
 

 

 تصحيح تمارين المبتدأ والخبر ص 264...267 في تطبيق القواعد –  الجزء الثّاني 

 رقم ١

التّفاني – التضحية  – معّرف بأل: األّم -1  

كالمها   -اهتمامها    –مضاف إلى معرفة: ابتسامتها -2  

إسم إشارة: هذه -3  

إسم علم: حنان-4  

الّتي  – إسم موصول: الّذي -5  

ضمير منفصل: هي-6  

 رقم ٢

اسم صريح ظاهر: أمّ -1  

اسم استفهام: من-2  

جملة فعليّة: تمّد األوالد بالقّوة -3  

جملة إسميّة: كالمها صالة -4  

محذوف تعلّق به ظرف: فوق كّل اهتمام -5  

محذوف تعلّق به جاّر ومجرور: من ميزاتها  -6  

 رقم ٣

هذه سريعةٌ  –هي سريعةٌ  –سريعةٌ ؙ  الفتاة   

هؤالء متعلّماتٌ  –هّن متعلّماٌت  –الفتياُت متعلّماٌت   

 األوالُد محبوبون – هم محبوبون – هؤالء محبوباتٌ 

 رقم ٤ 

الطيّارون بارعون  –الطيّاران بارعان -1  

ّّسابعّاألساسيّّالّالّصفّّ
ّّ

 

 ثانوية القلبين األقدسين 
  ة البوشري  



الّطائراُت معّطلةٌ   –الّطائرتان معّطلتان -2  

 3-العاملتان متواضعتان –  العامالُت متواضعا 

المدّرسون منّظمون   –المدّرسان منّظمان -4  

 رقم ٥   

 أرُض الوطِن مقّدسةُ / صوُت البلبِل جميٌل / رأُس الحشرةِ صغيرٌ 

 رقم ٦ 

الفاّلحون يزرعون الحقَل   -1  

الّربّاُن يقوُد الطائرة -2  

الّسيّارتان تتّجهان نحو المصنع-3  

الّطفالن ناما نوًما عميقًا -4  

الفاّلحاُت يساعدَن أزواجهّن في الحقل -5  

 رقم ٩ 

 هذا:  اسم إشارة مبنّي على السكون في محّل رفع مبتدأ 

 قطار: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والثّانية للتنّوين

 المواطنون: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذّكر سالم 

يحتشدون:  فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة الواو ضمير  
 متّصل مبني على السكون في محّل رفع فاعل.  

 والجملة الفعلية )يحتشدون( واقعة في محّل رفع خبر المبتدأ )المواطنون(

 أنتم: ضمير منفصل مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ 

 صادقون: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذّكر سالم 

 الّطائرة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

أشعّتها: مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والهاء ضمير متّصل مبنّي  

 على السكون في محّل جّر باإلضافة

 قويّة: خبر المبتدأ الثّاني مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والثّانية للتنوين 

 والجملة اإلسميّة )أشعّتها قويّة( واقعة في محّل رفع خبر المبتدأ األّول

 


