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أ. هل سمعت آخر نكتة؟
مفردات الطرائف

1. ُنْكَتة/ُفَكاَهة/ُطْرَفة/َناِدَرة
ٌم 2. َضِحٌك/َتَبسُّ

3. َقْهَقَهٌة
4. ِمزَاٌح

ٌم ×  5. ُسْخِريٌة/اْسِتْهَزاٌء/َتَهكُّ

5. ال عليَك  = ال بأس  = ال َتقلْق

6. ساعًة وساعًة  
- ليست الحياة كلُّها أمًرا واحًدا، فللِجّدِ وقٌت 
وللِمِزاِح وقٌت، وللعمِل وقٌت وللراحة آَخر،   

نيا ساعٌة، و لآلِخرة أخرى وهكذا.   أو ألعماِل الدُّ  

1. َدْع
- َدْعنا وشْأَننا.     

- َدْعِني وشْأِني.              
- دْعُه وشْأنه.    

- دعَك من     ـه/ ـها  / ـهم.  
                   السيارَة            أمام الباِب.

- دْع         الكتاَب       على الطاولة.  
                  الطعاَم             في الثالجة.
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t

t

t
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2. نحن يف َحاَجٍة إىل                
التَّرِويِح عن النفس.                                

النُقوِد.       - نحن في َحاَجٍة إلى         
. تغييِر الجّوِ                                         

t

t

t

4 . َردَّ                    
المالبَس  إلى ُجحا.(أعطى)  الّلِصُّ      

على األستاذ. (أجاب) الطالُب  - َردَّ        
وِء. (منع)          ابَنه عن السُّ األُب                   
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t

t

t
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3. أخَذ           
القلَم من زميِله.(َحَصل عىل)   الطالُب          

ُث          (بدأ) يتحدَّ المعلُم            
أخَذ

 t

t t

tِـ 7. كتاب....ل
. البن الُجوِزّيِ أخبار الَحْمَقى              

للجاحظ. الُبَخاَلء              - كتاُب        
للنََّوِوّي.    اِلِحيَن   ِرَياض الصَّ                   
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ِاْحِتَراٌم
6. َتْرويٌح/َتْرِفيٌه

رور 7. الُحْزن/اأَلَسى × الَفَرح/السُّ
مفردات حاُسوبية

8. َتْحميل/َتْنِزيل من اإلنترنت
9. المـََلفُّ

أفعال 
10. يْنَفِجُر
11. ماَدام
12. َفِزَع 
صفات:   

13. َظِريٌف 

14. َسِمٌج
15. ُمْمِتٌع 

16. ُمِملٌّ
ّي  17. ِسّرِ
 18. َعَلِنّي 

املفردات

التعبريات
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2. لو   
- لو ُسرقْت مالبسي لـَِمتُّ من البرِد.  

- لو عرفُت أنَّ المدرَس غائٌب ما حضرُت.    
- لو ترَك الولُد الطعاَم حتى يبُرَد ألكَله اآلخرون.  

1.  ما داَم                       
- اسمْع هذه ما ُدمَت قد تحدثَت عن الّنِكات.  

- ما ُدمَت في الَمْغِرب فال َتسَتْغِرب.  
- َيصيُر الثَّْعَلُب َواِلًيا ما َداَم الواِدي َخاِلًيا.   

منصوٌب وجمزوٌم بـ )حْذِف النُّون( وِن( مرفوٌع بـ )ُثُبوِت النُّ
1. أنِت لن/لم تتحدثي بالعربية.                                  

ثا بالعربية. 2. الطالبان لن/لم يتحدَّ
3. أنتما لن/لم تتحدَثا بالعربية.

4. الطالب لن/لم يتحدُثوا بالعربية.
5. أنتم لن/لم تتحدُثوا بالعربية.

1. أنت تتحدثيـن بالعربية.                                  
ثان بالعربية. 2. الطالبان يتحدَّ

ثان بالعربية. 3. أنتما تتحدَّ
ُثون بالعربية. 4. الطالب يتحدَّ

ُثون بالعربية. 5. أنتْم تتحدَّ

األفعاُل اخلمسة وإعراُبا

الفعل األمر الفعل املضارع الفعل املايض مري الضَّ
-
-

ِاْحكيا لنا ُطْرفًة ُمضِحَكة.
ُحوا عن القلوب. َرّوِ

ُاترْكَن الطعاَم حتى َيبُرد.
والب. عّلِقي المعطَف في الدُّ

-
-

لماذا تجلساِن وحدكما هكذا؟
هل تستيِقُظون مبكًرا؟

الطالبات يضحكن كثيًرا.
من أين تشَتِرين هذه الكتَب؟

لو ُسرقْت مالبسي لـِمتُّ من البرِد.
نجْحنا في االمتحان.

