
 

 )عناصر اإلجابة( تموٌم عم ود
، التً كتابٌةالتطبٌمات ال ىعل جاباتإلا )ي( ستجد فً هذا الملف)ة( المتعلم  عزٌزتً األهداف: عزٌزي

 .واعمل على تصحٌح أخطائن إن وجدت  أجوبتنن ملم بالتحمك  ،بٌن ٌدٌن سابما وضعناها 

 المعرفة النكرة و                        :األولالدرس                

 :المطلوببعد لراءتن للنص استخرج  -1

 

محفوف بالمخاطر ألنه إن سباق المسافات الطوٌلة ٌحتاج إلى طول النفس والصبر  ٌا عداء  : النص

 لفوز.جل ا، فجدد عزمن ألوالمتاعب

 األسماء النكرة:

 . محفوف -

 األسماء المعرفة المختلفة مع تحدٌد أنواعها: -ب

 بإمعانن النظر فً النص ستجده ملًء بالمعارف على الشكل التالً:

 انوعه المعرفة اءسماأل

 عداءٌا  -

 ـ طول النفس ـ عزمن  المسافات  سباق -

ـ  ـ الصبر ـ المخاطر ـ المتاعبـ الطوٌلة  المسافات-

 الفوز 

 

 التً-

 هً-

 اسم ممصود بالنداء -

 باإلضافة  معرف -

 بأل عرفم -

 

 

 موصولاسم  -

 ضمٌر -

 ٌتعلك بطرق تحوٌل االسم النكرة إلى معرفة. ،آخر سننتمل إلى سؤال )ة(،المتعلم عزٌزتً واآلن عزٌزي

 :لممكنةكلمة معرفة بالطرائك ا إلى" عداء"حّول كلمة  -2

لى إضافته إ -إضافة أللعلن تتذكر معً أن تحوٌل أي كلمة نكرة الى معرفة ٌمتضً ثالث طرق هً:  -

 ) نكرة ممصودة( تعٌٌنه بالنداء -معرفة

 ٌا عداءالطرٌمة الثالثة:  -عداء المنتخب الوطنًالطرٌمة الثانٌة:  -العداءاألولى:  الطرٌمة-

 

 بكلمة معرفة مناسبة: اآلتٌةالفراغ فً الجمل  امآل -3

 .السلٌم الجسمالسلٌم فً العمل  -

 على خصمه. الوداد فاز فرٌك -

 اصمد. غرٌك  ٌا  -

 فاز فً المسابمة. الذي عمر هو -

 

 

 

 

 

 معهد تحكمه قيم

 

دروس وأوشطة تعليمية تعلمية عه بعد لضمان استمرارية 

 الدراسة

ثاوىٌ إعدادٌ ًالمادة: اللغة العربية            المستىي: السىة األول  

  



 

 

 اسم العــــــلم                     الدرس الثانً: 

 .امركب  ا والثانٌة علمامفرد اعلم جملتٌن تتضمن األولى هات -1

؛ أما المفرد المفرد والمركبللمطلوب، أكٌد تتذكر أن العلم ٌنمسم حسب اللفظ إلى لسمٌن هما:  لراءتنبعد 

 ب من كلمتٌن أو أكثر.ب ٌمصد به ما تركّ ن من كلمة واحدة، بٌنما المركّ فهو كل اسم علم تكوّ 

 :على الشكل التالًمن هنا فاإلجابة ستكون 

 تلمٌذ مجتهد   أحمد  اسم العلم المفرد:  -

 موهوب  عبد  الوهاب    اسم العلم المركب: – -

 

 وإسنادٌا. ازجٌا و مضافٌإ:  علما مركبا تركٌباعلى التوالً تتضمن  ثالث جملركب  -2

 فً السؤال أعاله. مسم بدوره إلى ثالثة ألسام كما هو مبٌنر عزٌزي أن العلم المركب ٌنتتذكّ 

ودود  عبد الغفور جابة مثال:ضاف ومضاف الٌه، من هنا ستكون اإلمعناه ما تركب من م فالمركب اإلضافً

 عبمرٌة. فاطمة الزهراء -مستمٌم  عبد المولى -

شاعر  تأبط شرا، ومثال ذلن: االسمٌة أو الفعلٌةمعناه ما تركب على شاكلة الجملة  والمركب اإلسنادي

