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 الثمرات النحوية

 نص القاعدة      القاعدة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء اإلشارة
 الءِ ىاتاِن َىؤُ  َىَذا َىِذِه َىذانِ 

 ُحروف الجر
 ِمْن إَلى َعْن عَلى ِفي ُربَّ باء كاف الم

 المثنَّى
 يادة ألف ونون أو ياء ونون على مفردهُىو ما يدلُّ على اثنين أو اثنتين بز 

 جمع المذكر السالم
 ما يدلُّ على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده

 جمع المؤنث السالم
 هِ فردِ ى مُ لَ وتاٍء عَ  فٍ بزيادة ألِ  نِ يْ من اثنت َ  رَ ث َ كْ ى أَ لَ لُّ عَ دُ ا يَ مَ 

 جمع التكسير
 ن أو اثنتين بتغيير صورة ُمفرِده ىو ما دلَّ على أكثر من اثني

 الضمائر المتصلة
 َولُدكَ  -َعَرَفَك  –ىي الضمائر التي تتصل بالكلمة، مثل الكاف في: ِمنَك 

 أدوات االستفهام
 َكْم أيَّان  –ماذا ِلماذا  –َمَتى كيَف  –ىْل أيَن 

 االسم
 ير ذلكىو ما دلَّ على ُمسمَّى إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو غ

 َنْحِويّ  ىو ما دلَّ على حَدث مرتبٍط بزمنٍ  الفعل

 ُىَو ىَي ىما ُىْم ُىنَّ أنُتنَّ أنا نحن أنَت أنِت أنُتما أنُتم  الضمائر

 األسماء الموصولة
 الَّذي الَّتي اللذاِن اللتاِن الَّذيَن البلئي
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ُعصفورًا جميبل، فُتشيُر إليو  : ىو اسٌم ُيستخَدم لئلشارِة إلى شيٍء ما، كأْن ترىاسم اإلشارة
 بُأصُبعَك، قائبل: ىذا ُعصفوٌر جميٌل.

 
 

 ىذا كتاٌب ُمفيدٌ   -: ُيشيُر إلى المفرد الُمذكَّر، عاقل أو غير عاقل، مثال: ىذا وَلٌد َقصيرٌ ىذا

 

 ىذه َوردٌة جميلةٌ  -: ُيشيُر إلى المفرد المؤنث، عاقل أو غير عاقل، مثال: ىذه بِنٌت َقصيرةٌ ىذه

 ىذه بناٌت ُمؤدَّباتٌ  –وُتستخَدم كذلك لئلشارة إلى جمٍع ُمؤنث، مثل:  ىذه بناٌت جميبلٌت 

 ىذه مساِجُد جديدةٌ  –وُتستخَدم كذلك لئلشارة إلى جمع غير عاقل، مثل: ىذه مدارُسنا 

 

 يرانِ ىذان َمسِجدان َكب –: ُيشير إلى الُمثنَّى الُمذكَّر، مثال: ىذان َوَلداِن َقصيَراِن ىذان

 

 ىاتان وردتان -: ُيشير إلى الُمثنَّى المؤنَّث، عاقل أو غير عاقل، مثال: ىاتاِن بِنتاِن ىاتان

 

 ىؤالِء بناتٌ  –بنوَعيو، ُمذكٌَّر وْمؤنٌَّث، مثال: ىؤالِء أوالٌد : ُيشير إلى الجمع ىؤالءِ 

  

