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 1 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 
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 2 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

     

 

 

     

 

 فعوؿالػموصياغة اسم الفاعل واسم من أف نعرؼ صياغة الػمصدر الصريح ،  قبل الدخوؿ يف الدرس ال بّد لنا     
 حّلو إف شاء هللا ( .ػ) وسنورد ذكره يف م شبهةالػموالصفة 

 
َشِرَب : قاـ ) :   ،  نػحو صدر الصريح غالًبا من خالؿ سبقو بًتكيب : ) قاـ بعملية ..... (الػممكن صياغة ػي    

 ( وىكذا ....استعماؿاستعمل قاـ بعملّية  )، ( التعليمقاـ بعملّية ) عّلم ،  ( بعملية الُشْرب

 
تعّدي ) يقدِّـ ( الػمها جندىا مكّونًة من الفعل ػثاؿ األّوؿ إىل أركانالػمتها خط يف تػحليل اجلملة اليت تػحعند     

جند الًتكيب ) تقدمُي زايٍد ىديًة ( مكّوف من  ثاؿ الثاينالػمفعوؿ بو ) ىديًة ( ، وعندما نتأّمل الػموالفاعل ) زايٌد ( و 
عٌت ، الػمفاعاًل يف واليت أصبحت الػمضاؼ إليو ) زايد (  واالسم ) تقدمي ( الذي ىو مصدٌر صريح للفعل ) يقدِّـ ( 

الفعل ونصبت مفعواًل بو) ىدية (  لَ مَ عَ  ) زايٍد ( ، فقد َعِملَ  عٌتالػمضيفت إىل فاعلها يف أ الػمصدر ) تقدمي ( وألفّ 
 تعرب ) ىديًّة ( مفعوؿ بو للمصدر الّصريح ) تقدمُي ( . لذلك

صّوب ما تـحته خط          ( 2فعله أو ...       ستخرج من النص مصدًرا عمل َعِمل فعله ،أو اسم فاعل َعِمَل عمل( ا1 سؤال الوزارة

               مع مالحظة وضع الحركة اإلعرابيّة قبل الضمير ( اضبط آخر الكلمة الـمخطوط تـحتها 4( أعرب ما تـحته خط .......      3

 ( اختر اإلجابة الصحيحة ....5
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 3 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 ة الظاىرة على آخره تػحمنصوب وعالمة نصبو الف ) تقدمي (: مفعوؿ بو للمصدرىديًة  -

  

 

 

ل الشفاَء .مثاؿ آخر :    ُشرَبَك الدواَء يف موعده يُعجِّ

الػمصدر الصريح ) ُشْرُبك ( قد ُأضيف إىل فاعلو يف الػمعٌت ) الضمَت الػمّتصل الكاؼ ( بػمعٌت أّف الكاؼ كاف    
 يف األصل ىو الفاعل ، لذلك عمل الػمصدر عمل فعلو ونصب مفعواًل بو وىو ) الدواء ( 

  مفعوؿ بو للمصدر منصوب وعالمة نصبو الفتػحة الظاىرة على آخره .الّدواء : 

  يعجبين قْوُلَك الصدقَ مثاؿ آخر : 

         نالحظ يف اجلملة أف كلمة ) قوؿ ( تقبل تركيب ) قاـ بعملية ( كما نالحظ أنّو أضيف إىل فاعلو يف الػمعٌت

 ) الكاؼ( الضمَت الػمتصل ؛ وىنا عمل الػمصدر عمل الفعل ونصب مفعواًل بو وىو ) الصدَؽ ( .

ف عّلِم ( ولكوْ الػمعٌت ) الػمضيف إىل فاعلو يف صدر الصريح ) َمْنُح ( قد أُ الػمجتد  ثاؿ الثالثالػموإذا أتّملت   
 صدر قد صيغ من فعل متعّد دلفعولُت فقد نصب مصدره مفعولُت مها ) الطالَب ( و ) جائزًة ( .الػم

 خذ ( ػػػػّ ) ات الفعل ومن األفعاؿ اليت تنصب مفعولُت أيًضا 

 :على عمل ادلصدر أمثلة أخرى 

          جيعلك تستػحّق االحًتاـ إعانتك الػمحتاجَ  -

ـُ اجلاِر جاَرُه دليٌل على مػحبتو إاّيه .  -  إكرا

 عىن . الـمصدر الصريح يعمل عمل فعلو إذا كان ُمضافًا إىل فاعلو يف الـم :نستنتج أّف إذف  
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 4 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 
 

  : اإلجابة 
  نصب مفعوال بو : آابءَ  -1
 جدَ الػمنصب مفعوال بو :  -2
ـَ  -3   نصب مفعوال بو : الكرا

 

 
 

 : اإلجابة 
 الكتَب    رَء ،الػم
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 5 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 
 

