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 : * الجمل في اللغة العربية تقسم إلى قسمين

، وستكون موضوع حديثنا في الفصل أ باسموهي الجملة التي تبدالجملة االسمية: ( -1

 الثاني.

 مثل:

 األمُّ مدرسةٌ.
 

 ، وهي موضوع، سواء أكان متعديًا أو الزًماالجملة التي تبدأ بفعلوهي  الجملة الفعلية:( -2

 حديثنا في هذا الفصل.

 مثل:

 َوقََف الطلبَةُ .
 

 * تتكون الجملة االسمية من ركنين يتم بهما المعنى وهما:

 .المبتدأ والخبر
 

 خرواآلوهم الفعل والفاعل منهما رئيسيان * تتكون الجملة الفعلية من ثالثة أركان ركنان 

 :وهو المفعول به  يعتبر فضلة

 .ل بهالمفعوالفعل والفاعل و
 

 :لجملة الفعلية من الجملة األسمية: ميّز ا2س

 نوع الجملة األمثلة الرقم

  الماء باردٌ  1
  اقرأ الدرس  2
  الجو جميلٌ  3
  نام خالد في المدرسة 4
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 ل ـعـالف

 أقسام: 3يقسم الفعل إلى 

: من حيث وجود الفاعل  :إلى أوالا
 

 
 

 * المبني للمعلوم:
 

 .كون مرفوًعا دائًمايو، ل الذي يُذكر فاعله في الجملةهو الفع

  مثل:

 شرب الولدُ الحليب
 
 

 * المبني للمجهول:
 

 .وينوب عنه نائب الفاعل، الجملة فاعله فيهو الفعل الذي لم يذكر 

 مثل:

 ُشِرب الحليبُ 
 

 :حظات هامة على الدرس مال
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في الفعل الماضي 

الصحيح يكون الفعل 

مضموم  المبني للمجهول

األول مكسور ما قبل 

 .االخر

 مثل:

 الزجاج ُكِسرَ 

 

 

 يعرب االسم الواقع بعد

الفعل المبني للمجهول نائب 

.فاعل  

 

 

 

 

 

في الفعل المضارع 

الصحيح يكون الفعل 

المبني للمجهول مضموم 

األول مفتوح ما قبل 

 .االخر

 مثل:

 .يُعاقَب المذنب

 



 ثانياا: من حيث الفعل الالزم والفعل المتعدي:
 

 
 

 

 : صنّف األفعال في الجمل اآلتية إلى الزمٍة ومتعديٍة و مبنية للمعلوم أو المجهول:0س

 مبني للمعلوم/مبني للمجهول الزم/متعدي األمثلة الرقم

   القصيدة خالدشرح  1
   في الحضانة الطفل نام 2
   أكل الولد التفاحة 3
   يُعاقَب المذنب على أفعاله 4
 

 ة أزمنة:ثالزمان ويقسم إلى ثالثالثاا: من حيث 
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إلتمام وهو الفعل الذي ال يكتفي بالفاعل بل يحتاج إلى مفعول به: الفعل المتعدي( 2
.المعنى

يوسف التفاحةأكل: مثل

ام المعنىوهو الفعل الذي يكتفي بالفاعل وال يحتاج إلى مفعول به إلتم: الفعل الالزم( 1

الولدُ نام: مثل

الفعل 

 الماضي

 فعل 

 األمر

الفعل 

 المضارع



 

 
 

:ضي على الفتح في الحاالت التاليةالفعل الما( يبنى 2  

   َوَعدَ مثل: إذا لم يتصل به شيء  -أ

 فعل ماٍض مبني على الفتح. َوَعَد:
 

  أقبلتمثل: نيث الساكنة إذا اتصلت به تاء التأ -ب

ال محل  اكنةالس وتاء التأنيثفعل ماٍض مبني على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة  أقبلت:
 لها من اإلعراب.

