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 درس في ماّدة الّلغة العربّية درس في ماّدة الّلغة العربّية

القواعد الّنحوّیة

 إعراب الفعل المضارع في حالة الّرفع
  

الصّف األّول اإلعدادّي 

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية

القواعد الّنحوّیة

إعراب الفعل المضارع في حالة الّرفع

الصّف األّول اإلعدادّي 



إعراب�الفعل�املضارع�

ا��زم
ألنھ سبق بجازم

الّنصب
ألنھ سبق بناصب

:تأّمل�ا��ر�طة�املعرفّية�السابقة�وتذّكر�أّن 
.الفعل�املضارع�يدّل�ع���حدوث�الفعل����الزمن�ا��اضر.الفعل�املضارع�يدّل�ع���حدوث�الفعل����الزمن�ا��اضر

:الفعل�املضارع�ي��ء����حاالت�ثالث���

 ٔاتذّكُر  - 1
إعراب�الفعل�املضارع�

الّنصب
ألنھ سبق بناصب

لّرفعا
ألنھ لم یسبق بناصب أو جازم

تأّمل�ا��ر�طة�املعرفّية�السابقة�وتذّكر�أّن 
الفعل�املضارع�يدّل�ع���حدوث�الفعل����الزمن�ا��اضر* الفعل�املضارع�يدّل�ع���حدوث�الفعل����الزمن�ا��اضر* 
الفعل�املضارع�ي��ء����حاالت�ثالث���* 
.الرفع�إذا�لم��سبقھ�ناصب�أو�جازم-
.النصب�إذا�سبقھ�ناصب-
.ا��زم�إذا�سبقھ�جازم-



 :ٔاقــــرا� أالمثلة آالتية  -  2  

 )1 (
ديِة�واجِبھ -أ

ْ
.يحرُص�الّطب�ُب�ع���تأ

�يَد�العوِن�����اِنھ ا��اُر�َيُمـــــــدُّ
ديِة�واجِبھ -أ

ْ
.يحرُص�الّطب�ُب�ع���تأ

�يَد�العوِن�����اِنھ - ب� .ا��اُر�َيُمـــــــدُّ
�جــــــاَره - ج� .ُيْكـــــــــــِرُم�العــــــر�يُّ

)2 (
��بقضاِء�ِهللا��عا�� - أ� .املؤمُن�ير��َ ��بقضاِء�ِهللا��عا�� - أ� .املؤمُن�ير��َ

.��دي�ُهللا�عباَده�الّصــــــــــا���َن  - ب�
خالِق�املؤمن�َن  - ج�

َ
.الّصوُم�َ�ســــمو�بأ



ما�ا��رف�اّلذي�انت���بھ��ّل�فعل�من��فعال؟

).ُيكـــرُم�–
).َ�سمو�–َ��دي�

ما�ا��رف�اّلذي�انت���بھ��ّل�فعل�من��فعال؟

. و���حروف���يحة
.و���حروف�عّلة

 
      
     

�مثاٍل  - أ� .أحّدُد�الفعَل�الـُمضارَع�����ّلِ
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ما�ا��رف�اّلذي�انت���بھ��ّل�فعل�من��فعال؟ - ب�    

�–يحِرُص�( ���املجموعة��و�����   –يمـدُّ
َ��دي�–َير����( ���املجموعة�الّثانية�����

ما�ا��رف�اّلذي�انت���بھ��ّل�فعل�من��فعال؟ - ب�

و���حروف���يحة) م�–د�–ص�( ���املجموعة��و����
و���حروف�عّلة) و�–ي�–ى�(���املجموعة�الّثانية��



ى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرٍف���يٍح؟ ماذا�ُ�سمَّ

ماذا�ُ�سّمى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرِف�عّلٍة؟

ى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرٍف���يٍح؟ ماذا�ُ�سمَّ

.�سّمى�فعًال���يح��خــــر

ماذا�ُ�سّمى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرِف�عّلٍة؟

.�سّمى�فعًال�معتّل��خـــــــر�

 
      
     

ى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرٍف���يٍح؟ -أ ماذا�ُ�سمَّ
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ماذا�ُ�سّمى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرِف�عّلٍة؟ - ب    