 : اإلجابة 
 ة الظاىرة على آخره تػح: مفعوؿ بو للمصدر ) أخذ ( منصوب وعالمة نصبو الف احلمد -1
 ة الظاىرة على آخره تػح: مفعوؿ بو أّوؿ  للمصدر ) اخّتاذ ( منصوب وعالمة نصبو الف احلوار -2
 ة الظاىرة على آخره تػحمفعوؿ بو اثٍف للمصدر ) اخّتاذ( منصوب وعالمة نصبو الف :هًجا ـن -3

 

 

 : تًتؾ للطّالب :  اإلجابة 

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

........................................................................................................
........................................................................................................ 
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 6 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 
 : اسم الفاعل 
o  أييت على وزف  فاعل  ىنا نرد اجلمع إىل مفرده   )كاتبوف   راٍج ) أصلها راجي ( ، )) ذاىب ، واصل ، مثل

 ((  (  ، آمر كاتب
o  ُمستخِدموف ) ىنا نرد اجلمع )) ُمنكِسر ، ُمعتِدؿ ، ُمدركة  يف بدايتو ميم مضمومة ومكسور ما قبل اآلخر حنو ،

 إىل مفرده مستخِدـ ((

 :شروط عمل اسم الفاعل  

 : يعمل اسم الفاعل عمل فعلو فًنفع فاعًًل إن كان الزًما وينصب مفعواًل بو إن كان متعّدًًي 
 :إذا كان اسم الفاعل معّرفًا بـــ )ال ( التعريف  (1

 

 : يشارك شباُب الوطِن الـُمْدرِكـون مستقبَلهم يف برامج تطوعّية  مثاؿ 

تعّدي ) أدرَؾ ( ونالحظ أيًضا أنّو قد جاء الػمدرِكوف ( قد صيغ من الفعل الػمأّف اسم الفاعل ) يف الػمثاؿ نالحظ    
          ستًت ) ىم ( ، ونصب مفعواًل بوالػمفاعاًل وىو الّضمَت  فعلو فرفع التعريف ، حيث َعِمل َعَملَ معرَّفًا بػػ) اؿ( 

 ) مستقبل ( أي أّف اسم الفاعل يعمل عمل فعلو إذا جاء معرفًا بػػ) اؿ ( التعريف .

 

  ( منصوب وعالمة نصبو الفالػممستقَبلهم : مفعوؿ بو السم الفاعل  ) ة ، وىو مضاؼ و)ىم( ضمَت تػحدرِكوف
 متصل مبٍت يف زلل جر مضاؼ إليو . 
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 7 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 وقد يكوف اسم الفاعل مشتّقا من فعِل الزـٍ ، فيكتفي برفع فاعل فقط   

  عشًقا ووالًء للوطن همُـ للُممتِلئِة قلوبىنيًئا مثاؿ : 

 ( صيغ من فعل الـز ) امتأل ( وأّدى عملو ، فرفع الفاعل ) القلوب (  ػُػمتلِػئةِ الػم فاسم الفاعل )  

  ُ( مرفوع وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة على آخره . ػُػمتلِػئةِ الػمهم : فاعل السم الفاعل ) ػقلوب 
 
  مالحظة : لػمعرفة الفعل الالـز من الفعل الػمتعّدي ندخل عليو الضمَت ) اذلاء ( فإف استقاـ الػمعٌت فالفعل متعّد

 وينصب مفعواًل بو ، وإف مل يستقم الػمعٌت فالفعل الـز ويكتفي ابلفاعل فقط 
 ؾ ذىبو : الفعل الـزذاىبة : ذىب + ػو  -
 مدركة : أدرؾ + ػو : أدركو : استقاـ الػمعٌت فالفعل متعدّ  -

 

 

 فإنّو يعمل بشرطٌن : –أي كان منوًًن  –)ال( ـإذا كان اسم الفاعل غًن معّرف بـ (2
 ( أو االستقبال ) غًدا ( ، اليوم  أن يدل على احلال ) اآلن - أ

 أييت اسم الفاعل ) منادى أو خربًا أو صفًة أو حااًل(.أن يكون مسبوقًا ابستفهام أو نفٍي أو أن  - ب

 
جّردة من أؿ التعريف ، لكّنها دّلت على ػُ جند أمساء الفاعلُت ) عائد ، انٍس ، صانع ( م سابقةيف األمثلة ال      

احلاؿ ) حدوث الزمن احلاضر ( بداللة كلمة اليـو ، فعملت عمل الفعل فرفع فاعاًل ) والدؾ ( ، ويعمل أيًضا إف 
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 8 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

ستًت الػمدّؿ على استقباؿ كما يف قولنا : أمرافٌق صديَقك إىل االحتفاؿ غًدا ؟ فاسم الفاعل رفع فاعاًل ) الضمَت 
 .يره أنت ( ونصب مفعواًل بو ) صديق ( الذي تقد

 : مسبوق ابستفهام 

 والدك من سفره اليوَم ، ًي ُقصّي؟  عائدٌ مثال : أ 

 والُدؾ( ) لذا رفع فاعاًل  ؛ فعمل عمل فعلو االستفهاـ ) اذلمزة (( جاء مسبوؽ أبداة عائداسم الفاعل ) : شرح 