 

 كتبامثل: إذا اتصل الفعل الماضي بألف االثنين  -ج

 .كتب فعل ماٍض مبني على الفتح كتبا:

 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. االثنين: ألف

 

 علمكَ مثل: إذا اتصل به ضمائر النصب ) هـ ، ك ، ي(  -د

 .فعل ماٍض مبني على الفتح علم:   
 ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. الكاف:   
 

 

 ( يبنى الفعل الماضي على الضم:0
 

 دخلُوا  مثل:إذا اتصل به واو الجماعة 

 فعل ماٍض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة. دخل:

 تصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.واو الجماعة ضميرم وا:
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 الفعل الماضي



( يبنى الفعل الماضي على السكون:0  
 

 ضربُت.مثل: إذا اتصلت به تاء الفاعل  -أ

 فعل ماض مبني على السكون. ضرب:

 ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. :ت  
 

 زارنا.مثل: إذا اتصلت به نا الفاعلية  -ب

 فعل ماض مبني على السكون. زارنا:

 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نا:
 

 لعبَن.مثل: إذا اتصلت به نون النسوة  -ج

 فعل ماض مبني على السكون التصاله بنون النسوة. لعبَن: 

 ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. نون النسوة:

 

 : أعرب ما يلي:0س

 طيب االغراق. أعددَت شعبًا -أ

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

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

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

 في السماء. لمع البرق -ب

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

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

......................................................................................................... 
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: ال  رفعأوالا
 .الضمة إذا لم يسبق بناصب أو جازميرفع الفعل المضارع ب

 

 محمدٌ الجيرانَ  يساعدُ  ل:مث

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة يساعد :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان مرفوًعا فيعرب بالضمة المقدرة  بألفإذا كان الفعل المضارع مختوًما  (:2قاعدة )

 .التعذرا من ظهورها على األلف منعً 

 خالدٌ  يسعى ل:مث

فعل مضارع مرفوع  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره منعًا من ظهورها  يسعى:

 التعذر.
 

وكان مرفوًعا فيعرب بالضمة  بواو أو ياءإذا كان الفعل المضارع مختوًما  (:0قاعدة )

 .الثقلأو الياء منعًا من ظهورها  المقدرة على الواو

 المسامح يعفو ل:مث

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. يعفو:
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 رعالمضاالفعل 

 الجوازم:

 / لم / ال الناهية 

  الم األمر / لما

 

 النواصب:

 /كي  / لن / أن

 الم التعليل /حتى 

 



 النصب ثانياا:
 (. التعليلالم / حتى / كي / لن / ينصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب ) أن  

 أن تدرَس خيٌر لكمثل: 

 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. تدرَس:حرف نصب، أن: 
 

وسبق بناصب يعرب فعل مضارع  بألفإذا كان الفعل المضارع مختوًما  (:2قاعدة )

 .التعذرمنصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منعًا من ظهورها 

 العهَد . لن أنسى مثل:

 .نصب حرف لن:

ا من ظهورها لى األلف منعً فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة ع انسى:

 والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. التعذر،

 

 الجزم ثالثاا:
 

 الالناهية (./ م األمر / اللما / يجزم الفعل المضارع إذا سبق بجازم والجوازم هي ) لم 

 ال تعلب   مثل:

 ال الناهية. ال:

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تلعب:
8 

وسبق بجازم  ا و يإذا كان الفعل المضارع معتل االخرأي آخره حرف علة (: 2قاعدة )

 يعرب فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة.  

 للناس جرًحا أنت صاحبه ال تشكُ  مثل:

 ال الناهية. ال:

:  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره  تشك 
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 بناء الفعل المضارع رابعاا:
 

 ( يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة.2

 .لتدرَسن   مثل:

 .ال محل لها من اإلعرابنون التوكيد الثقيلة النون: فعل ضارع مبني على الفتح،  تدرسن: 

 

 ( يبنى فعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة.0

 .يدرسنَ  الطالبات مثل:

ل ضمير متصنون النسوة فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة،  يدرْسَن:

 مبني في محل رفع فاعل.

 

 

 * نون النسوة 

 

 

 

 * نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة

 

 : أعرب ما يلي:7س

 لم يقترب أحدٌ . -أ

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

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

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

......................................................................................................... 
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تعرب دائما ضميًرا متصاًل في 

 محل رفع فاعل.

 

ليس لهما محل من اإلعراب فنقول 

عنهما حرف مبني على الفتح المحل 

 .له من اإلعراب

 



 يقبُل المواطنون على صناديق االقتراع -ب

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

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

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

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

 

 

 

 .ذي يدل على األمر وهو دائما مبنيوهو الفعل ال

 * حاالت البناء لفعل االمر: 

 ( يبنى فعل األمر على السكون إذا لم يتصل به شيء.2

 ادرس   مثل:

 فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمر مستتر تقديره أنت. ادرس:
 

 ( يبنى فعل األمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر.0

اسَع ، التجوز كتابتها اسعى ألن فعل األمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل  مثل:

 اآلخر.

