
 

 

 

  : بأداة نصب ، وهىينصب الفعل المضارع إذا سبق- 

(حتى – لن – الم التعليل – كى – أن  )  

.حذف النون إذا كان من األفعال الخمسة – الفتحة : صحيح اآلخرعالمات نصب الفعل المضارع -   

 

 

:ثم اضبط الفعل بعدهاضع مكان النقط حرفا من حروف نصب الفعل المضارع  (1)  

  .أقرأالقصصلـ–كى  ذهبت إلى المكتبة–ب . تساعد الفقراء أنيجب – أ 

. تستذكر دروسك أوال فأول أن تنجح ، عليك كى- ج   

. يحصل على محصول وفير  لـ– حتى –كى يجتهد الفالح فى حقله - د   

:عين الفعل المضارع المنصوب ، و أداة النصب ،وعالمة النصب فى كل جملة مما يأتى  (2)  

.يكثر المؤمن من التصدق ، كى ينال رضا هللا تعالى – أ   

.لن يضيع حق وراءه مطالب - ب  

.اقرأ القصة ببطء حتى أعرف أحداثها - ج  

 عالمة النصب أداة النصب الفعل المضارع المنصوب

 الفتحة كى ينال

 الفتحة لن يضيع

 الفتحة حتى أعرف

 

 

 

 

"إعراب الفعــــــــل المضارع "   

نصب الفعـل المضارع (1)  
:تذكـــــــــر أن   

 التدريبــــــــــــات



:ضع كل فعل من األفعال اآلتية فى جمل تامة بحيث تكون منصوبة  (3)  

 

(يستخرج – يتعلم – يكتب  )  

.التلميذ يتعلم كى يكتب ويقرأ   

.يذهب التلميذ إلى المدرسة ليتعلم العلوم النافعة   

.يجب أن يستخرج المهندس البترول من األرض   

:إعرب ما تحته خط فى الجمل اآلتية  (4)  

.لننجح نتعاون فى عملنا – أ   

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة :  ننجح –أداة نصب : الم التعليل   

. الهواء والشمس ليدخل النوافذ ،  تفتحيجب أن- ب  

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة :  تفتح –أداة نصب : أن   

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة :  يدخل –أداة نصب : الم التعليل : ليدخل   

:أكمل مكان النقط بأداة نصب مناسبة واضبط الفعل بعدها - 5  

. يستقيَم الظل والعود أعوج لن- 1  

. تغسَل يديك قبل األكل وبعده أنمن القواعد الصحية  - 2  

.يصل إلي ما يريد لـ-  حتى –كىيجتهد اإلنسان - 3  

. 

 

 

 

 

 

 



:أكمل الشكل التالى - 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : بأداة جزم ، وهىيجزم الفعل المضارع إذا سبق- 

(لم – الم األمر – ال الناهية  )  

(ما تفيده حروف الجزم  )  

 (  لم)  تفيد نفي حدوث الفعل. 
 (  الالم)  تفيد طلب القيام بالفعل. 
 (  ال)  تفيد طلب ترك الفعل. 

. وحذف النون إذا كان من األفعال الخمسة –السكون : صحيح اآلخر جزم الفعل المضارع ةعالم-   

 

 

"إعراب الفعــــــــل المضارع "   

جزم الفعـل المضارع (2)  
:تذكـــــــــر أن   

 الفعــــــــــــل المضـــــــــــــارع

ينصب الفعل المضارع إذا سبق * 

.أداة نصب بـ  

:أدوات نصب الفعل المضارع *   

الم التعليل،حتى،كى،لن ،أن   

:عالمة نصب الفعل المضارع صحيح اآلخر   

.الفتحة - 1  

.حذف النون إذا كان من األفعال الخمسة -2  

 



 

 

:األفعال المضارعة المجزومة ، وأداة الجزم ، وعالمة الجزم مما يأتى استخرج  (1)  

.كلنا إخوة فلنكرم بعضنا – أ   

.ال ترفع صوتك عندما تتحدث مع اآلخرين - ب  

.لم يسافر أبى إلى األسكندرية أمس – ج   

 

 عالمة الجزم أداة الجزم الفعل المضارع المجزوم

 السكون الم األمر فلنكرم

 السكون ال ترفع

 السكون لم يسافر

   

:مع ضبط الفعل بعدهاضع مكان النقط أداة من أدوات جزم الفعل المضارع  (2)  

يتصدق كل منكم على الفقراءفلـ-أ   

تخاصمزميلكأكثرمنثالثليالال- ب.  

