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 عرب املهارات الكتابّية 100حلول أنشطة مقرر 

 كان وإّن وأخواهتما  :األول: النواسخ

 

 127النشاط األّول ص

 نصبت كان خربها-1

 نصبت إّن امسها-2

 مل تعمل إّن شيًئا؛ لدخول ما الكافة عليها-3

 

 127النشاط الثاين ص

 صار الكتاُب مثيًنا، ليت الكتاَب مثين -1

 ما زال العمُل سهًًل، كأّن العمَل سهلن -2

 ظّل الفريُق منتصرًا، إّن الفريَق منتصرن -3

 ليست اإلجابُة صحيحًة، لعّل اإلجابَة صحيحةن -4

 أصبح خالدن أخاك، كأّن خالًدا أخوك-5

 ما فتئ القائُد املقداُم شجاًعا، إّن القائَد املقداَم شجاعن -6

 ما برح املعجُم مفيًدا يف اللغة، إّن املعجَم مفيدن يف اللغة-7
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 128لث صالنشاط الثا

 ليس: فعل ماٍض انقص مبين على الفتح.

: اسم ليس مرفوع وعًلمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره.  اجلوُّ

 لطيًفا: خرب ليس منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 كأّن: حرف مشّبه ابلفعل مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.

 الفتحة الظاهرة على آخره.الليَل: اسم كأّن منصوب وعًلمة نصبه 

 طويل: خرب كأّن مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 علَّ: حرف مشبه ابلفعل مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.

 النجاَح: اسم عّل منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 .يسرين: خرب عّل مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

 

 )غري مهّم( 128النشاط الرابع ص

 129النشاط اخلامس ص

 

 يعرب مبتدأ وخربًا مرفوعي. (إّّنا)ألّن ما الكاّفة ألغت عمل إّن، وما بعد -1

 ما الكاّفة ألفت عمل كأّن، وما بعد )كأّّنا( يعرب مبتدأ وخربًا مرفوعي. ألنّ -2
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 األساليب اللغوية: أسلواب التعجُّب واملدح والذمّ 

 

 138النشاط األول ص

 حُسن(.  –ما شرب  – حيضر – عظُم – قرأ –اسرتاح  – فهم)

 

 138النشاط الثاين ص

 مات: غري قابل للتفاوت.

 ما فهم: ألنه منفّي غري مثبت.

 صُفر: ألن الوصف منه على أفعل للمذكر )أصفر( وفعًلء للمؤنث )صفراء(.

 

 .138النشاط الثالث: ص

 الصيف.ما أعظم اشتداد احلّر يف -1

 أمِجل ابخضرار العشب يف هذا املكان.-2

 ما أكثر احنراف الشباب يف هذه املدينة.-3

 ما أسوأ أاّل يذاكر الطالب دروسه.-4

 

 139النشاط الرابع ص

 بئس ُخُلُق الظاملي الِكربرُ.-1
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 .أمُّ الكبائر اخلمرُ  تبئس-2

 نعم املطيُع حمّمدن.-3

 نعم منقذو املرضى رجال اإلسعاف.-4

 

 139شاط اخلامس صالن

 حّبذا اخللق القناعةُ -1

 ال حّبذا جلساء السوء-2

 حبذا املخرتعون الذين يفيدون وطنهم.-3

 من سلوك. ذا الكسلال حبّ -4

 

 األساليب اللغوية: أسلواب النداء والشرط.

 149النشاط األول ص

 مضاف-1

 من خين وطنه سيًلقي جزاءه-2

 من يسَع إىل اخلري ينلر أجرًا.-3

 شرطّية.-4

 اي عائشُة، حافظي على نظافة بيتك.-5

 جمزوم؛ ألنّه جواب الشرط.-6



 إعداد: فهد بن عبد هللا اخللف.
 