 مستتر تقديره أنت.فعل أمرمبني على حذف حرف العلة والفاعل ضمير  اسَع:
 

 ( يبنى فعل األمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة.0

 احرَصن   مثل:

حرف  :نون التوكيد الثقيلةفعل أمر مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة،  احرص:

 مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.
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 فعل األمر



 حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة أوالف االثنين.( يبنى فعل األمرعلى 7

 ادرسا بجد. مثل:

ل ضمير متص ألف االثنين:، لنون إلتصاله بألف االثنينفعل أمر مبني على حذف ا ادرسا:

 مبني في محل رفع فاعل.      

 

 الفاعل 
 

والفاعل هو من يقوم بالفعل، هو الركن الثاني من أركان الجملة الفعلية وهو ركن أساسي 

 ويأتي بعد فعل مبني للمعلوم.

 . أحمد درس مثل:
 

 *عالمات رفع الفاعل:
 

 ( إذا كان مفرداا يرفع بالضمة.2

 علي.سافر مثل:

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. علي:
 

 يرفع باأللف.( إذا كان الفاعل مثنى 0

 .الطالباننجح مثل: 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى. الطالبان:

 

ا يرفع بالواو.0 ا سالما  ( إذا كان الفاعل جمعاا مذكرا

 .المقاتلونقاتل مثل: 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم. المقاتلون:
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ا * الفاعل دائما 

فال يكون ا مرفوعا 

ا  منصوباا وال مجرورا

 



 يرفع بالضمة.( إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم 7

 .الطالباتنجحت  مثل:

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ألنه جمع مؤنث سالم. الطالبات:
 

 * صور الفاعل:

 يأتي الفاعل على صوٍر عديدة:

ا2  ( االسم الظاهر: أي يكون الفاعل صريحا

 نورسٌ  فازمثل: 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهرة. نورس:
 

 )الذي، التي ، اللذان، اللتان ، َمْن ما الموصولة(( االسم الموصول : 0

 اجتهد .                       الذينجح مثل: 

 اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. الذي:
 

 ( الضمير المتصل:0

 هنا.  نالعبمثل: 

 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نا:
 

 ( اسم اإلشارة: ) هذا ،هذه، هذان ،هاتان ،هؤالء( 7

 الطالب. هذافاز ل: مث

 هذا:اسم اشارة مبني في محل رفع فاعل. 
 

 ( الضمير المستتر:5

 قل الحق. ل: مث

 الفاعل مستتر تقديره أنت. 
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 : أعرب ما يلي:5س

 وقى محمد نفسه من الجراثيم.

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

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

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

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

 

 المفعول  به
 

 هو ركن ثانوي من أركان الجملة الفعلية وهو االسم الذي يقع عليه فعل الفاعل.

 الماَء.شرَب خالُد  مثل:

  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. الماء:
 

 * عالمات نصب المفعول به:

 ينصب المفعول به بالفتحة عندما يكون مفرداا.  (2

  الدواءَ شرب خالٌد  ل:مث

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. الدواء:
 

 بالياء عندما يكون مثنى.( ينصب المفعول به 0

  الطالبَيندرسُت  ل:مث

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى. الطالبين:
 

ا.0 ا سالما  ( ينصب المفعول به بالياء عندما يكون جمعاا مذكرا

 المشاغبيَن عاقبتُ  ل:مث 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكرسالم. المشاغبين:
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 ادائما  المفعول به* 

 منصوب.

 



ا.( 7  ينصب المفعول به بالكسرة عندما يكون جمعاا مؤنثاا سالما

 .الطالباتكافأت المديرة ل: مث

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم. الطالبات: 
 

 * صور المفعول به

 ( االسم الظاهر:2

 . الكرةَ َرَكَل علي  مثل:

 مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحه الظاهرة. الكرة:
 

 ( الضميرالمتصل :0

 من البئر. هأخرج مثل:

 ضمير متصل  في محل نصب مفعول به. الهاء:
 

 ( اسم اإلشارة:0

 الشخص. هذاقابلُت  مثل:

 اسم اشارة مبني في محل نصب مفعول به. هذا:
 

 ( االسم الموصول:7

 أساَء . الذيعاقب المديُر  مثل: 

 على السكون في محل نصب مفعول به.اسم موصول مبني  الذي:
 

 :ة* ملحوظ

 المفعول به على الفاعل في حاالت:قد يتقدم 

 ( إذا لم يحدث لبس في المعنى.1

 خالدٌ  الصحيفةَ قرأ مثل: 

