بسم اهلل الرمحن الرحيم

مدرسة اشكيت الثانوية النموذجية بنني
مطبوعات املصطفي :اللغة العربية الصف الثاني – اسم املرة واهليئة
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وضدز ٖده عم ٜحضٕه ٔحدٔث الفعن وسٔ ٚاحدٚ

ٖ.ضاغ اضي املس ٚوَ الفعن الجالث٘ ٖأت٘ عمٔ ٜشُ (فَ ْعلَة)

بفتذ الفاء

 .وجن  :ضسب  :ضَسبٌ - ٛظس ٌَ :ظس - ٚجمظ  :جَمط - ٛقاً  :قَْٕو- ٛجاه  :جَْٕل - ٛصاد  :صٗد- ٚباع  :بَْٗع- ٛ
زو : ٜزَوْٗ. ٛأوجم: ٛ
 -1لهن جٕاد نبٕٔ ٚلهن إٌطاُ شل. ٛ
 -2جتأشت عَ ِفٕ ٚالضدٖل
 -3الٍظس ٚضّي وَ ضّاً إبمٗظ -4.شزت املسٖض شٔزٚ

 .اعــً املس-: ٚ
وَ الفعن غري الجالث٘ ٖأت٘ بصٖاد ٚتاء يف آخسٓ عم ٜوضدزٓ األصم٘  .وجن  :نبّس  :تهبري  :تهبري- ٚ
اٌدفع  :اٌدفاع  :اٌدفاع- ٛاٌطمل  :اٌطالم  :اٌطالقٔ . ٛإذا ناُ املضدز خمتٕوا (وٍتّٗا) بالتاء يف األصن ،
فٍأت٘ مبضدز املس ٚبٕضع نمىٔ( ٛاحد )ٚبعد ِرا املضدز  .وجن  :قأً  :وكأو : ٛوكأؤ ٛاحد- ٚاضتفاد :
اضتفاد : ٚاضتفادٔ ٚاحدٚ
 . %ترنس  :ال ٖضاغ اضي املس ٚوَ الفعن ٌاقط التضسف(ناُ ٔأخٕاتّا أٔ ناد ٔأخٕاتّا)  ،أٔ الفعن اجلاود
وجن ( :عط٘  -بئظ  -حبرا ).الفعن وضـدزٓ اضي املس ٚوٍْ أنن أنن أنم ٛزحي زمح ٛزمحٔ ٛاحدٚ
أخسج إخساج إخساج ٛاضتػاز اضتػاز ٚاضتػازٔ ٚاحدٚ

اضي اهلٗئ : ٛوضدز ٖده عمِٗ ٜئ ٛالفعن حني ٔقٕعْ

ٖضاغ وَ الجالث٘ عم ٜوزن

ِف ْعلَة بهطس الفاء  .وجن  :جمظ  :جمط- ٛأنن  :إنمٔ - ٛقف ِٔ :قف. ٛ
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أوجم: ٛ
 - 1جمطت جِمطَ ٛاملتٕاضع  -2عىت عٕو ٛالفساغٛ

ترنس  :اضي اهلٗئ ٛوَ الفعن الجالث٘ عمٔ ٜشُ ( ِف ْعلَة

) بهطس الفاء ٔ ،ال ٖٕجد اضي ِٗئ ٛوَ فعن

شائد عم ٜثالث ٛأحسف إال ٌادزاً  .نأُ ٖأت٘ اضي اهلٗئ ٛعمٔ ٜشُ املضدز العاد ٙلمفعن وع ٔصف ِرا
ظ الفسم بني املضدز الضسٖذ ٔ ،اضي
املضدز  ،أٔ إضافتْ  .وجن  ( :اضتكبمْ اضتكباه االصدقاء  ) . %ال تٍ َ
( )1اٌطمكت الطائس ٚاٌطالقا روضدزد
وسٔ ، ٚاضي ِٗئٛ
( )3اٌطمل الضازٔخ اٌطالم الربم راضي ِٗئٛ
( )2اٌطمل الضازٔخ اٌطالق ٛراضي وسٚد

