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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    
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 درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية
 
 النحوّيةالقواعد 

 النصبإعراب الفعل المضارع في حالة  النصبإعراب الفعل المضارع في حالة 

 الصّف أالّول اإلعدادّي 
 

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية

القواعد 

إعراب الفعل المضارع في حالة إعراب الفعل المضارع في حالة 

الصّف أالّول اإلعدادّي 



إعراب الفعل المضارع 

الجزم الجزمالنصب
ألنھ ُسبق بجازم

النصب
ألنھ ُسبق بناصب

:تأّمل�ا��ر�طة�املعرفّية�السابقة�و�تذّكر�أّن 
.الفعل�املضارع�يـــدل�ع���حـــدوث��الفعل����الّزمن�ا��اضر

:الفعل�املضارع�ي��ء����حاالٍت�ثالٍث���:الفعل�املضارع�ي��ء����حاالٍت�ثالٍث���
.الّرفع�إذا�لم��سبقھ�ناصب�أو�جازم

َتَذّكــــُر  إعراب الفعل المضارع  ا�

النصب النصبلرفعا
ألنھ ُسبق بناصب

لرفعا
ألنھ لم ُیسبق بناصب أو جازم

تأّمل�ا��ر�طة�املعرفّية�السابقة�و�تذّكر�أّن 
الفعل�املضارع�يـــدل�ع���حـــدوث��الفعل����الّزمن�ا��اضر* 
الفعل�املضارع�ي��ء����حاالٍت�ثالٍث���* الفعل�املضارع�ي��ء����حاالٍت�ثالٍث���* 

الّرفع�إذا�لم��سبقھ�ناصب�أو�جازم-
.الّنصب�إذا�سبقھ�ناصب-
.ا��زم�إذا�سبقھ�جازم-



.عليك�أّ��ا�الطالب�أن�ُتحافَظ�ع���الب�ئة�املدرسّية.عليك�أّ��ا�الطالب�أن�ُتحافَظ�ع���الب�ئة�املدرسّية

ْ�دا��
َ
َحّقَق�أ

ُ
.�ج��اُد�َضرورّي��ْي�أ

.

عليك�أّ��ا�الطالب�أن�ُتحافَظ�ع���الب�ئة�املدرسّية -1

 :متٔانيةٔاقــــرٔا أالمثلة آالتية قراءة 
 

عليك�أّ��ا�الطالب�أن�ُتحافَظ�ع���الب�ئة�املدرسّية -1

ْ�دا�� -2
َ
َحّقَق�أ

ُ
�ج��اُد�َضرورّي��ْي�أ

.لن�أقوَل�إال�ا��ّق  -3

ْن�َيْق��َ��با��ّق  -4
َ
.ع���الَقا����أ

البد�من��ج��اد��ي�َ�ْسُمَو�بوطننا

ْن�َيْق��َ��با��ّق  -4
َ
.ع���الَقا����أ

.البد�من��ج��اد��ي�َ�ْسُمَو�بوطننا -5

ْس���إال����ا�َ�ْ�� -6
َ
.َلْن�أ



:�عد�قراءة��مثلة�السابقة،�أستخرُج��فعال�املضارعـــــة�ثم�أصّنف�ا����مجموعت�ن

�فعال�املضارعة�املعتلة��خــــر

-

-

-

 
      
     

 )1(النشاط التدريبّي رقم  

�عد�قراءة��مثلة�السابقة،�أستخرُج��فعال�املضارعـــــة�ثم�أصّنف�ا����مجموعت�ن

   
      
    

�فعال�املضارعة���يحة��خر�

-

-

-



�فعال�املضارعة�املعتلة��خــــر �فعال�املضارعة���يحة��خر�

يق���َ 

َ�ْسُمَو 

ْس��
َ
أ

 
      
     

�فعال�املضارعة���يحة��خر�

 )1(حّل النشاط التدريبّي رقم  

   
      
    

 
َ
تحافظ

َحّقَق 
ُ
أ

قوَل 
َ
أ



عيُد قراءة أالمثلة، ؤاتٔاّمُل الفعل المضارع في   :المجموعتينا�

�فعال�املضارعــــــة�ال��يحة��خر����املجموعــــــة��و���ُسِبَقْت�بناصــب��فعال�املضارعــــــة�ال��يحة��خر����املجموعــــــة��و���ُسِبَقْت�بناصــب�
،�وظ�ـرت�الفتحـة�ع�ـ��آخـــر�الفعـل،�فعالمـة�

�فعــال�املضــارعة�املعتّلــة��خــر��ــ��املجموعـــــة�الثانيــة�ُســِبقت�بناصــب،�فظ�ــرت�

،�ب�نمــا�) َو �ــي��ســم– �َ أن�يق�ــ�( الفتحــة�ع�ــ��آخــــر�الفعــل�املعتــل�باليــاء�أو�بالـــــــواو� ،�ب�نمــا�) َو �ــي��ســم– �َ أن�يق�ــ�( الفتحــة�ع�ــ��آخــــر�الفعــل�املعتــل�باليــاء�أو�بالـــــــواو�

ـــــر�الفعــــل�املعتــــّل�بــــاأللف� فتكــــون�مقــــّدرة�)  لــــن�أســــ��( لــــم�تظ�ــــر�الفتحــــة�ع�ــــ��آخــــــــ

 
      
     

عيُد قراءة أالمثلة، ؤاتٔاّمُل الفعل المضارع في   ا�

:أالحظ�ما�يأ�ي�
�فعال�املضارعــــــة�ال��يحة��خر����املجموعــــــة��و���ُسِبَقْت�بناصــب� -1 

   
      
    

�فعال�املضارعــــــة�ال��يحة��خر����املجموعــــــة��و���ُسِبَقْت�بناصــب� -1 
،�وظ�ـرت�الفتحـة�ع�ـ��آخـــر�الفعـل،�فعالمـة�)أقـوَل �لـن–أحّقـَق ��ـي–تحـافَظ��أن(  

. نص��ا�الفتحة�الظا�رة

�فعــال�املضــارعة�املعتّلــة��خــر��ــ��املجموعـــــة�الثانيــة�ُســِبقت�بناصــب،�فظ�ــرت� -2

الفتحــة�ع�ــ��آخــــر�الفعــل�املعتــل�باليــاء�أو�بالـــــــواو�الفتحــة�ع�ــ��آخــــر�الفعــل�املعتــل�باليــاء�أو�بالـــــــواو�

ـــــر�الفعــــل�املعتــــّل�بــــاأللف� لــــم�تظ�ــــر�الفتحــــة�ع�ــــ��آخــــــــ

.لتعّذر�لفظ�ا



).حّ��� - ) الم�التعليل(ِلــ�–�ي�–لن�–أن�(الفعل�املضارع�ينصب�إذا�سبقھ�ناصب�

.عالمة�نصب�الفعل�املضارع�الّ��يح��خر����الفتحة�الظا�رة

.عالمة�نصب�الفعل�املضارع�املعتّل��خر�بالواو�أو�الياء����الفتحة�الظا�رة.عالمة�نصب�الفعل�املضارع�املعتّل��خر�بالواو�أو�الياء����الفتحة�الظا�رة

.عالمة�نصب�الفعل�املضارع�املعتّل��خر�باأللف����الفتحة�املقّدرة

 
      
ٔاّن ٔاستنتج      

   
      
    

الفعل�املضارع�ينصب�إذا�سبقھ�ناصب� -1

عالمة�نصب�الفعل�املضارع�الّ��يح��خر����الفتحة�الظا�رة -2

عالمة�نصب�الفعل�املضارع�املعتّل��خر�بالواو�أو�الياء����الفتحة�الظا�رة-3 عالمة�نصب�الفعل�املضارع�املعتّل��خر�بالواو�أو�الياء����الفتحة�الظا�رة-3

عالمة�نصب�الفعل�املضارع�املعتّل��خر�باأللف����الفتحة�املقّدرة-4



:وأعر�ھ�إعرابا�تاّما�كما����املثال

إعرابھ الفعل المضارع أداة النصب
فعل مضارع منصوب بلن وعالمة 

. نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره
یشھَد 

 
      
     

وأعر�ھ�إعرابا�تاّما�كما����املثال�الفعل�املضارع�املنصوبأحّدد� -

 )2(النشاط التدريبّي رقم  

   
      
    

أداة النصب الجملة 
لن .المسلُم إال بالحّق  لن یشھدَ  -1

.سّرني أن تدعَو إلى القراءة  -2

. كن صالًحا كي یقتدَي بك أقراُنك -3

.لن یحظى المتكاسلون بالتقدیر -4



إعرابھ الفعل المضارع

فعل مضارع منصوب بلن وعالمة  فعل مضارع منصوب بلن وعالمة  یشھدَ 
.نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره

 یشھدَ 

َتدُعوَ 

َیقتديَ 

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة
.نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره 

فعل مضارع منصوب بكي وعالمة 
.نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره

َیحظى

.نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره

فعل مضارع منصوب بلن وعالمة 
.نصبھ الفتحة المقّدرة

      
     

