
 www.alfawayid.com جميع إجابات الكتب المدرسية تجدونها على 

 الفصل: األول          حادي عشر/ األدبي  ال :ف  الص       النحو والصرف: مبحثال

روع جاء والش   الوحدة األولى: أفعال المقاربة والر 

ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّ.كادّالمشروُعّيؤتيّثماَره9ّ1ّ1ّ

ّعسىّالمذنُبّأْنّيدرَكّخطَأُه.2ّ
راعِة.أخذِتّاآلالُتّالزراعي ُةّالحديثُةّتنتشُرّفي3ّّ ّالز 

ّخبره:ّيفعلوّنّ:ّالضميرّّّّّّّهسمالفعل:ّكادواّّّّّّا10ّ2ّ1ّ
ّّّّّّّّالفعل:ّأخذ2ّّّّّ ّخبره:ّيتأم لّّّّاسمه:ّالشابُّ
ياحةُّاسمه:ّّّّّّّبدأالفعل:3ّّ  تزدهرُّخبره:ّّّّّّّّّالس 

ّتامّ 12ّ3ّ1ّ

ّناقص2ّ

ّتامّ 3ّ

ّتقلُبّ)ّضمة(ّّ-الرياُحّ)ّضمة(12ّ4ّ1ّّّّّ

ّينجَزّ)ّفتحة(2ّ

ّتتحدَُّث)ّضمة(ّ-الطفلةّ)ّضمة(3ّّّّّ

ّمنّإنشاءّالطلبة2ّّ-12ّ5ّ1ّ

ّشرع12/13ّ6ّ1ّ

َّتَكد2ّّْ

ّعسى3ّ

ّلهّمنّاإلعراب.1ّ 7 13 ّ،الّمحل  ّمبني  ّال:ّحرفّنفي 
ّرفعهّالضم ةّالظاهرةّعلىّآخره.ّيكاُد:ّفعلّمضارعّناقصّمرفوع،ّوعالمة

ّالجار:ّاسم)يكاد(ّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره.
ّينسى:ّفعلّمضارعّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالمقدرةّعلىّآخره؛ّللتعذُّر.

ّحةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّتفضَل:ّمفعوٌلّبهّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالف
ّمضاف.
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

جاره:ّجاِر:ّمضافّإليهّمجرور،ّوعالمةّوجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّّّّ
ّمضافّإليه.ّمضاف ّجر  ّ.ّو)الهاء(ّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحل 

ّوالجملةّالفعليةّ)ّينسىّفضلّجاره(ّفيّمحلّنصبّخبر.
ّعلىّالفتحةّالمقدرةناقصّّعسى:ّفعلّماض2ّ ّعلىّآخره.ّمبني 

ّالعلُم:ّاسم)عسى(ّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره.
ّلهّمنّاإلعراب. ّونصب،ّمبنيّالّمحل  ّأْن:ّحرفّمصدري 

َد:ّفعلّمضارعّمنصوبّبأْن،ّوعالمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره ّ،ّيبد 
ّوالفاعلّضميرّمستترّتقديرهّ)هو(ّيعودّإلىّ)ّالعلم(.ّّّّّّ
ّ:ّمفعوٌلّبهّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّظالمَّ

ّمضاف.
ّمضافّإليهّمجرور،ّوعالمةّوجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره.ّالجهِل:

ّعلىّالفتحةّالظاهرةناقصّّفعلّماضّجعَل:3ّّّ ّ.علىّآخرهّمبني 
بابُّ ّ:ّاسم)جعل(ّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره.الش 

ّالّمحلّلهّمنّاإلعراب.او:ّّوال ّحرفّعطفّمبني 
اب اُت: اسمّمعطوفّبالواوّعلىّ)ّالشباب(ّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّالضمةّّالش 

