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مـقـــدمـــة

    الحمد لله الذي رفع هذه اللغة وأعلى شأنـها، حيث أنزل بـها خير كتبه وأفضلها، والصالة والسالم على 
أفضل األنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد ...

م لزمالئنا المعلمين و المعلمات و أبنائنا التالميذ والتلميذات هذه الطبعة المطّورة من كتاب  فيسرنا أن نقدِّ
قواعد اللغة العربية للصف السادس االبتدائي.

التربوية  األهداف  خالله  من  تتحقق  الذي  المستوى  إلى  الدراسية  بالمقررات  لالرتقاء   تطويره  تّم  حيث 
والتعليمية وفق سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.

لذا قام فريق التطوير بإعادة النظر في كتب قواعد اللغة العربية للمـرحلة االبتدائية و االستفادة من :
ـ نتائج التقارير الميدانية حول وضع مقررات قواعد اللغة العربية.

ـ مقررات قواعد اللغة العربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
ـ كتب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية في بعض دول الخليج العربي والدول العربية األخرى.

      نـهـج التطـويـر :

استعمالها،  اللغة وسالمة  فهم  والتلميذات على  التالميذ  ُيعين  الكتاب منحى علمّيًا  إعداد هذا  نحونا في 
وتحقيقًا لهذا الهدف راعينا األسس اآلتية :

1 ـ  الموازنة بين موضوعات الكتاب والخطة الدراسية المحددة للمادة. 

2 ـ  تبسيط المسائل النحوية، واالقتصار من الموضوعات على ما يدركه التالميذ والتلميذات ويحتاجون إليه 
في هذه المرحلة.

3 ـ  تحديد بعض األهداف السلوكية المتوقع تحقيقها من كلِّ درس، وتركنا للمعلم والمعلمة استكمالها.

4 ـ  التنويع في عرض الدروس بما يتالءم مع المفاهيم الواردة فيها، فمثاًل :

    أ ـ المفاهيم التي ترتبط بخبرات سابقة لدى التالميذ والتلميذات عرضت من خالل صور متنوعة تعين 
على ربط خبراتهم وتحفزهم على التعلم الذاتي، والتفاعل مع الخبرة المقّدمة بصورة متكاملة.

ب ـ المفاهيم النحوية الجديدة ُاعتمد في عرضها على استنباط القواعد النحوية من نصوص أدبية هادفة، 
أو من أمثلة ذات معنى اقتضتها طبيعة كل قاعدة.



ج ـ المفاهيم التي درست في موضوعات متفرقة عرضت من خالل أنشطة يشارك التالميذ والتلميذات في 
حلها للتوصل إلى قاعدتها.

و من هنا يتوجب تفعيل دور التالميذ والتلميذات في الدرس، بحيث يقوم كل منهم بألوان من النشاط 
من ُمالِحظ إلى ُمقاِرن إلى ُمستنتِج إلى مكتِشف لتلك القواعد بإشراف من المعلم والمعلمة.

5ـ   اختيار نصوص أدبية،  تنطـوي على مضامين إيجابية تحمل قيًما إسالميًة وزاًدا لغويـًا وفكريـًا يفيد التالميذ 
والتلميذات، ويربطهم ببيئتهم، مع األخذ بعين االعتبار مناسبتها لسنهم ومرحلتهم.

اب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمفاهيم والمبادئ، مما يرّكز  6ـ   ُعمد إلى إخراج بعض القاعدات النحويَّة بشكل جذَّ
د انطباعها في أذهان التالميذ والتلميذات. ويؤكِّ

7 ـ  التزويد بفوائـد تعين المعّلمين والمعّلمات وتالميذهم وتلميذاتهم، وال ُيختبرون فيها. 

8ـ  إتباع كل درس بتدريبات منوعة مشوقة تقيس أهداًفا مختلفة، وُتعين على ممارسة اللغة بصورة  صحيحة، مع 
التدرج فيها من السهل إلى ما يحتاج  إلى التفكير والتأمل المالئم لمستوى التالميذ والتلميذات، كما أجيب 
عن بعضها حتى تكون مثااًل يحـتذى، واختيرت نشاطات لغّوية وألعاب تعليمية تربوية تحول الصف إلى 
َمْرَتع تطيب فيه نفوسهم، وتتفتح عقولهم، وتنمو قدراتهم في جو من التعلم الممزوج بالتعاون والمرح.

زة.  9 ـ جمع القواعد النحوية المرتبطة ببعضها تحت عنوان )قواعد تعلمتها ولن أنساها(، وإتباعها بتدريبات ُمعزِّ

10 ـ   تخصيص مساحات إلجابة التالميذ والتلميذات عن التدريبات وبذلك ُيغني الكتاب عن استخدامهم 

لدفاتر خاصة بالواجبات .

     هـذا هو منهج الكتاب )تعليم القواعد بأعلى درجة من اإلتقان والتشويق(.

           والـّلـه املــوفـق
      
            فـريـق التطـويـر
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الفهــرس وتوزيع املقــرر

الصفحةاألسابيـع املــــوضــــوع

تعزيز ما سبقت دراسته يف الفصل األول

من األسامء اخلمسة ) أبـو ، أخو (

األفـعـال اخلمسـة

الفعل املبني للمجهول والفعل املبني للمعلوم

ظرف الزمـان وظرف املكـان

احلــــال

الصفـــة

كيف أميز بني احلال والصفة

العطـف

تـدريـبـات عـامـة

أختـبـر معلـومـاتـي

م

األول

الثاين

الثالث والرابع

اخلامس والسادس

السابع

الثامن والتاسع

العارش واحلادي عرش

الثاين عرش

الثالث عرش

الرابع عرش

اخلامس عرش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

16

29

45

59

73

91

107

111

129

142
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تعزيز ما سبقت  دراسته يف الفصل األول

معـرفةنكـرة
حـافلـة املـدرسـة

حممـد

املـدرسـة
ف   املعرَّ

بـ)ال(

ف  املعرَّ
باإلضافة

ن ـ هؤالء
هاتا

ن ـ 
ه ـ  هذا

ذا ـ هذ
ه

اإلشارةاسم 

االسم
املوصول

الذي ـ التي ـ اللذان ـ اللتان ـ الذين ـ الالين

أنا ـ أنت ـ هو ـ كاف اخلطاب ـ هاء الغائب... الضمري 

متصلمنفصل 

أنــواع 

املعــارف

العلم

االسـم نوعـان
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التدريب األول

1

عٌة َتـْدِريبات شاملة ومنوَّ

ا : هْل كلمُة َظْبٍي نكرٌة أم معرفٌة ؟  سأََل عالُِم نحٍو أعرابيًّ
ْبُي َمْشوًيا على المائدِة فهـو معرفـٌة ، وإِن كـاَن ظبًيا  فـأجاَبـُه األعـرابـيُّ : إِْن كـاَن الظَّ

حـراِء فهو نكـرٌة . في الصَّ
     فقاَل العالُِم : ما رأيُت أعلَم منك بالنَّحِو.

ا سـبَق نكرَتْين ومعـرَفـَتـْيـن. أستخرُج ِممَّ

ا يأتي اسًما معرفـًة ، وُأبيِّـُن نوَعـُه : أضُع في كلِّ مكاٍن خاٍل ِممَّ
.......................... -1 ِحرًصا على راحِة المرضى ؛ اِلتزْم بِـ ........................            
.......................... -2 ..........................  دولٌة خليجيٌَّة.  
.......................... -3 الكعبـُة ِهَي ............................  

اِح ـ  ـ -4 علمُت أنَّ أبا عبيدَة عامَر بَن الجرَّ
.......................... ـِة.              .......................... أمـيُن هذه األمَّ

.......................... نُت بها الغرفـَة.   -5 قطفُت  .......................... األزهاَر وزيَّ

.......................... -6 األطفاُل هم ..........................  يملؤوَن البيَت سروًرا.  

  ...............................  ،  ...............................

  ................................  ،  ...............................

النَّكرة :

املعرفة :

2
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3

ـائُق تجاوَز اإلشـارَة الحمراَء (. )هذا السَّ

ـابقِة ُأْكِمُل الجملتيِن اآلتيتيِن : أ- على نمِط الجملِة السَّ

ائقان       ............................ اإلشارَة الحمراَء.        للمثنى : ............................ السَّ

ائقون      ............................ اإلشارَة الحمراء.       للجمع : ............................ السَّ

ـائُق جتاوَز  هذا السَّ
اإلشـارَة احلمراَء. 
فام نتيجة عمله؟ 

ـائـُق نتيـجَة تجاوِز اإلشـارِة الحمراِء بجملٍة مفيـدٍة تشتمُل  َض لـه السَّ ا َتعرَّ ـُِر عمَّ ب- ُأَعـّب
على اسِم إشـارٍة مناسٍب :

......................................................................................................................................
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ـُه اإلعرابـيَّ في الجـدوِل : أستخرُج كلَّ ضميٍر منفصٍل أو متَّصٍل ، ثمَّ ُأبـيِّـُن محلَّ

﴾  الشعراء.    -1 قال تعالى : ﴿ 

ـِة. ينـيَّ    -2 ُهنَّ سـيِّداٌت يحرْصَن على حضوِر المحاضراِت الدِّ

   -3 اجلْس حيُث ينتهي بـَك المجلـُس.

   -4 أنا ال أتشـاجـُر مع إِخوتِـي.

   -5 َأنتُم ِمْن ُبنـاِة المجـِد في وطنُِكم.

4
ُم جمَل العموِد ) أ ( بمـا يـنـاسُبها من جمـِل صلـِة الموصوِل في العموِد )ب( :  ُأتَمِّ

ُبون.   باِق ُمَدرَّ اشترُكوا في السِّ جَل الَّذي      َشَكَر األُب الرَّ

َتِلُد وترضُع صغـاَرَها. َحضرِت الممرضاُت الالتي     

أنقَذ ابَنُه ِمَن الغـرِق. ذان       جـالِن اللَّ الرَّ

ْعَن لمعالجِة المصـابيَن. َتَطوَّ الثَّديَّـيـاُت هي الحيواناُت الَّتي                                     

ينسجاِن الّسجـاَد ماهراِن. الفرسـاُن الَّذين      

بأ

5
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مري حمّلـه اإلعـرابـي الضَّ
املنفصل 

مري الضَّ
املتصل   حمّلـه اإلعـرابـي



12

التدريب الثاين

ـابقَة ، ثمَّ أجيُب : أقرُأ القطعَة السَّ
يوَف في أفراِحِهم ؟    -1 بِماذا يستقبُل أهُل الجزيرِة الضُّ

   -2 تنبُت شجرُة العوِد في مواطَن عديدٍة ، فما هي ؟

ُر التالميذ والتلميذات بنهي الرسول -  - عن خروج املرأة وهي متعطرة. )1( ُيَذكَّ

يتصاعُد  بِِمْبَخَرٍة  ُيستقَبَل  العربيَّـِة حتى  الجـزيـرِة  يقبُل على عرٍس في  يـُف  الضَّ يكـاُد  ال 

منها دخاُن العوِد بَعَبِقـِه وَشَذاِه وال غرابـَة في ذلك، فالعالقـُة بيَن جزيـرِة العرِب وَبخوِر العوِد 

َّها تقُع على الطَّريقِ الذي تسُلُكه القوافُل في تجارتها إلى أوروبـا، وعنَدما  عالقٌة قديمٌة ؛ ألن

لـُة ألَنَّ النَّبيَّ -  - حثَّ على التَّعطُِّر والتَّطيُِّب، فتبَِعُه المسلموَن  جاَء اإلسالُم زاَدْت هذِه الصِّ

تِـِه )1(. وساُروا على سنَـّ

كـيَّـِة  ِة الزَّ وُعود الَبُخـور ناتج عن ِفْطريَّـات تصيُب شجرَتـُه ؛ فتدفُعها إلى إفراِز تلَك المادَّ

ائحِة التي ُتكِسُب الخَشَب لوَنـُه الُبنَِّي الذي َنْعِرُفـُه ، وَمْوِطُنه األصليُّ حوُض البِْنغـاِل وُبورَما  الرَّ

وَجاَوا وَكْمُبوِديـا ، وهَي تقُع في جنوِب شرِق آسَيا.

1

الُعوُد والَبُخوُر من عاداتَِنا
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أستخرُج من القطعـِة ما يأتـي :
..........................................     - اسًما نكرًة.                     
..........................................     - ضميًرا منفصاًل.             
..........................................     - اسَم إشارٍة للبعيِد .               

ِة لـها : أكتُب كلَّ معرفـٍة تحَتها خّط فيما يأتـي في المبخـرِة المعدَّ

2

3
يَب .   -1 كاَن النبيُّ محمـٌد - - ال يردُّ الطِّ

-2 هذِه ِمْبَخرٌة يتصاعُد منها ُدخاُن العـود بَعـَبـقـهِ وشَذاه.

ريِق الَّـذي تسُلُكه القوافـُل في تِجارتِها إلى أوروبـا. -3 تقُع جزيرُة العرِب على الطَّ

-4 العوُد والَبُخوُر أَصالـُة الماضي وَعـَبـُق الحاضـِر.
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ـُر كلَّ فراٍغ بضميٍر مناسٍب )متَّصل أو منفصل( :  ُأعمِّ

تِـ.............. ِب َفَتبَِعُه المسلموَن وساُر ............. على ُسنَّ   -1 حثَّ النَّبيُّ  ـ  ـ على التَّطيُّ

سوِل ـ  ـ . ـِة الرَّ   -2 ............... نحافُظ عل سـنَّ

  -3 َحِرْصَنا على استعماِل العوِد حتى صاَر ِمْن عاداتِـ............

ـِة للعـوِد.   -4 كمبوِدَيـا وَجاَوا  ............ ِمَن المواطِن األصليَّ

ِه.   -5 ال َتَتطيَُّب المسلمـُة عنَد خروِجـ............ من المنـزِل امتـثااًل ألمـِر اللَّ

ـِب قبَل الخـروِج لصالِة الجمعِة ................ وإخوتي.   -6 ِصْر............ َأْحـِرُص على التَّطـيُّ

يِن تحَت المضـاِف إليـه في الجمـِل اآلتيِة مع ضبِطهما  ـا تحَت المضـاِف، وخطَّ أَضـُع خطًّ

ـكِل : بالشَّ

  -1 العـوُد باهظ الثَّمن.

ـٍر برائحـة العود. يوِف في جـوٍّ معطَّ   -2 َنْحتِفي بالضُّ

ـُل نسبَة األكسجين فيها ويؤدي إلى االختناق. خان في غرفٍة مغلقـٍة ُيقلِّ   -3 انتشار الدُّ

  -4 إنَّ عود الَبـُخـور ناتـٌج عن ِفطريَّـاٍت تصيُب شجرتـه.

4

5
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6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

ـابقـِة. ُأعـرُب ما ُخـطَّ باألحمِر فـي القطعـِة السَّ
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الدرس األول  :  مـن األسامء اخلمسة )أبـو  ــ  أخو(*

أمثلة للمالحظة

اًل - متى تكوُن كلمتـا ) أبو - أخو ( من األسمـاِء الخمسـِة ؟ أوَّ

*  األسماء الخمسة هي : أبو - أخو - حمو - فو - ذو.
    وسنتعّرف في هذه المرحلة على إعراب اثنين من األسماء الخمسة هما )أبو - أخو(.

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن الله - أن :
       -1 يميِّزا األسماء الخمسة من كلمات معطاة.

       -2 ينشئا جماًل تشتمل على كلمتي ) أبو - أخو ( في مواقع إعرابية مختلفة.
       -3 يعربا كلمتي ) أبو - أخو ( إعراًبا كاماًل.

-1 أبوك رجٌل فاضٌل .

2- عاَد أخو سعيٍد من َسفِره.
أ

َك.  -1 َأِطـْع أباك وُأمَّ

-2 إنَّ أخاك صـادٌق.
ب

نا. -1 َنْحِرُص على طاعِة أبينا وُأمِّ

-2 َيْعِطُف األُخ األكبُر على أخيه اأَلْصغـر.   
ج

ابقـِة :  نـَة في األمثلـِة السَّ ُل الكلماِت الملوَّ 1 ـ أتأمَّ
)اسـم( س- ما نوُع كلٍّ منها )اسٌم أم فعٌل أم حرٌف ( ؟                

)مفردة(  ثنيِة والجمِع ؟        س- ما نوُع كلٍّ منها من حيُث اإلفـراِد والتَّ
)نعـم( س- هل هـي مضـافـٌة ؟                                           

س- إلى ماذا ُأضيفت ؟

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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) ال (   س- هل ُأِضيفت تلك األسماُء إلى ياِء المتكلِِّم ؟                       

 تكوُن الكلمتاِن )أبو - أخو( ِمَن األسـماِء الخمسِة إذا كانت كلُّ كلمٍة منهما 
مفردًة ومضافـًة إلى غيِر ياِء المتكلِِّم.

ميِر )كاف الخطاب(. )أبـوك( ُأِضيفت إلى الضَّ
)أخـو سعيد( ُأِضيفت إلى االسـِم الظاهـِر.

مين(. ميِر )نا المتكلِّ )أبينـا( ُأِضيفت إلى الضَّ
ميِر )هاء الغائب(. )أخيـه( ُأِضيفت إلى الضَّ

ـا - إعـرابــها : ـً ثـاني
ًة ُأخـرى : ـُل االسـمين في المجموعِة ) أ ( مـرَّ أتأمَّ

)مبتدأ( س- ما الموقُع اإلعرابـيُّ لالسـِم ) أبو ( ؟   

)فاعل( س- ما الموقُع اإلعرابـيُّ لالسـِم ) أخو ( ؟                           

فع( )الرَّ س- ما الحالـُة اإلعرابيَّـُة المشتركـُة بينهما ؟                             

)ال( فـِع في االسمين )أبو وأخو( ؟          ُة هي عالمُة الرَّ مَّ س- هل الضَّ

)الواو نيابة عن الضمة(   س- ما عالمـُة رفعهما ؟ 

ُمناقشةٌ واستنتاٌج

)ُيرَفـُع االسمـاِن )أبو - أخو( وعالمـُة رفِعهما الـواُو( 
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ـُل االسمين في المجموعـِة ) ج ( : 3 ـ أتأمَّ

)مضاف إليه( س- ما الموقُع اإلعرابيُّ لالسـِم )أبينا( ؟                       

) )اسم مجرور بحرف الجرِّ س- ما الموقُع اإلعرابيُّ لالسِم )أخيه( ؟  

)الجــّر( ـُة المشتركُة بينهما ؟                              س- ما الحالُة اإلعرابيَّ

س- هل الكسرُة هي عالمُة الجرِّ في االسمين )أبي و أخي( ؟      )ال(

هما ؟                                          )الياء نيابة عن الكسرة( س- ما عالمُة جرِّ

ـُل االسمين في المجموعـِة )ب( : 2 ـ أتـأمَّ

)مفعول بـه( س- ما الموقُع اإلعرابـيُّ لالسـِم ) أباك ( ؟                        

) )اسـم إنَّ س- ما الموقُع اإلعرابـيُّ لالسـِم ) أخاك ( ؟   

)النَّصـب( س- ما الحالُة اإلعرابيَّـُة المشتركـُة بينهما ؟                             

)ال( س- هل الفتحُة هي عالمُة النَّصِب في االسمين ) أبا و أخا ( ؟       

س- ما عالمُة نصبهما ؟                                    )األلف نيابة عن الفتحة(  

) ُينصُب االسماِن ) أبو - أخو ( وعالمُة نصبِهما األلُف(

هـما الـيـاُء(  )ُيجـرُّ االسـماِن )أبـو - أخـو( وعالمـُة جـرِّ
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الَقــاعــَدة :

- ِمـَن األسمـاِء الخمسـِة  )أبـو - أخـو( وُيْشتَرُط أن تكون مفـردًة ومضافـًة إلى 
غيـِر يـاِء المتكلِّـِم.

عالمـات إعراهبمـا

الياُء

يف حالـِة اجلــرِّ

ا بأبيك( )ُكن َبـارًّ

الواُو 
فـِع يف حالـِة الرَّ

)أبـوك رحيٌم( 

األلُف
يف حالـِة النَّصـِب

)إنَّ أبـاك رحيٌم (
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َأضُع خطًّا تحَت كلِّ اسٍم من األسماِء الخمسِة فيما يأتي :

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ عبس.

-2 قال تعالى : ﴿  ﴾ يوسف.

-3 قال تعالى :﴿  ﴾  المسد.

سوُل -  - : » ...المسلُم أخو المسلم، ال يظلُمه، وال يخذُله، وال  َيحِقُره ...«)1(. -4 قاَل الرَّ

-5 ُيكنَّى عمُر بُن الخطَّاِب - - بأبـي حفص.

حابـِة. ـاِد الصَّ -6 أبو ذرٍّ الغفاريُّ -  - من ُزهَّ

-7 كأنَّ أخاك في اإلسـالِم شقيٌق لك.

-8 َمْن شـابـَه أبـاُه فما ظلَم.

َتــْدِريــبـــاٌت

1

)1( موسوعة احلديث الرشيف ، صحيح مسلم ، كتاب الرب ، برقم 6541.

ُأمـيِّـُز األسماَء الَّتي ال ُتْعرُب إعراَب األسماِء الخمسِة فيما يأتي بوضِع خطٍّ تحَتها :

-1 أنَت أٌب كـريـٌم .

-2 أخي موظَّـٌف في شركـِة أبيك.

ياضيَّـِة. -3 أخونا شغوٌف بمتابعِة األخباِر الرِّ

-4 حضَر اآلباُء الحفَل الختاميَّ في المدرسـِة.

2
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3
حيحـِة لكـلِّ فـراٍغ فيما يـأتـي : َأضُع عالمـَة )( أماَم اإلجابـِة الصَّ

ه عبِدالمطَّلِب. -1 َكـفَل ................... النَّبـيَّ -  - بعَدوفـاِة جـدِّ

أ    -  أبو طالـٍب.

ب -  أبا طالـٍب.

ج  -  أبي طالـٍب. 

   -2 َأْحسـْن إلى ................... بالقـوِل والفعـِل.

أ   -  أخــوك.

ب-  أخــاك.

ج -  أخـيـك.

   -3 ليَت ................... عضٌو في مجلِس آبـاِء المدرسـِة.

أ   -  أبـونا.

ب-  أبـانـا.

ج -  أبيـنـا.  

ـَة كفاِحـه فأنصَت إخوُتك بشغٍف. -5 َروى أبوك قصَّ

-6 دعوُت أبا خالٍد للعشـاِء.

-7 اِحـترْم َأَخويك الكبيريِن.



22

بالعالمـِة اإلعرابيَّـِة  ثمَّ   ، حيِح  الصَّ بالموقِع اإلعرابـيِّ  الخمسِة  اسٍم من األسماِء  َأِصُل كلَّ 

المناسبـِة لـه، على نمِط المثاِل المحلوِل :

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ األحزاب اآلية )40(.

ِه ـ  ـ . -2 تولَّى أبو بكٍر - - الخالفَة بعَد رسوِل اللَّ

-3 لن تناَل ُحبَّ أخيك إال إذا احترمَتـه.

-4 انصْر أخاك ظالًِما أو مظلوًمـا.

