المركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للغة العربية

الصف العاشر
أوراق عمل في اللغة العربية
بناء فعل األمر
األمثلة :
 تمرس بمهارات التعلم الذاتي أيها الطالب.
 أيتها الطالبات تمرسن بمهارات التعلم الذاتي .
فعل األمر
تمرس
تمرسن

ما اتصل به
لم يتصل به شيء
نون النسوة

إعرابه
فعل أمر مبني على السكون الظاهرة
فعل أمر مبني على السكون الظاهرة

عالمة بنائه
السكون
السكون

نستنتج  :يبنى فعل األمر على السكون إذا لم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به نون النسوة
األمثلة :
 اد ُ
ع إلى الحق وأنه عن المنكر .
 اه ِد الضال .
فعل األمر
اد ُ
ع
اه ِد
نستنج:

عالمة بنائه
حذف حرف العلة
حذف حرف العلة

السبب
معتل اآلخر
معتل اآلخر

إعرابه
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ألنه معتل اآلخر
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ألنه معتل اآلخر

يبنى فعل األمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر

األمثلة :
 أكرما المحتاج .
 أكرموا المحتاجين .
 أكرمي المحتاجين .
فعل األمر
أكرما
أكرموا
أكرمي

ما اتصل به
ألف االثنين
واو الجماعة
ياء المؤنثة

عالمة بنائه
حذف النون
حذف النون
حذف النون

إعرابه
فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بألف االثنين
فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بواو الجماعة
فعل امر مبني على حذف النون التصاله بياء المؤنثة

نستنتج  :يبنى فعل األمر على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة .
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المركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية

وزارة التربية
التوجيه الفني العام للغة العربية

الصف العاشر
أوراق عمل في اللغة العربية
التقويم :
 استخرج فعل األمر فيما يلي وبين عالمة بنائه والسبب .
" قل للذين كفروا أن ينتهوا " الفعل ..................:عالمة بنائه .........................السبب ...............................
" وأقمن الصالة وآتين الزكاة "الفعل ..................عالمة بنائه ........................السبب ................................
"ابتغ فيما آتاك هللا الداراآلخرة"الفعل .................عالمة بنائه .......................السبب ...............................
ِ
 ضع فعل األمر المناسب في الفراغ
أنتم يا جنودنا  ...............عن الوطن  ,ياأيتها الفتاة المتعلمة .............في محو األمية  ,وأنتن أيتها األمهات
..............بالعلم .
 أعرب فعل األمر فيما يلي إعرابا ً صحيحا ً
ادع إلى عقيدتك بحكمة ووعي ...........................................................................................................
" قاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم "...................................................................................................

بناء فعل األمر
األمثلة :
 تمرس بمهارات التعلم الذاتي أيها الطالب.
 أيتها الطالبات تمرسن بمهارات التعلم الذاتي .
فعل األمر

ما اتصل به

إعرابه

عالمة بنائه

نستنتج .....................................................................................................................................:
األمثلة :
 اد ُ
ع إلى الحق وأنه عن المنكر .
 اه ِد الضال .
فعل األمر

عالمة بنائه

إعرابه

السبب

نستنتج ....................................................................................................................................:
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الصف العاشر
أوراق عمل في اللغة العربية
األمثلة :
 أكرما المحتاج .
 أكرموا المحتاجين .
 أكرمي المحتاجين .
فعل األمر

ما اتصل به

إعرابه

عالمة بنائه

نستنتج .................................................................................................................................:
التقويم :
 استخرج فعل األمر فيما يلي وبين عالمة بنائه والسبب .
" قل للذين كفروا أن ينتهوا " الفعل ..................:عالمة بنائه .........................السبب ...............................
" وأقمن الصالة وآتين الزكاة "الفعل ..................عالمة بنائه ........................السبب ................................
"ابتغ فيما آتاك هللا الداراآلخرة"الفعل .................عالمة بنائه .......................السبب ...............................
ِ
 ضع فعل األمر المناسب في الفراغ
أنتم يا جنودنا  ...............عن الوطن  ,ياأيتها الفتاة المتعلمة .............في محو األمية  ,وأنتن أيتها األمهات
..............بالعلم .
 أعرب فعل األمر فيما يلي إعرابا ً صحيحا ً
ادع إلى عقيدتك بحكمة ووعي............................................................................................................
" قاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم .....................................................................................................
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