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د واملزيد -2
ّ
 اجملر

 فائدتان:
ً الفعل. - مائس، وعالمات التأوٍث، ال تُعّد مه أحسف الصٌادة ف  أحسف المضازعة، والضَّ

ه إلى صٍغة الماضً المفسد المركَّس. -  لمعسفة أصل الفعل وسدُّ

 _ أكمل: ُيقسم الفعل من عدد أحرفو إلى: ....................، و....................ٔ
 المجّرد ىو ما كانت .................. أحرفو .....................    
 والمجّرد نوعان: ...........................، و..........................    
 المزيد ىو ما ............... عمى ............... حرٌف أو ................     
 .................، و.......................... والمزيد نوعان: ..........     

 _ أكمل بفعٍل مجراد حسب المطموب: ٕ
 ................... الطَّلب في االمتحان. ) مجراد ثَّلثي (    
 ................... الشيطاُن لإلنسان.     ) مجراد رباعي (    
 مجراد ثَّلثي (................... الّمو لنوره من يشاء.   )     
 ................... لممعمم وفو التبجيَّل.   ) مجراد ثَّلثي (    
.       ) مجراد رباعي (      ................... الدجاُج الحبا
 ة:تين الحرف المزيد في األفعال اآل_ عيّ ٖ

ل ................، كاتب ...............، تدحرج ...............       أىدى ................، وصا
   :_ اجعل األفعال المجرادة مزيدة بحرفٗ

 الضيف البيت.  ........................................ دخلَ     
 ........صديقي المسألة.  ............................... فيمَ     
 الطفل األلعاب.  ....................................... بعثرَ     
 الغيث رحمًة لمناس.  .................................... نزلَ     
 الجندّي عدّوه.  ....................................... قتلَ     
 _ حدد الحرفين المزيدين في األفعال المخطوطة: ٘

 أخي استخدام الحاسوب.   ................ و................. تعّمم    
 المسممون عمى األعداء.  ................ و................ انتصر    
 المقاتل إلى المعركة.    ................. و.................. اندفع    
 أىل المجتمع.   ................. و................. تراحم    
 وجو األرض .   ................. و.................. اخضرّ     
 وجو األب غضًبا.   ................... و................. اكفيرا     
 طوى ...........، تسامح .......... : انكسر ...........، تكسار ...........، انفي _ عيٍّن الحرفين المزيدْينٙ



3 
 

 _ عّين األفعال المزيدة بثَّلثة أحرف: ٚ
 استفيم / استوى / استقام / يستعّد / أسمم / استقى / استعمم / استمم / استسمم / يستخرج 

 _ أكمل بفعل مزيد بثَّلثة أحرف:ٛ
 ) قبل (  .. الرجل ضيفو. ) عان (       ................ ................. الضعيف بالقوى.     
 .................. المؤمن أخاه.     ) نصح (      .................. الجار جاره.    ) شار (    
 _ صنٍّف األفعال إلى مجراد ومزيد:ٜ

 يجمع / تنباأ / قّدر / يكتب / يكاتب / يدحرج / وجدوا / تبعثر / يقي / تواعدوا / أخذوا / يستقيم / يتفاىمُ 
 المجّرد: ............................................................   
 المزيد: .............................................................   
 _ تقويم ختامّي: ٓٔ

 أ_ ضع خطًّا تحت المجّرد، وخّطْين تحت المزيد: 
صدقُ في قولو وفعمو، وال يخشى في الحّق لومة الئم. فكن مؤمًنا المؤمن ُيكرم ضيفو، وُيحسُن إلى جاره، وي    

 تقيًّا، وأطع والديك، وال تعِص معمميك، واستعمل وقتك جيًدا، لتكون من الفائزين.
 ب_ اجعل األفعال المجردة مزيدةً حسب المطموب، ثما ضعيا في جمل: 

 ن (: .......................قبل ) بحرف (: .........................، قسَم ) بحرفي   
 حمَر ) بحرفين (: .......................، سمم ) ثَّلثة أحرف (: ......................    