 صوب وعالمة نصبة الفتحه الظاهرة.مفعول به مقدم من الصحيفة:
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 اسًما ظاهًرا تقدم المفعول به وجوبًا. ( إذا كان المفعول به ضميًرا والفاعل2

 خالد  هعلمل: مث

 ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم . الهاء:

 

 : أعرب ما يلي:7س
 

 رأينا المعلمين الماهرين . -أ

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

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

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

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

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

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

 

 وعدنا نخبةٌ من األطباء . -ب

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

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

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

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

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

......................................................... 
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 .هو ضم كلمة إلى أخرى على وجٍه يفيد معنى تام اإلسناد:* 
 

 ( ضمائر المتكلم :2

 نحن أنا / 

 

 ( ضمائر المخاطب :0

 )للمذّكر(أنَت / أنتما / أنتم                
 

 )للمؤنّث(أنِت / أنتما / أنتن                    

 

 ( ضمائر الغائب :0

         )للمذّكر(هو / هما / هم                  
 

 )للمؤنّث(هي / هما / هن                   

 

 هي كل حروف اللغة العربية ما عدا حروف العلة. * الحروف الصحيحة:

 

  ا ، و ، ي :* حروف العلة
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 :  أوالا

 إسناد الفعل الماضي

 

 لعَب / رجَع / درسَ  مثل:

 * يجب االنتباه لحركة الفعل قبل الضمير.
 

 لعب الضمائر
 

 مد   

 مَدد تُ  لعب تُ  أنا
نا لعب نا نحن  مَدد 
 مَدد تَ  لعب تَ  أنتَ 

تُما لعب تُما أنتما للمذكر  مَدد 
تُم لعب تُم أنتم  مَدد 
 مَدد تِ  لعب تِ  أنت  

تُما لعب تُما أنتما للمؤنث  مَدد 
تُن   لعب تُن   أنت ن    مَدد 
 مد   لعبَ  هو

 مد ا لعبَا هما للمذكر
 مدُّوا لعبُوا هم
 مد ت   لعبَت   هي

 مد تَا لعبَتَا هما للمؤنث

 مَدد ن   لعب ن   هن  

 

 
 

 األصل في الفعل الماضي أن يبنى على الفتح، إال أنه:( 1

- .)  يبنى على السكون عند إسناده إلى ضمائر المتكلم والمخاطب،وضمير الغائب )هن 

 يبنى على الضم عند إسناده إلى ضمير الغائب )هم(. -
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 القاعدة



( إذا أسند الفعل الماضي المضعف إلى ضمير رفع متحرًك أو ضمير الغائب )هّن( فإننا نفك 2

 تضعيفه. 

 

 : اضبط الحرف المخطوط تحته :7س

 ................             وا م( رح-أ

 ...............ن   ب( لع-ب 

 

مٍل اسميٍة منتبهاا إلى ضبط آخر ما6س مَل الفعلية إلى ج   تحتَه  خطٌ : : حول الج 
 

بَ ( -أ   الفريقان المباراةَ بمهارٍة وروحٍ رياضيٍو عاليٍة . لَع 

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

 السائقوَن والمشاة  قواعَد السير  . التزمَ ( -ب

............................................................................................. 
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 : ثانياا

 إسناد الفعل المضارع

 يلعُب / يشارُك / أمدُّ  مثل:

 * يجب االنتباه لحركة الفعل قبل الضمير.
 

 يمد   يلعب   الضمائر
 أمدُّ  ألعبُ  أنا 
 نّمدُ  نلعبُ  نحن
 تُِمدُّ  تلعبُ  أنتَ 

 تُمّدان تعلبان أنتما  للمذكر
 تُمّدون تلعبون أنتم
 تُمّدين تلعبين أنت  

 تُمّدان تلعبان أنتما للمؤنث
نَ  تلعب ن   أنتن    تُمِدد 
 يمدُّ  يلعبُ  هو 

 يمد ان يلعبان هما للمذكر
 يمّدون يلعبون هم
 تمدُّ  تلعبُ  هي

 تُمدان تلعبان هما للمؤنث
 يمُدد ن يلعبن   هن  

 

 

 

 فعل المضارع الّصحيح اآلخر:* ال

 حين أُسند إلى ضمائر المتكلّم والمخاطب والغائب لم يطرأ على آخره أيُّ تغييٍر. -

 حين أُسند إلى نون النُّسوة بُنَِي على السكون. -

 إن كان مضعّفًا فعند إسناده إلى نون النسوة يفكُّ تضعيفه ويُبنى على السكون. -
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 من إنشائك لكّل  مما يأتي :: مثّل بجملٍة مفيدٍة 3س

2- )  فعل مضارع أ سند إلى ضمير الغائبات )هن 

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

 (فعل مضارع أ سند إلى ضمير المتكلمين )نحن -0

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

 

 : ثالثاا

 إسناد الفعل األمر

 

 العب  / اشرب  / اذهب   مثل:

 * يجب االنتباه لحركة الفعل قبل الضمير.
 

