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************************************************************************************* 

 أوال : أنواع الكلمات في اللغة العربية ثالثة ، كما هو موّضح في الجدول أدناه:

 

من األسماء مالحظة : الضمائر تُعتبر  

 

:األسماء الّتي تحتها خّط بَِضمير ُمنفَِصل ُمناسب ياستَبِدل(1 . 

 أ( ساِمر نََجَح في االمتحان....................

  .ب( الّرجالن أحَضرا النّقود..................
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 ت( رنا عّداءة سريعة........................

 

 ث( سناء، أمل وفاطمة مؤّدبات................

.  

ب....................................ا منفصال للُمفَرد المذكر المخاطكتُب ضمير  ا( 2 

  .)3اكتُب ضمي را منفصال للمفرد المذّكر والمؤنّث المتكلِّم.…………………………

 

كمات الُجمل في الجدول الّذي أمامَصنِّف كل( 4  

.الغُرفةأ( فَتََح خاِلُد الباَب َوَدَخَل إلى  . 

.ب( يَتَعَلُّم أخي في الّصّفِ الثاِلثِ  . 

.ت( البناُت أكلَن الكعَكةَ   

 اسم فعل  حرف
   
   

   

   
 

 

 أنواع الجمل في اللغة العربية

 نتذّكر أن الجملة في اللغة العربية تقسم إلى قسمين:
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 الجملة االسمية

 

 

 

 

 

 

 

:وخطين تحت الخبر أتحت المبتد ا  خط يالجمل جيداً ثم  ضع اقرئي  

 الصُف واسٌع . .1

 السماُء ملبدةٌ بالغيوم . .2

 المطالعة ُ مفيدةٌ للكباِر والصغاِر. .3

 مخضرةٌ .األشجار  .4

 

الخطأ في الجمل اآلتية : يصّوب  

دائماً: إن المبتدأ هو الذي نبدأ به الجملة االسمية. يتذكر  

ويتم معنى الجملة ..والخبر: هو الذي يخبرنا عن المبتدأ  
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 .....................الماَء ملوثا  . .1
                   

 

 المطالعةُ مفيدة  . .2
                  .......................  

 السماَء صافية  . .3
                 ........................  

 البستاُن مثمرا  . .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(          -----------------ـجـــو. )[ لـيــس ال1]  

(---------------. ) [ أكــل فــريـــد  2]  

(-----------------[ القـطـار سـريــع. )3]    

(-----------------[ إن اجـتـهـــدت . )4]  

أّن كل ما يُفيد من الكالم هو جملة دائماً: تذكر  

وكل ما ال يعطي معنى تاّما هو تركيب   
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(    ----------------[ لـيـت المريــض. )5]   

( ----------------[ الـثـوب النظيـف . )6]  

(   ----------------[ الـكـتـاب الـذي . )7]   

(----------------[  الـبـنـت المتعلمة . )8]  
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:تاليةالفقرة ال ئيقرا أوال:  

شاهدت سعاد بيد أخيها خالد بالونا ملونا، يلعب به فاقتربت منه وقالت له : خالد ، أرجو     
أن تعطيني البالون أللعب به أنا وقطتي ثم أعيده إليك سليما . وافق خالد على إعطاء سعاد 

.البالون   
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: منها مايلي يستخرجاثم أ .    

 فعال مضارعا   .........................: 

  جملة فعلية   ........................:  

الجملة اإلسمية إلى جملة فعلية  يثانيا : حول  

  .العصافير تحلق في السماء 

        

........................................................................................................ 

  دويا مروعا.المفرقعات تطير في الهواء محدثة 

       

 ........................................................................................................ 

  . األطفال يلعبون كرة القدم 

.....................................................................................................

....  

كتابة الجملة بطريقة  يالفعل الماضي إلى مضارع ثم أكمل يثالثا : حول

 صحيحة 

 .دافع الجندي عن وطنه 

........................................................................................................ 
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  .استقبل األطفال العيد بفرح وسعادة 

.........................................................................................................  

الفعل واذكري نوعه في الجمل التالية )بوضع خط تحت  يخامسا : حدد

 الفعل (

 

 . ساعدْت أمينة أمها في أعمال المنزل 

  يكتُب التلميذ واجباته بانتظام 

  قرأُت قصة جميلة 

  لعبِت الفتيات في الحديقة 

  

 األسماء التالية في جمل فعلية مفيدة: ي:ضعسادسا 

 الطالبة.................................................................: 

 الفراشة...............................................................: 

 اإلمارات ................................................................: 

  الشارع...............................................................: 
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كان وأخواتها

 

 

كان أو إحدى أخواتها تدخل على الجملة االسمية فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسّمى اسمها ، 

 خبرها. وتسّمى أيضا )األفعال الناسخة(وتنصب الخبر ويسّمى 

 

 

الفراغات بما يناسب : يأكمل  -  

ـ     األفعال  الناسخة  هي    :  ...................... ،  ...................... ،     

                    ...................  ، ...................... 

           ......................  ،  .....................   ، ........................     ،

.................... ،  ...................... 

األفعال  الناسخة تدخل على الجملة ........................................ فترفع    -   

...................... 

.   وتنصب  الخبر  ويسمى   ................ويسمى   ...........       

  ........................................... 
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ما يلزم : يعلى الجمِل اآلتية فعال  ناسخا  وغير يأدخل -2  

العلُم نور  .                                  -أ
..............................................................................................

............................................... 
الثمرتان ناضجتان .      -ب  

......................................................................................................

 ....................................... 

الفتياُت  مخلصات   .      -ج     

.........................................................................................................

.................................... 

 

رد فيما يأتي : الخطأ الوا يبصوّ  -3      

    -   ٌ .      صارت الحديقة   جميلة 

.........................................................................................................

............................................. 

أصبحت  المدرسِة واسعة   .  -    

.........................................................................................................  

ظلت الجنوَد مستعدة  .      -      

............................................................................ 

 

 

إّن وأخواتها ) الحروف الناسخة (                               
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 داللة كل حرف ناسخ مما يأتي : ياكتب -1
 

)إن ، أن ( :  -
   ....................................................................................... 

) لكَن (    :   -
....................................................................................... 

) كأَن (     :  -
....................................................................................... 

) ليت (    :    -

........................................................................................  

 
 

) لعَل (    :  -
....................................................................................... 
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 2- أكملي الفراغات التالية بالحرف الناسخ المناسب :

 

منهمر . الشمس ساطعة ................  المطر    -  

............................  الولد َ أسد ٌ في قوته .    -  

علمت .............  العلم أفضل ثوب نرتديه .    -  

................................  االمتحان سهٌل .    -  

................................... القصة ممتعة ٌ.    -  

 

 3- صَوبي الخطأ الوارد فيما يأتي :

 

ليت الرحــــــــلة ٌ ممتعٍة . -  

............................................................... 

إَن القرآَن دستور ٍ عظيٌم . -  

............................................................... 

 

 

 

 لعل   الرياضــــِة مفـــيدة ً. -
...............................................................  

 4 أعربي ما يأتي : 
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 ) كأن الولد أسد اَ (  : ـ

 

كأن :   

.......................................................................................... 

الولد :  

        ..........................................................................................

 

أسد :      

............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 مع دعائي لكّن بالتفوق والنجاح

 

 


