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 :ىخصصة ِىشتركة: األسياء اميّصّمة نّعان -1

 

ٍّ امذي تظَر فيُ عالىة امجنس ِامعدد ِيستعيه منعاقه : االسً اميّصّل اميخصص

 ِمغير امعاقه

 ٍّ امذي ال تظَر فيُ عالىة امجنس ِامعدد: االسً اميّصّل اميشترك

اإلسم 
الموصول

مخصص

للمؤنث

التي

اللتين/اللتان

اللواتي/الالتي

الالئي

للمذكر

الذي

اللذين/اللذان

الذين

مشترك

منللعاقل

مالغير العاقل

 ملّخص درس المرّكب الموصولي
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 اسً ىّصّل ِصنة:  يتركب اميركب اميّصّمي ىن -2

 أخي الذي          فاز

: خبر صلة اسم موصول
مركب موصولي : مبتدأ مفردة

 اسمي

 جملة اسمية

 

 :يشغه اميركب اميّصّمي ِظيفة -3

ىكّنات اميركب اميّصّمي االسيي اميحال امّظيفة 

صنة : قدىتُ/ اسً ىّصّل : ىا قنيه ىا قدىتُىبتدأ 

صنة : أريدٌ/ اسً ىّصّل : ىا ىا أريدٌٍذا خبر 

صنة : أخبرتك عنُ/ اسً ىّصّل : امذي امذي أخبرتك عنُجاء فاعه 

صنة : خرب امحديقة/ اسً ىّصّل : ىن ىن خرب امحديقةميت ىفعّل بُ 

صنة : كان ٍنا/ اسً ىّصّل : ىن ىن كان ٍناكراس ٍذا ىضاف إميُ 

امذي تبرع امالعب شجعت نعت 

 مأليتاو

صنة : تبرع مأليتاو/ اسً ىّصّل : امذي

امذين تأخرِا في عن بححت ىجرِر 

 امعّدة

: تأخرِا في امعّدة/ اسً ىّصّل : امذين

صنة 

 : أنتبُ -4

  إذا ِجدت صعّبة في امتعرف عنى ِظيفة اميركب اميّصّمي أحّمُ إمى ىفردة

 جً أبحخ عن ِظيفتُ

 

 من                    يحبك عاد

اسم  فعل
 موصول

 صلة 

 مركب موصولي اسمي: فاعل

 جملة فعلية
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 : ىحال

 ىفعّل بُ=  مألطفال اميحسن كّرىت ←  مألطفالىن أحسنكّرىت 

 ىبتدأ =  نادرة اميجيّعةامكتب  ← نادر   ِىن كتبىا جيعتُ

  امنفي أِ االستفَاو أِ امتعجب فَي ميست ىن األسياء " ىا"إذا أفادت

 : اميّصّمة

 ىا أحببت فعنُ  / !ىا أشّد ىكرٌ / ىا خطبك؟ 

 ىن أرسنك؟: إذا أفادت ىن االستفَاو فَي ميست ىن األسياء اميّصّمة 

 :أتدّرب -5

 أستخرج اميركبات اميّصّمية ىن امنص ِأحّدد ِظائفَا: 

إن امذي يحب ِطنُ ٍّ ىن يبذل جَدٌ فييا يرفع قدر أىتُ، فامصناع امذين 

يتقنّن أعيامًَ يخدىّن ِطنًَ، ِامنساء امالتي يشاركن في امرقي بّطنَن 

ِاألِمياء امذين يربّن أبناءًٍ عنى امفضينة يرفعّن شأن  ،بانيات ىجدٌٍن 

.  أىتًَغدِطنًَ، ِامتالىيذ امذين يجدِن في درِسًَ يبنّن 

 :أِّظف -6

  زرت جدتك في فصه امربيع ِحضرت عنى أٍامي امقرية ًٍِ يجنّن زٍر

تحدث عن جني زٍر . امنارنج ِيقطرِنُ، فأعجبت أييا إعجاب بيا يقّىّن بُ

جً سطرٍا ِرتبَا . امنارنج ِتقطيرٌ في ستة أسطر ىستعيال ىركبات ىّصّمية

 .في جدِل  ِحدد ِظيفتَا


