


منواتج التعل: ثانياً 

:نواتج التعلم 
.ـ يقرأ المتعـلم األمثلة قراءة نموذجية 1

.ـ يستخلص المتعلم مفهوم النعت والمنعوت 2

.ـ يوضح المتعـلم حاالت النعـت المفرد 3

.ـ يميز المتعـلم بين نوعي النعـت الجملة 4

.ـ يوظف المتعـلم النعـت شبه الجملة 5

ـ يفرق المتعـلم  بين جملة النعت ، وجملة الحال ، 6

.وجملة الخبر 

.لنعت ـ يكتب المتعـلم فقرة ، موظفاً فيها جميع أنواع ا7
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.قواعد التعـلم عن بعـد







ستَْقِرئ  ا



:اقرأ األمثلة التالية ، وحدد الصفة ، والموصوف 

.المتفوق الطالبـ كرمت 1

.ناجحان المجتهدانالعامالنـ 3

.محبوبون المخلصونالمسلمونـ 4

.الرحيماتاألمهاتـ الجنة تحت أقدام 5

.الجميلةالزهرة ـ أينعـت 2



...أستنتج  أن  

وصف الطالب بالتفوق ، والزهرة بالجمال ، ❒ 

والعامالن باالجتهاد ، والمسلمون 

.باإلخالص،واألمهات بالرحمة 

والكلمات ، الكلمات باللون األزرق هي الصفات 

.باللون األسود هي الموصوفة 

.أن النعـت هو الصفة ، والمنعـوت هو الموصوف 



هـو اسم تابع مكمل *
ببيان صفة من متبوعه

:لي صفاته ، ويطابقه فيما ي

ريفــتع
النعــت



 في
َ
ْنعوت

َ ْ
ْعُت اْل :ِصفاٍت 4ُيطاِبُق النَّ

الَعددالّنوعاإلعراب
التعريف 
والتنكير



نـــــواع  أ 

النعــت



النعـــت املفرد

:وقد يكون . جملًة ، وال شبه جملة ماليسوهـو 
:أ ـ مشتقًا، مثل 

.في الخير ساعياً احترمت رجاًل : ، مثل اسم فاعـل 
.معـدوداتٌ رمضان أياٌم : ، مثل اسم مفعـول 

.شهمٌ أبوك رجٌل : ، مثل صفة مشبهة 
.الكذاِب أنفر من الرجِل : ، مثل صيغـة مبالغـة 

:ب ـ جامدًا ، مثل 
.هاتين أعجبت بالسيارتين : ، مثل أسماء اإلشارة 

.يطيع ربه فائز الذيالمسلُم : ، مثل األسماء الموصولة 
.هيبة وفصاحة ذوخطب إماٌم : ، مثل ( ذو ) كلمة 

.يدة مثال على األخالق الحماإلماراتيُ المواطُن : ، مثل االسم المنسوب 
.واضٍح غيرِ صاح الطفل بصوٍت : ، مثل ( غير ) كلمة 



النعـــت الجملة

تشتمل وقد يكون جملة فعـلية ، أو جملة اسمية ، ويكون المنعـوت نكرة ، و 
:جملة النعـت على ضمير يربطها بالمنعـوت ، مثل 

:أ ـ جملة فعـلية 
.  رأيت فالحًا يحرث األرض 

.الحللفيعودهوتقديرهمستترضميروالفاعل،الضمةعالمتهمرفوعمضارعفعل:يحرث
بهولـوالمفعلـوالفاعلـالفعمنوالجملة،الفتحةعالمتهمنصوببهولـمفع:األرض

.لـفالحاً صفةنصبمحلفي
:ب ـ جملة اسمية 

.تنزهت في حديقة زهـورها جميلة 
ر ضمير متصل مبني على السكون في محل ج: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ، وها : زهور 

لمة والجملة االسمية في محل جر نعت لك. خبر مرفوع بالضمة الظاهرة : وجميلة .مضاف إليه 
.حديقة 



النعـــت شبه الجملة
ويشمل شبه الجملة ظرف الزمان و ظرف المكان والجار والمجرور، 

:ويكون المنعـوت نكرة ، وتشتمل جملة النعـت على ضمير يربطها بالمنعـوت ، مثل
:الظرف ، مثل 

.الشجرةِ فوق ُعْصفوراً أيتُ ر 
مضافوهومنصوبزمانظرف:فوق 

رهتقديبمحذوفلقـمتعالجملةوشبهمجرورإليهمضاف:الشجرة
.(فورا  عـص)لنعـتنصبمحلفيالظرفيةالجملةوشبه،مستقراً 

:مثلومجروراً جاراً أو
.سريِرهِ فيطفلٌ هذا
.مبتدأرفعمحلفيالسكون علىمبنيإشارةاسم:هذا

.مرفوعخبر:طفل
بهوش(موجود)تقديرهبمحذوفمتعلقانومجرورجار:سريرهفي

.(طفل)لنعـترفعمحلفيوالمجرورالجارمنالجملة



الفـرق بين جملة النعـت ، وجملة الحال ، وجملة الخبر

:تذكر أن 

جملة النعـت ليست ركناً أساسياً في الجملة ، ومنعـوتها نكرة ،

. ويمكن حذف ما بعـدها ، وال يختل المعـنى ( بلداً نكرة ) . طقسه معتدل زرت بلداً : مثل 

