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:عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة 

تعتبر السنة السادسة آخر محطة دراسية  في 
ت مسار تعليمك االبتدائي ، و تختتم باجتياز امتحانا

نيل شهادة الدروس االبتدائية لاللتحاق بالتعليم 
, الثانوي اإلعدادي أو مؤسسات التكوين المهني 

و نظرا ألهمية هذه المحطة في مسارك 
ارتأى موقع همام التربوي اعداد هذا , الدراسي

الكتيب ليكون مرجعا و سندا الجتيازكم االختبارات 
في أحسن الظروف وتنويركم بالمعلومات و 

النصائح عبر ملخصات و خطاطات شاملة ، مبسطة ،  
، مع نماذج من 2020مركزة وفق المنهاج المنقح 

التمارين  ،مرفقة بعناصر اإلجابة و نماذج اعرابية  
...في جميع مكونات وحدة اللغة العربية

هذه الملخصات و النماذج ستساعدكم 
ال محالة على التدريب و التحضير الجيد 

لالمتحانات ، و كذا تعويدكم على نوعية 
األسئلة أو طريقة طرحها ، وتفاصيل 

...وافرة عن طرق التقويم

و تجدون كذلك ملحقا اضافيا خاصا ، يضم 
إرشادات  وتوجيهات عامة وأدعية مباركة، 

الستعداد أفضل  لهذا االستحقاق 
...اإلشهادي

نسأل الله التوفيق للجميع و أن
... يكون عملنا خالصا لوجه الله

همام سالوي
-2020دجنبر -

www.tahmilsoft.com
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تصريف -1
الفعل الصحيح

دة
قاع

ال

: ما كانت جميع حروفه األصلية خالية من حروف العلة ، مثل : الفعل الصحيح -
:وينقسم الفعل  إلى ثالثة أقسام. َجَلَس، وأَمَر، وَصدَّ 

: وهو ما سلمت حروفه األصلية من الهمز والتضعيف، مثل:الفعل الّسالم
.َدَرَس، وَكَتَب، وَفِهم

.أَخَذ، وَسَأَل، وَقَرأَ : ما كان أحد حروفه األصلية همزة، مثل: الفعل المهموز
رت عينه والمه، فصارتا حرفًا :الفعل المَضّعف هو الفعل الثالثي الذي تكرَّ

رت فاؤه والمه : مشّددًا، مثل ، أو الفعل الرباعي الذي تكرَّ ، سدَّ ، مرَّ ، شدَّ ردَّ
.َجْلَجَل، وَثْرَثرَ : األولى وعيُنه والمه الثانية، مثل

ال يحدث تغيير عند تصريف الفعل السالم والمهموز في الماضي ( 2
.والمضارع واألمر، وقد تحذف همزة المهموز

عند تصريف الفعل المضعف ُيفك إدغامه عند اسناده إلى( 3
الدالة على الفاعل،” نا“التاء المتحركة ،: ضمائر الرفع المتحركة 

.ونون النسوة
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: حدد األفعال الصحيحة مما يلي -1
ِق في ٱْلَمجاَل وَفَتَح ٱْلَمْرِكزفي ٱْلَمْقروَءةٱْلَكِلَمةَ اْلِكتاُب َوَضَع  ِلْلَتَعمُّ

لِفزيونُ ِلْلِنقاش، َمقاِبَل ذلَك، َعَرَض ٱْلَمْطروحِ ٱْلَمْوضوعِ  ِبصوَرٍة ٱْلَقضاياٱلتِّ
ٍة ِمَن  ٍة، َوَبثَّ َبراِمَج َغْيَر َغِنيَّ َبَدَل ٱْلَعْينَ ؛ ِإْذ َجَذَب ةِ ٱلّثقاِفيَّ ٱلّناِحَيةِ َسْطِحيَّ

َفْهَمُه ٱْلُمَرّبونَ ، َفَنَشَأ جيٌل َجديٌد، َوَصَف ٱإلثاَرةِ ، ُمْسَتْخِدًما َعواِمَل ٱْلَعْقلِ 
ا .ِلْلعاَلِم َمْنقوًصا َوَسْطِحيًّ

تصريف  الفعل الصحيح-

ف فعل َمدَّ في الماضي-2 :صرِّ
: ........أنتن : .........      أنتم :..........أنتما:   .........    أنتِ : ........      أنَت 

:أكتب نوع الفعل الصحيح  فيما يلي-3
......... يسمع .............                                   حّل * 
............                          فهم...........                                   سأل * 
..............مرَّ ............                                   أكال * 

:أسطر على الكلمة الدخيلة -4
. رقصوا  ، يأمر ,ضّم ، َنشأ ، مزَح  ، فّر ، يدرسون ، سِئَم ،تشتُم ، قف 

1- َفَتَح          - عَرَض                   - َجَذَب                    - َنَشأَ 

2- َّ في الماضي ِّف فعل َمد صر :
أنَت   : مددَت   / أنتِ   : مددِت   / أنتما  : مددتما   / أنتم   : مددتم  / أنتن   : مددتن 

3- أكتب نوع الفعل الصحيح  فيما يلي :
 * حّل مضعف                                      يسمع  : سالم  
 * سأل   : مهموز                                   فهم   : سالم 

 َّ أكال مهموز                                        مر  : مضعف

4- ضّم ، َنشأ ، مزَح  ، فّر ، يدرسون ، سِئَم ،تشتُم ،  قف , رقصوا  ، يأمر   .

ن
ماري

الت
ن

ماري
ل الت

و
حل
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:تصريف المعتل -2
المثال واألجوف

دة
قاع

و ال
د 

ه
وا

ش
ال

.إذا صرف المثال الواوي في الماضي، ال يحدث فيه أي تغيير-
.إذا صرف المثال الواوي في المضارع واألمر تحذف واوه-

:تحذف عين األجوف في ثالثة مواضع-
.الدالة على الفاعل ونون النسوةناإذا صرف  في الماضي مع التاء المتحركة أو -
.إذا صرف في المضارع مع نون النسوة أو إذا كان مسبوقا بأداة جزم-
.إذا صرف في األمر مع نون النسوة أو مع المفرد المخاطب-
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(أجوف  ناقص -مثال ) فعل معتل: صنف األفعال المعتلة التالية إلى-1
_____    يجري ______      وثَب * 
_____َوعَدْت _______      بدا * 
______يسيُر ______      سال * 
______ وافَق ______      ينال * 

: األفعال التالية كّلها معتلة ماعدا الفعل-2
. استدعوا-.          رسموا-.               نادوا-.             سعوا-

المثال واألجوف:تصريف المعتل -

:اختر الفعل المناسب لملء الفراغ في الجمل التالية -3
. المؤمنون في سبيل إعالء كّلمة التوحيد................-أ
.توحد-.             سعى-جاهد                 -.                 قاوم-

. الكثير من األمراض الخطيرة ................الطبيب البارع-ب
.يقضي -.            يشفي-يعالج                -.              يداوي-

1-
وثَب   : مثال       يجري   : ناقص  
بدا   : ناقص        َوعَدْت   : مثال

سال  : أجوف     يسيُر   : أجوف 
ينال   : أجوف       وافَق   : مثال 

2-
سعوا              . - نادوا                . - رسموا . - استدعوا .

3-
-أ جاهد المؤمنون في سبيل إعالء كّلمة التوحيد  .
- -ب الطبيب البارع  يعالج الكثير من األمراض الخطيرة  .

