
 

 

 مدارس الخضر الحديثة 

 الصف التاسع 

 إجابات درس اإلسناد 

 فيدٍة مْن إنشاِئك. ِفي جمٍل م   ووظِ ْفه   ، ضمائرِ الأسنِد الفعَل )دَنا( إلى  :(1نشاط )
مائر     الفعل  بعَد اإلسناد   الضَّ

 أَنا   المتكلِ م  

 نحن  

 تحقيِق الهدِف. َدَنْوت  ِمنْ 

 تحقيِق الهدِف.  من َدنْونا

 أنتَ  المخاَطب  

)لالثَنْيِن  أنت ما 
 المخاطَبْيِن( 

 أنت م 

 أنتِ 
)لالثنَتْين   أنت ما

   (المخاطبَتْين

 أنتن  

 تحقيِق الهدِف. َدَنْوَت من

 تحقيِق الهدِف.  َدَنْوت ما من

 تحقيِق الهدِف.  َدَنْوت م من

 تحقيِق الهدِف. َدَنْوِت منَ 

 تحقيِق الهدِف.  َدَنْوت ما من

 تحقيِق الهدِف.  َدَنْوت ن  من

 هوَ  الغائب  

 )لالثنْيِن الغائَبْيِن( هَما

 همْ 

 هيَ 

 )لالثنَتْيِن الغائبَتْيِن( هَما

 هن  

 تحقيِق الهدِف. ِمنْ  َدنا

 تحقيِق الهدِف. ِمنْ  َدَنوا

 الهدِف.تحقيِق  ِمنْ  َدَنْوا

 تحقيِق الهدِف. ِمنْ  َدَنْت 

 تحقيِق الهدِف. َدَنتا ِمنْ 

 تحقيِق الهدِف.  ِمنْ  َدَنْونَ 



 

 

 تي تحَتها خطٌّ ِفي كلٍ  مم ا يأِتي ضبًطا تامًّا: اضبِط األفعاَل ال   :(2نشاط )

 جياَدهم.   اوْ طَ تَ امْ الفرسان   -أ
 ِفي تربيِة أبناِئهم.   واق  شَ اآلباء   -ب
 إلى المعاِلي.  اوْ مَ سَ الطامحوَن   -ج

 ( 3نشاط )

حيحةِ امأل الفراَغ ِفي الجمِل اآلتيِة باختياِر الصيغِة ال    مم ا بيَن القوَسْين:   ص 

الحات   -1 نَ ب  يَ  األم هات  الص   ( يبَقي ن –)يبِقين      صانعاِت الرجاِل. َقي 
 تسم ِوين(  -  تسم ين)     بأخالِقِك الفاضلِة. م ينَ س  تَ  يا فتاَة الشرِق، إن كِ  -2
ادقونَ  -3 نَ ن  يَ  الص  ن  –)ينه ْون            وال يْأتوَنه . شرعِن ال َهو   ( ينَهو 

 (:  4نشاط )

المزارع  يسِقي   يِ ْر َما يلزم :بصيغِة الجمِع مر ًة أ ْخَرى، وغَ و اكتِب الجملَة اآلتيَة بصيغِة المثن ى مر ًة، 
 األشجاَر. 

 المثنى: المزارعان يْسِقياِن األشجاَر.  -

 الجمع: المزارعون َيْسق ون األشجاَر.  -

 (: 5نشاط )

 ا يأِتي: م  اضبْط ما تحَته خطٌّ ِفي مَ 

وا ، الناَس إلى التعاون واإلخاء واع  د  ا   -1  واقض 
 لإلصالِح بيَن الن اِس.  ي  عَ اس   :الجارة  لجاَرِتها -2



 

 

 ( 6نشاط )

 اقرأ ما يأتي ثم بين التغيرات التي طرأت على األفعال التي تحتها خط في ما يأتي: 

م  ما قبله.  أوت واوقل للذين  -1  الكتاب. الفعل )أوتي( ح ذف حرف العلة الياء مع واو الجماعة وض 

 . الفعل )تولى( ح ذف حرف العلة األلف وبقي ما قبله مفتوحاً تَولَّواوإن  -

 عل )ي دعى( ح ذف حرف العلة األلف وبقي ما قبله مفتوحًا. الف ي دَعونَ إن  أمتي  -2

ت ن  فقد  -3 ي  . الفعل )أد ى(  أدَّ  حرف العلة إلى ياء  قلبعملكن 

 حرف العلة إلى ياء.   ق ِلبألحد سرًا. الفعل )أفشى(   أفَشي ت  ما  -4

 ( 7نشاط )

