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تٌ-1
ّ
تٌواجلملتٌالفعلي

ّ
ٌاجلملتٌاالمسي

 _ أكمل: الجممة نوعان: جممة اسمّية، وتتكّون من .............، و..............، وحكميما ................ٔ
ا الخبر فيكون: .....................، أو     _ المبتدأ ال يكون إال ....................، أما

 ......................، أو .......................، أو ........................ ....................،   أو

 ......، إذا كان الفعُل ..............................، و..............._ والجممة الفعمّية تتكّون من ........   
 .............، إذا كان الفعُل ................أو من ..................، و....................، و........     

 _ مّيز الجممة االسمية من الجممة الفعمية:ٕ
 الفيل خرطومو طويل. .................              قل الحقا تعش سعيًدا. ...................    
 اعمو. ...................ىذا جندي يدافع عن وطنو. ...................      الدال عمى الخير كف    
 يحكم القاضي بين المتخاصمْين. ...............     العدل أساس الممك. ........................      
 أحسن المؤمن إلى جاره. .....................       ال ُتخمْف وعدك. ..........................    
 ب كممات كل سطر لتكّون جممة اسمية: _ رتّ ٖ

 حقوقو _ يدافع _ عن  _ شعبنا                ...................................................    
 ...................................................       معممي يقّدرون  _ الطَّلب _ المدرسة _    
 االبن  _  يحترم              ...................................................البارٌّ  _ والديو _     
 ب كممات كل سطر لتكون  جممة فعمية:_ رتّ ٗ

 العامل  _  في  _  يخمص  _ عممو _ األمين      ................................................    
عيف  د_ الشاب  _  أوصل  _ المسج  الشيخَ       ................................................._ الضا
 األم  _  شؤون _  أبنائيا  _ ترعى  _  الصالحة  ..................................................    
 _ عي ن المبتدأ والخبر:٘

قة.     العمم مجتيٌد.           العمُم نوٌر ساطعٌ.               طالبُ        القصةٌ أحداثيا مشو 
 .       في غرفة األنشطة وقت الضيق.         االجتماعُ  يحّدد الوسيمة.           الصديقُ  اليدفُ      

 تحت الخبر، ثما بي ن نوعو:   ا_ ضع خط  ٙ
 أمواج البحر متَّلطمٌة.  ....................     المسممون يتاحدون في وجو األعداء. ...................     
يات". .....................   البحُر أمواجوُ متَّلطمٌة. .....................      "الجنة تحت أقدام األما
 _ أكمل بخبر مناسب حسب المطموب:  ٚ

 المكتبةُ ......................       ) جممة اسمية (    
 المسجدُ .......................         ) جممة فعمية (    
 مديُر المدرسة ......................         ) جممة فعمية (    
 الكتاُب .......................        ) شبو جممة (    
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 ................       ) شبو جار ومجرور (الطائرةُ .......    
ن خمس جمل اسمية يكون المبتدأ فييا ) المعم  ٛ  م ( بحيث تستوفي صور الخبر: _ كو 
 .......................................................الُمعّمُم         
 .......................................................الُمعّمُم          
 .......................................................الُمعّمُم         
 .......................................................الُمعّمُم         
 .......................................................الُمعّمُم         
 : الفعمية حسب الجدولأركان الجممة _ عّين ٜ

 المفعول بو الفاعل الفعل الجممة

    .الشرطيُّ في الميدانوقف 
ديق صديقو.     زار الصا

    ستانّي شجرًة.غرَس البُ 
    نجح الطَّلب في االمتحان.

    الخمق. وييقدر الناس ذ
    تفتحت أزىاُر الحديقة.

 ة:  آلتي_ عي ن المفعول بو في الجمل آٔ
 يشرح المعّمم الدرس.          يشرُح الدرَس المعمُم.          الدرَس يشرُح المعّمُم.         
ل الجممة االسمية إلى فعمية، وعي ن الفعل والفاعل:ٔٔ  _ حو 

 يخشى المؤمنون اهلل في السر  والعمن.  ..................................      
ديقان في        الخير.  ........................................... يتعاوًن الصا
     ...........................................   .  ال تيملُ المجّدات واجباتينا

 البناء واإلعراب يف األمساء -1
 _ 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؟ ........................    
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 مْن ُيطْع والديو يرَض عنو اهلل. ................. ماء. ......................   كر  أولئَك رجالٌ     
 _ أكمل باسم مبنّي حسب المطموب:ٖ

