحة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر
**( تذكر أن التعذر هو استحالة قبول احلركة وهذا خيتص ابأللف )
 .2إذا اتصلت ابلفعل املعتل اآلخر اتء التأنيث حذف آخره اللتقاء الساكنني ؛ (األلف الساكنة واتء التأنيث)
ت ) وتظل حركة البناء مق ّدرة على احلرف احملذوف.
مثل (مسماْ ْ +
ت = مسم ْ
ـت :فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف احملذوفة .والتاء :اتء التأنيث الساكنة الحمل هلا من االعراب.
فنقول :مس مـم ْ
ب) يبىن الفعل املاضي على الضـم :
 .1اذا اتصلت به واو اجلماعة  ،لكي جتانس حركة الواو ( آمنـوا )
مثال  :آمنوا  :فعل ماض مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة .
هامة :
**ملحوظة ّ

إذا كان الفعل املاضي معتل االخر :حيذف آخره  ،وتظل حركة البناء على احلرف احملذوف
مثل ( مسما  +وا = مسموا ) ( ِ
ضوا )
رض مي  +وا = ر ُ

فنقول :مسَـوا :فعل ماض مبين على الضم املقدر على األلف احملذوفة (.أصلها َمسَووا )
رضوا  :ماض مبين على الضم املقدر على الياء احملذوفة ( .أصلها رضيوا )

ج .يبىن الفعل املاضي على السكون :
ـنت  ،ـنَاَ ،ـن)،
ـت ،ـت ،ـتم َّ ،
 .1إذا اتصل به ضمري رفع متحرك ( ـتَ ،
لعب َـن ) .
لعبـت ْ ،
كراهة اجتماع أربع حركات متواليات ْ ( :

ـت  :فعل ماض مبين على السكون التصاله ابلتاء املتحركة.
لعب ُ
مثال ْ :
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 أعرب ما حتته خط إعرااب اتما :
خلق اإلنسان علمه البيان .............................................................................. 
 م -إان هديْناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا..................................................................... 

واعتصموا ابهلل ................................................................... 
 إال الذين اتبوا وأصلحواُ
جاءتْكم بينة من ربكم .............................................................................. 
 قد م  فلما رأيْـنمه أكربنه........................................................................................  اعتماداً على املخطط السابق  ,أعرب ما حتته خط من األفعال يف اجلمل التالية :
علمت أنك مسافر :
ْ .1

علمت ........................................................................................... :
ْ
حضرات حفل التكرمي :
 .2املديرة و مساعداتها َ

حضرات ........................................................................................... :
َ
 .3املسلمون صاموا رمضان إمياان و احتسااب :

صاموا ........................................................................................... :
كل عامل أجره :
 .4أعطى املسؤول َّ

أعطى ........................................................................................... :
جلس َن للدرس صامتات :
 .5الطالبات ْ

جلس َن .......................................................................................... :
ْ

ت هللاَ يف نفسك ؟ :
ذكر َ
 .6هل ْ
ذكرت ......................................................................................... .. :
ْ
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سعيت لإلصالح ؟
 .7هل
َ

سعيت ........................................................................................... :
َ

اثنيا  :قواعد إعراب الفعل املضارع وبنائه :
تعريف الفعل املضارع  :هو الفعل الذي يدل على حدث جيري أثناء أو بعد زمن التكلم وهو مبين ومعرب .
ع ــالمتــه  :أن يكون مبدوءا حبرف من حروف املضارعة (أنيت)
 .1يرفع الفعل املضارع  :إذا مل يسبق بناصب وال جازم (.يكتب حممد واجباته)
يكتب :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .
لن  ,كي  ,الم التعليل )
 .2ينصب الفعل املضارع :إذا سبق أبحد احلروف الناصبة  ,وهي ( :أ ْن ْ ,
بلن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .
يكذب املؤمن) :
(لن
يكذب  :فعل مضارع منصوب ْ
َ
َ