ن
ماري

الت
ن

ماري
ل الت

و
حل



التمرين الثاني

: األفعال التالية كّلها صحيحة ما عدا الفعل-4
. تقاتل -د.           ادرسي-ج.           صم-ب.        يتفرقون-أ

: عين الفعل الصحيح مما يلي -2
. كتبا-د.                   سعت-ج.                 ارِم -ب.               قف-أ

اختر الفعل المناسب لملء الفراغ في الجمل التالية بحسب ما هو -3
: مطلوب

(: معتل أجوف. ) الطالب عن جميع األسئلة ................-
.سار-د.                    حّل -أجاب                  ج-ب.              أعرض-أ

( صحيح مهموز.)األسئلة قراءة متأنية ................ -
.اسمع-د.                      اقرأ-انظر                  ج-ب.            أجب -أ

(معتل مثال. ) الرسول الكريم بالصدق واألمانة منذ الصغر................-
.اشتهر-د.                          اتصف-تحلى            ج-ب.          ُعِرف-أ

(: صحيح مضعف ثالثي. ) التاجر نقوده كّل يوم................-
.ينفق-د.                يجمع-يعد                 ج-ب.               يحسب-أ

(: صحيح مضعف رباعي. )لإلنسان بالشر................ الشيطان -
.يدفع-د.                    يضلل-يغري                  ج-ب.    يوسوس-أ

: اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها -1
أملنا أن نرى شبابنا يعيدون أمجاد الحضارة العربية و اإلسالمية ، و يحافظون 

و يعتزون بأنفسهم ، . على القيم والمبادئ التي يبتغيها مجتمعهم 
و يوجهون طاقاتهم و معارفهم وجهة الخير ، و يقفون أمام العالم واثقين 

.بأنفسهم 
:استخرج من الفقرة السابقة -أ
ا ثالثًيا -: .............. فعاًل صحيًحا سالمًا - : .............. فعاًل مضعفـً
: ..............فعاًل ناقصــــــا -: ..............        فعاًل أجــــوفًا -

- ..............ـ ـ : فعاًل مثــــااًل 
.و يقفون أمام العالم واثقين بأنفسهم : أحول الى الماضي -ب

38
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تصريف -3
الفعل الناقص

اذا صرف الفعل الناقص 
باأللف في الماضي مع 

ضمائر الرفع المتحركة، ردت 
.ألفه إلى أصلها

إذا صرف الفعل الناقص -
بالياء في الماضي مع ضمائر 

الرفع المتحركة، بقيت  ياؤه 
.على حالها

إذا صرف الفعل الناقص -
باأللف في الماضي مع واو 

الجماعة أو مع تاء التأنيث 
.الساكنة، حذفت ألفه

إذا صرف الفعل الناقص -
بالياء في الماضي مع واو 

الجماعة حذفت ياؤه، وإذا
صرف مع تاء التأنيث الساكنة

.بقيت ياؤه على حالها

إذا صرف الناقص باأللف أو -
الياء في المضارع واألمر مع 
ياء المخاطبة أو واو الجماعة، 

.حذف حرف علته

إذا صرف الفعل الناقص -
بالياء أو الواو مع نون 

النسوة أو ألف اإلثنين، بقي
.حرف علته علي حاله

دة
قاع

و ال
د 

ه
وا

ش
ال
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:أحول الفعل سما في المضارع حسب المطلوب-1
.............................أنَت .............................أنا 

.............................ھو............................أنِت 

:أتمم الجدول -3

:أحول الفعل رضي في الماضي حسب المطلوب-2
.............................أنَت .............................أنا 

.............................ھو...........................أنِت 

تصريف الفعل الناقص-
1- أنا سموُت         أنَت سموَت 

أنِت سموِت          ھو َسَما

2- أنا رضيُت                   أنَت رضيَت 
أنِت رضيِت                     ھو َرِضيَ 

3- الجدول  :

ن
ماري

الت
ن

ماري
ل الت

و
حل
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الميزان الصرفي-4

دة
قاع

ال

:تأمل الكلمات اآلتية ووزنها -
.َل َفعُ : َكُثَر -.         َفِعَل : َلِبَث -.          ُفْعٌل : ُرْمٌح -.        َفَعَل : َنَزَل -

الفاء والعين : إذا تأملت وزن هذه األفعال ، ستجده يتألف من ثالثة أحرف هي 
، بالميزان الصرفي وهذا ما يسمى ‘ فعل ‘ مجموعة في كلمة والالم 

.ويساعد هذا الميزان على معرفة أصول الكلمات وما يطرأ عليها من تغييرات

الميزان الصرفي مقياس لمعرفة أحوال بنية الكلمة ، ولّما كان أكثر -
الكلمات العربية يتكون من ثالثة حروف ، فإنهم جعلوا الميزان الصرفي 

( .فعل : ) مكونا من ثالثة أصول هي 

وجعلوا الفاء تقابل الحرف األول ، والعين تقابل الحرف الثاني ، 
والالم تقابل الحرف الثالث ، على أن يكون شكلها على شكل 

.الكلمة الموزونة 

د
ه

وا
ش

ال
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:زن الكلمات اآلتية مع ضبط الميزان بالشكل -1

َر –َمرَّ –َنَزَل  .اْسَعْوا –صاَم –ُكْن –اْسَتْعَجَل –اَلَمَس –َكدَّ

1- َنَزَل   : َفَعَل   / -  َّ َمر  : َفَعَل  /- ََّر  َكد  : ََّل  َفع  / - المَس   : َفاعَ  .َل 

- اْسَتْعَجَل   : اْسَتْفَعَل  /- ُكْن   : ُفْل  / صاَم   : َفَعَل   / - اْسَعْوا  : اْفَعْوا  .

:هات كلمات للموازين اآلتية مع الضبط -2

َل –َفِعَل –َفُعَل –َفَعَل  ل –َفْعَلَل –َفعَّ .َفَعلَّ

2- َفَعَل   : َضَرَب                                        . - َفُعَل   : َكُرَم  .

- َفِعَل   : َعِلَم                                             . - ََّل  َفع  : ََّم  َقس .

- َفْعَلَل   : َبْعَثَر                                           . - َّل  َفَعل  : َسَفْرَجل  ..

: زن الكلمات اآلتية مع ضبطها ، وبين ما وقع فيها من زيادة أو حذف -3

.ِصْف –اْسَتْفَتَح –اْنَصَرَف –َفاَتَح 

3- َفاَتَح   : َفاَعل ، زيادة األلف  .

اْنَصَرَف   : اْنَفَعَل ، زيادة الهمزة والنون  .

اْسَتْفَتَح   : اْسَتْفَعَل ، زيادة الهمزة والسين والتاء  .

ِصْف   : ِعْل ، حذفت الفاء من الفعل الثالثي َوَصَف  .

الميزان الصرفي-

ن
ماري

الت
ن

ماري
ل الت

و
حل



التمرين الثاني

: أمام العبارة الخطأ(  -)أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )+( ضع عالمة -1
.فعل صحيح سالم : جلس ) ( –أ 

. فعل معتل مثال : أخذ ) ( –ب 
.فعل معتل أجوف : خاف ) ( –ج 
.فعل صحيح مهموز :فتح ) ( –د 

.فعل معتل ناقص : مرض ) ( هـ 
.فعل صحيح سالم : مدَّ ) ( -و

:ضع خًطا تحت اإلجابة الصحيحة فيما يأتي -2
( ناقص ـ مثال ـ لفيف مقرون ـ أجوف : ) فعل / دعا –أ 

( مثال ـ لفيف مفروق ـ ناقص ـ أجوف : ) فعل / استغنى –ب 
(لفيف مقرون ـ مثال ـ لفيف مفروق ـ ناقص ) ـ : فعل / وعى -ج 
(لفيف مفروق ـ مثال ـ ناقص ـ أجوف : ) فعل/ رمى –د 
(ناقص ـ لفيف مفروق ـ لفيف مقرون ـ أجوف: ) فعل / هوى -هـ
( لفيف مفروق ـ مثال ـ ناقص ـ أجوف : ) فعل / يقفون -و
(لفيف مفروق ـ مثال ـ ناقص ـ أجوف : ) فعل / يبيع -ز

ن نوَعها .في العبارات اآلتية أفعال معتلة -3 دها ، ُثمَّ بيِّ : حدِّ
ْجِم ِإَذا َهَوى)- ( َوالنَّ
( فيومئٍذ وقعت الواقعة ) -
. وقى الله المؤمنين شر القتال-
( وقل الحق من ربكم ) -
.الحجاج يسعون بين الصفا والمروة-

ماوزن الكلمات اآلتية ؟-4
ْسَتْخَرجَ َنَقَل ، َسِئَم  ، َشُرَف ، َزْلَزَل ، َسَفْرَجل ، َطْمانَّ ، َعّلَم َأْكَرَم، اِ 
 ، قاَم ، ارتفع ، اْنَفَتَح، ِاْعَشوَشَب ، ُمْسَتْغِفر، ِعْد ، َقاَل ، َشدَّ ، ِاْصَطَبَر ، َدارَ 

.ِاْسَع ، استعلم

313
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اسما الفاعل و المفعول-5

دة
قاع

ال

.الحديُث َمْسُموع / ُسِمَع الحديُث –
.الخبر منقول / ُنقَل الخبر –
.الغريق ُمنَقذ / ُأنِقَذ الغريق –

