بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

ورقة عمل – مراجعة للقواعد األساسٌة للغة العربٌة
إعداد المعلمة  :دعاء وعل
أوالً  :أقسام الكالم
ٌقسم الكالم فً اللغة العربٌة إلى ثالثة أقسام :
 – 1االسم  :وهو كل ما دل على انسان أو حٌوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو
صفة أو معنى مجرد من الزمان  ،مثل  :أحمد  ،وردة  ،كرسً  ،قطة.

 – 2الفعل  :وهو كل ما دل على حدوث شًء فً زمن خاص  ،وٌقسم إلى ثالثة أقسام :
فعل ماضً  :ما ٌدل على حدث تم فً الزمن الماضً وانتهى  ،مثل  :أكلَ.
فعل مضارع  :ما ٌدل على حدث مقترن بالزمن الحاضر أو المستقبل  ،مثلٌ:أك ُل.
فعل أمر  :ما ٌدل على معنى مطلوب حدوثه فً المستقبل  ،مثال ُ :كلْ.

 – 3الحرف  :هو كل كلمة لٌس لها معنى اإل مع غٌرها  ،مثل حروف الجر ومنها ( من ،
إلى ) وحروف العطف ومنها ( ثم  ،أو) .

تدرٌب رقم  : 1صنف الكلمات التالٌة إلى ( اسم  ،فعل  ،حرف ) .
مدرسة  ................بٌت  .................عن  ................على .............
أكلٌ ...............شرب  .................األردن  ................لم ................

1

ثانٌا ً  :الجموع
جمع المذكر السالم :
مادل على أكثر من اثنٌن ودل على المذكر  ،وهو جمع سالم ألن إضافة عالمة الجمع ال تغٌر
شٌئا ً فً البنٌة األصلٌة للكلمة  ،وسلم جمعهُ من التكسٌر .
عالمة رفع جمع المذكر السالم الواو  ،وعالمة نصبه وجره الٌاء .
مثال  :عامل

عاملون

عاملٌن

جمع المؤنث السالم :
هو جمع ٌتم باستبدال التاء المربوطة فً آخر اسم مؤنث مفرد بألف وتاء ولذلك سمً
بالسالم  ،ألنه ٌغٌر حرفا ً واحدا ً فقط من الكلمة األصلٌة  ،وسلم جمعه من التكسٌر .
عالماته اإلعرابٌة الحركات  ،الضمة للرفع والكسرة للنصب والجر .
أمثلة :
الدرس
فهمت الطالباتُ
َ