 .3جيزم الفعل املضارع  :أ) إذا سبقه أحد احلروف اجلازمة وهي  (:مل  ,ملّا ,الم األمر  ,ال الناهية )
ب) وإذا وقع بعد أداة شرط جازمة جتزم فعلني مضارعني (إ ْن  ,ممن  ,ما  ,مهما )

يتأخر  :فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون
يتأخر علي عن دوامه) ْ :
(مل ْ
هامة :
**ملحوظة ّ

 إذا كان الفعل املضارع معتل اآلخر ابأللف ( :يرضى)  ،أو ابلواو ( :يدعو)  ،أو ابلياء( :يلقي)  .فإنه : .1جيزم حبذف حرف العلة من آخره

يرض  :فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره.
مثال :يرضى  :مل َ
بضمة مقدرة  :على األلف  :منع من ظهورها التعذر.
 .2يرفع ّ

على الواو والياء  :منع من ظهورها الثقل .

مثال  :يسعى  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورها التعذر.
7

تم التحميل من موقع األوائل

يدعو  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورها الثقل.

يقضي  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورها الثقل.
 بناء الفعل املضارع :
يبىن الفعل املضارع على :
،ألدرس ْن )
 -1الفتح  :إذا اتصلت به إحدى نوين التوكيد الثقيلة أواخلفيفة(ألستسهلـَ َّن َ
ألدرس ْن :فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة وهو يف حمل رفع .
َ

يكتب َـن)
 -2السكون  :إذا اتصلت به نون النسوة ( ْ

يعم ْل َن  :فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة يف حمل رفع .
خمطط توضيحي :

 استخرج األفعال املضارعة مع بيان حالة إعرابه أو بنائه:
  أم حسبتم أن ترتكوا وملا يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ومل يتاذوا من دون هللا وال املؤمنني وليجة وهللا خبري اتعملون.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...................................................................................... ........................
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ألستغفرن لك وما أملك لك من هللا من شيء 
َ

...............................................................................................................

.................................................................................................. .............
 ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
 اعتماداً على املخطط السابق  ,أعرب ما حتته خط من األفعال يف اجلمل التالية :
أننت تنش ْد َن نشيدا عذاب:
َّ
تنش ْد َن ................................................................................................ :
تتقدم احلياة تقدما سريعا :
تتقدم .................................................................................................. :
ال هتملوا واجباتكم :
ال هتملوا .............................................................................................. :
جئت إىل األردن ألرى مدينة البرتاء :
ألرى .................................................................................................. :
جيتنب أذى الناس ينج من أذاهم :
َم ْن ْ

جيتنب ............................................................................................ :
َم ْن ْ

ينج ................................................................................................... :
املنافقون يقولون ما ال يفعلون :
يقولون .............................................................................................. :
ألدعو َّن هللاَ ألخيت ابهلداية :
َ

ألدعو َّن .............................................................................................. :
َ
اثلثا  :قواعد بناء فعل األمر :
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تعريف فعل األمر  :هو فعل يدل على حدث مقرتن ابلطلب  ،يطلب فيه وقوع الفعل من الفاعل املااطب بغري الم

األمر.
عــالمتـ ــه  :أن يدل بطبيعته على طلب الشيء مع قبوله ايء املااطبة .
 حالة فعل األمر اإلعرابية  :هي البناء دائماً .
 .1يبىن فعل األمر على السكون :

ادرس
إذا مل يتصل به شيء ْ :
ادرس َـن
اذا اتصلت به نون النسوة ْ :

ادرس  :فعل أمر مبين على السكون .
مثال ْ :

 .2يبىن فعل األمر على حذف حرف العلة  :إذا كان معتل االخر ومل يتصل به شيء ( يتقي  :اتق ؛ حذفت الياء)
ارض  ،حذفت األلف )
(يدعو :ادع  ،حذفت الواو) ( يرضى َ :

مثال  :ادع  :فعل أمر مبين على حذف حرف العلة من آخره.