إذا تأملت الكلمات التي تحتها خط ، تجدها أسماء مشتقة ، وزنها على صيغة 
اسم المفعول :مفعول وتدل على الذي وقع عليه الفعل ، وتسمى

اسم الفاعل اسم مصوغ للداللة على الذي فعل الفعل أو قام به -
على صورة مضارعه ومن غير الثالثي ، "فاعل"و هو من الثالثي على وزن 

.بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر 

اسم المفعول اسم مصوغ للداللة على الذي وقع عليه فعل الفاعل، 
الثالثي على صورة ومن غير ، "مفعول"وهومن الثالثي على وزن 

.مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر 

د 
ه

وا
ش

ال

:تأمل الجمل اآلتية -
.الرجُل صادٌق / صدَق الرجُل –
.الظالُم نادٌم / نِدَم الظالُم –
.الطفُل ضارٌب / عاقب الطفُل  زميلُه –

إذا تأملت الكلمات التي تحتها خط ، تجدها أسماء مشتقة ، وزنها على صيغة 
فاعل وتدل على الذي وقع منه الفعل ، أو قام به ، فصادق يدل على فاعل 

ومن أجل ذلك تسمى كل …الصدق ، ونادم يدل على فاعل الندم ، وهكذا 
.اسم الفاعل : كلمة من هذه الكلمات 

يصاغ اسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم ، ويصاغ اسم :  مالحظة
,المفعول من المبني للمجهول
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: صغ من األفعال اآلتية  اسم الفاعل-1
.استطلع–أخبر –انتشر –تقاسم -

: عين اسم الفاعل في اآلية اآلتية-2
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء “: قال تعالى 

.اسم الفاعل هو ُمختِلف: اإلجابة. ”للناس

: استخرج اسم المفعول من الجمل اآلتية-3
. الطعام المكشوف يسبب األمراض-أ

. أحب السير في الطرق الممهدة-ب
. يسير الجنود مرفوعٌة أعالمهم-ج

اسما الفاعل و المفعول-

ن
ماري

الت
ن

ماري
ل الت

و
حل

1-
- ُمتقاِسم  – ُمنتِشر  – ُمخِبر  – ُمستطِلع .

2- اإلجابة   : اسم الفاعل هو ُمختِلف .

3- -أ اسم المفعول هو كلمة المكشوف  .
-ب  اسم المفعول هو كلمة ُممهَدة  .

-ج اسم المفعول هو كلمة مرفوعة

:عين اسم الفاعل فيما يأتي-4
:                   .............الساعي إلى الخير ينال الخير-أ

:               .............المصباح مضيء وسط الحجرة-ب
:                     .............نحن سامعو كالم األستاذ-ج
:          ..............األمة العربية منطلقة الى الوحدة-د

4- أ ا- لساعي إلى الخير ينال الخير .
-ب المصباح  مضيء وسط الحجرة .
-ج نحن  سامعو كالم األستاذ .
-د األمة العربية  منطلقة الى الوحدة .
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اسما الزمان والمكان-6

دة
قاع

ال

ُيصاغ للداللة على زمان وقوع الفعل، اسم الزمان-
.للداللة على مكان وقوع الفعلُيصاغواسم المكان

لَمْفَعل وَمْفع  : المجرد وزنانالثالثيالسمْي الزمان والمكان من 
وُيصاغ، ملَعب  -ب  يلع، مكَتب  -يكتب  : ؛ مثليَْفَعل  يصاغ من َمْفَعلفوزن 

.ملهى  -يلهو -لها : من الفعل الناقص؛ مثلاأيض

، س  مجل  -يجل س  : ويصاغ من يفِعل الصحيح اآلخر المكسور العين؛ مثل
ع  -يَضع  -وضع :أو من الفعل المثال؛ نحو .َمْوض 

المجرد، على وزن اسم من غير الثالثيويصاغ اسما الزمان والمكان 
جتَمع  -يجتم ع  -اجتمع : المفعول؛ مثل ...م 
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:أكمل الجمل اآلتية باسم الزمان المناسب-1

………  بلغنا نهاية الرحلة عند -
. الفجر في الخامسة صباحا……… -
.المحدد..............ينطلق القطار في -

:هات من األفعال اآلتية صيغ اسمي الزمان والمكان-2

.انحدر-انزلق -يسبح -جلَس 

:أوجد اسم المكان ووزن والفعل الذي اشتق منه للفعال التالية-3

مجلس –مسجد      –منزل       –مقصد      –موطن      –مقر  

اسم المكان                            وزنه                  الفعل الذي اشتق منه
 َّ مقر                              َمْفَعل                                         َقر

موطن                               َمْفِعل                                        وطن

مقصد                                َمْفَعل                                   َقَصدَ 

منزل                                َمْفِعل                                   َنَزَل 

مسجد                                َمْفِعل                                    َسَجدَ 

مجلس                                َمْفِعل                                     جَلَس 

اسما الزمان والمكان-
1- بلغنا نهاية الرحلة عند  المغيب .
- مطلع الفجر في الخامسة صباحا  .
- ينطلق القطار في  المْوِعِد  المحدد .

2-                           : َمجِلس  - َمسَبح  - ُمْنَزَلق  - ُمْنَحَدر .

ن
ماري

الت
ن

ماري
ل الت

و
حل
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:ُصغ من األفعال اآلتية اسم فاعل-2
(. تفاهم–ارتكب –فهم )

: ُصغ من األفعال التالية اسم المفعول و ضعه في جملة-3
(احترم–استخرج –فهم )

:أقرأ النص  اآلتي و أجيب عن األسئلة 1
شباب المغرب أفضل الشباب وأعظمهم جهادا فيهم مظاهر العزة ويسعى 
كل منهم لرفعة وطنه فقد منحهم الله قلوبا ممتلئة بالشجاعة ولو يعرف كل 

.سبيلهفىواحد قيمة المجد لبذل ما يملك 

:استخرج من الفقرة السابقة ما يلي -أ
:......................ثالثىاسم فاعل لفعل غير -
:....................ثالثىاسم فاعل لفعل غير -
:....................فعال وهات منه اسم الفاعل-

:هات اسم الفاعل من األفعال اآلتية-ب
انقضى-صام         -دعى-سمع         -استمع                 

صغ اسمي الزمان و المكان من األفعال اآلتية مع الشكل 
َمْوِردٌ ←َوَرَد :كما في المثال    

....................←َنَظَر 
..................←َلِعَب 

.................←ِاْنَطَلَق 
.....................←َنَبَع 

..................←َوَقَف 
....................←َهَجَر 
َه  .....................←َتَنزَّ

................←ِاْسَتْخَرَج 
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دة
قاع

ال

نصب المضارع الصحيح-1
والجملة المؤولة

كي،اذن، لن ،أن : ينصب الفعل المضارع الصحيح بالحروف التالية -
و نسمي هذا المصدر . يمكن أن نعوض أن و المضارع بمصدر-

:بالمصدر المؤول 
. أن أدرسأريد <-----------الدراسةأريد -

نسمي الجملة التي تحتوي مصدرا  مؤوال -
. بالجملة المؤولة

النواصب التي تؤول مع الفعل المضارع-
كي-أن: بمصدر هي 

:ضع خطا تحت األفعال المضارعة المنصوبة في الجمل اآلتية -
.يسرني أن تنجحوا جميعا -
.عليك بالصدق كي تسلم -

:أتمم الجمل التالية باستعمال حرف من الحروف التي تنصب المضارع -
.يتعلم قيادة السيارة ...... أراد محمد-
.تنجحوا...... اجتهدوا -
.تعمر كثيرا.....حافظ على صحتك -
.تنجح في حياتك.....طالع أكبر عدد من الكتب -

: حول العبارات التي تحتها خط الى مصدر مؤول -
.الجيران في العيد أن تستقبل اعتادت األم -
.بمشاهدة المباراة كي يستمتعوا التف الجميع حول التلفاز -
.اقاربك أن تزور يسعدني -
.النقش على الخشبأن يتعلم يتمنى -

التمرين األول

التمرين الثاني

التمرين الثالث

قية
طبي

ن ت
ماري

ت



:أضع خطا تحت األفعال المضارعة المنصوبة 
.جميعا تنجحوايسرني أن -
.تسلمعليك بالصدق كي -

