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 :حول يا بطل الفعل الماضي الى مضارع، والمضارع الى ماضي*

 .   ............................................قادَ القبطاُن السفينةَ بمهارةٍ   -1

 .             ............................................دََخَل خالدُ السباقَ   -2

 .       ............................................الُمسِلُم للصالةِ يتوضأ  -3 

 .............................................        بَنى اإلماراتي َوَطنَهُ   -4 

 :استخرج من الفقرة اآلتية جمل فعلية*

وتقوى الروابُط يَْسعى الُمْسِلُم ِلنَْشِر الخيِر بيَن النّاس، ِلتنتشَر المحبةُ وال سالُم في المجتمعِ، 

 .بيَن أفرادهِ 

1-   ......................................................................... 

2- ........................................................................ 

3- ........................................................................ 

 :حدد أْركان الجملة الفعلية وفق الجدول*
 

 الجملة الفعل الفاعل المفعول به

 َكتََب الطاِلُب واِجبَه

 كسر الولد الزجاج 

 حمل الطالب الحقيبة 

 :أكمل الجمل الفعلية بالفعل أو الفاعل المناسب*
 .  محمدُ التفاحةَ ........................   -1

 .من نوِمهِ .................. نَهَض  َ-2

 . البدُر في الَسماءِ ................   -3

 .بين الناس................ انتَشَر   -4

 عليآمنة عباس : إعداد املعلمة
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 :أعرب الجمل اآلتية*

 .  حَمَل األوالدُ السلةَ 

 .................................................: َحَمَل 

 ...............................................: األوالدُ 

 : .................................................السلةَ 
 

 :  الضبط اكتب ثالث جمل فعلية مع *
1- . .................................................................. 

2- . .................................................................. 

3-  ................................................................... 

 ضمير الرفع المنفصل هو الذي يقع في محل رفع: ضمائر الرفع المنفصلة 

 أنا ، نحن: متكلم : الضمير المنفصل اسم يدل على 

 أنَت ، أنت  ، أنتما ، انتم ، أنتن: مخاطب 

 هنهو ، هي ، هما ، هم ، :غائب 
 

 (هي   –نحن  –هن  -أنتما  -هو ) اآلتية الضمير المناسب إلكمال الجمل اختر  -1

 .الدراجة يقود ....................  -

 .تقرأ القصة بطالقة ................   -

 .الحديقة يلعبن في ...............   -

 .مجتهدان طالبان ............... -

 :  التالية نوع الضمير في الجمل ضع خطا تحت الضمير ثم حدد  -2
 .........................................     أذهب إلى المدرسِة نشيًطا أنا  -

 .........................................  مهذٌب                  تلميذٌ أنَت  -

 .........................................  المنزل      تساعد أمها في هي  -

 .........................................       نستم ع لشرح المعلمة نحن  -

 .........................................     يقرؤون قصةً عن األنبياء هم  -

 .........................................  واحترام تدخلون الفصل بأدٍب أنتم  -
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 :الجمل التالية بالضمير المطلوب بين القوسينأكمل  :1س

  ( ضمير متكلم )         .                                طالبة نظيفة ............ * 

 ( ضمير مخاطب.                               )ممرضتان نشيطتان  ............ *

 ( ضمير غائب  )     .                             رسامان  مبدعان ............ * 

 (   ضمير متكلم.                                      ) متسابق ماهر ............ * 

 (  ضمير مخاطب.                                     ) جنود المعركة ............  *

 (  ضمير متكلم .                                  ) أمهات  المستقبل ............  *

 (  ضمير متكلم .         ) نتحدث ونضحك ............  -خرجنا إلى الملعب و* 

 (   ضمير غائب.   ) يلعب في الحديقة............  سمعت بكاء أخي الصغير و* 

 (    ضمير غائب.                                    ) أكرمن الضيف ............ * 

 (  ضمير مخاطب.                                    ) قطفتن الزهور ............ * 

 ( ضمير غائب  .              ) يحافظون على أداء الصالة جماعة ............ * 

 (  ضمير مخاطب.                            ) مخلص في أداء عملك ............ * 
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 :اكتب جمل تبدأ بضمير مما بين القوسين 
 

 ( أنا        أنتن      هما       نحن )  

- ...................................................... 

- ...................................................... 

- ...................................................... 

- ...................................................... 
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 :فيما يأتي  ( متكلم أو غائب أو مخاطب ) صنف كل ضمير منفصل تحته خط بحسب نوعه إلى / 1س