  .أعرفبمرضزميلىمصطفىلم -د.        يقصر أخى فى أداء الصلوات الخمسلن / لم- ج

 

:اطلب من زميلك  (4 ) )  

.ال تكذب فى حديثك  (ال الناهية  )عدم الكذب فى حديثه ، واستخدم -   

.فلتحترم الكبير  (الم األمر  )أن يحترم الكبير ، واستخدم -   

.ال تكتب على جدران المدرسة  (ال الناهية  )عدم الكتابة على جدران المدرسة ، واستخدم -   

 

:فى الجمل اآلتية ( ال ) عين نوع  (5)  

ال النافيةالمؤمن ال ينطق إال الحق – أ   

 التدريبــــــــــــات



ال الناهيةال تكذب فيكرهك الناس– ب   

ال النافيةأخى ال يحب الموز – ج   

:فى الجمل اآلتية  ( الالم) حدد نوع  (6 )  

.الم األمر .      لتتقن عملك حتى ينهض المجتمع – ب .الم التعليل.    ذاكر لتنجح – أ   

.                الم األمر. لتستمع لوالديك – د.الم التعليل .أصلى ليرضى هللا– ج   

 

:أكمل الشكل التالى  (7 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجزم الفعل المضارع إذا سبق 

أداة جزم:بـ   

 الفعــــــــل المضــــــــــــارع

 أدوات جزم الفعل المضارع

نفى وتفيدلم 

الفعاللمضارع فى 

  .الماضى

..........وتفيد   

طلب القيام وتفيدالم األمر

.بالفعل   

 

ترك الفعل  وتفيدال الناهية

. 

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

السكــــــــونعالمة جزم الفعل المضارع صحيح اآلخر هى  



 

(8)  

.يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب و ال جازم -   

.الضمة الظاهرة علي آخره صحيح اآلخر عالمة رفع الفعل المضارع -   

 

:ضع مكان النقط فعال مضارعا مرفوعا  (1)  

  الكعبةولالمسلمون حيطوف- ب.   البلبل بصوت جميل يغرد- أ 

.طاعة هلل يحبالمؤمن – د .               العدل يحبونالمصريون - ج  

.إعرب ما تحته خط  (أ  )  

 اإلعراب الكلمة

.اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة  األعياد  

.مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة  الناس  

.فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  األخ  

:استخرج من الفقرة السابقة  (ب)  

.(جملة فعلية)تدخل :  وبين نوعه،" إن"خبرا لـ- 1  

  .(الضمة) يهنئ –يتزاور : فعالمضارعا،واذكرعالمةإعرابه - 2

مفعول به منصوب باأللف ألنه اسم من األسماءالخمسة : أخاه : اسما من األسماء الخمسة ، واعربه - 3
.والهاء ضمير فى محل جر مضاف إليه   

  .،واضبطاسمإنوخبرها ( أصبح ) مكان ( إن ) ضع" أصبح العامل آمنا على مستقبله  " (ج)

(9).                      إن العامَل آمٌن على مستقبله   

 

 ، ففيها يتزاور الناس ، ويهنئ الناس الدينية تدخل البهجة والسرور على نفوس  األعيادإن" 
" . أخاه ، ويلعب األطفال ويمرحون فى هناءة وسعادة األخ  

 

"إعراب الفعــــــــل المضارع "   

رفع الفعـل المضارع (3)  

:تذكـــــــــر أن   

 التدريبــــــــــــات

مراجعة على إعــــــراب 

 الفعــــــــل المضــــــــــــارع
:تذكـــــــــر أن   



 