لـَا الدرَس من اإلنترنت. الطالبان حمَّ
وا المالبَس مَكاَنها. اللُُّصوُص ردُّ
المعلماُت شَرْحَن الدرس جيًدا.

-

َتاُء الَفاِعل
َنا الَفاِعِلنَي

َألُِف ااِلْثَنني
َواُو اجَلاَمَعة
ُنُون النِّْسَوة

َياُء امُلَخاَطَبة

فع البارزة امُلتَِّصلة باألفعال ضمئُر الرَّ

القواعد
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ب. مواقف حقيقية مضحكة
مفردات حاسوبية

َبَكة الَعْنَكُبوِتيَّة  1. الشَّ
)اإلنترنت(  

2. الُمْنَتَدى
3. الُمْشِرف

املفردات
4. األعَضاُء
5. الُمَشاَرَكة
6. التَّْعِليق 

ة مفردات عامَّ
7. َموِقف

8. َمْطَبَعة
9. الِفيزَياء

يٌّ 10. ُأّمِ
11. ُجْمُهوِريَّة
12. ُمَصاَفَحة

13. الَمْحَكَمة
14. التَّْقِدير
را 15. ُمؤخَّ
16. ُمَمّثِل

صديقاتي        أصدقائي              
الطالباِت إِْحَدى   الطالِب  2. أَحد    

النساِء الرجاِل              

   
ٍة مرَّ                             
          1. ذات          يوٍم

نهاٍر                          

التعبريات

4. أبًدا × َقطُّ   
. .     - لن أشرَب الَخْمر أبًدا × لم أشرِب الَخْمر َقطُّ ارته َقطُّ ارته أبًدا × لم يستغِن عن نظَّ - ال يستغني عن نظَّ

ًرا = حديًثا           3. ُمَؤخَّ
ًرا. - قرأُت روايًة لَنِجيب محفوظ ُمَؤخَّ

ًرا بَدْورٍة لتعّلِم اإلنجليزية.  - التحقُت ُمَؤخَّ

2. بسبِب 
تأخرُت عن موعدي بسبِب ازدحام المرور.  

َمَنَعْت إدارُة الكلية الطالَب من االمتحان بسبِب كثرِة ِغيابه.  
بسبب ُعْطٍل كهربائّيٍ توقفت الحركة في المطار.    

م              1. ُكلَّ
رناها ضحكنا عليها من ُقلوبنا.       َما تذكَّ ُكلَّ  
َما اجتهدَت في دروِسك ازداد ُحّبِي لك. ُكلَّ  

َما ارتفَع ِسعر البترول َغَلِت األسعاُر. ُكلَّ  

أفعال
ُض ِلـ 17. َيَتَعرَّ

18. ُطِبَع
ُد 19. ُيَرّدِ
20. َيْمَنع

21. َيْسَتْغِني
22. َيْكَتِشُف

23. َيْتُلو
24. ُيْثِري 

إعراُب الفعِل املضارِع امُلْعتلِّ اآلِخرالقواعد
جمزوٌم منصوٌب مرفوٌع

. -لم ينَس الطالب كتابه َقطُّ
-ألم تَر اللصَّ وهو يسرق؟

-ِلُتَناِد أباك بسرعٍة يا ُحَسام.
-ال تحِك يا جدي الحكاية قبل أن أرجع.

-ال تتُل القرآن دون ُوُضوء.
َّا يدُع إبراهيم زمالءه إلى بيته. -لمـ

-لن ينَسى الطالُب كتاَبه أبًدا.
ارتي. -ال أستطيع أن أَرى دون نظَّ

-ذهب الطفل ليناِدَي أباه.
-جلس الجد لكي يحِكَي حكاية ألحفاده.
-هل يمكن أن َتْتُلَو علينا شيًئا من القرآن؟
-أراد إبراهيم أن َيدُعَو زمالءه إلى بيته.

-ينَسى الطالُب كتاَبه دائًما.
ة أَرى فيها هذا الَمنظَر. -أوُل مرَّ

-ُتناِدي األمُّ وَلَدها.
-يحِكي الَجدُّ حكايًة ألحفاِده.

-َيتُلو الطالب القرآَن بَصْوٍت َعْذٍب.
-َيدُعو إبراهيُم زمالَءه إلى بيته.