ِح األخطاَء ِفي إسناِد فعِل األمِر إلى ضمائِر المخاطِب ِفي كلٍ  مم ا ي بِب: صح   أِتي مَع بياِن الس 

 القصيدة ألقي، مراديا  -1
 عند إسناده إلى المخاطب المفرد )أنَت(.  حرف العلةي ْحَذف    ألِق: ألن  فعل األمر المعتل اآلخر 

 تمنِ ي الخيَر للن اِس ي ؤِتِك هللا  مثَله .  األمُّ البنِتها:  -2
 تمن ى( يَتَمن ْي: حركة النون فتحة؛ ألن حرف العلة المحذوف ألف )     
وا ا -3  . لتوثيقتحرُّ

 تحر ى( ي: حركة الراء الفتحة؛ ألن حرف العلة المحذوف ألف )واتحر  
 ( 8نشاط )

 .ا يلزم  المثن ى مر ًة أخَرى، وغيِ ْر مَ و بصيغِة المفرِد مر ًة،  بنوا كما بنى األوائل( ا: )اكتِب الجملَة اآلتيةَ 
 المفرد: ابِن كما بنى األوائل.  

 المثنى: ابنيا كما بنى األوائل. 



 

 

 ( 9نشاط )

 اقرِأ الن ص  اآلتَي ثم  أجْب عِن األسئلِة الِتي تِليه: أ_  

ال    منذ   العرب   بَها  تحل ْت  عريقٌة  شيمٌة  رِ   ،قدمالكرم   ض  ، حت ى  المثل  بصاحِبها  حاتٍم    فقيَل:   َب  مْن  أكرم  
، وكثيٌر من    يرضون ماَلهم حفاًظا على مكانِتهم بيَن القبائِل، وكان وا ال    ن وا()أف  إلى الجوِد و  سعوا  م هالط ائيِ 

ائل    يَف عْن مقصِده وشأِنه إال  بعَد ثالِث لياٍل ي ْمضيهن  ِفي مضارِبهم، وَما إْن يأِتيهم الس  أْن َيسأل وا الض 
ت  الغداِء أَمَر طب اَخه قائاًل:  وإَذا خرَج أمير هم ِفي سفٍر وحاَن وق  ضيَفنا،  وااقر  حت ى يناِدي صاحب  البيِت أِن  
ني الط عاَم.   ادع  ِلي مْن يشارك 

(1 : ِ  ( استخرْج مَن الن ص 

 يمضيهنَّ :  ا معتل  اآلخِر مسنًدا إلى ضميِر )الغائِب المفرِد(فعاًل مضارعً  -
 ادع  : فعَل أمٍر معتل  اآلخِر مسنًدا إلى ضميِر )المخاطِب المفرِد(  -
 تحلَّت  : مت صاًل بتاِء التأنيِث( )الغائبِة المفردةِ  معتل  اآلخِر مسنًدا إلى ضميرِ فعاًل ماضًيا   -

وا.: ( اضبِط الكلماِت الِتي تحَتها خطٌّ ضبًطا تامًّا 2)   َن، اق ر  َضو  ا، َير   َسَعو 

بِب.3)   ِب الخطَأ المذكوَر بيَن القوَسْيِن، مَع بياِن الس   ( صوِ 

ا     معتل اآلخر مسند إلى واو الجماعة، في حذف حرف العلة، ويبقى ما قبله مفتوًحا.   : ألن الفعل َأف َنو 

 (: 10نشاط )

 اضبط ما تحته خط ضبطًا تامًا: 

وا -1  استوص 

 يتوخ ون  -2



 

 

 ( 11نشاط )

 أعرِب األفعاَل الِتي تحَتها خطٌّ ِفي كلٍ  مم ا يأِتي:   -ب 

 الفضل بينكم"  تنَسو اوال  " لى: اقاَل تع -1
فعل مضارع مجزوم بال الناهية، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة. واو الجماعة:  

 ، واأللف للتفريق. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
واال   -2  على األطفال.  تقس 

مجزوم بال الناهية، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة. واو الجماعة:  فعل مضارع  
 . ، واأللف للتفريقضمير متصل مبني في محل رفع فاعل

 باهتمام المسؤولين.  حظيتاقضيتا غالء األسعار والبطالة  -3
فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة، وألف االثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.  

 . للتأنيثوالتاء 
ن   الم َعلِ مونَ   -4  . االحتراَم والت قديَر من الجميعِ يلَقو 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة. 
 واو الجماعة: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. 

 على رسول هللا  صل   -5
: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر )أنَت(   صلِ 

 إعداد األستاذ علي الفاخوري 