د   أطع اصمتْ  الضمائر  م 
 مد   اطع   اصمت   أنتَ 

 ُمد ا اطيعا اصمتَا أنتما للمذكر
 ُمدُّوا اطيعُوا اصُمتوا أنتم
 ُمّدي اطيعي اصُمتي أنت  

 ُمد ا اطيعَا اصمتّا أنتما للمؤنث
 امِدد ن   اِطع ن   اصُمت ن   أنتن  

 

 

 
 

 األصل في فعل األمر أن يكون مبنيًّا على السكون، إال أنه:* 
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فعل األمر ملحوظة: 

ال يسند إال لضمائر 

 .المخاطب

 



 يُبنى على حذف النون حين إسناده إلى )واو الجماعة، ألف االثنين و االثنتين، ياء المخاطبة(. -

 يجوز فّك التّضعيف او إبقاؤه عند إسناد فعل األمر المضعف إلى ضمير المخاطب. -

-  .)  يفّك تضعيفه في حال إسناده إلى ضمير المخاطبات )أنتن 

 

 : أسند فعل األمر التالي " اقترح " إلى ضمائر المخاطب :9س
 

 اقترح الضمائر
  أنتَ 

  أنتما للمذكر
  أنتم
  أنت  

  أنتما للمؤنث
  أنتن  
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 هو الفعل الذي اليكتفي بالفاعل بل يأخذ مفعواًل به ليكتمل معناه. * الفعل المتعدي:

 ضرَب خالُد الولَد.مثل: 
 

 األفعال المتعدية إلى مفعولين ؟* ما هي 

هي األفعال التي ال تكتفي بفاعلها إلتمام المعنى الُمراد، بل  - بشكٍل عام -إن  األفعال المتعدية 

 تحتاُج إلى مفعول به ليتّم معنى الجملة، ومن هذه األفعال:
 

  أفعال العطاء أو السخاء:( -1

 أعطى، منَح، كسا، ألبس، وَهَب، سأل مثل: 

 أعطى الّرجُل الولَد تُفاحةً. مثل: 

 

 : ( أفعال الظن2

، خاَل، حسَب، َجعََل، عد ، زعَم  مثل:  ظن 

 حسَب أحمد الجو  دافئًا. مثل: 

 

 ( أفعال اليقين:0

 حسب َرأى القلبية، َعلَم، َدَرى، َوَجَد، ألفى،  مثل:

 وجدُت الجهَل ُمهلًكا.مثل: 

 

 ( أفعال التحويل أو الصيرورة:7

 َصي َر، َرد ، تََرَك، إتَخذَ، حول" مثل:

 .صي رُت الماَء عكًرامثل: 
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  ملحوظة:

  الفرق بين رأى البصرية ورأى القلبية :

 رأى أحمد خالد، أي التي ترى الشي بالبصر ال باإلحساس. رأى البصرية:

 رأيُت الحَق فضيلةً، أي التي ترى الشي باإلحساس ال بالبصر. رأى القلبية:

 تأخذ مفعولين .رأى القلبية ال تأخذ مفعولين بينما  رأى البصريةوالفرق بينهما 

 

 * نماذج إعرابية:

 ( جعلناكم شعوباا -2

 فعل ماٍض مبني على السكون، التصاله بضمير متحرك. جعل:

 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نا:

 ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول. الكاف:

 للجمع. الميم:

 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. شعوباا:

 

 ( صيرْت أمي الثلَج ماءا.-0

 فعل ماٍض مبني على السكون. صير:

 تاء التأنيث الساكنة ال محل لها من اإلعراب. ت:

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهرة. أمي:

 مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة. الثلَج:

:  مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة. ماءا
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 : عيّ ن األفعال المتعدية إلى مفعولين واذكر مفعوليها في ما يلي:  22س