 .3يبىن فعل األمر على حذف النون  :إذا كان متصال أبلف االثنني( ادرسا ) أو واو اجلماعة (ادرسوا) أو ايء املؤنثة
املااطبة ( ادرسي).ألن مضارع هذه األفعال من األفعال اخلمسة ( يدرسان  ،يدرسون  ،تدرسني )
مثال  :ادرسا  :فعل أمر مبين على حذف النون ألن مضارعه من األفعال اخلمسة .
ادرس ْن .
ادرس َّنَ ،
 .4يبىن فعل األمر على الفتح  :اذا اتصلت به إحدى نوين التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة َ :
ادرس َّن  :فعل أمر مبين على الفتح .
مثال َ :

خمطط لقواعد بناء فعل األمر

 اعتماداً على املخطط السابق  ,أعرب ما حتته خط من األفعال يف اجلمل التالية :
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أمهاتكن:
اعملـْ َن بنصيحة
َّ

اعملـْ َن ......................................................................................... :
أحس ْن إىل الناس :

أحس ْن ......................................................................................... :

تعلو منزلتكما :
اجتهدا كي َ

اجتهدا ........................................................................................ . :

ارض ا قسم هللا لك من الرزق :
َ
ارض ......................................................................................... :
َ
 أعرب ما حتته خط إعرااب اتما :
" و ِأط ْع من هللا ورسوله " .
..........................................................................................................
" ربنا اغفر يل وللمؤمنني يوم يوم يقوم احلساب "..........................................................................................................
"اذهبا إىل فرعون فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى "...........................................................................................................
ملحوظايت :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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الفاعل
الفاعل  :اسم مرفوع يدل على من قام ابلفعل ،ويسأل عنه بـ ـ ( َمن ؟ ) .وال يكون إال بعد الفعل .فإن تق ّدم على الفعل
بطل كونه فاعال .

صور الفاعل :
اسم ظاهر  :حنو  :قام الطالب ملعلمه احرتاما.
ضمري متصل  :حنو  :شربت ماء زمزم .
ضمري مسترت  :حنو  :خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني
اسم إشارة  :حنو ............................................................... :
اسم موصول  :حنو .............................................................. :
 قال تعاىل :وجاءَ فرعون ومن قبلَه واملؤتفكات ابخلاطئة[ احلاقة ]9

 .1تعرب كلمة (جاءَ) .................... :

 .2من الذي جاء ابخلاطئة ؟ .......................
 .3ما احلالة اإلعرابية للفاعل ؟ ....................................
نستنتج مما سبق أن الفاعل هو  :اسم مرفوع أييت بعد الفعل و يدل على من قام ابلفعل
 قال تعاىلَّ  :إَّنا خيشى هللاَ من عباده العلماء [ فاطر ]28
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 .1تعرب كلمة خيشى.......................................... :
 .2من الذي خيشى هللاَ ؟ ........................................

 .3تعرب كلمة العلماء ......................................... :
 .4هل يشرتط أن أييت الفعل بعد الفاعل مباشرة ؟ مثّل على ذلك جبملة من إنشائك.
...............................................................

 .5هل من املمكن أن يسبق الفاعل فعله ؟ ماذا لو سبقه ؟
....................................................................................................
الفاعل

عالمة الرفع

املفرد
ومجع التكسري

مث ــال
قال املعلم كالما حسنا

الضمة أوتنوين الضم

ومجع املؤنث السامل

صدرت الصحف اليومية
قالت املعلمات كالما حسنا

املثىن

األلـف

حضر طالبان اثنان

مجع املذكر السامل

الواو

قال املعلمون كالما حسنا

اإلعراب
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة
الظاهرة على آخره
فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه
مثىن
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه
مجع مذكر سامل

 استخرج الفاعل يف اجلمل اآلتية وأعربه إعرااب اتما:
  .1إَّنا يتقبّل هللا من املتّقني 

.............................................................................................................
  .2وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى 
.............................................................................................................
  .3قال رجالن من الذين خيافون  ...
.............................................................................................................
 .4صلّى املسلمون الظهر مجاعة.
.............................................................................................................
13

تم التحميل من موقع األوائل

ملحوظايت :

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
مدارس تقارب
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املبين للمجهول
النتاج :أن يتعرف الطالب الفعل املبين للمجهول.
ينقسم الفعل إىل قسمني:
القلم
 -1الفعل املبين للمعلوم  :وهو الذي يكون فاعله معلوما  ،مثل َ :ك َسَر الولد َ
 -2الفعل املبين للمجهول  :وهو الذي يكون فاعله جمهوال  ،مثل  :كسَر القلم.