.الفعل المضارع ينصب ويجزم ويرفع   

نصب الفعل المضارع- 1 جزم الفعل المضارع- 2  رفع الفعل المضارع- 3   

 
:أداوات النصب   

 الم – حتى – كى – لن –أن 
.التعليل   

 
:أدوات الجزم   

. الم األمر – ال الناهية –لم   

 
يرفع الفعل المضارع إذا لم 

.يسبقه ناصب وال جازم   

 
.الفتحة الظاهرة: عالمة النصب   

 

 
.السكون : عالمة الجزم   

 
.الضمة الظاهرة: عالمة الرفع   

 

 

:-اضبطه بالشكل مع التعليلاستخرج كل مضارع منصوب فيما يأتي و(1)  

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة . شأنهم ليرتفعَ  العرب  يتحدَ يجب أن- 1  

فعل مضارع مجزوم وعالمة : يؤمْن . لنفسه يحبُب ألخيه ما  يحبَ  أحدكم حتى يؤمنْن ال - 2
فعل مضارع مرفوع : يحُب / فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : يحَب / جزمهالسكون

 بالضمة

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : تزداد . خبرتك بالحياة تزدادَ سافر كي - 3  

5 

  

:-استخرج كل مضارع مجزوم فيما يأتي واذكر عالمة جزمه - 2  

  .فيواجبيأقصرْن لم- 3. خدك للناس تصعرْن ال - 1

 .                                           لمؤمنونفليتوكالْن وعلياهلل- 4. عمل اليوم إلي الغد تؤخرْن ال - 2
  

:-أعرب ما تحته خط - 4  

. المجتهد إلي غايته يصل- 1  

 التدريبــــــــــــات



(10). إال من يسالمنا نسالملم - 2  

. قوٌم من قوٍم يسخرال - 3  

. الرخاء لينتشريجب أن نعمر الصحراء - 4  

 اإلعراب الكلمة

.فعل مضارع مرفوع بالضمة ألنه لم يسبقه ناصب وال جازم  يصل  

.فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون  نسالم  

.فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون  يسخر  

.الم التعليل أداة نصب ، ينتشر فعل مضارع منصوب بالفتحة  لينتشر  

  

 

:أكمل الشكل التالى ***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفعـــــــــــــل المضــــــــــــارع

سبق بأداة جزميجزم إذا  

:أدوات الجزم   

  الم األمر– ال الناهية –لم 

لم يسبقه ناصب وال يرفع إذا

.جازم   

 

سبق بأداةنصبينصب إذا   

:أدوات النصب   

 – حتى – كى – لن –أن 

.الم التعليل   

:عالمة رفعه   

.الضمـــــــــة - 1  

.ثبوت النون - 2  

:عالمة جزمه   

.السكــــــون - 1  

.حذف النون - 2  

:عالمة نصبه   

. الفتـــــــــحة - 1  

.حذف النون -2  



 

 

(11)  

:-اقرأ القطعة التالية ثم أجب - 5  

، وال تسمح ألحد أن ينتقص من حريتك ، واعتمد قوياً يا بني ، كن : قال والد ينصح ابنه " 
 حراً ، ولن تحافظ علي هذه اإلنسان ، وقد خلق هللا الصعابعلي هللا ؛ ألن اإليمان قوة تذلل 

"الحرية إال بالعمل الجاد والخلق القويم   
 

 

.اعرب ما تحته خط - 1  

 اإلعراب الكلمة

.خبر كن منصوب وعالمة نصبه الفتحة  قوًيا  

.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  الصعاب  

.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  اإلنسان  

 

.واضبطه بالشكل استخرج كل فعل مضارع في القطعة السابقة وأعربه - 2  

 إعرابه الفعل المضارع

.فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ألنه لم يسبقه ناصب وال جازم  ينصحُب   

. فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون  تسمحْن   

.فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ينتقصَ   

.فعل مضارع مرفوع بالضمة ألنه لم يسبقه ناصب وال جازم  تذللُب   

 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة تحافظَ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