الم. -5 سيُِّدنا إسماعيُل أخو إسحاَق عليهما السَّ

يَخ قد ضُعَفْت ِقواه. ْقَل يوًما                               فإنَّ الشَّ ْل عن أبيك الثُّ -6 تحمَّ

4

أبـا

أبـو

أخي

أخـا

أخـو

أبـي

الواو

األلف

اليـاء

اسـم جمـرور

مفعول به منصوب

خــرب مرفــوع

مضاف إليه جمرور

خرب كان منصوب

فـاعل مرفـوع

1 ـ

2 ـ

3 ـ

4 ـ

5 ـ

6 ـ
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5
الموقِع  كِل مـع مراعـاِة  الشَّ أماَمها في  المكتوِب  ُ فـراغـاِت كلِّ مجموعـٍة باالسـِم  َأمـأل

اإلعـرابـيِّ :

 ) أ (

-1 إنَّ ...................... حنيفَة النُّعماَن - رحمه الله - كثيُر العبادِة والورِع.

. َس ...................... حنيفَة النُّعماُن - رحمه الله - المذهَب الحنفيَّ -2 أسَّ

-3 لِـ ...................... حنيفَة النُّعماِن - رحمه الله - مواقُف عظيمـٌة. 

) ب(

-1 رأيُت .......................... ك في المكتبـِة. 

-2 استعاَر محمٌد كتاَب ...................... ك.

-3 ............................. ك قـارٌئ جــيِّــٌد .   

أبـو

أخو

قِط اسًما من األسماِء الخمسِة مناسًبا مع مراعـاِة الموقِع اإلعرابـيِّ :  َأضُع مكاَن النُّ

-1 إذا نصَحك ...................... فاسمْع نصيحَتـه.

-2 كان ...................... محطَّ أنظاِر الحاضريَن في االجتماِع.

ِه ...................... في مرِضـه. -3 زاَر أبو عبد اللَّ

-4 يكتُم أخوك سـرَّ ...................... .

-5 ال تهجْر ...................... المسلَم أكثَر من ثالِث لياٍل.

6
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7
ُأدخُل كـلَّ اسـٍم في جملـٍة من إنشائـي مع المحافظـِة على عالمـِة إعـرابــِه : 

     أخيـه             ........................................................................................

     أبـاك             .........................................................................................

 أخو صالح       ........................................................................................

الثَّانيـِة  ، وفي  مبتدًأ  األولى  يكوُن في  ، بحيُث  مفيـدٍة  اآلتِـَي في ثالِث جمٍل  ُأدخـُل االسَم 

مفعـوالً بـه، وفي الثَّالثـِة مجـروًرا بحـرِف جــرٍّ . 

8

9
ٍن فيمـا يأتـي، مع تصويِب الخطـأِ :    َأضُع عالمـَة )( أو )( تحَت كلِّ اسٍم ملـوَّ

................................. -1 من البرِّ أْن يصَل المرُء أقارَب أبيه. 

.................................. ـِة.  يرِة النَّبويَّ -2 استعرُت مْن أخوك كتاَب السِّ

.................................. -3 تحترُم الفـتاُة أبوها.     

.................................. -4 صافحُت أخانا بحرارٍة. 

أبـو أمحد

مـبـتــدأ
مفـعـول بــه

جمرور بحرف اجلر

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

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

......................................................................................
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.................................. -5 استبشـَر أخيك بنجاِحك.  

.................................. -6 إبراهيُم -  - أبو األنبياِء.  

.................................. -7 أبا هريرة - - من المكثريَن لروايـِة الحديِث.  

10

إعـرابـــها  الكلمـة  
اشرتى 

أبـونـا 

ه مَثـنًّى.سيَّارتني َـّ مفعوٌل به منصوٌب ، وعالمُة نصبِـه الياُء ألن

أبو: فاعٌل مرفوٌع  وعالمـُة رفعـِه الواُو ألنَّـه من األسماِء الخمسة، وهو 
مضاف و) نا ( ضميٌر متَّصٌل في محلِّ جـرٍّ باإلضافـِة.

فِعـٌل ماٍض.

أ- مـثـاالِن معـربـاِن : 
    -1 اشتـرى أبونا سيَّـارتيـِن.

     -2  إنَّ أخا حـمـٍد موهـوٌب .   

إعـرابـــها  الكلمـة  

إنَّ  

أخـا 

حمٍد

موهوٌب  

ِه الكسرُة الظاهرُة تحَت آخرِه . مضاٌف إليه مجروٌر وعالمُة جرِّ

اسُم إنَّ منصوٌب ، وعالمُة نصبِه األلُف ألنَّه من األسـماِء الخمسة، وهو مضاف.

حرٌف ناسٌخ ينصُب المبتدَأ ، ويرفُع الخبَر .

خبُر إنَّ مرفوٌع ، وعالمُة رفِعه الضمُة الظاهرُة على آخرِه .
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ب- ُأشـاِرُك في اإلعـراِب : 

اطلْب من أخيك َأْن يساعـدك .

   ج- أعرُب ما يأتي :

  -1 ليس أبوك مسرًفا.

إعـرابـــها  الكلمـة  

اطلب

من

أخيك

أْن

يساعدك

فعـُل .......................... والفاعُل ) أنَت(.

حرُف .......................... 

ه ............. ألنَّه من .............  .............  اسٌم جمروٌر بمن ، وعالمُة جرِّ
وهو ............ ، وكاُف اخلطاِب ضمرٌي ............ يف حملِّ جرٍّ باإلضافِة.

حرُف ..........................

................. الظـاهرُة عىل  نصبِه  ، وعالمُة  بأْن  ............... منصوٌب  فعٌل 
حملِّ  يف  متَّصٌل   ................... اخلطاِب  وكاُف  )هو(.  والفاعُل  آخِره. 

................... مفعـوٍل بِه.

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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   -2 أكرمـت فاطمـة أخـاهـا. 

-3 ال تتبـع عـورة أخـيـك.

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ٌة تاريخيَّـٌة.    من هو؟             شخصيَّ
ولـِة العبَّاسـيَّـِة ، بنى مدينَة بغداَد ، ازدهرْت في عهِده الحركـُة  ُس الحقيقيُّ للدَّ       ُيَعدُّ المؤسِّ

ـَة المكرمـة. العلميَّـُة. ُتوفِّـي في طريِقه إلى الحـجِّ سنة 158 هـ، وُدفَن بمكَّ

11
أتسىّلَّ وأتعلَّم

ُن اسُمه من أربعَة عشَر حرًفا في ثالثـة مقاطَع  للمساعدة                   يتكوَّ

                    هو  ................................   ................................   ................................   
1+2 =   أحد األبوين.

8+11+12+7 = فعل األمر من ) ينصر (.
14+6 = مفرد ) رفوف (.

8+9+5+9+10 = من أنواع المعارف.
11+3+10 = عكس ) يقظة (.

 4+10+5 = عمليَّة حسابيَّة.

11+13+7 = مرادف )ضوء (.

 أضُع االسَم في المكاِن الخالي من الجملِة مع مراعاِة العالمِة اإلعرابيَّـِة :

ُه ............................................................    وجزاُه عن اإلسـالِم خيًرا.    َرِحَم اللَّ
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الدرس الثـاين  :  األفعـــال اخلمسة

أمثلة للمالحظة

أواًل - مفهومـها :

ُل األفعاَل التي ُخطَّْت بِاألحمِر : ـابقَة ، وَأتأمَّ َأقرُأ األمثلَة السَّ
)أفعال مضارعة( س- ما نوُع هذِه األفعال ؟       

)ضمـير( س- ماَذا اِتََّصَل بكلِّ فعٍل مضارٍع ؟     
مائـُر التي اِتَّصلْت بتلك األفعاِل        س- ما الضَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن الله - أن :
       -1 يميِّزا األفعال الخمسة في أمثلة معطاة.
       -2 ينشئا جماًل تشتمل على أفعال خمسة.

       -3 يعربا األفعال الخمسة إعراًبا سليًما.

-3 المؤمنوَن يأمرون بالمعروِف.
-4 أنتم تأمروَن بالمعروِف.

-1 المؤمناِن َيأمراِن بالمعروف.
-2  أنُتما تأمراِن بالمعروِف.

5 -  أنِت تأمريَن بالمعروف.

ُمناقشةٌ واستنتاٌج

ألُف االثنين في يأمـران  )للغائَبـْيـِن(  وتأمران )للمخاطَبـْيـِن(.
واُو الجماعـِة في يأمرون  )للغائبِـيـَن(  وتأمرون )للمخاطبِـيـن(.

ياُء المخاطبـِة في تأمرين  )للمخاَطـَبـِة(.
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واُو  أو  االثنين،  ألُف  بِِه  اتَّصَل  مضارٍع  فعٍل  كلُّ  هي  الخمسُة  )األفعـاُل 
الجماعِة، أو ياُء المخاطبِة( 

أمثلة للمالحظة

ِم. ِعِهما بالدَّ ُجـالِن ُينقَذاِن المصابيَن بتبرُّ -1 الرَّ

وَن ، أنتم تعمُلون بنصائِح ُمعلِِّمكم. -2 أيُّها المجدُّ

ِكين بالخلِق القويِم. -3 أنِت يا هنُد تتمسَّ

أ

)خمس صـور( س- َكْم صورًة لتلَك األفعاِل  مع الضمائِر الثَّالثـِة ؟   

)األفعال الخمسة( ي تلَك األفعاَل ؟           س- ماذا ُنسمِّ

ثانًيا - إعـراهبا :

ِم كي ُينِقـَذا المصابين. َعا بـالدَّ -1 المواطناِن َتـَبـرَّ

-2 عليُكم َأْن تعملوا بنصائـِح معلِِّمُكـم.

ِكـي يا هنُد بالخلِق القويـِم. -3 لِتتمسَّ

روا في أداِء واجبِـهم. -4 المعلموَن َلْم ُيـقـصِّ

ب
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ـُل األفعـاَل اخلمسـَة يف املجموعـِة ) أ ( : أوال- َأتأمَّ

س- ما حالُتها اإلعرابيَّـُة ؟                                      )مرفوعة ؛ ألهنا مل تسبق بناصٍب أو جازٍم(  

ة( عىل آخِر تلك األفعاِل ؟                      )ال( فِع )الضمَّ س- هل ظهرِت العالمُة األصليَّـُة للرَّ

ة(  س- ما عالمُة رفع تِلَك األفعاِل إًذا ؟                   )عالمُة رفِعها ثبوُت النُّون نيابة عن الضمَّ

ـُل األفعاَل اخلمسـَة يف املجموعـِة )ب( : ثانًيا- َأتـأمَّ

  س- بماذا ُسـبَِق كلُّ فعٍل من تلَك األفعاِل ؟

ِل والثَّاني  : ُسبَِق كلُّ فعٍل بحرٍف ناصٍب. في المثال األوَّ

ابِع : ُسبَِق كلُّ فعٍل بحرٍف جازٍم. في المثاِل الثَّالِث والرَّ

ُمناقشةٌ واستنتاٌج

)ال( س- هل ظهرِت العالمُة األصليَُّة للنَّصِب )الفتحة( عىل آخِر الفعلني )ينقـذا ، تعملوا( ؟      

كون ( عىل آخـِر الفعـلني س- هل ظهرِت العـالمُة األصليَُّة للجزِم ) السُّ

)ال( وا ( ؟     ُ كي ، يقصِّ           ) تتمسَّ

س- إَِذا كانِت األفعاُل اخلمسُة يف املجموعِة )أ( مرفوعًة وعالمُة رفِعها ثبوُت النُّوِن،

         َفـَأْيَن هذِه النُّون يف األفعاِل اخلمسِة يف املجموعـِة )ب( ؟                                    )ُحِذَفت( 

س- إًذا ما عالمُة نصِب وجزِم األفعاِل اخلمسِة ؟

كوِن(                          )عالمُة نصبِها وجزِمها َحذُف النُّوِن نيابة عن الفتحِة والسُّ
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) ُتْرَفـُع األفعاُل اخلمسة وعـالمُة رفعها  ثبوُت النُّوِن، وُتنصب وعـالمُة نصبِها 
حذُف النُّون، وجتزُم وعالمُة جزِمها حـذُف النُّوِن(                                  

ر وُأجيُب َأتذكَّ

      ما المحل اإلعرابي للضمائر المتصلة باألفعال الخمسة ؟

الَقــاعــَدة :

األفعال الخمسُة هي : كل فعل مضارع اتَّصلْت به ألُف االثنين، أو واُو الجماعة، 
أو ياُء المخاطبـِة.

عالمات إعراب األفعال اخلمسة

- العامالن يبنـيان.

فِع. -1 ثبوُت النُّون يف حالِة الرَّ

- اعميل كي تؤجري.
- لتتقنوا العمَل

وِن يف حالتي -2 حذُف النُّ
النَّصِب واجلزِم.
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أجعُل كلَّ فعل مضارع مما يأتي فعاًل من األفعال الخمسة على نحو المثال المحلول:

1

2

ـابقِة : ا يأتـي فعاًل مناسًبا ِمَن األفعاِل الخمسِة السَّ   َأختاُر لكلِّ فراٍغ ِممَّ

يـارَة. ِديقاِن ..........................................    الزِّ -1 الصَّ

-2 ليتِك ُتنظِِّميَن وقَتِك كي ..........................................    ِمنُْه.

فـاَع عْن ُلَغتِـِهم. -3 العرُب َلْم ..........................................    الدِّ

-4 صاَر األطـبَّاُء ..........................................    بممارسِة ريـاضـِة المشِي.

روِس. -5 الغائباِن ..........................................    ما فاَتـُهـما ِمَن الدُّ

-6 ال ..................................................    ِمَن الكـالِم.

 ُتَذاِكِرين

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

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

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

 ُتَذاِكُرون

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

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

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

 ُيَذاِكُرون

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

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

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

ُتَذاِكَران

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

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

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

 ُيَذاِكَران

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

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

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

ُيذاكُر 

َيفهُم 

ُيطيُع 

َيْكُتُب 

           ُيهمُلوا   ـ   ُتكـثري   ـ   َيتـَبـادالن   ـ   ينَصُحون   ـ   تستفيدي   ـ   ُيـَراجعان

َتــْدِريــبـــاٌت
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ميِر الَّذي اتَّصَل بـِِه : َأَضُع َخطًّا تحَت كلِّ فعٍل ِمَن األفعاِل الخمسِة، وَأرسـُم دائرًة حوَل الضَّ
 

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ آل عمران.
  

-2 قال تعالى : ﴿  ﴾ النور.
   

-3 قـاَل رسوُل اللـه -  - : »َمـا ِمـْن ُمسِلمَيِن يلتقـياِن فيتـصافحـان، إال ُغِفـَر لهمـا، قبَل 

َأن يتفرقـا«)1(.

ين يـَد المساعدِة للمحتاج. -4 َأنِت تمدِّ

وَن َلْن يندُمـوا. -5 المتأنُّ

-6 ال َتْسألِـي النَّـاَس عْن مالِـي وكـثرتِـِه

ي وعْن ُخُلِقـي)2(. ـِدِّ                                                          وَسائِـِلـي القـوَم عـن ج

3

)1( رواه أبو داود ، صحيح اجلامع برقم 5777.
)2( للشاعر أيب حمجن الثقفي.
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ـِة بَِها : ُأساعـُد كلَّ بطَّـٍة في جـمـِع وكتابـِة األفعاِل الخمسـِة الخاصَّ

4

إِخواني لم 
ُيجيـدوا  
باحَة. السِّ

أنِت 

لن 

ُتهيني 

فقيًرا.

لُِتحافَِظا 
على نظــافة 

أسنانُِكما.
أنِت 

تساِعِدين 
بطَّة.

األطفاُل 
ُيحبُّون 
اللَِّعَب.

ِمَن الواِجِب  
َأْن ُتحِسنَا إلى  

الجـيران.

األفعال
اخلمسة املرفوعة
....................
..................

األفعال
اخلمسة املنصوبة
....................
..................

األفعال
اخلمسة املجزومة
.................... 
..................   
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بِب : ا بيَن القوسين مع ذكِر السَّ َأختـاُر لكلِّ جملـٍة الفعَل المناسَب ِممَّ

)يفطرون - يفطروا( فـِر.        اِئميَن َأْن  ..............................  في السَّ -1 َيِحلُّ للصَّ
 .....................................................................................................          

ثِي(  ثِين - َتَتَريَّ )َتَتريَّ -2 أنِت ..............................  في الحكِم على اآلخريَن.   
 .....................................................................................................         

با(              بان - َيتدرَّ -3 كان هذاِن الطَّالباِن ..............................  على الحاسِب اآللي.  )َيتدرَّ
 .....................................................................................................    

)َتتهاونِين - َتتهاوني( -4 ال ..............................  في أداِء واجباتِِك.   
 .....................................................................................................        

ايـِة الحريِق.              )َتْحَرُصون - َتْحَرصوا( -5 أنتم ..............................  على اقتناِء طفَّ
 ....................................................................................................     

5

ُ كلَّ فراٍغ بفعٍل من األفعاِل الخمسـِة ، وُأبـيِّـُن عالمَة إعرابِـه : أمأل
   ............................. الَة في خشوٍع.           -1  المؤمنوَن .............................   الصَّ
   ............................. -2  ال .............................   صديقًة لِك.                                           
   ............................. -3  َلْن .............................   النَّجاَح إال باجتهاِدكُم.               
   ............................. -4  القاضياِن .............................   بالعـدِل.                      
   ............................. -5  أنِت .............................   التَّطريـَز.                       
   ............................. -6 الطَّالباِن َلْم .............................   إلى المدرسـِة اليوَم.           

6
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أنَت تعرُف الحـقَّ ، وَلْن َتِحيـَد َعنْـُه.

أنِت  ..........................................................................................................................

َأنُتما    ..........................................................................................................................

ُهما    ..........................................................................................................................

َأنتُم   ..........................................................................................................................

ُهْم     ..........................................................................................................................

ُأكمُل النَّاقَص فيما َسَبـَق على نمِط العبـارِة األولى.

7

َأَضُع بدَل ) ال ( النَّـافية فيما يأتـي ) لن ( ، ثمَّ ) لم ( ، وُأغـيِّـُر ما يلـزم في كـلِّ حالـٍة :                     

8

الة. رين عْن أداِء الصَّ - أنِت ال تتأخَّ

- ُهَما ال ُيضيِّعان وقَتُهَما.

ِة. بون ال َيْعَبُثون بالمرافِق العامَّ - المهذَّ

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

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

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

الجملة مع ) لم (الجملة مع ) لن (الجملة مع ) ال ( النافية

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

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

........................................ 
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َأجعُل الفـاعَل مبتدًأ يف اجلمِل اآلتيِة ، وُأعيُد كتابَة اجلملِة صحيـحًة عىل نمِط املثـاِل املحلوِل .
-1 ينـاُم الطِّـفالِن يف أمـاٍن.

       - الطِّـفالِن ينـاماِن يف أمـاٍن.
-2 َيْحـِرُص التُّجـاُر على سمعتِهم.

.......................................................................................................... -       
-3 َلْن يتأخَر املحسناِن عن مساعدِة املحتاجني.

.......................................................................................................... -       
ـِة. -4 َلْم يقطِف األطفاُل أزهاَر الحديقِة العـامَّ

.......................................................................................................... -       

9

ورَة جيِّـًدا ، ثم أكتُب عنها ثالَث مجٍل تشتمُل كلٌّ منها عىل فعٍل من األفعاِل اخلمسِة  ـُل الصُّ أتأمَّ

بحيث يكوُن يف األوىل مرفوًعـا، ويف الثَّانية منصوًبـا، ويف الثَّالثـِة جمـزوًما.

............................................................................................ 1-     

............................................................................................ 2-     

............................................................................................ 3-     

10
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لِماذا ال ُتَعـدُّ ُكـلُّ كلمٍة ُخطَّت باألحمـِر مَن األفعاِل الخمسِة :
-1 يا بثينُة ، حافِظي على َتنَاوِل وجبـِة اإلفطار.                         .......................................
-2 َيـْرَفـُع المواطنوَن شأَن بـالِدِهم.                     .......................................
ـيِّئـَة بالحسنِة.                ....................................... -3 ُهم قـابُلوا السَّ
-4 اِْجلسـا معتدَليِن.               .......................................
احموَن يرحُمُهم اللَّـُه.                ....................................... -5 الرَّ
  -6 الطَّالباُت يستِمْعَن إلى شرِح المعلِّمـِة.           .......................................
  7 - يمَتدُّ الطَّريقاِن يف َخطَّـْيـِن متواِزَيـنِي.                .......................................

11

ـتِِك من أجـِل صحَّ

دخَل ناصر غرفَة أختِه َوْعٍد وَسَأَلها : َماَذا تفعِلين؟ أجابت وعٌد : َأقرُأ موضوًعا عن بعِض 

الفواكِه والخضراواِت وقيمتِها الِغذائيَّة.

على  يحتوي  البرتقاَل  َأنَّ  تعلُم  هْل   : وعٌد  فقالْت  المعلوماِت،  يتبادالِن  األََخَواِن  َجَلَس 

ُه يساعُد على الهضِم وتثبيِت الكالسيوم في العظاِم وتقوية  ُسّكِر فواكٍه وحديٍد وَفْسُفور، كما َأنَّ

األسناِن، وهل تعلُم َأنَّ الجـزَر يساعد على زيادِة مناعِة الجسِم ضدَّ اإلصابِة باألمراض، وُيقلُِّل 

مِس، فضال عن اإلسراِع بشفاِء الجروِح واإلصاباِت البسيطِة،  ـِة الشَّ من حساسيَّة الجلِد ألشعَّ

ِم. وتقليِل أخطاِر اإلصابِة بارتفاِع ضغِط الدَّ

12
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فقاَل ناصٌر  : لِتحرصي يا وعُد على تناولِهما ، ولَِتْعَلِمي َأنَّ السبانَخ غنيٌَّة بالحديِد وفيتامين 

)ب( وتحتوي على ُعنصرْين يمنعان ُجَزْيَئاِت الخاليا من التَّلِف والهدِم.

وَخَتَمْت وعٌد الحديَث بقولِها : يجُب على النَّاِس أن ُيَداوُموا على تناوِل الفواكِه والخضراواِت 

تِِهم. كي يحافُظوا على صحَّ

ـابقَة ، ثمَّ أجيُب : أ- َأقـرُأ القطعَة السَّ

      س- عىل ماَذا حيتوي الربتقاُل ؟ وما فائدتـه ؟

      س- ملاذا َنْحِرُص عىل أكِل الفواكـِه واخلرضاواِت ؟ 

ب- أستخرُج ِمَن القطعـِة ما يأتـي :

-1 فعلين مَن األفعـاِل الخمسِة مرفوعين ، أحـُدهما متَّصٌل بألِف االثنين ، واآلخُر متَّصٌل 

بياِء  المخاطبـة.

      .........................................       ،       .........................................        

-2 فعال من األفعاِل الخمسِة منصوًبا ، وأبـيِّـُن عالمَة نصبِـِه.

      ..........................................       ،       .........................................       

ج- ) ُيسـاِعُد (

ابَق فعاًل من األفعاِل الخمسِة في جملٍة مفيدٍة من إِنشائِـي :                أجعُل الفعَل المضارَع السَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

د- ُأعـرُب مـا حتَتـه خــط.         

