
 لك امس حتت النوع اذلي يناس به اكتب

 –شاحنات  –همندسان  –طالب  –معلامت  –مدرسون  –عاملتان  –مؤمنات  –فلحان  –رجال  –رجل  –تلميذة  –ورق  -مواطنون 

 مسافرون –انحجات  –قارئان  –حاسوب  –مساجد  –أأقلم  –راحلون 

 مجع التكسري مجع املؤنث السامل مجع املذكر السامل املثىن املفرد

     

     

     

 

 لــــالفع

 أأمر ( –مضارع  –* ينقسم الفعل ف اللغة العربية ا ىل )ماض   

  اس تعان ( –سافر  –) جنح   .عىل حدث انهتى  : ما دل  املايض

 يس هتكل ( –يذاكر  –) يلعب  عىل حدث حيدث الآن أأو ف املس تقبل القريب. : ما دل   املضارع

ىل به ي طلب ما:  الأمر ب، ا  ِل ( –اقرأأ  –) اخرج  طلب فعل شئ. /به يؤمر ما ِفعل   اخملاط   أأْكح

  :- يأأيت مما فعل لك نوع ذكرا

 – اَشب – يأألك – خترج – راج  ه   – هيذب – لح  ر   – حر  أأفح  – بذد ه   – ح  ر  ف   – يتعمل – صىلد  – طفخت – بح الع   – يرشب – أألك   

ح  – خيرج – أأرحل – هياجر – يرحل – هذب – يفرح – أأذهب - تعمل – ادص – خطف – لعب   كتب – تعمل – ذهب – أأصىل  – لك 

 ................................................................................................................................................................................................................................املايض: 

 ................................................................................................................................................................................................................................املضارع: 

 .................................................................................................................................................................................................................................الأمر : 

 -: نوعه واذكر النقط ماكن امناس با  فعلا  ضع@ 

ِ الع  صلة   الول   ................... -   . رس  اجل   ل  ج  الرد  ...........................  -               .                                  صح

  .الرس   املعمل   ..........................  -.                                                      الس يارة   عامل  ال ................... -

  . صان  احل الرجل   ........................  -                                                        . هاأأمد  البنت    ................... -

  الفعل

  الأمـــر  املضارع   املاضـي 

ايد  وفقنا هللا   ىل  وا  محمد البس تاويأأ.     اه  رض  ه وي  ب  ما حي  مك ا   
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 امجلـــــةل

 فعلية( –ا ىل )امسية  العربيةِ  ف اللغةِ  امجلةل   تنقسم  * 

 ن مبتدأأ وخرب.مِ  وتتكون   ابمس   : يه اليت تبدأ   الامسية   امجلةل  

 ل وتتكون من فعل وفاعل.امجلةل الفعلية: يه اليت تبدأأ بفع

 :يأأىت مما مجةل لك نوع حدد@ 

  . مؤدب الرجل  -              . جشاع اجلندي  -           . القز ةدود الصينيون رب    -                      . اللنب َشب الطفل  -

 . املدرسة ف التلميذ جيهتد  -        .  جمهتدون التلميذ -                  . الأمني التاجر يرحب  -                 . يوم لك الشمس ترشق  -

 

 امجلةل الفعلية امجلةل الامسية

  

  

  

  
 

 امجلةل الامسية

 .          تتكون من املبتدأأ واخلرب -

  محمد  مؤدب   مثال :          املبتدأأ واخلرب مرفوعان. -

آخره.محم                                         د  : مبتدأأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أ

آخره.                                        مؤدب: خرب مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أ

 أأنواع اخلرب

 .جمهتد  مفرد) ما ليس مجةل وال ش به مجةل(                       أأحد    

 مسية(                       أأحد ملبسه نظيفة.                  أأحد ينظف ملبسه.مجةل )ما اكن مجةل فعلية أأو ا

ا أأو ظرفاا (             أأحد ف البيت.                        ا وجمرورا  حتت الشجرة.                    العصفورش به مجةل ) ما اكن جارا

3 



 علمات الرفع@ 

 ؤنث السامل ومجع التكسري           الول همذب      /    الأهمات   مبوابت       /   الطلب  نشطاء  يرفع ابلضمة املفرد ومجع امل

 يرفع ابلألف املثىن                                           الولان همذابن

 .يرفع ابلواو مجع املذكر السامل                                الفلحون نش يطون

 خرج اخلرب وبني ِ نوعه ف امجلل التالية:اس ت 

 نوع اخلرب اخلرب امجلةل

.    محمد  دين ه اال سلم 

.    محمد  مؤدب 

   محمد  ف الصف.

