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 اإلضافة - التمارين



التطبيق رقم 1

ميز فيما يلي بين أنواع التراكيب محددا المضاف والمضاف إليه

المحسن كريم اليد.

يمارس علي الرياضة صباحا.

كرة القدم من الرياضات الشعبية.

التطبيق رقم 2

حدد فيما يلي المضاف مبينا ما طرأ عليه من تغييرات عند اإلضافة:

آَفـُة العلِم النسياُن.

في الحجرِة خزانـَتا كتب.

التطبيق رقم 3

حدد فائدة اإلضافة ونوعها في الجمل التالية:

كل� إنسان يطمح أن يكون مجتمُعه متقدمًا.

كُن قوي� اإلرادِة دائمًا.

كثرُة الطعام تـفسد األبدان.

التطبيق رقم 4

عين فيما يلي الظروف المالزمة لإلضافة، وبين المضاف إليه ونوعه:

. جئت إذ المطُر هاطُلُ

ما رأيـُتك منذ عدَت من السفر.

التطبيق رقم 5

أعرب ما يلي:

كل فتاة بأبيها معجبة.

أكافئك حين تعود.
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 اإلضافة - التصحيح



تصحيح التطبيق رقم 1

المضاف إليهالمضافنوعهالتركيب

اليدكريمإضافيالمحسن كريم اليد.

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـغير إضافييمارس علي الرياضة صباحا.

القدمكرةإضافيكرة القدم من الرياضات الشعبية.

تصحيح التطبيق رقم 2

التغييراتالمضافالجملة

حذف تنوينه (آفٌة).آفةآفة العلم النسيان.

حذفت نونه (خزانتان).خزانتافي الحجرة خزانتا كتب.

تصحيح التطبيق رقم 3

الجملة
فائدة

اإلضافة

نوع

اإلضافة
التعليل

كل� إنسان يطمح أن يكون مجتمُعه

متقدمًا.
ألن المضاف (كل) أضيف إلى نكرة (إنسان).معنويةالتخصيص

ألن المضاف (قوي) وصف (أي صفة مشبهة باسم الفاعل).لفظيةالتخفيفكُن قوي� اإلرادِة دائمًا.

التعريفالتعريفكثرُة الطعام تـفسد األبدان.
ألن المضاف (كثرة) أضيف إلى معرفة (الطعام) دون أن يكون

وصفا.

تصحيح التطبيق رقم 4

نوعهالمضاف إليهالظرف المالزم لإلضافةالتركيب

. جملة اسميةالمطر هاطلإذجئت إذ المطُر هاطُلُ

جملة فعليةعدَت من السفرمنذما رأيـُتك منذ عدَت من السفر.

تصحيح التطبيق رقم 5

كل فتاة بأبيها معجبة

كل : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

فتاٍة : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.

بأبيها : الباء حرف جر، أبي: اسم مجرور بالياء ألنه من األسماء الخمسة، وهو مضاف، الهاء: ضمير متصل مبني على السكون في

محل جر مضاف إليه.
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معجبٌة : خبر المبتدإ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

أكافئك حين تعود

أكافُئك : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وفيه ضمير مستتر تقديره أنا في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل

في محل نصب مفعول به.

حين : ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب، وهو مضاف.

تعود : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وفيه ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من

الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه، والتقدير: أكافئه حين عودتك.