  أ- مـثــاٌل معـرٌب :
ـهــِر.                 - ال ُتبـالِغـُوا فـي السَّ

13

إعـرابـــها  الكلمـة  

ال

تبالغوا 

يف

السهر

. حرُف جـرٍّ

 فعٌل مضارٌع مجزوٌم باِل الناهيِة ، وعالمُة جزمِه حذُف النوِن ألنَّه من األفعاِل 
الخمسِة ، و واُو الجماعِة : ضميٌر متصٌل في محلِّ رفِع فاعٍل.

حرُف نهي وجـزم.

ِه الكسرُة الظاهرُة تحت آخـره. اسٌم مجروٌر بفي ، وعالمُة جرِّ
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ب- ُأشارُك في إعـراِب ما تحتـه خـطٌّ :
       -1 الَعـَلـَمـاِن ُيـرفرَفـان.

إعـرابـــها  الكلمـة  

فعـٌل ........................... مرفـوٌع ، وعـالمُة رفعِه ثبوُت النوِن ألنَّـه منُيـرفرَفـان

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

وألُف االثنين ......................... متصٌل في محلِّ ........................ فاعٍل.

       -2 اِقرئـِي القـرآَن كي َتـْشُعـري بالسعادِة.  

كي

تشعري 

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

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

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

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

ج- ُأعـرُب مـا تحتـه خــطٌّ :
   -1 أنتم تقتصدون في استعمال الماء.

إعـرابـــها  الكلمـة  

حرُف تعليٍل ونصٍب.

...............  مضارٌع منصوٌب ، وعالمُة نصبِـِه .................    ...................  

ألنَّـه ِمَن األفعاِل الخمسـِة.

و ...............     ...............  ضميٌر متصٌل في محلِّ ...............    ................    

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ِضي حياتك لخطر الكهرباء.    -2 ال ُتعرِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

   -3 َأَوّد َأْن ُتـْقـبِـال على عمِلُكما بنشـاٍط. 

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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أتسىلَّ وأتعـلَّم

يِت وبعُض الماِء في كأٍس نظيفٍة ؟ ماذا يحدُث إذا ُوِضَع بعُض الزَّ

14

ُن المساحاِت الَّتي تشتمُل على األفعاِل الخمسِة باللَّوِن األصفِر.  ُكمُل اإلجابـَة ُألـوِّ أل

يُت واملـاُء لن ...............................................................  الزَّ

ـوا
تـب

ك

ربي
ص

ا

ثان
حير تشكرون

التكذيب

يسلامن

ابقان
تتس

لن تفرطا
يذاكرون

مل هتميل يؤدون

يسافــران
ترشق سجدا

لن

يتخاصموا

ـدأ
هي

عن
سم

ي
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الدرس الثالث  :  الفعل املبني للمعلوم والفعل املبني للمجهول ونائب الفاعل

أمثلة للمالحظة

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
ال األفعال املاضية واملضارعة املبينة للمعلوم إىل أفعال مبنية للمجهول يف مجل معطاة.        -1 حيوِّ

       -2 يعيِّنا نائب الفاعل يف اجلمل املعطاة. 
       -3 يعربا نائب الفاعل إعراًبا صحيًحا.

       -4 ينشئا مجاًل تشتمل عىل أفعال مبنية للمجهول.

ُأِكَل العنُب. َأكَلِت البنُت العنَب.

ُكِسـَر الكوباِن.َكَسَ الِقطُّ الكوبيـِن.

قنَي. ُم املديُر املتفوِّ قوَن.ُيَكرِّ ُم املتفوِّ ُيكرَّ

ُتْغَسُل األَطباُق جيًِّدا.َتْغِسُل األمُّ األَطباَق.

بأ
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الً - التَّعريُف بالفعِل المبنيِّ للمعلوِم والفعِل المبنيِّ للمجهوِل : أوَّ

ـُل َأمثلـَة المجمـوعـِة ) أ ( : - َأتأمَّ
- َأُدلُّ على أفعاِل هذِه المجموعـِة :

، ................................. ، ............................... ، ............................... ، ..............................

س- هل فاعُل كلِّ فعٍل من َهذِه األفعاِل معروٌف ؟ َأُدلُّ عليه.
، ................................. ، ............................... ، ............................... ، ..............................

ي الفعَل الَّذي يكون َفاعُله معروًفا أو معلوًما ؟   )فعٌل مبنيٌّ للمعلوِم( س- ماذا ُنسمِّ

ـُل َأمثلـَة المجمـوعـِة )ب( : - َأتأمَّ
س- هل ُذكَر الفاعُل مع الفعِل كما في أمثلـِة المجموعـِة ) أ ( ؟

         )ال ، لم ُيذكر فالفاعُل مجهوٌل ( 
ي الفعَل الذي َيكوُن َفاِعُلـُه َمجهوالً ؟ س- ماذا ُنسمِّ

          )فعـٌل  َمبنيٌّ  للمجهـوِل( 

ى فعاًل مبنيًّـا للمعلوِم. كلُّ فعٍل َيكوُن َفاِعُله َمْعلوًما ؛ ُيسمَّ
ى فعاًل مبنيًّـا للمجهوِل.  كلُّ فعٍل َيكوُن َفاِعُله مجهوالً؛ ُيسمَّ

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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ثانًيا - كيفيَُّة بنـاِء الفعِل للمجهـوِل :

ُل األفعـاَل اآلتيَة : - َأتأمَّ

                                الفعل المبني للمعلوم                                 الفعل المبني للمجهول

)نعـم( س- هْل َحَدَث تغييٌر في ُصورِة الفعِل الماضي ِعنَد بنائِه للمجهوِل ؟              

ُلُه وُكِسر ما َقبل آِخِره(  س- ما التَّغيـيُر الَّذي َحَدَث له ؟                                            )ُضمَّ َأوَّ

)نعـم( س- هْل َحَدَث َتغييٌر في صورِة الفعِل المضارِع ِعنَد بنائِه للمجهوِل ؟  

ُلُه وُفتِح ما َقْبَل  آخِره( س- ما التَّغيـيُر الذي َحَدَث له ؟                                           )ُضمَّ  َأوَّ

)1( ال ُيبنى فعل األمر للمجهول أبًدا.

ُله وُيكُس ما َقبَل آِخِره. - َتتغيَّـُر ُصورُة الفعِل املايض ِعنَد بِنائِه للمجهوِل، فُيضمُّ أوَّ
ُله وُيفتُح َما َقبَل آِخِره)1(. - َتتغيَّـُر ُصورُة الفعِل املضارِع ِعنَد بِنائِه للمجهول، فُيضم أوَّ

َأَكـَل
الفعل املايض

ُم ُيكـرِّ
الفعل املضارع

َكَسـَر

َتغِسـُل

ُأِكـَل

ُم ُيكـرَّ

ُكِسـَر

ُتغَسـُل

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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ابقَة على بقيَّـِة األمثلـِة ، َأجـُد أنَّ : ُأطـبِّـُق المنَاقشَة السَّ

)الكوبـان(      الفاعَل )القط( ُحِذَف وَحلَّ َمحلَّـه نائُب الفاِعـلِ 
)المتفوقون(      الفاعَل )المدير( ُحِذَف َوَحلَّ َمحلَّـه نائُب الفاِعلِ 

)األطباق(      الفاعَل )الفتاة( ُحِذَف َوَحلَّ َمحلَّـه نائُب الفاِعـلِ 
    وَناِئُب الَفاِعـِل في كلٍّ  منها مرفـوٌع .

ثالًثا - َنائُب الفـاعِل :

َل في المجموعـِة ) أ ( والمجموعـِة ) ب ( : ـُل الِمثاَل األَوَّ - َأتـأمَّ

)ُأِكَل العنب( )َأَكَلِت البنُت العنَب(    

ِل. - َأُدلُّ على الفاعِل والمفعوِل بِه في المثاِل األوَّ

) الفاعل : ...............................   ،  المفعول به :  ...............................   (

)محذوف(        س- َأيَن الفاعُل في المثاِل الثَّاني ؟              

س- ما الَّذي َحلَّ محلَّ الفاعِل وَناَب عنه بعَد حذفِـه ؟   )المفعول بـه      العنب(

س- هل َبقي المفعوُل بِه منصوًبا بعد َأْن َحلَّ َمحلَّ الفاِعِل وَناَب عنه ؟

                                                          )ال ، َفقد َأخَذ الحالَة اإلعرابيََّة للفاعِل َفَصاَر مرفوًعا)1(( 

ى االسُم الذي َيِحلُّ محلَّ الفاعِل وَينوُب عنه وُيرفُع بدالً منه ؟ س- ماذا ُيسمَّ

               )نائب فاعـل( 

ر التالميذ والتلميذات بالعـالمات اإلعرابية لرفع االسم. )1( ُيذكَّ
       - الضمة للمفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم.

       - األلف للمـثنى.
       - الواو لجمـع المذكر السـالم، واألسماء الخمسة.

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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َنائُب الفاِعِل : اسٌم حلَّ حَملَّ الفاعِل َبعَد َحْذفِه وَناَب عنه َفصاَر مرفـوًعا.

الَقــاعــَدة :

- الِفعُل المبنيُّ للمعلوِم : هو الفعُل الذي َيكوُن فاِعُلـه معلوًمـا.

- الِفعُل المبنيُّ للمجهوِل : هو الفعُل الذي َيكوُن فاِعُلـه مجهوالً.

ُلـه وُيْكسُر ما َقبَل آِخـِره. - ِعنَد بناِء الفعِل الماضي للمجهوِل ُيضمُّ أوَّ

ُلـه وُيفتُح ما َقبَل آِخـِره. - ِعنَد بناِء الفعِل المضارِع للمجهوِل ُيضمُّ أوَّ

- َنائُب الفاعِل : كلُّ اسٍم حلَّ َمحـلَّ الفاعِل وَناَب عنه َبَعد َحذفِـه   

                               َفَصاَر مرفوًعـا.

مثـال :  

رُس.   رَس                           ُكتَِب الدَّ َكَتَب  التِّلميُذ الدَّ

رُس.        رَس                           ُيكَتُب الدَّ َيكتُب التِّلميُذ الدَّ
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ُل األفعاَل الماضيـَة المبنيَّـَة للمعلوِم إلى َأفعاٍل مبنـيَّـٍة للمجهوِل على نمـِط المثـاِل المحلوِل : ُأَُحـوِّ

1

َدَرَس :    ُدِرَس

َأْطَعَم : .....................................

َنَسَج  : .....................................

َأْغَلَق  : .....................................

2

َيْبَعـُث       :    ُيبَعـُث 

َتْسَتخِدُم : .................................

َتْطَحُن : ....................................

َيْصَنُع  : ....................................

ُل األفعاَل المضارعـَة المبنيَّـَة للمعلوِم إلى َأفعاٍل مبنـيَّـٍة للمجهوِل على نمـِط المثـاِل المحلوِل : ُأَُحـوِّ

ُأالِحـُظ كلَّ فعٍل ُخـطَّ باألَحمـِر، ثم َأضُع َخطًّـا َتحَت الِفعِل المبني للمعلوِم، وَخطَّْيِن َتحَت 
الفعـِل المبني للمجهول :

     -1 قال تعالى : ﴿  ﴾ المعارج اآلية )19(.

3

َتــْدِريــبـــاٌت
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كِل : ُ كلَّ فراٍغ فيَما يأتـي بفعٍل َمبنـيٍّ للمجهوِل ، وأضبِطـُه بالشَّ َأمأل
واُء بعيًدا عن متناوِل األطفال.      -1 ...................................... الدَّ

َث.      -2 ...................................... الجرُح كي ال يتلوَّ
     -3 ...................................... الفـواكُه َقبَل أكِلها.
اِي.      -4 ...................................... الفطـائُر مع الشَّ

     -5 ...................................... شجرتاِن في الحقـِل.
     -6 ...................................... أخوك على الفروسـيَّـِة.

4

     -2 قال تعالى : ﴿  ﴾ إبراهيم اآلية) 24(.

     -3 قال تعالى : ﴿  ﴾ الزلزلة.

ائمون َطعاَم اإلفطاِر بعد أن ُيْرَفَع آذاُن المغرِب.      -4 َيَتناَوُل الصَّ

اعُر ديواًنا جديـًدا.      -5 َأْصَدَر الشَّ

     -6 ُيمنَُح التَّعليُم في بالِدنا عنـايًة فائقًة.

َأضُع مفعوالً بـه للفعِل المبـنيِّ للمعلوِم ، ُثم أجعُلـُه نـائَب فاعٍل مع الفعـِل المبنيِّ للمجهِول 
مَع ضبِط كلٍّ منهما بالشكِل :

ُأشِعـلت  ...........................  ُمُّ     ..............................     -1 أْشعـلِت األ

ُيـرَكب  .............................    -2 َيركُب الفارُس  ..............................  

ُتقــَرأ  ...............................    -3 َتـقـرُأ لطيفـُة    ............................... 

5
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الضمة

فـِع المناسبـِة لـه : َأضُع خطًّـا َتحَت نائِب الفاعِل فيما يأتـي ، ثم َأِصلـُه بعالمـِة الرَّ
نِت المائدُة باألزهاِر الجميلِة.    -1 ُزيِّ

م الفائزاِن في سباِق الَجْرِي.   -2 ُكرِّ
  -3 ُتستخَرُج المعادُن من باطِن األرِض. 

  -4 ُشِكَرِت القائماُت على المعِرِض.
ُر المجتهدوَن على اجتهاِدهم.   -5 ُيقدَّ

6

)1( يالحظ تغيري صورة الفعل من حيث التذكري والتأنيث تبعًا لنائب الفاعل.

الـواو

األلف

َفعاَل المبنيَّـَة للمعلوِم فيما يْأتي إلى أفعاٍل مبنيَّـٍة للمجهوِل ، وُأغـيِّـُر ما يلـزم : ُل األ   ُأحـوِّ

- ُيْدَعـُم المزارعـوَن. -1 َتْدَعُم الحكومـُة المزارعيَن.       

 ................................... - -2 َصنََع النَّجـاُر أثاَث المنزل.       

 ................................... - ُم المهندُس الخريطـَة.        -3 ُيصمِّ

 ................................... - روِس.      -4 َتستنتُِج التِّلميذُة قاعداِت الدُّ

 ................................... - -5 َأْعـَرَبـْت منيرُة الجملتين.       

7

حت)1( ..........التَّالميِذ            ُصحِّ ُم ............................ التَّالميِذ.  َح المعلِّ   -4 َصحَّ
ُشـِرب  .............................   -5 َشِربِت الطِّفلـُة ............................ 
ُتْقَطـع ................... اليابسة.   -6 َيْقَطُع البستانِـيُّ ............................ اليابسَة. 
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َفعاَل المبنيَّـَة للمجهوِل إلى أفعاٍل مبنيَّـٍة للمعلوم، وُأغـيِّـُر ما يـلـزم : ُل األ   ُأحـوِّ

................................... - -1 ُتنَفُق األمواُل في سبيِل الله. 

................................... - اروخـاِن.  -2 ُأطِلـَق الصَّ

................................... - -3 ُيستقَبُل المسافروَن بالتِّرحاِب. 

................................... -  . -4 ُحِفَظ النَّشيُد الوطـنيُّ

................................... - -5 ُتْمَسـُح األرضيَّـاُت. 

8

َأضُع في كلِّ مكاٍن خاٍل مما يأتي نائَب فاعٍل مناسًبا ، وُأبـيِّـُن عالمـَة رفعـِه :

اِت.    -1 ُقطَِفْت .................................. ، وُوِضعْت في المزهريَّ

ُع  .................................. في المطاِر.    -2 ُيودَّ

   -3 ُأخِرَج  .................................. من قفِصهما.

ُّبَِعْت .................................. الطَّبيب.    -4 ُأت

. ُع .................................. في القطاِع الصناعيِّ    -5 ُيَشجَّ

9
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10
ِر  ِم والتَّطـوُّ َأْكتُب عن بـالدي ُجمالً َتشتمُل على أفعاٍل َمبنيَّـٍة للمجهوِل، ألُعبِّر عن مظـاهِر التَّـقـدُّ

على نمِط المثـاِل المحلـوِل :

َحْفُر آباِر النِّفِط
خاُء. ُحِفرت آباُر النِّفِط فعمَّ الرَّ

تصديُر القمِح
.............................................

واطِئ جتميُل الشَّ
.............................................

توسعُة احلرمني
.............................................

رِق واألنفاِق شقُّ الطُّ
.............................................

اهقِة تعمرُي البناياِت الشَّ
.............................................

الطِّـَبـــاعــة

اِخ الذي َيقضي شهـوًرا  في القديِم كانت ُتَخطُّ الكتب باليِد ، وفي َذلَِك عْبٌء على النَّسَّ
ين، ولكنَّها  الصِّ الطِّبـاعُة في  ُاخُتِرَعِت  الواحـدِة. وَظلَّ األمُر َكذلَك حتى  النُّسَخة  في نقل 
الطِّبـاعِة  ُأدخِلْت تحسينات كثيرٌة على  مِن  الزَّ التَّـكاليِف. وَمَع مروِر  َبطيئًة وباهضَة  كانْت 
ـٌة بها َتعمُل بالطَّـاقِة الكهربائـيَّـِة ،  زادْت من سرعتِها وجوَدتِها، َحيُث ُصنِعت آالٌت خاصَّ
فِت  اعِة الواحدِة، ومن هنا انتشرِت المطابع وُألِّ حائف في السَّ نْت من َطْبِع آالِف الصَّ َفتمكَّ

الكتُب في العلوِم المختلفِة َفَسُهَل َنيُل العلِم.

11
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وفي عصِرنا هذا َغدِت الطِّبـاعُة أكَثَر سهولـًة وُيْسًرا بفضِل استخداِم الحاسوِب الذي 
اإلنجاِز،  سـرعِة  على  َساَعد  مما  المعلومات،  وُتخَتزُن  فيه،  والكلماُت  الحـروُف  ُتَصفُّ 

وإتقاِن العمِل، واختصاِر الوقِت.

ـابقـَة، ثم ُأجيُب : أ- َأقرُأ القطعَة السَّ
  س- أيَن ُاختِرَعِت الطِّباعـُة ؟

  س- كيَف َأصبحِت الطِّباعـُة َبعَد اختراِع الحاسوِب؟

ب- َأستخرُج من القطعـِة ما يأتـي :
        -1 فعال مضارًعا مبنيًّـا للمجهوِل.              ................................................ 
        -2 فعال ماضًيا مبنيًّـا للمجهوِل.                  ................................................ 
................................................ -3 فعال ماضًيا مبنيًّـا للمعلـوِم.    

 

ج- )ُألِّفت الكتُب في العلوِم المختلفـِة(.

ابقـِة للمعلوِم، وُأغـيِّـُر ما يلـزم تغييره.      َأبـنِـي الفعَل في العبارِة السَّ

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

د- )َيختِزُن الحاسوُب المعلومات(          )ُتْخـتَزُن المعلومات(

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

بِط.         َأْضبُِط كلمَة )المعلومات( في الجملتين السابقتين، وُأبـيِّـُن َسَبَب الضَّ
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12
كِل ما ُخـطَّ باألحمِر في القطعـِة. هـ- َأضبِـُط بالشَّ

أ- مـثـال معـرب :
مُس. - ُحِجبـت الشَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

ُحِجبت

مس الشَّ

. فعـٌل ماٍض مبني عىل الفتح وهومبنيٌّ للمجهوِل، والتاُء تـاُء التأنيِث السـاكنُةِ

َنائُب فاعٍل مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخره.

ب- ُأشـاِرُك في اإلعراِب :
ادقون في القول. -1 ُيَحبُّ الصَّ

ـبَّاكـان. -2 ُفتِـَح الشُّ

ُفتِـَح

بَّـاكان الشُّ

فعـٌل ماٍض   ..........................................       ..................................................

.................     .................   مرفوٍع وعالمُة رفعِه .............................؛ ألنَّه مثنى.

حُيَبُّ

ادقون  الصَّ

يف

القول

  ........................... رفعـِه  وعالمُة  مرفوٌع  للمجهوِل  ................  مبنيٌّ  فعـٌل 
الظاهرُة عىل آخره.

إعـرابـــها  الكلمـة  

َنائُب فاعٍل ......................  وعالمُة ......................  الواو؛ ألنَّه ......................

حرف ..................................

اسٌم .....................  وعالمُة .................... الكسُة الظاهرُة حتت آخره.

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ج- ُأعـرُب مـا يأتـي : 
ُب الفتياُت على َفـنِّ التَّطريـز. -1 ُتـَدرَّ

-2 ُحِفَظْت سورتان من القرآن.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3 ُأْسِعـَف المصـابون.  

إعـرابـــها  الكلمـة  

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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أتسلَّى وأتعـلَّم   

بكِة : بكِة ، ثمَّ َأجمُع الحروَف المظلَّلَة ألصَل إلى سـرِّ الشَّ َأكتُب الكلماِت اآلتيَة َوفَق َأرقاِمها في الشَّ

13

ه التالميذ والتلميذات إلى أن التوبة الصادقة سبب في المغفرة والفوز بالجنة والعتق من النار. )1( ُيوجَّ
قال رسول الله ـ  ـ : »التائب من الذنب كمن ال ذنب له « رواه ابن ماجه ،  صحيح الجامع رقم  3008.

عتق)1(
35-37

َفْوز
32-34

املغفرة
25-31

عـاء الدُّ
19-24

كافر
15-18

اجلنَّة
10-14

تائب
6-9

ار النَـّ
1-5
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2
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27 26
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9
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7
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19
5 18

16

37
29

بكِة : ........................      ........................      ........................( ) رسُّ الشَّ
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مان :  ال- ظـرُف الزَّ أوَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة- بإذن الله - أن :
       -1 يميزا ظرف الزمان وظرف المكان في جمل معطاة.

       -2 يعبرا عن صورة محددة لجمل تشتمل عل ظرف زمان أو مكان.
       -3 يعربا ظرف الزمان وظرف المكان إعراًبا صحيًحا.

-1 َنذهُب إلى المدرسِة صباًحا.

-2 تظهُر النُّجـوُم ليـاًل.

-3 تهطُل األمطـاُر شـتاًء.

-4 تشتدُّ الحـرارُة صيـًفا.

ـُل األسماَء الَّتي ُخطَّـْت باألحمـِر. ـابقَة، وَأتأمَّ َأقرُأ األمثلـَة السَّ

مــان وظرف املكــان الدرس الرابع  :  ظرف الزَّ

أمثلة للمالحظة

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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مِن الَّذي حدَث فيه الفعُل( ْت تلك األسماُء ؟     )دلَّْت على الزَّ س- على ماذا دلَّ
)ظرف زمان( ى االسُم الذي يدلُّ على زمِن حدوِث الفعِل ؟     س- ماذا ُيسمَّ
س- ما العالمُة اإلعرابيَّـُة التي تظهُر على آخِر تلـَك األسماِء ؟      )الفتحـة(     

س- عالَم تـدلُّ الفتحـُة ؟         )تدلُّ على النَّصِب( 

ماِن : اسٌم يدلُّ عىل زمِن حدوِث الفعل، ويكوُن منصـوًبا. ظرُف الزَّ

ثانًيا- ظـرُف المكان :     

أمثلة للمالحظة

-1 يقـُف المصلُّوَن خلَف اإلماِم.                       2  - يطوُف المسلموَن حوَل الكعبِة.