2-ٌٌ
ّ
ريف

َّ
ٌالص

ُ
ٌامليزان

رفّي ............ لقياس .............. األفعال ............. واألسماء .............ٔ  _ أكمل: الميزان الصا
 ) ال (: ( أو  نعم _ أجب بـ)ٕ

رفّي األسماء المبنيا       ( ) ة. ُيوزن بالميزان الصا
 ( ) األفعال غير المتصرفة ) الجامدة ( ال توزن.     
 ( ) حروف المعاني توزن بالميزان الصرفّي.    
رفّي.       ( ) كممة ) حقل ( توزن بالميزان الصا
رفي.      ( ) كممة ) ىؤالء ( توزن بالميزان الصا
 ي: أت_ زن ما يٖ

 شجَر ...................،  أرض ....................، حطب .................، َكُرم .................
 وقع ....................،  َحَسٌن ....................،  ِقْدر .................، يكتُب .................

 ...،  ِفْمِفٌل .................،  َسْفرَجٌل .................، َطمأَن .................َدْحَرَج ................    
 _ اختر اإلجابة الصحيحة: ٗ

 ) َفَعَل / فعال / فعمل ( ...................... الوزُن الصرفّي لـ ) ىدا (    
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رفَي لـ ....................  ) آمال / زلزال/ غضنفر (      ) فعَّلل ( ىو الوزُن الصا
 ) يصوم ( وزنيا الّصرفي ىو ......................  ) يفعل / فعمل / فعل (    
 عند وزن ) غضنفر ( صرفًيا تزاد ...................  ) الم / المان / ثَّلث المات (    
 رفّي لـ ) قنُفذ ( .......................  ) ُفْعمل / ُفعّمل / ُفعمل (الوزن الص    
 ) انفعل / افتعل / افعّل ( وزُن كممة ) امتَذ ( .......................    
 ) تفاعل / فاعل / تفاعى (  .......................  وزن كممة ) تساوى (    
 ....................  ) تبعثر / تعثّر / عمام ()تفّعل ( ىو الوزن الصرفّي لـ ...    
 ) انفعل ( ىو الوزن الصرفّي لـ ......................  ) انتظر / انتصر / انبير (    
 وزُن كممة ) مأكول ( ىو .....................  ) مفُعول / فعول / فاعول (    
 _ اختر اإلجابة الصحيحة:   ٘

 ) فل / فع / عل ( .............وزن ) قم ( .....    
 ) فعل / فمت / فعت ( وزن ) بكت ( .................    
 ) ِف / ِع / ِل ( وزن ) ِع ( ....................    
 وزن ) ُعد ( ...................     ) فل/ عل / فع (    
 وزن ) ِعد ( ...................     ) فل / عل / فع (    
حيحة: _ اخٙ  تر اإلجابة الصا

 ) فل / ُعل / فع (   كل بيمينك. وزن ) كل (.     
 (ٕ + ٔ ) إفالة / إفعمة  / فعممة /  إماطة األذى من اإليمان. وزن ) إماطة (     
 ) التفاعل / التفُّعل / التفعمل (  في التأّني السَّلمة. وزن ) التأّني (     
 ) تفل / تعل / تفع (   ال تُخن من خانك . وزن ) َتخن (     
 عن ابنو.   .....................  راضٍ إلى سبيل رباك ..." ..................      األُب  ادعُ _ زن: " ٚ

 ........كثيرا".  ............. يبعلنا المشيد.   .......................      "التاجر لم  ِصف           
 اختبار

، وىنــاَك     اقــرأ ثــما أجــب: يعــيُش اإلنســاُن فــي مجتمــٍع كثيــر األفــراد .. تقــوم بيــنيم عَّلقــاٌت ُمتعــدٍّدٌة، فينــاَك القــويُّ
عيُف، وقد يتعالى البعُض ويتفاخروَن عمى اآلخريَن، وقد يتناَسى الـبعُض إنسـانياتو، فـَّل ُيحِسـنُ  اآلخـرين، معاممـَة  الضا

الوجوِد سوى نفسو، واإلنساُن يحتكُم في ذلَك إلى مظاىَر ُمزيافة، ومادّياٍت زائمة، فمن يبقى في النيايِة من وال يرى في 
الح، والمعاممة المبنّية عمى الُخُمق القويم.  الحياة غيُر العمِل الصا