   محمد  حيرص  عىل الصلة.

 

ند وأأخواهتا  ا 

ن د   لكن د     -لعل د   -ليت       -كأن د      -أأن د      -ا 

 تنصب املبتدأأ ويسم  امسها ويبق  اخلرب مرفوعاا ويسم  خربهاتدخل عىل امجلةل الامسية ف 

ن د الول    كسول     الول   كسول  .                           ا 

  الامتحان  سهل  .                       ليت   الامتحان   سهل  .

ن د الفلحني نش يطون  الفلحون نش يطون.                    ا 

عر *  :مثال  م    ب 

ند الفلحني نش يطون.  ا 

: حرف انخس انصب مبين عىل الفتح. ند  ا 

ند منصوب وعلمة نصبه الياء لأنه مجع مذكر سامل.  الفلحني: امس ا 

ند مرفوع وعلمة رفعه الواو لأنه مجع مذكر سامل.  نش يطون: خرب ا 

 
امك   د  بيِل اجلندِة ه  ىل س 

ِ
ع امك  وا محمد البس تاويأأ.     ح  امك  هللا  ور   
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 اكن وأأخواهتا

 مادام ............... –ما زال  –ليس  –صار  –ظل د  –ابت  –أأمىس  –أأحض   –أأصبح  –اكن 

 تدخل عىل امجلل الامسية فيبق  اخلرب مرفوعاا ويسم  امسها وتنصب اخلرب ويسم  خربها.

 الول   كسول  .                            اكن   الول    كسوال ا *

 الامتحان  سهل  .                         صار  الامتحان   سهل ا.*

  ش يطون.                     ما زال   الفلحون نش يطني.الفلحون ن *

: ب  ر  عح  مثال  م 

 صار  الامتحان   سهل ا.

 فعل انقص انخس ماض  مبين عىل الفتح .صار: 

آخره.الامتحان    : امس صار مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أ

آخره.  سهل ا : خرب صار منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أ

 ف الأسامءِ  النصِب  علماِت من @  

 املفرد ومجع التكسري : الفتحة         /    املثىن ومجع املذكر السامل: الياء         /     مجع املؤنث السامل : الكرسة

 

 امجلةل الفعلية

 .اعل  وف   من فعل   و تتكون   بفعل   بدأ  اليت ت   يه امجلةل  

اا م   * الفاعل    .رفوع  دامئ

 يأأيت ف امجلةل الفعلية أأو ال يأأيت لأنه ليس ركنا أأساس ياا فهيا. أأنح  مكن  ي  به   املفعول* 

 صىلد محمد   ف املسجد.          جنح محمد   ف الامتحان.               يرشح   املعمل الرس  .      

جاب:  مبىن عىل الفتح. صىل  : فعل ماض   مثال م 

آخره.محمد : فاعل مرفوع وعل               مة رفعه الضمة الظاهرة عىل أ

آخره. –ف املسجد: ف حرف جر مبين                املسجد امس جمرور ب )ف( وعلمة جره الكرسة الظاهرة عىل أ
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آخره واضبط النقط ماكن مناس باا  فاعل عض*    :- أ

                  . العسل.................. .. يفرز*                                     الواجب...............  كتب *   

  . للتاكثر.................  هتاجر*                                . امللبس...................  يلبس*    

 املفعول به

 امس منصوب يدل عىل من وقع عليه الفعل.تعريفه: 

.            يرشح : فعل مضار  آخره.                    يرشح  املعمل  الرس   ع مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أ

آخره.                                                         املعمل: فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أ

آخره.الرس : مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة                                   عىل أ

 علمات النصب ف الأسامء* 

 املفرد ومجع التكسري : الفتحة         /    املثىن ومجع املذكر السامل: الياء         /     مجع املؤنث السامل : الكرسة

 املبين واملعرب من الأسامء

 الأصل ف الأسامء اال عراب.* 

آخره بتغري موقعه ف*   امجلةل. الامس املعرب: اذلي يتغري شلك أ

 طالب  عىل  لمت  س                       اا طالب اكفأأت                     طالب   جاء                                