 : فاعل السم الفاعل مرفوع ابلضّمة وىو مضاؼ ، والكاؼ ضمَت مّتصل مبٍت يف زلل جر ابإلضافة  والُدك -

 

 

 
 : مسبوق بنفي 

 أخوَك واجباتو . ًنسٍ  مثال : ما

ونصب مفعواًل ) أخوؾ ( فعمل عمل فعلو لذا رفع فاعاًل  النفي ) ما (( جاء مسبوؽ أبداة انسٍ : اسم الفاعل ) شرح
 . ( واجباتوبو ) 

: فاعل مرفوع ابلواو ألنّو من األمساء الػخمسة وىو مضاؼ ، والكاؼ ضمَت مّتصل مبٍت يف زلل جر  أخوك -
 ابإلضافة

مفعوؿ بو السم الفاعل منصوب ابلكسرة بدؿ الفتحة ألنّو مجع مؤّنث سامل وىو مضاؼ واذلاء ضمَت  :واجباتِو  -
 مّتصل مبٍت يف زلل جر ابإلضافة
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 9 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : اسم الفاعل منادى 

 اخلًَن ، ال تتواَن يف عملك  صانًعامثال : ًي 

فعمل عمل فعلو لذا رفع فاعاًل ضمَتًا مستًتًا (  اي ) منادى مسبوؽ أبداة النداء: اسم الفاعل )صانًعا( جاء  شرح
 . (خلََت ( ونصب مفعواًل بو ) ا أنتتقديره ) 

 

 

 ها ( :ـمبتدأ أو خرب كان وأخواهتا أو خرب إّن وأخواتـاسم الفاعل خرب ) خرب ل 

طةٌ مثال : األجواُء اآلمنُة يف األردّن   السياحَة الّداخلية واخلارجية . ُمنشِّ

طٌة( جاء خربًا للمبتدأ ) األجواء ( فعمل عمل فعلو لذا رفع فاعاًل ضمَتًا مستًتًا تقديره )  : شرح اسم الفاعل )ُمنشِّ
 ىي ( ونصب مفعواًل بو ) السياحة(

 

 

 : اسم الفاعل صفة 

 ّية .ــمـاألجهزَة الرس ُمساندةً جاًًن ـمثال : فنراىم يؤسسون ل

ىي ( )( فعمل عمل فعلو لذا رفع فاعاًل ضمَتًا مستًتًا تقديره )ُمساندًة( جاء صفة لكلمة ) جلاانً : اسم الفاعل شرح 
 ونصب مفعواًل بو ) األجهزة ( 
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 11 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

  اسم الفاعل حال: 

 تنميَة الوطن . قاصدينمثال : يشارك الشباب يف برامَج تطّوعّية 

: اسم الفاعل )قاصدين( جاء حااًل لصاحبو ) الشباب ( فعمل عمل فعلو لذا رفع فاعاًل ضمَتًا مستًتًا تقديره  شرح
 . ) ىم ( ونصب مفعواًل بو ) تنمية(
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 11 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

  : اإلجابة 
 : نصب مفعواًل بو : الغيظ عملو  -1
 ستًت الذي تقديره أنت ، ونصب مفعواًل بو : عذرًا الػم: رفع فاعاًل الضمَت عملو  -2
 ستًت الذي تقديره أنت ، ونصب مفعواًل بو : واجبات الػم: رفع فاعاًل الضمَت عملو  -3
 ستًت الذي تقديره ىي ، ونصب مفعواًل بو : مستقبلالػم: رفع فاعاًل الضمَت  عملو -4
 ب مفعواًل بو : كأسستًت الذي تقديره ىو ، ونصالػم: رفع فاعاًل الضمَت  عملو -5
 وصوؿ ) ما (  الػمستًت الذي تقديره ىو ، ونصب مفعواًل بو : االسم الػم: رفع فاعاًل الضمَت  عملو -6

 

 
 

  اإلجابة 
 

 ّبتَ ػثػتػال -1
 جُُت  ػل -2
 أكثَر              -3
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 12 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 
 

  اإلجابة 
 عهَده  -2أمساُؤىم             -1

 

 

 يًتؾ للطّالب :  اإلجابة 
 

 : ................................................................................................. قائم

 :.................................................................................................. مّتفق

 :....................................................................................................ابنٍ 

 :...................................................................................................معطٍ 

 ......................................................:........................................... سامع
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 13 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

 

 
  اإلجابة 

 
 ة تػحخلصُت ( منصوب وعالمة نصبو الفالػم: مفعوؿ بو السم الفاعل ) الّدين  -
 ة تػححررة ( منصوب وعالمة نصبو الفالػم: مفعوؿ بو السم الفاعل ) الربامَج  -
 ة ، وىو مضاؼ تػحوعالمة نصبو الف ( منصوب مفعوؿ بو السم الفاعل ) متقنا :عمل  -

 ؾ: ضمَت متصل مبٍت يف زلل جر مضاؼ إليو 
 مة ( ػ: اسم إشارة مبٍت على الكسر يف زلل نصب مفعوؿ بو السم الفاعل ) راسىذه  -
 .: فاعل السم الفاعل ) رامسة ( مرفوع وعالمة رفعو الضّمة فّنانة  -
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 14 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 
زااي والطبائع الػم:اسم مشتق يدّؿ على من يّتصف ابلفعل اّتصافًا دائًما أو غالًبا ، وىي تدؿ على  ةبـهشالـمالصفة 

 ها : ػومن أشهر أوزان أو العيوب أو األلواف . وتصاغ من الفعل الثالثي الالـز .