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

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

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

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

 حّق _ ىذهِ  ىْم _ ىناء _ الذي _ عاداًل _ أيَن _ الذيَن _ أمين _ تمَك _ القدس _ نحُن _ إيثار _ مْن _    
 المعرب: ..................................................................    
 المبنّي: ...................................................................    
 _ 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 _ ٕ     
 ي محّل نصب مفعول بو.جّيًدا.                )     ( ضمير مّتصل مبني عمى الفتح ف 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 ٙ     
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ت -4
َّ
 األمساء املبني

 في الجمل اآلتية: _ ضع خط ا تحت االسم المبنيّ ٜ
 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. -    
 الشعوب المقيور. ىي أملُ  الحريةُ  -    

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

 مما بين القوسين:  ية باسم مبنيّ ت_ أكمل الجمل اآلٔٔ
 َمتى ( –حيُث  –ىَو  –ما  –التي  –ىْم  –أمِس  –) َمْن     

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

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

 قرأت قّصتين ليمَة ................... -

 باىتمام.استمعت إلى ............... قالو الخطيب  -

 صل مناسب:_ أكمل الناقص بضمير متّ ٕٔ
 كرمت المدرسة طالباتـ ...... المتفوقات. -  
 يذاكر الطَّلب دروسـ ........ رغبة في النجاح. -   
 حضر ......... اجتماع لجنة النظام. -  
 افتحي قمبـ ........ لزميَّلتك.  -  
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اجعمـ ...... لسانك رطًبا بذكر اهلل. -  
سُل فوائد .... كثيرة.الع -  
_ حّدد عَّلمة بناء االسم المبني وموقعو من اإلعراب:ٖٔ

.        اآلنَ وصَل المدعوون  -     
 العجوز. ىذاساعدُت  -     
 طالٌب أتمتع بحقوقي.  أنا -     
 الجرحى المشفى. ىؤالءُادخَل  -     
 جديٌد ونظيف. يكتاب -     
مع زمَّلئي في النشاط.  تُ اشترك -     

تفعال األ -5
َّ
املبني

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

الممرضاُت يسيْرَن عمى راحة المرضى. -
الخير وانَو عن المنكر.ادعُ إلى  -
العرُب برعوا في كتابة الشعر. -
أحِسْن إلى زمَّلئك. -
بدأنا يومنا بالصَّلة والتسبيح. -   
 _ عّين الفعل المبني:ٕ
 احترْم والديَك ومعمميَك. -   
 فِيْمُت القصيدة وحِفْظُتيا. -   
 "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. -   
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_ مّثل لما يمي بجمل مفيدة من إنشائك:ٖ
................................فعل ماِض مبنّي عمى السكون: .................... - 
فعل مضارع مبنّي عمى السكون: ................................................... - 
فعل ماٍض مبنّى عمى الضّم: ....................................................... - 
فعل أمر مبنّي عمى حذف حرف العّمة: ............................................. - 
فعل أمر مبنّي عمى حذف النون: ................................................... - 
ل الماضي إلى أمر، وبالعكس: ٗ _ حو 

........................المؤمُن إلى الخير.     ............... َسَعى - 
واجباِتكم.              ....................................... اكتبوا - 
الدرس.       ....................................... قرأنَ الطالباُت  - 
 . لساَنك.                 ...................................... احفظْ  -   
 مع زمَّلئي.          ....................................... تعاونتُ  -   
الصَّلة.                ....................................... أقيما -   
تقداما ( –تحسَبنا  –اعبدوا  –يقْمن  –اّتِق  –مناسب: ) أجاب  مبنيّ  _ أكمل الجمل اآلتية بفعلٍ ٘

..... اهلل حيثما كنت........ -
ال ............ العمم ينفع وحده.  -
................... وال تتردادوا. -
أّييا الّناُس ............ اهلل. -
المعمماُت ............. بواجبينا بإخَّلص. -

 ية بحسب حالة البناء: آلت_ صنف األفعال اٙ
اسَع ( –انيْض  –ذىُبوا  –سِمَعْت  –اكتُبوا  –ناضْمنا  –درْسَن  –فيمُت  –) قرَأ 

مبنيٌّ عمى الفتح: .........................، مبنّي عمى الضّم: ..........................، 
مبنّي عمى السكون: ......................، مبنّي عمى حذف النون: ...................... 

........................مبنّي عمى حذف حرف العمة: .....
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طت -6
ّ
 اهلمزة املتىس

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

 : أقوى الحركات
 ............. ويناسبيا الياء

 . الضمة ويناسبيا .............
 . .............. ويناسبيا األلف
 . السكون .............. الحركات

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

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

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

 الناِشَئة: .................................... بْئر: .......................................
 مين ِئين: ...................................  أىّنُئكم: ...................................
 ...................................... َزِئير: شماِئل: ....................................

 ...................................... :ىـْيَئة  .................................... :ُسِئمت
 عباءة: ..................................... مروءة: .................................... 

