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 الللغة العربية (           يف مادة       1ورقة عمل رقم  )                          

 
 التاريخ:     /     / للصف التاسع                                                       

 

 

 

فــعــال إلـى الضـمائـر إســـنــاد األ  

 إسناد الفعل املاضي :  ❖

 
إسناد الفعل املعتل ابأللف ) سعى ، رجا  ( إىل واو اجلماعة ، والغائبة ، والغائبتني                  حنذف حرف العلة األلف   عند ➢

 سَعوا  ال ) سعى (: هم              ويبقى ما قبلها مفتوحا . مث
 مها                   سَعتا                                             

 هي                    سَعت                                           
إسناد الفعل املعتل ابلياء ) شقي ، بقي ( يظل على حاله دون تغيري إال عند إسناده إىل واو اجلماعة )هم ( فتحذف الياء ويضم  عند ➢

 ما قبل واو اجلماعة . 
 ل اآلخر غري الثالثي                  تقلب األلف دائما إىل ايء إال عند إسناده إىل واو اجلماعة واتء التأنيث  املاضي املعت  ➢

 . فإهنا حتذف. ) هي ، مها ، هم  (  ➢
 ) شكا ، رضي ، هنى ، اشرتى ( للضمائر اآلتية : الــتــدريــب األول : أســنــد األفــعــال   
 

 

 اشرتى  هنى رضي شكا الضمائر / الفعل 

 ت  يْ اشرت  ت  هنيْ  ضيت  ر  َكْوت  شَ  أن 

 نايْ اشرتَ  نا ــيــهنَ  ْيناَرض   شكْون حنن

 ْوا اشــرتَ  اـــــــــوْ ــــــهَ نَ  واض  رَ  اَشَكوْ  هم

 ـــَرتْ اْشتَ  ـــــَهــتْ نَ  ـــيَــتْ ّرض   ّشّكتْ  هي

َيتا ا ت ــــكَ شَ  مها / املؤنث   اشرَتات ــا ــَهــتنَ  َرض 

 تاشرتيْ  تيْ هن رضيت َكــْوتَ شَ  أنتَ 

 اشرتْيت نَــَهــْيــــت   َرضيت   كْوت  شّ  أنت  

 
 

 الــقــاعــدة 



 
 إسناد الفعل املضارع :  ❖

 

 
تبقى ألفه مع بعض الضمائروتٌرد إىل أصلها مع ضمائر أخرى و حنذفها مع واو    إسناد الفعل املضارع املعتل اآلخر ابأللف عند ➢

 ويبقى ما قبلها مفتوحا  .   اجلماعة وايء املخاطبة
ذف الواو ويبقى ما قبلها مضموما مع  تبقى واوه مع أغلب الضمائر إال أهنا حت إسناد الفعل املضارع املعتل اآلخر ابلواو   عند ➢

 ايء املخاطبة . واو اجلماعة ويكسر مع  
ذف الياء ويبقى ما قبلها مضموما مع واو  تبقى واوه مع أغلب الضمائر إال أهنا حت   لياء إسناد الفعل املضارع املعتل اآلخر اب عند ➢

 اجلماعة ويكسر مع ايء املخاطبة . 
 حيدث احلذف يف ) أنتم  ،  أنت    ،  هم   (  .  ➢

 

 متضي ، ينهى ( للضمائر اآلتية :  التدريب الثاين : أسند األفعال ) يشكو ،       
 

 ينهى متضي يشكو  الضمائر / الفعل 

 ـــــى ــــــهَ نْ أ ي ض  أمْ  كو شْ أَ  أن 

 ى هــــنـــن مضي ـــــن شكو ن حنن

 تنهى متضي تشكو  أنتَ 

 تنهيان  متضيان ان تشكو  أنتما

 تنهون  متضون تشكون أنتم 

 تنهني متضني نيتشك أنت  

 ــَهْونيـنّ  ون يــمض   نيشكوْ  هم

 
 
 
 
 
 
 

 

 الــقــاعــدة 



 إسناد فعل األمر : 

 
 

ايء املخاطبة  (  ن إسناد فعل األمر املعتل األخر ابأللف حنذف حرف العلة يف )  أنَت، واو اجلماعة ،  عند ➢
 يبقى ما قبل واو اجلماعة وايء املخاطبة مفتوحا . 

إسناد فعل األمر املعتل األخر ابلواو حنذف حرف العلة يف )أنَت، واو اجلماعة ،  ايء املخاطبة  ( ويبقى ما   عند  ➢
 قبل واو اجلماعة مضموما ، ويكسر ما قبل ايء املخاطبة .

لياء حنذف حرف العلة يف )أنَت، واو اجلماعة ،  ايء املخاطبة  ( ويبقى ما إسناد فعل األمر املعتل األخر اب  عند  ➢
 قبل واو اجلماعة مضموما ، ويكسر ما قبل ايء املخاطبة .

 

 التدريب الثالث : أسند األفعال )اسق  ، ادن  ، ارضَ ( مع الضمائر اآلتية:         
 

 ارضَ  ادن   اسق   الضمائر / الفعل 
 - - - أن 

 ارضَ  ادن   ق  ـــــــاسْ  أنتَ 
 يا ـــــــــضَ ارْ  اوَ ـــــــ ن  ادْ  ا يَ ـــقــــاسْ  أنتما / مذكر 

 اــــــــــوْ اْرضَ  ْوااْدنـ ـــــــــ  وا ــــــــاسق   أنتم 
 اْرَضـــــــــي  ـــي اْدنــ   ــــــــي اسق   أنت  
 ــنَ ـــيْ اْرضَ  ــــــْونَ اْدن   ـــْيـــــن اْســق   أنتن 
 - - - هو

 

 

 

 "النجاح ساللم ال يمكنك صعودها وأنت تضع يديك في جيبك" 

 

 

 الــقــاعــدة 