كسر ما قبل آخره  ،مثل ُ :ك ِس مر
عند بناء الفعل املاضي للمجهول  :ي َ
ض ُّم أوله وي َ
ْس ُر
عند بناء الفعل املضارع للمجهول  :ي َ
ض ُّم أوله و يـ ْفتَح ما قبل آخره  ،مثل  :يُك م

انئب الفاعل  :هو اسم مرفوع أييت بعد الفعل املبين للمجهول  .ويكون يف األصل مفعوال به ،فينوب مكان الفاعل إذا بين

الفعل للفاعل اجملهول.
مثال:
الدرس
ب التلميذ
َ -1كـتـَ َ
َ
الدرس
 -2يَكْـتـب التلميذ
َ

ـب الدرس
كـت َ

يـكْـتـَب الدرس

 حول األفعال املبنية للمجهول إىل أفعال مبنية للمعلوم مستعمال الفاعل بني القوسني ( :مع الضبط التام
ابحلركات)
  -وإذا قيل هلم اسكنوا هذه القرية . 

{هللا}
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..............................................................................................................

  -ويطاف عليهم آبنية من فضة وأكواب كانت قواريرا .

{غلمان}

..............................................................................................................
  -خلق اإلنسان من عجل .

{هللا}

..............................................................................................................
 اقرأ النص القرآين اآليت مث استخرج منه ما يلي :
 إَّنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة اليت حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من املسلمني .
 .1فعل مبين للمجهول ................................... :
 .2فعل مضارع منصوب ...................................:
 .3فعل ماض مبين على الفتح ..............................:
 .4مفعول به .............................................:
 .5فعل فاعله ضمري مسترت..................................:
 .6اسم جمرور وعالمة جره الياء .............................:
 حول األفعال املبنية للمعلوم إيل أفعال مبنية للمجهول( :مع الضبط التام ابحلركات)
 .1رتبت األم املنزل

 -رتب املنزل

 .2يعبد املؤمن هللاَ .

...............................-

 .3ذاكر التلميذ الدرس

.............................-

وبني عالمة رفعه :
 امأل الفراغ بنائب فاعل مناسب ّ

رفع....................على السارية.

عالمة رفعه ........................................... :

زيّنت .................ابألزهار اجلميلة.

عالمة رفعه ........................................... :

أكرم  .................لتفوقهم.

وضع  .................يف مكاهنما.

عالمة رفعه ........................................... :
عالمة رفعه ........................................... :
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ملحوظايت :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.................................................................................. .............................
مدارس تقارب
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املفعول به
املفعول به  :اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل  .ويسأل عنه ب ـ (ماذا ؟ ).
صور املفعول به :
االسم الظاهر  :حنو  :قطف املزارعون الزيتو َن.
لتفوقنا.
الضمري املتصل :حنو َ :
أكرمنا املعلم ّ

وإايك نستعني
الضمري املنفصل  :حنو ّ  :إايك نعبد ّ

تفوقوا..
االسم املوصول :حنو  :رأيت الذين ّ

اسم االشارة  :حنو  :قطعت هذه الطريق ش ّقة.
 قد يتقدم املفعول به على الفاعل يف اجلملة االمسية .
مثال  :املعلّ َم حيرتم الطالب.
 أكمل اجلمل اآلتية مبفعول به مناسب مع الضبط التام:
 .1تناول الصغري  ...............أبدب
االجتماعي
 .2شاهدت  ............................على مواقع التّواصل
ّ
الرمسية
 .3نشر الكاتب  .............يف اجلريدة ّ
 .4حصد الفالح ..........................
 اقرأ النص اآليت وأجب عما بعده :
16

تم التحميل من موقع األوائل

علّقتها على احلائط  ،أمسي فأنظر اليها  .وأصبح ألح ّدق فيها  .تع ّد أايمي وأع ّد ورقاهتا كلما