 غائب مخاطب متكلم  الجملة

       .أحب ركوب الخيل  أنا

       .أنَت قل لي من تصاحب أقل لك من 

       .يْؤث ر غيره على نفسه  هو

       .شعب يحبُّ السالم  نحن 

       .يدافعان عن حقهما في الوجود  هما

       .ممرضاٌت نشيطاٌت أنتنَّ  

 أمامهضع دائرة حول الضمير المنفصل المناسب ثم اكتبه في الفراغ  الذي  الجملة

 أنا   هي أنت   .تخيط ثوبها بنفسها . .......... -1

 أنَت   هو أنا .الهدوء أُحبُّ ..........  -2

 نحن   هما أنتما  .  المحتاج تُساعداِن ..........  -3

 أنتم  هم نحن  .نحبُّ الضجيج َ ال ..........  -4

 نحن   أنتم هم  .السَّيّارات بهدوء تَقودون ..........   -5

 أنتنَّ   نحن هنَّ   .عن المعرفة في الكتب يبحثْن ..........   -6

أكمل الفراغ في الجمل اآلتية باستخدام الضمير المنفصل المناسب مما بين / 2س

 :القوسين   

 : عبر عن الصور بضمائر مناسبة /  3س

 ...............................   ...............................  ............................. 
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 :إما التي ال تضاف لها ألف تنوين النصب هي الكلمات •

 .معلمة ً: ، مثل  مربوطةتنتهي بتاء •

 .مساًء : ، مثل بهمزة قبلها ألف تنتهي •

 .ملجأ ً: ، مثل بهمزة على ألف تنتهي •

 .معنًى : ، مثل ( تشبه الياء)مقصورةتنتهي بألف •

 :الكلمة الصحيحة كتابيا بين القوسين اختر من 

 (، جزء جزءن، جزءاً .   ) القرآن من ............ حفظت •

 ( مشوقن، مشوق ، مشوقا ً............    )قرأت موضوعا •

 (، سفينة ًسفينتاً ،  سفينتن.   )عمالقة ...........ركبت •

 (برنامًج ،  برنامجن، برنامجاً .   )عن الفضاء ............شاهدت •

 ( مخبأن،  مخبأاً ، مخبأً .     )لألرانب ............وجدت •

 (سماًء ،  سماءاً ،  سماءن.  )مقمرة مليئة بالنجوم ............تأملت •

 ( شتاءاً ، شتاًء ،  شتاءن..............     )ينزل المطر و الثلج •

 (مساءاً ،  مساءن، مساًء ..............      ) يظهر القمر •

 (، معنن معنًى ، معناً .   )جميل .............هذه القصيدة لها •

ً مبنن ، ، مبنى ً.     )بديع الصنع .............رأيت •  ( مبنا

 ألف تنوين النصب 
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 :  الفقرة التالية قراءة واعية اقرأ 

جلست تحت ضوء القمر مساء ، متأمال جمال السماء ، وقد امتألت نجوما مشعة         

وبينما أنا أتأملها مر بقربي فتى في مثل عمري ، سلم علي وجلس بقربي ، وقال . براقة

عندما أكون مشتت الذهن ال أجد ملجأ أفضل من تأمل السماء ليال ، لتصفية ذهني «:لي 

 . »و إعادة الهدوء إلى نفسي 

 :من الفقرة ما يلي ستخرج ا-

 :..........................كلمة تحتوي على ألف تنوين الفتح •

 :......................مدقبلها  السطركلمة ال تحتوي على ألف تنوين الفتح ، ألنها منتهية بهمزة على •

 :...................بألف لينة منتهية  ألنهاكلمة ال تحتوي على ألف تنوين الفتح ، •

 :....................كلمة ال تحتوي على ألف تنوين الفتح ، ألنها منتهية بتاء مربوطة•

 :.....................ألف  علىكلمة ال تحتوي على ألف تنوين الفتح ، ألنها منتهية بهمزة •

 .....................                               :اسم  •

 ...................... :تحتوي الم شمسية كلمة  •

                                ..................   :فعل ماض •

 ......................                         :مضارع فعل  •

                          ..................... :ضمير متكلم  •

 ...................................... . :اسمية جملة •

 
 تنوين فتح تنوين كسر تنوين ضم ُالكلمة

 ُالقلم
 ُالتفاحة
 ُالملعب
 ُالسرير
 ُالحديقة
 ُالسلم

 ُالمدرسة
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 :الكلمات التالية بألف اللينة المناسبة أكمل  -

 .المسلم هللا بالفرج ..... دعـ    -3.              المسلمون خلف اإلمام ........ صلـ  –1

 .مؤدبة وذكية ..... الصغر البنت  -4.                      كثيرة وجميلة ...... ـ الهداي – 2

  

 : القوسينالكلمة الصواب إمالئيا مما بين ختر ا -
  

ً  –حكمةَ  -حكمتن ) شعرية      .................. المتسابق عشرين حفظ  -  (حكمتا

 (هدا   -هدي  –هدى .        ) مجتهدة في الصف الرابعتلميذة .............  -

 (  دعا     – دعى    -دعي  )        . إلى التسامح بين الناساإلسالم .............   -

 (المرمي–المرمى  – المرما) .................             سدد الالعب الهدف في   -

 كلمات تنتهي بألف لينة على هيئة الياء كلمات تنتهي بألف لينة قائمة

    

    

    

    

    

 :حسب الجدول  صنف الكلمات اآلتية -
 

 هدى  -منى –صبا  –عال  –عصا  –قرى  –فتى  –ندى  –صفا  –ربا  –خطا 
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 عالمــــــــــات الرتقيـــــــم 
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 اهللموفقة بإذن امتحانات 
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