 

 

 فقط ألّف فعلها الـز . فاعًًل  تعمل الصفة الػمشبػهة عمل فعلها فًتفع 

 .والشروط ىي :وىي تعمل بنفس الشروط اليت يعمل بػها اسم الفاعل تػماًما 

 ها تعمل بًل شروط .ّـ إذا كانت معّرفة أبل فإن (1
 إذا مل تكن معرَّفة أبل فيجب أن : (2

 تدل على احلال أو االستقبال  .أ 

 مسبوقة ابستفهام أو نفي   .ب 

 تكون منادى أو خربًا أو صفة أو حال  .ج 

 ثالالـم الوزن
 أمحر محراء ، أعور عوراء أفعل ومؤنثها فعًلء
 حَتى ، غضباف غضىبحَتاف  فعًلن ومؤنثو فعلى

 ُشجاع فُعال
 لبق ، فرِح َفِعلْ 
 َبَطل ، حَسن فـََعل
 شْهم ، ضْخم فْعل

 وسيم ، كرمي فعيل 
 َرزاف ، َجباف فعال
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 15 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : شروط عمل الصفة الـمشّبهة 

 ا فرتفع فاعًًل فقط :عمل فعله تعمل الصفة الـمشّبهة 
 بـــ )ال ( التعريف : إذا كانت الصفة الـمشّبهة معّرفة (3

 أحبُّ الزىرَة الـحمراء لونـُها أتّمل الػمثاؿ التايل : 

لذا  معرَّفة أبل التعريفنالحظ يف الػمثاؿ السابق أف كلمة ) احلمراء ( قد جاءت صفة مشبػهة ، وقد جاءت 
 عملت عمل فعلها ، إذ رفعت ) لوف ( فاعاًل ذلا .

  فاعل للصفة الػمشبػهة مرفوع وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة على آخره وىو مضاؼ ، واذلاء ضمَت مّتصل لونُـها :
 مبٍت يف زلل جر مضاؼ إليو 

 

 

 عمل بشرطٌن :ت افإنّ  –منوًًن  تأي كان –غًن معّرف بــ)ال(  الـمشبـهةالصفة  تإذا كان (4
 قبل ( الـمالعام  –األسبوع القادم  –دل على احلال ) اآلن ، اليوم ( أو االستقبال ) غًدا تأن  - ت
 ) منادى أو خربًا أو صفًة أو حااًل(. الصفة الـمشبـهةيت أتابستفهام أو نفٍي أو أن  تكون مسبوقةأن  - ث

 ّمل األمثلة التالية :أت  
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 16 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : مسبوقة بنفي 

 احلصول على الـمركز األّول يف أّي مسابقة علمّية ، ما دمنا عاقدين العزَم على حتقيقو . صعبٌ  مثال : ما

      فاعاًل  تلذا رفع ا ؛ عمل فعله تفعمل النفي ) ما (أبداة  ةمسبوق ت( جاءصعبٌ ) الصفة الػمشبػهة  :  شرح
 ) احلصوُؿ ( .

 : فاعل للصفة الػمشّبهة مرفوع ابلضّمة  احلصولُ  -

 

 

 

 : مسبوقة ابستفهام 

 رواُن يف حصولـها على الشهادة اجلامعية الثّانية ؟  سعيدةٌ مثال : أ 

 فاعاًل  تلذا رفع ؛ عمل فعلو تفعمل االستفهاـ ) اذلمزة (أبداة  ةمسبوق ت( جاءسعيدةٌ ) الصفة الػمشبػهة : شرح 
 ) رواُف ( 

 

 

 

 : الصفة الـمشبـهة منادى 

 مثال : ًي شهًما خلُقو ، ابَق على ما أنت عليو من شهامٍة ونبٍل 

 ) خلُقػو (فاعاًل  تلذا رفع ا ؛ عمل فعله تفعملمنادى ؛  ت( جاءشهًما  ) الصفة الػمشبػهة:  شرح
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 17 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

 
 
 
 : ) الصفة الـمشبـهة  خرب ) خرب دلبتدأ أو خرب كان وأخواهتا أو خرب إّن وأخواهتا 

 مال األردنّ  رطٌب ىواُؤىا صيًفا ـاألجواُء يف شمثاؿ : 

 الصفة الػمشبػهة )رطٌب( جاءت خربًا للمبتدأ ) األجواء ( فعملت عمل فعلها لذا رفعت فاعاًل ) ىواُؤىا ( : شرح

 

 

 