جملة الحال ليست ركناً أساسياً في الجملة ، وصاحب الحال 

.والشمس  مشرقةٌ خرجت إلى عملي :يكون معرفة ، مثل 
ي شترط أن ترتبط الجملة برابط يصلها بصاحب الحال وهذا الرابط إما أن , عندما تقع الحال جملة اسمية أو فعلية 

.أو الضمير أو كالهما , الواو يكون 

: جملة الخبر تأتي ركناً أساسياً في الجملة ، مثل 

.الخبركامالً ال يتم معـنى الجملة دون ذكر . أولئك الفائزون الصائمون 



:مالحظات 
.الرحمن الرحيمبسم هللا: مثل ،قد يتعدد النعت والمنعوت واحد -1

(اإلفراد أو الجمع ) يجوز في النعت –2

.إذا كان منعوته تمييزاً ألحد األعداد 

( . أذكياءً . ) ذكياً طالباً جاء عشرون : مثل 

: النعت لما ال يعقل يجوز فيه –3

(اإلفراد أو جمع التكسير أو الجمع المؤنث السالم ) 

( .شامخات  (  ) شوامخ .  ) شامخة رأيت جباالً :  مثل 



:استخرج النعت واملنعوت منهااقرأ الفقرة اآلتية ، مث
َميلَ  َنِة اْلج نا يف َهِذِه السَّ َرًضا َضخًما للرسِم، حَ أقاَم َصفُّ َضرَُه ِة َمعج
وُر ِمَن وبنَي، َوَقدج ُأعِجَب اْلجُضُُنَبٌة َكبريٌَة ِمَن الجَفناننَي الجَمحب

ََ الجمواِهِب الرّائَِعِة، الّّت تُ َبِشُر ِبَ  َِِقة ٍ ااِئ ، َو .ة ٍ ري ٍ َكبري ٍ
نعتهاالسم املنعوت
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نشاط

1



:كلضع نعـتاً مناسـباً في الفراغ مضبوطاً بالش

.في شهــر رمضان .............. ـ يثيب هللا عباده  1

.في عمله محبوب ............... ـ العـامل  2

................... ـ كرمت مديرة المدرسة الطالبات 3

......................سلمت على المتسـابقَْين - 4

نشاط

2



:كلضع منعـوتاً مناسـباً في الفراغ مضبوطاً بالش

.واحداً من شهور العـام ............... ـ يصوم المسلم  1

. المكتوبِة خمس مرات في اليوم ............. يحافظ المسلم على ـ  2

. المجتهد  ................... ـ يتفوق 3

.العظيَم ، وأتوب إليه .................. أستغـفر  - 4

نشاط

3



:اكتشف الخطأ الوارد في النعـت ، أو المنعوت ، وصححه بين القوسين

.) .........(.ـ خاض المسـلمون حرباً شـديدةٍ للدفاع عن الحق 1

. ) ......... ( .ـ البنت  المهذبةَ مطيعة لوالديها 2

. ) ........... (ـ الشجرتين المثمرتان منظرهم جميل 3

. ) ........... (كرم هللا النسـاَء المسـلماَت في القرآن الكريم - 4

نشاط

4



:ضع كل كلمة مما يلي في جملة ،وانعتها بمشتق أو جامد

: ......................................................ـ المؤمن  1

:......................................................ـ السيارة  2

: .................................................. ـ المعـلمان 3

: ....................................................اإلمارات - 4

نشاط

5



ـؤال يقرأ الطالب األمثلة ، ثم يختار رقًما، ويجيب عن الس

.الذي ظهر له



:ـــ اقرأ األمثلة التالية ، ثم أجب عما يليها 
 أؤتمن عليه –1

ً
.ال تأمن لشخص يفش ي سرا

.اإلمارات جزء من وطن أكبر هو الوطن العربي –2
.لكل بلد متحضر دستور يضم مجموعة قوانين –3
.شاهدت فراشات بين الزرع –4
.ودعت صديقا من أعز األصدقاء -5
.رجاٌل تاريخهم مجيد اإلمارتفي -6
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جملة فعـليةمفــرد شبه جملة

في نعت نوع ال( ال تأمن لشخص  يفشي سراً أؤتمن عليه ) 

:هذه الجملة 



الكسـرةالفتحـة الضمة

كلمة ( اإلمارات جزء من وطن أكبر هو الوطن العربي ) 

:هذه الجملة مجرورة ب فيأكبر



مفرد وجملة اسميةمفرد ، وشبه جملة مفرد ، وجملة فعـلية

تمل تش( لكل بلد متحضر دستور يضم مجموعة قوانين ) 

:بالترتيب، نوعهما نعتينهذه الجملة على 



ظرف مكانظرف زمان جار ومجـرور

ا هنشبه الجملة النعـت ( شاهدت فراشات بين الزرع ) 

: نوعـه 



نصب نعـترفع خبر نصب حال

فيالجار والمجرور ( ودعت صديقاً من أعز األصدقاء ) 

:هذه الجملة في محل 



جملة فعـليةجملة اسمية مفـــرد

:هنا نوع الخبر ( رجاٌل تاريخهم مجيد اإلمارتفي ) 





:مثل بجمل من إنشائك على 

(اسمية / فعلية .) ـ جملة النعـت 1

.ـ جملة الحال 2

(اسمية / فعلية .) ـ جملة الخبر 3



الواجب على منصة 
التعـلم الذكي

استراتيجية 
ة الكتابة اإلبداعي
والتفكير الناقد

ـر اكتب فقــرة عن شه*

 في
ً
ها رمضان ، موظفـا

كل أنواع النعـت التي
. درستها 


