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  واجب ( 1 )

جزم الفعل المضارع  )  ) 
 اسم الطالب : ---------------------------------------- الشعبة : -----------

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1) أجب على المطلوب في الجدول التالي :

 

 الجملة

 المضارع

 المجزوم

  سبب

 الجزم
   " لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحد "

   لیفِ  من وعد بوعده

   متى تتقدم الصناعة ینتشر الرخاء

   أي عامل یخلص في عمله یحفظه اهللا

   اصنع لنفسك مستقبال تحلُ  حیاتك

   " إن تكفروا فإن اهللا غني عنكم "

   " إذا تتلى علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا "

   صبرا على الظالم تنتصر بقوة اإلیمان

 

 

 2) أعرب ما تحته خط من المثال التالي :

 أنفق  ما   في  الجیب  ،   یأتك   ما  في  الغیب .

  أنفق : -----------------------------------------------------------------------

  ما : -------------------------------------------------------------------------



  یأتك : -----------------------------------------------------------------------

 

  3) میـّـز بین الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب من غیره فیما یأتي ،

       مع ذكر السبب :

 

 1-  قال تعالى : " وكلوا واشربوا وال تـُسرفوا "

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

 2- جدا واجتهادا تنل تقدیرا واحتراما .

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

 3- ال تعصِ  اهللا تفز برضاه .

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

 4- ال تدنُ  من األسد یفترسـُـك .

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

 5- ال تنهَ  عن خلق وتأتي مثله .

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

 6- إكراما العلماء تلقَ  منهم الثناء .

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

  7- قال تعالى : " وال تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار "

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

 8- قال تعالى : " انصروا اهللا ینصركم ویثبت أقدامكم "

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

 9- قال المصطفى :" اتق المحارم تكن أعبد الناس "



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

 


