
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/7arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 درس في ماّدة الّلغة العربّية
  

القواعد النحوّية 

ل اإلعدادّي أالّو 

درس في ماّدة الّلغة العربّية

 القواعد النحوّية 

أالّو  صّف ال  



األفعال تنقسم إلىاألفعال تنقسم إلى

مضارع
رــــأم

مجزوممنصوب

:تذّكر ٔاّن 

األفعال تنقسم إلىاألفعال تنقسم إلى

ماٍض 

مرفوع



إال�إذا�اّتصلت�بھ�) أي�تتغّ���حركة�إعراب�آخره

.ال��يح��خر��و�اّلذي�ي�ت���بحرف���يح
.العّلةالفعَل�املعتّل��خر��و�اّلذي�ي�ت���بحرف�من�حروف� .العّلةالفعَل�املعتّل��خر��و�اّلذي�ي�ت���بحرف�من�حروف�

:تذّكر ٔاّن 

أي�تتغّ���حركة�إعراب�آخره(الفعَل�املضارع�فعٌل�ُمعرٌب،�•
.نون�الّ�سوة�أو�نون�الّتوكيد

ال��يح��خر��و�اّلذي�ي�ت���بحرف���يحالفعَل�•
الفعَل�املعتّل��خر��و�اّلذي�ي�ت���بحرف�من�حروف�• الفعَل�املعتّل��خر��و�اّلذي�ي�ت���بحرف�من�حروف�•



عالمة�ا��زم الفعل�املجزوم� أداة�ا��زم�

السكونیھملْ لمْ  السكونیھملْ لمْ 

السكونتتركْ ال الناھیة

السكونتحسنْ الم األمر

ا��ملة

.لْم یھملْ الطالُب دروَسھ

الحظُ  قرا� أالمثلة آالتية، وا�  :ا�

.لْم یھملْ الطالُب دروَسھ

.ال تترْك طلَب العلمِ 

.لُِتحِسْن إلى الفقراءِ 



:الفعل�املضارع�ُيجزم�إذا�سبقتھ�إحدى�أدوات�ا��زم���تيةالفعل�املضارع�ُيجزم�إذا�سبقتھ�إحدى�أدوات�ا��زم���تية

الم��مرال�الّنا�ية

.�و�عالمة�جزم�الفعل�املضارع�ال��يح��خر.�و�عالمة�جزم�الفعل�املضارع�ال��يح��خر

 :ٔاستنتج ٔاّن 

الفعل�املضارع�ُيجزم�إذا�سبقتھ�إحدى�أدوات�ا��زم���تية الفعل�املضارع�ُيجزم�إذا�سبقتھ�إحدى�أدوات�ا��زم���تية•

ال�الّنا�يةلْم 

  
�و�عالمة�جزم�الفعل�املضارع�ال��يح��خر) الّسكون ( �و�عالمة�جزم�الفعل�املضارع�ال��يح��خر) الّسكون (



 المضارع المجزوم المضارع المجزوم

.الشرِّ الّرجُل إلى  یسعَ  لم 

.الجوُّ الیومَ  یصفُ  لم 

.سرعةب المتسابقُ یجِر  لم  .سرعةب المتسابقُ یجِر  لم 

 المضارع المرفوع

 :ٔاقرا� أالمثلة آالتية، ؤاالحُظ أالفعال اّلتي تحتها خطّ 

 المضارع المرفوع

.الخیرِ الرجُل إلى  یْسعى 

.الجوُّ الیومَ  یْصفو 

.سرعةب المتسابقُ  یْجري   .سرعةب المتسابقُ  یْجري  



سبب الجزم عالمة الجزم

على الفعل) لم(دخول  حذف حرف العلّة 

على الفعل) لم(دخول  حذف حرف العلّة 

على الفعل) لم(دخول  حذف حرف العلّة 

.عالمَة�جزم�الفعل�املضارع�املعتّل��خر����حذف�حرف�العّلة

عالمة الجزم الفعل مجزوًما الفعل مرفوًعا 

الحُظ ما ئاتي، ثّم  :ٔاستنتجا�

حذف حرف العلّة  یسعَ  یسعى

حذف حرف العلّة  یصفُ  یصفو

حذف حرف العلّة  یجرِ  یجري

عالمَة�جزم�الفعل�املضارع�املعتّل��خر����حذف�حرف�العّلة:أست�تج�أّن 



�الّنّص���ي،�ثم�أكمُل�ا��دوَل 
ُ
.أقرأ

�فْلُيؤّدِ �بھ،�الّ��وض�إ���جميًعا��سَع �لم�إذا��-  ب��ّ �يا
����يج��َد �أن�العامـــل�وع���العلـِم،�طلِب ����يج��َد 