 َىَذا َىِذِه َىذاِن ىاتاِن َىُؤالءِ  أسماء اإلشارة

 باستخداِم ُأصُبِعكَ أِشر  إلى شيٍء في الفصل 

 باستخداِم ىذاأِشر  إلى شيٍء 

 باستخداِم ىذهأِشر  إلى شيٍء 

 باستخداِم ىذانِ أِشر  إلى شيٍء 

 باستخداِم ىاتانإلى شيٍء   أِشر

 باستخداِم ىؤالءِ أِشر  إلى شيٍء 
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 : استخرج أسماء اإلشارة من العبارات التالية بوضع خطٍّ تحتها.ٔس
 ىذا ولٌد طويٌل. -     ىذه طفلٌة جميلٌة. -
  .كبيرانِ   ولدانِ  ىذانِ  -      .إنَّ ىذه تذكرة -
 جميلتان.ىاتان بْنتان  -      .اشترْيُت ىذا القلمُ  -
 .ىذه عصفورٌة جميلةٌ  -     .ىؤالء الطبلب أذكياء -
 .ساعْدُت ىذا العجوزَ  -     .ىاتْيِن القصتْينِ  قرْأتُ  -
 .ىذاِن بْيتاِن كبيرانِ  -     .اْلَقَصُص الحقُّ  وَ هُ إنَّ ىذا لَ  -
 .دِ لَ ب َ ا الْ ذَ هَ ال أُْقِسُم بِ  -   .ىذاِن خصماِن اختصموا في ربهم -
 جملة.أكمل ال: ٕس
 ىذه .............متفوقةٌ  -    .ىذا ...............جميلٌ  -
 ىذه .............رائعةٌ  -    ىذاِن .............كبيرانِ  -
 الء ...........أقوياءىؤ  -  ..مفيدتاِن                 ....ىاتاِن ...... -
 ىاتاِن فتاتاِن....... -    ىؤالء............مجتهدون  -
 ىاتاِن ..........صغيرتانِ  -    كبيرةٌ ىذه ............ -
 ىذه الزىور ............ -    ىذاِن..........رائعاِن     -
 ..............  ىذا رجلٌ  -     ىذه رائحٌة.......... -
 : اذُكر استخدام اسم اإلشارة كما في المثال.ٖس
 مثل: ىذا أبي.  .، عاقل أو غير عاقلىذا: للمفرد المذكر -
 .............................................................................ىذه: . -

...................................................................................... 
 ىذاِن ........................................................................... -
 ...............................................................ىاتاِن ............ -
 

 التدريبات
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 صحّْح الخطأ.: ٗس
 .ىذه فتاتانِ  -      ىذا وَلدان. -
 ىاتاِن قصة. -      دىؤالء ول -
 ىذه مسلموَن. -     ىذاِن وردتانِ  -
 ىوالء فصبلِن. -     عصفورتاِن ىذا  -
    ىذه كتاٌب . -     ىذاِن مصحٌف  -
 : ضع اسم اإلشارة المناسب.٘س
 ..........ولٌد كبيرٌ  -    ..............بنٌت مؤدَّبةٌ  -
 ...........مسلمون.-    ............رجبلِن عظيماِن  -
 ............جهاٌز .-   ...........عصفورتاِن جميلتاِن  -
  طبيَبةٌ ............-   مهندسون ماىرون ........... -
 ............بْيتاِن كبيراِن.-    ...........مسجٌد كبيٌر  -
 : أِشْر إلى المفرد والُمثنَّى كما في المثال.ٙس

 اتَاِن بِنَتانِ ى  َىِذِه بِنٌت   َىذاِن َوَلدانِ    َىذا َوَلدٌ 

 ىاتَاِن ........  ىِذِه .........  .ىذاِن .........  َىَذا ِطْفلٌ 

 ............  ............  ...........  َىذا َعاِلمٌ 

 ............  ............  ...........  َىذا طَبيبٌ 

 ............  ............  ...........  ىذا ُمسِلمٌ 

 ............  ............  ...........   ىذا َأِميرٌ 

 ............  ............  ...........  ىذا ُمعلّْمٌ 

  ............  ............  ...........  ىذا صديقٌ 
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 : اقرأ ثُمَّ أِجب.ٚس

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل.استْخِدم أسماء اإلشارة السابقة لئلشارة إلى ُأسرِتَك باالستعانة بُزمبلئَك في  (ٔ
 استخرْج أسماء اإلشارة من النصّْ السابق. (ٕ
 استخرج أسماَء الذكور وأسماء البنات من النصّْ السابق. (ٖ
 أكِمل ما يلي (ٗ

 ىاتَاِن َصِديَقَتانِ   ىذِه صديقةٌ    َىذاِن صديَقانِ  َىذا صِديٌق 

 .............  ىذِه ُمدرَّْسةٌ    ............. ىذا ُمَدرّْسٌ 

 .............  .............   ............. ىذا َجِميلٌ 

 .............  .............   .............  نَائِمٌ ىذا 

 .............  .............   ............. ىذا رَِحيمٌ 

 .............  .............   ............. ىذا َعُدوّّ 

 .............  .............   ............. ىذا َحاِفظٌ 

 ىذِه ُأسَرِتي

 َىَذا َأنا، أنَا اسِمي ُعَمرُ 

 َىِذِه ِىَي أُمّْي، ِىي اسُمها َخِديَجةُ  ىذا ُىَو َأبي، ىو اسُمو َعاِدلٌ 

 اسُمُو طَاِرقٌ  ىوَ ، ىذا ُىَو َأِخي َسارةُ اسُمها  ِىيَ َىِذِه ِىَي ُأْخِتي، 
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 اقرأ واحفظ ثم أجب.: ٛس