ى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرٍف���يٍح؟ -أ ماذا�ُ�سمَّ

�سّمى�فعًال���يح��خــــر

ماذا�ُ�سّمى�الفعُل�الذي�ي�ت���بحرِف�عّلٍة؟ - ب

�سّمى�فعًال�معتّل��خـــــــر�



. فعًال���يَح��خرالفعَل�املضارَع�الذي�ي�ت���بحرٍف���يٍح��سّميھ�

�سّميھ�) الياء–الواو- �لف�( �سّميھ�) الياء–الواو- �لف�(
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الفعَل�املضارَع�الذي�ي�ت���بحرٍف���يٍح��سّميھ�•

(الفعَل�املضارَع�الذي�ي�ت���بحرِف�عّلٍة�•
��خرِ  . فعًال�معتلَّ

(الفعَل�املضارَع�الذي�ي�ت���بحرِف�عّلٍة�
��خرِ  . فعًال�معتلَّ



�ظا�رةً �الضّمةُ �فتكون �عليِھ،�الضّمِة �

.)مُ ُيكـــر �– دُّ يمـ�– ُص يحر ( �خرِ ���يحةُ  .)مُ ُيكـــر �– دُّ يمـ�– ُص يحر ( �خرِ ���يحةُ 

�املعتّلِة ��فعاِل ����مضموًما��خ��ِ �ا��رِف 

�املعتّلِ �الفعِل ����مضموًما��خ��ِ �ا��رِف 

�-  و�سم�– ي��د�( الثانيِة �املجموعِة � �-  و�سم�– ي��د�( الثانيِة �املجموعِة �

 
      
     o وضـِع �عنَد ��خ��ِ �ا��رِف �نطَق  أستطيُع�

��يحةُ �أفعاٌل �ألّ��ا��و���املجموعِة ���

:ٔاالِحظُ –6

   
      
    

��يحةُ �أفعاٌل �ألّ��ا��و���املجموعِة ���

o ا��رِف �نطِق �محاولِة �عنَد  بثقٍل   أشعُر

ا��رِف �نطُق ��تعّذرُ و �والياِء،�بالواوِ ��خرِ 

����مقّدرةً �الضّمةُ �فتكون �باأللِف ��خرِ  ����مقّدرةً �الضّمةُ �فتكون �باأللِف ��خرِ 

 .)�ير��



.الضّمُة�الّظا�رةُ عالمَة�رفِع�الفعِل�املضارِع�الّ��يِح��خِر����

��خِر���� .الضّمُة�املقّدرةُ عالمَة�رفـِع�الفعِل�املضارِع�املعتّلِ
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oعالمَة�رفِع�الفعِل�املضارِع�الّ��يِح��خِر�����

oخِر������ عالمَة�رفـِع�الفعِل�املضارِع�املعتّلِ



عرُ�ھ�إعراًبا�تاّما�كما����املثال
ُ
ُن�نوَعھ،�ثّم�أ بّ�ِ

ُ
د�الفعَل�املضارَع،�وأ حّدِ

ُ
:أ

إعرابھ نوعھ� الفعل�املضارع�

فعل�مضارع�مرفوع�
و�عالمة�رفعھ�الضمة�

.الظا�رة�ع���آخره�

فعل���يح

 
      
     

عرُ�ھ�إعراًبا�تاّما�كما����املثال
ُ
ُن�نوَعھ،�ثّم�أ بّ�ِ

ُ
د�الفعَل�املضارَع،�وأ حّدِ

ُ
أ
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الفعل�املضارع� ا��ملة�

يل��مُ  .ال��ّيِة �يل��ُم�املواطُن�باإلرشاداِت 

.�سَ���جميًعا�للّ��وِض�باملجتمِع �سَ���جميًعا�للّ��وِض�باملجتمِع 

مُ    .الّدولُة�خدماٍت�جليلًة�ل��ميِع �ُتقّدِ

�تدعو�َهللا�ألبناِ��ا�با����ِ  .�مُّ



إعرابھ نوعھ� الفعل�املضارع�
فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ� فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�فعل�

.الضمة�الظا�رة�ع���آخره�
فعل�

��يح
فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمـــــــة�رفعھ�

.الضّمة�املقّدرة
فعل�
معتّل 

فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمــــــة�رفعھ�
.الضمة�الّظا�رة�ع���آخره

فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمــــــة�رفعھ�فعل�
.الضمة�الّظا�رة�ع���آخره