اقتلعت منها صفحة ارتقيت يف حيايت .
استخرج من النّص:
 فعال مضارعا منصواب  - ................... :فعل ماض مبين على السكون ....................... : فاعال ضمريا متصال - ..................... :مفعول به ضمريا متصال ............................ : مفعوال به اسم ظاهر ................... :مدارس تقارب
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الفعل املتع ّدي إىل مفعولني
الفعل املتعدي اىل مفعولني  :هو الفعل الّذي ال يكتفي فعول به واحد إلمتام معىن اجلملة واَّّنا حيتاج اىل مفعول به اثن
المتام معناها .
األفعال الّيت تتعدى اىل مفعولني :
وحول – ووهب – ومنح – وأعطى – و ّاّتذ – وجعل – وألفى )
(رأى القلبية – ووجد – وعلم – وحسب – ّ
وصري _ ّ
 عني املفاعيل يف اآلايت اآلتية :
أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا .

..............................................................................................................

ووجدك عائال فأغىن .
..............................................................................................................
 وإين أظنك اي فرعون مثبورا.
..............................................................................................................
عني األفعال املتع ّدية اىل مفعولني مبيّنا مفعوليها يف ما أييت :
ّ 

الصرب مفتاح الفرج.
 .1ألفيت ّ

..............................................................................................................
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 .2رأيت االجتهاد سبيل النّجاح.

..............................................................................................................
حلق فضيلة .
 .3علمت ا ّ

..............................................................................................................
تصري اخلصم صديقا حبسن أخالقك.
ّ .4

..............................................................................................................
 .5وهب هللا االنسان عقال .
..............................................................................................................
 .6وجدت الكتاب انفعا .
..............................................................................................................
 .7اّتذت الكتاب صديقا .
..............................................................................................................
 أعرب اجلمل اآلتية :
 ألفيت الوفاء خلقا أصيالالوفاء..................................................................................................... :
خلقا ..................................................................................................... :
 رأى الطالب االختار سهال .رأى ..................................................................................................... :
الطالب................................................................................................... :
االختبار ............................................................... ................................... :
سهال .................................................................................................... :
 مثل لكل مما أييت يف مجلة مفيدة ( :مراجعة سريعة)
 مجلة فعلية ....................................................................... :18
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 مجلة امسية ...................................................................... : فعل ماض مبين على الضم ........................................................ : فعل أمر مبين على حذف النون ................................................... : فعل مضارع مبين على الفتح ...................................................... : انئب فاعل .......................................................................: -مفعول به اثن......................................................................:

مدارس تقارب
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إعراب الفعل املضارع املعتل اآلخر
عالمات رفعه :

آخره

عالمات نصبه :

آخره

عالمة جزمه :

آخره

(و/ي)

ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل .مثل  ( :يدعو  /يقضي )

(ى)

ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر .مثل  ( :يسعى )

(و/ي)

يقضي )
يدعو  /لن
فتحة ظاهرة على آخره .مثل  ( :أ ْن م
م

(ى)
(ى/و/ي)

فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر .مثل  ( :كي يسعى )
حذف حرف العلّة من آخره .مثل  ( :ال ِ
تدع )
تعط  /مل تسع  /لِ ُ

 أعرب ما خط حتته إعرااب اتما :
  قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية ................................................................................................................
...............................................................................................................
  إن هللا جيزي املتصدقني ................................................................................................................
...............................................................................................................
  وال أيب كاتب أن يكتب كما علمه هللا .19
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...............................................................................................................
...............................................................................................................

  ومل خيش إال هللا ................................................................................................................
...............................................................................................................
  ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم الفائزون ................................................................................................................
...............................................................................................................
 ميّز األفعال املضارعة الصحيحة اآلخر من األفعال املضارعة املعتلّة اآلخر يف ما حتته خط:

 .1يلهو األطفال برباءة .

..............................

 .2أمل تعلمي أين أرى البال سبّة
 .3يقضي طالب العلم معظم أوقاته يف ال ّدراسة

..............................
..............................