أتمم الجمل التالية باستعمال حرف من الحروف -
:التي تنصب المضارع 

.يتعلم قيادة السيارةأنأراد محمد
.تنجحواحتىاجتهدوا 

.تعمر كثيراكي حافظ على صحتك 
.تنجح في حياتككيطالع اكبر عدد من الكتب 

: أحول العبارات التي تحتها خط الى مصدر مؤول -
استقبال< ---الجيران في العيد أن تستقبل اعتادت األم -
لالستمتاع< ---بمشاهدة المباراة كي يستمتعوا التف الجميع حول التلفاز -

زيارةَ < ---.اقاربك أن تزور يسعدني -
َم < ---النقش على الخشبأن يتعلميتمنى - َتَعلُّ
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نصب المضارع الصحيح-
والجملة المؤولة

التمرين األول

التمرين الثاني

التمرين الثالث

: أريد أن أتبرَع بالدِم -
.حرف مصدري و نصب: أن

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة : أتبرعَ 
الظاهرة على آخره والمصدر المؤول في محل نصب 

.مفعول به
:لن أبوَح بالسر -

.حرف نفي ونصب: لن
فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة: أبوحَ 

.الظاهرة على آخره

ن
ماري

ل الت
و

حل
ج اعرابية

ماذ
ن
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:أدخل حرف جزم مناسب على الجمل اآلتية مع الشكل التام-
.تتهاون في ُمتاَبَعِة ُدروِسَك َعْن ُبْعد ..........-
ِطّباُء ِمَن اْلَقضاِء َعلى اْلَوباِء ِبِصَفة ِنهائِ ..........- .يةيتمكن اأْلَ
.انمكث في َمناِزِلنا ِمْن َأْجِل َمْصَلَحِتنا و َمْصَلَحِة وَطِنن........-

التمرين األول

التمرين الثاني

ُيْجَزُم المضارع إذا سبقه  أحد الجوازم 
:و هي قسمان

:قسم يجزم  فعال مضارعا واحدا-
ا -الم األمر--ال-َلْم  َلمَّ

: قسم يجزم فعلين مضارعين -
ِإنْ -َما-َمْن 

:أقرأ الجمل و أتمم مْلء الجدول-

جزم المضارع الصحيح  -2
والجملة الشرطية

دة
قاع

ال
قية

طبي
ن ت

ماري
ت
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:أدخل حرف جزم مناسب على الجمل اآلتية مع الشكل التام-

.تتهاَوْن في ُمتاَبَعِة ُدروِسَك َعْن ُبْعد ال -
.يةيتَمكِن اأْلِطّباُء ِمَن اْلَقضاِء َعلى اْلَوباِء ِبِصَفة ِنهائِ ْم لَ -
.نانْمُكْث في َمناِزِلنا ِمْن َأْجِل َمْصَلَحِتنا و َمْصَلَحِة وَطنِ لِ -

التمرين الثاني

:أقرأ الجمل و أتمم مْلء الجدول-

التمرين األول

لَنَتعاوْن َعلى َتجاُوِز اأْلْزَمِة   
.جزماْلمر،حرفالم : ِلـ

فعل مضارع مجزوم بالم اْلمر، و عالمة جزمه السكون :  َنَتعاوْن 
.ضمير مستتر تقديره نحنوالفاعل.آخرهالظاهر على 

.حرف جر:َعلى
اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو :  جاُوِز تَ 

.مضاف
ْزَمةِ  .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: اأْلْ

والجملة المؤولة

ن
ماري

ل الت
و

حل
ج اعرابية

ماذ
ن

جزم المضارع الصحيح  -
والجملة الشرطية
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التمرين الثاني

: استخرج األفعال المضارعة المنصوبة من الجمل اآلتية  وأحدد حرف النصب -1
"لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون : " قال الله تعالى -
: قال الله تعالى -
"عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في األرض فينظر كيف تعملون" 

.يسرني أن تنجحوا جميعا-

:عين األفعال المضارعة والمجزومة في الجمل اآلتية مبينا عالمة جزمها -2
.ان تحترم اصدقائك يحترموك-
. ال تعذب حيوانا-
.لم يسلم ابو جهل-
.مهما تكثر من المزاح تندم-
. من يكرم جاره يحببه الله-

( كي-لن -أن : )ضع في المكان الخالي أحد الحروف-3
:واْشُكل آخر المضارع بعدها

ْلِميُذ الَكْسالُن - .ينجح……التِّ
م. …َذَهَب صاِبٌر ِإلى الَمْدَرَسةِ - .َيَتَعلَّ
ُجُل اأَلْخَرُس - .يتكّلم.. …الرَّ
اِلِب - .يغّش في االمتحان.. …َيْحُرُم على الطَّ

:أعرب -5
. راجع  دروسك كي تنجح-
.     ال تعبث بأغراض صديقك-

استعمل كل فعل من األفعال التالية في جملة مفيدة بعد ان تدخل -4
.عليها اداة من ادوات الجزم 

تشربين-يزور                            -يزرعون                       -
يحرث -تكتبين                        -يحصدون                    -
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األفعال الخمسة-3

:كل فعل مضارع اتصلت بههياألفعال الخمسة هي  -
.نَ وُتَساِفرُ : في المخاَطب. نَ وُيَساِفرُ : مثال في الغائب: ـ واو الجماعة 
ِن في الغائب،اُيَساِفرَ : في الغائب: ـ ألف االثنين

نِ اُتَساِفرَ : في  المخاَطب
.نَ يُتَساِفرِ : ـ ياء المخاطبة

:إعراب األفعال الخمسة
وِن  :ُتْرَفُع ِبُثُبوِت النُّ

ونَ َاْلُمْسِلُموَن يُ : المثال األول . َصلُّ
ونَ  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، ألنه من : ُيَصلُّ

.األفعال الخمسة
ُعوَن َاْلَجَماِهيرُ : المثال الثاني .َوْقَت اْلُمَباَراةِ ُيَشجِّ

ُعونَ  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه، ثبوت النون ألنه من : ُيَشجِّ
.األفعال الخمسة

وِن إذا جاءت قبلها :ُتْنَصُب ِبَحْذِف النُّ
…كي ـ-إذن –أن ـ لن : ـ أداة من أدوات النصب

ِعَباِن : ـ مثال َلْن َيْلَعَباَالالَّ
فعل مضارع منصوب، وعالمة نصبه حذف النون ألنه من : َيْلَعَبا

.األفعال الخمسة

:ُتْجَزُم األفعال الخمسة بحذف النون، إذا جاءت قبلها
…لم ـ ال  ـ الم األمر: أداة من أدوات الجزم

.َلْم َتْجَتِهِديَأْنِت : ـ مثال
فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه حذف النون : َتْجَتِهِدي

.ألنه من األفعال الخمسة

دة
قاع

ال



: أتمم بما يناسب 
.عند مشاهدة األفالم الفكاهية................البنتان-

325تضحكان  -تضحكا               -يضحكان             -يضحكوا       -

األفعال الخمسة
: عين األفعال الخمسة في األفعال اآلتية -
تدخلين-يتأخرون          -يخرجان         -يذهب          -

التمرين الثاني

: أبين حكم األفعال الخمسة في الجملتين اآلتيتين -
يا سلوى ال تسرفي في األموال-

مجرور-مجزوم              -منصوب            -مرفوع           -

عليكم أن تحافظوا على  الصالة -
مجرور -مجزوم               -منصوب             -مرفوع           -

التمرين األول

:النصب  لألفعال الخمسة في الجملتين اآلتيتين / أبين عالمة الرفع
.البنتان تضحكان عند مشاهدة الفيلم-

حذف النون-ثبوت النون            -الضمة            -األلف        -

.الصائمون لن يأكلوا قبل غروب الشمس-

حذف النون-ثبوت النون             -الضمة              -الواو           -

التمرين الثاني
التمرين  الثالث

األفعال الخمسة-

التمرين  الرابع

قية
طبي

ن ت
ماري

ت
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األفعال الخمسة
: أعين األفعال الخمسة في األفعال اآلتية -
تدخلين-يتأخرون-يخرجان-يذهب         -

التمرين الثاني

: أبين حكم األفعال الخمسة في الجملة -
يا سلوى ال تسرفي في األموال-

مجرور-مجزوم -منصوب            -مرفوع           -

عليكم أن عليكم أن تحافظوا على  الصالة -
مجرور -مجزوم                   -منصوب-مرفوع          -

التمرين األول

:النصب لألفعال الخمسة في الجملتين اآلتيتين / أبين عالمة الرفع
البنتان تضحكان عند مشاهدة الفيلم-

