
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد مجاهد علي سليمان ومحمود محمد عثمان زيدان اضغط هنا                                         

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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١ ١٠١عرب  –اعد قو -النحو الواضح                                                محمود محمد عثمان –إعداد األستاذین محمد مجاھد علي سلیمان 

  مملكة البحرین

  مدرسة أحمد العمران الثانویة للبنین

  قسم اللغة العربیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  النحو الواضح

  ١٠١مقرر عرب 
  

  

  

  إعداد األستاذين

  حممد عثمان زيدانحممود  –حممد جماهد علي سليمان 
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٢ ١٠١عرب  –اعد قو -النحو الواضح                                                محمود محمد عثمان –إعداد األستاذین محمد مجاھد علي سلیمان 

  من النص إلى الجملة

  الروابط اللفظیة والروابط المعنویة

  

  .ن ھذه الجمل نصا إال إذا توافر فیھا شرط التناسبالنص مجموعة من الجمل، ال تكوِّ

  :مثال

# وك ان یأك ل كم ا یأك ل الن اس      # وكانت أمھ تش رف عل ى حفل ة الطع ام     # كان الصبي جالسا إلى العشاء بین إخوتھ وأبیھ " 

وم ا ال ذي   # ! اح دة؟ ما الذي یحدث لو أنھ أخ ذ اللقم ة بكلت ا یدی ھ ب دل أن یأخ ذھا بی د و       # ! لكن ألمر ما خطر لھ خاطر غریب
# ثم رفعھ ا إل ى فم ھ    # وغمسھا في الطبق المشترك # إذن فقد أخذ اللقمة بكلتا یدیھ # ال شيء #  !یمنعھ من ھذه التجربة؟

  .وأما ھو فلم یعرف كیف قضى لیلتھ# وأما أمھ فقد أجھشت بالبكاء # فأما إخوتھ فقد أغرقوا في الضحك 

  :توضیح

عن د نھای ة تم ام    ) #(قة أنھا مكّونة من عدة جمل، ك ل جمل ة قائم ة ب ذاتھا، وق د وض عت عالم ة        یالحظ على الفقرة الساب - ١
  .معنى الجملة، كما نجد أن بین ھذه الجمل تناسقا فكلھا تدور حول موضوع واحد

األدوات وھ ذه  . تترابط الجمل في النص السابق بأدوات ربط تقیم عالقات معنوی ة فیم ا بینھ ا؛ لتعط ي معن ى كلی ا لل نص        – ٢
  .تنقسم إلى روابط لفظیة وروابط معنویة

  :من أدوات الربط اللفظیة المستخدمة في الفقرة السابقة -٣

  ....كان یأكل و.... كانت أمھ تشرف وأبیھ وبین إخوتھ : .... وھي تفید الجمع والمشاركة مثل) الواو(

  .ألمر ما خطر لھ خاطر غریب لكن: حرف یفید االستدراك مثل) لكْن(

  .فقد أخذ اللقمة بكلتا یدیھ إذن: حرف یفید االستنتاج مثل ) إذن(

  .رفعھا إلى فمھ ثموغمسھا في الطبق المشترك : ... حرف عطف یفید الترتیب والتراخي مثل) ثم(

  ...ھو فلم یعرف كیف أماأمھ فقد أجھشت بالبكاء و أماإخوتھ فأغرقوا في الضحك و فأما: أداة شرط تفید التفصیل مثل) أما(

  .وأما أمھ فقد أجھشت بالبكاء: ... حرف تحقیق وتوكید عند دخولھ على الفعل الماضي مثل) قد(

  :ومن أدوات الربط اللفظیة أیضا

  ......حیثما  –كیفما  –أینما  –متى  –من  –لو  –إذا : أدوات الشرط مثل -

  "ثم أماتھ فأقبره: "حرف عطف یفید الترتیب والتعقیب مثل :الفاء -

ال تص احب  : عل ّي، واالس تدراك مث ل    ب ل ج اء محم د   م ا  : التي تفید اإلضراب وھ و نف ي م ا قبلھ ا وإثب ات م ا بع دھا مث ل         :بل -
  .األشرار بل األخیار