ّالظاهرةّعلىّآخره.
ّفعلّمضارعّمرفوعّوعالمةّرفعهّثبوتّالنونّفيّآخره؛ّألنهّمنّّينخرطوَن:
ّرفعّفاعل.ّّّّّّّّّّ ّفيّمحل  ّاألفعالّالخمسة،ّوالواو:ّضميرّمتصلّمبني 

ّنصبّخبر)ّجعل(.ّّّّّّّّّّّ ّوالجملةّالفعليةّمنّالفعلّوفاعلهّفيّمحل 
ّحرفّجرّمبنيّالّمحلّلهّمنّاإلعراب.ّفي:

ّاسمّمجرورّبفيّوعالمةّجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّمضاف.ّسوِق:
ّمضافّإليهّمجرور،ّوعالمةّوجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره.ّالعمِل:

ّأدبيةّومقتطفاتّعلميةّحديثة.ّخواطر13/14ّ8ّ1ّ

ّفيّأوقاتّفراغه.2ّ

ّبأدٍبّوعقالني ة.3ّ ّيتأملهاّويحاورّأصحابهاّحواًراّهادًفاّبن اء،ّويرد 

ّيكادّ_ّأ4ّّّ

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

 طفقّ_ّب4ّّّ

ّأخذّ_ّج4ّّّ
ّعلىّالفتحةّناقصّّفعلّماضّعسى:5ّّّ ّعلىّآخره.ّالمقدرةمبني 

اسم)عسى(ّمرفوعّوعالمةّرفعهّالواو؛ّألنهّجمعّمذكرّسالم،ّوهوُّّمتابعوه:
ّمضافّإليه. ّجر  ّمضاف.ّو)الهاء(ّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحل 

ّلهّمنّاإلعراب.ّأْن: ّونصب،ّمبنيّالّمحل  ّحرفّمصدري 
ّفعلّمضارعّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّحذفّالنونّمنّآخره؛ّألنهّمنّّيفيدوا:ّ
ّرفعّفاعل.ّّّّّّّّّّ ّفيّمحل  ّاألفعالّالخمسة،ّوالواو:ّضميرّمتصلّمبني 

ّنصبّخبر)ّعسى(.ّّّّّّّّّّّ ّوالجملةّالفعليةّمنّالفعلّوفاعلهّفيّمحل 
ّلهّمنّاإلعراب.ّوالهاء:ّضميرّمتصلّّمنها: منّ:ّحرفّجرّمبني،ّالّمحل 

. ّبحرفّالجر  ّمبنيّفيّمحلّجر 

ّّ
ّّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


 www.alfawayid.com جميع إجابات الكتب المدرسية تجدونها على 

 الثانية: الحال الوحدة

ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ُّمهنِ ًئا.16ّ1ّ1ّ

ُّمعاًفى.2ّ
ّمْلِقَيًةّقصيدًةّمنّديواِنها.3ّ
ُّمتأمِ اًلّصفاَءها.4ّ

ُمّالحاِلّعلىّصاِحِبها.17ّ2ّ1ّ َّتق دُّ
ُمّالحاِلّعلىّصاِحِبها.2ّ َّتق دُّ
ّ.الحالّبالوصفّ)ّصغيرة(ّتخصيُص3ّّ

ّ.(أعمال)ّّضافةباإلّالحالّتخصيُص4ّّ

ّجملةّاسميةنوعها:ّّ-ّّّّّالحال:ّّّّأهلهّمتحدونّّّّ -18ّ3ّ1ّ

ّمفردة:ّنوعهاّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّفرًحا:ّّّالحال -2ّ

ّومجرور(:ّنوعهاّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّبسرور:ّّّالحال -3ّ ّشبهّجملةّ)ّجار 

