
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe الرابع         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lessonالتمييز بين الجملة والتركيب                       
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Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 تذكر عزيزي الطالب أقسام الكلمة :

 

                         

 

 
 

 

 
 معنى إال لمة ليس لها ك           ث     كلمة تدل على حد                                                          

ة:إذا أتت في جمل فعل ماض : حدث وانتهىـ  1 اسم على تدل  كلمة

   
من ـ إلى ـ في (كتب ـ أكل)مثال :  ـ اسم إنسان : محمد ـ زياد ..

  

 ن ـ لن ..أ                                                                           ـ اسم حيوان : أسد ـ زرافة ..
 ـ فعل مضارع2                  ـ اسم نبات : شجرة ـ زهرة ..

 مازال يحدث ـ اسم جماد : طاولة ـ مصباح..

 مثال ) يكتب ـ يأكل ( ....اةالمعرف ب)الـ( : الحيـ 
 

 ـ فعل أمر3

 طلب حدوث الفعل
 مثال ) اكتب ـ كل (

 

 
 :تذكر عزيزي الطالب أن  

 

 اومفيدا  : مجموعة من الكلمات مرتبطة بعضها مع بعض وتعطي معنى مكتملا  الجملة هي

 أنواع الجمل :

 

      : هي التي تبدأ باسم           مثل : العلُم نوٌر               جملة اسمية      

 : هي التي تبدأ بفعل           مثل : يكتب راشد الواجب جملة فعلية       

 

 ايدا و مفأ كلمات مرتبطة بعضها مع بعض وال تعطي معنى مكتملا فهو : مجموعة من ال لتركيبأما ا

 .رمثل :           ـ هذه األزها 

 الطاولة . فوقـ                                

 
 

 حرف فعل اسم
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 ميز بين الجملة التركيب :ـ 1

 
 (..............).....................ـ حبُّ الوطن .            1

 ـ رائحة الطعام شهية .  )  .................................(2

 ـ هذا البيت.                )..................................(3
 ـ في القلوب .              ).................................(4

 

 ـ ضع التراكيب التالية في جملة من إنشائك:2

 

 ...................ـ البيت الواسع                   .............................................

 
 ..................ـ المواطن الصالح              ................................................

 

 ......................................ـ فوق الشجرة                  .............................
 

 ...................ـ في السماء                     ..............................................

 

 ـ اختر االجابة الصحيحة :3

 

  ركيبتجملة                                                      الواجب .الولد  كتبـ 
 

 ملةجتركيب                                                 ر أبي إلى القاهرة .ـ ساف

 
 ركيبت    ـ الوطن الغالي .                       جملة                                   

 

 

 ـ اكتب من إنشائك ثلث جمل تامة :4

 

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

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

 

 ............................................................... 
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 ميز بين الجملة التركيب :ـ 1

 
 (...............تركيب)..........ـ حبُّ الوطن .            1

 ..............(جملةـ رائحة الطعام شهية .  )  ..........2

 ...............(تركيبـ هذا البيت.                )..........3
 .................(تركيبـ في القلوب .              )..........4

 

 ـ ضع التراكيب التالية في جملة من إنشائك:2

 

 ...................البيت الواسع غرفه كبيرةـ البيت الواسع                   ....

 
 ......................المواطن الصالح يعمل من أجل الوطنـ المواطن الصالح              ........

 

 ....................العصفور فوق الشجرةـ فوق الشجرة                  ............
 

 ................النجوم تلمع في السماءـ في السماء                     ...............

 

 ـ اختر االجابة الصحيحة :3

 

  ركيبتجملة                                                      الواجب .الولد  كتبـ 
 

 ملةجتركيب                                                 ر أبي إلى القاهرة .ـ ساف

 
 ركيبت    ـ الوطن الغالي .                       جملة                                   

 

 

    ـ اكتب من إنشائك ثلث جمل تامة :4

  تترك اإلجابة للطالب                                     

 

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

 

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

 
 

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