
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

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

                 https://almanahj.com/om/8arabic                   

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

                  https://almanahj.com/om/8arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سامي الزعابي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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إعراب األفعال الخمسة

سامي الزعابي



: 20.19سورة الرحمن  )إعراب القرآن(أعرب ما تحتھ خط 

) یبغیانبینھما برزخ ال ) 19( یلتقیانمرج البحرین (  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت النون ألنھ من األفعال الخمسة

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت النون ألنھ من األفعال الخمسة



:أعرب ما تحتھ خط 

.أال تبكیان لصخر الندى    تجمداأعیني جودا و ال  

فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف 
النون ألنھ من األفعال الخمسة و ألف االثنین ضمیر 

متصل مبني في محل رفع فاعل 

.أال تبكیان لصخر الندى    تجمداأعیني جودا و ال  



:أعرب ما تحتھ خط  قال القاضي الجرجاني

  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت النون ألنھ من األفعال 
الخمسة والواو ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

لي فیك انقباض وإنما     یقولون
رأوا رجال عن موقف الذل احجما                                    



:أعرب ما تحتھ خط 

علما مفیدا تجدا, كتاب اإلبانة للعوتبي  تقرآإن : أیھا الطالبتان 

وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ ) فعل الشرط(فعل مضارع مجزوم 
ضمیر متصل مبني على ) ألف االثنین(من األفعال الخمسة و األلف 
السكون في محل رفع فاعل

وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ ) جواب الشرط(فعل مضارع مجزوم 
ضمیر متصل مبني على ) ألف االثنین(من األفعال الخمسة و األلف 
السكون في محل رفع فاعل



شكرا على اھتمامكمشكرا على اھتمامكم