 : الصفة الـمشبـهة صفة 

 ساُقها ، خضراء أوراُقها  عريضٍ مثال : جلسُت حتت شجرٍة 

 : الصفة الػمشبػهة )عريٍض( جاءت صفة لكلمة ) شجرة ( فعملت عمل فعلها لذا رفعت فاعاًل ) ساقُػها (شرح 
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 18 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : الصفة الـمشبـهة حال 

 لسانُو وشائًقا حديثُو  عْذابً مثال : أحبُّ الـمرَء 

 : الصفة الػمشبػهة )عْذاًب( جاءت حااًل لصاحبػو ) الػمرَء ( فعملت عمل فعلها لذا رفعت فاعاًل ) لسانُو ( شرح
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 19 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 
 

  : اإلجابة 
 : رفعت فاعاًل ) لونُػها ( ، سبب العمل : رلّردة من اؿ التعريف ) منونة ( وإعرابػها صفة  العمل -1
 : رفعت فاعاًل ) فؤاد ( ، سبب العمل : مقًتنة أبؿ التعريف العمل  -2
 : رفعت فاعاًل ) عبَت ( ، سبب العمل رلّردة من اؿ التعريف ) منونة ( واعتػمدت على استفهاـ العمل  -3
 : رفعت فاعاًل ) إنتاج ( ، سبب العمل رلّردة من اؿ التعريف ) منونة ( وإعرابػها خربالعمل  -4
  ) أحساب ( ، سبب العمل رلّردة من اؿ التعريف ) منونة ( وإعرابػها صفة: رفعت فاعاًل العمل  -5
 رلّردة من اؿ التعريف ) منونة ( واعتػمدت على نفي : رفعت فاعاًل )أف تذوب( ، سبب العمل :العمل  -6
 : رفعت فاعاًل ) زماف ( ، سبب العمل : مقًتنة أبؿ التعريف  العمل -7
 رلّردة من اؿ التعريف ) منونة ( وإعرابػها صفة . سبب العمل :: رفعت فاعاًل ) ماء ( ، العمل  -8
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 21 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

  : اإلجابة 

 ترتك للطّالب :

 كرمي :............................................................................................. -
 أبيض:............................................................................................. -
 سْهل :............................................................................................. -
 ........................................شجاع:.................................................... -
 فِطن :.............................................................................................. -

 

 

  : اإلجابة 
  ء : فاعل للصفة الػمشبػهة ) اللَّبق ( مرفوع وعالمة رفعو الضّم الظاىرة على آخره وىو مضاؼ ، واذلاكًلُمو

 ضمَت مّتصل مبٍت يف زلل جر مضاؼ إليو 
  فاعل للصفة الػمشبػهة )عظيم ( مرفوع وعالمة رفعو الضّم الظاىرة على آخره وىو مضاؼ ، واذلا  :دورُىا :

 ضمَت مّتصل مبٍت يف زلل جر مضاؼ إليو
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 21 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 
 اسم الـمفعول : 
o  أييت على وزف  مفعوؿ  مثل  )) مسموع  ، مذمـو   ، زلفوظة ، مشكورين ) ىنا نرد اجلمع إىل مفرده

 مشكور(    ((
o  يف بدايتو ميم مضمومة ومفتوح ما قبل اآلخر حنو  )) ُمنكَسر ، ُمعتَدؿ ، ُمهذَّبة ، ُمستخَدموف ) ىنا نرد اجلمع

 إىل مفرده مستخَدـ ((
 
 ألنّو يؤخذ من الفعل الػمبٍت للمجهوؿ  ًنئب فاعل يعمل اسم الػمفعوؿ عمل فعلها فَتفع 

 تػماًما .والشروط ىي : والصفة الػمشّبهة  عمل بنفس الشروط اليت يعمل بػها اسم الفاعلوىو ي

 

 ها تعمل بًل شروط .ّـ إذا كانت معّرفة أبل فإن (1

 إذا مل تكن معرَّفة أبل فيجب أن : (2

 تدل على احلال أو االستقبال  .أ 

 مسبوقة ابستفهام أو نفي   .ب 

 تكون منادى أو خربًا أو صفة أو حال  .ج 
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 22 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : شروط عمل اسم الـمفعول

 فرتفع ًنئب فاعًًل  : عمل فعلو يعمل اسم الـمفعول 
 فعول معّرفًا أبل التعريف:  الـمإذا كان اسم  (1

 أتّمل الػمثاؿ اآليت : نفتخُر بػجيشنا الباسل الػمعروفة بطوالتو   

نالحظ أّف اسم الػمفعوؿ ) الػمعروفة ( إُخذ من الفعل ) ُعرؼ ( وىو فعل مبٍت للجهوؿ ، وكما عرّفت سابًقا أّف    
الفعل الػمبٍت للمجهوؿ يرفع انئب فاعل ، وألّف اسم الػمفعوؿ جاء معرّفًا بػ ) أؿ ( فقد َعِمَل َعَمَل فعلو ورفع انئب 

 فاعل  ىو ) بطوالتو ( 

  انئب فاعل السم الػمفعوؿ مرفوع وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة على آخره وىو مضاؼ ، واذلاء ضمَت بطوالتُو :
 مّتصل مبٍت يف زلل جر مضاؼ إليو .