آخره همام تغري موقعه ف امجلةل.الامس املبين: *   اذلي ال يتغري شلك أ

 الطالب هذالب              سلمت   عىل الطا هذاالطالب                اكفأأت    هذاجاء                          

 من الأسامء املبنية:

 اتء الفاعل........... –واو امجلاعة  –هند  –مه  –هام  –يه  –هو  –أأننت   –أأنمت   –أأنامت  –أأنِت  –أأنت    –نن  –الضامئر ) أأان  .1

 تكل  –ذكل  –أأولئك  –هؤالء  –هذه  –أأسامء اال شارة )ماعدا املثىن( : هذا  .2

 اللوايت ......... –الليت  –اذلين  –اليت  –سامء املوصوةل )ماعدا املثىن( : اذلي الأ  .3

ذح   -بعض الظروف : منذ    .4  ا 

محمد البس تاويأأ.        نسأأل  هللا..جلد ع له..أأنح يرزق مك الندجاح والفلح...   
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 املعرفة والنكرة

 هذا  –الكتاب  –املعرفة: ما دلد عىل شئ مدد.                    محمد 

  ول –كتاب –النكرة: ما دلد عىل شئ شئ غري مدد.           رجل 

 املعارف:

 اتء   –واو امجلاعة  –هند  –مه  –هام  –يه  –هو  –أأننت   –أأنمت   –أأنامت  –أأنِت  –أأنت    –نن  –الضامئر ) أأان  .1

 ايء اخملاطبة...........( –نون النسوة  -الفاعل          

 تكل  –ذكل  –أأولئك  –هؤالء  –هذه  –أأسامء اال شارة : هذا  .2

  اللوايت ......... –الليت  –اذلين  –اليت  –الأسامء املوصوةل: اذلي  .3

يق. –الفاروق  –أأم سلمة  –أأبوبكر  –أأحد  –العمل : محمد  .4  الصد 

 اي طالب . –املعرف ابلنداء : اي رجل  .5

 كتاب النحو .... –املضاف ا ىل معرفة : كتاب محمد  .6

 امل عمل ِ  –الرجل  –املعرف ابل : الكتاب  .7

 

       

 تدريبات متنوعة

 الامتناع هنا أأي الهنىي ابس تخدام ال   -: عن الامتناع زميكل من لبطا @

  املسجد ف صوته رفع- احليواانت تعذيب - الناس غش  - الزجاج كرس   -  الشارع ف الرس مذاكرة  - الزور قول 

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

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

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

 : يتابلآ  زميكل رم  @ 

 القراءة ف المتهل - أأس نانه نظافة  - أأمه الكم يسمع أأن  - ملبسه نظافة عىل احلفاظ  -  الواجب كتابة  -  النار عن بتعادالا

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

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

.                  ...........................................................................................................     ............................................................................................................. 
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 -: امسية ا ىل فعليةال و  ، فعلية ا ىل مسيةالا امجلل حول نوع امجلةل مث بني ِ  @ 

 التحويل النوع امجلةل

   اللنب الطفل َشب

   . الشجرة عىل يغرد البلبل 

   . جاره اجلار يساعد

ىل ميذالتل يذهب    . املدرسة ا 

   . ابلناس صىل اال مام

   . يرحب الأمني التاجر

 

  :واضبطه يأأيت فامي الفاعل حتت اخطا  ضع @ 

  . أأدواته عىل أأحد حافظ  - للصلة املسمل يتوضأأ   -  أأهما البنت تساعد  - الرس املعمل يرشح  -  الرس التلميذ ذاكر - اللنب الطفل َشب

 . الصغري عىل املؤمن يعطف  - الكبري محمد حيرتم -  النادي ف التلميذ لعب  -  احلق املؤمن قال  - التعلميي ملالفي محمد شاهد

 -: أأعرب امجلل التالية@ 

 ..............................................................................................................................................................................................احلديقة مجيةل:   -

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

 ..............................................................................................................................................................................................: املعمل أأحد حيرتم -

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

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

ا  ضع @ آ  واضبط يأأىت فامي به املفعول حتتخطا  :خرهأ

  العسل النحل خيرج - البضاعة التاجر ابع - الطعام الأم جتهز - القصة الأخ يقرأأ  - الغذاء تناولت - اجلريدة الرجل يقرأأ 