فْلُيؤّدِ 
����يج��َد �أن�العامـــل�وع���العلـِم،�طلِب ����يج��َد 

�تحقيق�أّن �– ب��ّ �يا�– ت�َس �وال �وجھ،�أكمِل �ع���بواجبھ

عالمة الجزم الفعل المجزوم

�الّنّص���ي،�ثم�أكمُل�ا��دوَل - 1
ُ
أقرأ

يا�-  العر�ّي �املجتمُع �يتقـّدمَ �لن
يج��َد �أن�الّطالِب �فع���؛واجبھ�مّنا��لٌّ 

)1(رقم النشاط 

يج��َد �أن�الّطالِب �فع���؛واجبھ�مّنا��لٌّ 
بواجبھ�يقومَ �أن�اُملوّظف�وع���َمْعَمِلھ،
.بأكملھ�جيل�غاية�التقّدم

الفعل المجزوم أداة الجزم



عالمة الجزم الفعل المجزوم
حذف�حرف�العّلة �ْسَع�

حذف�حرف�العّلة ُيؤدّ 

حذف�حرف�العّلة حذف�حرف�العّلةَتْ�َس  َتْ�َس 

)1(رقم النشاط حّل 

الفعل المجزوم أداة الجزم
�ْسَع� لم���

ُيؤدّ  الم��مر��

َتْ�َس  َتْ�َس ال�الّنا�ية ال�الّنا�ية



�جملٍة�مّما�يأ�ي،�وأغّ�ُ��ما�يلزمُ  .ع����ّلِ

.يْلقى�الـمر�ُض�عناًء����الّذ�اب�إ���الّطب�ب.يْلقى�الـمر�ُض�عناًء����الّذ�اب�إ���الّطب�ب

.يْ������ذا�الّرجُل�املعلومَة��سرعٍة 

دخُل�أداة�ا��زم�  
ُ
�جملٍة�مّما�يأ�ي،�وأغّ�ُ��ما�يلزمُ ) لم(أ ع����ّلِ

)2(رقم النشاط 

.يرمي�الولُد�الكرَة�بم�ارةٍ •

يْلقى�الـمر�ُض�عناًء����الّذ�اب�إ���الّطب�بيْلقى�الـمر�ُض�عناًء����الّذ�اب�إ���الّطب�ب•

يْ������ذا�الّرجُل�املعلومَة��سرعٍة •



.الـمر�ُض�عناًء����الّذ�اب�إ���الّطب�ب

.�ذا�الّرجُل�املعلومَة��سرعٍة .�ذا�الّرجُل�املعلومَة��سرعٍة 

)2(رقم النشاط حّل 

.الولُد�الكرَة�بم�ارةٍ �َيْرِم  لْم • .الولُد�الكرَة�بم�ارةٍ �َيْرِم  لْم •

الـمر�ُض�عناًء����الّذ�اب�إ���الّطب�ب�َيْلَق  لـْم •

�ذا�الّرجُل�املعلومَة��سرعٍة �يْ�َس  لـم• �ذا�الّرجُل�املعلومَة��سرعٍة �يْ�َس  لـم•



��يات��تية،�وأعرب��ّل�فعل�تحتھ�
ُ
.خطّ أقرأ

]36من اآلیة : ]36من اآلیة :

��يات��تية،�وأعرب��ّل�فعل�تحتھ�•
ُ
أقرأ

oاإلسراء[  )َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلمٌ  َتْقفُ َوال : (قال تعالى:

)3(رقم النشاط 

oاإلسراء[  )َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلمٌ  َتْقفُ َوال : (قال تعالى:

o3: اإلخالص) [ َولَْم ُیولَدْ  َیلِدْ لَْم : (قال تعالى [

o17:العلق[) َناِدَیھُ  َیْدعُ َفلْ : (قال تعالى[



]36من اآلیة

..ھ�معتل��خرھ�معتل��خرألنّ ألنّ ) ) الواوالواو( ( فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العلة�فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العلة�

..ھ���يح��خرھ���يح��خر

..ھ�معتل��خرھ�معتل��خرفعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العّلة�ألنّ فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العّلة�ألنّ 

)3(رقم النشاط حّل 

من اآلیة :اإلسراء[  )َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلمٌ  َتْقفُ َوال : (قال تعالى

] 3: اإلخالص) [ َولَْم ُیولَدْ  َیلِدْ لَْم : (قال تعالى

فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العلة�فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العلة�

ھ���يح��خرھ���يح��خر�ون�ألنّ �ون�ألنّ فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�الّس فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�الّس 

]17:العلق[) َناِدَیھُ  َیْدعُ َفلْ : (قال تعالى

فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العّلة�ألنّ فعل�مضارع�مجزوم�وعالمة�جزمھ�حذف�حرف�العّلة�ألنّ 



ْن�َ����ما�أ���عن�القيام�باألفعال�
َ
.�تيةأل ْن�َ����ما�أ���عن�القيام�باألفعال�أكّون�جملت�ن��
َ
أل

)4(رقم النشاط 

. رمي�القمامة����الشارع -  

.إلقاء�بقايا�الّطعام����ا��ديقة -   .إلقاء�بقايا�الّطعام����ا��ديقة -  



)4(رقم النشاط حّل 

. �القمامَة�ِ���الّشارِع َتْرِم �ال  -  . �القمامَة�ِ���الّشارِع َتْرِم �ال  - 

.�بقايا�الّطعام����ا��ديقةُتْلِق ال� -  



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


