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مراجعة وتدريبات 
الوحدة األولى 

(وُمثٌل علياقدوات) 

لغتي الجميلة : مادة 
األسلوب اللّغويالّسادس : الّصف 

مأسلوبا المدح والذّ 

س  بِئ  م  نِع  

الوظيفة النحوية
األفعال النّاسخة 

صاركان
ليس

الّصنف 
اللغوي

اسم الفاعل

ل اسم المفعو

همزتا 
الوصل
والقطع

همزة 
(ابن)

:إعداد المعلمة 
عليّة القرني

13ب تق 

همزة 
(ابنة)

نص الفهم القرائي
ي أبو بكر الّصديق رض

هللا عنه

نص االستماع 
سيّدة نساء أهل الجنة

النّص الّشعري 
عمر بن الخطاب 
ورسول كسرى 

االستراتيجية 
القرائية 

(  قراءة التّصفح) 



الوظيفة النّحوية 

المبتدأ

منزل الجملة االسمية 

ةاألفعال  النّاسخ

الخبر  

مبتدأ وخبر: تتكون الجملة االسمية من 
وهما اسمان مرفوعان 

.رها على الجملة ، يبقى المبتدأ مرفوًعا ويسمى اسمها ، أما الخبر، فينصب بدخولها ويسمى خب( كان وأخواتها ) إذا دخلت األفعال النّاسخة 

ترفع  ـــ تنصب  

كان ، صار ، ليس 
أفعال ناسخة

تدخل على الجملة 
االسمية ، فترفع 
ها المبتدأ ويسمى اسم
وتنصب الخبر 
ويسمى خبرها 

تفيد التّحول

تفيد اتصاف 
المبتدأ بالخبر
في الزمن 
الماضي

تفيد النّفي 



عالمات رفع ونصب األسماء
عالمة االسمنوع

الرفع 
، جمع التكسير ، المفرد

جمع المؤنث السالم
الّضمة 

األلف المثنى 

جمع المذكر السالم ، األسماء 
الخمسة 

الواو 

عالمة االسمنوع
النّصب  

الفتحة ، جمع التكسير المفرد

الياءالمثنى  ، جمع المذكر السالم

األلف  األسماء الخمسة 

الكسرة جمع المؤنث السالم

الموقع االسم  مثال 
اإلعرابي 

عالمة اإلعراب الحالة 

ممطًراالجوٌّ كان 
ألنه مفرد الضمةمرفوع اسم كان الجوٌّ 

الفتحة ألنه مفردمنصوب خبر كان ممطًرا

المهندسون صار
بارعين 

الواو ألنه جمع مذكر مرفوع اسم صار المهندسون
سالم 

الياء ألنه جمع مذكر منصوب خبر صاربارعين 
سالم 

أخوينالولدانليس 
األلف ألنه مثنى مرفوعاسم ليسالولدان

الياء ألنه مثنى منصوبخبر ليسأخوين



الشمُس   مشرقة  

الموقع اإلعرابي

عالمة اإلعراب

كانت  الشمُس  مشرقة  
الموقع اإلعرابي

عالمة اإلعراب

الباُب مفتوح  

.........................على الجملة واضبطي أواخر الكلمات بالشكل  ( ليس ) أدخلي 

البابان مفتوحان 

.........................

أتذكرُ 

عالمة النّصبعالمة الرفعاالسم 
الفتحة الضمة المفرد
الياءاأللفالمثنى 

ليس/ صار / كان : األفعال النّاسخة 
ترفع المبتدأ ، تنصب الخبر



ي الجدول ( 1س 
ي الجمل التالية ، ثم أكملي المطلوب منها ف 

:اقرئ 

ي الجمل السابقة -
ي تحتها خط ف  ي للكلمات  الن  ي الموقع اإلعرائ  :بين 

: ...........................                            الفاروق 
:...........................                            مجاهدين 
:...............................                          عبدهللا 

:أعيدي كتابة الجملة بعد إصالح ما وقع فيها من خطأ 
حنونين كان المربيان التصويب   .                                                      كان المربيان حنونان * 
.................................                                                          صار السعوديون بارعون في علوم مختلفة                              التصويب * 

...................................ليس  المطُر غزيٌر                                                               التصويب 
:  ـ  اختاري اإلجابة الصحيحة من بين القوسين 

(جناحٍ     ، جناحان ،    جناحين ، جناًحا ............                        ) صارت الورقتان 
(  جباٍن     ، جباٌن    ، جبانًا     ، جبان    ................                         ) ليس الجندي 

