
 

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 الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

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

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مبارك اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 اإلضافة و معانيها 

 * مكونات مركب اإلضافة :

 الجملة املضاف  املضاف إليه
 خيار الكاتب خيار  الكاتب

 غير بعيد غير بعيد

 

 * إعراب املضاف و املضاف إليه :

 يعرب املضاف حسب موقعه في الجملة و املضاف اليه يعرب دائمًا مجرور .

 الجملة املضاف و إعرابه املضاف إليه وإعرابه
 كتبُت بقلِم املعلِم  قلم / اسم مجرور بالكسرة وهو مضاف . املعلم / مضاف إليه مجرور بالكسرة .

 خيار الكاتب خيار / مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف . الكاتب : مضاف إليه مجرور بالكسرة .

 

 * ممكن أن يكون إعراب املضاف إليه مجرور بالكسرة أو الياء .. .

 

اإلضافة :* أنواع   

 لـــــ ( . –في  –اإلضافة املعنوية : هي التي تفيد معنى حروف الجر ) من  (1

 بمعنى من قلم رصاص
 بمعنى في صالة الفجر
 بمعنى لـــــــ قلم املعلم

 

 اإلضافة اللفظية : هي التي يكون فيها املضاف إسم مشتق وليس بمعنى حروف الجر السابقة . (2

 الجملة اسم املشتق للمضاف
اسم فاعل –كاتب   هذا كاتب الدرس 

اسم مفعول  –مسلوب   أخي مسلوب اللب 
صفة مشبهه –حسن   علي حسن املظهر 

صيغة مبالغة –فزاعة   األخالق السيئة فزاعة األمم 
اسم تفضيل –أقل   يرض ى الفقير بأقل أجر 

اسم مكان  –مخرج   مخرج املجمع 

 

اركإ عدإد :  إ حمد مب   


