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 الجممة الفعمية: النحو 

 مر حسب ما ورد في الجدول :األمضارع و الماضي و ال الزمن إلى حّول الجمل –أواًل 
 األمر المضارع الماضي

   نظرت الفتاة إلى المرآة 
  تتوقُف الس ياراُت أماَم باِب المنزلِ  
 اسمْع كالَم والديك   

   كتَب الطالُب واجباِتو
 نْم مبكرًا وصل  الفجَر حاضراً   

 :بما يناسبو الجدول اقرأ الجمل التالية أمأل  -ثانياً  
  يحمل الصياُد بندقيةً   -ٔ
 األبناُء الصدَق في القوِل والعملِ تعم م  -ٕ
 يدافع الجنوُد عن الوطِن بشجاعةٍ  -ٖ
 اقرْأ قصًة قبلَ  النومِ   -ٗ
 مفعول بو  فاعل زمنو الفعل 

    
    
    
    
 أعرب ما تحتو خط : -ثالثًا  

 .....................................................................: حزينًا يبكيالغراب جمس 

 : .................................................................... نغمات ٍ  صوتَ  سمع الغراب

 ..................................................................: في شواِرعيا يطيرُ  بينما ىو
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 ضمائر الرفع المنفصمة وتصريف الفعل معيا

 أواًل :صرِّف الفعل ) كتَب( مع ضمائر الرفع المنفصة في الجدول التالي :

 الجمع المثنى المفرد نوعو
 المؤن ث المذكر المثنى المون ث المذكر

 نحن أنا المتكمم
 أنتنّ  أنتم أنتما أنتِ  أنتَ  المخاطب

 ىن   ىم ىما ىي ىو الغائب 
 : اا مناسبً ثانيا : اكتب في الفراغ ضميرً 

 ىّن  (   –أنَت  -أنا   –ىم  –)  أنتما   
 ............ تحافُظ عمى واجباتك يا سعيد .   - ٔ
 ............. أطباء ماىرون . - ٕ
 قويان ............. رجالن  - ٖ
 ..........  معممات مخمصات .  - ٗ

 ثالثا : اجعل الجممة التالية لممثنى ثم لمجمع وغّير ما يمزم :
 نقول لممفرد المذكر  :  أنَت مسمٌم صادقٌ 

 ونقول لممثنى المذكر : .................................

 ونقول لمجمع المذكر  : .................................
 : اجعل الجممة التالية لممثنى ثم لمجمع وغّير ما يمزم : رابعاً 

 :  ىي مربيٌة كريمةُ   نقول لممفرد المؤنث
 : ................................. ونقول لممثنى المؤنت

 : .................................ونقول لمجمع المؤنث      

 :خامسًا :اكتب جممة من انشائك تبدأ بضمير المتكمم الدال عمى المفرد 

.......................................................................................... 
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  مواضع ألف التنوين

 : : اختر االجابة الصحيحةأوالً 

 مبكرن (   –مبكًر    –........         ) مبكرًا  إلى المدرسةِ  حسانٌ  حضرَ  .ٔ
 مسرعةًا( –مسرعًة  –........                      ) مسرعتًا  يارةَ الس   رأيتُ  .ٕ
 عالين  (  –عالًي  -)  عاليًا                الغيومِ  .... فوقَ  ائرةُ الط   حمقتْ  .ٖ
 قن (مشوّ  –ًق مشوّ  –قًا موضوعًا ..........                   ) مشوّ  قرأتُ  .ٗ
 ماءن   (  –ماًء   -.......  باردًا                       ) ماءًا   شربتُ  .٘

 : ارسم ألف تنوين الفتح في كل كممة :  ثانياً 

 جزء()     ....... من القرآن                        حفظتُ  .ٔ
 ) عادل(       عمر بن الخطاب .... في حكموِ  كان الخميفةُ  .ٕ
 ) قصة(                      ...... مسميةً  قرأتُ  .ٖ
 ) شتاء(                    من السماء ...... المطرُ  ينزلُ  .ٗ
 ) رجل( ....... محتاجًا                           عدتُ سا .٘

  عالمات الترقيم

 اقرأ القصة التالية ، ثم ضع عالمة الترقيم المناسبة :
 فخرجَ  )  (لجرَس ا وقرعَ  )  (صديقو حسن الى بيِت  ذىبَ  ثم   (  )نشيطاً  موِ من نو  خالدٌ  استيقظَ 

نعم لكن  )  (حسن أجابَ ف )  (لى الممعبإىل ترافقني  )  (لو خالدٌ  فقالَ  (   )حسن من بيتو
)  ( ةسي الرياضيّ البلبس مأل )  (ياًل انتظرني قم  

البس )  (ىذه الم ما أجملَ  )  (خالد قالَ  )  (حسن بمباسو الرياضيّ  ندما خرجَ ع  
يا أمي )  ()  ( رد  حسن )  ( إن  من اشتراىا لك   
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