الشطرنج.
 .4جييد زيد ركوب اخليل ولعب ّ

.............................

 .5لتعملوا جيدا .

.............................

 .6ال متض إال إىل اخلري .

.............................

 اعرب اجلمل األتية :
 ال يلتقي اخلطّان املتوازاين
...............................................................................................................
..............................................................................................................
ط
العمال ق ّ
 مل يقس صاحب العمل على ّ

...............................................................................................................
..............................................................................................................
 ال تدع غري هللا .
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...............................................................................................................

..............................................................................................................
ملحوظايت :
........................................................................................ .......................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
مدارس تقارب
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إسناد الفعل الصحيح اآلخر إىل الضمائر

 أسند األفعال اآلتية اىل ضمائر املتكلم واملخاطب والغائب:
الفعل
أكل

ضمائر املتكلم
مفرد(أان)

مجع(حنن)

ضمائر املخاطب
مفرد ِ
مثىن(أنتما)
(أنت)
ّ
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ضمائر الغائب
مجع(أنتم)

مثىن(مها) مجع (هم)
مفرد (هو)
ّ

تم التحميل من موقع األوائل

وقف
رد
ّ
 امأل الفراغ مبا يناسبه ممّا بني القوسني :
استمريت  .استمررت ) .
 ............... .1يف احملاولة حىت جنحت ( ّ

استفزيته  .استفززته )
 .2أان أعامل صديقي ابحرتام فما  .................وال تطاولت عليه ( ّ
 .3هل ................املبلغ جيّدا قبل مغادرتك البنك؟ ( عددت  .ع ّديت)

استقريت)
 .4ملا  .................يف البلدة اجلديدة وعايشت أهلها أحببتها وأحببته( استقررت ّ .

 أسند األفعال اآلتية اىل ضمائر املتكلم واملخاطب والغائب:
الفعل
أكل

ضمائر املتكلم
مفرد(أان)

مجع(حنن)

ضمائر املخاطب
مفرد ِ
مثىن(أنتما)
(أنت)
ّ

وقف
رد
ّ
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ضمائر الغائب
مجع(أنتم)

(هن)
مفرد (هو)
ّ
مثىن(مها) مجع ّ
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لكل ممّا أييت :
 مثّل جبملة مفيدة من انشائك ّ

 .1فعل مضارع أسند اىل ضمري املااطبات ............................................................ :
 .2فعل مضارع أسند اىل ضمري املتكلّمني............................................................... :
 .3فعل مضارع أسند اىل ضمري الغائبات ............................................................... :
 .4فعل مضارع أسند اىل ضمري الغائبات ................................................................ :
 .5فعل مضارع اىل ضمري الغائبني ...................................................................... :

فعل األمر
ضمري املخاطب /الفعل

اذهب

أطع

م ّد

أنت

اذهب

أطع

م ّد

أنتما

اذهبا

أطيعا

م ّدا

أنتم

اذهبوا

أطيعوا

م ّدوا

أنت

اذهيب

أطيعي

م ّدي

أنت
ّ

اذهنب

أطعن

امددن

ملحوظة :
يسند فعل األمر إلى
ضمائر المخاطب .
أما المتكلم والغائب فال
يسند إليها.

 أسند أفعال األمر اىل ضمائر املخاطب
الفعل  /الضمري

ِ
أنت

أنتم

أنتما

اكتشف
اقرتح
حاور
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عما أييت :
 أجب ّ

 .1أسند الفعل املضارع يرحم إىل نون النّسوة.

..................................................

أسر إىل ضمائر املااطب والغائب.................................................. .
 .2أسند الفعل ّ
 .3أسند الفعل أطع إىل ضمائر املااطب.

..................................................

 .4أسند الفعل أب مدع إىل ضمائر الغائب.

..................................................

 .5أسند الفعل ينال إىل ضمائر املتكلم.

..................................................

 .6أسند فعل األمر ُم ّد إىل ضمائر املااطب .

..................................................

راجني لكم من هللا العون والتوفيق والسداد
قسم اللغة العربية  /مدارس تقارب
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