ّشبهّجملةّ)ّظرفي ة(:ّنوعهاّ-ّّّّّّّّّّّّالجبالّفوّق:ّّّالحال4ّ

ّمخاطرّالطريق.يقودّالسائقّمركبتهّوهوّحذٌر18ّ4ّ1ّّ

ّيقودّالسائقّمركبتهّيحذُرّمخاطرّالطريق.2ّ

ّيقودّالسائقّمركبتهّوهوّحذٌرّمخاطرّالطريق.ّأوّوهوّيحذرّمخاطرّالطريق.3ّ

ّالترتيب.19ّ5ّ1ّ

ّالمشاركة.2ّ

ّالتفصيل.3ّ

ّالتسعير4ّ

ّالترتيب5ّ

ّالتشبيه6ّ
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

الحالّاألولىّصاحبهاّّـّالحال:ّمشتاقةّفصاحبها:ّصاحبها:ّوفاءّالحال:ّفرحة،20ّ6ّ1ّ
ّالسياقّالّيسعفناّفيّتحديدهما(الثانيّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالحالّالثانيةّصاحبهاّاألول؛ّألن 

ّ)ّالسياقّيحددّذلك؛ّفالحالّالمؤنثةّالحال:ّمفتخرةّّّّّّّّصاحبها:ّإسراء2ّ
ّ)ّصاحبهاّمؤنث،ّوالمذكرةّللمذكر(ّّالحال:ّمبتهًجاّّّّّّّّصاحبها:ّإياد

ّّّّّّّّّّّّجارّومجرورشبهّجملةّّنوعها:ّ-صاحبها:ّالناسّّّ-ثيابّّفيّالحال:ّ_21ّ7ّ1ّّ
ّّّّّّّّّّّّجملةّاسميةّنوعها:ّ-ّّأحدصاحبها:ّّ-ّّّلهّحقوقّالحال:ّ_2ّّ
ّنوعها:ّجملةّاسميةّّّّّّّّّّّّ-طفلّّّّّصاحبها:ّ-ّّّّفرًحاالحال:ّ_3ّّّ

ّّّّّّّّّّّّجملةّاسميةّنوعها:ّ-ّ(صديقيالهاء)صاحبها:ّّ-ّوهوّمحتضنّالحال:ّ_4ّّّ

عيدهوّ)صاحبها:ّ-_ّالحال:ّمتفائالّمرًحا5ّّّّّّ ّنوعها:ّمفردةّّّّّّّّّّّّ-ّّّّ(الس 

ّّّّّّّّّّّّمفردةنوعها:ّّ-الُمخاطبّّّّّصاحبها:ّ-ّّمستبشًراالحال:ّ_6ّّ

ّنوعها:ّمفردةّّّّّّّّّّّّ-صاحبها:ّالُمخاطبّّّّّ-_ّالحال:ّعزيًزا7ّّّّ

ّنوعها:ّجملةّفعليةّّّّّّّّّّّ-:ّالمذنبّّّّصاحبهاّ-_ّالحال:ّيعتذر8ّّّّ

 مستمتعين:ّمشتقةّ-3غزاالّ:ّجامدةّّّّّّّ-2ّّّّمتأمالّ:ّمشتقة -1ّ-أواًل21ّ8ّّ
ّقمًرا:ّجامدةّ-5ّّّّّّاثنينّاثنينّ:ّجامدةّّّ-4ّّّّ

بّ_ّيتأملون/متطلعين:صاحبهماّأطرافّالحديث.ّّأ_ّيتأملون،ّيتجاذبنّأّوّأ -22ّ9ّ1
ّفوقّاألشجار.ّّّّّّد_ّباحثين،ّأوّمتطلعين.ّ–الشبابّ.ّّّّّّّّجّ

 وهي تغر ُِّد  -ّ -2  
ّواوّالحال.ّهي:ّضميرّمنفصلّمبنيّفيّمحلّرفعّمبتدأ.ّالواو:

ّتغرد:ّفعلّمضارعّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره،ّ
ّوالفاعلّضميرّمستترّتقديره)ّهي(ّيعودّإلىّالطيور.ّوالجملةّالفعليةّّّّّّ
ّرفعّخبرّالمبتدأّ)هي(.ّّّّّّ ّمنّالفعلّوالفاعلّفيّمحل 

ّوالجملةّاالسميةّمنّالمبتدأ)هي(ّوخبره)تغرد(ّفيّمحلّنصبّحالّ.ّّ
 _ بعذوبةّّّ

ّمبنيّالّمحلّلهّمنّاإلعراب. ّالباء:ّحرفّجر 
ّعذوبة:ّاسمّمجرورّبالباء،ّوعالمةّجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره.