َحذُف حرِف الِعّلِة َرة / الفتحة الظَّاِهرة الَفْتَحة الُمَقدَّ َرة مة الُمَقدَّ الضَّ
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إسناُد الفعِل الناِقص إىل ضمئر الرفع املتصلة

ياُء امُلخاَطبة واُو اجَلامَعة نوُن النِّسَوة ألُف االثننِي نا الفاِعلنِي تاُء  الفاِعل الفعل
- َبَكوا بَكيـَْن بَكَيا بَكْينا بَكْيُت َبَكى

تبِكيـَن يبُكوَن يبِكيَن يبِكَياِن - - َيْبِكي
ِابِكي ِاْبُكوا ِابِكيـَن ابِكَيا - - ِابِك

- َبَدوا َبَدْوَن َبَدَوا َبَدْونا َبَدْوُت َبَدا
َتْبِديَن َيْبُدوَن َيْبُدوَن َيْبُدَواِن - - َيْبُدو
ِاْبِدي اُْبُدوا اُْبُدوَن اُْبُدَوا - - اُْبُد

- َسَعوا َسَعـيـَْن َسَعَيا َسَعْيَنا َسَعْيُت َسَعى
َتْسَعيَن َيْسَعوَن َيْسَعْيـَن َيْسَعَياِن - - َيْسَعى
ِاْسَعي ِاْسَعوا ِاْسَعْيـَن ِاْسَعَيا - - ِاْسَع

ِة َياًء إذا كان أصُلها ياء أو َألًِفا وُتْقَلُب واًوا إذا كان أصلها واًواالتَّْغيرُِي َذُف حروف الِعلَّة. وإذا كانُتْقَلُب ُحُروُف الِعلَّ  ُتْ
امَلْحُذوُف َألًِفا ُيْفَتُح ما قبلها

- استيقظُت من النوم َفْجأًَة.                  - استقال الوزير من منصبه َفْجأًَة. ١. َفْجأًَة   
- ذات يوم كنت جالًسا يف البيت وحدي و َفْجأًَة انقطعْت الكهرباُء.     

- عاد اُملهاِجر إىل وطنه بعَدَما َغاب عنه عرش سنوات. ٢. بعَدَما   
- َتسلَّم الفريق كأَس الُبطولة بعَدَما فاَز عىل ُمنافسه بثالثة أهداٍف َنظيفة.    

- فتح الطفل الُعلبة فوجَد فيها هدية جميلة.             - شعرُت بُدَواٍر يف رأيس فذهبُت إىل الطبيب. ٣. فـَ  (العاطفة)  
- مل أفهْم هذا الدرس جيًدا فطلبُت من املدرِس أن يرشَحه يل مرة أخرى.    

- ذهبُت إىل الكلِّية صباًحا ُثمَّ ُعدُت بعد صالة الظهر.    - عندما َيتوُب الرجُل ُثمَّ يعود إىل املَْعِصية فامذا يفعل؟ ٥. ُثمَّ    
- َقاَل رَُسوُل الله صىل الله عليه وسلم: «َمْن َقاَم ِمْن َمْجِلِسِه ُثمَّ َرَجَع إَِلْيِه َفُهَو أََحقُّ ِبِه»رواه مسلم.    

ر يف َرسِقِة الُبنوِك، ويف النَِّهاَية دخَل السجن. ا برسعة ففكَّ - أراد أن يكوَن غنيٍّ ٦. ويف النَِّهاَية    

- بحثُت عن هذا الُعنوان كثريًا حتى َيِئسُت، ويف النَِّهاَية وصلُت والحمد لله.    

- اعتمْد عىل الله أوًال ثم اجتهْد واتعْب كثريًا ويف النَِّهاَية ستصُل إىل ما تريد.    
ًة طريفًة.  - مِبَُناَسبة الحديِث عن الطرائف سأحيِك لكم قصَّ ٧. مِبَُناَسبة 

- مِبَُناَسبة كرثِة األسئلة حول هذا املوضوع ِسأجيُب عنه يف ِفيسبوك.    
ر يف مكان لالْسِتْجاَمم. - مِبَُناَسبة بدايِة العطلة أفكِّ    

- لقد كان واِلدي -رحمه الله- يحبُّ االستامَع إىل إذاَعة القرآن الكريم كثريًا. ٨. لقد    
ر املديُر َمْنَح الطالب الفائزين يف املسابقة جائزة كبرية. - يا شباُب، َهنُِّئوين، لقد نجحُت والحمد لله.     - لقد قرَّ    