  :ومن الروابط المعنویة -٤

  .ال شيء!: وما الذي یمنعھ من ھذه التجربة؟: جملة السؤال مع إجابتھ ومثال ذلك من النص السابق -

ھ ذه جمل ة   ! (لك ن ألم ر م ا خط ر ل ھ خ اطر غری ب       : التي ترد بعد جملة تتضمن أمرا غامضا فتفس ره مث ل   والجملة المفسرة -
ما الذي یح دث ل و   : والجملة المفسرة ھي) غامضة تحتاج إلى تفسیر فتأتي الجملة التالیة لتوضح طبیعة ھذا الخاطر الغریب

  !أنھ أخذ اللقمة بكلتا یدیھ بدل أن یأخذھا بید واحدة؟

  

  ة البسیطة والمركبةالجمل

  

  .جملة بسیطة، وجملة مركبة: الجملة تنقسم بحسب عدد النوى اإلسنادیة إلى نوعین

  )خبر مفرد+ مبتدأ (أو ) فاعل+ فعل (ھي التي تتضمن نواة إسنادیة واحدة :الجملة البسیطة

                                                                                                     

  )مسند+  مسند إلیھ) (مسند إلیھ+ مسند (                                                                    

  .فھي جملة تتضمن أكثر من نواة إسنادیة واحدة :وأما الجملة المركبة

  :أمثلة

  : الصدق فضیلة عظیمة -١

  )عظیمة(وعنصر متمم ) فضیلة(و مسند ) الصدق(مسند إلیھ : إسنادیة واحدةنواة  جملة اسمیة بسیطة مكونة من

  : یغمر الشعور الدیني البیت -٢

  )البیت –الدیني (وعنصر متمم ) الشعور(ومسند إلیھ ) یغمر(مسند : نواة إسنادیة واحدةجملة فعلیة بسیطة مكونة من 

  )محدودة(ومسند ) مطالب(مسند إلیھ  :نواة إسنادیة واحدة نجملة اسمیة بسیطة مكونة م: كانت مطالب الحیاة محدودة -٣

  : إن الحیاء شعبة من شعب اإلیمان -٤

  )من شعب اإلیمان(وعنصر متمم ) شعبة(ومسند ) الحیاء(مسند إلیھ : جملة اسمیة بسیطة مكونة من نواة إسنادیة واحدة
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٣ ١٠١عرب  –اعد قو -النحو الواضح                                                محمود محمد عثمان –إعداد األستاذین محمد مجاھد علي سلیمان 

  : ولكن حادثة حّدت میلھ إلى االستطالع -٥

  ) حّدت(ومسند ) حادثة(مسند إلیھ : األولى :نة من نواتین إسنادیتینجملة اسمیة مركبة مكو

  )میلھ إلى االستطالع(وعنصر متمم  )ضمیر مستتر تقدیره ھي(ومسند إلیھ ) حّدت(مسند : الثانیةالنواة و

  :القصة شخصیاتھا واقعیة -٦

  ) شخصیاتھا واقعیة(ومسند ) القصة(مسند إلیھ : األولى :جملة اسمیة مركبة من نواتین إسنادیتین 

  ) واقعیة(ومسند ) شخصیات(مسند إلیھ ): شخصیاتھا واقعیة(الثانیة النواة و

  :جلس الطالب یفكر -٧

  ) الطالب(ومسند إلیھ ) جلس(مسند : األولى :جملة فعلیة مركبة مكونة من نواتین إسنادیتین 

  .جملة فعلیة في محل نصب حال" یفكر"وجملة  )ضمیر مستتر تقدیره ھو(ومسند إلیھ ) یفكر(مسند : الثانیةالنواة و

  : وقفت تحت شجرة تقیني حرارة الشمس -٨

  ) تاء الفاعل(یھ لومسند إ) وقف(مسند : األولى :ین إسنادیتینتجملة فعلیة مركبة مكونة من نوا