ّنصبّحال.ّوشبه ّوالمجرور)ّبعذوبة(ّفيّمحل   الجملةّمنّالجار 
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 الوحدة الثالثة: أسلوب الشرط 

ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّأسلوبّشرط24ّ1ّ1ّ

ّليسّأسلوبّشرط2ّ
ّليسّأسلوبّشرط3ّ
ّأسلوبّشرط4ّ
ّأسلوبّشرط5ّ

ّالعاقل26ّ2ّ1ّ

ّغيرّالعاقل2ّ

ّالزمان3ّ

ّالمكان4ّ

ّالمكان5ّ

ّظرفّلماّيستقبلّمنّالزمان27ّ3ّ1ّ

ّامتناعّالجوابّالمتناعّالشرط2ّ

ّالتكرارّفيّالمعنىّدونّاللفظ3ّ

ّامتناعّالجوابّلوجودّالشرط4ّ

ّظرفّلماّيستقبلّمنّالزمان5ّ

ّجملةّاسمية1ّ 4 28/29

ّفعلّمنفيّ 2ّ  

ّمبدوءّبطلب.3ّ  

ّطلبيفعل4ّّ  

ّمقرونّبقد5ّ  

ّمبدوءّباسمّاستفهام6ّ  

ّ)ّليتك(7ّ   ّمبدولّبتمنٍ 
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّمبدوءّبفعلّجامد8ّّّ

ّمبدوءّبحرفّاستقبال9ّ
ّجملةّاسمية10ّ

ّأخرىّمناسبةُّّّّّّّّّّيجَزّبِهّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمالحظة:ّأوّأيّإجابة29ّ5ّ1ّ

ّماّتمت عناّبالحياِة.2ّ

دي3ّ ْدّّ_ّتعوِ  ّتعوِ 

ّتزرْعّ_ّّتزرعي4ّ

ّلنجحَتّفيّقراراِتَك.ّّّلنجحِتّفيّقراراِتِك.5ّ

ْرّ_ّّتقد رّي6ّ ّتقدِ 

ّتلتزْمّ_ّتلتزمي7ّ

ّعلىّالسكون.ّ-1ثانًياّ:30ّ6ّّ َّمْن:ّاسمّشرطّجازمّمبني 
،ّوعالمةّجزمهّحذفّباسمّالشرطّ)من(ّفعلّمضارعّمجزومّيسَع:ّفعلّالشرط،

ّ،ّوالفاعلّضميرّمستترّتقديرهّهو.حرفّالعلةّمنّآخره
:ّاسمّشرطّ،ّمفعولّفيهّ)ّظرفّزمان(ّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالفتحةّّ-2ّّّّّّّّ أي 

ّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّمضاف.
ّآخره.ساعة:ّمضافّإليهّمجرور،ّوعالمةّجرهّالكسرّالظاهرّعلىّ

ّعلىّالسكون؛ّالتصالهّبضميرّّ-3ّّّّّّّّّ سافْرُت:ّسافْر:ّفعلّالشرط،ّفعلّماٍضّمبني 
ّرفعّمتحرك)تاءّالفاء(ّ.ّوالتاء:ّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحلّرفعّفاعل.

ّعلىّالسكون؛ّالتصالهّبضميرّ تعر ْفُت:ّتعرَّْف:ّجوابّالشرط،ّفعلّماٍضّمبني 
ّرفعّمتحرك)تاءّالفاء(ّ.ّوالتاء:ّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحلّرفعّفاعل.

أصدقاء:ّمفعوٌلّبهّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره.ّولمّ
ن؛ّألنهّممنوعّمنّالصرف. ّينوَّ

لشرط،ّفعلّمضارعّمجرومّباسمّالشرط)متى(،ّوعالمةّجزمهّتهبط:ّفعلّاّ-4ّّّّّّّّّ
َكّبالكسرّمنًعاّمنّالتقاءّالساكنين.ّ ّالسكون،ّوُحرِ 

ّ
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّّّّ فستشعر:ّالفاءّحرفّرابطّواقعّفيّجوابّالشرط،ّوالسيُن:ّحرفّاستقبالّمبني 
ّالّمحلّلهّمنّاإلعراب.

تشعُر:ّجوابّالشرط،ّفعلّمضارعّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّ
ّآخره.

ّالمسافر:ّفاعلّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره.
ّلهّمنّاإلعراب.ّالفرحة:ّاسمّمجرورّ ،ّالّمحل  ّمبني  بالفرحة:ّالباء:ّحرفّجر 

 بالباء،ّوعالمةّجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره.

أسلوب 30/31ّ7ّّ
 الشرط

فعل  معناها أداة الشرط
 الشرط

جواب 
 غير جازمة جازمة الشرط

أينماّ
تبحث...ّ

ّتجْدها

ّتجْدهاّتبحثّّْالمكانّّأينما

كلماّ
...ّتَّيّْتحلَّّ
ّتَّيّْاهتدَّ

تكرارّّكلماّ
ّالمعنى

ّاهتَدْيتَّّتحلَّْيتَّ

إْنّتكنّ
ّ...ّتكن

ّتكنّّْتكِنّّشرطيَّةّّإنّْ

لوالّ
الحكماء...ّ

ّلظللنا

ّظللناّمحذوفّّلوالّ

متىّتصلّ
ّ...ّتنل

ّتنلّتصلّالزمانّّمتى

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 الوحدة الرابعة: الجمل التي لها محل  من اإلعراب

ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّ:ّفيّمحلّرفعّخبرّالمبتدأّ)ّالتعددي ة(34ّ1ّ1ّ ّتدلُّ

2ّ.ّ ّيستطيعّتكلًماّ:ّفيّمحلّرفعّخبرّأن 
3ّ. ّتتابعّالمشروع:ّفيّمحلّنصبّخبرّظل 
ّيمارسونّحري ةّالتعبير:ّفيّمحلّنصبّخبرّ)طفق(.4ّ

ّاألردنّيحتضنّمؤسساتّومراكزّترعىّالريادةّواإلبداعّوالتميز...ّ---34ّ2ّ
ّفيّمحلّنصبّحال35ّ3ّ1ّ

ّفيّمحلّنصبّحال2ّ

ّفيّمحلّنصبّحال3ّ

ّفيّمحلّرفعّنعت35ّ4ّ1ّ

ّمحلّرفعّنعتّفي2ّ

ّفيّمحلّنصبّحال3ّ

ّفيّمحلّنصبّنعت4ّ

ّأنتمّأهدرتمّأوقاتكم36ّ5ّ1ّ

ُّأبعثّ.ّ-أموتّّّّ-ُولدُت2ّّّّ

ّتوق فّالمطُر.3ّ

ّسمعتّخبرّتخر جها.4ّ

،ّوالفاعلّعلىّآخرهّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّالضمةّالمقدرة:ّفعلّمضارعّيتحل ىّ-1ثانًيا:ّّّّ 6 37
ضميرّمستترّتقديرهّهو،ّيعودّإلىّالجمهور.ّوالجملةّالفعليةّمنّالفعلّوالفاعلّ

ّفيّمحلّنصبّخبرّكان.
ّيرددون أهازيج  

يرددون:ّفعلّمضارعّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّثبوتّالنون؛ّألنهّمنّاألفعالّّ
ّالخمسة،ّوالواو:ّواوّالجماعةّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحلّرفعّفاعل.

