
1التمرین

حدد تعریفا دقیقا ألسلوب األمر

الحل

األمر  أسلوب إنشائي طلبي یدل علي طلب حصول الفعل

2 التمرین

ماھي الصیغ التي یتحقق بھا أسلوب األمر؟

الحل

بفعل األمر والمضارع المتصل بالم األمر واسم فعل األمر وبالمصدر النائب عن فعل األمریتحقق بأربع صیغ

3 التمرین

ماھو الشرط الذي یجب أن یتوفر في أسلوب األمر ؟

الحل

شرط االستعالء واإللزام

4 التمرین

:حدد األسلوب اإلنشائي في االمتلة التالیة

"           ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا "تعالي قال* 
ال تنھ عن خلق تأتي متلھ         عار علیك إذا فعلت عظیم     " یقول الشاعر *
صبرا لنیل المبتغي               * 
لتكونوا مجدین في دراستكم           : قال األستاذ * 

راجع دروسك یومیا               * 

الحل

أسلوب النھي"           ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا "قال تعالي * 
ال تنھ عن خلق تأتي متلھ         عار علیك إذا فعلت عظیم      أسلوب النھي" یقول الشاعر *
صبرا لنیل المبتغي                أسلوب األمر* 
لتكونوا مجدین في دراستكم           أسلوب األمر:قال األستاذ * 

راجع دروسك یومیا                أسلوب األمر* 
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5 التمرین

:ضع خطا تحت األسلوب اإلنشائي وبین نوعھ

واصبر نفسك مع الذین یدعون ربھم                     " قال تعالي * 
"                             ال تأكل قبل أن تغسل یدك" قال الطبیب* 
سیرا تقدما إلي األمام                                                      * 

الحل

نفسك مع الذین یدعون ربھم                      أسلوب األمر * قال تعالي " واصبر
قبل أن تغسل یدك"                              أسلوب النھي * قال الطبیب " ال تأكل
تقدما إلى األمام                                                      أسلوب األمر * سیرا

6 التمرین

ایت بجملتین تتضمنان اسلون اآلمر 

الحل

"أحفظ ما قلت لك واكتب دروسك " االستاد قال * 

"امنح فرصة لنفسك حتى تصبح في صحة جیدة" قال الطبیب *

7 التمرین

ایت بجملتین تتضمنان أسلوب النھي 

الحل

ال تكن مغرورا بنفسك* 
ال تجعل نفسك عرضة للسخریة * 

8 التمرین

.حدد الداللة االستلزامیة للعبارات التالیة

البقرة                 " ربنا ال تحملنا ما ال طاقة لنابھ " قال تعالي * 
"                           التدخن فإن التدخین مضر بالصحة * 
سامح أخاك إذا خلط                           ' قال الشاعر* 

الحل

البقرة                             الدعاء" ربنا ال تحملنا ما ال طاقة لنابھ " تعالي قال* 
النصح واإلرشاد"                                             التدخن فإن التدخین مضر بالصحة * 
نصحسامح أخاك إذا خلط           منھ اإلصابة بالغلط                ال' قال الشاعر* 
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