حالة رفع

ت
اشترٌتُ دجاجا ٍ

حالة نصب

ت
لعب األوال ُد بالكرا ِ

حالة جر

جمع التكسٌر :
هو جمع ٌتم بتغٌٌر الكثٌر من األحرف فً االسم المفرد و دون االعتماد على قاعدة ثابتة
وهذا سبب تسمٌته بجمع التكسٌر ألنه ٌكسر الكلمة و ٌغٌر أصلها .
عالماته اإلعرابٌة بالحركات  ،الضمة للرفع  ،الفتحة للنصب  ،والكسرة للجر .
تدرٌب رقم  : 2اعرب ما تحته خط فٌما ٌلً :
قرأتُ قصصا َ جمٌلة .
ذهبت الطالباتُ للحصة .
المهندسون مبدعون .
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ثالثا ً :
إن وأخواتها أو األحرف الناسخة أو األحرف المشبهة بالفعل وهً مجموعة من الحروف
التً تنصب المبتدأ و وتبقً الخبر مرفوع وتدخل على الجملة االسمٌة .
إن  :للتوكٌد  ،أن  :المصدرٌة  ،كأن  :للتشبٌه  ،لكن  :لالستدراك وال ٌمكن أن تبدأ بها
الجملة  ،لٌت  :للتمنً  ،لعل  :للترجً  ،ال  :النافٌة للجنس
نموذج فً اإلعراب :
نور
إن العل َم ٌ
إن  :حرف توكٌد ونصب
العل َم  :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة
نور  :خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة
ٌ
.............................................................................................
رابعا ً :
كان وأخواتها  :أفعال ماضٌة ناقصة تدخل على الجملة االسمٌة المكونة من مبتدأ وخبر تبقً
المبتدأ مرفوع وٌسمى اسمها وتنصب الخبر وٌسمى خبرها .
كان  ،أصبح  ،أضحى  ،أمسى بات  ،ظل  ،صار  ،مابرح  ،ما انفك  ،مازال  ،مافتئ  ،مادام
 ،لٌس  ،ماظل .
نموذج فً اإلعراب :
الدرس سهالً
كان
ُ
كان  :فعل ماضً ناقص مبنً على الفتح
الدرس  :اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضم
ُ
سهالً  :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتح
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خامسا ً :
األفعال الصحٌحة والمعتلة
األفعال الصحٌحة  :هً أفعال تخلو من حروف العلة
حروف العلة هً ( ا  ،و  ،ي )
 – 1صحٌح مهموز  :وهو كل فعل كانت إحدى حروفه األصلٌة همزة مثل  :سأل  ،نشأ ،
أمن.
فر  ،م ّد  ،ش ّد
 – 2صحٌح مضعف :وهو ما كانت عٌنه و المه من جنس واحد ّ :
 – 3صحٌح سالم  :وهو كل فعل سلم من الهمز أو التضعٌف مثل  :نصر  ،كتب  ،درس
األفعال المعتلة  :وهً أفعال أحد حروفها أو أكثر حرف علة
 – 1معتل مثال  :حرف العلة ٌكون فً أول الفعل مثل  :وعد
 – 2معتل أجوف  :حرف العلة ٌكون فً وسط الفعل مثل  :قام  ،نام
 – 3معتل ناقص  :حرف العلة ٌكون فً اخر الفعل مثل  :دعا  ،رمى
 – 4اللفٌف المفروق  :فٌه حرفا علة مثل  :وقى  ،وعى  ،وفى
 – 5اللفٌف المقرون  :فٌه حرفا علة مثل  :طوى  ،لوى،كوى،هوى
.........................................................................................................
سادسا ً  :ضمائر الرفع المنفصلة
ضمائر المتكلم  :أنا  ،نحن
ضمائر الغائب  :هو  ،هً  ،هما  ،هن  ،هم
ت  ،أنتما ّ ،
أنتن  ،أنتم
ضمائر المخاطب  :أنتَ  ،أن ِ
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سابعا ً :
حروف الجر
من  ،إلى  ،عن  ،على  ،فً  ،الباء  ،الكاف  ،الالم .
نموذج إعرابً  :ذهبتُ إلى المكتبة .
إلى  :حرف جر
المكتبة  :اسم مجرور و عالمة جره الكسرة
.....................................................................................................
ثامنا ً  :أسماء االستفهام
من  :نسأل به عن العاقل  ،من فتح الباب ؟
متى:نسأل بها عن الزمان  ،متى موعد الحصة؟
أٌن  :نسأل بها عن المكان ،أٌن تقع المكتبة ؟
كم  :نسأل به عن العدد  ،كم عدد الطالب فً الصف ؟
كٌف  :نسأل به عن الحال أو الطرٌقة  ،كٌف حالك ؟
ما  :نسأل به عن غٌر العاقل  ،ما عنوان الدرس ؟
......................................................................................................
تاسعا ً  :عالمات الترقٌم  ،نضع كل مما ٌلً عند :
النقطة  :عند نهاٌة الكالم  ،الفاصلة :للفصل بٌن الجمل المترابطة
الفاصلة المنقوطة :توضع لبٌان سبب حدوث شًء ما  ،عالمة التعجب :بعد عبارة التعجب
نقطتان رأسٌتان  :توضع بعد قائل القول أو للتفصٌل فً الجملة
عالمة االستفهام :بعد االستفهام فً الجملة
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