-3 تقـُف المعلِّمُة أماَم التِّلميذاِت.                   -4 تجـلُس البنُت فوَق العشـِب.

ُل األسماَء التي ُخطَّْت باألحمِر. ـابقَة ، وَأتأمَّ َأقرُأ األمثلَة السَّ

ْت تلَك األسماُء ؟     )دلَّْت على المكاِن الذي حدَث فيه الفعُل(  س- على ماذا َدلَّ

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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ظرُف املكـاِن : اسٌم يدلُّ عىل مكاِن حدوِث الفعل، ويكوُن منصوًبا.

الَقــاعــَدة :

اسـٌم  منصوٌب  يدلُّ على مكان 
حدوِث الفعـِل.

)اِختبَأِت القطَُّة
تحَت المكَتِب(.

اسـٌم منصوٌب يدلُّ على زمـِن 
حدوِث الفعـِل.

يُخ ظهًرا(.  )استراَح الشَّ

ظرف املكــانظرف الزمــان

ُيعرُب االسُم الَّذي يأيت بعَد الظَّرِف مضاًفا إليه جمروًرا.

)ظرف مكان( ى االسُم الذي يدلُّ على مكاِن حدوِث الفعِل ؟   س- ماذا ُيسمَّ

س- ما العالمُة اإلعرابيَُّة التي تظهُر على آخِر تلَك األسماِء ؟         )الفتحـة( 

س- عالَم تدلُّ الفتحـُة ؟                      )تدلُّ على النَّصِب(

َسِهرُت ليلـَة الجمعـِة.

هريـَة فوَق المكتـِب . َوضعُت الزَّ
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َأرسُم َخطًّـا تحَت كلِّ ظرِف زمـاٍن فيما يأتـي ، وَأرِسُم دائـرًة حوَل حركـتِـِه اإلعرابـيَّـِة :

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾  القمر. 

-2 قال تعالى : ﴿  ﴾ يوسف. 

-3 سَأعوُد ِمَن المدرسِة ظهـًرا.

واطَئ صيـًفا. -4 يقصُد النَّاُس الشَّ

-5 تأوي الطُّيوُر إلى َأعشاِشها مسـاًء.

َأرسُم َخطًّـا تحَت كلِّ ظـرِف مكاٍن فيما يأتـي، وَأرِسـُم دائرًة حوَل حركتِـِه اإلعرابـيَّـِة :   

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ الفتح آية )18(.

-2 َألقى المديـُر كلمًة أماَم أولياِء األموِر.

ـارِع. -3 ياُبنيَّـُة ، ال تمشي َوَسَط الشَّ

ـِه. -4 لم ُيحلِِّق العصفوُر بعيًدا عن عشِّ
هـِر بيـَن اْلُحـفــِر )1( -5 وَمْن َيـَتـَهـيَّْب صعـوَد الجـبـاِل               َيـِعــْش أبــَد الدَّ

)1( للشاعر أيب القاسم الشايب.

1

2

َتــْدِريــبـــاٌت
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َأختاُر ظرًفـا مناسًبا لكلِّ فـراٍغ فيما يأتي، ثم ُأبـيِّـُن نوَعـُه :

-1 َلِعْبُت مع إخوتي.  ...................... .                        

 ...................... ِة.  عوديَّ مُة  ...................... المملكِة العربيَِّة السُّ ُة المكرَّ -2 َتقُع مكَّ

 ...................... -3 سوَف ُتشتدُّ الحرارُة   ...................... الظَّهيرِة.  

 ...................... بورُة  ...................... التَّالميِذ.   -4 ُتوَضُع السَّ

 ...................... ائُق  ...................... الِمْقَوِد ُمنَتبًِها.   -5 يجلُس السَّ

 ...................... -6 ُأداوُم على قراءِة القرآِن   ...........................  

3

خلَفوقَت غرَبعًصاُقّدامفجًرا

4
ُفـُه بحسِب نوِعـِه : َأستخرُج كلَّ ظرٍف فيما يأتي، ثم ُأصنِـّ

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ اإلسراء آية )1(. 

-2 يقُع منزُلـنَـا وراَء الحديقـِة.

ـِة. ـُة اليمنيَّـُة جنوَب المملكـِة العربيَّـِة السعوديَّ -3 تقُع الجمهوريَّ

-4 َيْكـُثـُر تغريـُد البالبِل َعِشـيَّـًة.



64

-5 يدوُر القمـُر حوَل األرِض.
ياضِة نهـاًرا. -6 ُأِحبُّ ممارسـَة الـرِّ

5
كـِل ، ُثـمَّ أبـيِّـُن نوَعـُه : ُ كلَّ فراٍغ بظرٍف مناسٍب مضبوٍط بالشَّ َأمـأل

 ...................... -1 يقُع الواِدي  ...................... جبليـِن.  

 ...................... -2 ذهبنَا إلى البحِر  ...................... الخميـِس.  

 ...................... فـوِف.   واَء  ...................... الرُّ يَدلـيُّ الدَّ -3 يضُع الصَّ

 ...................... -4 كانِت األسرُة جالسًة  ...................... المائـدِة.  

 ...................... -5 َتـَتـَفـتَّـُح األزهـاُر  ...................... .  

  ...................... وارُع بالمصابيِح  ...................... .   -6 ُتضاُء الشَّ

ظرف املكانظرف الزمان

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

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

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

..........................
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6

ورِة بجمٍل مفيـدٍة تشتمُل كلٌّ  ورَة جيِّـًدا ، ثم ُأجيُب عن األسئلـِة المحيطـِة بالصُّ ُل الصُّ  َأتـأمَّ
كِل : منها على ظرِف مكاٍن مضبوٍط بالشَّ

كِل : أستبدُل ما تحتـه خطٌّ بظرٍف مناسٍب ، وأضبُطـُه بالشَّ

................................ باِح.                             مُس في الصَّ -1 تشرُق الشَّ

................................ فـوِف.  ُمُّ التُّحَف على الرُّ -2 رتَّبِت األ

................................ تاء.  هاُر في الشِّ -3 يقُصُر النَـّ

................................ -4 وضعُت نقودي في المحفظـِة. 

7

فـوُف ؟ س- أيَن تقُع الرُّ فلـُة ؟     س- أيَن جتلُس الطِّ  
......................................................    .......................................................  

فلِة ؟ يَّارُة بالنِّسبِة للطِّ س- أيَن تقُع السَّ ُة األلعاِب احلمراِء ؟    س- أيَن تقُع َسلَّ  
......................................................    .......................................................  
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ا يأتي في جمٍل مفيـدٍة تشــتمُل كلٌّ منها على ظرِف زمـاٍن  ُأبّيـُن متى يحدُث كـلٌّ ِممَّ
كِل : مضبـوٍط بالشَّ

8

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

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



67

ا يأتـي في جملة مفيـدة : أستخـدُم كلَّ ظرٍف ممَّ

9

اَم المرآِة  -  حوَل المائـدِة  -  داخَل الحقيبـِة  -  وقَت الُفْسَحِة  - صبـاًحا  -  ُقـدَّ
في الَفْصِل - ظـهًرا.

10

  وسـَط                       ................................................................................................... 

    َغـًدا                        ................................................................................................... 

  حَتـَت                        ................................................................................................... 

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

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

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

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

أكتب أربعـة أسطـٍر عن يوم دراسي فـي حياتـي، مع االستفـادة مما يأتي:
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، وطاَرْت  غيرْيِن وترْكتهما في الُعشِّ َّْت عَلى َفْرخْيَها الصَّ صَحِت اليَمامُة صَباًحا، واْطمَأن
تبحُث عْن طعاٍم لها، ولَِصغيرْيَها، بْيَن اْلَمزارِع وَفْوَق األْشجاِر المثِمرِة.

، وغابْت عن  ا رآها ترَكْت الُعشَّ َجرِة، وُيراِقُب الَيماَمَة، َفلمَّ وكان »ظافٌِر« يقُف  تْحَت الشَّ
َجَرَة، وأخَذ الفْرَخْيِن، وهو َيطيُر ِمَن الَفرِح ووَضَعُهما في َقَفٍص َجميـل. َنظِره، َتسلَّق الشَّ

َشديًدا،  ُحـْزًنا  فَحِزنْت  الُعشَّ خالًيا،  فوَجدِت  َفْرَخْيها،  لُِتْطِعَم  ؛  ُظْهًرا  الَيمامُة  وَعاَدِت 
وأخَذْت َتْبَحُث عْن َوَلَدْيها ْشرًقا وغْرًبا، وأخـيًرا عَثرْت علْيِهما في الَقَفِص أماَم بْيِت ظافٍر، 

فحاولْت أن ُتنقَذُهما؛ وَلكنَّها لْم َتستطِْع.

رْت، وعاَدْت باْلَحـبِّ َتْرِميِه بْيَن أسـالِك الَقَفِص، ُثمَّ عادْت َمسـاًء،  رِت اليمامُة ثمَّ فكَّ وفكَّ
ُهما، وَفِرحـا بِها. غيرْيِن َفَفِرَحْت ُأمُّ وأخَذْت َتُحوُم َحـْوَل الَقَفِص، َفَرقَّ قْلُب ظافٍِر، وأْطَلق الصَّ

ـابقَة، ُثمَّ ُأجيُب : أ-  َأقـرُأ القطعَة السَّ
-1 لماذا َحِزَنِت اليمامـُة ؟ ومتى عادِت الفرحُة إليها ؟ 

ُف اليمامِة حينما كانت ُتْلِقي الحبوَب بين أسالِك القفِص ؟ -2 عالَم يدلُّ تصرُّ
فِق بالحيواِن ؟ ه لألطفاِل بشأِن الرِّ -3 ما النَّصيحُة التي يمكُن َأَن توجَّ

ب- َأستخرُج ِمَن القطعِة ثالثَة ظروِف زماٍن ، وثالثَة ظروِف مكاٍن.

11

  .............................  ،  .............................  ،  ............................. ظـرف الزمـان

  .............................  ،  .............................  ،  ............................. ظـرف املكـان
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أ- مـثـاٌل معرٌب :
- ُيرَفـُع العلـُم أماَم الجنـِد.

12

إعـرابـــها  الكلمـة  

ُيرَفع

العلم

 أمام

اجلند

فعٌل مضارٌع مبنيٌّ للمجهوِل ، مرفـوٌع وعالمـُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على 
آخره.

نائُب فاعٍل مرفوٌع ، وعالمُة رفعـِه الضمُة الظاهرُة على آخره.

ظرُف مكاٍن منصوٌب ، وعالمـُة نصبِـه الفتحـُة الظاهرُة على آخره، وهو 
مضاف.

ِه الكسرُة الظاهرُة تحت آخره.  مضاٌف إليه مجروٌر ، وعالمـُة جـرِّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

يصيح

الديك

فجًرا

فعٌل مضارٌع  .................. ، وعالمُة ................. الظاهرُة عىل آخره.

................. مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه ................. الظاهرُة عىل آخره.

ظرُف  ................. منصوٌب ، وعالمُة نصبِه ................. الظاهرُة عىل آخره.        

ب- ُأشـاِرُك في اإلعـراِب :
- يصيُح الديـك فـجـًرا.
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ج- ُأعِرُب ما يأتي :
ـه القطـار شـرًقـا. -1 َتـَوجَّ

جـرة. -2  ليسترح أبوك تحت الشَّ

-3  يحرس الشرطي المنـازل ليـاًل.

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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أتسلَّى وأتعـلَّم

ا يأتي داخَل خيمـِة الظُّروِف ، ُثمَّ أشطـُبـُه  أ - َأبحُث عن الظَّرِف المناسِب لكلِّ جملـٍة ِممَّ
وأضـُعـُه في الفراِغ المناسِب لـه.

13

مـاِل. ا منيًعا ..........................  زحِف الرِّ -1 ُتزَرُع األشجـاُر لتقَف سدًّ
-2 عنَد عبوِري للطَّريـِق؛ أنظُر ...........................  وشماالً.

ِجنَا ............................ .   -3 اِستغرَق حفـُل َتَخـرُّ
مِس واألرِض. -4 يحدُث الكسوُف عندما يقُع القمُر ........................  الشَّ

ِة الحرارِة ........................  . حـراويُّ بشـدَّ -5 يتميَّـُز اْلُمنَاُخ الصَّ
-6 ُطـْفـنَا ........................  الكعبـِة سبعَة أشـواٍط.

منيب

افيص

ي
م

ي
ن
ا

أ
م

ا
م
لو

ةو
ب

ع
ا
س

ح
ص

ن

روف خيمة الظُّ
ظرف املكان

ظرف الزمان
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ُف الظُّروَف داخَل الخيمـِة إلى ظرِف زماٍن وظرِف مكاٍن. ب- ُأصنِـّ

َف على كلمـِة  َتعرَّ يَة داخـَل الخيمـِة، ُثمَّ أكتُبها في الفـراِغ التَّالي أل ج- َأجمُع الحروَف المتبقِّ

مـاِن وظرف المكاِن. ـِة بظرِف الزَّ السـرِّ الخاصَّ

ظرف املكان
ظرف الزمان

.............................
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الدرس اخلامس  :  احلـــــــــــال

عاَد نبيٌل مَن المدرسِة ُمتعًبا، وجلَس ُقرَب المدفأِة 
نبيٌل  فشِرَب  الحليَب،  والدُته  له  ْت  َأعدَّ ُمرتجـًفا، 
جبيَن  الوالدُة  َلَمَسِت  قليٍل  وبعَد  ساخنًا،  الحليَب 
وَقِلَقًة،  خائفًة  الوالدُة  َبَدِت  محموًما،  فوجدْتُه  ابنِها 
وحاولْت خفَض حرارتِـِه بالماِء دوَن جدوى، وِحيَن 
اِنطلقتا مسرعَتْيِن  رأْت هنٌد وسعاُد أخاهما مريًضا، 

ه - أن : من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اللَّ
       -1 يعينا الحال وصاحبها في جمل معطاة.

       -2 ينشئا جماًل مفيدة يشتمل كل منها على حال.
       -3 يعربا الحال إعراًبا سليًما.

س- كيَف عاَد نبيٌل مَن المدرسِة ؟
باُعها عنَد ارتفاِع درجـِة حرارِة الجسِم ؟ تي يمكُن اتِّ س- ما اإلجراءاُت الَّ

حماولة للفهم

ـيٍّ . إلِخباِر والِدهما. حضَر الوالُد وأخَذ ابنَـُه إلى َأقرِب مركٍز صحِّ

َع  فـاَء العاِجَل، ُثمَّ ودَّ واَء المناسَب، وتمنَّى له الشِّ وهناَك فحَص الطَّبيُب  نبيـاًل، وكتَب لـه الدَّ
الوالُد وابنُـُه الطَّبيَب شاِكَرْين.

وِعندما عادا إلى البيِت، استقبَل أفراُد األسـرِة نبيَل َفِرِحيَن بِعودتِـِه.
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ال- التَّعريف بالحال وصاحبها : أوَّ

أمثلة للمالحظة

-1 عـاَد نبيٌل مَن المدرسـِة ُمتعـًبـا.
-2 شِرَب نبيٌل الحليـَب ساِخـنًـا.

ـُل الجمـلـَة األولى :  َأتأمَّ

س- كيَف عاَد نبيٌل مَن المدرسـِة ؟                               )عاَد نبيٌل ...........................(

س- ما الكلمُة التي بيَّنْت حاَل أو َهْيأَة نبيٍل حيَن حدوِث الفعِل )عاَد( ؟

                                                                                          )كلمُة )متعًبا( بيَّنْت حاَل نبيٍل(

س- ما نوُع كلمِة )متعًبا( ؟                 )اسـم( 

س- أنكرٌة هذا االسُم أم معرفـٌة ؟                 )نكرة( 

س- ما حركُة آخِرِه ؟ وعالَم تدلُّ ؟                            )الفتحُة ، وتـدلُّ على النَّصِب(

ى االسُم النكرُة المنصوُب الَّذي َبيََّن حاَل نبيٍل ؟     )حـال( س- ماذا ُيسمَّ

س- ما االسُم الَّذي بيَّنْت كلمُة )متعًبا( حالَتـُه ؟     )نبـيل( 

س- أنكرٌة أْم معـرفـٌة ؟    )معرفة( 

ى االسُم المعرفُة الذي بيَّنِت الحاُل َهْيأَتـُه ؟              )صاحب الحال( س- ماذا ُيسمَّ

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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ـُل الجملَة الثَّـانيـة : َأتـأمَّ

س- ما الكلمُة التي بيَّنْت حاَل الحليِب عنَد حدوِث الفعِل )شِرَب( ؟           )سـاخنًا(

ى هذه الكلمـُة ؟                   )......................( س- ماذا ُتسمَّ

ى كلمُة )الحليب( الَّذي بيَّنِت الحاُل حالَتُه أو َهْيأَتـُه؟        )......................( س- ماذا ُتسمَّ

ى )حال(. - كلُّ اسمٍ نكرٍة منصوٍب ُيبيُِّن حاَلة أو هيأة صاحبِِه عنَد وقوِع الفعِل ُيسمَّ

ى )صاحُب الحال(، ويكوُن معرفًة دائًما. - االسُم الذي ُتبيُِّن الحاُل حالَتُه أو هيأَتـُه ُيسمَّ

ُأعيُد قراءَة القطعـِة ، ُثمَّ َأْستخرُج منها أربعـَة أحواٍل ، وُأعيِّـُن صاحَبها :

احلــــال

صاحب احلال

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانًيا- التَّطابُق بيَن الحاِل وصاحبَِها :

أمثلة للمالحظة

     -1 عاَد نبيٌل متعـًبا.

     -2 عاَد نبيٌل وسالٌِم متعَبْين.

     -3 عاَد التَّالميـُذ متعبِيَن.

     -4 بدِت الوالدُة خـائفًة.

     -5 بدِت الوالدَتاِن خـائفَتيِن.

     -6 بدِت الوالداُت خـائفاٍت.  
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َل )عاَد نبـيـٌل متعـًبا( : ـُل المثال األوَّ َأتأمَّ

س- َأدلُّ على الحاِل وصاِحبها.

س- ما نوُع كلٍّ منهما : أمفرٌد ، أم مثنى ، أم جمٌع ؟

ـٌر ، أم مؤنٌث ؟ س- ما نوُع كلٍّ منهما : أمذكَّ

س- هل وجدت تطابًقا بيَن الحاِل وصاحبِها ؟ ما أوجـُه هذا التَّطابِق ؟

ـابقَة على بقيَّـِة األمثلـِة ، ُثمَّ ُأكمُل الجـدوَل : ُأطبِّـُق المناقشَة السَّ

صاحب احلـال احلـال

متعـبـًا
مـفـرد

ـر مـذكَّ

نبيـل
مـفـرد

ـر مـذكَّ

ر أم مؤنثمفرد أم مثنى أم مجع مذكَّ

مثنــى

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

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

ــر مذكَّ

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

جـمـع

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

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

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

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

مـؤنـث

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

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

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

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

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

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

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

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

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

متعَبـْين

نبيل وسالم
احلـال     

صاحب احلال

احلـال     

صاحب احلال
متعَبـْين

التَّالميذ

احلـال     

صاحب احلال
خائفة

الوالدة

احلـال     

صاحب احلال

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

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

احلـال     

صاحب احلال

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

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

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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الحـاُل تطابُق صـاحَبـهـا فـي :

- اإلفـراِد أو التَّثـنيـِة أو الجمـِع.

- التَّـذكيـِر أو التَّـأنيِث.

ـابقة )1(. أعرُب الحاَل في األمثلِة السَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

ر التالميذ والتلميذات بالعالمات اإلعرابية لنصب االسم : )1( ُيذكَّ
     - الفتحة للمفرد وجمع التكسير.
     - الكسرة لجمع المؤنث السالم.

     - الياء للمثنى وجمع المذكر السالم.
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الَقــاعــَدة :

الحـال : اسٌم نكرٌة منصـوٌب ُيبيُِّن حـالَة أو َهْيَئة صاحبِِه عنَد وقوِع الفعـِل.
صاحُب الحاِل : اسٌم ُتبيُِّن الحاُل حالَتُه أو َهْيأَتُه ، وهو معرفٌة دائًما.

تطابُق الحاُل صاحَبها في  :

ثنيِة أو اجلمِع  التَّذكرِي أو التَّـأنيِث اإلفراِد أو التَّ

مـثــال :

رجـَع اجلـنــديُّ ظـافــًرا.  
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ا يأتي في مكانِـها المناسِب ، وَأرسـُم دائرًة حوَل عالمـِة نصِب كلٍّ منها :  َأضـُع كلَّ حاٍل ِممَّ

1

)1( إذا كان صاحب الحال جمع غير عاقل ، يجوز أن تأتي الحال على وجهين :
        جمِع مؤنٍث سالٍم فيقال )وضعُت الكتَب مرتباٍت(. )أهديت الزهراِت منسقاٍت(،

       أو مفرٍد مؤنٍث فيقال : )وضعت الكتب مرتبًة ( و)أهديت الَزهرات منسقًة(.

ـالَة .................................................... .    -1 يؤدِّي المسلُم الصَّ

ضاِت ................................................... في مساعدِة المرضى.    -2 شاهدُت الممرِّ

   -3 اشتريُت الكتَب )1(  ............................................................. .

   -4 لُِيقبِِل النَّاُس على أعمالِهم ................................................. .

اِب . كَّ    -5 َقِدَمِت الحافلَتاِن ................................................... بالرُّ

   -6 مشى الطَّاووُس ................................................... بيَن طيوِر الحديقـِة.

ا متفانياٍتممتلئَتْيـنخاشًعانشيِطيـنمغلفاٍتُمتَبْخرِتً

َتــْدِريــبـــاٌت
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2

3

ا يأتـي، وأكتُبهـا في الفـراِغ : أختاُر الحاَل المناسبَة لكلِّ جملـٍة ِممَّ

عوديُّوَن في المملكِة .............................. .       )آمـنًا - آِمنِيَن - آمنوَن( -1 يعيُش السُّ

-2 تساعُد البناُت أمهاتُِهنَّ  ............................ .     )مسروريَن - مسرورًة - مسروراٍت(

ًقا - معلَّقاٌت (  -3 تبني الطُّيوُر األعشاَش  .............................. .          )معلَّقاٍت - معلَّ

)حـذًرا - حذرًة - حذراٍت(  ارَع .............................. .  -4 يجُب أن َتْعُبـَر البنُت الشَّ

اروخاِن .............................. .         )مسرًعا - مسرعان - مسرَعيِن(  -5 ينطلُق الصَّ

ـاقًة(  اَقين - خفَّ اًقا - خفَّ -6 يرفُع التِّلميُذ علَم المملكِة  .............................. .            )خـفَّ

ا يأتي : أستخرُج الحاَل وصاحَبها في كلِّ جملٍة ِممَّ

ًيـا في جباِل الكرا. -1 َأْدهَشني طريُق الهدا متلوِّ

وَن إلى المعالي جاهـِديـَن. -2 َيسعى المجدُّ

باِح. بًة طلوَع الصَّ دِت العصافيُر مترقِّ -3 غـرَّ

المِة. زًة بوسائـِل السَّ -4 اِستخدْم سيارَتك ُمَجهَّ

-5 أقبلِت الطِّفَلـَتـاِن باكيَتْيِن.

