
  

  

 

 مذكرة مراجعة

ٌُصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثً المبنً للمجهول على وزن:  " مفعول " ومن الفعل فوق الثالثً المبنً  " أتذّكر : 

 المبنً للمجهول على وزن : مضارعه بعد إبدل حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة  وفتح ما قبل اآلخر."

 - صُ ػ اسم المفعول من كلّ  فعل مما ٌأتً:

 

      

 

 

 

 استخرج أسماء المفعولٌن مما ٌأتً:

 

 

 

 

 

الثالثً وفوق الثالثً حسب الجدول:صّنؾ أسماء المفعولٌن إلى اسم مفعول من الفعل  - 4  

ًٌّ  –مصنوع  –مشاركة  –منّسقة  مبٌع   –مبن  

 اسم مفعول من الفعل الثالثً اسم مفعول من الفعل فوق الثالثً
  

  
  

 

.فً جمل من إنشائك وظِّؾ أسماء المفعولٌٌن اآلتٌة -4  

:.......................................................................محبوس   

 ُمستنَكر:........................................................................

 اسم المفعىل الفعل

 ------------- اْعتَىى

 ------------- يحقِّق  

 ------------- َرَكشَ 

 ------------- مىعَ 

هَ   ------------- َحصَّ

 ------------- قََضى

 ------------- َهابَ 

 ------------- َدَعا

لَ   ------------- فَضَّ

 ------------- قيَّذ

ل    ------------- ي فَصَّ

 نوع الفعل فعله اسم المفعول الجملة

 ----------------- ----------------- ----------------- كل ممنوع مرغوب. .1

 ----------------- ----------------- ----------------- ستجاب.ن م  ؤم  دعاء الم   .2

 ----------------- ----------------- ----------------- ة للقطة. فضل  يعتبر الفأر وجبة م   .3

 وصاسة التشبيت والتعليم 

التعليميت  يمىطقت دب  

 مذسست العالم الجذيذ الخاصت 

   الثامه  الصف :

 اللغت العشبيت المادة /  
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" أتذكر: يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن " فاعل " ومن الفعل فوق الثالثي على وزن 
 بدل حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل اآلخر مضارعه بعد إ

 
 استخرج اسم الفاعل من الجمل اآلتية :

 وصوه اسم الفاعل الجملت

   جاء انطانة وشٍطاً إنى انمدرسة.

   تدرب انالعُة وهى متحمٌس.

   انفزٌُق انمىتصُز سعٌٍد تانىصِز.

   ) كهكم راٍع وكهكم مسؤوٌل عه رعٍته(.

انقىي خٍز مه انمؤمه انضعٍف (.) انمؤمه     

   انقاضً انعادل ال ٌجامُم أحداً فً حكمِه.

 

 :هات اسم الفاعل من األفعال التالٌة 
  

 كتب                                                                    صام                                     

 سقى                                                                   علم                                      

س                                     انشرح                                                                درّ   

                قرأ                                                                  أ كل                         

 عّبر عن الصور اآلتية بجمل تشتمل على اسم فاعل 

                                    

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

  فً حكمه . عادلً  القاضًأبصرت   -:      أعرب ما تحته خط 
..................................................................................................................................................... القاضً :  

.....................................................................................................................................................عادلً    :   
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 ) مزاجعة ( : التشبيهـ 1

 .......................................     .........................................هما :طشفانـ نهتشثٍه 2

 ........................................        ...........................................................................................................     هً :أسكان أسبعت ونهتشثٍه 

 ورقّة فٌها نسٌم الصباح كأّن أخالقك فً لطفهاـ  2. الناس كأسنان المشط فً الستواء** وضح أركان انتشثٍه فٍما ٌأتً :ـ 

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

 ( .  لمرسل   ـ المؤكد األركان   ـ البلٌػ   ـ تام ا: ) مه أوىاع التشبيه ـ 3

 . فً التشبٌه البلٌػ تحذؾ األداة ووجه الشبه: تزكش

 تٍه وىع انتشثٍه فً األمثهة اَتٍة :وشاط :

 ب ـ كالم زٌد كالشهد فً الحالوة .   أـ  العمر ظل .   
 بقٌة طل على جلّنار   ج ـ كأن الدموع على خّدها  

 السفٌنة ل تجري على الٌبسإّن   دـ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

 االســـــتعاسة

 .  م أل تضٌع حقا لهمهُ ٌوفَ سُ  تْ ـ :أقسمَ 2 ـ أقبل علٌنا البحر بعلمه .1

  ..........................................................................................................................................................................................المثال األول : 