 :- النقط ماكن به مفعوالا  ضع @

 .......................الصياد صاد -                 ...................... السائق ركب -              .......................... الول لبس -

 .................... املؤمن أأ يقر   -                ...........................  زرعت   –                ....................... التلميذ يقرأأ  -

  :- النقط ماكن امناس با  جر حرف ضع @ 

 . الكرة………………  لعبت -                  . الأَشار……………  ابتعدت -                . القرية…………….  سافرت
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عرابه علمة وبني اجملرور الامس اس تخرج @   :- ا 

يل ذهبت -         ..........................  . النادي ف لعبت -  ..........................  .  الرجل عيل سلمت -  .......................... احملل ا 

 ..........................ابلس يارة سافرت -   .......................... .الغائب زميلسأألت عن ال -     .......................... املتجر من اشرتيت -

  :مثين ا ىل الآتية اللكامت لحو ِ  @

 . لبحرا ــ القطار ــ الس يارة ــ الطبيب ــ املهندس ــ املدرسة ــ الكرة ــ املعمل ــ الطفل ــ الكريس ــ احلقيبة ــ الشجرة  ــ القمل ــ الرجل ــ الول

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

  : امجلع ا ىل تيةالآ  اللكامت لحو ِ  @

 . احلرشة ــ الطائر ــ الفدايئ ــ الكوب ــ املزرعة ــ احملل ــ املدرس ــ التلميذ ــ الطفل ــ الرجل ــ مناملؤ  ــ املسمل ــ احلديقة ــ البس تان

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

  ـ: أأخري مرة ومجع مرة مثين ا يل الآتية امجلل لحو ِ  @

  قوي الرجل ــ يبيك الطفل - كبري البحر ــ متفتحة الزهرة 

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

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

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

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

   "هللا حيهبم فاخمللصون,  حهبا عيل واحرص,  حقها هتمل ال بين فيا,  احلق جبانب وتقف,  للجميع اخلري متقدد ,  عظمية اال مارات" : اقرأأ مث أأجب

  . السابقة الفقرة ف خط حتته ما أأعرب  أأ (

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

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

  (مفرده واذكر مجعاا  ــ أأمر أأسلوب ــ هنىي أأسلوب)  ـ: السابقة العبارة من اس تخرج( ب

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

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

 يلزم ما وغري املؤنث للمثين السابقة العبارة جعلا"  ابجلائزة فاز اذلي الطالب هو هذا(  جـ

........................................................................................................................................................... 
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ىل التلميذ ويذهب,  حقهل ف الفلح ويعمل,  الطيور وتغرد,  الصباح ف ترشق الشمس"    "ابلصباح يسعد واللك,  مدارسهم ا 

  خط حتته ما أأعرب(  أأ 

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

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

 (  جمروراا  اساما  ــ فعلية مجةل ــ امسية ةلمج)  ـ: السابقة العبارة من اس تخرج(  ب

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

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

 ...............................................................                    .وبعده الألك قبل يدية يغسل أأن زميكل من اطلب(  جـ

 ................................................................                                   .  الامتحاانت ف الغش عن أأخاك انهِ (  د

 ............................................................  . يلزم ما وغري,  للمثين امجلةل ف اال شارة امس اجعل"  ماهر عامل هذا( "  هـ

 ....................................................  . نوعه وبني,  امجلةل هذه ف الفعل اس تخرج"  نبيه وس نة هللا بكتاب متسك( "  ب

  .ملا حتته خط القوسني بني مما الصحيحة اال جابة اخرت(  د

  ( فاعل ــ خرب ــ مبتدأأ )  نش يط رجل الفلح ـ 1

 ( به مفعول ــ فاعل ــ مبتدأأ )  يفالص  ف العنب يظهر ـ 2

 ( املبتدأأ  خرب ــ به مفعول ــ فاعل)  املوز القرد يأألك ـ 3

نسان مفيدة الرايضة ـ 4  ( فاعل ــ خرب ــ مبتدأأ )  لل 

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

 هناية اجلزء الأول

ال السلم ، وخري    اال سلم حتية    السلمِ ها قد وصلنا للختام وف اخلتام ال منكل ا 

 فالسلم عليمك ورحة هللا وبراكته 

ا عىل اخلطأأ  نح عذرا ............................... معمل اللغة  ا   محمد أأحد البس تاويالعربية / وِجد 
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