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   2أبو سعيد اخلدري حلقة مدرسة 

 الثامن ورقة عمل يف "املفعول املطلق" للصف 

 االسم : _________________    الصف: _________      التاريخ: _____________

 

 التمرين األول:

 . )أتكيد الفعل، بيان نوعه، بيان عدده(  نوعه، وبني يتطلق يف النص األعني كل مفعول م

اندفع التالميذ إىل الفناء اندفاعا، وفجأة صرخ أحدهم صرخات عالية، وأخذ يبكي بكاء شديدا، فحمله رفاقه محال  

ىل ء سريعا، ومحلته إرفيقا إىل حجرة الطبيب، الذي ربطه ربط العارف مبوضع األمل، مث استدعى سيارة اإلسعاف استدعا 

 مستشفى.  أقرب

 نوعه  املفعول املطلق 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

 التمرين الثاين: 
 ضع مفعوال مطلقا مناسبا يف كل مما أييت. 

 ____أحتقر اخلائن _____________ -أ
 _______________ملال __حيب البخيل ا -ب
 أسعى للخري _________________ -ج
 أصلي هلل _________________ -د
 ارتشفت من الدواء _________________  -ه

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 التمرين الثالث:

 مفعوال مطلقا للتوكيد مرة، ومبينا للنوع مرة أخرى.   يث يكونيف مجلة مفيدة حب ضع كل مصدر مما أييت

 إجالال    أ. _______________________________________________ -1

 ب. _______________________________________________              

 ___استماعا  أ. ____________________________________________ -2

 ___________________________________________ب. ____             

 اتقاان    أ. ________________________________________________ -3

 ب. ________________________________________________            

 جلوسا  أ. ________________________________________________ -4

 ___________________________________________ب. _____            

 دفاعا   أ. ________________________________________________ -5

 ب. ________________________________________________            

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ين الرابع:لتمر ا

 بني األمساء املنصوبة، وسبب نصب كل منها فيما أييت.

 سبب النصب  االسم املنصوب  اجلملة  

 -1 ضربنا العدو ضراب موجعا.  أ

2- 

3- 

 

 

 -1 إن هللا حيب اجملاهدين حبا مجا. ب

2- 

3- 

4- 

 

 -1 أنصف اإلسالم الفقراء إنصافا.  ج

2- 

 

  -1 دتني.سجدت يف الصالة سج د

 -1 ع والديك إطاعة العارف للجميل.أط ه

2- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 التمرين اخلامس:

 بني انئب املفعول املطلق فيما أييت.

 جلد اجملرم مخسني جلدة.  -أ

 أشكرك كل الشكر.  -ب

 أكرمته هذا اإلكرام.  -ج

 حسان. نت إليه بعض اإلأحس -د
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 طعنته رحما.  -ه

 فرح اجملتهد بنجاحه جذال.  -و

---------------------------------------------------------------- 

 التمرين السادس:

 أعرب اجلمل اآلتية:

 أحب احلياة حبا. -1

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 تستمع الفتاة إىل القران استماع اخلاشعة.  -2

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 دق اجلرس دقتني. -3

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 أحرتم املعلم كل االحرتام.  -4

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

 عمال موفقا وممتعا 
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