 ...... و.............._ استخرج: فعمين مجّردين ................ و................، فعمين مزيدين .........ٔ
عيف: ....................، ُمزيافة: .....................ٕ   _ زن الكممات: مجتمع: ....................، الضا
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 البناء واإلعراب يف األمساء -3
 _ أكمل: االسم المبنّي ىو االسم الذي ................ حركة .............. بتغّير ....................       ٔ

 أو بتغّير ................ الداخمة عميو.    
 من األسماء المبنّية: ...................، و.................، و................، و................    
 _ عّين االسم المبنّي، واذكر نوعو: ٕ

 أنتم طَّلٌب ميّذّبون. .....................     غرسُت ىذِه الشجرةٌ. .............................    
 إنا الَّلتي نجْحَن مجّداٌت. ................     كْم معّمًما في المدرسة؟ ........................    
 كرماء. ......................     مْن ُيطْع والديو يرَض عنو اهلل. .................  أولئَك رجالٌ     
 _ أكمل باسم مبنّي حسب المطموب:ٖ

 ............... كتبَت فأوضْح.  )اسم شرط(     .............. طبيباِن مخمصاِن.  )ضمير منفصل(    
 إنا .............. البناَء جميٌل.  )اسم إشارة(     سِعَد ............. نجحوا.  )اسم موصول(    
 .............. تقضي وقتك؟  )اسم استفيام(     أنت طالٌب تقّدُر معممـ.........  )ضمير مّتصل(    
 ...................................._ أكمل: االسم المعرب ىو االسم الذي .............................ٗ

 يقسم االسم المعرب إلى: ...............، و................، و................، و................    
 عَّلمات إعراب االسم الصحيح: .....................، و....................، و....................    
 ، واذكر عَّلمة إعرابو:_ عّين االسم المعرب٘

 "المؤمُن لممؤمِن كالبنياِن".  ...........................    
    .........................  ."  "إنا الصدَق ييدي إلى البرٍّ
 "من رأى منكم منكًرا فميغّيره".  ...........................    
 _ أكمل باسم معرب )صحيح(، واضبطو:ٙ

 ................. في عممو.ُيخمُص .    
 ُيرتُل المقرئُ ................... بميارة.    
 إنا .................. نوٌر.    
 إكراُم .................... من اإليمان.    
 ية إلى معرب ومبنّي:ت_ صّنف األسماء اآلٚ

 ىْم _ ىناء _ الذي _ عاداًل _ أيَن _ الذيَن _ أمين _ تمَك _ القدس _ نحُن _ إيثار _ مْن _ حّق _ ىذهِ     
 المعرب: ..................................................................    
 ......المبنّي: .............................................................    
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 _ اختر اإلعراب الصحيح لمكممات التي تحتيا خطوط:ٛ
. الجنودُ _ استعدا ٔ       لمقتال.               )     ( اسم إشارة مبني عمى الكسر في محّل نصب اسم إنا
 البناُء كبيٌر.                   )     ( مضاف إليو مجرور وعَّلمة جّره الكسرة الظاىرة.  ذلكَ _ ٕ     
 جّيًدا.                )     ( ضمير مّتصل مبني عمى الفتح في محّل نصب مفعول بو. النصا _ حفظُت ٖ     
 السّيدَة حكيمٌة.             )     ( فاعل مرفوع وعَّلمة رفعو الضّمة الظاىرة. ىذهِ _ إنا ٗ     
 يحّقُق النجاح.      )     ( اسم إشارة مبنّي عمى الفتح في محّل رفع مبتدأ. الوقتِ _ استثماُر ٘     
 معّممك.                     )     ( مفعول بو منصوب وعَّلمة نصبو الفتحة الظاىرة. كَ _ شكر ٙ     

ت -4
َّ
 األمساء املبني

 _ ضع خطًّا تحت االسم المبني في الجمل اآلتية:ٜ
 نحن نحرص عمى طمب العمم والمعرفة. -    
 كّرمت الدولة تمَك األّم المثالية.  -    
 من يّتِق اهلل يجعل لو مخرًجا.  -    
 حضَر الَضيُف اآلَن. -    
 شكرت المديرة الطالبة التي تفّوقت. -    
 الحرية ىي أمل الشعوب المقيور. -    