حذف النون-ثبوت النون              -الضمة              -األلف-

الصائمون لن يأكلوا قبل غروب الشمس-

حذف النون-ثبوت النون               -الضمة              -الواو          -

: أتمم بما يناسب 
.عند مشاهدة األفالم الفكاهيةتضحكان. البنتان-

التمرين الثاني
التمرين  الثالث

األفعال الخمسة

التمرين  الرابع

ن
ماري

ل الت
و

حل
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األسماء الخمسة-4

.أب، أخ، حم، فم، وذو: األسماء الخمسة هي-
:مثل –بداًل من الضمة –ُترفع بالواو -

حفِ - .أبو عليٍّ صاحُب أشهر كشٍك للكتِب والصُّ
.حمو هيفاَء وحماُتها متقاعدان -
.من األسناِن الصناعيِة فوَك يخلو -

.الطبيُب ذو االختصاص ُيجيُد  مهنتُه 
:مثل -وتنصُب باأللف بداًل من الفتحة 

.شاِوْر أباك في األمور المهمة -
.َلعلَّ أخاك َيْعَلُم األمَر -

:وُتجر األسماُء الخمسُة بالياء بداًل من الكسرة ، مثل 
.ِصْل أصدقاَء أبيَك -
.أرسلُت رسالًة الكترونيًة إلى أخيَك -
: غير ياء المتكلم،يشترط أال تضاف إلى ضمير -

(                                                 الياء هنا ياء المتكلم) جاء أبي 

دة
قاع

ال
قية

طبي
ن ت

ماري
ت

ن األسماء الخمسة في الجمل التالية - : بيِّ
ُس الدولِة األمويِة هو ُمعاويَة بُن أبي سفياَن -1 .ُمؤسِّ
.َيعتبر المؤرخون أبا عبدالله السفاح مؤسَس الدولِة العباسّيِة -2
.ساِعْد أخاك ، واحترْم حماَك َ لتعيَش مرتاحا -3

في ثالث جمل بحيث ( أب)استعمل من األسماء الخمسة كلمة -
.تكون مرفوعة مرة  ومنصوبة أخرى، ومجرورة ثالثة

في ثالث جمل( أخ)استعمل من األسماء الخمسة كلمة -
. بحيث تكون مرفوعة مرة، ومنصوبة أخرى، ومجرورة ثالثة

التمرين األول

التمرين الثاني
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التمرين األول

.َيْعَمُل أخو الفتاِة في التجارِة 
.فعل مضارع مرفوع عالمته الضمة :  يعمل  
فاعل مرفوع عالمته الواو ألنه من األسماء الخمسة ،:  أخو     

.وهو مضاف 
. مضاف إليه مجرور :  الفتاة  
حرف جر:  في    
. اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : التجارة 

ن
ماري

ل الت
و

حل
ج اعرابية

ماذ
ن

األسماء الخمسة-

.من األسناِن الصناعيِة ُفوَك يخلو 

.فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره :  يخلو      
فاعل مرفوع عالمته الواو ، ألنه من األسماء الخمسة ، : فو        

.وهو مضاف 
.في محل جر باإلضافة : ك          
اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة: حرف جر   األسنان :  من        

.الظاهرة على آخره 
. نعت تابع لمنعوته في جره : الصناعية 

ن األسماء الخمسة في الجمل التالية ، - أبيِّ
ُس الدولِة األمويِة هو ُمعاويَة بُن -1 .سفياَن أبيُمؤسِّ
.عبدالله السفاح مؤسَس الدولِة العباسّيِة أبا َيعتبر المؤرخون-2
. حتى تعيَش مرتاحا حماَك ، واحترْم أخاكساِعْد -3
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:  أعين عالمة الرفع لألفعال الخمسة في الجملتين اآلتيتين-1
.الفالحون  لن يحرثوا األرض قبل تساقط األمطار-

حذف النون-ثبوت النون              -الضمة          -الواو          -
.البنتان تمرحان عند مشاهدة الفيلم-

حذف النون-ثبوت النون              -الضمة          -األلف          -

التمرين الثاني

أبين حكم األفعال الخمسة في الجملة -2
.عليكم أن تحافظوا الصلوات-

مجرور-مجزوم                   -منصوب            -مرفوع           -

األرز في المطعميأكلونالطالب -

.فعل مضارع مرفوع بالواو-.               فعل مضارع مرفوع بثبوت النون-

.فعل مضارع مرفوع بحذف النون-فعل مضارع مجزوم بحذف  النون               -

: أعرب ما تحته خط فيما يلي -3
.الحصة األولى تحضرييا فاطمة ، لماذا لم -

فعل مضارع منصوب بحذف النون-فعل مضارع مرفوع بثبوت النون           -
فعل مضارع منصوب بالياء-فعل مضارع مجزوم بحذف النون           -

ن إعرابها -4 د األفعال الخمسة في الجمل التالية وبيِّ :حدِّ

.الفالحون يحرثون األرَض ويزرعونها -

.لكنَّ الفالحين هذا العام لم يحرثوا األرَض ولم يزرعوها -

.      الطفالن لم يتعودا َبعُد على جّو المدرسِة -
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التمرين الثاني

،( أنتما)المثنى المخاطب : خاِطب بالجمل التالية -5
( .هما)والمثنى الغائب 

ْر - .أنَت لم ُتَقصِّ
.أنت تساِعُد الناَس -
ُد الحقَّ - .أنت ُتؤيِّ
. أنَت لن تتهاون في الواجب -

ن األسماء الخمسة في الجمل التالية -6 :بيِّ

يِّ في صدِر اإلس- .الِم ُيعتبُر عمُر بُن أبي ربيعة ، إماُم ُشَعراِء الغزِل الِحسِّ
.ُبنيْت مدينُة بعداّد في عهِد أبي جعفر المنصوِر -
ال تتوقْع العوَن من ذي طمٍع -
! نانِ حافْظ على ِصّحِة فيَك ، وأسناِنَك ،فال تفتْح فاك إلى عنَد طبيِب األس-

:أتمم بما يناسب -7
حموك   -أخيك -فاك -أبوك  -أخوك-ذا 

.إلى مكة ألداء فريضة الحج....... سافر -
.يعطف على أبنائه..........-
.فاستفدت منه..........استعرت كتاًبا من -
ـف - .بالسواك عند كل صالة............نظِّ
.فضل عليك........ما فتئ معلمك -
.فأكرمته..........حضر -

:أعرب -8
.استقبلت أخاك مبتسًما-
. كان حموك مسافًرا-
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إعراب المثنى-5

متفقين فيالمثنى اسم يدل على اثنين 
.الحروف والحركات والمعنى 

:أمثلة على المثنى 
.الطالبان نجحا في المسابقة –
.أخذت من الالعبْيِن الكرة –
.يقرُأ الطالبان في الكتابْيِن –

يرفع المثنى باأللف نيابة عن الضمة ، وينصب ويجر بالياء نيابة عن 
.الفتحة والكسرة 

دة
قاع

ال
قية

طبي
ن ت

ماري
ت

(:هما)،والمثنى الغائب ( أنتما)المثنى المخاطب : خاِطب بالجمل التالية 
ْر -1 .أنَت لم ُتَقصِّ
.أنت تساِعُد الناَس -2
ُد الحقَّ -3 .أنت ُتؤيِّ
. أنَت لن تتهاون في الواجب -4

حالة اعرابه اعرابه المثنى الجمل

ِصيِص  َاْلَوْرَدَتاِن ِفي اأْلَ

.َجَرَتْيِن َسَقى اْلُبْسَتاِنيُّ الشَّ 

َعاَم ِلْلَفقِ  ْمُت الطَّ .يَرْيِن َقدَّ

التمرين األول

التمرين الثاني
:اتمم الجدول -



.يقرُأ الطالباِن في الكتابْيِن –

.فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى : الطالبان 

.اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى : الكتابين 

.شاهدُت الكوكبْيِن –

.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى : الكوكبين 
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إعراب المثنى

