المركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للغة العربية

الصف العاشر
أوراق عمل في اللغة العربية
بناء الفعل المضارع
األمثلة:
 وهللا ألدع َو َّن إلى الخير.
 وهللا ألدع َون إلى الخير.
 الفتيات ينافسن الشباب في ميدان العلم .
الفعل المضارع

ما تصل به

إعرابه

عالمة بنائه

نستنتج ....................................................................................................................:
...............................................................................................................................
رفع الفعل المضارع
األمثلة :
ً
 يقدم الحاسوب في هذا العصر كثيرا من الخدمات .
 ينهى المؤمن عن المنكر.
 يسمو المرء بأخالقه.
 يبني اإلنسان مجده بعلمه وخلقه .
الفعل المضارع

نوعه

إعرابه

عالمة رفعه

نستنتج ....................................................................................................................:
...............................................................................................................................
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المركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للغة العربية

الصف العاشر
أوراق عمل في اللغة العربية
التقويم :
 أخرجي الفعل المضارع وبيني حالته اإلعرابية وعالمتها:
* المؤمنات يدعون إلى الصالح
* "ربنا إنك تعلم ما نخفي"
* وهللا ألتصدقَ ّن بمالي
* ال تفعلن إال الخير
الفعل المضارع

السبب

عالمته اإلعرابية

عالمته

 اجعلي األفعال المضارعة التالية مبنية في جمل من إنشائك بحالتين مختلفتين :
نقرأ.........................................................................................................................................
تجود .....................................................................................................................................:
 أعربي األفعال المضارعة :
" الوالدات يرضعن أوالدهن "............................................................................................................
"الفلك تجري في البحر"...................................................................................................................
بناء الفعل المضارع
األمثلة:
 وهللا ألدع َو َّن إلى الخير.
 وهللا ألدع َون إلى الخير.
 الفتيات ينافسن الشباب في ميدان العلم .
الفعل المضارع
ألدعو ّن
َ
ألدعون
َ
ينافسن
نستنتج :

ما تصل به
نون التوكيد
نون التوكيد
نون النسوة

عالمة بنائه
الفتحة
الفتحة
السكون

إعرابه
فعل مضارع مبني على الفتحة التصاله بنون التوكيد
فعل مضارع مبني على الفتحة التصاله بنون التوكيد
فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة

يبنى الفعل الضارع .1 :على الفتحة إذا اتصلت به نون التوكيد
 .2على السكون إذا اتصلت به نون النسوة
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المركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للغة العربية

الصف العاشر
أوراق عمل في اللغة العربية
رفع الفعل المضارع
األمثلة :
 يقدم الحاسوب في هذا العصر كثيراً من الخدمات .
 ينهى المؤمن عن المنكر.
 يسمو المرء بأخالقه.
 يبني اإلنسان مجده بعلمه وخلقه .
الفعل المضارع
يقدم
ينهى
يسمو
يبني
نستنتج :

عالمة رفعه
نوعه
الضمة الظاهرة
صحيح
معتل اآلخر الضمة المقدرة
معتل اآلخر الضمة المقدرة
معتل اآلخر الضمة المقدرة

إعرابه
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة

عالمة رفع الفعل المضارع  .1 :الضمة الظاهرة إذا كان صحيح اآلخر.
 .2الضمة المقدرة إذا كان معتل اآلخر.

التقويم :
 أخرجي الفعل المضارع وبيني حالته اإلعرابية وعالمتها:
* المؤمنات يدعون إلى الصالح
* "ربنا إنك تعلم ما نخفي"
َ
ّ
* وهللا ألتصدقن بمالي
* ال تفعلن إال الخير
السبب
عالمته اإلعرابية
الفعل المضارع

عالمته

 اجعلي األفعال المضارعة التالية مبنية في جمل من إنشائك بحالتين مختلفتين :
نقرأ.........................................................................................................................................
تجود .....................................................................................................................................:
 أعربي األفعال المضارعة :
" الوالدات يرضعن أوالدهن "............................................................................................................
"الفلك تجري في البحر"...................................................................................................................
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