
 ثانويّة راهبات القلبين األقدسين                                                                      

عين نجم                                                                             الّصّف األساسّي الّسادس           
 

 الّلغة العربّية وآدابها
 المرفوعالمضارع 

 

 ُغروُب الّشمس

 

 في مكاني، ُمَسّمرًة  أبقى اللّيُل الُحمرَة الّتي ُتَخلِّفُها الّشمُس. يمحوَعّما قريب. َستغيُب الّشمُس في البحِر، و تغِطسُ    

 بِهذا المشهد البديع. يسَتمتِْعنَ رفيقاتي و تلك اللّوحَة الّرائعة، تتأّمالنِ َعيناَي 

 

 أسئلة:

 أشرنا إلى فعلَين. الفعل "تغطس" والفعل "ستغيب". بخطٍّ واحٍد في الجملة األولى في الّنّص؟إاِلَم أشرنا -1

 عالَم يدّل هذان الفعالن؟ كّل فعٍل من هذين الفعلَين يدّل على َحَدث.-2

 متى يجري الفعل "تغطس"؟ يجري في الحاضر.-3

 متى يجري الفعل "ستغيب"؟ يجري في المستقبل.-4

 الفعلَين إذاً؟ إّنهما فعالن مضارعان.ما نوع هذين  -5

 يجري في الحاضر أو في المستقبل.يدّل على حدٍث ما هو الفعل المضارع إذاً؟ الفعل المضارع هو الفعل الذي  -6

 

 إستنتاج:

 يجري في الحاضر أو في المستقبل.يدّل على حدٍث الفعل المضارع هو الفعل الذي 

 

 أسئلة:

 ؟ حرف الّسين.األخير في الفعل "تغطُس"ما هو الحرف األصلي -1

 ما عالمة الّرفع الّظاهرة على الّسين؟ الّضّمة.-2

 ما عالمة رفع الفعل المضارع إذاً؟ عالمة رفع الفعل المضارع هي الّضّمة الّظاهرة على آخره.-3

 خره.كيف ُيعرب الفعل "تغطُس"؟ فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة على آ-4

 ما نوع الكلمتين المشار إليهما بخّطين في المقطع أعاله؟ هما فعالن مضارعان.-5



 "يمحو"؟ الواو.ما الحرف األصلي األخير في الفعل -6

 هل ظهرت الّضّمة على الواو؟ ال.-7

 الّضّمة مقّدرة على الواو للّثقل.ألّن  لماذا؟ -8

 ف.ما الحرف األصلي األخير في الفعل "أبقى"؟ األل-9

 هل ظهرت الّضّمة على األلِف؟ ال.-10

 الّضّمة مقّدرة على األلِف للّتعّذر.ألّن  لماذا؟ -11

المعتّل الفعل الضارع المعتّل اآلخر بالواو أو بالياء أو باأللف إذاً؟ عالمة رفع الفعل المضارع رفع ما عالمة -12

 لِف للّتعّذر.الّضّمة المقّدرة على الواو أو الياء للّثقل، وعلى األاآلخر 

 

 إستنتاج:

إذا كان الفعل المضارع المرفوع معتّل اآلخر تكون عالمة رفعه الّضّمة المقّدرة على الواو والياء للّثقل وعلى األلِف 
 للّتعّذر.

 

 أسئلة:

 ما نوع الكلمة المشار إليها بخطٍّ ُمَتعّرج في المقطع أعاله؟ فعل مضارع.-1

 ماذا اّتصل به؟ أَلِف اإلثنين.-2

 بَِم ُيعرف الفعل المضارع الذي تّتصل به ألِف اإلثنين؟ من صيغة األفعال الخمسة.-3

 ما عالمة رفعه؟ ثبوت الّنون في آخره.-4

 

 إستنتاج:

 األفعال الخمسة هي األفعال المضارعة التي تّتصل بها ألِف اإلثنين واو الجماعة وياء المخاطبة.