 نائو:  ونوعو وعَّلمة ب _ حّدد االسم المبنيّ ٓٔ
 ىؤالء الشباب أمُل الوطن. -    
 كيف تقضيَن وقتك؟  -    
 إّن ال يضيع أجَر من أحسَن عمًَّل. -    
 أنتما تمميذتان مجتيدتان.  -    
 اإلسَّلم يدعونا إلى العمم والعمل.  -    
 إّن الذين يخمصون في أعماليم محبوبون. -    

 ن القوسين: _ أكمل الجمل التالية باسم مبني مما بئٔ
 َمتى ( –حيُث  –ىَو  –ما  –التي  –ىْم  –أمِس  –) َمْن     

 ................. رجٌل أمين. -
 ................. يعمل خيرًا ينل رضا اهلل. -
 يتنّقل النحُل .............. تكثر األزىار.  -

 ............... عمال يعممون عمى ُرقي المجتمع. -

 ليمَة ...................قرأت قّصتين  -
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 استمعت إلى ............... قالو الخطيب باىتمام. -

 _ أكمل الناقص بضمير متصل مناسب:ٕٔ
 كرمت المدرسة طالباتـ ...... المتفوقات. -  
 يذاكر الطَّلب دروسـ ........ رغبة في النجاح. -   
 حضر ......... اجتماع لجنة النظام. -  
 افتحي قمبـ ........ لزميَّلتك.  -  
 اجعمـ ...... لسانك رطًبا بذكر اهلل. -  
 العسُل فوائد .... كثيرة. -  

 _ حّدد عَّلمة بناء االسم المبني وموقعو من اإلعراب:ٖٔ
 .                         اآلنَ وصَل المدعوون  -     
 العجوز. ىذاساعدُت  -        
 تمتع بحقوقي. طالٌب أ أنا -     
 الجرحى المشفى. ىؤالءُادخَل  -     
 جديٌد ونظيف. يكتاب -     
 مع زمَّلئي في النشاط.  تُ اشترك -        

تفعال األ -4
َّ
 املبني

 فيما يأتي، واذكر نوعو: _ ضع خطًا تحت الفعل المبنيّ ٔ
 تقّدم أخي لَّلمتحان ونجح فيو. -
 اشتركْت أمُل في فريق المدرسة. -
 أّد واجبك وال تتقاعْس. -    

 الممرضاُت يسيْرَن عمى راحة المرضى. -

 ادعُ إلى الخير وانَو عن المنكر. -

 العرُب برعوا في كتابة الشعر. -

 أحِسْن إلى زمَّلئك. -

 بدأنا يومنا بالصَّلة والتسبيح. -    

 _ عّين الفعل المبني، واذكر عَّلمة بنائو:ٕ 
 يَك.احترْم والديَك ومعمم -    
 فِيْمُت القصيدة وحِفْظُتيا. -    
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 "وتعاونوا عمى الّبر والتقوى" . -    
 "وقضى رّبك أال تعبدوا إال إّياه". -    
 ال تمَدحنا أحًدا بما ليس فيو. -    
يا. -      أطاَعت البنُت أما
 امِش عمى رصيف الطريق. -    
 ثاِبري كي تحّققي النجاح. -    
ل الماضي إلى أمر، وبالعكس: ٖ  _ حوٍّ

 المؤمُن إلى الخير.     ....................................... َسَعى -    
 واجباِتكم.              .......................................      اكتبوا -    
 الدرس.       ....................................... قرأنَ الطالباُت  -    
 لساَنك.                 .......................................  احفظْ  -    
 مع زمَّلئي.          ....................................... تعاونتُ  -    
 الصَّلة.                ....................................... أقيما -    

 تقداما ( –تحسَبنا  –اعبدوا  –يقْمن  –اّتِق  –جاب _ أكمل الجمل اآلتية بفعل مبني مناسب: ) أٗ
 ............ اهلل حيثما كنت. -
 ال ............ العمم ينفع وحده.  -
 ................... وال تتردادوا. -

 أّييا الّناُس ............ اهلل. -

 المعمماُت ............. بواجبينا بإخَّلص. -

 ة بحسب حالة البناء: _ صنف األفعال التالي٘

 اسَع ( –انيْض  –ذىُبوا  –سِمَعْت  –اكتُبوا  –ناضْمنا  –درْسَن  –فيمُت  –) قرَأ 
 مبنيٌّ عمى الفتح: .........................، مبنّي عمى الضّم: ..........................،   
 ون: ......................مبنّي عمى السكون: ......................، مبنّي عمى حذف الن   

 مبنّي عمى حذف حرف العمة: .............................

