
 

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 الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد حماد عليمات اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين 

 مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين

 أ/ أحمد عليمات                    201نشاط حول اسم المفعول   عرب    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخطأ في العبارة التالية ،ثم بين القاعدة.نشاط استهاللي ) صوب 

---------------القاعدة:---------------------اب:التلفاز( الصو أمام) يقفا الطالبان 
 .(، ف، ل، والتالية عنوانا للدرس) م، ع األحرفكون من    --------

--------------------------------------------------------------اسم المفعول هو:
----------------------------------------------------------------------- 

 يصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي المبني للمجهول على وزن مفعول -

 مثال: كتب ــــــــــــــــــــــــــ مكتوب  -

 درس ـــــــــــــــــــــــــ مدروس        -

 ـــــــــــ  مدعودعا ــــــــــــــــ        -

 (1نشاط ) 
 الجدول التالي مستعينا بالنمط السابق. أكمل
 مكتوب كتب
 ----------------------- شرح
 ----------------------------- شرب
 ----------------------- طلب

 ------------------------- ضرب
 -------------------------- سرق
 ------------------------------ عمل
 ----------------------------------- رمى
 --------------------------------- نهب
 ----------------------------------- أكل
 -------------------------------------- خدم
 

اخذ  -1القاعدة الثانية : يصاغ اسم المفعول من الفعل فوق الثالثي المبني للمجهول 
 اآلخرفتح ما قبل  -3 حرف المضارعة ميما مضمومة إبدال -2مضارعه 



 

م    مثال:   مكرم  ــــــــــــــــــــــــ م كرَّ

ندَثر        اندثرــــــــــــــــــــ       م 

 التالية مع ذكر الوزن والداللة األفعالاسم المفعول من  ( صػ2)نشاط 

 الداللة الوزن اسم المفعول الفعل
 اإلرسالمن وقع عليه فعل  مفعل مرسل أرسل
 --------------------- ----------- ------------- دحرج
 --------------------- ---------------- --------------- زلزل

 --------------------- -------------- -------------- استخرج
 -------------------- ---------------- ------------------ ناصر
 -------------------------- ------------- -------------- اقبل
 ------------------------- ------------------- ------------------- أكرم
 ------------------------------ ---------------------- انشر

 --------------------------------------- --------------------- استخدم
 

 -كان اسم المفعول منونا إذا –القاعدة الثالثة: يعرب االسم الالحق السم المفعول 
لم يكن منونا فيعد اسم المفعول واالسم الالحق له ) مضاف  إذا أمانائب فاعل  
 (. إليهومضاف 

 

 

 (3نشاط) 

 خط مانحته أعرب

 أركانهاالبالد محفوظة  -1

 السريرةأنت محمود  -2