ّ
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

نّّّّ أهازيج:ّمفعولّبهّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره،ّولمُّينوَّ
ّألنهّممنوعّمنّالصرف.ّوالجملةّالفعليةّفيّمحلّنصبّخبرّكان.

 وهم يحفزون مهارات الالعبين:
ّالواوّ:ّواوّالحالّ

ّرفعّمبتدأ.ّهم:ّضميرّمنفصلّمبنيّفي ّمحل 
فعلّمضارعّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّثبوتّالنون؛ّألنهّمنّاألفعالّّيحفزون:

ّالخمسة،ّوالواو:ّواوّالجماعةّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحلّرفعّفاعل.
مهاراِت:ّمفعولّبهّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره؛ّألنهّ

ّجمعّمؤنثّسالم،ّوهوّمضاف.
ّرور،ّوعالمةّجرهّالياء؛ّألنهّجمعّمذكرّسالم.الالعبين:ّمضافّإليهّمج

 يتحفنا بصور فنية كأديب مبدعّ-2ّّّّّّّّّّّ
ّمبنيّعلىّالفتحةّالّمحلّلهّمنّاإلعراب. ّالكاف:ّحرفّجر 

ّأديب:ّاسمّمجرورّبالكاف،ّوعالمةّجرهّالكسرّالظاهرّعلىّآخره.
ّالجملةّمنّالجارّوالمجرورّفيّمحلّرفعّخبرّالمبتدأّ)الفنان(.ّوشبه

 مبدع:ّّنعتّمجرورّوعالمةّجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره.
فعلّمضارعّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوّالضميرّّا:يتحفن

ّ)نا(ّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحلّنصبّمفعولّبه.
ّّّّّّوالجملةّالفعليةّفيّمحلّنصبّحالّ.

رّّْ:مالحظة ّالحالّيأتيّصاحبهاّنكرةّإذاّجاءّموصوًفاّأوّمضاًفا.ّتذكَّ  أن 
ّمبنيّعلىّالالباءّبصورّ:ّ ّ.الّمحلّلهّمنّاإلعرابّكسرةحرفّجر 

 .رائعٍة:ّنعتّمجرورّوعالمةّجرهّتنوينّالكسر
 تتقن عملها:ّ_3ّّّّّّّّّّ

علىّآخره،ّوالفاعلّتتقن:ّفعلّمضارعّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّ
ّضميرّمستترّتقديرهّهي،ّيعودّإلىّ)ّامرأة(.

عملها:ّعمل:ّمفعولّبهّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره،ّ
ّوهوّمضاف،ّوالهاء:ّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحلّجرّمضافّإليه.

ّوالجملةّالفعليةّفيّمحلّرفعّنعتّل)ّامرأة(
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يدافع:ّفعلّمضارعّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوالفاعلّّ-4ّّّّّّّّّّ
ّرفعّ ضميرّمستترّتقديرهّهو،ّيعودّإلىّ)ّصاحب(.ّوالجملةّالفعليةّفيّمحل 

ّخبرّالمبتدأّ)ّصاحب(
 بكل  ثقة:

ّمبنيّعلىّالّالباء: ّ.الّمحلّلهّمنّاإلعرابّكسرةحرفّجر 
:ّاسمّمجرورّبالباء ّةّعلىّآخره،ّوهوّمضاف.الظاهّرّةكسّر،ّوعالمةّجرهّالكلِ 

ّثقة:ّمضافّإيهّمجرورّوعالمةّجرهّالكسرّالظاهرّعلىّآخره.
ّ

ّتخرجتّأختي:ّ-5ّّّّّّّّّّّّ
تخرجْت:ّفعلّماضّمبنيّعلىّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوالتاء:ّتاءّالتأنيثّ

ّالساكنةّالّمحلّلهاّمنّاإلعراب.
المقدرةّعلىّآخره،ّوهوّمضاف،ّأختي:ّفاعلّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّ

ّمضافّإليه. ّوالياء:ّضميرّمتصلّمبنيّفيّجر 
ّمضافّإليه. ّوالجملةّالفعليةّمنّالفعلّوالفاعلّ)تخرجتّأختي(ّفيّمحلّجر 

الليالي:ّمبتدأّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالمقدرةّعلىّآخره،ّمنعّمنّظهورهاّّ-6ّّّّّّّّّّّ
ّالثقل.