 

 الن"؟ ثبوت الّنون في آخره ألّنه من األفعال الخمسة.ما هي عالمة رفع الفعل المضارع "تتأمّ -5

 ما هي عالمة رفع األفعال الخمسة إذاً؟-6

 

 إستنتاج:

 عالمة رفع األفعال الخمسة هي ثبوت الّنون في آخرها.

 

إعراب الفعل تتأّمالن: فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة رفعه ثبوت الّنون في آخره ألّنه من األفعال الخمسة، -7

 أللف ضمير مّتصل مبني على الّسكون في محّل رفع فاعل.وا



 

 أسئلة:

 .ما نوع الكلمة المشار إليها بخّط ُمَتقّطع؟ فعل مضارع-1

 عالَم ُبنَِي في آخره؟ على الّسكون.-2

 لماذا؟ الّتصاله بنون الّنسوة.-3

 متى ُيبنى الفعل المضارع على الّسكون؟-4

 

 إستنتاج:

 الّسكون إذا اّتصلت به نون الّنسوة.ُيبنى الفعل المضارع على 

 

أعرب الفعل يستمتْعَن: فعل مضارع مبني على الّسكون الّتصاله بنون الّنسوة، والّنون ضمير مّتصل مبني على -5

 تح في محّل رفع فاعل.الف

 

 تمارين تطبيقّية:

 الّرجاء إنجاز الّتمارين اآلتية على الّدفتر. مالحظة:

 

 
 

 رقم 1- أكمل تصريف الجمل اآلتية:
الّسائُح يزوُر قلعَة بعلبك ألنُّه يحبُّ مشاهدَة اآلثار.-1  

.........الّسائحان................................................................................................  
...........................................................الّسواُح.................................................  

 الّسائحُة...........................................................................................................
....................................الّسائحتان.....................................................................  

............الّسائحاُت............................................................................................  
.........أنَت....................................................................................................  

......................أنَت وأخوك.................................................................................  
............أنَت ورفاقَك..........................................................................................  

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



......................................................أنِت ورفيقتِك................................................  
........................................................................أنِت ورفيقاتِك............................  

......................أنا..........................................................................................  
.....................نحن.........................................................................................

. 
 
 

المواطُن الّصالُح يرمي النفايات في سّلة المهمالت.-2  
.................الّصالحان............................................................................المواطنان   

......المواطنون الّصالحون.......................................................................................  
..........................................................................المواطنة الّصالحة.......................  

.......المواطنتان الّصالحتان......................................................................................  
..............................................المواطنات الّصالحات...............................................  

.....أنَت.........................................................................................................  
......................أنتما........................................................................................  

......................أنتم.........................................................................................  
.....................................................أنِت........................................................  

.....................ورفيقتك................................................................................ أنتِ   
......................أنتّن.........................................................................................  

......................................................................................أنا..........................  
......................نحن........................................................................................  

 
 رقم 2- أعرب ما تحته خّط في ما يلي:

تُتِقنُ  المضيفُة األرضّيُة لغًة أجنبّيًة أو أكثر، فهي تلتقي برُّكاٍب من مختلِف الجنسّياِت، كما تَ َتَحّلى بالّصبِر، و ُتجيدُ  
، أو المسافرين الذين يسافرون للمّرِة األولى،  الّتعاُمَل مع مختلف أنواع البشر مثل األّمهات الّلواتي يصطِحْبنَ  أطفالهنَّ

 أوالّشيو  والمرضى الذين يبدو التعب عليهم. فَ َهل تَ َتَحلَّين، يا ابنتي، بالّصفاِت التي ُتسَمحُ  لكِ  ممارسة هذه المهنة؟
 

 رقم3_أضبط أواخر الكلمات بالحركة المناسبة في ما يَلي:
 تُرِسل الّشمس أشّعتها الّذهبّية على األرض.



 

 