 عّمم:أكمل بالكممات التي تسمعيا من الم-ٖ
 تربية األوالد ...................... عظيمة.

 ال .................. المسمُم جاره.
 ................ الخمق الكذب.

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

 ... المّتيم.حكم القاضي بــ............
 إذا قمت إلى الصَّلة فأحسن .................

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

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

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

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

فت -7
ِّ
 اهلمزة املتطر

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

 ..........................قرأ: ........................................  قارئ: .............
 يجرؤ: ..................................... تنّبؤ: .........................................
 دْفء: ..................................... جريء: ......................................

 : ......................................شيء: ..................................... وضوء
 سماء: ..................................... ملء: .........................................
 يّتكئ: ..................................... يتنّبأ ..........................................

 من المعّمم:_ أكمل بالكممات التي تسمعيا ٖ
 ..................... العمماء مكانة عظيمة في المجتمع.

 دخل الطَّلب الفصول في ...................
 لن .................. العاصي في حياتو.

 كان عمر بن الخطاب ...................... في الحّق.
 اإلناء ..................... بالماء.

 .... من النّص.حفظُت ................
 _ صّحح الخطأ في كتابة اليمزة المتطّرفة:ٗ

 بَدء: ........................، شئ: .......................، ضْوأ: ........................، 
 ىاِديء: .....................، تباُطوء: .....................، ِدْفئ: ........................  

 األلف يف نهايت األفعال -8
 _ أكمل: ٔ

 ....تكتب األلف المينة في أواخر األفعال الثَّلثّية ألًفا )قائمة( إذا كان أصميا ....................    
 .تكتب األلف المينة في أواخر األفعال الثَّلثية )عمى صورة ياء( إذا كان أصميا ..................    
 اخر األفعال فوق الثَّلثية ....................ُتكتب األلف في أو     
 وتكتب األلف في أواخر األفعال فوق الثَّلثية )قائمة( إذا ُسِبقت .............. بـ ـ.............    
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_ بّين سبب كتابة األلف عمى صورتيا في األفعال اآلتية:ٕ
.............................  محمـد ربـو. دعـا 
. .............................المدرس لمتَّلميذ قصة حكى   
المحد ث حديثًا في الصدقة. ............................ روى   
المسمُم األمانة. ............................ أداى   
العدّو عمى أرضنا. ................................. استولى   
.......................المرض جّدي. .... أعيا   
.............................. بخيٍر. استحيايعيش المرء ما    
_ صّحح الخطأ في كتابة األفعال اآلتية:ٖ
........ليى: .........  حوا: .................،  قسى: .................،  .................،قضا:    
ّنا: ..................، أحَيى: .................، استرضا: ...............ىدا: ..................، تم   
_ أكمل بالكممات التي تسمعيا من المعّمم: ٗ

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

ت -9
َّ
األلف يف نهايت األمساء فىق الثالثي

_ أكمل: ٔ
.تكتب األلف المينة في أواخر األسماء فوق الثَّلثّية عمى صورة ...................    
المينة في أواخر األسماء فوق الثَّلثّية ألًفا )قائمة( إذا سبقت األلف بـ ................تكتب األلف     
ُتكتب األلف في أواخر األسماء .................... قائمة.     
وتكتب األلف عمى صورة ياء في األسماء األعجمية .............. من القاعدة.     
.............، و................، و..................، و.................. وىي: ...............، و...    
وتكتب األلف في أواخر األسماء المبنية بناًء الزًما )قائمة(، مثل: ماذا، و...............، و..............    

_ بّين سبب كتابة األلف عمى صورتيا في األسماء اآلتية:ٕ
ا أقدم مدن العالم. ................................أريحتعدُّ      
". ................................األنثى"وما خمق الذكر و      
" ......................................الحسنى"وصّدق ب     
". ...............................موسىما تمَك بيمينك يا و "     



00

". .................................شتاىلسماِء ماًء فأخرجنا بو أزواًجا من نباٍت "وأنزل من ا      
_ أكمل باالسم الصحيح إمَّلئي ا:ٖ

سَّلٌم من صبا .................  )َبَردى/بردا( 
)كسرا/كسرى(           ................. أنو شروان آخر أكاسرة الفرس.      
/ىماى(       .................. سألت الخيل يا بنَة مالٍك.                       )ىَّلا
أنا الذي نظر .................. إلى أدبي.                    )األعما/األعمى(      

صّحح الخطأ في كتابة األسماء اآلتية:_ ٗ
..........، محتوا: ..........................، رؤا: .........................فتا: ..............     
ُعمى: .......................، ُبخارا: ...........................، عكاى: ........................    
_ أكمل بالكممات التي تسمعيا من المعّمم: ٘

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