  .لشجرةفي محل جر صفة " تقیني"وجملة ) ضمیر مستتر تقدیره ھي(ومسند إلیھ ) تقي(مسند : الثانیةالنواة و

  

  الفعل الالزم والفعل المتعدي

  

 أكرم ح اتمٌ : ، وفعل متعد یرفع فاعال وینصب مفعوال بھ أو أكثر مثلنام األطفاُل: ینقسم الفعل إلى فعل الزم یكتفي بفاعلھ مثل

  "أعماَلھم حسراٍت علیھم اُهللا ھموكذلك یریـــ"أعطى الغني الفقیَر دیناًرا، ضیفھ، 

  

  :لھمزة أو التضعیفتعدیة الفعل الالزم با

: فنجعل ھ متع دیا ب الھمزة فنق ول    . برئ المریض: یمكن تعدیة الفعل الالزم الذي یقتصر على فاعلھ لكي ینصب مفعوال بھ مثل

  .أخرج المھندسون البترول من البئر: فنجعلھ متعدیا بالھمزة فنقول. خرج البترول من البئر: ومثل. أبرأ اهللا المریض

  .فرَّح المعلم المجد بتفوقھ: فیصیر متعدیا بتضعیف الحرف الثاني فنقول. قھفرح المجد بتفو: ومثل

  .استصلح الشباب الصحراء للزراعة: فنقول. صلحت الصحراء للزراعة: والتاء مثل ینوقد یتعدى الالزم باأللف والس -

  .األب أبناءه جالس: فنقول. جلس األب مع أبنائھ: وقد یتعدى الالزم بزیادة ألف بعد الحرف األول مثل

  

  األفعال المتعدیة إلى مفعولین أصلھما المبتدأ والخبر
  :وتنقسم إلى

  خال –زعم  –حسب  –ظن : وھي) الظن(أفعال الرجحان  -١

  ألفى –وجد  –علم  –رأى : أفعال الیقین وھي -٢

  اتخذ –ردَّ  –حّول  –صّیر  –جعل : أفعال التحویل وھي -٣

  :أمثلة

مفعول بھ ثان منصوب بالفتحة، وھما یكون ان  : مفعول بھ أول منصوب بالفتحة، سھال: النجاح.  ظن الكسول النجاح سھال -
  .علیھا" ظن"قبل دخول  فعل الرجحان ) النجاح سھل(جملة اسمیة 

ة مفعول بھ ثان منصوب بالفتحة، وھما یكون ان جمل   : مفعول بھ أول منصوب بالفتحة، حقا: الدَّْین: رأى المؤمن الدَّْین حقا -
  .علیھا" رأى"قبل دخول  فعل الیقین ) الدَّْین حق(اسمیة 

مفع ول ب  ھ ث  ان منص وب بالفتح  ة، وھم  ا   : مفع  ول ب  ھ أول منص وب بالفتح  ة، خل  یال : إب راھیم ": واتخ ذ اهللا إب  راھیم خل  یال " -
  .علیھا" اتخذ"قبل دخول  فعل التحویل ) إبراھیم خلیل(یكونان جملة اسمیة 

  

  عولین لیس أصلھما المبتدأ والخبراألفعال المتعدیة إلى مف
  

  .سأل –وھب  –كسا  –ألبس  –منع  –منح  –أعطى : وھذه األفعال تنصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر وھي

  

  :أمثلة

  .مفعول بھ ثان منصوب بالفتحة: وخضرة. مفعول بھ أول منصوب بالفتحة: األرض: كسا الربیع األرض خضرة -

  .مفعول بھ ثان منصوب بالفتحة: وُحلَّة. مفعول بھ أول منصوب بالفتحة: الفقیر:  ُحلًَّة جدیدةألبس الغني الفقیر  -

مفع  ول ب  ھ ث  ان منص  وب   : والف  ردوس. مفع  ول ب  ھ أول منص  وب بالفتح  ة  : لف  ظ الجالل  ة اهللا : س  ألت اهللا الف  ردوس األعل  ى  -
  .بالفتحة
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٤ ١٠١عرب  –اعد قو -النحو الواضح                                                محمود محمد عثمان –إعداد األستاذین محمد مجاھد علي سلیمان 