 إنّا أعطيناَك الكوثر. -أ

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

 صيرت  أمي الثلَج ماًء. -ب

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

 علمت الحَق فضيلةً. -ج

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

 رأيُت االجتهاَد سبيَل النجاحِ. -د

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

 

 : ميّز بين رأى القلبية ورأى البصرية في الجمل التالية:22س

 رأيُت الحَق فضيلةً. -1

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

 رأيُت االخالَص فضيلةً. -2

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

 .رأى نزار صديقه -3

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

 .قراءة القصص أكثر فائدة من اللعبرأيُت  -4

............................. 
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 : اعرب الجمل التالية كاملة :20س

 أعطيتَُك المراجع. -1

 .................................................................................................أعطى :

 .....................................................................................................ُت :

 .....................................................................................................َك :

 ..............................................................................................المراجَع :

 

ألفيُت الصبَر مفتاَح الفرجِ. -2  

................................................................................................ألفى :  

..................................................................................................ُت :  

..............................................................................................الصبر :  

...............................................................................................مفتاَح :  

..............................................................................................الفرجِ :  
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 هو فعل مضارع آخره حرف علة .* الفعل المضارع المعتل اآلخر: 

 ) ا ، و ، ي (. * حروف العلة:

 يسعى، ترجو.يتمنى، تشتهي، يرى ،  مثل:
 

 

 

 

 * إعراب الغعل المضارع في حالة الرفع )إذا لم يسبق بناصب أو جازم(

( إذا كان الفعل المضارع مختوًما بألف؛ فيعرب فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة -أ

 المقدرة على األلف منعًا من ظهورها التعذر.

 راشد  يسعىمثل: 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف منعًا من ظهورها  يسعى:

 التعذر.
 

( إذا كان الفعل المضارع المعتل اآلخر مختوًما بواو أو ياء ولم يسبق بناصب أو جازم؛ -ب

فيعرب فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على )الواو أو الياء( منعًا من 

 ظهورها الثقل.

 الله يهدي مثل:

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء منعًا من ظهورها الثقل. يهدي:
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 عراب الفعل المضارع في حالة النصب )إذا سبق بناصب( .* إ

 .أن، لن، كي، حتى، الم التعليل النواصب:
 

( إذا كان الفعل المضارع مختوًما بألف وسبق بناصب؛ فيعرب فعل مضارع منصوب -أ

 وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منعًا من ظهورها التعذر.

  كي يسعى. مثل:

 حرف نصب. كي:

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منعًا من ظهورها  يسعى:

 التعذر.
 

( إذا كان الفعل المضارع مختوًما بواو أو ياء وسبق بناصب؛ فيعرب فعل مضارع -ب

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 كي يصلي. مثل:

 حرف نصب. كي:

 نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فعل مضارع منصوب وعالمة يصلي:
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 عراب الفعل المضارع في حالة الجزم )إذا سبق بجازم( .* إ

 لم، لما، ال الناهية، الم األمر. الجوازم:

( إذا سبق الفعل المضارع المعتل اآلخر بجازم يحذف حرف العلة ويتم تعويضه بحركة -أ

 تناسب شكله.

 .لم يسعى  أصلهالم يسَع   مثل:

 ال تمضي. أصلها ال تمِض   مثل:
 

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. المضارع هنافيعرب الفعل 

 ورقتك ال تمحُ  مثل:

 ال الناهية. ال:

:  فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. تمح 

 

 ملحوظة: 

  ال تعمل في الفعل المضارعال النافية 

  أما              

 تعمل في الفعل المضارع.ال الناهية 
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 ة:تياعرب الجمل اآل: 20س
 

 ال تؤِذ الحيواَن. -أ

 .................................................................................................ال :
 

 .................................................................................................تؤِذ :
 

 ............................................................................................الحيواَن :

 

 .ال يميُز القانوُن. -ب

 ...................................................................................................ال :
 

 ................................................................................................يميُز :
 

 ............................................................................................القانوُن :

 

 لم يقُس صاحُب العمِل. -ج

 ..................................................................................................لم :
 

 ...............................................................................................يقُس :
 

 ..........................................................................................صاحُب :
 

 ............................................................................................العمِل :
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 : صوب الخطأ المخطوط تحته:27س
 

 ...................      يتبقىلم  -أ
 

 ....................    تمشيال  -ب
 

 ....................    يقضيلما  -ج

 

 

 

 

 

 

 انتهت المادة 

 والله ولي التوفيق 

 األستاذ : معاذ أيمن صافي
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