طت -5
ّ
 اهلمزة املتىس

ونكتبيـا  ....،..................... وحركة الحـرف الـذي ....عند كتابة اليمزة المتوسطة، ننظر إلى ...... -ٔ
 ...............أقوى  .............ما   عمى 

 : أقوى الحركات
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 ....... ويناسبيا الياء......
 . الضمة ويناسبيا .............
 . .............. ويناسبيا األلف
 . السكون .............. الحركات

  عمى صورتيا في الكممات اآلتية: المتوسٍّطة اليمزة بّين كتابة-ٕ
 .................................... َتأصل:....................................  َسألت:

 ...................................... شأن:  نْشأة: .....................................
 ُشـُؤون: .................................... َيُؤم: .......................................

 مْسُؤوٌل: ................................... : ................................... التفاُؤل
 ..................................... ُيَؤدي: ..................................... ُبْؤس:

 الناِشَئة: .................................... بْئر: .......................................
 مينٍِّئين: ...................................  أىّنُئكم: ...................................

 ...................................... َزِئير: ...............شماِئل: .....................
 ...................................... :ةىـْيئَ   .................................... :ُسِئمت

 عباءة: ..................................... مروءة: .................................... 
 لكممات التي تسمعيا من المعّمم:أكمل با-ٖ

 تربية األوالد ...................... عظيمة.
 ال .................. المسمُم جاره.

 ................ الخمق الكذب.
 جاَء الجيراُن ............. أخي بنجاحو.
 المسممون أولو ................ شديد.
 ............... المؤمن في خمِق اهلل.

 كم القاضي بــ............... المّتيم.ح
 إذا قمت إلى الصَّلة فأحسن .................

 صّحح الخطأ في كتابة اليمزة المتوّسطة:-ٗ
 مواَأمة ......................، ردْيأة ......................، ُمآمرة .......................

يس .......................، رءفة ......  ................، ِذءاب .......................را 
 اجعل كممة )أصدقاء( مضافًة إلى كاِف الخطاب )ك( في ثَّلِث جمل، مرفوعًة، ومنصوبًة، ومجرورًة:-٘

 مرفوعة: .............................................

 منصوبة: ............................................
 ...........................................مجرورة: ..

http://vb1.alwazer.com/t23279.html?s=efa15e93251957604f1a9dbc8ed14d2a
http://vb1.alwazer.com/t23279.html?s=efa15e93251957604f1a9dbc8ed14d2a
http://vb1.alwazer.com/t23279.html?s=efa15e93251957604f1a9dbc8ed14d2a
http://vb1.alwazer.com/t23279.html?s=efa15e93251957604f1a9dbc8ed14d2a
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فت -6
ِّ
 اهلمزة املتطر

 أكمل: عند كتابة اليمزة المتطّرفة ننظر إلى حركة الحرف الذي ......................_ ٔ
 مزة المتطّرفة عمى صورتيا في الكممات اآلتية:بّين سبب كتابة الي_ ٕ

 قرأ: ........................................  قارئ: .......................................
 يجرؤ: ..................................... تنّبؤ: .........................................

 ................. جريء: ......................................دْفء: ....................
 شيء: ..................................... وضوء: ......................................
 سماء: ..................................... ملء: .........................................

 .............................. يتنّبأ ..........................................يّتكئ: .......
 أكمل بالكممات التي تسمعيا من المعّمم:_ ٖ

 ..................... العمماء مكانة عظيمة في المجتمع.
 دخل الطَّلب الفصول في ...................

 لن .................. العاصي في حياتو.
 كان عمر بن الخطاب ...................... في الحّق.

 اإلناء ..................... بالماء.
 حفظُت .................... من النّص.