 

 

 عمل بشرطٌن :يفإّنا  –أي كانت منوًًن  –غًن معّرف بــ)ال( فعول الـماسم إذا كان  (2
 قبل ( الـمالعام  –األسبوع القادم  –أن يدل على احلال ) اآلن ، اليوم ( أو االستقبال ) غًدا  - أ

 ) منادى أو خربًا أو صفًة أو حااًل(. فعولالـماسم أن يكون مسبوقًا ابستفهام أو نفٍي أو أن أييت  -ب

 ثلة التالية : أتّمل األم  
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 23 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : مسبوق بنفي 

  رجٌل يساعد اآلخرين مذمومٌ  مثال : ما

 تلذا رفع الػمبٍت للمجهوؿ ؛  فعمل عمل فعلو النفي ) ما (أبداة  ا( جاء مسبوقً مذموـٌ  )اسم الػمفعوؿ   :  شرح
 ) رجٌل ( . انئب فاعلٍ 

 : انئب فاعل السم ادلفعوؿ مرفوع بتنوين الضم . رجلٌ 

 

 

 

 : مسبوق ابستفهام 

 الـمتفوَُّق جائزًة . مـمنوحٌ مثال : أ

    انئب فاعلٍ لذا رفع  ؛ فعمل عمل فعلو االستفهاـ ) اذلمزة (أبداة  ا( جاء مسبوقً مػمنوٌح  ) اسم الػمفعوؿ : شرح 
) الػمتفّوؽ ( ورفع انئب فاعل ) الػمتفّوُؽ ( ونصب مفعوؿ بػو ؛ ألّف اسم الػمفعوؿ ) ممنوح ( ِصيغ من فعل متعّد 
 وؿ لػمفعولُت )منح (، فيصبح الػمفعوؿ بػو األّوؿ انئب فاعل ويبقى الثاين منصواًب على أنّو مفعوؿ بػو اثٍف السم الػمفع

  انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة على آخره  :الـمتفّوق 
  مفعوؿ بػو اثٍف منصوب وعالمة نصبػو تنوين الفتح الظاىر على آخره . :جائزًة 
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 24 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : اسم الـمفعول منادى 

 فكُره ، ما أمجل أن تشارك يف نشر الثقافة اإلجيابيَّة يف حيِّك ! ُمثقًَّفامثال : ًي 

 انئب فاعٍل) فكرُه (  تلذا رفع الػمبٍت للمجهوؿ ؛  فعمل عمل فعلومنادى ؛ ( جاء  قًَّفاػثػمُ  )اسم الػمفعوؿ :  شرح

 

 

 

 

 : ) اسم الـمفعول  خرب ) خرب دلبتدأ أو خرب كان وأخواهتا أو خرب إّن وأخواهتا 

 مثال : الـمرأُة مصونٌة حريَـُّتها يف األردن 

اسم الػمفعوؿ ) مصونٌة ( جاء خربًا للمبتدأ ) الػمرأة ( فعمل عمل فعلو الػمبٍت للمجهوؿ لذا رفعت انئب  : شرح
 فاعٍل ) حريّػُتها (

 

 

 

 : اسم الـمفعول صفة 

 : قرأُت روايًة ُمنّظَمًة أحداثُها . مثال

: اسم الػمفعوؿ )ُمنظََّمًة( جاء صفة لكلمة ) رواية ( فعمل عمل فعلو الػمبٍت للمجهوؿ لذا رفعت انئب فاعٍل شرح 
 ) أحداثُها (
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 25 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

 

 

 : اسم الـمفعول حال 

 رؤوُسهم فخًرا ابلوطن . مرفوعةً مثال : يعجبين الـمغرتبون 

: اسم الػمفعوؿ )مرفوعًة( جاءت حااًل لصاحبػو ) الػمغًتبوف( فعمل عمل فعلو الػمبٍت للمجهوؿ لذا رفع انئب  شرح
 فاعٍل ) رؤوُسهم (
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 26 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

 
 

  : اإلجابة 
 : العمل : رفع انئب فاعل ) قلوب ( سبب العمل : مقًتف أبؿ التعريف  ؤلَّفةالـم -1

 : العمل : رفع انئب فاعل ) ِشفى ( ، سبب العمل : رلرَّد من أؿ التعريف ) منّوف ( وإعرابػو خرب س تـمُمل -2

 : العمل : رفع انئب فاعل ) خصاؿ ، سبب العمل : رلّرد من اؿ التعريف وإعرابػو حاؿ مذموم  -3

 ّوف ( وإعرابػو خرب .: العمل : رفع انئب فاعل ) أشجار( ، سبب العمل : رلّرد من أؿ التعريف ) منمنسَّقة  -4

 العمل : رفع انئب فاعل ) أخالؽ ( ، سبب العمل : مقًتف أبؿ التعريف  هّذبَة :الـم -5

 : العمل : رفع انئب فاعل ) أنظمة ( ، سبب العمل : رلّرد من أؿ التعريف ) منّوف (وإعرابػو صفةُمطّورة  -6
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 27 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