  األفعال المتعدیة إلى ثالثة مفاعیل
  .خّبر -نّبأ   –عّلم / أخبر  –أنبأ  –أعلم : وھي

  :أمثلة

مفع  ول ب ھ ث  ان  : وس یرة . ض میر متص ل مبن  ي ف ي مح  ل نص ب مفع ول ب  ھ أول     " الك  اف. "ك س یرة الف  اروق مفص لة  ـأعلمت   -
  .مفعول بھ ثالث منصوب بالفتحة: منصوب بالفتحة، ومفصلة

مفع ول ب ھ ث ان منص وب     : الجن ة . ھ أولض میر متص ل مبن ي ف ي مح ل نص ب مفع ول ب         " ن ا . "خّبرنا اهللا الجنة غالیة المھر -
  .مفعول بھ ثالث منصوب بالفتحة: بالفتحة، وغالیة

: مفع ول ب ھ ث ان منص وب بالفتح ة، وقریب ا      : النص ر . مفعول بھ أول منصوب بالفتحة: جنود: أنبأ القائد جنوده النصر قریبا -

  .مفعول بھ ثالث منصوب بالفتحة

  

  مجھولالفعل المبني للمعلوم والفعل المبني لل
  

لف ظ الجالل ة فاع ل، وإم ا مبنی ا للمجھ ول فیح ذف        . خل ق اُهللا اإلنس اَن مكرم ا   : الفعل یكون إما مبنیا للمعلوم فیذكر فاعل ھ مث ل  
  .فاإلنسان نائب فاعل. ُخلق اإلنساُن مكرما: فاعلھ فنقول في المثال السابق

  :كیفیة بناء الفعل للمجھول
ُأِك ل، وإن ك ان الفع ل الماض ي ثالثی ا       –ُفِھ م   –ُض ِرب  : ھ ویكسر ما قبل آخره مثلالفعل الماضي یبنى للمجھول فیضم أول -١

عل ى النح و   للمجھ ول  س اق فتبن ى    –زاد  –ج اء   –ق ال  : معتل الوسط باأللف ُقلبت ألفھ یاء، ثم ُكسر أولھ لمناسبة الیاء مث ل 
  .ِسیق –ِزید  –ِجيء  –ِقیل : التالي

ُینَھ ى، وإن ك ان المض ارع معت ل      –ُتعَل م   –ُیش َرب  : ض م أول ھ ویف تح م ا قب ل آخ ره مث ل       الفعل المضارع ُیبنى للمجھول فی -٢
یبیع، ُیص ام وُیب اع، وإن ك ان المض ارع      –یصوم : الوسط بالواو أو الیاء فإنھ ُیضم أولھ وتقلب الواو أو الیاء ألفا فنقول في

 –فتص بح ُی دعى    یقض ي  –ی دعو  : واو أو الی اء ألف ا مث ل   معتل اآلخر بالواو أو الیاء یضم أولھ ویفتح ما قب ل آخ ره وتقل ب ال     
  .ٌیقضى

  :أمثلة

  :           الجملة مبنیة للمجھول:                                            الجملة مبنیة للمعلوم

  .ُبِدئت مشاریُع كثیرة -.                                   بدأت الدولُة مشاریَع كثیرة -

  .ِقیل الحقُّ -.                                              لشاھُد الحقَّقال ا -

  .ِبیعت سلعتان -.                                            سلعتین باع التاجُر -

  .ُیكَرم المتفوقون -.                                        المتفوقین یكرم المعلُم -

  .ُتجاد اللغُة العربیُة -.                                  یجید المتفوُق اللغَة العربیَة -

  .ُیدعى الربُّ -.                                            یدعو المؤمُن ربَّھ -

  . انُتلقى قصیدت -.                                       اعُر قصیدتینــــیلقي الش -

               