 ...........................................................................................................................................................................................المثال الثاوي :

 .............................................................................................................................................................تعشيفها :

 ................................وٌحذؾ ، ..............................ـ التصرٌحٌة : وهً التً ٌذكر فٌها 1أوىاعها : 

 ٌدل علٌه. لوازمه مع إبقاء شًء من..........     ....................وٌحذؾ ، ...............................ـ انمكىٍــــة : وهً انتً ٌذكز فٍها 2

 : أي كلمة تستخدم فً معناها ؼٌر الحقٌقً ( .كلمة مجازٌة : الستعارة نوع من المجاز . والمجاز ٌقابل الحقٌقة . )  ملحوظة

 :وضح االستعارات فٍما ٌأتً ، ثم تٍه وىعها : وشاط 

 ...............................................................................................................................................................................................السماء . حت نجومُ _ تفتّ 1
 ................................................................................................................................................................................................... قصٌدةً  البلبلُ  ـ أنشدَ 2

 ........................................................................................................................................................................................المجد إلٌك. آذانُ  تْ ـ أصؽَ 3

 .........................................................................................................................................................................................(. شٌباً  الرأسُ  ـ) واشتعلَ 4

ٌّنا السماء الدنٌا بمصابٌح ( .5  .....................................................................................................................................................................ـ) ولقد ز
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 اختر نوع الصورة مما ٌأتً واكتبه فً الفراغ المناسب : - أ

 تشبٌه بلٌػ  ( –تشبٌه تام األركان " مفصل "  –استعارة مكنٌة -) 

 .....................................            مدرستك بٌتك الثانً                                                       -1

 .....................................           البتسامة تشفً الصدور -2

 ة  فً شموخها....................................             البٌت   كالسفٌن -3

 وّضح الصورة البٌانٌة ونوعها فً العبارة اآلتٌة :                                                               - ب

 بكت فسال الدر من عٌنٌها        

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

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

 فً استعارة تصرٌحٌة مرة أخرى  " به مشبهاً "فً استعارة مكنٌة مرة ،و"   مشبهاً  " اجعل كلمة ) القمر (  -ج

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

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

 

 صل العبارة فً القائمة )  أ  ( بنوعها فً القائمة  )  ب  ( : -د 

 أ                                                    ب                       

                         استعارة تصرٌحٌة                                                   -ؼرست األم الفضٌلة فً أبنائها                       -

 تشبٌه بلٌػ -خرج الدر من لسان الحكٌم                           -

قلبً بستان             ـ    استعارة مكنٌة    -                                                  
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المشبه به وترك بعض الصفات الدالة علٌه ) لوازمه د طرفٌه، فإذا حذؾ حأتذكر أّن الستعارة : هً تشبٌه بلٌػ حذؾ أ

وإذا حذفنا المشبه وصرحنا بلفظ المشبه به تكون الستعارة ) تصرٌحٌة ( -( فالستعارة مكنٌة  

  - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -ـ ـ ـ ـــ ـــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ  ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـــ ــ ـــ

 السؤال األول: 

 حدد نوع الستعارات ) المكنٌة والتصرٌحٌة ( فٌما تحته خط فٌما ٌأتً
 ل َتْعَجبً ٌا َسْلُم ِمْن َرُجٍل َضِحَك ا ْلَمشٌبُ  ِبَرْأِسِه َفَبكى ...................................................

 :وقال أبو العتاهٌة ٌهّنئ المهدي بالخالفة .
ُر أَْذٌالَها...................................................................... ِه ُتَجرِّ ٌْ  أََتْتُه اْلِخالَفُة ُمْنقاَدةً  إِلَ
ماءِ ......................................................................................  َتَفتََّحْت أَْزهاُر السَّ

 
 ثانٌاً: 

 صنؾ الستعارات التصرٌحٌة والمكنٌة وفق الجدول 

 .أَْنَشَد اْلُبْلُبُل َقصٌَدَة أَبً ِفراسٍ  .

َنَعْت َوحاَن ِقطافُها َوإِّنً لَصاِحُبها. ٌْ  "قال اْلَحّجاج فً إحدى خطبه: "إِّنً ألَرى ُرؤوًسا َقْد أَ

ٌَِصُؾ دخول رسول الّروم على سٌؾ الدولة .  قال المتنبً 

 وأقبل ٌمشى فً اْلبساِط َفما دري                  إلى البْحر ٌْسعى أْم إلى البدر ٌْرتقً

 الستعارة التصرٌحٌة الستعارة المكنٌة

  

  

 

 ثالثاً: ضع الكلمات اآلتٌة فً استعارة تصرٌحٌة مرة وفً استعارة مكنٌة مرة أخرى.

