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 مراجعة لغة عربية
 

ي  َراسِّ  (2020-0202) العَاُم الد ِّ

 

 ثالثالالفصل الدراسي 

 
 

 

 

 

 

 

 ألولىمهارات الوحدة ا
  الجملة االسمية  و أركانها    جملة الأحوال خبر

 االسمية

  الهمزة المتوسطة على

 و الواو الياء

 كتابة نص سردى  فهم واستيعاب  المفعول المطلق 

 كتابة نص اقناعى  كتابة قصة قصيرة  تركيب العطف 

  الثانيةت الوحدة مهارا
  الجملة الفعلية   الجملة االسمية   الهمزة المتوسطة على

 الياء

 فهم واستيعاب   إستجابة أدبية  التركيب النعتي 

  نصوص شعرية خارجية     

 أيمن المغاوري  اْلَمادَّةِّ  ُمعَل ِّمُ 
 /السادس والشعبة الصف

: اْلَمْدَرَسةِّ  يَرةُ ُمدِّ 

 دمحم رشوان
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 أوالً: شرح المهارة )المطلوب في هذا السؤال( :
 رة تحليل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل تكامل المعرفة مع الفكر والمهاراتالمهارة األولى: مها   

 

 

 

 

 

 

 

يستطيع الطالب قراءة النص قراءة صحيحة واستنتاج معاني المفردات باستخدام المعجم وتحليل النص 

 الشعري تحليالً فكرياً ونقدياً وبالغياً ومن ثم يوضح الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية .

 

 . تخير اإلجابة الصحيحة مما يأتياقرأ الفقرة ثم : رواية أحالم ليبل السعيدةمن 
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 حوالن

 الجملة و التركيب
  يتكون الكالم من جمل و تركيب  :

 الجملة نوعان : اسمية  و فعلية  أوال الجملة :

 الجملة االسمية تتكون من مبتدأ و خبر  -1

 ع يقع في أول الجملة االسمية غالبًا ، وقد يتأخر تبعًا لسياق الكالم .وهو اسم مرفوالمبتدأ :  
وهو ما نخبر به عن المبتدأ وهو الذي يكمل معنى الجملة وهو مرفوع وله أنواع . الخبر :  

 وليس شرًطا أن يكون الخبر هو الكلمة الثانية بعد المبتدأ.

   أمثلة :

 
 
 
 
 
 

 

 إعرابها الكلمة

 مة رفعة الضمةمبتدأ مرفوع وعال السماء

 

 صافية
 خبر مرفوع وعالمة رفعة الضمة

 إعرابها الكلمة

  المهندسان
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 الفعلية :    :  الجملة2

     

 مفعول به  أحيانا  هي الجملة التي تبدأ بفعل و تتكون من فعل و فاعل و

 يعالج الطبيب المرضى . -3    .ع الفالح الحقليزر -2 . يقول الرجل الصدق -1  أمثلة :

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بارعان

  الحديقة

  واسعة

 إعرابها الكلمة

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  يقول

 فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الرجل

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الصدق

 إعرابها الكلمة

  يزرع 

  الفالح

  الحقل

  يعالج

  الطبيب
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 ثانيا : التركيب

 يتكون التركيب من كلمتين أو أكثر لكنه ال يؤدي معنى تاما .

 أمثلة  

الثوب الجديد )  -3بين الكتب ) مضاف و مضاف إليه (.  -0في الحديقة     ) جار و مجرور (.  -1

 .(صفة و موصوف

 تدريبات

 ميز بين الجمل و التراكيب فيما يلي  :  - 1

 

 سماء نجومها كثيرة . ال – 1 

 عند الغروب  . – 2

 عمرو بن العاص فتح مصر . – 3

 في المدرسة الجديدة . –4 

 البحر مرتفع األمواج  . –5

 الشمس تشرق في الصباح . -6

 فوق السحاب . -7

 كون جمال تامة من التراكيب اآلتية  - 2

 الفتاة المؤدبة. -1

 بين األشجار . -2

 في الفناء . - 3

 هات الرحيمات .األم - 4

 عن الوطن واجب. - 5
 أمل الشعوب . -1

  المرضى
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 أغراض الجملة
 الجملة يمكن أن تصنف بحسب أغراضها إلى ثالث أقسام أساسية 