-6 رأْيُت النَّخـَل باسقـاٍت.

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

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

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

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

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

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

احلــال

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

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

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

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

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

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

صاحب احلال
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أضُع خطًّـا تحَت كلِّ حاٍل فيما يأتي ، ُثـمَّ ُأصنِّـُفها حسَب عالمتِـها اإلعرابـيَّـِة :

﴾  الملك. -1 قال تعالى :﴿ 

حلـِة غانِـَميِن.  ياَداِن من الرِّ -2 عاَد الصَّ

-3 تؤدِّي األمهاُت واجَبهنَّ سعيدات.

لْت َمـَها في الحديقـِة ُمْسَتْمتِعة بجمالِها. -4 تجوَّ

باُب طمـوِحيَن. -5 ُيعجبني الشَّ

-6 تعيُش األَُسـُر المسلمـُة ُمـَتماِسَكـة.

4

الكسـرةالـيـاءالفتحـة    
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َأستبِدُل كلَّ صورٍة بحـاٍل مناسبـٍة تـدلُّ عليها :

. .............................................    -1 َشِرَب أخوك العصيَر   
 

........................................... بيَن الغيوِم .    -2 ارتفعِت الطَّائرتاِن    

............................................. مظالتِهم.    -3 يسيُر النَّاُس تحَت المطِر   

. .............................................    -4 لبسْت هنُد الثَّوَب    

5

ا يأتي بحـاٍل مناسبـٍة : ُ كـلَّ فراٍغ ِممَّ َأمـأل

   -1 ُأِحبُّ البيـئَة  ............................................. .

ِم  ............................................. .    -2 َيسَتِمُع التَّالميُذ إلى المعلِّ

   -3 قطفُت الثَّمـرَتْيِن  ............................................. .

   -4 ُيِحبُّ النَّاُس التَّـاجَر ............................................. .

يـاُح  ............................................. .    -5 هبَِّت الرِّ

هاداِت ............................................. . ُم التِّلميذاُت الشَّ    -6 تتسلَّ

6
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ا يأتي بحيُث تشتمُل إجـابتي على حـاٍل مناسبـٍة : ُأجيُب عْن كلِّ سـؤاٍل ِممَّ

-1 كيَف عاَد المسلموَن من غزوِة بدٍر ؟                -............................................................

-2 كيَف تستقبُل أمُّك جـاراتِها ؟                                         -............................................................

-3 كيَف يذهُب أخواك إلى المدرسـِة ؟                       -............................................................

-4 كيَف ترى ساحَة المدرسِة في أثناَء الفسحِة ؟     -............................................................

-5 كيَف تخرُج النِّسـاُء من بيوتِهنَّ ؟                               -............................................................

-6 كيَف ُيشـرُب المـاُء ؟                                                            -............................................................

7

8
ا يأتي حـاالً في جملـٍة مفيـدٍة : أجعُل ُكـلَّ كلمـٍة ِممَّ

لـًة                      ......................................................................................................             مـرتِّ

         ضاحَكيِن            ......................................................................................................

          مبتهِجيَن             .......................................................................................................

           نشيـًطا                 ......................................................................................................
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األسـناُن في خـطٍر

يَن.  مستعدِّ وجيُشه  )رسابـة(  القائُد  يقُف  هشام،  فِم  في 
يقوُل القائُد : أتمنَّى أْن يأكَل هشاٌم بعَض الحلوى.

من  جيـٌش   ويبدُأ  الحلـوى،  بعَض  هشـاٌم   يأكُل  فعاًل 
األحمـاِض ............. األسـناَن.

موِم مهاجمُة  ـة السُّ وهنا يصيُح القائـُد رسابـُة : على سريَّ
اللِّثـةِ فوًرا !

ِر لهشام، فيتناوُلها هشاُم   كَّ ُم المرطباُت  المحالُة بالسُّ ُتقـدَّ
...................................... بمذاِقها.

ـِة  السـريَّ إلى  أوامَره  ويصِدُر  فرًحا،  رسابـُة  القـائد  يبدو 
الثَّانيِة بالهجـوِم.

 .......................... األسـناُن  صرخِت  األثناء،  تلك  في 
فقالْت سنٌّ ألُخرى : َأَتمنَّى أن يفعَل هشاٌم شيًئا لُِيوِقـَف هذِه 

الهجماِت. 

فتردُّ األخرى : إنَّني متأكدٌة من أّنـَه سينقُذنا مسرًعا.

وأخيًرا يحدُث ما يوقُف هجـوَم القاِئـد وجيِشـه ، يقوُل 
علَّمني  ما   ..................................... أسنانِي   سأنظُِّف   : هشاٌم 

ـٍة، وإلى أعلى وأسفل. الطَّبيُب ؛ أنظُِّفها في حركٍة دائريَّ

9
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يصرُخ القائُد : النَّجدَة النَّجدِة ! إنها فرشـاُة األسناِن.
فلنتراجْع مسرِعيَن.

ا يأتي في مكانِها المناسِب : ـابَق بوضِع كلِّ حاٍل ِممَّ   أ- ُأكمُل الموضوَع السَّ

ب- بعـَد قراءِة الموضوِع كامـاًل َأستخرُج ما يلـي :

 -1 حاالً وصاحَبها.     الحال : ...................   صاحب الحال ...................... 

 -2 حاالً عالمـُة نصبِها الياء.....................

 -3 فعاًل مبنيًّـا للمجهوِل ، ونائَب الفاعِل.               .................... ، .................... 

ج-      َأْنـِقـْذ أسناَنـك مسـرًعا.

أنصُح بالعبـارِة السابقـِة كالًّ مـن :

نـدى                              : ...................................................................................................

عمـر وعـلي               : ...................................................................................................

ندى وأثير وسميرة    : ...................................................................................................

مستمتًعاُمطبـًقامهـاجًمامذعورًة
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أ- مـثــاالِن معـربـاِن :
     -1 قـرأُت النَّصَّ كاماًل.    

10

إعـرابـــها  الكلمـة  

قرأُت

النصَّ

كاماًل

فعٌل ماٍض ،  والتاُء : ضميٌر متصٌل في محِل رفِع فاعل.

مفعوٌل به منصوٌب ، وعالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرُة على آخره.

حاٌل منصوبـٌة ، وعالمُة نصبِها الفتحُة الظاهرُة على آخره.

َبـْيِن. يوَف  ُمرحِّ -2 يستقبُل الوالداِن الضُّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

يستقبُل

الوالداِن

يوَف الضُّ

َبْيـِن ُمرحِّ

فعٌل مضارٌع مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آخِره.

فاعـٌل مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه األلُف ألنَّـه ُمـَثـنَّى.

مفعوٌل به منصوٌب ، وعالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرُة على آخره.

حـاٌل منصوبـٌة ، وعالمُة نصبِها الياء  ألنَّها مثنى.
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فعٌل ............... مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه ................ الظاهرُة على آخِره. 

................ مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه ................؛ ألنَّه جمُع مذكٍر سالٌِم 

مفعـوٌل به .................. ، وعالمُة ................... الكسـرُة ألنَّه جمـُع

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

حاٌل ................ ، وعالمُة ................ الياء؛ ألنها جمُع مذكٍر سالٌِم.

ب- أشـارك في اإلعـراب :
يَّـارات ُمنتبِهيَن.   ائـقوَن السَّ         -1 يقـود السَّ

يقوُد

السائقوَن 

السياراِت

ُمنتبِهنَي

        -2 لُِتـْسِدِل الفتيات الحجـاب محتشمات.

إعـرابـــها الكلمـة  

لُِتْسِدِل

الفتياُت

الحجاَب

محتشماٍت

مضارٌع    .....................  : تسدل  وجزم.        ...................... حرف  الالم 

 ......................، وعالمُة .......................  السكوُن الظاهُر على آخـِره.

فاعٌل ............... ، وعالمة ُ................   .................. الظاهرُة على آخِره.

 ................ منصوٌب ، وعالمُة نصبِه .................. الظاهرُة على آخِره.

 .......... منصوبٌة ، وعالمُة نصبِها الكسرُة ألنَّها جمع ............. .............. 

إعـرابـــها الكلمـة  
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ج- ُأعـرب مـا يأتـي :
لـة بالبضائع.        -1 غـادرِت السفن ُمحمَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

       -2 شاركت المؤمنات في الغـزوات مـداويات. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ـة ُمحرِميَن. اج أن يدخلوا مكَّ -3 على الحجَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

11
أتسلَّى وأتعـلَّم

سالٌِم سبَّاٌح )1(  ماهر، سِمَع صـوَت غريٍق وحاوَل إنقـاَذه.
ا  مـارًّ المتـاهَة  يعبَر هذه  أن  ، عليه  وإنقـاِذِه  الغريِق  إلى  الوصوِل  َن سالٌِم من  يتمكَّ كي 

بالطَّريـِق الَّذي يحتوي على كلماٍت تصلُح أن تكوَن أحـواالً.

)1( قال عمر بن الخطاب ـ ـ )علموا غلمانكم العوم وُمقاتِلَتكم الرمي .......... (  أخرجه أحمد و الترمذي وصححه أحمد شاكر واأللباني.
السباحة رياضة ممتعة ومفيدة ؛ ولكن قد ينتج عنها بعض الحوادث ، فيجب علينا أال نقترب من الشواطئ والبرك إال إذا كنا مدربين على السباحة كي 

ال نعرض أنفسنا للخطر.
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* أضُع كلَّ حاٍل في الفراِغ المناسب، ُثـمَّ ُأرتِّـُب األحداَث متسلسلًة بوضِع الرقـِم المنـاسِب 

َأمـاَم ُكلِّ حدٍث.

  حمَل سالٌِم الغريَق ..................................................  الوعي.

  وضَع سالٌِم الغريَق على األرِض ......................................... .

ـواحِل ............................................................ .   َقـِدَم أْمُن السَّ

  سبَح سالٌِم نحَو الغريِق ........................................................ .

  َسِمَع سالٌِم صوَت الغريِق .................................................... .

ـاطِئ.   انطلَق سالٌِم ..................................................    نحَو الشَّ

طمأنـه

سبح
مسعفني

باحة السِّ
المة السَّ

فاقدًا

الغريق

مستغيثًا

فز
عًاق

رس
م

فل
لط

ا

رصخ
ي

س
تنف

ال

جهًا
مت

ب
درَّ

يت

دًاً دَّ
مم

* أساعـُد سالِـًما في معرفـِة كلِّ حاٍل حتَّى يصَل إلى الغريِق.



الدرس السادس  :  الصـفــــــــــة

النَّعــاَمـــة
َقرَأْت وفاُء في إِْحدى الموسوعاِت العلميَِّة موضوًعا عن النَّعامِة َجاَء فيه :

النَّعـامـُة نـْوٌع مـن الطُّيـوِر ؛ وَلِكنَّها ال َتسـتطيُع الطَّـيـَراَن، وِهَي َأْضَخـُم الطُّيـوِر 
اْلُمعاِصَرة، وَمْوطِنُها األصِليُّ َصَحاري إِفريقـيَّة، وَجزيَرُة العـَرب، وَلها سـاقاِن طويلتان 
ريِع، ولها جناحاِن َقصيراِن وَذْيٌل َطويٌل ، ولها عنٌق ُمنَْتِصٌب،  ُتساعدانِها عَلى الَعْدِو السَّ
يـش، َينَْتِهي بَِرْأٍس َصِغيٍر ، وِمنْقاٍر ُمَفْلَطـٍح، وَتبيُض النَّعـامُة بْيًضا كبيًرا،  خـالٍ ِمـَن الرِّ
ُيَعدُّ أْكَبَر بْيِض الطُّيـوِر َحْجًما ، َوِريُش النَّعـاِم غاٍل َثِميٌن ، ُتْحَشى به الوساِئُد، وُتْصنَُع 

ِمنه المَراوُح الثَّميـنَُة.

ى النَّعــاُم  بالبِطِّيـخ، كما يْأُكُل اْلَحشـاِئَش واْلُحبــوَب ، َوَيْبَتِلـُع الِحجاَرة  وَيَتغـذَّ
ئاَب وُيِخيُفها،  غـيرَة؛ لَيْهِضَم بها ما يأُكُلُه. وللنَّعـاِم صوٌت َقويُّ ُمِخيٌف، ُيْبِعـُد به الذِّ الصَّ
َوُهَو َشـِديُد اْلُجْبِن سـريُع اْلَهَرِب َيْصُعُب َصْيُده، ولَِذلِك ُضِرَب بِِه اْلَمَثـُل في اْلُجْبن، 

َفِقيَل أْجـَبُن ِمْن َنعـاَمٍة.

 من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن الله - أن :
       -1 يعيِّنا الصفة والموصوف في أمثلة معطاة.

       -2 يعبِّرا عن صور معطاة بجمل تشتمل على صفات.
       -3 يعربا الصفة إعراًبا سليًما.

س- َأْيـَن َيعيُش النَّعـاُم ؟
س- مـا أبرُز صفاِت النَّعـامـِة ؟

حماولة للفهم
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أمثلة للمالحظة

فـة : ال- التعريف بالصِّ أوَّ

      -1 َينْتهي ُعنُق النَّعامـِة برأٍس صغيٍر.

    -2 ُيساِعُد النَّعامـَة على الجري ساقاِن طويلتاِن.

ـابقتين : ـُل الجملتين السَّ َأتأمَّ

نـِة ؟                             )أسمـاء( س- ما نـوُع الكلمـاِت الملوَّ

س- ماذا أفاَد ِذكُر كلمِة )صغير( بعد كلمِة )رأس( ؟

أِس(                  )كلمة )صغير( بيَّنَْت صفًة من صفاِت الرَّ

س- ماذا أفاَد ذكُر كلمِة )طويلتان( بعد كلمِة )ساقان( ؟

اقين(                                                                       )كلمة )طويلتان( بيَّنْت صفًة من صفاِت السَّ

ى كلٌّ من )صغير( و)طويلتان( ؟                                        )صفـة( س- ماذا ُيسمَّ

فـة؟                )اسٌم ُيبيُِّن صفًة في اسٍم قبله( س- إًذا ما هي الصِّ

ى االسُم الذي ُتْذَكُر صفـُته ؟                                            )موصـوف(  س- ماذا ُيسمَّ

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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ـمى موصوًفا. ى صفـًة ، وما قبَله ُيسَّ كلُّ اسٍم ُيبيُِّن صفـًة يف اسٍم قبَله ُيسمَّ

أمثلة للمالحظة

فـِة والموصوِف : ثانًيا - التَّطابُق بيَن الصِّ

-1 َينَْتهي ُعنُق النَّعامِة برأٍس صغيٍر.

ٍف. ُم الموسوعاُت مادًة شيِّقًة لكلِّ مثقَّ -2 ُتَقـدِّ

-3 ُيَساِعُد النَّعامَة على الجري ساقاِن طويلتاِن.

ـيَّادوَن الماهروَن َيْسَتطيعوَن صيَد النَّعـامـِة. -4 الصَّ

فاِت. -5 َتْحـترُم المعلِّمُة الفتياِت المثقَّ

َل )ِينْـَتـهـي ُعنُق النَّعامـِة برأٍس صغير(. ـُل المـثـاَل األوَّ َأتأمَّ

فِة والموصوِف ؟ س- َأدلُّ على الصِّ

س- ما نوُع كلٍّ منهما : أمفرٌد ، أم ُمَثنى، أم َجْمٌع ؟

ٌر ، أم مؤنٌث ؟ س- ما نوُع كلٍّ منهما : أمذكَّ

س- ما نوُع كلٍّ منهما : أنكرٌة، أم معرفٌة ؟

س- ما الحالُة اإلعرابـيَُّة لكلٍّ منهما ؟
فِة والموصوِف؟ س- هل َوَجْدت تطابًقا بين الصِّ

صغري

مفرد

مذكر

نكرة

جمرور

الصفـة

رأس

مفرد

مذكر

نكرة

جمرور

املوصوف

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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فُة تطابُق املوصوَف يف : الصِّ
- اإلفـراِد أو التَّثنيـِة أو اجلمِع.

- التَّـذكرِي أو التَّـأنيِث.
- التَّنكيـِر أو التَّعريـِف.

فع أو النَّصب أو اجلـرّ ()1(. - احلالُة اإلعرابـيَّـُة )الرَّ

ـابقَة على بقـيَّـِة األمثلـِة ، ُثـمَّ ُأكمُل الجـدوَل : س- ُأطبِّـُق المناقشَة السَّ

ر التالميذ والتلميذات بالعالمات اإلعرابية لرفع االسم ونصبه وجره. )1( ُيذكَّ
       - عالمات جر االسم : الكسرة للمفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم.     

       - الياء للمثنى وجمع المذكر السالم.

فـة             شيِّقة الصِّ

ة املوصـوف       مادَّ

مفرد أم مثنى
احلـالـة اإلعرابـيـةأم مجع

مفـرد

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

نكرة أم معرفة ر أم مونث مذكَّ

ُمَثـنَّى

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

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

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

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

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

نكرة

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

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

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

منصوب

منصوب

مرفوع

مرفوع

فـة       .................... الصِّ

املوصوف   ...................

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

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

فـة       .................... الصِّ

املوصوف   ...................

فـة             طويلتان الصِّ

املوصـوف       ساقـان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................
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الَقــاعــَدة :

ى الموصوِف. فـة : اسٌم يبيُِّن صفًة في اسٍم قبَله ُيسمَّ الصِّ

فُة املوصوَف يف تطابُِق الصِّ

الحـالـِة اإلعـرابيَِّة   اإلفراِد أو التَّثنيِة
أو الجمـِع

التَّذكيِر أو التَّأنيِث

مثـال :  اِْشتريُت ساعـًة ذهبيَّـًة.

التَّنكيِر أو التَّعريِف
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1
ا يأتـي : كِل صفًة مناسبـًة لكلِّ موصوٍف ِممَّ َأْخـَتـاُر من الشَّ

ُجَل ..........................................                -1 ُيِحبُّ النَّاُس الرَّ

اطِئ قاربيِن ...........................    -2 شاهدُت على الشَّ

ُف جسِمي بِمنَْشَفٍة ......................................    -3 ُأجفِّ

ـا. َم المهندسوَن ...........................مركًزا تِجاريًّ    -4 صمَّ

   -5 في جنوِب المملكِة جباٌل )1(  .....................................

)1( إذا كان الموصوف جمع غير عاقل يجوز أن تأتي الصفة على وجهين : 
        - جمع مؤنث سالم فيقال : )هذه جباٌل شاهقاٌت ( و)هذه ورداٌت متفتحاٌت(. 

        - أو مفرد مؤنث فيقال: )هذه جباٌل شاهقٌة ( و)هذه ورداٌت متفتحٌة(.

ا يأتـي : كِل موصوًفا مناسًبا لكل صفـٍة ِممَّ أختاُر من الشَّ

   -1 .................................... القارُس ُيـْؤذيني.

رجاِت.    -2 تناُل .................................... الطَّموحاُت أعلى الدَّ

يَف في .................................... جبلـيَّـٍة.    -3 قضيُت الصَّ

   -4 اِْشترينا للعيِد .................................... ُجـَدًدا.

َة .................................... سـاحليتاِن. اَم وجـدَّ مَّ    -5 إنَّ الـدَّ

2

الفتيات

مالبس

مدينتان

الربد

منطقة

صغريين
املبدعون

نظيفـة

شاخمات

الصادق

َتــْدِريــبـــاٌت
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فِة وخطَّين تحَت الموصوِف فيما يـأتــي : أضُع خطًّـا تحَت الصَّ

-1 قـال تعـالـى : ﴿ 

  ﴾ فاطر.

نا لوٌح  أسوُد ، وِمنَْضَدٌة  مستطيلٌة للمعلِِّم، ومقـاعُد مريحٌة  للتِّـالميِذ، وعلى  -2 في صـفِّ
نا نافذتاِن كبيرتاِن تطالن على حديقٍة  قين، وفي صفِّ الجداِر لوحـٌة ُيْكَتُب فيها أسماء الطُّالِب المتفوِّ

جميلٍة فيها أشجـاٌر ُموِرَقـٌة.

3

4
ُأدِخـُل )ال( التَّعريِف على كلِّ موصوٍف نكرٍة فيما يأتي ، وُأغـيِّـُر مـا يـلـزُم :

ـًة.                                      ............................................................... -1 زاَر األميُر جمعيَّـًة خيريَّ

-2 ُفْزُت بجائزتيِن ثمينـتيِن.                                       ...............................................................

-3 َأشرَف على المسابقِة معلِّموَن نشيطوَن.             ..............................................................

زًة .                               ................................................................ -4 اِْرَتَدِت الفتياُت ثياًبا ُمَطرَّ

-5 لْن ينهَض الوطُن إال بشباٍب مخلصين.              ...............................................................

كِل :  ُأالِحُظ حركَة كلِّ موصوٍف فيما يأتي، ُثمَّ َأْضبُِط صفَتُه بالشَّ
ـة في نهضِة البـالِد. -1 أسَهمت المرأُة السعوديَّ

-2 َرِكَب الفارُس الحصاَن األصيـل.
عيف. ِه ِمَن المؤمِن الضَّ -3 المؤمُن القوّي خيٌر عنَد اللَّ

-4 َشـاهْدُت في المعرِض سـيَّاراٍت مستعمالت.
ـة آللَئ وّضاءة. -5 صارت المدُن السعوديَّ

5
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6
َر إلى المؤنَِّث ، ُثمَّ المثنَّى والجمِع بنوَعْيهما، وأغـيِّـُر  ُل الموصوَف المفرَد المذكَّ ُأحـوِّ

ما َينْبـغي َتغيـيُره ُ :

ـُع إدارُة المدرسـِة التِّلميَذ الموهـوَب. ُتشجِّ

المفـرد المؤنث : .............................................................................

المثنى المـذكر  : .............................................................................

المثنى المؤنث  : .............................................................................

الجمع المـذكر : .............................................................................

الجمع المؤنث : .............................................................................

حيحـَة من بيِن القوسيِن : َأختـاُر اإلجـابـَة الصَّ

قَة (  قٌة - المشوِّ ًقا - مشوِّ َة ..................................... .                             )مشوِّ -1 قرْأُت القصَّ

-2 العلماُء ...................... َبَرُعوا في شتَّى العلوِم.      )المسلمين- المسلمون- المسلمان( 

الحاُت - صالحاٍت( الحاِت - الصَّ َه.             )الصَّ -3 النِّساُء ................................يتَِّقيَن اللَّ

ْيِن .......................... .       )منتظماٍت - المنتظَِميِن - منَتظَميِن( -4 تقُف التِّلميذاُت في صفَّ

ائـِد( ائـَد - الزَّ ائـُد - الزَّ َر ....................  في الجسِم.               )الزَّ كَّ -5 ُيْحِرُق البِنِْكْرَياُس السُّ

7
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8
ا يأتـي، ثمَّ أبـيِّـُن أهو ِصفـٌة أم مـوصوٌف :  أضُع اسًما مناسًبـا في كـلِّ مكاٍن خاٍل ِممَّ

................................. -1 اللَّبـُن غـذاٌء  ................................ . 