) هذه كلها أسماء شخصٌة بارع فً الرٌاضٌات  ما شاء هللا : وحكٌم. أرجل  شاب لرناه : أوهلً مبدع ـ اج

 على شاكلة جمل ( 

 . كالكلمة الواحدة اوهو ما تركب من كلمتٌن امتزجتا حتى صارتالمركب المزجً  وأخٌرا

 .لماء النحو األوائل من ع  سٌبوٌه -مدٌنة لبنانٌة رائعة الجمال  بعلبن  ومثال ذلن: 

 

 : ترتٌب العلممراعٌا لاعدة  اآلتٌة األعالمرتب  -3

هللا( بد ع) فالمثال األول ٌتضمن اسما لبل أن نبدأ عملٌة الترتٌب ، البد من تحدٌد أنواع األعالم فً كل مثال،

والماعدة تمول ال سم واللمب والكنٌة؛ نستنتج أن المثال ٌتضمن اال هنا من أبو زٌد(،ولمبا )الحضرمً( وكنٌة )

 كاآلتً: شئناترتٌب بٌن الكنٌة وغٌرها،  أي ٌسعنا أن نبدأ من حٌث 

 : الحضرمً -أبوزٌد -عبد هللا

 أبو زٌد الحضرمً عبد هللا -

 عبد هللا الحضرمً أبو زٌد - -

 أبو زٌد عبد هللا الحضرمً - -

 

 وبالتالً وجب تمدٌم االسم على دروٌش(وفً المثال الثانً، نالحظ أن االسم ) محمود ( الترن باللمب) 

 اللمب بناء على لاعدة التران االسم باللمب.

 دروٌش محمودالصواب :                      .محمود -دروٌش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الضمٌر البارز و المستتر                :الدرس الثالث     

 

 الضمٌر المستتر فٌما ٌلً: بٌّن -1

 

المضارع (  وفً هو وهً بـ ) الماضًولفنا فً الدرس على أن الضمٌر المستتر ٌمدر مع األفعال فً 

 ( فمط.أنت  )  بـ األمرمع ( و أنا -نحن -أنت   -هً–هو بحسب اختالف حروف المضارعة) 

 على الشكل اآلتً :  تحدٌد زمن األفعال فً األمثلة ، البد منمن هنا

 

 "أنا"تمدٌر الضمٌر هو  :فعل الخٌر على أساعد   -

"تمدٌر الضمٌر فً الجملة هو :األجٌالفً تكوٌن  تساهم   -  " هً أو أنت 

 "أنت"تمدٌر الضمٌر فً الجملة هو:  احفْظ دروسن: -

 "هو"تمدٌر الضمٌر فً الجملة هو:  :الفمراء والمحتاجٌن ساعد  -    

 

 الضمائر المستترة فً الجمل التالٌة كما هو مبٌن فً المثال األول: أعرب -2

، وبالتالً سٌكون اإلعراب محل رفعدائما ٌكون فً   إعراب الضمٌر المستترتتذكر معً عزٌزي المتعلم، أن 

 كالتالً:
 

 

    الغائب فلها عاللة مباشرة بداللة الضمٌر المستتر، فإن دل الضمٌر على ،وجوبا وجوزا ةأما مسألة االستتار

االستتار.بوجوب  (، للنا...أنت   -) نحن المخاطب أو المتكلم ، أما إن دل علىجائزاالستتار  :للنا (هً –) هو   

 

 :أعرب ما ٌلً:  احفظ نمودن من التبذٌر -2

 

" ،السكون مبنً على فعل أمر احفظ:  والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا تمدٌره "أنت 

 وهو مضاف ،مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره :نمود  

 ضمٌر متصل مبنً على الفتح فً محل جر مضاف إلٌه ن:

 : حرف جر مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب.من

 : اسم مجرور بـ "من" وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.التبذٌر

 

 

 

 

 

 إعراب الضمٌر المستتر الجمل

 مستتر جوازا تمدٌره "هو" الفاعل ضمٌر المطار ٌتأخر عن موعد الوصول -

 الفاعل ضمٌر مستتر جوازا تمدٌره " هً" التلمٌذة المجتهدة تنجز واجبها-

 جوازا تمدٌره " هً" الفاعل ضمٌر مستتر المباراة تنتهً اآلن -



 ةو المنفصل ةالمتصلالضمائر                  الدرس الرابع:         