 صّحح الخطأ في كتابة اليمزة المتطّرفة:_ ٗ
 .، بَدء: ........................، شئ: .......................، ضْوأ: .......................

 ىاِديء: .....................، تباُطوء: .....................، ِدْفئ: ........................  

 األلف يف نهايت األفعال -7
 أكمل: _ ٔ

 ........................إذا كان أصميا  )قائمة(ا ألفً  الثَّلثّيةألفعال في أواخر ا المينة تكتب األلف    
 ...................إذا كان أصميا  )عمى صورة ياء(تكتب األلف المينة في أواخر األفعال الثَّلثية     
 ُتكتب األلف في أواخر األفعال فوق الثَّلثية ....................    
 خر األفعال فوق الثَّلثية )قائمة( إذا ُسِبقت .............. بـ ـ.............وتكتب األلف في أوا    
 بّين سبب كتابة األلف عمى صورتيا في األفعال اآلتية:_ ٕ
 .............................  .محمـد ربـو دعـا    
 . .............................المدرس لمتَّلميذ قصة حكى   
 الصدقة. ............................ ا فيحديثً ث المحدٍّ  روى   
 المسمُم األمانة. ............................ أداى   
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العدّو عمى أرضنا. ................................. استولى   
المرض جّدي. ........................... أعيا   
.............................. بخيٍر. استحيايعيش المرء ما    
اآلتية: فعالصّحح الخطأ في كتابة األ_ ٖ
........ليى: .........  ،: .................حوا  ،: .................قسى  .................،قضا:    
......ىدا: ..................، تمّنا: ..................، أحَيى: .................، استرضا: .........   
أكمل بالكممات التي تسمعيا من المعّمم: _ ٗ

................. إبميُس رّبو.    
................. الطالُب الدرَس.    
................. الرئيُس كممًة.    
................. المدير ولّي أمر الطالب.    
................. اهلل األرَض بعَد موتيا.    

تاأللف يف نهايت األمساء فىق الثال -8
َّ
يثي

_ أكمل: ٔ
....................فوق الثَّلثّية عمى صورة  سماءاألتكتب األلف المينة في أواخر     
األلف بـ ................ سبقتإذا  )قائمة(ا ألفً  فوق الثَّلثّية سماءفي أواخر األ المينة تكتب األلف    
. قائمةسماء .................... ُتكتب األلف في أواخر األ    
في األسماء األعجمية .............. من القاعدة.  عمى صورة ياءف لوتكتب األ  
وىي: ...............، و................، و................، و..................، و..................     
، و...............، و..............ماذال: )قائمة(، مثناًء الزًما باألسماء المبنية وتكتب األلف في أواخر     

بّين سبب كتابة األلف عمى صورتيا في األسماء اآلتية:_ ٕ
ا أقدم مدن العالم. ................................أريحتعدُّ      
". ................................األنثى"وما خمق الذكر و      
.............................." ........الحسنى"وصّدق ب   
..............................". .موسىيا ما تمَك بيمينك و "     
". .................................ىشتا نباٍت  ماِء ماًء فأخرجنا بو أزواًجا من"وأنزل من الس      

_ أكمل باالسم الصحيح إمَّلئيًّا:ٖ
دى/بردا(رَ ........  )بَ سَّلٌم من صبا ......... 
................. أنو شروان آخر أكاسرة الفرس.                )كسرا/كسرى( 
/ىماى(       .................. سألت الخيل يا بنَة مالٍك.                       )ىَّلا
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... إلى أدبي.                    )األعما/األعمى(أنا الذي نظر ...............      
اآلتية: سماءصّحح الخطأ في كتابة األ_ ٗ

فتا: ........................، محتوا: ..........................، رؤا: ......................... 
عكاى: ............................، خارا: .......................بُ ُعمى: .......................،  
_ أكمل بالكممات التي تسمعيا من المعّمم: ٘

حصمت ..................... عمى المرتبة ....................    
فاز ........................ بالجائزة ..........................    
والذنوب". ......................."المياجُر من ىجر    
المؤمُن يشعُر بـ.................. ويترّفع عن .....................    
سافرت ...................... إلى مدينِة .......................    
؟صديقان أم شقيقان .....................    