 :  جملة خبرية   -1
 تقدم تصريحا أو حكما على موضوع ما و يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب 

 السماء صافية  -
 االمتحان سهل  -
 جب أو التأثر بأمر ما و تنتهي بعالمة تعجب .: تعبر عن التع جملة تعجبية -2

 ما أجملها ! -
 يا لجمالها ! -
 : تتضمن أمرا أو نهيا أو نداء أو استفهاما . جملة طلبية  -3

 ال تتكلم كثيرا  -
 دمحم  يا -
 متى موعد االختبارات ؟ -

 
 تدريبات

 الغرض المناسب لكل جملة من الجمل اآلتية . خترا

 

 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –) خبرية                              ما أنواع الكلمة ؟ -1
 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –) خبرية   هزم المسلمون األعداء في غزوة بدر . -2
 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –) خبرية                             ما أجمل الصدق ! -3
 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –) خبرية                             ال تهمل واجبات . -4
 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –) خبرية                              كم عمرك اآلن ؟ -5
 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –) خبرية                      يارب اغفر لنا ذنوبنا . -6
 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –احب فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف ) خبرية  -7
 طلبية ( –تعجبية  –استفهامية  –) خبرية               ال تسرع و أنت تقود السيارة  -8

 

 المفعول فيه
 

هو عبارة عن اسم يدل على زمن وقوع الفعل أو مكانه , و يتضمن معنى ) في (و يمكن 
ن و يسمى السؤال عنه ب ) متى ( و ) أين ( . هذا االسم الدال على الزمان و المكا

 بالظرف
 متى خرجت ؟                وصلت المدرسة صباحا  -
 أين التقيته ؟           قابلت صديقي عند المدرسة  -
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# يسمى االسم الدال على الزمان ظرف الزمان . و يشمل كل أسماء الزمان : 

 اليوم , الليلة , الساعة , الشهر , السنة .........
لمكان ظرف المكان . و يشمل أسماء المكان غير # و يسمى االسم الدال على ا

 المختصة ) غير محددة ( : أمام , خلف , تحت , فوق , تجاه , شمال , غرب

 تدريبات
 

 ظلل المفعول فيه في الجمل اآلتية ثم بين نوعه للزمان أم للمكان 
 

 قال تعالى) سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصا ( -
 سنذهب غربا تجاه السعودية . -
 عشاء .لموعدنا قبل ا -
 وصلت عند المنزل . -
 طفنا حول الكعبة . -
 سعينا بين الصفا و المروة . -
 قال تعالى ) سيعلمون غدا من الكذاب األشر ( -
 توقفت أمام بوابة المدرسة . -
 سمعت صوت عال قرب منتصف الليل . -

 

 

 

 

 المفعول المطلق -

 .نصوب ، مأخوذ من لفظ الفعل ، يذكر لتوكيد الفعل ، أو لبيان نوعه : اسم م المفعول المطلق *

 .فهما(  -)فهم  -حبا(  –)أحب  –انشغاال(  –)انشغل  –إقباال(  –)أقبل  –اهتماما(  –مثل : )اهتم 

 .أن كلمة ) اهتم (  فعل ، وكلمة ) اهتماما ( مأخوذة من لفظ الفعل  الحظ :

 .مبين للنوع  -2د للفعل                             مؤك -1: أنواع المفعول المطلق*

 أمثلة :

 .ا إيمانأمنت باهلل  -2
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إذا دار حوار بينك وبين صديق لك وقلت له ) أمنت باهلل ( ، قد يشك في إيمانك فتقول له ) أمنت باهلل 

