
 

6رقم  

ل َمصَدر   إلى الصَّريحَ  المصَدرَ  حّول ُمَؤوَّ  

  - لم تستِطعِ الحرُب األخيَرةُ َهدمَ  بَيروت.  

أن تهِدمَ                              

  - يُعيُق الألهُل أحياناً َرغبةَ أوالِدِهم في بُلوغ أهدافِِهم.

أن يبلغوا                                             

7رقم  

َل إلى َمصَدر  َصريح.  حّول الَمصَدَر الُمَؤوَّ

 - لم تَستَِطعِ الَحرُب أن تَقتُلَ  بيروت أو أن تَحُجبَ  بَريَقها.

قتَل                 حجبَ                           

 

 

ل تَقديُره في َمحل  حرُف المصَدر ألمصَدُر الُمؤوَّ
)أن يَجعََل( في محّل نصب مفعول به 

 لفعل أراد
 أن أن يَجعَلَ  َجعلَ 

)أن يُحقَّق( في محّل نصب مفعول به 
 لفعل يستطيع

 أن أن يُحقّقَ  تحقيقُ 

)أن يَتََحّمَل( في محّل جّربحرف الجّر 
 إلى

ل لَ  تحمُّ  أن أن يَتََحمَّ

نُشاِهَد( في محّل جّر بحرف الجّر )أن 
 ِمن

 أن أن نُشاِهدَ  مشاهدة

 ما ما فَقََدتِ  فقدان )ما فَقََدِت( في محّل جّر باإلضافة
)أن تَصبَِر( في محّل جّر بحرف الجّر 

 على
 أن أن تَصبِرَ  الصبر



8رقم  

 إمإل الجدول التالي بالمصدر المناسب متّبعًا الِمثال.

 يُعجبُني اجتماعُ العائِلَة.

التاّلميذ.نجاُح  يُسِعُدني  

 فَّكرُت بُمساَعَدتَِك.

بعلبك. زيارةِ فَّكرُت في   

 أِحبُّ ااِلستيقاَظ باِكًرا.

بِالَعَجَزةِ. اإلهتمامَ أِحبُّ   

ني  األهل.  اجتماعُ يَُسرُّ  

 رقم 8 ص  118

ل بحسب موقعه في الجملة  أكمل إعراب كّل من المصدِر الّصريحِ والمصَدِر الُمَؤوَّ

. –يُعجبُني ُحلوُل الّصيِف  - يُعجبني أنَّ الصيَف َحلَّ  

 ُحلوُل: فاعُل يعجبني مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف

: أن وما بعدها في تأويل مصدٍر تقديره حلول وهو واقع في محل رفع فاعل  أن الصيَف حلَّ

 للفعل يُعجبني.

يُعجبني أن تجتمَع العائلةُ. –يُعجبني اجتماعُ العائلِة  -  

الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف.إجتماُع: فاعل يعجبني مرفوع وعالمة رفعه   

أن تجتمَع العائلةُ: جملة أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره اجتماع وهو واقع في محل رفع 

 فاعل للفعل يعجبني.

أودُّ أن تنتهي الحرُب. -أودُّ انتهاء الحرب -  

مضاف.إنتهاء: مفعول به لفعل أوّد منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو   



أن تنتهَي: أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إنتهاء وهو واقع في محل نصب مفعول به 

 للفعل أود.

فّكرُت في أن أساعَدك. -فّكرُت في مساعدتِكَ  -  

 في ُمساعدتك: في: حرف جّر متعلق بالفعل فَّكرُت.

آخره وهو مضاف  ُمساعدتَك: )مساعدةِ( اسم مجرور بفي وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة على

 والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جّر باإلضافة 

أن أساعدَك: ان وما بعدها في تأويل مصدر تقديره مساعدة وهو واقع في محل جّر بحرف 

 الجر في.

 

       ----------------------------------------------------------------------  

 


