
 ( G8 )  :للّصّف الثّامنمراجعة في القواعد 
    
 ـ أضع خطًّا تحت الفعل الماضي ثّم أمأل الجدول اآلتي. 1  

 إلى المدرسِة في اليوِم التّالي. عاَدت  
 سارةُ في البيِت.  بقيَت  
 المجاوِر.في المقهى  تقابال
 أماكنَهم. اتّخذُوا
 دفترَك مع رفيِقك. نسي تَ 
 دويَّ الّرْعِد في الخارجِ. سمع نا
تُم  من أماِم بيِتنا. مَرر 
 الفتى بخًطى متعثّرةٍ. مشى
 هّمهُ لصديِقِه. شكا
ها لرفيقِتها. شَكت    همَّ
 في البيِت. بقيَ 
 في البْيِت. بقي نا
. أفشى  الّسرَّ

 
 

 محلّه من اإلعراب الضمير المتّصل أو الحرف البناءعالمة  الفعل الماضي

 ال محّل لها من اإلعراب تاء التّأنيث )حرف( الفتح الّظاهر ) عاد (      عاَدتْ 

 ال محّل لها من اإلعراب تاء التّأنيث )حرف( الفتح الّظاهر )  بقي (       بقيَتْ 

 
 ـ أمأل الجدول اآلتي باألفعال التي تحتها خط. 2
  

ُت اسمي سالي.  مع أّمٍّ تعاني من مرضٍّ  بقي تُ الحياةَ وغادَر والدي ولم أكمل  بعد سنتي األولى. فقد 

 . نامزمنٍّ لو أّن المرَض يهجُر والدتي لنعيَش حياةً طبيعيّةً. ذاَت  تمنّي تُ معًا والحزُن يرافقُنا. كم   كبِر 

، بينما كن ُت أتمّشى،  إلى ى سععينايا على شّحاذٍّ يبيُع العلكةَ.  وقعَت  صباحٍّ، من أيّاِم الصيِف الحاّرِ

 كتفَوااعليهم سماُت الّشفقِة، والبعُض اآلخُر  بَدت  . بعُضهم  فشلَ إقناعِ الماّرِة بعلكتِِه الّسحريِّة، لكّن 

. إّّل أنّهُ   أن يتوانى عن محاولِة إقناِعِهم   أبىبهّزِ رأِسِهم  واختالِق ابتسامةٍّ ساذجةٍّ على وجوِهِهم 

 بأنّها سحريّةٌ ! 

 

الفعل 
 الماضي

 الّسبب التاء نوعها عالمة بنائه والّسبب

 ما قبلها ساكن  تاء الّضمير  الّسكون       )التّصاله بتاء الّضمير( فقْدتُ 

الفتح الّظاهر )الحرف األخير الراء، حرف  غادرَ 
 صحيح(

  

  



 ـ أمأل الجدول اآلتي3
رفاقَهم وا استقبلُ فيْلًما في السينما ـ شاهَدا للعْيِش في المدينِة ـ انتقْلَت معًا إلى بلٍد جديٍد ـ سافرنا 

تْ والبهجةُ  يًدا بعد وحبَقْيَت ـ في المباراةِ ـ اشترْكِت في سبيِل وطنهم استشهُدوا قلوبَهم الفرحةُ ـ  عمَّ
ليِه بالّرغم عرِضْينا في البْيِت ـ محفَظتي نَِسْيُت الّطفَل الّضائَع في ممّرٍ ضيٍّق ـ لقُوا خسارتَِك عمِلَك ـ 

 أمرها بعد غياِب ابنِها ـ نسيَْت  من سوء معاملته لنا ـ 
ـ   ائعًايوًم ر أمضْينااللّْحَم وشوْينا على الّطريِق ـ  مَشْوامن مرضي بسرعٍة ـ  َشفَْيتُ في الّسّر ـ  بكاهُ  

 الّشباِب ـ في عمر  غدْونابه للّشرطِة ـ والّصابون ـ  وشىوفَْت بوْعِدها 
 

 عالمة بنائه الماضي الغائب منه  الفعل 

 الّسكون  + النا ضمير الرفع   سافرَ  سافْرنا

 

 

 وأضبط الّشكل التّاّم أواخر األفعال. أصل األفعال بالّضمائرـ 4    
 سمع نا+ نا المتكلّم =       سمَع     
 سمع تَ    + تاء المخاَطب =سمَع     
                                      المخاطبة =+ تاء  سمعَ     
    + واو الجماعة = سمعَ     
 + نا المتكلّم =                                            مّد     
                                            + نون النّْسوة =مّد     
                                            + الف المثنّى =مّد     
                                        + نا المتكلّم =اش تكى    
   + تاء المخاَطب = اش تكى   
                                      + ألف المثنّى  =اش تكى    
                                             + نا المتكلّم =دعا    
    + تاء المخاطبة =دعا    
    + واو الجماعة =دعا    
                                            + نا المتكلّم =نسَي   
   + تاء المخاطبة =نسَي   
   + واو الجماعة =نسَي   
 
 وأضبط الّشكل التّاّم أواخر األفعال. أصل األفعال بتاء التّأنيثـ 5
                                  + تاء التّأنيث =    سمَع       
                                       + تاء التّانيث =    بدأ    
                                      + تاء التّأنيث = اش تكى    
    = + تاء التّأنيث دعا     
      + تاء التّأنيث =نِسَي      
     



 ـ أعرب الجمل اآلتية: 6
 أ ـ عاَد األوّلُد إلى المدرسِة في اليوم التّالي.

 ب ـ بقَي  األوّلُد في البيِت.
.  ج ـ عاَدت 

 دـ تقابال في المقهى المجاوِر. 
  ـ اتّخذُوا أماكنَهم. ه
 

 

ُك حرف المضارع ذاكًرا سبب حركة حرف ـ أحّول األفعال الماضية إلى المضارع 7 وأُحّرِ

 المضارعة:

 َرفََع ـ ساعَد ـ رأى ـ أَراَد ـ إْنتقَل ـ إْستعَمَل ـ شاَهَد ـ توسََّع ـ يُتِْقُن ـ اْستْدعى ـ 

 

 سبب حركة حرف المضارعة في المضارع الفعل الماضي

 ثالثي رفعُ يَـ َرفَعَ 

 رباعي ساعدُ يُـ ساعدَ 

 

 :تيالجدول اآلمأل إ ـ 8

الماضي  الفعل

 الغائب  منه

أحرف  وزنه

 الّزيادة

األحرف 

 األصليّة

صحيح أو 

 معتل

      يُساعد

      إستقبْلتُ 

      شاهدوا

      إنشغلوا

      إنتفْعنا

      أوقفوهُ 

      إحمّرت

      يتقاتالنِ 

 

 



 )عالمتان(إمأل الجدول اآلتي:  ـ9

 / الثالثي الفعل
  المجّرد  منه

 نوعه معتل  نوعه صحيح 

   سالم صحيح قبل  /  قابلَ 

 ناقص معتل اآلِخر   رأى / رأْينا

     /  كوْينا

     / رَدْدتُ 

     / وقْفتُ 

     نِْلتُم /

     بدأ /

     رافعوا /

     

 

 
                             