  )مسند إلیھ  +مسند  (                             عنصر متمم)  مسند إلیھ  +مسند ( 

 )ركنــان أساسیان)                                                 (ركنــان أساسیان( 

  :نموذج لإلعراب

  .ُیعرف المھملون بسلوكھم -

  .مرفوع بالضمةفعل مضارع مبني للمجھول : ُیعرف

  .؛ ألنھ جمع مذكر سالمنائب فاعل مرفوع بالواو: المھملون

ض میر متص ل مبن ي ف ي مح ل ج ر مض اف        : اسم مج رور بالب اء وعالم ة الج ر الكس رة،ھم     : الباء حرف جر، سلوك:بسلوكھم
  .إلیھ

  .ُدعي البحریني إلى تنمیة الوطن

  .فعل ماض مبني للمجھول مبني على الفتح: ُدِعي

  .نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة :البحریني

  .اسم مجرور بإلى وعالمة جره الكسرة: إلى حرف جر، تنمیة: إلى تنمیة

  .مضاف إلیھ مجرور بالكسرة: الوطن
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  التقدیم والتأخیر في الجملة االسمیة
  .لصدق مفتاح الجنةا: األصل في الجملة االسمیة أن یتقدم المبتدأ على الخبر فتكون الجملة االسمیة على النحو التالي

  :تقدیم الخبر جوازا: أوال
  " هللا األمر من قبل ومن بعد: "مثل. یتقدم الخبر جوازا إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبھ جملة

  .اسم مجرور وعالمة جره الكسرة، وشبھ الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازا: الالم حرف جر ولفظ الجاللة: هللا

  . بالضمة مبتدأ مؤخر مرفوع: األمر

  .فوق الشجرة البلبل: ومثل

  .في محل رفع خبر مقدم جوازا) شبھ جملة(ظرف مكان منصوب بالفتحة : فوق

  .مضاف إلیھ مجرور بالكسرة: الشجرة

  .مبتدأ مؤخر جوازا مرفوع بالضمة: البلبل

  

  :تقدیم الخبر على المبتدأ وجوبا: ثانیا
  :تیةیتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في الحاالت اآل

  . إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبھ جملة -١

  .في الصدق نجاة -.  بین األغصان ثماٌر: مثل

  .إذا كان المبتدأ مشتمال على ضمیر یعود على بعض الخبر -٢

  .في المحكمة قضاتھا -.    لكل كاتب أسلوبھ: مثل

  ).أسماء االستفھام(إذا كان الخبر من األسماء التي لھا الصدارة  -٣

  متى نصر اهللا؟    -أین حیاة الریف من حیاة المدینة؟    : لمث

  .والخبر شبھ جملة) إنما –إال ... ما (إذا كان المبتدأ نكرة مسبوقة بأداة حصر -٤

  .إنما في المحبة ألفة –.    ما في الجرة إال عسل: مثل

  :نموذج لإلعراب

  .للمواقف رجال -

رور ب الالم وعالم  ة الج ر الكس رة، وش  بھ الجمل ة ف ي مح  ل رف ع خب ر مق  دم        اس  م مج  : ال الم ح  رف ج ر، والمواق ف   : للمواق ف 
  .وجوبا

  )المبتدأ نكرة والخبر شبھ جملة. (مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة: رجال

  :تطبیق

  :بیِّن حكم تقدیم الخبر على المبتدأ مع ذكر السبب فیما یلي

  "أم على قلوب أقفالھا" -

  "أین المفر؟" -

  ارما في الكیس إال دین -

  "هللا ملك السموات واألرض" -

  

  التقدیم والتأخیر في الجملة الفعلیة
  :األصل في الجملة الفعلیة أن تتكون من

  مفعول بھ+ فاعل + فعل 
  :                                               مثل

  كـًـــااصطاد الثعلــُب دی                                                         

  :تقدیم المفعول بھ على الفاعل جوازا: أوال
  .یتقدم المفعول بھ على الفاعل جوازا لالھتمام بھ وإبرازه