 

 وحدد الضمٌر المنفصل الخاص بالرفع والخاص بالنصب: اآلتٌة األمثلةالحظ  -1

 الرفعببناء على ما اكتسبته والتذكٌر الذي سبك، ٌنمسم الضمٌر المنفصل إلى لسمٌن: ضمائر منفصلة مختصة 

 هً....( -هو -أنت   -أنت   -نحن –) أنا 

...( من هنا اإلجابة باتت واضحة كاآلتً: -إٌان   -إٌانا –النصب: )إٌاي بوأخرى مختصة   إٌان 

ضمٌر منفصل  (هم إٌا)  / ضمٌر منفصل خاص بالرفع) نحن (   :إٌاهمو نحترمكم نحن األبناءال تسبوا  -

 خاص بالنصب

 .ضمٌر منفصل خاص بالنصب: عالج الطبٌب إٌاه -

 ضمٌر منفصل خاص بالرفع: تحبون الخٌر للجمٌعوآباؤكم  أنتم -

 ضمٌر منفصل خاص بالرفع :نعرف مدى حرصكم على تمبل النصائح نحن -

 

 :اإلعرابواستخرج منها الضمائر المتصلة وبٌّن محلها من  األمثلة_ الرأ 2

 

 تعرفنا فً الدرس على أن الضمائر المتصل تتوزع بٌن ثالث مجموعات:

 "نون النسوة -ٌاء المخاطب -واو الجماعة -ألف االثنٌن -التاء المتحركة : الرفعب خاصةاألولى 

 "ٌاء المتكلم -كاف الخطاب -هاء الغٌبة ":النصب والجرفً والثانٌة مشتركة 

  "الجماعة ىنا الدالة عل": الرفع والنصب والجر فًمشتركا واحدا ة تتضمن ضمٌرا الثالثو

 :ةفً الجمل لع كل ضمٌرفاإلعراب سٌكون على الشكل التالً حسب مو ،وبناء على كل هذا

 محلها من اإلعراب الضمائر المتصلة الجمل

 ال  وول  عن أعمال الخٌر ن وأخوابحث أنت  -
 صادلا فً كل األحوال.ال وْ ل  

 كاف الخطاب
 ألف االثنٌن

فً محل جر على الفتح ضمٌر متصل مبنً  -

 مضاف إلٌه

فً محل رفع على السكون ألف االثنٌن مبنً  -

 فاعل

 /ٌاء المخاطبة .نصدٌمات ًاحترمٌا فتاة  -
 كاف الخطاب

على السكون مبنً  ٌاء المخاطبة ضمٌر متصل-
 فً محل رفع فاعل

فً على الكسر متصل مبنً  ضمٌر كاف الخطاب-
 محل جر مضاف إلٌه 

بالجد واالجتهاد فال  ناعدتوٌا فتى كنت لد  -
 اآلن. نال نوعد تخلف

نا الدالة على -
 جماعة 

 كاف الخطابـ 
 
الدالة على  ناـ 

 جماعة المتكلمٌن

مبنً على نا الدالة على الجماعة ضمٌر متصل -
 فً محل نصب مفعول بهالسكون 

فً على الفتح كاف الخطاب ضمٌر متصل مبنً -
 محل جر مضاف إلٌه.

 نا الدالة على الجماعة ضمٌر متصل مبنً فً-
 محل جر اسم مجرور. على السكون فً 

 .نرائهآفً التعبٌر عن  حمهنلنساء ا اوأعط -
 
 
 
 
 

 تضٌع. هاوال تترك ندون مالحظات -

 /واو الجماعة
  
 الغٌبةهاء ـ 
 هاء الغٌبة  /
 
 
 كاف الخطابـ 
 
 هاء الغٌبةـ 

على السكون واو الجماعة ضمٌر متصل مبنً -
 رفع فاعل فً محل

ضمٌر متصل مبنً فً محل جر  الغٌبةهاء -
 مضاف إلٌه

جر هاء الغٌبة ضمٌر متصل مبنً فً محل -
 مضاف إلٌه

 فًعلى الفتح كاف الخطاب ضمٌر متصل مبنً -
 محل جر مضاف إلٌه

فً محل على الفتح هاء الغٌبة ضمٌر متصل مبنً 
 نصب مفعول به.

 

 