ن
ماري

ل الت
و

حل
ج اعرابية

ماذ
ن

إعراب المثنى-

والجملة المؤولة

حالة اعرابه اعرابه المثنى الجمل

مرفوع باأللف مبتدأ َاْلَوْرَدَتانِ  ِصيِص  َاْلَوْرَدَتاِن ِفي اأْلَ

منصوب بالياء مفعول به َجَرَتيْ  ِن الشَّ .َجَرَتْيِن َسَقى اْلُبْسَتاِنيُّ الشَّ 

مجرور بالياء
اسم 
مجرور

َتْيِن ِلْلَفِقيرَ  َعاَم ِلْلَفقِ  ْمُت الطَّ .يَرْيِن َقدَّ

،( أنتما)المثنى المخاطب : أخاِطب بالجمل التالية -
( .هما)والمثنى الغائب 

را أنتما لم -1 .يقصرا هما لم -ُتَقصِّ
الناَس يساِعدانهما -.                  الناَس تساِعدانأنتما -2
دانأنتما -3 دانهما  -.                       الحقَّ ُتؤيِّ الحقَّ يؤيِّ
. في الواجب يتهاوناهما  لن -.        في الواجب تتهاوناأنَتما لن -4

التمرين األول

التمرين الثاني
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جمع المذكر السالم-6

جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين
بزيادة واو و نون في آخره عند الرفع ، وياء ونون

في حالتي النصب والجر ، وسمي سالما ألن مفرده
.سلم من التغيير عند جمعه 

:أمثلة على جمع المذكر السالم
بقي كما هو ( المجتهد ) نالحظ أن مفرد الكلمة : فاز المجتهدون –

.ولم يطرأ عليه أي تغيير عندما أضفنا الواو والنون في الجمع 
.هّنأت المجتهدين –
.صّفقت على المجتهدين –
.يرفع جمع المذكر السالم بالواو  وينصب و يجر بالياء -

:حول الجمل التالية إلى جمع المذكر السالم-
----------------------------------رأيت الولد المطيع                           -
----------------------------------مررت بالصديق المخلص                   -
----------------------------------الرجل صبور                                    -
----------------------------------رأيت جمال صبورا                             -

دة
قاع

ال
قية

طبي
ن ت

ماري
ت

التمرين األول

التمرين الثاني

.دخل الالعبون  إلى الملعب:  أعرب الالعبون  في الجملة اآلتية 
. فاعل مرفوع بثبوت النون-
.فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة-
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره -
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والجملة المؤولة

ن
ماري

ل الت
و

حل
ج اعرابية

ماذ
ن

جمع المذكر السالم-

.السائحون افترشوا رمال الشاطئ –

.مبتدأ مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم : السائحون 
فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة والواو : افترشوا 

والجملة في . ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل 
.محل رفع خبر المبتدأ 

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : رمال 
.وهو مضاف 

.مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : الشاطئ 

:أحول الجمل التالية إلى جمع المذكر السالم-
.رأيت األوالد  المطيعين<   ----.               رأيت الولد المطيع-
. مررت باألصدقاء  المخلصين <----.       مررت بالصديق المخلص-
. الرجال صبورون <----.                          الرجل صبور-
. رأيت جماال صبورين <----رأيت جمال صبورا                   -

التمرين األول

التمرين الثاني

.دخل الالعبون  إلى الملعب-
. فاعل مرفوع بثبوت النون-:    الالعبون   

.فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة-
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره -
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التمرين الثاني

:أصحح الخطأ فيما يلي -2
. الشجرتان  مثمرتين-
. يطل المغرب على بحران-
. شاهد السائحين تمثاال-

:حول ما تحته خط في الجمل التالية الى جمع المذكر السالم -3
.في ورش بعيد عن بيتهالعامل يعمل *

.لنعمة اللهالمسلم  شكورإن * 
.المدرسةبمديرمررت * 

:أعرب الجملة التالية إعرابا تاما -6
. الله أرحم الراحمين -

:اقرأ النص التالي ثم استخرج ما تضمنه من جمع مذكر سالم-1

المؤمنون والمؤمنات يساند بعضهم بعضا، تجدهم ملتزمين و ملتزمات ، -
طائعين لله و طائعات ، راغبين في الجنة وراغبات، لذلك أعد الله لهم و لهن 

. من الخيرات، ما ال عين رأت و ال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر

:بين السبب الذي من أجله ال يصح جمع الكلمات التالية جمع مذكر سالما -4
. أخضر–جاد المولى –حيران –حمزة –عائشة 

:أتمم الفراغ بجمع مذكر سالم مناسب-5
. للبطل........... صفق -
.  في الدراسة............ ينجح -
.محبوبون...................... إن -
.في الصناعة التقليدية ...............المغاربة -
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همزتا الوصل والقطع-1

دة
قاع

ال

:بالشكلواْضِبْطَهايليفيمااْلَوْصلَهْمَزةَ َعين•

ُس قال-1• اسمك؟ما:الجديدللطاِلبالمدرًّ

.َمالٍ َوَطاِلُب ِعْلٍم َطاِلُب :َيْشَبَعانِ الاْثَنانِ -2•

ي-3• .َسَنةً وِعْشُرونَ اْثَنَتانِ ِسنِّ

اِفَذةَ افتح-4• .َحاِمدٍ اْبنَ ياالنَّ

اَرِتيَوَقَعْت -5• .َواْنَكَسَرْت األرضَعَلىَنظَّ

قية 
طبي

ن ت
ماري

ت

التمرين األول

تياْلَهْمَزةُ ِهيَ :القطعهمزة لِ ِفيَتَقعُ الَّ ِبَهاَطُق ُوينْ اْلَكِلَمِة،َأوَّ

أْنَت؟َأْينَ ِمنْ َأَنا:نحوَوَوَسِطِه،اْلَكاَلِم 

:ونحومصدره،وأمرهأحرفأربعةمنالمكوناْلِفْعلِ ماِضيفي-(1):َمَواِضُعَها

.ِإْساَلٌم .َأْسِلْم .أْسَلَم 

…ِإنَّ .نَّ أَ .َأْم .َأوْ .َأَجْل (ِلالْسِتْفَهاِم )أَ :نحو،(الـ)َعَداماالُحُروفِ في-(2)

تيِهيَ :الوصلهمزة لِ فيَتَقعُ الِّ ِفيَوَقَعْت ِإَذاِإاّل ُتْنَطُق والاْلَكِلَمِة،َأوَّ

.َواْجِلْس َتَعاَل .ِاْجِلْس :نحواْلَكالِم،اْبِتَداءِ 

الِثيِّ منْاأَلْمرِ ِفْعُل (1)-:َمَواِضُعَها .ِاْغِسْل ْب،ُاْكتُ .ِاْشَرْب :نحوالمجرد،الثُّ

ِاْنَتِظْر،،ِاْنَتَظرَ :نحوومصدره،وأمرهأحرفخمسةمنالمكوناْلِفْعلِ َماِضي(2)

.ِاْنِصَراٌف ِاْنصِرْف،ِاْنصَرَف،.ِاْنِتَظارٌ 

َر،ِاْسَتْغفَ :نحوومصدره،وأمرهأحرفستةمنالمكوناْلِفْعلِ ماِضي(3)

.ِاْسِتْغَفارٌ ِاْسَتْغِفْر،

ْعِريِف،"الـ("4) ْمُس :نحوالتَّ .َواْلَقَمرُ الشَّ

.َتانِاْثنَ اْثَنان،ِاْمَرَأة،ِاْمرؤ،ِاْبَنة،ِاْبن،ِاْسم،:األْسَماءِ هذهفي(5)
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حْ • :يليماَصحِّ

.ُهَناِإْجِلْس -1•

تِ ِإْنِتَظارِ فيَوَقْفُت -2• .يجةِ النَّ

هِ ْبدَ عَ ياِإْبَنُتَك وَ ِإْبنَك َأْينَ -3• ؟اللَّ

ِبيُب هذا-4• .َأْطَفالٍ يَبةُ َطبِ ِإْمَرَأُتهُ الطَّ

ْرَس َهَذاُأْكُتْب -5• .َألدَّ

قية 
طبي

ن ت
ماري

ت
همزتا الوصل والقطع-

التمرين الثالثالتمرين الثاني

وَق فاْلَقْطعهمزةِ عالمةَ َضعْ •

:يليفيماتحتهاأواأَلِلفِ 

.ُهرٍ َاْش َقْبَل َأُخوَناَاْسَلَم -1•

ْرَس اَواْقَرأَاَماِميِاْجِلْس ا-2• .لدَّ

.ماءً اْلُكَوَب ِاْمأل-3•

ااُلْسَتاِذ؟ِكَتاُب َاْينَ -4•

ب
در

ي للت
الئ

م
ص ا

ن

:َنِصيَحة ُمعّلٍم 

ُم قاَل • وافهموا،أبنائييااسمعوا:الّطالبأَلبناِئهالمعلِّ

عوةَ المسلِم واجباتأهمِّ منإنَّ :َقولي ِه،َإلىَ الدَّ اللَّ

كمِة،بالحتكونً للدعوةالصَحيحةالطريقةَ أنَّ واعلموا

َك رَ سِبيلِ ِإَلىأدع}:تعالىقال.الحسنةِ والموعظةِ  بِّ

ِتيبِ َوَجاِدلُهمالَحَسَنةِ َوالَموِعَظةِ ِبالِحكَمة، {َأحَسنُ هيَ الَّ

، فأمروا يا أبنائي بالمعروِف، واْنَهوا عِن المنكرِ 

.ورِ واْصِبُروا على ما َأصاَبُكم إن ذلك من َعْزِم اأُلم

.ُأستاذُ ياوأَطعناوفِهْمنا،َسِمعنا،:الطالُب قال
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همزة ابن-2