  .یغمر البیَت الشعوُر الدیني: مثل

  .فاعل مرفوع بالضمة: مفعول بھ مقدم جوازا منصوب بالفتحة، الشعور: البیت

  

  :تقدیم المفعول بھ على الفاعل وجوبا: ثانیا
  :لمفعول بھ على فاعلھ وجوبا في الحاالت اآلتیةیتقدم ا
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  :إذا كان المفعول بھ ضمیرا متصال بالفعل والفاعل اسما ظاھرا -١

  .وظفتني الدولُة –.  أنصفك القاضي -خلقنا اُهللا في أحسن صورة  : مثل

  :إذا كان الفعل محصورا في الفاعل أو مقصورا علیھ -٢

  .ما حضر االجتماَع إال المدیُر –.  إنما یلقى جزاَءه الخائُن: مثل

  :إذا اتصل الفاعل بضمیر یعود على المفعول بھ -٣

  .أھمل اللغَة العربیَة أبناؤھا –.   نصح المریَض أطباؤه: مثل

  :أعرب ما تحتھ خط

  

  .وفيالصداقة إال  حقال یعرف  -

  )الفعل محصور في الفاعل. (مفعول بھ مقدم وجوبا منصوب بالفتحة: حقَّ

  . فاعل مرفوع بالضمة: وفيٌّ

  

  

  "فأحسن تأدیبي ربي ــيأدبنـ" -

  )المفعول بھ ضمیر متصل والفاعل اسم ظاھر(الیاء في أدبني ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول بھ مقدم وجوبا 

  ١٠.ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیھ: والیاء .فاعل مرفوع بالضمة: رب

  

  "معذرتھم الظالمینیوم ال ینفع "  -

  )الفاعل متصل بضمیر یعود على المفعول بھ.(مفعول بھ منصوب بالیاء؛ ألنھ جمع مذكر سالم: الظالمین

  .ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیھ: فاعل مرفوع بالضمة، ھم: معذرة: معذرتھم

  

  :الفاعل وجوباوتقدیم المفعول بھ على الفعل : ثالثا

  

  : لنحو التاليوفي ھذه الحالة تصبح صورة الجملة على ا

  ) الفاعل+   الفعل    +   (المفعول بھ   

  

  ؟   ) تــ(ـــــــــــــفعل ماذا                    

  :یتقدم المفعول بھ على الفعل والفاعل معا وجوبا في المواضع اآلتیة

  )كم الخبریة –كم االستفھامیة  –أسماء الشرط  –أسماء االستفھام (إذا كان المفعول بھ من األسماء التي لھا الصدارة  -١

  ماذا تعرف عن حضارة بلدك؟  : مثل

  "ومن یضلل اُهللا فما لھ ھاد"

  قرأت؟ كتاًبا كم

   .كم صدیٍق صاحبت
       

  :صر الفعل على المفعول بھإذا قُُ -٢

  "وربك فكبر وثیابك فطھر والرجز فاھجر:  " ومثل.   لسانك فاحفظ: مثل

  

  

  :نصب منفصل إذا كان المفعول بھ ضمیر -٣

  .إیاه أعني -"  إیاك نعبد وإیاك نستعین: "مثل

  

  

  :إذا ُفصل بین المفعول بھ وفعلھ بالفاء الواقعة في جواب أما الشرطیة -٤

  .أما الصدیق فال تخن -"     فأما الیتیم فال تقھر وأما السائل فال تنھر: "مثل

  

  :أعرب ما تحتھ خط

  ".یھد اهللا فھو المھتد من" -

م  ن األس  ماء الت  ي لھ  ا  (ش  رط مبن  ي عل  ى الس  كون ف  ي مح  ل نص  ب مفع  ول ب  ھ مق  دم وجوب  ا عل  ى الفع  ل والفاع  ل     اس  م  :م  ن
  )الصدارة

  

  .فال تصاحب الكسولأما  -

  )ُفصل بین المفعول بھ وفعلھ بالفاء في جواب أما(مفعول بھ منصوب بالفتحة مقدم وجوبا على الفعل والفاعل : الكسول
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  .فأكرم ضیفك -