(  أخا     ، أخو       ، أخي     ، أٌخ       ) صديقي مشرٌف على الرحلة             ...... كان 
(  أبوك   ، أباك    ، أبيك     ، أٍب         ...........                       ) كان الرجل الصالح 

(  صحٌو   ، صحٍو    ، صحًوا   ، صحو   ...................                        ) صار الجوُّ 

تدريبات 

الفعل النّاسخ الجملة 
أبا بكر ، بل هو عمر بن الفاروقليس )1

.  الخّطاب رضي هللا عنه
.مجاهدين كان أبناُء الصحابة )2
.  طبيبًا ماهًراالربيعةعبد هللا صار )3

...................

...................
....................



:أعيدي كتابة الجمل التالية صحيحة ، بعد إدخال الفعل الناسخ عليها مع الّضبط  

..........................................................الُمصّلون   خاشعون                                     صار 
......................................................كان .                                    ابن باز عالم جليل 

ي الجمل التالية  :أعرئ 
بات  فخورات بالنجاح طالصار الهالُل بدًرا                                                                                                     كانت ال-1

إعرابهاالكلمة إعرابهاالكلمة 

كان وأخواتها 

ليس / صار / كان 

أفعال ناسخة تدخل عل الجملة االسمية 
خب  ترفع المبتدأ ويسىم اسمها وتنصب ال

ها  ويسىم خب 

كان الكتاُب مفيداً 



األسلوب اللغوي 

الذّم وأسلوبا  المدح 

بِئ س  نِع م  

أركان األسلوب 

(  سنِع م  ، بِئ  ) فعل المدح أو الذّم ( 1

( الطالبُ ) بِئ سفاعل نِع م  أو ( 2

( ُمهنّد) المخصوص بالمدح أو الذّم  ( 3

. عنه الشجاع أبو بكر رضي هللاالقائدُ نِع م  

.الغدر صفةً بِئ س

.الوفّي صديق اإلنسان نِع م  

يًرا لهاستهجانًا وتحقالّشي  ذم  هبإعجابًا الّشي  مدح 

أمثلة 

:امدحي ما يستحق المدح وذمي ما يستحق الذم مما يأتي 

اإلهمال  
)...........................................................(

القدوة الحسنة 
).......................................................(

الصبر  
)..............................................................(

النفاق 
).............................................................(



األصناف اللّغوية 

ههو االسم الذي أُخذ من غيره ، وله أصل يرجع ويتفرع من: االسم المشتق 

اسم المفعول 

المشتقات 

اسم مشتق يصاغ من الفعل 
الثالثي على

(فاعل ) وزن 
للداللة على من قام بالفعل 

اسم الفاعل 

اسم مشتق يصاغ من الفعل 
الثالثي
(مفعول ) على وزن 

لللداللة على ما وقع عليه الفع

ل اسم الفاعل من الفع
كتب  

كاتب

كاتبون

كاتبات كاتبان

كاتبة

كاتبتان

اسم المفعول من الفعل
ُسِمع   

مسموع 

مسموعون

مسموعات  مسموعان

مسموعتان  مسموعة 

ي تح ي اسم الفاعل من األفعال الن 
تها صوغ 

ي الجمل التالية 
:خط ف 

.                                            الرجل الحق عرف-1
.....................اسم الفاعل 

.                                 الفتاة عل الكرسي جلست-2
...................... اسم الفاعل 

الممرضات على راحة المرضى               ـ سهرت 3
.......................اسم الفاعل 

من بي   )الكلمة الصحيحة  اختاري 
ل المشت( القوسي   

ّ
ي تمث ق أمامهاالن 

اسم المفعول هو
(ب كتب ،   كتابة ،   مكتوب ،     مكت) 

اسم الفاعل هو
(صديق ،  صادق ،    صدق ،   صداقة ) 



الّظاهرة اإلمالئية 

همزتا الوصل والقطع

ا تكون الهمزة في أول الكلمة إم
  :
تكتب ألفا دون همزة وصل 

(  ا) رسم الهمزة  
تكتب على األلفهمزة قطع أو 

(  أ  ، أُ ،إِ ) 

ي أيسر طريقة للتمييز بين همزت
الوصل والقطع ، أن تسبق الكلمة
ت بحرف الواو ثم تنطق ، فإن نُطق

الهمزة فهي قطع ، وإن لم تنطق 
.فهي وصل 

:أتيصحيحة في مكانها المناسب مما ي( ابن) اكتبي كلمة 


