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  :ـ أمثلة تطبيقيّة1
  

 ) َسِمعَ َسِمعَْت /  ( *.................  أخي قّصةً مسلّيةً.

  ) الَحقَ (الَحقَا /  * .................. الُشْرطيّان الُمجرَم.

  / الَحَق ) الَحقَا( .................. الُمجرَم.* الُشْرطيّان 

  )عادَتَا(عادَْت /  *الفتاةُ وليلى ................ سعيدتْين بما فعلتَا.

  )َسِمعَا/  َسِمعَ ( قّصةً مسلّيةً. * أخي وأْختي ..................

  ./ عادَ ) عادَتْ ................. لْيلى سعيدةً بما فعلت. (*

  

  

  

  

  

  يدّل على حدوث عمل في الّزمن الماضى. الفعل الماضيـ 

 ـ يُْبنى الفعل الماضي في األْصِل على الفتح الّظاهر على آخره إذا:

 : َخَرَج أَْحَمدُ َسِعيداً.لم يتّصل به شْيء •

  َخَرَجْت لْيلى سعيدةً.اتّصلت به تاء التّأنيث :  •

  : أحمد ولْيلى َخَرَجا َسعيدَْين.االثنْيناتّصلت به ألف  •
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  ـ أستخرُج الفعل في الجمل التّالية ثّم أعربه انطالقا من المعطيات التالية: 2

  أمر)  -مضارع  –(ماٍض  

  .مبني على الفتْح)  –منصوب  –( مرفوع  

  الّضّمة). –الكسرة  –عالمة بنائه: الفتحة ( 

  

  

  

  

  

  

  يدلُّ على حدٍث يحصُل في الحاضر أو في المستقبل  و يُرفع الفعل المضارع بـ: الفعل المضارع  

  الّضّمة الظاهرة على آخره: أنا أسمُع/هو يسمُع. –

ة المقدّرة على األلف للتعّذر:أنا أْبقَى/ هو يْبقَى - مَّ   الضَّ

  أْرمي /هو يَْدعو الضّمة المقّدّرة على الياء و الواو للّثقل:أنا-

  .ـ ثُبوت النّون مع األْفعال الخمسة: هما يلعباِن/أْنِت تلعبينَ 

 1) أضع خّطا تحت األفعال المضارعة كما في المثال:

  أعتمد حروف المضاَرَعِة : نــ   / أ  / يـــ / ت (نَأْيُت)

  الكريُم و ال ينتظُر مقابالً. يُعطي -المثال: 

  إلى العلياِء نسعى و من النجوِم نْدنو. -

يشرُب المريُض الدّواَء. -  

  يمشي الطالُّب إلى المدرسِة. -

  أنا ألهو في الحديقة. -

  إعرابه  الفعل الماضي  الجمل

  َصنَعَ   َصنََع األَْوالدُ طائرةً ورِقيّةً.
ماٍض مبنّي على الفتحِ فعٌل 

 وعالمة بنائه الفتحة على آخره
حلّقَْت الّطائِرةُ عالياً في 

 الّسماء.
  ...............................  حلّقَتْ 

الّصديقان نَجَحا في 
  االختبار.

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

  ...............................  .........  أْنقذَ الّرُجُل الشُّجاُع الغَريَق.
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  ) أَعّوُض "أخي" بالضمائر المنفصلة المذكورة فيما يلي وأَغيُّر ما يجُب تَغييره:2

  النّجاحِ في َعَمِلِه.إلى أخي *يسعى 

  ............* أنا...................................................................

  ................*  نحن...........................................................

  ...................* أنَت..........................................................

 ..........أنتما..................................................................* 

 

 

  

  يُؤ ←

  

الكلمة التي   الجملة
  تنتهي باأللف

نوع الكلمة 
  (اسم/فعل)

  كيفية رسم األلف (ى / ــا )

         .من طلب العال سهر الليالي

        .شذا الورد طيب

        .إن الهدى هدى هللا

        جارك.أبعد األذى عن 

        .سلوى فتاة مؤدبة

األوروبي بين خان  يقع المستشفى
  .يونس و رفح

      

        .الضمائر مرايا أصحابها

        .ياترفّع المؤمن عن الدني

        .باريس عاصمة فرنسا

        من مدن فلسطين الساحلية حيفا.

  يعلو ←العُال  -إذا كان أصلُها واًوا  في األسماء؟ كتب األلف اللينة قائمةًمتى تُ  -

  إذا كان أصلها ياءً  شكل الياء في األسماء؟ ىكتب األلف اللينة مقصورة علمتى تُ  -

  يُْؤذي ←األذى 



 
 

4 
 

  التالية وبين نوع األلف:استخرج األفعال التي تنتهي بألف لينة في الجمل   -أ
 نادى الوطن أبناءه فلبى الجميع النداء.  - 1
2 - ....................................  