ُقص ر الفع ل   . (مفعول بھ مقدم وجوبا منصوب بالفتحة، والكاف ضمیر متصل مبني في محل جر مض اف إلی ھ   :ضیف: ضیفك
  )على المفعول بھ

  

  "یعبدون إیاناوما كانوا " -

  )المفعول بھ ضمیر نصب منفصل. (ضمیر نصب منفصل مبني في محل نصب مفعول بھ مقدم وجوبا: إیانا

  

  التوسعة واإلثراء –الجملة النواة 
  :الجملة النواة

) النخل ة كریم ة  (ومن مسند إلیھ ومسند في الجملة االس میة  ) أثمرت النخلة(تتكّون من مسند ومسند إلیھ في الجملة الفعلیة  

  )ینتفع بھ الناس خیرا كثیراالنخلة تعطي (أو مركبة ) النخلة طعام الفقیر( وقد تكون الجملة االسمیة أو الفعلیة بسیطة 

  :التوسعة واإلثراء

 –المفع ول مع ھ    –المفع ول ألجل ھ    –المفع ول ب ھ   (المفع والت  : تكون بزیادة متممات على الجملة النواة اسمیة أو فعلی ة مث ل  
، والمض اف إلی ھ،   )وملح وظ  ملف وظ (، والتمیی ز  )ش بھ جمل ة   –جمل ة   –مف ردة  (، واألح وال  )المفعول المطل ق  –المفعول فیھ 

  ....والنعوت، والعطف، والبدل، والتوكید 

  :أمثلة

  -:الجمل اآلتیة، مبینا نوع اإلثراء)أثِر(وسِّع  -١س

  

  .سافر الكاتب -١

  )حال شبھ جملة(في ظلمة اللیل ) حال جملة فعلیة(یركب قطارا ) حال مفردة(سافر الكاتب وحیدا  -١ج

  .الطریق ممھدة -٢

  )شبھ جملة(الطریق إلى المدینة ممھدة  – ٢ج

  

  -:ھ خطبیِّن نوع اإلثراء فیما تحت -٢س

  

  )ملحوظ جماال تمییز –األوطان مضاف إلیھ ( جماال األوطانموطني أكثر  -١

  )في رحلتك شبھ جملة –ساعة تمییز (؟ في رحلتكقضیت  ساعةكم  -٢

  )الحفل مفعول بھ –والھاء مضاف إلیھ نفس توكید معنوي ( الحفل نفسھحضر الوزیر  -٣

  )األخیار معطوف –ول بھ األشرار مفع( ألخیارلكن ا األشرارال تصاحب  -٤

  )العامل بدل مطابق(نشیط  العاملھذا  -٥

 –ص فة مف ردة    –مفع ول ب ھ   : (الجمل ة أثری ت بم ا یل ي عل ى الت والي      . زھورھ ا متفتح ة   یفوح عبیرھ ا  جمیلة حدیقةزرت  -٦
  )صفة جملة اسمیة –صفة جملة فعلیة 

س یرا   –" ظ رف زم ان  "ل یال مفع ول فی ھ     –ی د المص احبة   القم ر مفع ول مع ھ بع د واو تف    . (ھادئ ا  س یرا  ل یال  القمرسرت و -٧
  )ھادئا نعت –مفعول مطلق 

  

  -:الجمل اآلتیة بما ھو مطلوب أمامھا) وّسع(أثِر  -٣س

  

  )نعت............... (العلم كنز  -١

  )حال............ (ُوِلَد اإلنسان  -٢

  )تمییز........(األرض  غرسُت -٣

  )معطوف(.............جاء القائد و  -٤

  )مفعول مطلق...........(الوطن  عشقُت -٥

  )جار ومجرور(لصالة الفجر ............  قمُت -٦

  

  :أثِر الجملة اآلتیة بفقرة موظفا ما یمكن من أنواع المتممات – ٤س

  

  ......................................................................................................................................... زرت حدیقة

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

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