5 
 

 

 150النشاط الثاين ص

 أرض، ومساء نوعهما نكرة مقصودة.-1

 حيىي نوعه اسم معرفة.-2

 راجًيا نوعه شبيه ابملضاف.-3

 غًلُم نوعه نكرة مقصودة.-4

 مسلًما نوعه نكرة غري مقصودة.-5

 العَب نوعه مضاف.-6

 

 150ط الثالث صالنشا

 ــــــأدركهافـــــــاخلطأ أدركها والصواب -1

 ـــــعسىفـــــــــــاخلطأ عسى والصواب -2

 ـــلنفـــــــــــاخلطأ لن والصواب -3

 ـــنعمفـــــــــــــاخلطأ نعَم والصواب -4

 اغتنمها.ــــفـــــــــــــــها والصواب اخلطأ اغتنم-5
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 صياغة األعداد

 

 157شاط األول ص الن

 جاء طالب واحد-1

 فاز الطالب ابملركز الثاين يف املسابقة-2

 رأيت سيارتي اثنتي-3

 فازت طالبتان اثنتان-4

 قرأت قّصًة واحدةً -5

 حضر حمّمد الساعة العاشرة-6

 احات يف أسبوع واحدأكلت تسع تفّ -7

 درست مخسة كتب يف مقّرر الرايضيات-8

 تعرب عن مقّرر املهارات الكتابيةعندي يف البيت سبع لوحات -9

 أحرز الفريق الفائز أربعة أهداف مقابل ثًلثة أهداف.-10

 

 157النشاط الثاين ص

ثًلثة وكًلء، والرأي الواحد، و  ،مبنيي اثني، ومخسة مسارات، ودوران اثنان، وعميد واحد
 وأربع مكتبات.
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 158النشاط الثالث ص

أّن لفظ عشرة إذا كان جزًءا من األعداد  اخلطأ: عشرة، والصواب: عشر، والسبب:-1
 املركبة طابق معدوده يف التذكري والتأنيث.

اخلطأ: عشر، والصواب: عشرة، والسبب: أّن لفظ عشرة إذا كان جزًءا من األعداد -2
 املركبة طابق معدوده يف التذكري والتأنيث.

ًءا من األعداد اخلطأ: عشرة، والصواب: عشر، والسبب: أّن لفظ عشرة إذا كان جز -3
 املركبة طابق معدوده يف التذكري والتأنيث.

اخلطأ: عشرة، والصواب: عشر، والسبب: أّن لفظ عشرة إذا كان جزًءا من األعداد -4
 املركبة طابق معدوده يف التذكري والتأنيث.

 

 158النشاط الرابع ص

 يف اجلامعة مخسةن وعشروَن معمًًل.-1

 ات مئةن وسبعَة عشَر قلًما.عدد األقًلم يف جلنة االختبار -2

 حضر اليوم أحَد عشَر طالًبا-3

 اشرتيُت مخَس عشرَة مسطرةً -4

 جاء أربعون رجًًل إىل االجتماع-5

 قرأُت اثنتي ومثاني قّصةً -6

 اشرتيت السيارة خبمسٍة وتسعَي ألَف رايٍل.-7

 شارك يف السباق مئُة درّاجٍة.-8
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 يف الشركة ألُف جهاِز حاسٍب آلٍّ -9

 

 159النشاط اخلامس ص

 .الساملوعًلمة رفعه الواو؛ ألنه ملحق جبمع املذّكر  ،ألنّه وقع فاعًًل مرفوًعا-1

 وعًلمة نصبه الياء؛ ألنّه ملحق جبمع املذكر السامل. ،ألنّه وقع مفعواًل به منصوابً -2

 ألنه ملحق جبمع املذّكر السامل. وعًلمة جرّه الياء؛ ،ألنّه وقع امسًا جمرورًا ابلباء-3

 ألنه ملحق جبمع املذّكر السامل. ألنّه وقع مبتدأً مرفوًعا، وعًلمة رفعه الواو؛-4

مع املذّكر ألنه ملحق جب أنّه وقع معطوفًا على املفعول به منصواًب، وعًلمة نصبه الياء؛-5
 السامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