  استخرج األفعال التي تنتهي بألف لينة في الجمل التالية وبين نوع األلف:أ/ 

 ....................................نادى الوطن أبناءه فلبى الجميع النداء.  -1

  والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. ........................... -2

  سما محمد خلقا، ونَما جسما، وذَكا عقال. .............................. -3

  أكمل الجمل التالية بالكلمة المناسبة :  /2

  تال / امتطى /  عفا

  َوة جواده .              الفارس صهْ …………… 

  المقرُئ آيات من الذكر الحكيم.   …………… 

  هللا عن التائبين .                …………… 
  

  أكمل الفقرة التالية بالكلمة التي تسمعها من المعلم : /3

  هوى  /انتهى/ مشى / دنا

ه  ه ورجلي ى يدي ا عل م حب دوء ث ـ............. نحوه به ى األرض فـ شاهد صبيٌّ عصفورا قد ............. من الشجرة إل

ل، حتى .................منه وأمسك به ووضعه  ص جمي ي  قف اء  و  ...............ف ه الم دّم ل ه، وق ى  غرفت ه إل ب

  الصافي والطعام الشهي.

  كي  -لن -أنينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف نصب مثل :  المضارع المنصوب:

  يُنصب الفعل المضارع صحيح اآلخر بـ:                      

  .   لن نستعمَل ، كي تْلعََب، لن نمشيَ الفتحة الظاهرة على آخره:  

  :هوأذُكُر أداة نصب المنصوب ـ أقرأ الفقرة التّالية، ثّم أُْستَْخرُج الفعَل المضارعَ 1

عامرةً بالِودِّ و لكْي يَْنتَِشَر الخْيُر وتعُمَّ الَمحبّة  لن أقابَل اإلساءةَ باإلساءةِ، فأنا أِحبُّ أْن يَسودَ التَّساُمُح كْي تبقى الحياة
           بيَن الَجميعِ.
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 لفعلا أداة نصبه

  
 

  
  

  
 

  
  

  
  
 

 

  
 

  
  

  
 

  
  

  

 2ـ أشكُل الفعل المضارع المنصوب في الجمل اآلتية ثُّم أعربه إعراباً صحيحاً:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ك آخره - 3   : أدخْل حرف نصٍب على الفعل المضارع وحّرِ

                                    

رُت ................ أُشارك اليوم في اإلحتفال. -   قرَّ

 ................أُســاعد صديقي في عمل الشَّر. - 
 سـأعمُل بــجدٍّ .................. أبني الوطَن. - 

إعراب الفعل المضارع 
 المنصوب

 الجمل

ركَض الولدُ كي يلحق بالحافلِة. -  

يجُب على الّطالِب أن يؤدي واجبَه. -  

لن يتأّخر أخي عن العََمِل اليَوَم. -  

ابتعد عن التلفاز مسافةً معقولةً كْي -
سليمتْين.تحافظ على عينين  
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  أيُّها اإلنساُن تَوقَّف عن قَطِف األزهـار ...............تحمي بيئتَك. - 

 ى ألف الوصل وهي التي تكتب ألف دون همزة ومواضعها:وتسمّ  همزة الوصل -

  

  انتصار ).–انتصر  –أول الفعل الماضي الخماسي وأمره ومصدره . (انتصر  –أ   

  استغفار) -استغفر-(استغفرأول الفعل الماضي السداسي وأمره ومصدره .  –ب 

  اكتب ) –افهم  –أول فعل األمر الثالثي . (اقرأ   -ج 

  العلم ) –الكتاب  –) .    ( القلم  ــهمزة (ال -د  

  )..–اثنتين -اثنين -امرؤ –امرأة  –اسم –ابنة  –( ابن  همزة هذه األسماء: -هـ 

  مهموزة . "ألف"هي التي تظهر في النطق دائما وترسم  :همزة القطع – 2

  :مواضع همزة القطع

 أخلص  ).  -أكرم   -أول الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره : ( أحسن   - 1

 أمر ). –أكل  –أول الماضي الثالثي المبدوء بهمزة . (أخذ   - 2

 أمر ). -أكل  –مصدر الماضي الثالثي . (أخذ   - 3

 أسامة ).  -إيمان –أول األسماء .     ( أحمد   - 4

 إال ). –إلى  -إن  -أول الحروف .  (أن   - 5

  أفهُم ). –أقرأُ  –أول المضارع المبدوء بهمزة .  (أكتُب  - 6

  :الهمزة المتوسطةالقاعدة العامة لكتابة 

طة ننظر إلى حركِتها وحركة الحرف الذي قبلها، ثم  نكتبها على الحرف الذي يُناسب الحركة لكتابة الهمزة المتوّسِ
  األقوى.