 : اإلجابة : ترتك للطّالب 
 :......................................................................................مسموع  -
 مبيع :......................................................................................... -
 ............................ُمرتَّبػَة :............................................................ -
 زلفوظ :...................................................................................... -
 ُمستخرَج :................................................................................... -
 

 

  : اإلجابة 
 

 
 الرًيضَة  -5   حقُّها    -4  رائحُتها     -3  ثغُرىا     -2    أبواُب   -1
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 28 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

 
 

  : اإلجابة 
اسم مفعوؿ ، عملو : رفع انئب فاعل ) النّاس ( ، سبب العمل : رلّرد من أؿ التعريف ) منّوف (  : جمموعٌ  -1

 خرب  بػووإعرا
 بػواسم مفعوؿ ، عملو : رفع انئب فاعل ) اخلَت( ، سبب العمل رلّرد من اؿ التعريف ) منّوف ( وإعرا : معقودٌ  -2

 خرب 
 بػو) الشعر ( ، سبب العمل : رلّرد من اؿ التعريف ) خرب ( وإعرا بػواسم فاعل ، عملو نصب مفعواًل  حافظًا : -3

 خرب . 
ب ( ، سبب العمل : رلّرد من أؿ التعريف ) منّوف ( وإعرابػو : اسم فاعل ، عملو نصب مفعواًل بػو ) أدمتّذِوقًا  -

 خرب اثٍف 
: صفة مشبػهة : عملها : رفعت فاعال ) كلمات ( سبب العمل : رلّردة من أؿ التعريف ) منونة (  عذبةٍ  -4

 وإعرابػها صفة 
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 29 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

عريف ) منونة ( اسم مفعوؿ : عملو رفع انئب فاعل ) زلبُة ( ، سبب العمل : رلّردة من أؿ الت : مغروسةٌ  -5
 وإعرابػها صفة

: اسم مفعوؿ ، عملو رفع انئب فاعل ) أفضاُؿ ( ، سبب العمل : رلّرد من أؿ التعريف ) منونة (  ةٌ َـّ يمنسِ  -6
 وإعرابػها صفة 

 

 

 

  : اإلجابة 
 خضراء  -مؤملُت       ب -أ -1

 قطاؼ  -الػمكسوَّة         د –ج 

 

ـَ  -2  أىَل   ، دوا
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 31 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 

 
 

 : نػهُج   ، نظُر  ، علمُ        اإلجابة  
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 31 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

  : اإلجابة 

 

 

 

 

 

 :: تًتؾ للطّالب اإلجابة 
............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
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 32 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

    االمتحانات الوزارّية 

   8102شتوي : 

  : اقرأ النّص اآليت مثّ أجب عن األسئلة اليت تليو 

و ِفعالمعروؼ ، وأعِرْض عن اجلاىلَُت ، وعليك ابلّرجِل ادلشهودِة ػ" أوصى حكيٌم ولَده قائاًل : ُكْن من اآلمرين ابل   
ابخلَت ، الرزين ُخُلُقو ، واجعْل من نَػْفسَك ميزااًن للعدؿ ، وال تَػْعَجْل بَلْوِمػَك األصدقاَء ، واحذْر من اغًتَّ بنَػْفسو ؛ 

 فال حاجة لَك بو . واحرْص على معاشرِة الّناِس إاّل ذا الوجهُت ". 

 
 اسم مفعوؿ َعِمَل عمل فعلو استخرج من النّص :  -1
 اضبط آخر كلمة )فعاؿ( الػمخطوط تػحتو يف النص   -2
 بُّت عمل الػمصدر ) مػمارسة ( يف مجلة " ممارسة اإلنساِف الرايضة صّحٌة للػجسم "  -3

 
 اخًت اإلجابة الصحيحة يف كّل ممّا أييت ، مثّ انقلها إىل دفًت إجابتك : -4
 فل ؟" ىو : الضبط الصحيح لكلمة ) فاطمة ( يف مجلة " أذاىبٌة فاطمة إىل الػح 
 ج. السكوف                د. الضّمة                 ب. الكسرة         الفتحة            . أ

 
 عّلل : عملت الصفة الػمشّبهة ) غزير ( عمل الفعل يف مجلة " جلست قرب نبٍع غزيٍر ماُؤه"  -5

 
 أعرب ما حتتو خط : -6
  ُيػجعلك أكثر حكمة  أصدقاءالػمهّذبَُت  ؾَ اتّػخاذ 
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 33 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

  8102صيفي : 

  : اقرأ النّص اآليت مثّ أجب عن األسئلة اليت تليو 
مواعيد ادلتعاقبَة ذرائَع يف أْف يُػماِطَل َمْن ذلم حقوٌؽ عليو ؛ فػَتِجد الناَس ػخاُذُه الػ" من أكثِر ما َيضّر اإلنساَف اتّ 

على حقوِقهم ومسعِتهم ومكانِتهم بَُت هم يبتعدوَف عنو ؛ وحيَذروَف من أّي تعامٍل مَعو  ؛ لػحرِصهم أخالقاحلسنَة 
 اآلخريَن ، فػمْن يعْش عمرَُه ُمػماِطاًل ال يبِصُر حولَو أحًدا إاّل الػمنافق " .

