أسلوب الشرط
س : 1عين فيما يأتي األفعال المجزومة وبين سبب الجزم وعالمتو :
 – 1لم ينفع الندم عمى ما فات .

 – 2حان موعد الصالة ولما يؤذن المؤذن .

 – 3ما تدخره اليوم ينفعك غداً .

 – 4أين تسع في الخير تظفر بالثناء .

 – 5أينما تكونوا تحترموا .

 – 6متى يسد السالم تسعد البشرية .

س : 2اربط كل جممتين مما يأتى بأداة شرط مناسبة وغير ما يمزم :
 - 1تتزودون من المعرفة – تحققون أمل األمة .

 - 2يستقيم الفرد – يعمو شأن الجماعة .

 - 3تجالس الجميس الصالح – تستفيد منو .

 -4يعيش متفائال – سيجنى الخير كمو

 -5ينمو الرأي العام – قد يرقى المجتمع .

 -6ترضي اهلل بالعمل الصالح – تدخل جنتو

 -7تعمل صالحا – تنال عفو ربك

 -8تسعى في الصمح بين الناس – تسود المحبة

 -9تتنقل بين جنبات الحديقة – تشاىد ما يسعدك

 -11تقوم بواجبك كامال – تكون من المكرمين

س : 3اجعل فعل الشرط وجوابو مضارعين فيما يمي :
 1ـ من رضي بالذل واإلىانة ىانت كرامتو
 2ـ إن صام المسمم رمضان نال رضا ااهلل
 3ـ حيثما جمس سار السائح في بالدنا وجد ما يسعده .

اعـــــــرب مـــــا يلـــــــى
 -1إن يتحد العرب تعل كممتيم .
 -2من يزرع الشوك يجن الجراح .
 -3متى يأت الربيع يكس األرض خضرة .
 -4من يحترم نفسو يحترمو الناس .
 -1إذا تتقن السباحة ال تتعرض لمغرق .

اعــــــرب األمثلــــة اآلتٌــــة :
 -1قد أفلح المؤمنون .
ٌ -2تنافس الطالبان من أجل التفوق .
 -3أخلصت المعلمة فً عملها .
 -4المؤمن من ائتمنه الناس على أسرارهم .
 -5نال الجائزة المجتهدان .
 -6تفوق من أحب دروسه .

الفعل المبنى للمجهول
 )1حدد الفعل المبنً للمجهول فٌما ٌأتً وبٌن ما حدث فٌه و من تغٌٌر
ُ -1زرع القطن فً مصر
ُ -2كرم المجتهدون فً العمل
 -3هُزم األعداء فً المعركة
ٌُ -4قال الحق
( )2ابن الفعل فٌما ٌأتً للمجهول وأعرب نائب الفاعل
 -1تقوي الرٌاضة األبدان
 -2أعاد الرجل الحق إلً صاحبة
 -3شٌدت الدولة المشارٌع الجدٌدة

ٌحطم الشعب قٌد االحتالل

( " )3عاقب المعلم الطالب المهمل "
ابن الفعل فً الجملة السابقة للمجهول وعٌن نائب الفاعل وبٌن عالمة إعرابه
( )4ضع فً المكان الخالً فعال مبنٌا للمجهول واضحة بالشكل
 ..... -1الفائزان
 .....-2الكتاب بدقة
 .......-3الربٌع بالفرحة
 ......-4العمل علً أكمل وجه

األفعال اليت تنصب مفعولني أصلهنا ( املبتدأ واخلرب)
أدخل على الجمل اآلتٌة فعال ٌنصب مفعولٌن مناسبا
( )2العمال مجدون

( )1الورق ناعم

()3الحجرة واسعة

( )4المهندسون حاضرون

أدخل فعال من أفعال الٌقٌن ومعه فاعله على كل جملة من الجمل اآلتٌة واستوف جمٌع هذه األفعال :
()1السباحة مفٌدة

( )4القضاة عادلون

()2الجوادان قوٌان

( )5ساقا النعامة طوٌلتان

()3النافورتان مضٌئتان

( )6الفتٌات مهذبات

اجعل كل اسم من األسماء اآلتٌة مفعوال ثانٌا لفعل من أفعال التحوٌل واستوف جمٌع هذه األفعال :
( حبٌبا  -سهال

ٌ -سٌرا  -صدٌقا  -وطنا  -خبرا  -فداءك )

( )1كون ثالث جمل فعلٌة ٌكون الفعل فٌها الزما
( )2كون ثالث جمل فعلٌة ٌكون الفعل فٌها متعد ٌا لمفعول واحد
( )3كون ثالث جمل فعلٌة ٌكون الفعل فٌها متعدٌا لمفعولٌن أصلهما مبتدأ وخبر

التوكٌد اللفظً والمعنوي
أ – عٌن فٌما ٌأتً التوكٌد والمؤكد ونوع التوكٌد :
 – 1إٌاك إٌاك والكسل

 – 2ال ال أبوح بالسر

 – 3األم األم دورها رائد فً بناء األمة

 – 4تفوق الصدٌقان كالهما فً المسابقة

 – 5احفظ البٌتٌن كلٌهما

 – 6صافحت الصدٌقٌن كلٌهما

 – 7إن العقل والفكر كلٌهما طرٌقا التطور

 – 8استغالل موارد الثورة كلها ٌحقق الخٌر للبالد

ٌ – 9ساند الوطن المخلصٌن كلهم

 – 11القراءة واإلطالع كالهما مفٌدان

ب -أكمل بتوكٌد معنوي مناسب :
 – 1فاز الطالبان ..............
 – 2قرأت القصص .................
 – 3كرمت المتفوقٌن ............
 – 4العلم والعمل  ...........الزمان للتطور .