  ـ الشمس :  ) المكنٌة( : ....................................  : ) التصرٌحٌة ( : .........................................

 _ األم : ) المكنٌة ( : .........................................  : ) التصرٌحٌة ( : .........................................
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 تشبٌه بلٌػ  ( –تشبٌه مفصل   –اختر نوع الصورة مما ٌأتً واكتبه فً الفراغ المناسب :) استعارة مكنٌة  - ت

                               .....................................            مدرستك بٌتك الثانً                         -4

 دورـفً الصـامة تشـالبتس           ..................................... -5

    بـٌـتــنـا كـالـقـصـر فً جـمـالـه....................................              -6

    وّضح الصورة البٌانٌة ونوعها فً العبارة اآلتٌة :                                                            - ث

بكت فسال الدر من عٌنٌها  ـ         

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

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

                            حدد نوع التشبٌه فً كل مما ٌأتً :                                                             -د  

مدرستك بٌتك الثانً :  -

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

         :....................................................... الهائج  فً ؼضبه  كالبحر  الرجل -

 

صل العبارة فً القائمة )  أ  ( بنوعها فً القائمة  )  ب  ( : -هـ   

أ                                                    ب                         

                                                                           استعارة تصرٌحٌة -                     ؼرست األم الفضٌلة فً أبنائها  -

 تشبٌه بلٌػ -             خرج الدر من لسان الحكٌم              -

    استعارة مكنٌة  -                                                        

 

 

 

 تذكر عزٌزي الطالب

 ـ جملة الحال جملة : اسمٌة أو فعلٌة " تأخذ موقع الحال لسم ُمَعّرٍؾ، وتأتً بعده ، ومحلها النصب.

 ـ إذا وقعت الحال جملة فال بدَّ من رابط ٌربطها بصاحب الحال.

 ٌأتً الرابط ضمٌراً  ظاهراً ، أو ضمٌراً مستتراً أو ) واو الحال ( أ, ) واو الحال + الضمٌر(
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 1ـ حدد الحال ونوعها وصاحبها والضمٌر العائد فً الجمل المرفقة بالجدول فٌما ٌأتً:

 الجملة الحال نوعها صاحب الحال الضمٌر العائد 
 وصل البحاُر و ثٌابه مبللة بالماء  ثٌابه مبللة  جملة اسمٌة البحار هاء : فً ثٌابه

استمعُت إلى التلمٌِذ ٌلقً قصٌدًة  ٌلقً جملة فعلٌة  التلمٌذ الضمٌر المستتر هو 
 ألبً فراس الحمدانً 

 عادت السفٌنة صٌدها وفٌر   صٌدها وفٌر  جملة اسمٌة  السفٌنة  ها: فً صٌدها 
 أنجَز الولُد واجباته وهو مسرور  وهو مسرور  جملة اسمٌة  الولد و + هو 

 

 2ـ حّول الحال المفردة إلى جمل حالٌة فٌما ٌأتً: 

 ـ رأٌت الولد قلقاً :

 الجملة السمٌة : رأٌت الولد)  وهو قلق ( جملة وهو قلق جملة اسمٌة حالٌة ألنها مبدوءة باسم ) هو ( 

 الجملة الفعلٌة : رأٌت الولد)  وقد قلق ( جملة وقد قلق جملة فعلٌة حالٌة ألنها مبدوءة بفعل ) َقلَِق( 

 ـ بدا العامل فً المصنع متعب الجسد. 

 الجملة السمٌة: .............................................................................................

 الجملة الفعلٌة : ..........................................................................................

 ـ أنهى أعضاء الفرٌق مهماتهم متفائلٌن بالنجاح : 

 الجملة السمٌة :............................................................................................

 الجملة الفعلٌة: .............................................................................................

ٌّز جملة الحال من جملة النعت فٌما ٌأتً ) تذكر: الجمل بعد المعارؾ أحوال وبعد النكرات صفات(   3 ـ م

ـ وصل المتسابق إلى خط النهاٌة ٌلهُث من شدة التعب: 
......................................................................... 

ـ شاهدت تلميذاً  ٌرمً األوساخ على األرض : 
................................................................................... 

 4 ـ أعرب الجملة التالٌة إعراباً تاماً.   عاد العدو ٌجُر اذٌاَل الهزٌمِة.

 ـ ..................................................................................................................................

 ـ ..................................................................................................................................

 ـ ..................................................................................................................................

 مدرس المادة : أ ـ حسام المطلق 
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