مبنيّعلىّالسكونّالظاهر،ّوالتاءّتاءّالتأنيثّّجرعتني:ّفعلّماٍضّماض
الساكنةّالّمحلّلهاّمنّاإلعراب،ّوالفاعلّضميرّمستترّتقديرهّ)ّهي(ّيعودّإلىّ

ل. ّ)ّالليالي(ّوالياء:ّضميرّمتصلّمبنيّفيّمحلّنصبّمفعولّبهّأو 
ّعلقًما:ّمفعولّبهّثاٍنّمنصوب،ّوعالمةّنصبهّالفحّالظاهرّعلىّآخره.

ّجرعتنيّعلقًما(ّفيّمحلّرفعّخبرّالمبتدأّ)ّالليالي(ّوالجملةّالفعليةّ)
والجملةّاالسمية)ّاللياليّجرعتنيّعلقًما(ّجملةّمقولّالقولّفيّمحلّنصبّ

ّمفعولّبه.
ّهوّالذي:7ّّّّّّّّّّّ

ّهوّ:ّضميرّمنفصلّمبنيّفيّمحلّرفعّمبتدأ.
ّالذي:ّاسمّموصولّمبنيّفيّمحلّرفعّخبرّالمبتدأ)ّهو(ّ.

والجملةّاالسميةّمنّالمبتدأّوالخبرّ)ّهوّالذي(ّفيّمحلّرفعّخبرّالمبتدأّ
ّ)الصديق(

ّ
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّيتركّالرأيّللطلبة.ّ-37ّ7ّّ1

 وهي تقولّأّ–2ّ
ّستحرمّّّبّّّّّ
ّقطفتنيّجّّّّّ

ّالظاهرةّعلىّآخره.يفوح:ّفعلّمضارعّمرفوع،ّوعالمةّرفعهّالضمةّّ-3ّّ
عطرها:ّعطر:ّفاعلّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّ

ّمضافّإليه.ّ ّمضاف،ّوالهاءّضميرّمتصلّمبنيّفيّجر 
ّوالجملةّالفعليةّمنّالفعلّوفاعلهّفيّمحلّنصبّحال.

ّماّسو غّمجيءّالحالّمنّصاحبهاّالنكرة،ّألنهاّموصوفة. رّأن  ّمالحظة:ّتذك 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 الوحدة الخامسة: الجمل التي لها محل  من اإلعراب 

ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ُّيتركّالتعبيرّللطلبة.ّ---40ّ1ّّ

ّتميَّْزنَّّ-40ّ2ّ1

ّأبدعتّرسمهاّسعادّ-2

ْمُتهّ-3 ّقد 

41ّ3ّ1ّ- ّ ّ-الّشكَّ

ّ-والّأظنَُّكّناسًياّ -ّ-2

ّنصبّنعت.ّفي1ّ 4 41 ّمحل 

ّلهاّمنّاإلعراب.2ّ   ّصلةّالموصولّالّمحل 

ّمضافّإليه3ّ   ّجر  ّفيّمحل 

ّلهاّمنّاإلعراب.4ّ   ّجملةّمعترضةّالّمحل 

ساٍت:ّثانًيا: 5 42  إنَّ األردنَّ دولُة قانوٍن ومؤس 
ّلهّمنّاإلعراب. ّالّمحل  ،ّمبني  :ّحرفّناسخّمشب هّبالفعلّمنّأخواتّإنَّ ّإنَّ

ّمنصوبّوعالمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره. :ّاسمّإنَّ ّاألردنَّ
ّمرفوعّوعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّمضاف. ّدولة:ّخبرّإن 

ّقانون:ّمضافّإليهّمجرورّوعالمةّجرهّالكسرّالظاهرّعلىّآخره.
ّلهّمنّاإلعراب. ّالواو:ّحرفّعطفّمبنيّالّمحل 

(ّمجرور،ّوعالمةّجرهّالكسرّالظاهرّعلىّمؤسسات:ّاسمّمعطوفّعلىّ)قانوّن
ّآخره.

