لغة عربية درجة
ثانية
الجملة الفعلية
الفاعل

أكتشف:
افصل بين الجمل /وأسطر الفعل:

تعاون أفراد اْلسرة على ترتيب المائَدة:
فوضعت مها اْلكواب والمناديل وو َّزعت
صحون ،ومَل أحمَد ابريق الماء.
سلوى ال ُّ
الجواب
تعاون أفراد اْلسرة على ترتيب المائَدة/ :فوضعت
صحون/،
مها اْلكواب والمناديل /وو َّزعت سلوى ال ُّ

ومَل أحمَد ابريق الماء/.
..............................
أجيب عما يلي حسب النص:
من تعاون على ترتيب المائَدة؟ ......................
......................
من وزع الصحون؟

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

من الذي مَل اإلبريق؟
أالحظ أن الفعل يتطلب كلمة تدل على من يقوم به.
هذه الكلمة تسمى الفاعل.
مثال :أكمل الفاعل المناسب للفعل فيما يلي:

يزقزق .............
يرفرف.............

طارت.........
كتب .......رسالةً.

أفهم
ما هو الفاعل:
الفاعل هو عبارة تدل على:
من قام بالفعل.
ويكون عادة العنصر الثاني
في الجملة الفعلية.

يرد الفاعل كلمة واحدة وتكون

عالمة اعرابه الرفع:
 في صيغة المفرد ،جمع
المؤنث السالم أو جمع
التكسير ،تكون عالمة
الرفع ضمة ظاهرة في
اخره.
با ِّك ًرا.

الطفل
مثال :المفرد –قا َم ِّ
جمع المؤنث السالم:
ت البَنَات بَا ِّك ًرا.
قا َم ِّ
جمع التكسير

قا َم اْلَطفَال

با ِّك ًرا.

نالحظ في الكلمات المسطرة الضمة في الحرف األخير=
الكلمة المسطرة هي الفاعل .الفاعل مرفوع بالضمة

الظاهرة في آخره

 في المثنى عالمة الرفع
االلف
مثال:

قَا َم ا َل َولَدَا ِّن.
سافَ َر الر ِّفيقَا ِّن.
َ

َخ َر َج ِّت اَل ِّبنتَا ِّن.
نالحظ في الكلمات المسطرة االلف في الحرف قبل األخير=
الكلمة المسطرة هي الفاعل .الفاعل مرفوع باْللف ْلنه

مثنى

 جمع المذكر السالم
عالمة الرفع الواو
ام َل
مثال :ع َِّم َل اَلفََّلحو َن َك ِّ

اَليَو ِّم.

ص ََّلةَ ال ِّعي ِّد.
صلون َ
أَدى الم َ
نالحظ في الكلمات المسطرة الواو في الحرف قبل األخير=
الكلمة المسطرة هي الفاعل .الفاعل مرفوع بالواو ْلنه

جمع مذكر سالم

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

أتَدرب

 أسطر الفاعل في الفقرة التالية وألون عالمة اعرابه:

أقبل الشتاء فانخفضت درجة الحرارة ،ونضجت ثمار
البرتقال ،فش َّمر الف َّالحون على سواعَدهم ،وشرعوا في
جني الخيرات.
 أحول الفاعل الى المثنى ثم الجمع.
أخذ المهنَدس يرسم خطو ً
طا متباينةً.
انغمس الخ َّزاف في عمله بكل جوارحه.
صت النَّحلة رحيق اْلزهار.
امت ًّ
تج َّمعت اْلسماك حول ا ُّ
لطعم.
 أكمل الجمل بفاعل مناسب للسياق.
صةً شيقةً.
يقرأ.............ق َّ

ترتب  ..........المالبس في الخزانة.

ينظم....................فراشه.
إذا ورد الفاعل مجموعة الفاظ :يسمى مركبا.
أنواع المركبات:

مركب نعتي :الكلمة الثانية تصف االولى

= تفتحت الزهرة ُ الحمرا ُء.
مركب إضافي الكلمة الثانية تعرف األولى

امطار الخريف.
= نزلت
ُ
تَعَ َّ
َّار ِّة.
ب ُم َح ِّر ُك ال َّ
ط َ
سي َ
مركب بدلي عبارة معرفة باسم إشارة او باسم علم
=قفز هذا الولد ُ.
مركب عطفي كلمتان او أكثر يربط بينها حرف
عطف

ُ
امين وحامد ُ.
جاء
أكمل بفاعل مناسب مما يلي:
الولَد النَّشيط

سال ٌم وأخته

ارة ابن الجيران
البنت س َّ

َار.
تَعَ َاونَ َ ......................علَى ِّز َرا َع ِّة أ َ ْزه ٍ
ش ِّة.
س ِّوي
ض ِّب ْال ِّم ْن َك َ
ْ
يُ َ
.........األر َ
ت.
ار........ال َمشَاتِّ َل .يَ ْنقُ ُل...........األَدَ َوا ِّ
ت َ ْخت َ ُ

أبين نوع المركب
الولَد النَّشيط
مركب نعتي

سال ٌم وأخته

مركب عطفي

ارة
البنت س َّ

مركب بدلي

ابن الجيران
مركب اضافي

