
زوم  )4كتاب   48 -47ص  4كتاب . (متارين املضارع ا

زوم -1  :أضع دائرًة حول أداة اجلزم وخطا حتت الفعل املضارع ا
 

لنقِض على الكسِل، وليتدّرْب كلٌّ منكم على دورِه، ولتؤّدوا : "مل يتواَن املخرُج عن توجيِه املمثّلني قائًال 
 مازن، ال تبالْغ يف حتريك . املشاهدون أّنكم متثّلوناملطلوَب منكم بكلِّ إحساٍس كي ال يشعَر 

ال . يديك، و مسرية ِملَ ْمل حتضري إىل الّتدريب يف الوقِت احملّدد؟ ال أقبل بتأّخٍر مماثٍل مرًّة أخرى
؟؟ هّيا لنعْد إىل  بُدَّ من تعاوننا ليكوَن الّتمثيل مقنًعا، أْمل أقْل ذلك سابًقا؟ أْمل يبُد كالمي جّد

 ."العمل حبماسةٍ 
 

ِت ومل يعتذرْ "أصّرف  -2  .مع كّل الّضمائر املنفصلة" مل 
 

زوم مع شكل آخر الفعل -3  :أحّول املاضي إىل املضارع املرفوع  فاملنصوب فا

زوم املضارع املنصوب املضارع املرفوع املاضي  املضارع ا

    .الّسباحُة اليوم َصُعَبتِ 

    .العيُش يف املدينة حال

    .القطيُع يف املرجِ  رعى

    .انتشُرواالّصيّادون 

    .فرْحتِ أنِت 

    .غنـَّتْ العصافُري 



  )4كتاب   48 -

 
 تؤّدواكلٌّ منكم على دورِه، ول  يتدّربْ 
يف حتريك  تبالغْ  مازن، ال . املطلوَب منكم بكلِّ إحساٍس كي ال يشعَر املشاهدون أّنكم متثّلون

 ال. إىل الّتدريب يف الوقِت احملّدد؟ ال أقبُل بتأّخٍر مماثٍل مرًّة أخرى
؟؟ هّيا ل  يبدُ  إىل  ننعدْ كالمي جّد

ِت ومل تعتذرْ   هي مل 
تيا ومل تعتذرا  مها مل 

تَني ومل يعتذْرنَ   هّن مل 

يت ومل تعتذري  أنِت مل 
تيا ومل تعتذرا    أنتما مل 

تْنيَ ومل تعتذْرنَ   أننتَّ مل 

زوم مع شكل آخر الفعل  :أحّول املاضي إىل املضارع املرفوع  فاملنصوب فا

زوم -47ص  4كتاب . (تصحيح متارين املضارع ا

زوم  :أضع دائرًة حول أداة اجلزم وخطا حتت الفعل املضارع ا
يتدّربْ على الكسِل، ول نقضِ ل: " املخرُج عن توجيِه املمثّلني قائًال 

املطلوَب منكم بكلِّ إحساٍس كي ال يشعَر املشاهدون أّنكم متثّلون
إىل الّتدريب يف الوقِت احملّدد؟ ال أقبُل بتأّخٍر مماثٍل مرًّة أخرى حتضرييديك، و مسرية ِملَ ْمل  

يبدُ ذلك سابًقا؟ أْمل  أقلْ بُدَّ من تعاوننا ليكوَن الّتمثيل مقنًعا، أْمل 
 ."العمل حبماسةٍ 

ِت ومل يعتذرْ   .مع كّل الّضمائر املنفصلة" مل 
 :الغائبة     

ِت ومل يعتذرْ  ِت ومل تعتذرْ           هو مل  هي مل 
تيا ومل يعتذرا تيا ومل تعتذرا          مل  مها مل 

توا ومل يعتذروا تَني ومل يعتذْرنَ           هم مل  هّن مل 
 :املخاطبة     

ِت ومل تعتذرْ  يت ومل تعتذري          أنَت مل  أنِت مل 
تيا ومل تعتذرا تيا ومل تعتذرا          أنتما مل  أنتما مل 
تْنيَ ومل تعتذْرنَ           تعتذروا أننتَّ مل 

 ):ة(املتكّلم  
 أ مل آِت ومل أعتذرْ     
ِت ومل نعتذرْ       حنن مل 
ِت ومل نعتذرْ       حنن مل 

زوم مع شكل آخر الفعل أحّول املاضي إىل املضارع املرفوع  فاملنصوب فا

زوم تصحيح متارين املضارع ا

زوم -1 أضع دائرًة حول أداة اجلزم وخطا حتت الفعل املضارع ا
املخرُج عن توجيِه املمثّلني قائًال  يتوانَ   مل

املطلوَب منكم بكلِّ إحساٍس كي ال يشعَر املشاهدون أّنكم متثّلون
يديك، و مسرية ِملَ ْمل  

بُدَّ من تعاوننا ليكوَن الّتمثيل مقنًعا، أْمل 
العمل حبماسةٍ 

ِت ومل يعتذرْ "أصّرف  -2 مل 
   :الغائب

ِت ومل يعتذرْ  هو مل 
تيا ومل يعتذرا مها مل 

توا ومل يعتذروا هم مل 
  :املخاطب

ِت ومل تعتذرْ  أنَت مل 
تيا ومل تعتذرا أنتما مل 

توا ومل  تعتذرواأنتم مل 
   
      
      
      
   

زوم مع شكل آخر الفعل -3 أحّول املاضي إىل املضارع املرفوع  فاملنصوب فا



زوم املضارع املنصوب املضارع املرفوع املاضي  املضارع ا

الّسباحُة  َصُعَبتِ 
 .اليوم

الّسباحُة  تصعبُ 
 .اليوم

الّسباحة تصعَب لن 
 .اليوم

الّسباحة  تصعبِ مل 
لكسر .(اليوم حّرك 

 )منًعا اللتقاء الّساكنني

العيُش يف  حال 
 .املدينة

العيُش يف  حيلو
 . املدينة

العيش يف حيلَو  لن
 .املدينة

العيُش يف  حيلُ  مل
 .املدينة

القطيُع يف  يرعى لن .القطيُع يف املرجِ  يرعى .القطيُع يف املرجِ  رعى
 .املرجِ 

 .القطيُع يف املرجِ  يرعَ  مل

 .ينتشُروا الّصّيادون مل .ينتشُرواالّصّيادون لن  .ينتشرونالّصيّادون  .انتشُرواالّصيّادون 

 .تفرحيأنِت مل  .تفرحيأنِت لن  .تفرحنيأنِت  .فرْحتِ أنِت 

 .تغنِّ العصافُري مل  .تغّينَ العصافُري لن  .تغّين العصافُري  .غنـَّتْ العصافُري 

 

 