أداة النصب الجملة 

لن .المسلُم إال بالحقّ  لن یشھدَ  -1

 )2(حّل النشاط التدريبّي رقم  

   
      
    

لن .المسلُم إال بالحقّ  لن یشھدَ  -1

.تدعَو إلى القراءةِ  سّرني أن  -2

.كن صالًحا كي یقتدَي بك أقراُنك -3

أن

كي

لن.بالتقدیر لن یحظى المتكاسلــــــــون -4



كمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّنصِب 
ُ
كمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّنصِب .أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأ
ُ
.أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأ

)أت�اسُل –أت�اسَل�.                          (عن�أداِء�الّصلواِت�ا��مِس 

)�س��َ –�س���.                      (لبناِء�مستقبِلھ )�س��َ –�س���.                      (لبناِء�مستقبِلھ

)يبدو–يبدَو�.                           (أنيَق�املظ�رِ 

       
     

كمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّنصِب 
ُ
أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأ

 )3(النشاط التدريبّي رقم  

   
      
    

كمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّنصِب 
ُ
أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأ

عن�أداِء�الّصلواِت�ا��مِس �................................لن� -1

لبناِء�مستقبِلھ................................. يجُب�ع���الف���أن� -2 لبناِء�مستقبِلھ................................. يجُب�ع���الف���أن� -2

�الولُد���نداِمھ��ي� -3 أنيَق�املظ�رِ �...........................��تمُّ



.                عن�أداء�الصلوات�ا��مس.                عن�أداء�الصلوات�ا��مس

.               لبناء�مستقبلھ

.             أنيَق�املظ�رِ 

       
     

عن�أداء�الصلوات�ا��مس�أت�اسَل لن� -1

 )3(حّل النشاط التدريبّي رقم  

   
      
    

عن�أداء�الصلوات�ا��مس�أت�اسَل لن� -1

لبناء�مستقبلھ �سَ��يجُب�ع���الف���أن� -2

�الولد���نداِمھ��ي� -3 أنيَق�املظ�رِ  يبدَو ��تمُّ



:أعرُب��فعاَل�ال���تح��ا�خّط����ا��مِل��تيِة :أعرُب��فعاَل�ال���تح��ا�خّط����ا��مِل��تيِة 

.���عطاِئھ

.بخ��ٍة�جديدةٍ 

       
     

أعرُب��فعاَل�ال���تح��ا�خّط����ا��مِل��تيِة 

 )4(النشاط التدريبّي رقم  

   
      
    

أعرُب��فعاَل�ال���تح��ا�خّط����ا��مِل��تيِة 

.ثماَر�أ�عاِبنا�نج��َ س�ثابُر�حّ��� -2

�من�تكر�ِم�العامِل��ْي� -1 ���عطاِئھ��ستمرَّ ال�بدَّ

.ثماَر�أ�عاِبنا�نج��َ س�ثابُر�حّ��� -2

�أْن�نلتقَي�بكْم�لـ -3 ىمْن�حسِن�ا��ّظِ
َ
بخ��ٍة�جديدةٍ �نحظ



.���عطاِئھ

.وعالمة�نصبھ�الفتحة�الظا�رة�ع���آخره

.وعالمة�نصبھ�الفتحة�الظا�رة�ع���آخره.وعالمة�نصبھ�الفتحة�الظا�رة�ع���آخره

.بخ��ٍة�جديدةٍ 

.وعالمة�نصبھ�الفتحة�املقّدرةبالم�التعليل�

       
     

�من�تكر�ِم�العامِل��ْي�-1 ���عطاِئھ��ستمرَّ ال�بدَّ

�ستمّر 

 )4(حّل النشاط التدريبّي رقم  

   
      
    

وعالمة�نصبھ�الفتحة�الظا�رة�ع���آخره�)�ي(ـ�فعل�مضارع�منصوب�ب: �ستمّر �����

.ثماَر�أ�عاِبنا�نج��َ س�ثابُر�حّ���-2

وعالمة�نصبھ�الفتحة�الظا�رة�ع���آخره�)حّ��(ـ�فعل�مضارع�منصوب�ب: نج��َ ���� وعالمة�نصبھ�الفتحة�الظا�رة�ع���آخره�)حّ��(ـ�فعل�مضارع�منصوب�ب: نج��َ ����

�أْن�نلتقَي�بكْم�ل -3 بخ��ٍة�جديدةٍ �نحظىـمْن�حسِن�ا��ّظِ

بالم�التعليل�فعل�مضارع�منصوب�: نحظى���



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