................................. -2 قطفُت ِمَن العنِب .............................ناضجتين. 

................................. ـيَّاراِت.  ُل حركَة السَّ -3 .............................الواسعُة ُتسهِّ

................................. -4 َيْشتري النَّاُس من التُّجاِر ................................ .   

.................................  -5 يفخُر الوطُن بـ .................................المخلصيَن. 

.................................  -6 تستجيُب النَّفُس للكلمِة ................................ .     

لهذا  نـَة  المتضمِّ المسـاحَة  ُن  ُألـوِّ ثم  حيِح،  الصَّ بإعرابِها  خـطٌّ  تحتها  كلمٍة  كلَّ  َأصُل 
فـِة والموصوف. اإلعراِب بلوِن الكلمـِة نفِسـها ، لتأكيِد التَّطابـِق بين الصِّ

9

ُم المصـنُع ُيكـرِّ
ـال المنتجين العمَّ

اِن مَّ ُيْصنَُع من زهر الرُّ
حــبر أحمـر

استمـْعُت إلى
قصيدَتْين وطنيَتْين

صفـٌة 
منصوبٌة
وعالمُة 
نصبـها
الـيــاء

صفـٌة 
جمـرورٌة
وعالمُة 
هـا جـرِّ
الـيــاء

مفعوٌل به
منصوٌب 
وعالمـُة
نصبِـه 
الفتحـة

صفـٌة 
مرفـوعٌة
وعالمـُة 

رفِعـها
الضمـُة

اســٌم 
جمـروٌر

وعالمـُة 
ه جــرِّ
الـيــاء

نائُب فاعل
مرفــوٌع 
وعالمــُة 
رفـِعــه 
الضمـُة
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ا يأتي بجملـٍة مفيـدٍة تشتمُل على صفـٍة مناسبـٍة : ُأعبِّـُر عن كلِّ صورٍة ِممَّ
10

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

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

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

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

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

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

َأقـصُّ من الجـرائِد أو المجالِت ثالثـَة إعالناٍت تشتمُل على صفاٍت وَأْلُصُقها.

11
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َأتخيَّـُل أنَّني عضٌو في جـماعـِة اإلعالِن المدرسـيَّـِة. 
ِل : ا يأتي في عباراٍت َتْشَتِمُل على صفاٍت كما في اإلعالِن األوَّ أكتُب إعالًنا عن كلٍّ ِممَّ

12

 ... هنا  من  تبـدُأ  الممتعِة  القـراءة  مفاتيُح   
المكتـبُة المدرسـيَُّة َمنْهٌل علميٌّ ، وداٌر ثقـافيٌَّة، 
يٌة. َجَمْعـنا لك فيها ِمَن الماضي  وأوقـاٌت مسلِّ
والمستقبـِل  الجديــِد،  والحاضـِر  العـريق، 

عيـِد .. َفَباِدْر بزيـارتِها. السَّ

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

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

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

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

املقصف

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

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

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

......................................................
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بيِع .. أكتُب أربعَة أسطٍر في  ـاِم الرَّ ـٍة في يوٍم من أيَّ اتَّفقِت األسرُة على القياِم برحلٍة بريَّ

ندوق(. حلـِة. )يمكُن االستعانة بكلماِت الصُّ وصِف هذه الرِّ

13

السامء الصافية

الرمال الذهبية

اخليام املنصوبة

هواء عليل
األعشاب اخلرضاء

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

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

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

....................................................................................................
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 أ- َنُموذٌج ُمْعَرب :
الِة المكتوبـِة.       ـَر عِن الصَّ       - لْن أتأخَّ

14

إعـرابـــها  الكلمـة  
لن

أتأخَر

عن

الصالِة

المكتوبـِة

حرُف نفٍي ونصٍب. 

فعٌل مضارٌع منصوٌب بلن وعالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرُة على آخِره.
والفاعُل ضميٌر مستتٌر تقديرُه ) أنا (.

حرُف جـرٍّ .

ِه الكسرُة الظاهرُة تحَت آخِرِه. اسٌم مجروٌر بـ )عن( وعالمُة جرِّ

ها الكسرُة الظاهرُة تحَت آخـِرهاِ. صفـٌة مجرورٌة ، وعالمـُة جـرِّ

 ب- أشـارُك في اإلعـراِب :    
  - بنى المسلموَن األوائـُل حضاراٍت عظيمـًة.    

بنى

المسلموَن
 

األوائُل

حضاراٍت

عظيمًة

فعٌل ........................... 

................. مرفوٌع ، وعالمُة رفعـِه .................؛ ألنَّـه جمُع مذكٍر سالٌِم.

صفٌة ................... ، وعالمُة .................. الضمُة الظاهرُة على آخـِره.

مفعـوٌل به ....................... ، وعالمُة  ...................... الكسرة الظاهرُة 
تحَت آخِره ألنَّه جمُع مؤنٍث سالٌِم .

.................... منصوبٌة ، وعالمُة نصبِها الفتحـُة الظاهرُة على آخِرها.

إعـرابـــها  الكلمـة  
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   ج- ُأعـرُب ما يـأتـي :
   -1 الكلمة الطَّـيِّـبة َصـدقـة.

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

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

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

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

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

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

هات الواِعيات شباًبـا صـالحيَن.      -2 ُتربِّـي األمَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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يفيَّـة في دولَتـْيِن عربيَتـْين.  -3 َقَضينـا اإلجـازة الصَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

بكِة الثَّانيـِة،  بكـِة األولى، وعن صفـاِت ثمرتِها في الشَّ جـرِة في الشَّ َأبحُث عن صفاِت الشَّ
ثم أكُتُب صفاِت كلٍّ منهما في مكانِـِه.

15
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....................................................................................................

أكلُت الثَّمـرَة اليانعـَة.

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

هـ

هـ

يف حديَقتِنا شجـرٌة ظليلٌة.
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ـُل ُكلَّ كلمٍة ُخطَّْت باألحمـِر فيما يأتي، ثم أضـُع خطًّـا تحَت الحـاِل وخطَّين  أتَأمَّ
فـِة : تحَت الصِّ

- َأكلُت التُّفاحَة الناضجَة.  - َأكلُت التُّفاحَة ناضجـًة. 

- عـاَد القـائـُد منتصـًرا.    - عـاَد القائُد المنتصـُر.          

ا.  - َقـَرْأَنا خـبًرا سـارًّ ا.     - َقـَرْأَنـا الخـبَر سـارًّ

- َنـَزَل مطـٌر  غـزيٌر.          - َنـَزَل المطـُر غـزيـًرا. 

- أقبَل التَّالميـُذ الفائزون.    - أقبَل التَّالميـُذ فائزيـن. 

فِة الدرس السابع  :  كيف ُأَمـيُِّز بني احلاِل والصِّ

أالحُظ وأْكتِشُف

فـِة بالنَّظِر إلى التَّعريـِف والتَّنكيِر في كـلٍّ منهما : أستطيُع التمييَز بين الحـاِل والصِّ

- الحاُل تكوُن ....................................  وصاحُب الحاِل ....................................  دائًما.

فــُة  ....................................  الموصـوَف في التَّنكيِر والتَّعـريِف. - الصِّ
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ا يأتـي : فـِة في كلِّ جملـٍة ِممَّ َأُخـطُّ خطًّـا تحَت الحاِل، وخطَّيِن تحَت الصِّ

يـاُه النَّائمُة مذعورًة. ئُب الخبيُث الحظيرَة، فاستيقَظِت الشِّ -1 َهاَجـَم الذِّ

راسـِة. غيراِت مقبالٍت على الدِّ -2 َأْبَصْرُت البناِت الصَّ

ٍة جائعٍة وجْدُتها خائفًة في الحديقـِة. -3 اِعتنْيُت بهـرَّ

-4 انتشَر رجـاُل الدفاع المدني حذريَن بيَن غرِف المنزِل المحترقـِة.

1

2
أجعُل كلَّ صفـٍة فيما يأتي حـاالً، وُأغـيِّـُر ما يلزم على نمِط األمثلـِة المحلولـِة :

ًبا. ُم الطالَب مؤدَّ َب.                     - ُيَحبُّ المعلِّ ُم الطالَب المؤدَّ - ُيَحبُّ المعلِّ

ـُر.                              - ............................................................... - وَصَل المسـافُر المتأخِّ

واَء المـرَّ .                                    - ................................................................ - َشـربُت الدَّ

افيُة.                            - ................................................................ مـاُء الصَّ - َأعجبتنِي السَّ

حـالصفـة

َتــْدِريــبـــاٌت
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ِسين. سون.                          - يتسابُق الالعبوَن متحمِّ - يتسابُق الالعبوَن المتحمِّ

- دخلِت األختاِن المبتسمتاِن.                              - ..........................................................

- وقَف المخطئوَن المعتذرون.                            - ..........................................................

- أبصْرُت الطَّائراِت المحلِّقاِت.                          - ..........................................................

ـا. ـا.                                          - أكـلـُت اللَّـحــَم مشـويًّ - َأَكْلُت لحـًما مشـويًّ

- سمعُت صـوًتا خافًتا.                                         -  ..........................................................

- وقَف أسـٌد مزمجـٌر .                                          - ..........................................................

- قطفُت وردتيِن متفتحتيِن.                                   - ..........................................................

حـالصفـة

حـالصفـة

3
أجعُل كلَّ حـاٍل فيما يأتي صفـًة ، وأغـيِّـُر ما يلـزم :

قًة.                     - .......................................................... اُم اللَّوحاِت منسَّ سَّ - عرَض الرَّ

- أقبلِت األغناُم متدافعًة على الماِء.                 - ..........................................................

- حلََّق العصفوراِن مغرَديِن.                              - ..........................................................

- رأيُت المعلِّميَن نشيطِيَن.                                - ..........................................................

- شاهَد فيصٌل الغريَق مستنجًدا.                       - ..........................................................
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ة أخرى في جمـٍل مفيـدٍة : ة ، وصفـًة مـرَّ أجعُل كلَّ اسـٍم مما يأتي حـاالً مـرَّ

4

احلـال                     حلَّ التِّلميـُذ  الواجَب  سهـاًل.

فة                    حلَّ التِّلميـُذ واجـًبا سهـاًل.   الصِّ

هـَل.                                أو حلَّ التِّلميـُذ الواجَب السَّ

سـهـاًل

احلـال                     .........................................................................
فة                         .......................................................................... الصِّ يـة ُمسلِّ

احلـال                     .........................................................................
فة                         .......................................................................... الصِّ

منتِظَريِن

احلـال                     .........................................................................
فة                         .......................................................................... الصِّ

كريـاًم
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ال- التَّعريُف بالعطِف وحـروفِــِه : أوَّ

الدرس الثامن  :  العطـــــــــف

أمثلة للمالحظة

-1 تسابَق محمٌد َوخالٌد َوصالٌِح في الَعـْدِو.

بـاِق. َم خالٌد َفمحمٌد في السِّ -2 تقدَّ

باِق وصَل خالـٌد ُثمَّ محمٌد ُثمَّ صالٌِح. -3 في نهايِة السِّ

-4 َتَسلََّم خالٌد الجائـزَة وَفِرَح بتهنئـِة زمالِئـِه َلـُه.

ه - أن : من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اللَّ
-1 يربطا بين الكلمات بأحد حروف العطف.

-2 يعربا المعطوف إعراًبا سليًما.
-3 يعبِّرا عن الصور بجمل مفيدة تشتمل على أسلوب عطفي.
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ـورَة المعـبِّـرَة عـنـه : َل ، والصُّ ـُل المـثـاَل األوَّ  َأتـأمَّ

)تسـابَق محمٌد َوخالٌد َوصالٌِح في الَعـْدِو(

باِق ؟      )خالد وصالح(   س- َمِن اشترَك مع محمٍد في السِّ

س- مـا الحرُف الذي َرَبـَط بين )محمد ، خالد ، صالح(، ودلَّ على أن )خالد وصالح(

باِق ؟          اشترَكا مع )محمد( في السِّ

        )حرُف الواو الذي ربط بين الكلماِت )محمد وخالد وصالح( (

س- إًذا على ماذا يدلُّ حرُف )الواو( ؟

     )يدلُّ على المشاركِة ، أي أن االسَم الواقَع بعد الواِو مشارٌك لالسِم الواقِع قبله في الفعِل(.

ى حرف )الواو( ؟                                        )حرف عطف(  س- ماذا ُيسمَّ

ى االسُم الواقُع بعَد حرِف العطِف )خالد - صالح( ؟                  )معطوف( س- ماذا ُيسمَّ

ى االسُم الواقُع قبَل حرِف العطِف )محمد( ؟                 )معطوف عليه( س- ماذا ُيسمَّ

س- ما نوُع كلٍّ ِمَن المعطوِف والمعطوِف عليـه ؟                                )اســم(

ـورَة المعـبِّـرَة عـنـه : ـُل المـثـاَل الثَّـانـي، والصُّ َأتـأمَّ

بـاق(. َم خالٌد فمحمٌد في السِّ )تَقـدَّ

ِم( س- في أيِّ شيٍء اشترَك )خالد( و)محمد( ؟                    )اشتركا في التقدُّ

ُمُهَما في وقٍت واحٍد، أم متعاقًبا ؟                                     )ُمَتعـاِقب( س- َأكاَن تقدُّ

الً ؟                                                         ).................................( باِق أوَّ م في السِّ س- َمْن تقدَّ

ُمناقشةٌ واستنتاٌج
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س- َمْن َتبَِعه مباشرًة ) أي جاَء عقبه دوَن مهلـٍة أو إبطاء( ؟                                    )محمـد(

س- ما الحرُف الَّذي ربَط بين الكلمتين )خالد ، محمد( ؟                            )حرف الفـاء(

س- إًذا على ماذا يـدلُّ حـرُف )الفاء( ؟              )يدلُّ على المشاركِة مع التَّرتيِب والتَّعقيِب( 

ى )حرف الفـاء( ؟                                                                         )حرف عطـف( س- ماذا ُيسمَّ

- ُأعيُِّن المعطوَف والمعطوَف عليه.

     )المعطـوف : ..................................،                 المعطوف عليه :  ..................................(

س- ما نوُع كلٍّ ِمَن المعطوِف والمعطوِف عليه ؟                    )........................................ (

ـورَة المعـبِّـرَة عـنـه : ـُل المـثـاَل الثَّـالـَث ، والصُّ َأتـأمَّ
باِق وصَل خالٌد ُثمَّ محمٌد ُثمَّ صالٌِح (. )في نهايـِة السِّ

س- في أيِّ شيٍء اشترك )خالد( و)محمد( و)صالح( ؟        )اشتركوا في الوصول(

ِل واإلبطاِء بين وصوِل كلٍّ منهم ؟     )نعم( س- هل ُهناَك فترة من التَّمهُّ

الً ؟           ) .............................. ( س- َمْن َوَصـَل أوَّ

س- َمْن َوَصـَل بعَدُه ؟                    ) .............................. (

س - من َوَصـَل آخًرا ؟        ) .............................. (

) س- ما الحرُف الَّذي ربَط بيَن الكلماِت )خالد، محمد، صالح( ؟     )الحرف ُثمَّ

س- إًذا على ماذا يدلُّ الحرُف )ُثمَّ ( ؟           )يدلُّ على المشاركِة مع الترتيِب والتراخي(

ى الحرُف )ُثمَّ ( ؟                                                          )حرف عطف( س- ماذا ُيسمَّ

- ُأعيُِّن المعطوَف والمعطوَف عليه ، وما نوُع كلٍّ منهما ؟

 ..........................                                                ..............................                                        ..............................
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ابـَع : ـُل المـثـاَل الـرَّ َأتـأمَّ
     )تسلََّم خالٌد الجائـزَة وفرَح بتهنئـِة زمالِئـِه لـُه(.

 - ُأعـيِّـُن حرَف العطـِف.                                 ) .........................................  (

 - ُأعيِّـُن المعطوَف والمعطوَف عليه.             )المعطوف : فرح، المعطوف عليه : تسلَّم(

س - ما نوُع كلٍّ منهما ؟                                    )فعـل(

أمثلة للمالحظة

ى حرُف  ُيسمَّ بواسطِة حـرٍف  بفعٍل،  فعٍل  أو  باسم،  اسم  ربـُط  : هو  العطف 
ى ما قبَله )معطوف عليه(، وما بعده )معطوف(.  العطـِف، وُيسمَّ

- ِمن حروِف العطِف :
الواو : تدلُّ على المشاركِة.

الفاء : تدلُّ على المشاركِة مع التَّرتيِب والتَّعقيِب.
ُثمَّ   : تدلُّ على المشاركِة مع التَّرتيِب والتَّراخي.

ثانًيا- إعـراب المعطوف :

-1 تسابَق محمٌد وخالٌد في العـدِو.

-2 حفظْت فاطمة القرآَن فالحديَث.

-3 العلُم خـيٌر ِمَن الجاِه والماِل.

-4 ال تلعْب ُثمَّ تترْك األلعاَب مبعثرًة.
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ُل األمثلـَة السابقـَة : َأتـأمَّ
ُد حروَف العطِف. - ُأحدِّ

- ُأعيُِّن المعطوَف والمعطوَف عليه في كلِّ مثاٍل.

س- ما الموقُع اإلعرابيُّ للمعطوِف عليه في كلِّ مثاٍل.

س- ما العالمُة الظاهـرُة على المعطوِف في كـلِّ مثاٍل ؟ وعالم تـدلُّ ؟

س- هل هناك تطابـٌق بيَن المعطوِف والمعطوِف عليـه في الحالـِة اإلعرابيَّـِة ؟

         ) نعم ، حيُث أن المعطوَف َتـبِـَع المعطوَف عليه في الحالـِة اإلعرابيَّـِة ( 

ُمناقشةٌ واستنتاٌج

املعطـوُف يتبُع املعطـوَف عليه يف احلالِة اإلعرابـيَّـة.

حروف 
العطف

المعطوف 
عليــه

العالمــة وداللتهـاالمعطـوفالموقـع اإلعـرابـي

-1 الواو

-2 الفاء

-3 الواو

-4 ُثمَّ

محمد

القرآن

الجـاه

تلعب

فاعٌل مرفوٌع

مفعوٌل به منصوٌب

اسـٌم مجــروٌر

فعٌل مضارٌع مجـزوٌم

خالد

الحديث

المـال

تترك

ُة وتدلُّ على الرفـِع ـمَّ الضَّ

الفتحُة وتدلُّ على النصـِب

الكسـرة وتدلُّ على الجـرِّ

السكوُن وتدلُّ على الجـزِم
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الَقــاعــَدة :

بـِط بيَن الجمِل. ُتستعمُل حروُف العطِف أيًضا للرَّ
بـُر مفيـٌد (. مـثـال : )االجتهاُد ضروريٌّ والصَّ

)حرُف  ى  ُيسمَّ حرٍف  بواسطِة  بفعٍل  فعٍل  أو   ، باسٍم  اسٍم  ربُط  هو   : العطف 
ى ما قبَل حـرِف العطِف )معطوٌف عليه(، وما بعده )معطوٌف(. العطـِف(، وُيسمَّ

- يتبُع المعطوُف المعطوَف عليه في الحالِة اإلعرابـيَّـِة.
مـثـال : كتبِت التِّلميذاُت األمثلـَة، ُثمَّ القاعـدَة.

من حـروِف العطـِف

تدلُّ على المشاركِة
مع التَّرتيِب والتَّراخي

تدلُّ على المشاركةتدلُّ على المشاركة
مع التَّرتيِب والتَّعقيِب

ثـمالفــاءالـواو

املعطوفاملعطوف عليه الواو
ثـم

الفـاء
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َتــْدِريــبـــاٌت

َأضُع دائرًة حوَل حرِف العطِف فيما يأتي :

-1 قـال تعالـى : ﴿ ﴾ النحل اآلية )125(.

-2 قـال تعالـى : ﴿  ﴾ سبأ اآلية )26(.

-3 قال رسول الله ـ  ـ : »والَّذي نفسي بيـده، ال يـؤمُن أحُدكم حتَّى أكـوَن أَحبَّ إليه 

من والِده ووَلِده« )1(.

-4 يركُع اإلمـاُم فالمأمـوُم.

-5 العمُل المنظَُّم يبدُأ بالتَّخطيِط ، ثم التَّـنفيـِذ.

اي. -6 شـِرْبـنا القهـوَة فـالشَّ

1

)1( رواه البخاري ، صحيح اجلامع برقم 7084.

117



أضُع كلَّ كلمٍة مما سبق في المكاِن المناسِب ، ثم أبـيِّـُن أهي معطوٌف أم معطوٌف عليه.

.......................... َم األمُم إال بالعلِم و ............................. .   -1  لن تتقدَّ

.......................... -2  فتح المسلموَن .................................. ، ثمَّ مصَر.  

هِر هالالً، ُثمَّ ................ في منتصِفه.     .......................... َل الشَّ -3  يكوُن القمُر أوَّ

.......................... كـاُب.                        -4  وقفِت الطَّائرُة فـ ............................. الرُّ

.......................... -5 إنَّ الجهَل يسبُِّب ............................. والمرَض.  

.......................... -6 المعلِّموَن يعلِّمون و............................. أبناَءنا.                          

2

3

بونالفقـراألخالقنـزلبـدًرا ـام   يهذِّ    الشَّ

أضُع حرَف العطِف المناسِب في كلِّ مربٍع خاٍل فيما يأتـي :

........ حرٌف. ........ فعٌل  -1 الكلمُة ثالثُة أنواٍع : اسٌم 

........ نحلُّ التَّدريباِت. رَس  -2 نفهُم الدَّ

     . ........ حشرًة كاملَة النُّموِّ ........ عذراء  ........ يرقًة  ها بيضًة  -3 تبدُأ النَّحلُة مراحَل نموِّ

مِس إلى  ........ المحيطات بفعل حرارِة  الشَّ يَّاٌت كبيرٌة من مياِه البحـاِر  ُل كمِّ -4 تتحوَّ

بـاَت  ........ مطـٍر يسقـُط بإذن اللَّـِه علـى األرِض؛ لُِينِعـَش  النَـّ بخـار سحـٍب  

........ البشـَر. الحيواَن 
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ـا يـأتـي : ُأعـيِّـُن المعطوَف والمعطوَف عليـه في كلِّ جملـٍة ِممَّ

ا بيَن القوسـين : ُأالِحُظ حركَة كلِّ معطوٍف عليه فيما يأتي، ُثمَّ أختاُر المعطوَف المناسَب له ِممَّ

ِة(  َة - األدلَّ ُة - األدلَّ َم المحاميُّ البراهيَن و ............................... .            )األدلَّ -1 قدَّ

-2 تعتـمـُد المملكـُة في اقتصـاِدها علـى النِّفـِط

راعِة( راعَة - الزِّ راعُة - الزِّ        ُثمَّ  ............................ .                                                    )الزِّ

َم  - المعلِِّم( ُم  - المعلِّ .              )المعلِّ فَّ -3 دخَل التَّالميُذ فـ  ............................... الصَّ

-4 غرَس الفالُح في الحقِل سدرًة و ............................. .  )نخـلٌة - نخلتان - نخلتين (

-5 علينا أن نتعاوَن و .............................. مجلَّـَة الفصِل.    ) نعـدُّ - نعـدَّ - ُنِعـْد(

4

5

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

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

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

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

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

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

املعطوف عليه

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

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

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

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

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

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

املعطـوف

-1 غسلُت الفاكهَة فالخضراواِت.