 0مؤكد للفعل ( إيمانا ( ، وبذلك تكون قد أكدت كالمك بقولك ) إيمانا ( ؛ لذا يسمى ) مفعول مطلقا 

 .الشجعان  دفاعأدافع عن وطني  -0

 وإذا قلت لصديقي ) دافعت عن وطني دفاع ( ، فإنه ال يعرف نوع هذا الدفاع ؛ فأبين له نوعه بقولي  

 .) دفاع الشجعان ( ، لذا يسمى ) مفعول مطلق مبين للنوع (

 .ا شاهقا ارتفاعارتفع البناء  -3 

 0اعا ( ، فلم أبين نوع هذا االرتفاع ؛ فأبينه بقولي ) ارتفاعا شاهقا (وإذا قلت ) ارتفع البناء ارتف

 ، لذ يسمى ) مفعول مطلق مبين للنوع (

 ملحوظة :  

 .* المفعول المطلق المؤكد للفعل ال يأتي بعده كلمة ، ) أخلص لوطني إخالصا ( 

 .عظيما (  * المفعول المطلق المبين للنوع يأتي بعده كلمة ، ) أخلص لوطني إخالصا

 * الكلمة التي تأتى بعد المفعول المطلق المبين للنوع أما أن تكون نعت كما في المثال الثالث 

  .ا ( ، كلمة ) شاهقا ( نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة شاهق) ارتفاعا 

 ( ، كلمة ) الشجعان ( الشجعان، وأما أن تكون الكلمة مضاف إليه كما في المثال الثاني )دفاع 

 .ضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة م

 .* المفعول المطلق يكون منصوب دائما ، وال بد أن يسبقه فعل   

 نموذج إعراب 

 0ارتفع البناء ارتفاعا شاهقا  -1

 اإعرابه الكلمة

 فعل ماضي . ارتفع

 . فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة البناء

 فتحة .مفعول مطلق منصوب ، وعالمة نصبه ال ارتفاعا
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 نعت منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة . شاهقا

 تدريبات

 استخرج المفعول المطلق وبين نوعه: -أ

 طعن الجندي الجاسوس طعنا .                             -1

 يعيش الفالح عيشة سعيدة . -2

 يحب التلميذ القراءة حبا جما .    3

 انتقم الفدائيون انتقاما . -4

 ذ في دروسه اجتهادا كبيرا .اجتهد التلمي -5

 ارتفع البناء ارتفاعا . -6

 

 أكمل بمفعول مطلق مؤكد للفعل : -ب

 فهمت الدرس ............  .                                   -1

 العقاد بالقراءة .............. انشغل -2

 نحتفل بعيد األم ..............    -3

 ......... يقبل الطفل نحو أمه ...... -4

 أكمل بمفعول مطلق مبين للنوع : -ج

 أشكر هللا ....................  -1

 يقبل السائحون على اإلمارات .......................  -2
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 يزأر األسد .....................  -3

 يشرح المدرس الدرس ...................  -4

 يعمل األب .......................... . -5

 تكرم المدرسة المتفوقين ............................. . -6

 دافع الجندي عن الوطن ................................... . -7

 قرأ الطالب القرآن ............................................ . -8

 عاقبت الشرطة المجرم ....................................... . -9

 يحمد المؤمن ربه ................................................. . -10

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تــعــنــال -4

 

 لشيء قبله والذي يتم وصفه هو المنعوت والصفة نفسها تسمي نعت هح صفة لما قبله أي وصفضهو اسم  يو

والنعت يطابق ويشابه ويماثل المنعوت فيي كيل شييء مرفيوع أو منصيوب أو مجيرور أو النيوع تيذكير وتأنييث أو 

 ة (  .نكر –معرفه ) مثني جمع أو  –العدد مفرد 

 . والنعت يأخذ نفس إعراب المنعوت الذي قبل النعت

 مبتدأ: المنعوت مثلة أ

 الطالب المجتهد نشيط ** 
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 . منعوتوهو مة رفعه الضمة مبتدأ مرفوع وعال -الطالب:

 . مرفوع وعالمة رفعه الضمةنعت المجتهد: 

 . خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة -نشيط:

وفيي   ( مفيرد) فراد وفي اإل( المذكر ) نجد أن النعت المجتهد طابق المنعوت الطالب في الحرف )ال( وفي النوع 

 اإلعراب ) مرفوع بالضمة(

 . نبوالمخلصون محبو عمالال** 

 . منعوتوهو : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو عمالال

 . : نعت مرفوع وعالمة رفعه الواوالمخلصون

 . : خبر مرفوع وعالمة رفعه الواونبومحبو

نجد أن النعت المخلصون مطابق للمنعوت المصريون في كل شيء في العدد جمع وفي النوع ذكير وفيي التعرييف 

 معرفة وفي األعراب مرفوع بالواو

*************************************************** 

 المنعوت خبر

 . هذه وردة جميلة** 

 اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ  .: هذه

 . منعوتة : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضموردة

 ة .: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمجميلة

********************************************* 

 -: فاعل يكون النعت مرفوع المنعوت

 . شرح المعلم النشيط الدرس **

 مبني علي الفتح . فعل ماضي -: شرح 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ) منعوت( -: المعلم

 ة .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضم -:النشيط 

 وعالمة نصبه الفتحة .مفعول به منصوب  -:الدرس

********************************************* 

 -منصوب :يكون النعت  مفعول بهالمنعوت 

 . أكل األب الطعام الشهي **
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 مبني علي الفتح . فعل ماضي -: أكل

 ة .فاعل مرفوع  وعالمة رفعه الضم  -: األب

 . منعوتمفعول به وعالمة نصبه الفتحة   -: الطعام

 . نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -: الشهي

 . الطويلينمجتهدات الدرسين كتبت الطالبات ال **

 . التاء تاء التأنيثمبني علي الفتح ، فعل ماضي   -: كتبت

 . منعوت ةمرفوع وعالمة رفعه الضم فاعل  -: الطالبات

 ة .مرفوع وعالمة رفعه الضم نعت  -: المجتهدات

 .  منعوتمفعول به ومنصوب وعالمة نصبه الياء   -: الدرسين

 . المة نصبه الياءنعت منصوب وع  -: الطويلين

 . نجد أن النعت الطويلين يتبع ويطابق الدرسين في كل شيء

********************************************* 

 المنعوت اسم مجرور يكون النعت مجرورا

 . خذ المهندس المسطرة من المكتب الواسعأ **

 . : حرف جرمن

 . : اسم مجرور وعالمة جره الكسرةالمكتب

 . عت مجرور وعالمة جره الكسرة: نالواسع

  

 . ركب األوالد في السيارتين الكبيرتين** 

 :حرف جرفي

 . اسم مجرور وعالمة جره الياء  -:السيارتين

 . نعت مجرور وعالمة جره الياء  -:الكبيرتين

 النعت مطابق المنعوت في التثنية واألعراب والتعريف بال 

 

 تدريبات         
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 النعت والمنعوت مبين عالمة األعراباستخرج من الجمل  

  ألبنائه .الوطن الجميل مسكن 

 فتح المهندس الغرفتين الكبيرتين . 

 العامالت المخلصات محبوبات . 

 . بني ) خوفو ( الهرم األكبر 

 . في مصر صناعة حديثة 

 :أعرب الجمل اآلتية

 الجليس الصالح خير من الجليس السوء . 

 هذا طالب علم متفوق . 

  جميلة طيبةهذه بنت . 

 الطريق المستقيم يوصل إلى الجنة . 

  جنة هللا الغالية قريبة من المؤمنين. 