.تدزٖبات
:قاه أحد شٔاز بٗت اهلل احلساً "  :دخمت البٗت ألٔه وسٔ ، ٚحٍٗىا غاِدت الهعب ٛابتطىت ابتطاوٛ
السضا ٔ .دوعت عٍٗا ٙدِوع ٛاخلٕف ٔالسجاء ٔٔ .قفت أواوّا ِٔ ْقفَ ٛالراِن جلالهلا ٔعظىتّا  .إٌّا املهاُ
الرٖ ٙسبط بني قمٕب املطمىني لتتحْ ٔ ،تمتك٘ يف ِرا املهاُ يف الًٕٗ مخظ وسات ٔ .وػٗت حٕه
الهعب ٛوِػٗ ٛالعبد اخلاضع حت ٜأمتىت الطٕاف  ،ثي ٔقفت جتاِّا ٔزفعت ٖدٖ٘ إىل الطىاء زفع، ٛ
ٔدعٕت اهلل أُ ميطذ ذٌٕب٘ وَطخ ، ٛاٌتخٗت جاٌبا ٔ ،نربت تهبري ٚاالفتتاح ٔصمٗت هلل زنعتني "
ِ.ات وَ الكطع : (ٛأ) أمساء املسٔ ٚاذنس أفعاهلا(  .ب) أمساء اهلٗئٔ ٛاذنس أفعاهلا " .عدت إىل بٗيت
فٕجدت الطعاً غّٗا  ،فأنمت وٍْ إنم ٛالػسٓ ٔ ،وألت بطين ٔ ،بعد قمٗن ضاٖكين األنن ٔ ،أحططت
باألمل ٖطس ٙيف بطين  ،فىػٗت إىل غسفٌٕ ٛو٘ وِػَْٗ ٛالراِن ٔ ،صسخت صَسْخَ ٛمسعّا ٔالد ، ٙثي
أغى ٜعم٘ إغىاء . ٚاضتدعٔ ٜالد ٙالطبٗب فػدط الداء ٔ ،نتب الدٔاء ٔ ..يف أثٍاء وسض٘ مل ٖطتػسٓ
ٔالد ٙيف ٌٕع الػراء الر ٙأتٍألْ إال اضتػازٔ ٚاحدٔ. ٚملا عادت إل٘ الضخ ، ٛأخرت أعىن بكٕه السضٕه
صمٕات اهلل ٔضالوْ عمْٗ " :ذمَ قًٕ ال ٌأنن حت ٜدمٕع ٔ ،إذا أنمٍا ال ٌػبع "
ِ.ات وَ الكطع : (ٛأ) أمساء املسٔ ٚاذنس أفعاهلا ...............................................................................
( .ب) أمساء اهلٗئٔ ٛاذنس أفعاهلا .........................................................................................................
 أدخن اضي املس ٚوَ األفعاه اآلتٗ ٛيف مجن وفٗد ٚوَ عٍدك.) ضحد  -دم ٌ -ظي  -زنع  -اعتهف  -اضتحاب  -صاه – صاح)
 أدخن اضي اهلٗئ ٛوَ األفعاه اآلتٗ ٛيف مجن وفٗد ٚوَ عٍدك)عاش  -قعد  -قتن  -فصع  -زحن  -خطا ٌ -ظس  -لبظ – لعب )
 ِات اضي املس ٚوَ األفعاه اآلتٗ: ِٛب -تاب -ألك- ٜزاقب -أصاب -زفع -اضتعىن
 .ضع اضي وس ٚأٔ اضي ِٗئ ٛوهاُ الٍكط فٗىا ٖأت٘
 : 1-تٍأه املسٖض  ..........وَ الدٔاء

 . 2-أعٍت الضعٗف ............ ............................................

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