. -2 اشترَك المعلِّموَن والطَّلبُة في تنظيِم الحفِل الختاميِّ

-3 القاهرُة وتونُس من العواصِم العربيَِّة.

-4 أمسَك محمٌد بيِد األعمى ، ُثمَّ عبَر بِه الطَّريَق.

-5 كانْت حجرُة الجلوِس نظيفًة ومنظَّمًة.

ْر ، ُثمَّ َأجْب. -6 في االمتحـاِن َفكِّ
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كـِل كلَّ معطوٍف تحَتـه خـطٌّ فيما يـأتـي : َأضبُط بالشَّ

-1 تشتهُر األحساُء والقصيم بزراعـِة النَّخيِل.

رطـُة على األمـِن لياًل ونهـارًا. -2 تحافُظ الشُّ

عَب سهاًل. بِر والمثابـرة نجعُل الصَّ -3 بالصَّ

4- يستيقُط الطِّفُل من النَّوِم فيتوضأ، ُثمَّ يصلِّي. 

-5 المبتدُأ والخـبر مرفوعـاِن.  

-6 ليس اليتيُم الَّذي قد ماَت والـُده        بـل اليتيُم يتيـُم العلـِم واألدب.

7

6

ـُم المعنى بأسلوِب عطٍف : َن تحَتها ، ُثمَّ ُأَتَـمِّ َأتأمـَُل كلَّ صورٍة فيما يأتـي، وَأقـرُأ مادوِّ

............................  ........   .............................  ........ الً .............................   جِر يظهُر أوَّ يف الشَّ

اعِة إىل  تشرُي عقارُب السَّ
......................  ........   .....................

....................  ........ جاجُة ...................   الدَّ
عىل البيـِض.
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حيح لـُه ؛ ألكتشَف  َأتتبَّـُع مساَر كلِّ معطوٍف ومعطـوٍف عليه، ُثمَّ َأكتُبـُه أماَم اإلعـراِب الصَّ
التَّطابـَق بيَن كلِّ معطوٍف ومعطـوٍف عليـه :

8

قرأُت الجـريدة فالمجلَّة

أثنيُت على محمد وفاطمة

لحفاة ثمَّ األرنب وصلِت السُّ

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

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

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

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

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

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

اسٌم مجروٌر بعلى وعالمة
ه الكسرُة جرِّ

معطوٌف مجروٌر وعالمة
ه الكسرُة جرِّ

فاعٌل مرفوٌع وعالمة رفعه 
الضمُة

معطوٌف مرفوٌع وعالمُة   
رفعه الضمُة

مفعوٌل به منصوٌب
وعالمُة نصبه الفتحُة

معطوٌف منصوٌب
وعالمُة نصبه الفتحُة
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ُأكِمُل كلَّ فراٍغ بمعطوٍف أو معطوٍف عليه مناسٍب، ُثمَّ أضبُِط المعطوَف والمعطوَف عليه 

في كلِّ جملـٍة :

بيع ُثمَّ ............................................ . تاِء يأتي الرَّ -1 بعَد الشِّ

ة. -2 قصَد المعتمُر ................................................. ُثمَّ جـدَّ

ـيَّارَة فـ...................................... ِحزاَم األماِن. -3  َأركب السَّ

بع. -4 انتهِت اإلذاعُة المدرسيَُّة في ................................ والرُّ

-5 أتعلَُّم في المدرسِة القراءة و .......................................... .

-6 يتعـاوُن ......................................... واألّم في تربيِة األبنـاِء.

9

ا يأتـي في جملـٍة مفيـدٍة : أجعُل كلَّ معطوٍف عليـه ومعطوٍف ِممَّ

10

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

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

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

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

دق األمـانة والصِّ

الباب ثمَّ النَّافـذة 

ـاِئل والمحروم  السَّ

ياضيَّات فالعلوم الرِّ
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ُأمثِّـُل لِما يأتي في جمٍل مفيـدٍة :
- حرِف عطٍف يفيُد المشاركـَة مع التَّرتيِب والتَّعقيب.

........................................................................................................... -
- معطـوٍف مرفوٍع. 

........................................................................................................... -
- معطوٍف عليـه منصوٍب.

.......................................................................................................... -

11

12
آل ياســر

يِن  اٌر في الدِّ ا جاَء النَّبيُّ محمٌد -- برسالِة اإلسالم، دخَل ياسـر وسميَُّة وابنُهما عمَّ لمَّ
ا أغَضب أبا جهٍل، فأنزَل فيهم ألواًنا من العذاِب لكنَّهم َثبُتوا على اإليماِن  اإلسالميِّ  ممَّ
َل شهيـدٍة في  ة التَّعذيب، وبذلك كانت سميَّـُة أوَّ باللِه إلى أن اسُتشهَد ياسٌر  فسميَُّة من شدَّ
بوَن »صبًرا آَل ياسٍر  اإلسالِم. وقد قال عنهم رسوُل اللِه - - عندما مرَّ عليهم وهم ُيعذَّ

ُة« )1(. فإنَّ َمْوِعدكم الجنَـّ
ـرِك والمشركيَن،  ـاٌر يالقي ألواًنا من العذاِب مواصـاًل جهاَده ضَد الشِّ وظـلَّ ابنُهما عمَّ
وقد شارَك  مع رسوِل اللِه في غزوِة بدٍر، ُثمَّ  أحـد، ُثمَّ الخندِق، وعاَش حياَتـه مجاهدًا 

ين. إلى أن اسُتشهَد في موقعِة ِصفِّ

)1( حديث حسن صحيح ، صححه األلباين يف فقه السرية ص94.
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ا يأتي بجملٍة مفيـدٍة تشتمُل على أسلوِب عطـِف مناسٍب : ُق كاّلً ِممَّ أ- أقـرُأ القطعَة ، ُثمَّ ُأحقِّ

- ُأرتُِّب استشهاَد آِل ياسـٍر.

 ................................................................................................................................ -

اٌر. - َأذكُر ثالَث غزواٍت اشترَك فيها عمَّ

 ............................................................................................................................... -

ا يأتـي معطوًفا في جملٍة من إنشائـي : ب- أجعُل كلَّ كلمـًة ِممَّ

. ج - أعـرُب مـا تحَتـه خــطٌّ

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

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

ــالة استشهـدياســرالصَّ
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أ- مثـاالِن معـربـاِن :
ـالِة على طاعـِة اللـِه. بـِر والصَّ      -1 استعْن بالصَّ

13

فُء. مُس فيعمُّ الـدِّ  -2 تشرُق الشَّ

استعن

بِر بالصَّ

و
الِة الصَّ

على
طاعِة
اللِه

إعـرابـــها  الكلمـة  
فعلُ أمـر، والفاعُل ضميٌر مستتٌر تقديـُره )أنت(.

. البـاُء : حرُف جـرٍّ
ه الكسرُة الظاهرُة تحَت آخره. الصبر  : اسٌم مجروٌر ، وعالمـُة جرِّ

حرفُ عطٍف.
ه الكسرُه الظاهرُة تحَت آخره. معطوفٌ  على الصبِر مجروٌر، وعالمـٌة جرِّ

حرُف جـرٍّ .
ه الكسرُة الظاهرُة تحَت آخره ، وهو مضاف. اسمٌ  مجـروٌر، وعالمُة جرِّ

ه الكسرُة الظاهرُة تحَت آخره. لفُظ الجاللةِ مضاٌف إليه مجروٌر ، وعالمُة جرِّ

تشرُق

مُس الشَّ

فيعمُّ

فُء الدِّ

فعلٌ مضارٌع مرفوٌع ، وعالمُة رفعهِ  الضمُة الظاهرُة على آخره.

فاعلٌ  مرفوٌع ، وعالمُة رفعهِ الضمُة الظاهرُة على آخره.

الفـاء : حرُف عطٍف.
يعّم : فعلٌ  مضارٌع معطوٌف مرفوٌع، وعالمُة رفعهِ الضمُة الظاهرُة على آخره.

فاعلٌ  مرفوٌع ، وعالمُة رفعهِ الضمُة الظاهرُة على آخره.

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ج- أعـرب مـا يأتـي :
ـار سريـًرا وِخَزاَنـَتـْين.         -1 صنع النَّجَّ

ب- أشارك في اإلعراب : 
         - الطَّائـف والباحـة مدينتان سياحيَّتان.

إعـرابـــها  الكلمـة  

الطَّائُف

و

الباحُة

مدينتاِن

ِسياحيَّتاِن

....................  مرفوٌع ، وعالمـُة رفعـِه ....................  الظاهرُة على آخـِره.

حرُف  ...........................  

معطوٌف .................... ، وعالمـُة ....................  الضمُة الظاهرُة على آخـِره. 

 خبٌر     ......................... ، وعالمـُة .......................  األلف؛ ألنَّـه مثنى.

 ...................  مرفوعٌة ، وعالمـُة رفعها .................... ؛ ألنَّها ......................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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 ................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

-2 يتَِّصف المؤمن بالتَّواُضع ولِين الجانب.

-3 لِتـذاكر ثـمَّ تلعـب.

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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أتسلَّى وأتعـلَّم

14

بـًة : ُ المربَّعاِت بالحروِف الهجائـيَّـِة مرتَّ   أ- َأمـأل

َرقـاِم في األعمـدِة التَّاليـِة الحروَف الهجائـيَّـَة المقابلـَة لها َحَسَب التَّرتيِب  ب- َأْسَتبدُل باأل
ابِق ؛ ألَحُصَل على جملِة مفيـدٍة. السَّ

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

م التَّالي ؛ ألَتعرَف على تاريِخ إنشاِء وزارِة  كل المرقَّ ا َسَبَق في الشَّ ُن َأرَقاَم كلِّ عموٍد ِممَّ ج- ُألوِّ

ل وزيٍر لها ..................................  التربية والتعليم .................................. ، والَّتي كان أوَّ
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ة عىل ما سبق دراسته تـدريبـات عامَّ

قواعد تعلَّمتها ولن أنساها :

عـالمـاُت إعــرابِــهـا

فــِع الـــواو يف حالـِة الرَّ
األلـُف يف حالـِة النَّصِب

الـيــاُء فـي حـالــِة اجلـرِّ  

األسمــاء اخلمسُة

أخــوأبـــو

مـنـهــا
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األفعــال اخلمسـُة

الفعُل املبنيُّ للمعلوِم والفعُل املبنيُّ للمجهوِل ونائُب الفاعِل

يعـمـل يوا
تعمالن

تعملونيعمالن
يعملون

تعملني

َنـَشـــَر  

َيـْنُشــُر   
حفيُّ اخلـبـَر ُنـِشـــَر  الصَّ

ُيـْنَشــُر   
اخلـبـُر

نائب فـاعلمفعول بهفـاعل
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مان وظرف املكان ظرف الزَّ

العطـف

فـة احلـال والصِّ

المعطوفالمعطوف عليه

أقبل الطِّفُل المبتسُمأقبل الطِّفُل مبتسمًا

أماَم ـ فوَقصباحًا ـ عصرًا

ـٌد                                           وخـالٌد الفصَل    دخل محمَّ

فثمو
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َأستخرُج كلَّ اسٍم من األسماِء الخمسة، وُأبّيـُِن عالمـَة إعرابـِه :

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ )1(.

ِه ـ  ـ : »أنت وماُلَك ألبيَك « )2(. -2 قال رسوُل اللَّ

غر )3(. ـُه       ربَّـاك من عهِد الصِّ -3 وَأطـِْع َأباَك فإنَّ

-4 أبو المساكيِن هو جعفُر بُن أبي طالٍب.

-5 إنَّ أخاك َطْلُق الوجِه طيُِّب الكالِم.

-6 َمْن َحفَر ُحْفرًة ألخيِه وقَع فيها. 

1

2

)1( سورة يوسف اآلية )94( .              )2( صحيح اجلامع برقم )1486 (.            )3( اإلمام الشافعي.

ـابقِة، وَأكتبُه في الفراِغ مع مراعاِة الحالَة اإلعرابيََّة : َأختاُر لكلِّ جملٍة فعال من األفعاِل الخمسِة السَّ

-1 العلماُء ........................................  ِعْلَمُهم في خدمـِة اإلسالِم.

-2 ما أجمَل َأْن ........................................  الظَّـنَّ باآلخرين!

-3 ال ........................................  ِمْن رحمِة اللـِه.

َمْأنِينَـِة. -4 اِقرئي القرآَن كي ........................................  بالطَّ

ـي ........................................  لسعادتِنا. -5 َأبِـي وُأمِّ

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

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

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

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

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

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

عالمة اإلعراب

تشعريتيأسونيستثمرونيعمالنحتسنان
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كِل،  ا يأتي الطَّائرَة الورقيَّـَة التي تحمُل الظَّرَف المناسَب ، وأضبُِطـه بالشَّ َأختـاُر لكلِّ فراٍغ ِممَّ

باللَّوِن األصفِر، والَّتي تحمُل ظروَف  ماِن  الزَّ الَّتي تحمل ظروَف  الورقـيَّـَة  الطَّائراِت  ُن  ُألـوِّ ثم 

المكاِن باللَّوِن األخضِر :

َمْأنِينَِة ............................. بيتِِه. -1 يشعُر اإلنساُن بالطَّ

-2 يعوُد القطيُع ِمَن المرعى .............................. .

فُن ............................. مياِه البِحاِر والمحيطاِت . -3 تسيُر السُّ

-4 َحَمَلِت األمُّ َولِيَدَها ............................. ِذَراَعْيها .

-5 َتُحوُم الفراشاُت ............................. المصابيِح .

-6 ُنْشِعُل المواِقـَد ............................. .

ُل الفعَل المبنَـيَّ للمعلوِم إلى فعٍل مبنـيٍّ للمجهـوِل، وُأغـيِّـر ما يلـزم. ُأَحـوِّ

-1 َعَبَر سعٌد النَّهَر سباحـًة.                              ....................................................................

سائَل بعنايـٍة.                            .................................................................... -2 ينقُل البريُد الرَّ

ُة الحكايـاِت.                            .................................................................... -3 َتْسِرُد الجدَّ

ضُة المصابيَن بسرعـٍة.      .................................................................... -4 َأسعفِت الممرِّ

3

4

شتـاء
حـول

مساء

داخـل

فوق
بيـن
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في  جملـٍة  لكلِّ  مناسبًة  وحاالً  األولى،  المجموعـِة  في  جملـٍة  لكلِّ  مناسبـًة  ِصفـًة  َأضُع 

المجموعـِة األخرى، مع ُمراعـاِة أوُجـَه التَّطاُبـِق في كلٍّ :

5

6

ا يأتـي : ُأكمُل النَّاقَص في ُكـلِّ أسلـوِب عطـٍف ِممَّ

-1 َيتعاقُب اللَّيُل و .................................... .

ـريَن .................. ُمنِذريَن . سَل للنَّاِس ُمبشِّ -2 َأرسَل اللَُّه سبحانـه وتعالى الرُّ

ـاَن. مَّ -3 َيبيُع الفاكهيُّ .................................... والبرتقـاَل والـرُّ

-4 َشوينا اللَّحـَم .................. َأكْلـنَـا.

. -5 َقـَطـُر و .................................... تقعان على ساحِل الخليِج العربيِّ

-1 َقرأُت موضوعين .......................... .

-2 َأكتُب دروسي بخطٍّ ....................... .

-3 األوالُد .......................... محبوبون .

-4 التقيُت بالفتياِت ........................... .

ُمُّ أبناَءها ......................... .  -1 َتستقبُل األ

-2 َسمعُت الطِّفلين ............................. .

-3 َأعددُت الطعاَم ............................... .

-4 َيخُرُج الفالحون ................ إلى الحقوِل.
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بكـِة ، ثمَّ َأضُعه في الفـراِغ : َأبحُث عن المطلـوِب بيَن القوسيِن في الشَّ

)ظرف زمـان( -1 أقلعِت الطَّائرُة .................................... .  

)صفة مضبوطة(  -2 الَبْيُض ِغَذاٌء ....................................... .  

)ظرف مكان(  ائُح .................................... مصايِف المملكـِة .  َل السَّ -3 َتنَقَّ

)حرف عطف(  -4 تكثُر دوُر النَّشـِر ................................. الطِّباعُة في بالِدنا . 

7

نيب

و م م

حفس

ر ي ا

ةد ء
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َأستبعُد الكلمَة غيَر المناسبـِة من كلِّ مجموعـٍة ، ثمَّ أكتُب الجمَل صحيحـًة :

.............................................. 4-                                              .............................................. 1-

.............................................. 5-                                               .............................................. 2-

.............................................. 6-                                                .............................................. 3-

8

ُقـِرَع

ة احلصَّ

اجلرُس
فبدأت

اجلرَس

الفطائر
فوق

الشهيَّة
تبـاع

صباحًا
التليمذة

ًة ٌةمعربِّ معربِّ

القصيدة قرأت

أبناؤك

أبـاك
ْرك َيقدِّ

أبـوك

ر قدِّ

ة حصَّ
وممتعٌة

مفيدة

وممتعًة
احلاسوب

أسـرار

لتحافظني

عىل
صديقاتك

لتحافظي
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ا يأتـي بجملٍة مفـيـدٍة بحيث تشتمُل على المطلوِب المكتوِب  ُأعـبِّـُر عن كلِّ صورٍة ِممَّ
تحـتهـا :

9

)حـال(

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

)اسم من األسماء الخمسة(

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

)أسلوب عطـف(

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

)صفـة(

 .........................................................
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10

أ- ُأكمُل النَّـاقَص في النَّشيـِد الوطنـيِّ .
. ُد النَّـشيـَد الوطنـيَّ  ب- أنَت ُتـَردِّ

أنـِت ......................................................................................................

أنتما ......................................................................................................              

يجـُب عليكم أْن ..................................................................................... 

ُأكِمُل ما سَبـَق على نمـِط العـبارِة األولى.

ج- َرَفـَع المواطـُن عَلم بـالِده ُمْفـَتِخـًرا.

ُل الفاعَل إلى المثـنَّى ، ُثـمَّ إلى الجمِع بنوعـيـِه ، وأغـيِّـُر ما يلـزم. ُأحـوِّ

المثـــنــى       ....................................................................................................                   

جمع المذكر ....................................................................................................... 

جمع المؤنث .....................................................................................................

كِل ما تحَتـُه خـطٌّ . د- َأضبُط بالشَّ

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

ملسـطر ا ر  لـــنـــــــو ا حيــمــل 

طني   مـو ــــــــــا  ي

................................ املليُك  عاَش 

ء  لعليا ا و للمجد  عـــي  ِر ســـا

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

.......................................... ِدي  َردِّ

املسلمني فخَر  ِعشَت  قْد  َمْوِطنِي 

النشيـد الوطني
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11

اإلسَفـنــُج  

خوِر والنَّباتاِت الموجودِة َتحَت َسطِح  اإلسفنج حَيواٌن َيعيُش في قاع المحيطات ُمْلَتِصًقا بالصُّ

ابِق أنَّه َنوٌع من النَّباِت. ُك من مكاٍن إلى آخَر؛ لِذا َظنَّ النَّاُس في السَّ الماء، واإلسفنُج ال َيتحرَّ

ويُوجـُد  من اإلسفنِج  ما َيقُرُب من خمسِة آالِف نـوٍع، وَينُمو في أحجـاٍم مختِلَفٍة، وفي 

أشكاٍل وألواٍن َبِديعـٍة.

ى اإلسِفنُج بطريقٍة بسيطٍة فهو َيمتصُّ الماَء عن طريِق ُثقوٍب َصغيرٍة َتنتِشُر على سطِح  وَيتغذَّ

ِجْسِمِه، وَبعَد أن َيستخلَص ِمنه المواد الغذائيَّة واألُْكِسِجيَن، َيطرُدُه إلى الخارِج من فتحاٍت 

تي َدَخَل منها. وَقد  اِْستخدَم اإِلنسـاُن اإلسِفنج في النَّظافِة واالستحماِم منُذ  أكبَر من تلَك الَّ

ُقروٍن عديدٍة، إال َأنَّ  ُمعظَم اإلسِفنج المستخدِم في النَّظافِة ُينَتـُج صنـاعيًّا.

ـابقَة ، ثمَّ ُأجيُب : أ- َأقـرُأ الِقطعَة السَّ
ابِق َأنَّ اإلسِفنَج َنباٌت ؟ -1 لماذا َظنَّ النَّاُس في السَّ

تي َيدخُل اإِلسِفنُج في صناعتِها. -2 َأذكُر َبعَض المنتوجاِت الَّ

ب- َأستخرُج من القطعِة ما يأتي :
-1 حـاالً.                                                                       ......................................... 
-2 َظَرَف مكاٍن.                                                               ....................................... 

-3 اسًما معطوًفا ، وُأعيُِّن المعطوَف عليِه.  ......................... ، ............................ 

-4 صفًة مجرورًة ، وُأعيُِّن الموصوَف         ......................... ، ............................ 
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ج- ) ُيمَتـصُّ الماُء عن طريِق ثقوٍب صغـيرٍة (.

      َأبني الِفعـَل للمعلوم، وُأغـيِّـُر مـا يـلـزم.

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

د- )َيعـيـُش( َأجعُل الِفعَل الَمضاِرَع فِعاًل من األَفعاِل الخمسِة في جملٍة مفيدٍة.

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

هـ- ُأعـرُب ما تحَتـُه خـطٌّ .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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أتسلَّى وأتعـلَّم

12

كِل  ُ كـلَّ َفراٍغ بما هـو مطلـوب َبيَن القوسين ، وَذلك َبعَد  تجميِع الحـروِف مـن الشَّ َأمـأل
ـابـِق : السَّ

ِم ..........................  في نخاِع العظِم.                               )صفة(  -1 ُتصنع كرياُت الدَّ

-2 ُيستخدُم .........................  في تفتيِت األحجاِر وشقِّ األنفاِق وغيرها.  )نائب فاعل(

جر.               )فعل من األفعال الخمسة( ياُح العاتيُة ..........................  الشَّ -3 الثَّلُج والرِّ

ُن قطراُت النَّدى ..........................  .                                                          )ظرف( -4 تتكوَّ

-5 َماَت ُعمر بن الخطَّاِب ..........................  .                                                           )حال(

-6 َظَهَر اختراُع الهاتِف ثمَّ ..........................  .                                                   )معطوف(

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ع ح م ر ء ل د ي ا ن ت ف ط و ز

 11+7+12+13+14++10 7
5+8+13+7+6+8+9+10+7

 6+7+4+10+5+8
7+10+8+10

  7+6+2+15+3+13
1+7+4+10+5+10+7

1
2
3
4
5
6
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ـا بيَن القوسيِن اسًما مناسًبـا من األسماِء الخمسـِة ، وَأضُعـه في الفراِغ : َأختـاُر ِممَّ

-1 يدعو المسلُم لـ............................... بظهِر الغيِب.

)أخـاه - أخـيه - أخـوه(.

سول ـ ِ ـ .  -2 كان ............................... جهٍل من أشدِّ النَّاِس عداًء للرَّ

)أبـا - أبي - أبـو(.