فعل�
��يح

فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمـــــــة�رفعھ�
.الضّمة�املقّدرة

فعل�
معتّل 

 
      
     

الفعل�املضارع� ا��ملة�
يل��مُ  .ال��ّيِة �يل��ُم�املواطُن�باإلرشاداِت 

)3(الّتدريبّي رقم النشاط حّل  -  9

   
      
    

يل��مُ  .ال��ّيِة �يل��ُم�املواطُن�باإلرشاداِت 

�س�� .�سَ���جميًعا�للّ��وِض�باملجتمِع 

تقّدم تقّدم  .الدولُة�خدماٍت�جليلًة�ل��ميِع �تقّدمُ    .الدولُة�خدماٍت�جليلًة�ل��ميِع �تقّدمُ 

تدُعو �تدُعو�َهللا�ألبناِ��ا�با����ِ  .�مُّ



.أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأكمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّرفِع�آخر�الفعِل .أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأكمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّرفِع�آخر�الفعِل 

)�سِقُي –َ�سقي�.      (املزارُع�ثماَر�ال�ستاِن����الّصباِح�الباكرِ 

)َيْبُدو–َيْبُدُو�.            (القمُر�مكتمًال�منتصَف�الّش�ِر�القمرّيِ 

)  ُتَكّرِم–ُتكّرُِم�.                  (الـمديرُة�املتفّوقاِت����حفل���يج

)�سِقُي –َ�سقي�.      (املزارُع�ثماَر�ال�ستاِن����الّصباِح�الباكرِ 

       
     

أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأكمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّرفِع�آخر�الفعِل 
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أختاُر�الفعَل�املناسَب،�وأكمُل�ا��ملَة�مراعًيا�عالمَة�الّرفِع�آخر�الفعِل 

املزارُع�ثماَر�ال�ستاِن����الّصباِح�الباكرِ �.............................................................. - ب�

القمُر�مكتمًال�منتصَف�الّش�ِر�القمرّيِ �..............................................................-أ

الـمديرُة�املتفّوقاِت����حفل���يج ............................................................. -ج

املزارُع�ثماَر�ال�ستاِن����الّصباِح�الباكرِ �.............................................................. - ب�



.         القمُر�مكتمًال�منتصَف�الّش�ِر�القمرّيِ 

.    املزارُع�ثماَر�ال�ستاِن����الّصباِح�الباكرِ 

.                    الـمديرُة�املتفّوقاِت����حفل���يج
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القمُر�مكتمًال�منتصَف�الّش�ِر�القمرّيِ �َيْبُدو  .-أ

املزارُع�ثماَر�ال�ستاِن����الّصباِح�الباكرِ �َ�سِقي.  - ب�

الـمديرُة�املتفّوقاِت����حفل���يج�ُتكّرِمُ  -ج



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

.العّمال�بم�انٍة�عظيمٍة����وطِ��مالعّمال�بم�انٍة�عظيمٍة����وطِ��م

       
     

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

.الطائراُت�فوَق�الّ��اِب  �علو - أ�

.العامُل����عمِلِھ �يج�ِ�ُد   - ب�

العّمال�بم�انٍة�عظيمٍة����وطِ��مَيْحَظى

يج�ِ�ُد 

العّمال�بم�انٍة�عظيمٍة����وطِ��م�َيْحَظى  - ج�



.فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�املقّدرة�منع�من�ظ�ور�ا�الّثقلفعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�املقّدرة�منع�من�ظ�ور�ا�الّثقل

.فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�الظا�رة�ع���آخره

.فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�املقّدرة�منع�من�ظ�ور�ا�التعّذر

       
     

.الطائراُت�فوَق�الّ��اِب  �علو -أ

فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�املقّدرة�منع�من�ظ�ور�ا�الّثقل
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فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�املقّدرة�منع�من�ظ�ور�ا�الّثقل: �علو����

.العامُل����عمِلِھ �يج�ِ�ُد  - ب

فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�الظا�رة�ع���آخره: تج��ُد ����

.العّمال�بم�انٍة�عظيمٍة����وطِ��م يْحَظى -ج

فعل�مضارع�مرفوع،�وعالمة�رفعھ�الضّمة�املقّدرة�منع�من�ظ�ور�ا�التعّذر: يحظى����



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