  أمثلة:

[ُسـ ِء َل] هذه الكلمة حركة الهمزة المتوسطة فيها الكسرة، وحركة ما قبلها الضم، والكسر أقوى من الضم،  -
  والكسر يُناِسبه النبرة؛ لذلك نكتبها على نبرة (كرسي) هكذا [ُسئَِل].

ة الحرف الذي قبلها الفتح، والضم أقوى من الفتح، والضم يُناسبه الواو؛ لذلك [يَـ ُء مُّ] حركة الهمزة الضم، وحرك -
  نكتب الهمزة على واو.

  هكذا [يَُؤمُّ].

  وهكذا يمكن تطبيق القاعدة على الكلمات اآلتية بتركيب حروف الكلمات التالية:  -
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  س ء ل، َو ء دَ، دَ ء َب، ي ء م ر، م ء و ى، ُج  ر ء ة. -

  ج ل، ي ء د ب، أَ ُء َن ّبِ ء ك م، َش ا ُء و ا، َم َل  ُء و ا. م ء ذ ن، ي ء -

ُل، َي ْق َر ء ه، ُر ْء َي ة، َي ْم َل ُء و ن. -   أَُؤَؤّوِ

  ِش ء َن، مت ج ّرِ ء ي ن، ُم هَ ّنِ ء ة. -

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

  : اإلنتاج الكتابي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

محمد المحترم إلى صديقي العزيز/   

 تحية طيبة وبعد ،،

، فمن مخاطره الصحية ضعف دة التلفاز له الكثير من المخاطرهل تعلم يا صديقي بأن الجلوس طويال في مشاه
ه يسبب صداع مشاهدت، كما أن الجلوس طويال في نت تجلس وبينك وبينه مسافة قصيرةالبصر خصوصا إذا ك

 . وإجاباتك المدرسية في وقتها، وال يدعك تؤدي يبعدك عن أسرتك والرأس ، ويضيع الوقت، 

ك عن الجلوس مع األسرة ، وال يعيقايد، وأن يكون وقت المشاهدة محددلذلك ينبغي أن تشاهد فيه ما هو مف
  ، فهذه نصيحة مني فتقبلها يا صديقي  بصدر رحب.واألصدقاء

 .شكري وتحياتي والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته مع خالص

: صديقك إلى األبد يوسفالمرسل  

  

  ما العنصر المفقود في هذه الرسالة ؟ *

  ** غيّر موضوع الرسالة للحديث عن مضار الهاتف الجّوال.

  بعض الكتب التي تريد قراءتها. لك أن يرسل منه أكتب لصديقك رسالة تطلب ***

  في مضمون الّرسالة من رسالة شخصيّة إلى أخرى رسميّة. غيرّ **** 

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

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

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

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

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

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

  

  قراءة وفهم:

  
جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة واضعا ً قبعته بين قدميه وبجانبه لوحة مكتوب عليها أنا أعمى     

أرجوكم ساعدوني فمّر رجل إعالنات باألعمى وقف ليرى أن قبعته ال تحوي سوى قروش قليلة فوضع المزيد فيها 
أن  الحظ األعمى .مكانها ومضى في طريقهوأعادها  أخذ لوحته وكتب عليها عبارة أخرى ودون أن يستأذن األعمى

ً قد تغير وأدرك أن ما سمعه قبعته قد امتألت بالقروش واألوراق النقدية من الكتابة هو ذلك  فعرف أن شيئا
غير  ...ي ال أستطيع رؤية جمالهنحن في فصل الربيع لكنّ  :التغييرفسأل أحد المارة عما هو مكتوب عليها فكانت اآلتي

  .يجب عندما ال تسير األمور كماوسائلك 
  

                                                                                .أضُع عنوانا ُمناسبا للنّصّ  /1
.......................................................................... 

           أضُع الكلمات التالية في جمل مفيدة.                                                          /2
  ..........................................: .....................قبعته -
  .... ............................: .............................قروش -
  

          أكتُُب مرادَف الكلمتين التّاليتين وضّدهما:                                                       /3
  الضدّ   المرادف  الكلمة

      تحوي
      أعمى
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             أكتُُب الفكرة الرئيسية للنّّص ؟                                                                  /4
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  
  به ؟ صاحل حسن التصّرفالّصفات التي يُكسبها  ما /5

............................................................................................................................................                
                                                       أبدي رأيي في النّص وأبيُّن ما الذي استفدته منهُ. /6

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

 