-3 ُعـِرَف ............................... بفعِل الخـيِر.

)أخـونا - أخـينا - أخـانا (.

-4 َيْسَتِشيُر األبناُء ............................... .

) أبـوهم - أبـاهم - أبيـهم(.

-5 َألقى ............................... محاضرًة عْن َمَضارِّ التَّـدخيِن.

)أبـوك - أبـاك - أبيـك(.

-6 اِْحتِرموا ............................... األكبَر. 

)أخـوكم - أخـاكم - أخيـكم(.

أخترب معلومايت )أ(

1
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َأخـطُّ خـطًّـا َتحَت كـلِّ فعٍل من األفعاِل الخمسِة ، ُثـمَّ ُأبـيِّـُن عالمـَة إِعـرابِـِه :

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ طه .    ........................

عوَن التَّعليَم وطلبـَة العلِم .      ........................ عوديُّـون ُيشجِّ -2 القادُة السُّ

-3 لن َتنالي النَّجاَح إال على ِجْسـٍر من َتـَعـٍب .      ........................

افـِة.      ........................ -4 أحمُد ومحمٌد يشتركان في فريِق الكشَّ

ُل الِفعَل المبنيَّ للمجهوِل إلى فعٍل َمبنيٍّ للمعلوِم، وُأغـيِّـُر ما َيـلـزم : ُأحـوِّ

2

3

الفعـل املبنـي للمجهول                                                                           الفعل املبنـي للمعلـوم

-1 ُفِرَش البيُت بالّسجاِد اجلميِل.                              -1 ...................................................

ِة.          -2 ................................................... عايُة لذوي االحتياجاِت اخلاصَّ ُم الرِّ -2 ُتَقدَّ

تاِن بمهـارٍة.                                         -3  .................................................. ْت احللَّ -3 ُقصَّ

-4 ُينَقُذ املحتجزون َداخَل احلريِق.                            -4 ...................................................
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ا يأتـي ظرًفا مناسًبا مضبوًطا ، ثمَّ ُأصنِّـُف الظُّروَف بوضِع كلٍّ منهما  َأكتُب في كلِّ فراٍغ ِممَّ

في المنطاِد الخاصِّ بـِه :

   -1 التحقُت بمركِز تدريِب الحاسِب ..................................... .

ـُه ..................................... األغصاِن.    -2 َيبني العصفوُر ُعشَّ

   -3 َتنـِزُل األمطاُر في بالِدنا ...................................... 

   -4 َتختفي الحشراُت ..................................... األحجـاِر.

ـها.    -5 َتسـيُر الِفراُخ ..................................... ُأمِّ

4

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

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

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

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

ظرف الزمان

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

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

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

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

ظرف املكان
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َأقـرُأ الجمَل اآلتيـَة ، وَأكُتُب كلَّ كلمـٍة َتحَتها خطٌّ في العمـوِد المناسِب :

اِج القادمين من كلِّ مكاٍن. -1 امتألْت ساحُة الحرِم بالحجَّ

واُر المتحَف مسـرورين. -2 َغاَدَر الزُّ

ـوِء. الُح َخيٌر من جليِس السُّ -3 الجليُس الصَّ

-4 ُتخِرُج األرُض نباًتا طيِّـًبا.

سالـَة صابـًرا . -5 َحَمَل النبيُّ محمٌد -ِ- الرِّ

المعطوِف، وخطَّين  ثمَّ َأخطُّ خـطًّـا َتحَت  يأتي،  العطِف فيما  َأرسُم دائرًة َحوَل َحرِف 
َتحَت المعطوِف عليِه :

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾  إبراهيم اآلية )33(.

-2 قال تعالى : ﴿  ﴾ البقرة اآلية )22( .

-3 عن عائشَة رضَي الله عنها قالْت : قلُت يا رسـوَل اللِه ، على النِّساِء جهـاٌد ؟

       َقـاَل : »نعم عليهنَّ ِجهـاٌد ال ِقَتـاَل فـيـه : الحـجُّ والعـمـرُة « )1(.

ِة. ائلِة ، ثمَّ الغازيَّ ُة الجامـدُة إلى الحالِة السَّ ُل المادَّ -4 بالتَّسخيِن َتتحوَّ

هوِل. وابي والسُّ -5 َأطلَّ العيـُد في ثوٍب جميٍل                     َيطوُف على الرَّ

5

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

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

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

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

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

صفـة

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

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

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

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

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

حــال

6

)1( صحيح سنن ابن ماجه برقم 2362 .
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كِل : َأكتُب الموقَع اإلعرابيَّ لكلِّ كلمٍة ُخطَّْت باألزرِق ، ُثمَّ َأضبُِطها بالشَّ

7

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

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

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

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

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

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

املـوقـع اإلعـرابـي

ُه بالعـدِل واإلحسان. -1 َيْأمـُر اللَّ

ٍة في بطِن الغزاِل. -2 ُيـْؤَخُذ المسك من ُغـدَّ

ـِه واثـًقا من نصِر الّلِه . -3 ُيدافع الفلسطينيُّ عن حقِّ

-4 البحُر َعاَلٌم زاِخـر بغرائِب الكائناِت الحـيَّـِة. 

ـِة. عوديَّ -5 َتقُع َهضبـُة َنجٍد َوْسط المملكِة العربيَّـِة السُّ

-6 أخـوَك َمْن صدَقَك النَّصيـحـَة.

ا يأتـي ، ثمَّ أضُع كال منهما في جملتيِن مفيدتيِن بحيث يكوُن في األولى  أختـاُر اسميِن ِممَّ
صفـًة وفي األخرى حاالً :

ـُة غاليٌة حَّ  الصِّ

8

 ُمْحَتِشماتُمْفَتِرسَمْكُسوَرةمْهِمَلْينهادئ

صفــة  :           .........................................................................
حــال  :          ..........................................................................

صفــة  :           .........................................................................

حــال  :            .........................................................................
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بطعاِمِه  يهنُأ  حيث  سعيًدا،  يعْش  ِة  حَّ بالصِّ يتمتَّْع  َفَمْن   ، عظيمٌة  نعمٌة   ـُة  حَّ الصِّ

وشرابِِه، ويناُم مرتاًحا ، ويستيقُظ صباًحا وهو نشيٌط، وُيؤدِّي واجَبُه كاماًل.

تُِكم، فال  َتْعَتنُوا بصحَّ أن  فالواجُب عليكم   ، وإذا رغبُتْم أن تعيشوا حياًة هنيئًة 

ُتهمِلوا نظافَة أجساِمُكم ومالبِسُكم وَمْأَكِلُكم وَمْشَربُِكم، وَتَخـيَُّروا الطَّعاَم الجيَِّد، 

تعيشـون  وبذلك   ، احـِة  الرَّ من  قسًطا  وُخـُذوا  المْرضى،  وابتعـِدوا عن مخالطـِة 

أقويـاَء وُسعـداَء.

عايِة  ِة شعبِها، فقد َهيََّأْت له أسباَب الرِّ شيـدِة على صحَّ ونظـًرا لِحرِص حكومتِنا الرَّ

واَء وكلَّ  دْتها بكلِّ وسائِل العالِج ، ووفَّرِت الدَّ حيَِّة، فأنشَأِت المستشفياِت َوَزوَّ الصِّ

وسائِل مقاومِة األمراِض المعديِة ، َفْليبارِك اللَُّه جهوَدَها.

9

ـابقَة ، ثـمَّ ُأجيُب : أ- َأقـرُأ القطعـَة السَّ

ـتِنا ؟ -1 كيَف ُنحافِـُظ على صحَّ

ـيَّـِة ؟ حِّ عايـِة الصِّ -2 ما الجهوُد التي بذَلْتها المملكُة لتوفيِر الرِّ

ب- َأستخـرُج ما يأتـي :
     -1 فعاًل من األفعاِل الخمسِة منصوًبا.        ) ............................ (

     -2 ظرًفا ، وأذكـُر نوَعـُه.                                   ) ............................ ،  ............................ (

     -3 حـاال.                                                             ) ............................ ،  ............................ (

     -4 صفًة مرفوعـًة ، وأخرى منصوبـًة.                 ) .......................... ،  ........................... (
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عِب(.   واَء للشَّ ج- )وفَّـَرِت الحكومـُة الـدَّ

      أبني الفعـَل للمجهوِل ، وأغـيِّـُر ما يلـزم.  

) ................................................................................................................. (      

ـتِـِه ( د- )ُهو َيهتـمُّ بصحَّ

     )ُهما ......................................................................  (

      )أنُتم ......................................................................  (

      )أنت .....................................................................  (

      ُأْكِمـُل النَّـاقـَص فيما َسـَبـَق.

صيِّ (. ـٌد طبيٌب في مستشـفى الملِك فيصـٍل التَّخصُّ هـ-  )محمَّ

د( اسمًا من األسماِء الخمسِة مَع مراعـاِة الموقِع اإلعرابـيِّ .       َأْستبِدُل بَِكلِمَة )محمَّ

...................................................................................................................................           
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- ُأعـرُب مـا يأتـي :
-1 ال ُتهِملوا نظافـة الجسم والملبس.

حيَّـة في كل حـّي. -2 ُأنِشَئت المراكـز الصِّ

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

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

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

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

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

 ..................................................................................................................
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َأبحـث في ذاكرتي عن أفعـاٍل خمسٍة مناسبـٍة للجمـِل اآلتيـِة، ثمَّ أكُتـُبـها بصورٍة صحيحـٍة :

-1 يقصُد النَّاُس الحدائـَق كي ................................................

ـِة. -2 المواطنوَن ...............................................على نظافـِة المنشـآِت العامَّ

ِري في عواقـبِـِه. -3 ال ...............................................على عمٍل قبَل َأْن ُتـفكِّ

-4 أنُتما َلْن ...............................................عن فعِل الخـيِر.

أخترب معلومايت )ب(

1

2
ا يأتي ، ثمَّ أذكُر عالمـَة رفـِعـِه : َأستخـرُج نائَب الفاعِل من كلِّ جملـٍة ِممَّ

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

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

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

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

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

نائب الفاعل

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

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

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

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

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

عالمة رفعه

-1 قال تعالى : ﴿  ﴾ عبس.

بَّـاكاِن لِتجديـِد هـواِء الُغرفـِة. -2 ُفتَِح الشُّ

ـاريـِة. -3 ُيـْرَفع العلم فوَق السَّ

-4 ُهـِزَم المشركون في َغزوِة بـدٍر.

-5 ُتحَترُم إشـارات المروِر.
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3

4

ُن إجـابتي مـا هـو مطلوٌب  ا يأتي إجـابـًة كاملـًة بحيث تتضمَّ أجيـُب عن كلِّ سـؤاٍل ِممَّ
بـيـن القوسـين :

ياضِة ؟         )ظرف زمان( -1 متى ُتِحبُّ ممارسـَة الـرِّ
  ...............................................................................           

-2 كيف تقرُأ القـرآَن ؟                )حـــال( 
  ...............................................................................           

)ظرف مكان( ة ؟         -3 أين تقُع مدينـُة جـدَّ
  ...............................................................................           

-4 َسـمِّ ثالَث دوٍل عربيٍَّة في قارِة آسيا.                  )اسم معطوف(
  ...............................................................................           

رافـُة ؟                       )صفـــة(  -5 بماذا تتميَّـُز الزَّ
  ...............................................................................       

-6 َمْن يرافـُق عليًّا إلى المسجـِد ؟                                            )اسم من األسماء الخمسة(
  ...............................................................................           

فـَة فيما يأتـي إلى حـاٍل ، وأغـيِّـر ما يلـزم : ُل الصِّ ُأَحـوِّ
افي.                              ...................................................... .   -1 ُيْخِرُج النَّحُل العسَل الصَّ
ـاُل المنتجون.                                     ................................................... . -2 ُيعجبني العمَّ
-3 َقَطَف المزارُع الثَّمرتيِن النَّاضجتيِن.                       .................................................. . 
افئَة.                            ................................................... .  ـَة الدَّ مـُس األشعَّ -4 ُترِسُل الشَّ
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5
ُأعلِّـُل نصَب كلِّ اسـٍم ُخـطَّ باألحمِر فيما يأتـي :

سوُل -- أبـا بكٍر أْن ُيصلَِّي بالنَّاس. -1 َأمر الـرَّ
  ...............................................................................            

-2 شاهدُت برنامًجا هادًفـا على شاشـِة التِّلفاِز .
  ...............................................................................           

ـٌة يـوَم الخميس. -3 ُعـِرَضْت ُأْمِسـيٌة شعريَّ
  ...............................................................................            

-4 تابعُت البرنامَج اإلذاعيَّ مستمتـًعا.
  ...............................................................................            

يَخ والطَّبيَب على مشاركتِهما. ُم البرنامِج الشَّ -5 شكَر مقـدِّ
  ...............................................................................           

ـاعـُر قصيـدًة أماَم الحاضريَن . -6 ألقى الشَّ
  ...............................................................................            

كِل : َأضُع مكاَن النُّقِط كلمًة مناسبًة ، وَأضبُطها بالشَّ

ـِة ، وهي العاصمُة  عوديَّ مـِة .................................... المملكِة العربيَّـِة السُّ ـُة المكرَّ تقـُع مكَّ
ُه  بالمسجِد ....................................  َفها اللَّ .................................... للعالِم  اإلسالميِّ ، وقد شـرَّ

الَّـذي يضمُّ الكعبـَة .................................... ، والمسلمون يقصدوَنها من أقطاِر األرِض للحـجِّ 
ُتهيِّـُئ لهم المملكُة الخدماِت  عـايـَة حيث  َفـَيِجُدون األمَن والرِّ و.................................... ، 
وا شعـائـَر اللِه، ثمَّ َيُعوُدوا إلى أوطانِهم ....................... . ـيَّـَة واالجتماعيَّـَة ؛ َكْي ُيـؤدُّ حِّ الصِّ

6
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سـباُق الحركاِت

ِة ...............  الكسـرِة  ـمَّ جرى سباٌق بين الحركاِت الثَّالِث :  الفتحِة ...............  الضَّ

في ملعِب اللُّغـِة عصًرا.

َر  َصفَّ أن  إلى  لها،  عًة  الحروُف مشجِّ وَهَتَفِت  األعالُم،  ُرفَِعِت  كُض حيُث  الـرَّ بدَأ 

دِة الكسرُة َتَلتها  باق، وكانْت أولى الواصالِت إلى النُّقطِة المحدَّ الحكُم معلنًا انتهاَء السِّ

مِت الياُء تهنُِّئ  ُة ...............  الفتحُة، وسرعاَن ما اندفعِت الحروُف ُمَهنَِّئًة حيُث تقدَّ مَّ الضَّ

َة، أما األلُف جاءت متهاديـًة نحو الفتحـِة. مَّ الكسرَة فهي تناِسُبها، والواُو هنَّأِت الضَّ

7

ابقـَة ، ثمَّ ُأكملها بوضِع ما سقـَط من أحـرِف العطـِف  أ- َأقـرُأ القطعَة السَّ

ا يلـي : ب- ُأجيُب عـمَّ

-1 أيُّ الحركاِت أقـوى ؟

-2 أيُّ الحروِف تناسُب الحركاِت الثَّـالِث ) الكسرة - الضمـة - الفتحـة ( ؟

ج-  َأستخـرُج مـن القطعـِة ما يـأتـي :

-1 صفـًة.                                                        ) ............................ (

-2 نائَب فاعٍل.                                                ) ............................ (

-3 ظرَف زماٍن ، وظرَف مكاٍن.                    ) ............................ ( ) ............................ (

-4 حاالً، وأعيِّـُن صاحَبها.                            ) ............................ ( ) ............................ (
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د- جرى سباٌق ......................................   بيَن الحركاِت الثَّـالِث.

    جرى ِسباقان ......................................   بيَن الحركاِت الثَّـالِث.

ا سبَق بصفـٍة مناسـبـٍة. ُ كلَّ فـراٍغ ِممَّ َأمـأل

ُأمثِّـُل لما يأتي في جمٍل مفيـدٍة :

- فعٍل من األفعاِل الخمسِة مجـزوٍم.

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

- حاٍل عالمـُة نصبِها الفتحـُة.

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

- ظرِف مكـاٍن.

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

- فعٍل مبنـيٍّ للمجهوِل.

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

- حرِف عطٍف يفيُد المشاركـَة والتَّرتيَب مع التَّراخـي.

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

- اسـٍم من األسـماِء الخمسِة مجـرور.

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

8
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9
ُأعــرُب مـا يـأتـي :

كـر الَحكيم. -1 ُأفـُتـتِح الحفل بآَيـات من الذِّ

-2 لن يتخلـَّف أبوك عن حفل المتفوقين.

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

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

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

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

 ...................................................................................................................
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-3 َتْستمع َلطيفـة ونوَرة إلى القرآن ُمنِْصَتـَتـْيـن.

د األذكـار صباًحـا ومسـاء. -4 ُأردِّ
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 ...................................................................................................................
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 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
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ا بيَن القوسـين : حيحَة ِممَّ أختـاُر اإلجابـَة الصَّ

-1 يعيُش المسلموَن ............................. .                          )متحاًبا - متحابيَن - متحابوَن(

-2 ال .............................. في ضوٍء ضعيٍف .                          )تقرئين - تقرؤون - تقرئي(

يُة - المسلِّيِة( يَة  - المسلِّ  -3 ُيِحبُّ األطفاُل القصَص ............................. .             )المسلِّ

)كليتين - كليـًة - كليتـان( -4 ُافُتـتَِحت ............................. للعلوِم الطِّبيـِة.         

راُء( راِء  -  الضَّ راَء  - الضَّ راِء و ............................. .                 )الضَّ َه في السَّ -5 نحمُد اللَّ

َج ............................ في جامعِة الملِك فيصل.           )أخيـك - أخـاك - أخوك( -6 تخرَّ

كِل مـا أمكن : ُ كلَّ فراٍغ باسٍم مناسٍب حسبما بين القوسيِن، ثمَّ َأضبُِطـُه بالشَّ َأمأل

)حــال(  -1 عاَد النَّاجُح .............................. .                   

)نائب فاعل(  -2 ُرِسَم .............................. جميٌل.                           

رداء صحـابيٌّ جـليٌل .                   )اسم من األسماء الخمسة( -3 .............................. الدَّ

)ظــرف( حِب.                     -4 حلَّقِت الطَّائرُة ............................. السُّ

)معطـوف( -5 اشتريُت من المكتبِة قلًما و ............................ . 

)صفــة( ُث مع والديَّ بصوٍت ............................. .        -6 أتحدَّ

2

أخترب معلومايت )ج(

1
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ـا هو َمْطلـوب بيَن القوسـين :  ُأجيـُب عمَّ

ُق     )َأجعُل الفعَل المضارَع فعاًل من األفعاِل الخمسِة في جملٍة مفيدة(. -1 يتصدَّ

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

ـديـِق.  -2 يقبُل محمٌد العـذَر من الصَّ

       ) َأبني الفعَل للمجهوِل ، وُأعيُد كتابـَة الجملِة صحيـحـًة (.

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

ُل الحـاَل إلى صفـٍة (. -3 وقَف التَّالميُذ ُمنْشـِدين.     ) ُأحـوِّ

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

-4 َتعلَّْم ِمن أخيك اللُّطَف في المعاملِة.    

       ) َأذكُر الموقَع اإلعرابـيَّ ، والعالمَة اإلعرابـيَّـَة لما تحَتـه خطٌّ (.

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

فِّ . راُت مسرعاٍت إلى الصَّ 5 - َقِدَمـِت الفتياُت المتأخِّ

فـِة ، وخطَّيِن تحَت الموصوِف (.          ) َأضع خطًّا تحَت الصِّ

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

كِل (. -6 العنُب ) َأجعُل االسَم معطوًفـا في جملٍة مفيدٍة ، وَأضبُِطـه بالشَّ

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

3
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ُل االسَم الَّذي تحته خطٌّ من صيغـِة  المفـرِد  إلى المثنى المناسب، ثمَّ الجمـِع المناسـِب،  ُأحـوِّ

وَأكتُب العبارَة صحيـحًة.

- أقبلِت الطَّالبـُة على المعـرفـِة سعـيـدًة.

................................................................................................  -

................................................................................................  -

- الطَّبيُب المخلُص لن يبوَح بأسـراِر مرضـاه.

................................................................................................  -

................................................................................................  -

4

5

الكــاكــاُو

طِة الَحْجِم َتنُْمو في البالِد  ُيْؤَخُذ الكاكاُو من أشجاٍر ُمَتوسِّ

ِة ، وُتْثِمُر شجرُة الكاكاِو ُطَواَل العاِم ثِماًرا بداِخلها ُحُبوٌب  الحارَّ

َص على  كثيرٌة ، وعند ُنْضِج الثَّمـرِة ؛ ُتْقَطُع وُتَشقُّ إلخراِج ما بها من حبـوٍب؛ لتجفَّ وتُحمَّ

ي ُتْصنَُع  َن مسحوًقا ناعًما ُيْعَرُف باسِم مسحوِق الكاكاِو، والذَّ ناٍر هـادئٍة ، ثم ُتْطَحـُن ليتكوَّ

غاَر  ِر إليه بمقاديَر مناسـبٍة ، ممايجعُل الصِّ كَّ وكوالتـة اللَّذيذُة منه بعد إضافِة اللَّبِن والسُّ الشُّ

والكباَر  ُيْقبِلون على تناولِها ُمْسَتْمتِعين بطْعِمها اللَّذيِذ.
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ـابقَة ، ثمَّ ُأجيُب :  أ- َأقـرُأ القطعـَة السَّ

-1 أيَن تنمو أشجاُر الكاكاِو ؟

-2 ماذا يجُب عليك بعد تناوِل الكاكاِو ؟

ب- َأستخرُج من القطعـِة ما يأتـي :

) ................................. ( -1 صفـًة.       

-2 فعال من األفعاِل الخمسِة، وأبـيِّـُن عالمـَة إعرابـِه. 

) ................................. ، ................................. (                                                               

-3 فعال مبنيًّـا للمعلوِم ، وآخَر مبنيًّـا للمجهوِل .

) ................................. ، ................................. (                                                               

-4 اسًما معطوًفا ، وُأعـيِّـُن المعطوَف عليـه.

) ................................. ، ................................. (                                                                

ج- ُأعـرُب ما تحَتـه خـطٌّ .

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ُأمـثِّـُل لما يأتـي في جمٍل مفيـدٍة :

-1 ظرِف زمـاٍن.

-2 اسم من األسماء الخمسة يقُع نائَب فاعٍل.  

-3 حرِف عطٍف يفيُد المشاركـَة.

-4 فعٍل من األفعاِل الخمسِة منصوٍب.

ُأعــرُب مـا يـأتـي :
ـيِّـق مضّر بالقـدم. -1 الِحـذاء الضَّ

6

7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  

161



ًئـا. -2 قـبِّـل أبـاك يوم العيد ُمَهـنِـّ

م المشاركون في األْنِشطـة المدرسـيَّـة. -3 ُكـرِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعـرابـــها  الكلمـة  
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 ...................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................
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أ. عبــداهلل بـن خــالــد الـرويـلـي               اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الرشقية )معلم(                           عضوًا
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