 
 مصدرًا عػِمَل عمل فػعلو استخرج من النّص :  -1
 اضبط آخر كلمة )أخالؽ( الػمخطوط تػحتو يف النص   -2
 حجيج بعرفة طالبُت عفو هللِا "بُّت عمل اسم الفاعل ) طالبُت ( يف مجلة :" وقف الػ -3

 
 اخًت اإلجابة الصحيحة يف كّل ممّا أييت ، مثّ انقلها إىل دفًت إجابتك : -4

 
  : الضبط الصحيح لكلمة ) صوت ( يف مجلة " أمسػموٌع صوت الػحّق  ؟" ىو 

 الفتحة                    ب. الكسرة                ج. السكوف                د. الضّمة . أ
 

 " مجلة " رأيت مهندسًة متقنًة عملػها ( عمل الفعل يف : عمل اسم الفاعل  ) مػتقنةٌ عّلل  -5
 

 أعرب ما حتتو خط : -6
  ٌنتائػجها الديػمقراطّية الػحّقة مؤكدة  
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 34 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

  8102شتوي : 

  : اقرأ النّص اآليت مثّ أجب عن األسئلة اليت تليو 

كاَف القدماُء يعتِقدوَف أّف الّشعاَع الّضوئيَّ ال حيتاُج إىل زمٍن يف قْطِع أيِّ مسافٍة  . وما كاَف اعتقاُدىم إاّل َجهالًة ؛     
و آبالِؼ األمياِؿ يف حلظاٍت ، حىت إّف ضوَء الّشمِس إذا ساَر إىل ػػػػتػػسرعإْذ اكُتِشَف بعَد ذلَك أفَّ الّضوَء مػَُحّددٌة 

 األرِض ال يستغرُؽ من الوقِت سوى بضِع دقائَق لِػَيَصَل ضاراًب الػَمَثَل يف الّسرعِة  ". 

 اسم فاعل َعِمَل عمل فعلو استخرج من النّص :  -1
 اضبط حرؼ التاء يف كلمة ) سرعتػو ( الػمخطوط تػحتها يف النص   -2

 
 

 اخًت اإلجابة الصحيحة يف كّل ممّا أييت ، مثّ انقلها إىل دفًت إجابتك : -3
 ػملة اليت عمل فيها الػمصدر عمل فعلو يف ما حتتو خط ممّا أييت ىي : اجل  - أ

 الػتزيُّن ابلػعّفِة زلموٌد أثره يف الػمجتمع  (1
 التػحّلي ابألخالؽ جالٌب الػمحّبة (2
 الكذُب وخيمٌة عواقبو  (3
 الصديَق أًخا دليُل وفاءٍ اتػّخاذؾ  (4

 
 الػورود طيّبٌة رائػحتُػها "( عمل الفعل يف مجلة "  طيِّبة)   : عملت الصفة الػمشبهة عّلل  -4

 
 أعرب ما حتتو خط : -5
  ها للفقراءأبوابُػػػخزائُن الػمؤونِة مفتوحٌة 
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 35 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

  : اإلجابة 

  8102شتوي : 
 الػمشهودة  -1

 فعالُػػػػو ) الضّمة ( -2

 نصَب مفعواًل بو ) الرايضة (  -3

 د. الضّمة   -4

 وجاءت صفًة ) نعت ( ) منونة (  ألنػّها رلّردة من اؿ التعريف -5

 أصدقاء : مفعوؿ بو للػمصدر منصوب ابلفتحة  -6

 

  8102صيفي : 

 اتػخاذ أو أتػخاذه  -1

 أخالقُػػػػو ) الضّمة (  -2

 ونصب مفعواًل بو ) عفو (  عمل اسم الفاعل ) طالبُت ( فرفع فاعاًل مستًتًا تقديره ) ىم ( -3

 د. الضّمة   -4

 ألنػّها رلّردة من أؿ التعريف ) منونة ( وجاءت صفة  -5

نتائُػجها : انئب فاعل مرفوع ابلضّمة الظاىرة ، وىو مضاؼ ، و) ىا ( ضمَت مّتصل مبٍت يف زلل جّر مضاؼ  -6

 إليو 
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 36 صفحة هدفنا العالمة الكاملة 

 : 8102شتوي  -7

 ضاربًػػا  -1

 سرعتُػػػػو ) الضّمة (  -2

 أًخا دليُل وفاءٍ  ( اتػّخاذؾ الصديقَ 4 -3

جاءت الصفة الػمشّبهة ) طّيبة ( رفعت فاعاًل ) رائحة ( ألّّنا مػجّردة من أؿ التعريف ) منونة ( وجاءت  -4

 خربًا 

 أبواُب : انئب فاعل مرفوع ابلضّمة   -5

 
 