:وقعتإذا"ابن"ألفتحذف•

(الخطاببنعمر):متصلينعلميناسميبين(1•

.(عميبنيا):نداءبعد(2•

.؟هذاأبنك:استفهامبعد(3•

.؟أنتمنِابن):الكالمأولفيكانتإذا(1:"ابن"ألفوتثبت•

(فاسابنأحمد):علمينبينوقعتإذا(2•

(فاطمةابنمحمد):أمبعدهاماكانإذا(3•

دة
قاع

ال
قية 

طبي
ن ت

ماري
ت

التمرين األول

:الخاطئةالكلمةعلىأشطب-

ابِ ابن/بنُعَمرُ ـ .ِلْلُمْؤِمِنينَ َأِميرٌ اْلَخطَّ

دٌ ـ .ُمْجَتِهدٌ َفاِطَمةَ ابن/بنُمَحمَّ

.ُشَجاعٌ مروانابن/بنُمْصَطَفىـ

يابن/بن-ـ .َمِريٌض َعمِّ
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ن
ماري

الت
همزة ابن-

التمرين الثاني

:المناسبالمكانفي(ابن)أو(بن)أكتب-

.مريم.....عيسى•

َعاِمر؟َياَهذاَك ......أ•

انُ • .ُمْحَتَرٌم َأِميَنةَ ......َريَّ

.خالد......زهيًراإن•

.عائشة........داود•

ٍد،......َيا• ِاْنَتِبهْ ُمَحمَّ

ٌب َحاَرِتَنا......• .ُمَؤدَّ

التمرين  الثالث

:أشكلهاو,اآلتيةالجملفي(ابن)أو(بن)كتابةأصحح-

.الكرام(ابن)يا•

؟أنتمن(بن)•

؟هذاأخيك(بن)أ•

.الوليد(ابن)يا•

.مروان(ابن)هوالعزيزعبد•

التمرين  الرابع

؟تثبتمتىو(ابن)همزةتحذفمتى-
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ن
ماري

ل الت
و

حل
ب

در
ي للت

الئ
م

ص ا
ن

:"البنـهرجـلوصـية•

مواعلحذر،علىالدنيامنكن،بنييا

إنهاوفيها،النجاةسفينةاللهتقوىأن

قصيرة،طالتمهما

زماموملكبغيره،اتعظمنوالعاقل

سدى،وقتهيضعفلمنفسه،

وضياعهالعمر،هوالوقت،فإن

همزة ابن-

التمرين األول

ابِ بنُعَمرُ - .ينَ ِلْلُمْؤِمنِ َأِميرٌ اْلَخطَّ

دٌ ـ .ُمْجَتِهدٌ َفاِطَمةَ ابنُمَحمَّ

.ُشَجاعٌ َمْرَوانبنُمْصَطَفىـ

يابن-ـ .َمِريٌض َعمِّ

التمرين الثاني

.مريمابنعيسى•

َعاِمر؟َياَهذابنَك أ•

انُ • .ْحَتَرٌم مُ َأِميَنةَ ابنَريَّ

.خالدبنزهيًراإن•

.عائشةابنداود•

ٍد،بنَيا• هْ ِاْنَتبِ ُمَحمَّ

ٌب َحاَرِتَناابن• .ُمَؤدَّ

التمرين  الثالث

.الكرامبنيا•

؟أنتمنابن•

؟هذاأخيكبنأ•

.الوليدبنيا•

.مروانبنهوالعزيزعبد•

التمرين  الرابع

.38الصفحةالقاعدة(ي)راجع-
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األلف اللينة-3

علفالكلمةهذهسواءالكلمةآخرتلحقمدألفكلهي:اللينةاأللف•

(ا،ى)بالشكلينوتكتب،(إلى)حرفأو(رضا)اسمأو(يسعى)

:(ا)األلفعلىاللينةاأللفتكتبمتى•

دنا،رضا،عصامثلواوألفهأصلثالثيفعلأوثالثياسمأي•

لمثمثنىإلىتحويلهطريقعناالسمأصلعلىالتعرفونستطيع

االتيانأويدنودنامضارعإلىتحويلهطريقعنالفعل،عصوانعصا

...دنوايدنودنا،دعوةيدعودعامثلبمصدره

:(ى)اللينةاأللفتكتبمتى•

ياءألفهأصلثالثيفعلأوثالثياسمأي•

حثنبوال(ى)ألفهتكتبالثالثيفوقفعلأوالثالثيفوقاسمأي•

(مستشفى،ارتقى،استدعى،اهتدى)مثلاأللفأصلعنذلكفي

(ايطاليا،أوبرا،فرنسا)مثل(ا)عموماتكتباألعجميةاألسماء•

...كسرى،عيسى،موسىمثلاألسماءبعضماعدا

(إال،إما،ال،هيا،أيا،يا)مثل(ا)ألفهاتكتبالتيالحروف•

(حتى،على،إلى)مثل(ى)ألفهاتكتبالتيالحروف•

(ما،إذا،ذا،هذا،هنا،أنا)مثل(ا)ألفهاتكتبالتيالمبنيةاألسماء•

(لدى،متى)مثل(ى)ألفهاتكتبالتيالمبنيةاألسماء•

دة
قاع

ال
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:المناسبةباأللفأتمم-1

...مستشفـ-...ناد-...عصـ-....ليلـ-....نمـ-....حكـ-.....سمـ-

:صحيحبشكلالكلماتهذهماضيأكتب-2

.يسمو-يرعى–يعطي-يستدعي-يتلو-يمشي-يدنو-

ن
ماري

:الخاطئةالكلماتأصحح-3الت

الَفَتا؟ذاكَبكىلَم •

.االمْسَتْشفَ إلىوالَجْرَحاالمقَبَرِة،إلىالمْوَتىُنِقَل •

.ِباْلَعَصىاألْفَعاالَفَتىَقَتَل •

َحاأينَسْلَمى،َيا• ؟الرَّ

ى:ِلِعيساُموسىقال• اْلَقَلُم؟هذاَلَك َأنَّ

األلف اللينة-
ن

ماري
ل للت

و
حل

1-- سمـا - حكـى - نمـا - ليلـى - عصـا - نادى - مستشفـى

2- دنا - مشى - تال - استدعى - أعطى – رعى - سما .