 شاملة تدريبات
 السؤال األول: أصنف األفعال حسب الجدول:

 .ازرع , ْدرَس، وهَبت، سألوا، يعطون ااشترى، يشكر، نمنح، أْنِفْق، ِ 

 فعُل  أمر              فعٌل مضارع          فعٌل ماض               
   
   
   
   

 السؤال الثاني : أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
 لبَس: فعل ماض  مبني على  .................  الظاهرة على آخره.- 
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 ذهَب:  فعل .......... مبني على ..................................... -
 .............................ركَب: ....................................... -
 يدرُس: فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه ................... الظاهرة على آخره. -
 يلعُب: فعل ............... مرفوع .......................................................... -
 ............................................................................يدافُع: ........ -

 :الَسؤال الثالث: أصنف كلمات الجمل التالية حسب موقعها من اإلعراب
 

 المفعول به           الفاعل            الفعل              الجملة           
    أحب المواطن وطنه

    اشترى الّطفل الحلوى 
    يدرس التلميذ الدرس

 
 ل الّرابع: أحدد الجار و المجرور في الُجمل الّتالية:الّسؤا

 
 المجرور             الجار              الجملة               

   التقْيت صديقتي في الحديقةِ 
   كتب التلميذ بالقلمِ 

   سأذهُب إلى الّسوقِ 
   ) هلِل األمُر ....(

   جئت من المدرسةِ 
   م على بعٍض() تلك الّرسل فّضلنا بعضه

 
 الّسؤال الخامس: أحدد حرف العطف و االسم المعطوف في الجمل الّتالية:

 االسم المعطوف           حرف العطف              الجملة               
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   جاَء أخي و أبي.
   دخل المدرس  فالتالميذ.

   زرعنا القطَن ثّم جنْيناه.
   خْذ  الكتاَب أو القلم.

   يت حذاًء بل قميصاً اشتر 
 

 الَسؤال الّسادس:أحدد المبتدأ و الخبر في الجمل الّتالية:
 الخبر                  المبتدأ              الجملة                  

   المدرسُة واسعةٌ 
   البرُج مرتفعٌ 

   المهندسون بارعون في عملهم
   المعلماُت نشيطاتٌ 

 الجدول بما هو مطلوب:: أمأل سابعالّسؤال ال
 الجملة أمر مضارع ماض  
    شرب

   أذهب 
  كل  
  صلى  

    كتب
   يشرح 

    مسح
        :أضع خطًا تحت الفاعل و أضبطه:ثامنالّسؤال ال

 ذاكر التلميذ الدرس  شرب الطفل اللبن 
 تساعد البنت أمها .  يشرح المعلم الدرس 
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 أحمد على أدواته . حافظ  يتوضأ المسلم للصالة 
 قال المؤمن الحق  شاهد دمحم الفيلم  التعليمي 

 يحل التلميذ المسألة  لعب التلميذ في النادي
 يعطف المؤمن على الصغير  يحترم دمحم الكبير 

 المفعول به فيما يأتى واضبط أخره: الفاعل و خطين تحت  : ضع خطآ تحتتاسعالّسؤال ال
      يقرأ الرجل الجريدة  .1
       تناولت الغذاء . .2
       يقرأ األخ القصة  .3
      تجهز األم الطعام . .4
       تشاهد البنت السيرك. .5
        ُصمت رمضان .  .6

 
  -شر:  ضع حرف جر مناسب مكان النقط :اعالّسؤال ال

 األشرار .…………… ابتعدت    القرية .……………. سافرت 
 . االمتحان …………… نجحت    الكرة .……………… لعبت 

 السيارة . ………….. سافرت    البيت .……………. ذاكرت 
 القلم . …………… كتبت    النادي ……………... لعبت 

 المدرسة . ………….. ذهبت   الرف . ………… وضعت الكتاب 
 :عشر:أصنف الكلمات التالية وفق الجدول حاديالّسؤال ال

 جبالن( –التيارات  -نون  المؤم –األنهار  –رحلتان  –الشاطئ  –صيادان  –خيوط  -)المعلم   
 الجمع المثنى المفرد 
1    
2    
3    
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 : أ / أيمن المغاوري مع تمنيات

 بالنجاح و التفوق