ّلهاّمنّاإلعراب. ّوالجملةّاالسميةّمنّالمبتدأّوالخبرّجملةّابتدائيةّالّمحل 
 من دون استثناء:

ّالّمحلّلهّمنّاإلعراب. ّمبني  ّمنّ:ّحرفّجر 
ّدون:ّاسمّمجرورّبمنّوعالمةّجرهّالكسرةّالظاهرةّعلىّآخره،ّوهوّمضاف.

ّّوعالمةّجرهّالكسرّالظاهرّعلىّآخره.ّمجروراستثناء:ّمضافّإليهّ
ّ
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ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّكماّهوّشائعّ-أّّّ -42ّ6ّ1

ّمر تّبهاّالبشريةّ-بّّّّّّّّّّّ

ُّتعَرفُّّ-جّّّّّّّّ

2ّ-ّ- . ّرفعّخبرّإن   جملةّ:ُّتعرُف:ّفيّمحل 
ّالمدرسةّالرمزيةّتعرف - ّلهاّمنّاإلعراب.ّ-جملةّابتدائي ةّ:ّإن   الّمحل 
ّصاحبّالحالّنكرةّمخصصةّبوصف( -  نشأّ:ّحالّ)ّألن 
ّنصبّخبرّماّزالّ. - ّيعب رّ:ّفيّمحل 

ّ
ّ
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ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ادسة: العدد الت رتيبي    الوحدة الس 
ّ

ّ/الجملةّدريبالتّ ّفحةالص ّ

ّؤالالمثال/السّ 
ّاإلجابة

ّاألولىّ:ّعددّترتيبيّ 45ّ1ّ1ّ

ّعددّغيرّترتيبيّ ّسبعّ:2ّّّ

ّالتاسعة:ّعددّترتيبي3ّ

ّالخامسّعشرّ:ّعددانّترتيبي ان.ّ–األول4ّّ

ّاألولّ-األولى47ّ2ّ1ّّّ

ّالرابع2ّّ

ّالخامسّعسر3ّ

ّالثانيةّعشرة.ّ–الحاديّعشر4ّّ

ّالثانيّوالخمسين1ّ 3 48

ّالحاديّوالعشروّن2ّ

ّالمئة3ِّّ

ّإعرابّتنكيرّتعريفّتأنيثّتذكيرّالعددّالمعدودّ--- 4 48
ّ/ّ-ّ/ّ/ّ-ّّّاألولىّالدراسة

ّ/ّ-ّ/ّ/ّ-ّالثالثةّالسنة
ّ/ّّ/ّ/ّّالثانيةّالمرحلة

ّ/ّ-ّ/ّ-ّ/ّالثالثينّالعام
ّ/ّّ/ّ-ّ/ّالرابعّالعقد

ّ/ّ-ّ/ّ/ّ-ّالرابعةّالمرتبة ّ
ّثانيّاثنين1ّ 5 49

ّاألول2ّ

ّالثالثّعشر3ّ

ّالخامِسّوالعشرين1َّّ 6 49
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ّالرابَعّعشر2َّّ  

ّالرابعُةّ.ّ–الثالثُةّّ–الثانيُة3ّّ

ُّيترُكّللطلبة.ّّ--- 7 49
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

لُ  راسيُّ األوَّ  تمَّ بحمدِّ هللاِّ تعالى الفصُل الد ِّ
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