؟الَفَتىذاكَبكىلَم •

.ىالمْسَتْشفَ إلىوالَجْرَحىالمقَبَرِة،إلىالمْوَتىُنِقَل •

.ِباْلَعَصىاألْفَعىالَفَتىَقَتَل •

َحى؟أينَسْلَمى،َيا• الرَّ

ى:ِلِعيسىُموسىقال• اْلَقَلُم؟هذاَلَك َأنَّ
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ب
در

الئية  للت
م

ص  ا
و

ص
ن

الَقريةِ ُمستشفى•

صغيراً ىمستشفً قريِتنافيالمحسنينأحدُ َبَنى

منالمستشفىَ هذايتألفالمرضىالستقبال

هذافي.وعلويسفلي،:طابقين

فييخلصأننوىكلهمأطباءالمستشفى

هبوعدالتعهدووفىالنوايا،صلحتومتىعمله،

.يرتجىماأحسنعلىالعملاكتمل

األلف اللينة-

بطلفتى•

،تلهقيريدون،النبيبيتحولقريشفتياناجتمعرهيبةليلةفي

طالبأبىبنعلىمنفطلب،بالهجرةإليهأوحىوقد،معهاللهوكان

ـعنهاللهرضيـيترددفلم،ببردتهويتغطى،سريرهعلىينامأن

أبصارهماللهأعمىوقد،بيتهمنالنبيوخرج.للموتنفسهوعرض

.هجرتهفيومضى،يروهفلم،عنه

والصياداليمامة•

رهاأشجابينباحثا،الغاباتإحدىإلىمتوجهابندقيةومعهصيادخرج

حمامةفسمع،أتىحيثمنبالعودةوهم،شيئايجدولم.الطيرعن

.األشجارإحدىمنصوتهابأعلىتسجع

فأصابهاالحمامةإلىالبندقيةسددتمبحذرالشجرةتلكمندنا

.سدىالصيادرحلةتذهبولم،الردى



: إن نجاح التلميذ في االمتحان رهين باشتغاله على أبعاد ثالثة 
-البعد النفسي ألن االستعداد  يطرد القلق والخوف واالرتباك-

مرتبط بمراجعة فعالة للدروس تضمن إلماما :البعد العقلي -
... واستيعابا لمضامينها

...البعد العملي المتمثل في اإلجراءات العملية الجتياز االمتحان-

:وفيما يلي بعض النصائح والتوجيهات لالستعداد الجيد لالمتحانات

يجب أن يأتي بناء على رغبة الطفل وليس رغبة األهل الذين :  تحديد األهداف *
...يقتصر دورهم فقط على المساندة في اتخاذ القرار

يجب تنظيم الوقت ما بين وقت للراحة والنوم واألكل و شرب المياه بشكل *
صحي ألن نقص المياه يقلل تركيز المتعلم  ويسبب الصداع، كما يجب أن نعلم 

دقيقة بعد 45أيضا أن أقصى وقت يستطيع اإلنسان التركيز خالله ال يتعدى 
ذلك البد أن يحصل على قسط من الراحة في الهواء الطلق مع استنشاق 

...األكسجين المغذي للمخ
ال يجب تقليل عدد ساعات النوم أثناء المراجعة  ألن معظم المعلومات يتم *

...تخزينها في المخ أثناء النوم مما يساعد على استحضارها في االمتحان

هدوء األعصاب وتوفير جو لطيف *
بالمنزل يزيد من قدرة الطفل على 

...التركيز

وجبة اإلفطار مهمة جدا قبل *
...االمتحان

عدم مراجعة ورقة األسئلة عقب *
االمتحانات لكى ال يشعر التلميذ  

...بالقلق واإلحباط
344



ُكن جاهزًا وادرس المواد بشكل -1
.كامل

ممارسة الحركات الرياضية تساعد -2
.على شحن الذهن 

ُخذ قسطًا كافيا من النوم قبل يوم -3
.االمتحان

اسمح لنفسك وقتا كافيا حتى -4
تذهب إلى االمتحان مبكرًا ومن غير 

عجلة، استرخ ُقبيل االمتحان، ال تحاول 
أن ُتراجع ُكل شيء في اللحظات 

.األخيرة قبل االمتحان
ال تذهب إلى االمتحان ومعدتك -5

فارغة ، ُخذ معك قطعة من التمر أو 
العنب المجفف وما شابه لُتساعدك 

.على نسيان القلق
واجه االمتحان بثقة تامة واعتبره -6

استخدم وقت , فرصة لعرض ما ذاكرته
...االمتحان بدقة

.اقرأ األسئلة والتعليمات بدقة*
.اجلس بشكل مريح*

إذا واجهت سؤاال صعبا، انتقل إلى *
.سؤال آخر

إذا كان االمتحان صعبا، اختر أحد *
ذلك قد ُيعيد. األسئلة وابدأ الكتابة

.إلى ذاكرتك ما نسيته

ال تقلق عندما ترى التالميذ اآلخرين*
يسلمون أوراقهم، فليس هناك 

...جائزة لمن ينتهي أواًل 

لتحسين أدائك في االمتحان، يجب أواًل أن تتعلم المادة وتستوعبها، ثم 
.تعاود المراجعة قبيل االمتحان

:و هذه بعض الطرق لتحسين فهمك للمواد
.دون مالحظاتك بشكل جيد في الحصة ومن الكتاب المقرر *
.راجع دروسك يوميا*
.حدد وقتا في نهاية األسبوع لمراجعة مطولة للمادة*
الحظ بعناية أي إرشادات دراسية يوزعها األستاذ  قبل االمتحان أو في*

345...بداية الدرس ونظم كتبك و واجباتك، وكل ما يلزمك من أدوات 



: نظم وقتك

ابدأ المراجعة مبكرا الستيعاب *
.المعلومات

راجع المواد بشكل يومي ولو لمدة *
.قصيرة

هذا . راجع الدرس قبل الحصة*
سيساعدك على فهم النقط،  

المصطلحات والمفاهيم التي يراها 
المدرس مهمة، ويساعدك على 

.استيعابها بشكل أسهل 

راجع معلومات الدرس بعد الحصة *
مباشرة ، هذا سيساعدك على تحديد 
المعلومات التي لم تستوعبها خالل 
الحصة وقبل أن تنسى أنت وباقي 

عندما تراجع . التالميذ مجريات الدرس
الدرس مباشرة، سيكون لديك الوقت 

...لتصحيح معلوماتك مع باقي التالميذ

هذا . راجع مع مجموعة من زمالئك*
سيساعدك على تغطية نقاط مهمة ربما 

.لم تكن قد أوليتها اهتماما لوحدك 

المراجعة وعقلك متعب، يكون عادة *
...مضيعة للوقت

ُكن مستعدا واذهب إلى االمتحان *
 ً...مبكرا

أحضر كل األدوات التي تحتاجها مثل *
األقالم والحاسبة اآللية والساعة 

كل هذا سيساعدك ...وما شابه ذلك
.على التركيز على االختبار

.حافظ على استرخائك وثقتك*
. ال تترك نفسك فريسة للقلق*

.ُكن مسترخيا ولكن يقظا أيضا. *
اختر مكانا جيدًا للجلوس أثناء *

.االختبار
حافظ على استقامة ظهرك *

.وراحتك على الكرسي
.تصفح االمتحان  جيدا قبل اإلجابة *

ابدأ بحل األسئلة السهلة والتي *
.تعرفها

راجع اإلجابات وقاوم الرغبة لتسليم *
.ورقة االمتحان قبل باقي التالميذ

.تأكد أنك أجبت على كل األسئلة*
أعد قراءة إجاباتك للتأكد من صحة *

اللغة كاإلمالء والقواعد والتنقيط 
...وغيرها 
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اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا 
بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل

(شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل
:دعاء عند التوجه لالمتحانات

اللُهّم إني تّوكلت عليك، وفّوضت أمري إليك،)
(وال ملجأ ومنجى منك إال إليك

:دعاء عند بداية اإلجابة
ْر ِلي َأْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة ) َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري َوَيسِّ

َساِني َيْفَقُهوا َقْوِلي ن لِّ (مِّ
بسم الله الفتاح اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال )

(وانت ان شئت جعلت الصعب سهال يا ارحم الراحمين
:دعاء عند تعسر االمتحان

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله )
ال اله اال انت سبحانك. وال تكلني الى نفسى طرفة عين

انى كنت من الظالمين، ربى انى مسنى الضر 
(وانت ارحم الرحمين
:دعاء عند النسيان

اللهم يا جامع الناس الى يوم ال ريب فيه رد الى )
(حاجتي وانت ارحم الراحمين

:دعاء عند نهاية اإلجابة
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن )

(هدانا الله رب العالمين

. نسأل الله التوفيق للجميع 

:دعاء عند بداية المراجعة
اللهم إني أسالك فهم النبيين

وحفظ المرسلين 
والمالئكة المقربين،
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أرتدي الكمامة بجميع
مرافق مدرستي

أتذكر و ألتزم بقواعد البروتوكول الصحي
الخاص  بمدرستي  كي أحمي  نفسي و أسرتي 

أنظف و أعقم يدي 
باستمرار بالصابون 

أو المعقمات

أحترم التباعد 
االجتماعي

أتجنب االكتظاظ و التجمعات
داخل أو خارج مدرستي

أتجنب المصافحة 
مع زمالئي 

أحترم عالمات 
التشوير أثناء 

الدخول 
أو الخروج من 

مدرستي

أستعمل أدواتي 
المدرسية

الشخصية و ال 
أتبادلها

أستعمل المرفق 
أو المنديل أثناء السعال

أو العطس