 للشاعر/ مصطفى عكرمة    اللُ  أنتَ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 استخرج الكلماِت التي الُمها شمسية. (ٔ
 استخرج الكلماِت التي الُمها قمرية. (ٕ
 أكِمل كما في المثال. (ٖ

 ىؤالِء ُرُسلٌ  -   ىذاِن رُسوالنِ  -   ىذا رسولٌ  -
 ىؤالِء .............. -  ......ىذان .... -   ىذا ُمعلّْمٌ  -
 .................... -  .................... -   ىذا َولدٌ  -
 .................... -   ىذان َأبوانِ  -   ىذا َأبٌ  -
 .................... -  .................... -   ىذا صِديقٌ  -
 .................... -  .................... -   ىذا َشِقيقٌ  -
 .................... -  .................... -   ىذا َجليسٌ  -
 .................... -  .................... -   ىذا بَِديلٌ  -

 

 أنَت لكّل الخلِق إلوُ  الل تَ أنك أن أشهدُ 

 ليس لو في الناس مثيلُ  ومحمَُّدنا منَك رسولُ 

 لمَّا أنزلَت القرآنَ  قد أنقْذَت بو األكوانَ 

 وْىَو لكلّْ الناس دواءُ  فْهَو لكلّْ الناس شفاُء 

 وارحْم فيو بني اإلنسانِ  ربّْ انفْعنا بالقرآنِ 
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 تأتي بعده ُتسمَّى صلة الموصول : ىو لفٌظ يدلُّ على ُمَعيٍَّن بواسطِة جملةٍ االسم الموصول

 ُمسابقةنجح في ال     الذي   إبراىيُم جاَء 
 

 الموصول    جملة الصلة ُمَعيَّن        
 قسمين: إلى واألسماء الموصولة تنقسم

 .الَّذي الَّتي اللذاِن اللتاِن الَّذيَن البلئيأسماء موصولة خاصة، وىي:  (ٔ
 .شتَ رَكة، وىي: َمْن ومالُ أسماء موصولة م (ٕ

   :كالتالي  االسم الموصول الخاص: ىو ما يخصُّ نوًعا بعيِنو

 –للمفرد الُمذكَّر، عاقل أو غير عاقل، مثل: ىذا أحمُد الذي ُتحبُُّو  : اسم موصول خاصذيال
 ىذا الكتاُب الذي ُتحبُّو.

 –: اسم موصول خاص للمفرد المؤنث، عاقل أو غير عاقل، مثل: ىذه فاطمة التي ُتحبُّها التي
 ىذه القصُة التي ُتحبُّها.

ذكَّر، عاقل أو غير عاقل، مثل: ىذان الوَلداِن اللذاِن : اسم موصول خاص للُمثنَّى المُ اللذان
 ىذان المسِجدان اللذان ُتصلي فيهما. –ُتحبُّهما 

: اسم موصول خاص للُمثنَّى المؤنث، عاقل أو غير عاقل، مثل: ىاتاِن الِبنتاِن اللتاِن ُتحبُّهما اللتان
 ىاتاِن القصتاِن اللتاِن تحبُّهما. –

 خاص لجمع الُمذكَّر العاقل، مثل: جاء األوالُد الَّذيَن ُتحبُّهم.: اسم موصول الَِّذينَ 
 اسم موصول خاص للجمع المؤنث، مثل: نجحِت الفتياُت البلئي ُتِحبُّهنَّ. :البلتيأو  البلئي

 

 : يشترُك فيو الُمذكَّر والمؤنث، والمفرد والُمثنَّى والجمع.سم الموصول الُمشتركاال
 للعاقل، مثل: فاز َمْن اسُمو على اسمَك. : اسم موصول ُمشتَرك،َمنْ 
 : اسم موصول ُمشترك، لغير العاقل، مثل: ارَكب ما شئَت من السيَّارات.َما

 َمْن َوَما  -الَّذي الَّتي اللذاِن اللتاِن الَّذيَن البلئي األسماء الموصولة
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 : استخرج األسماء الموصولة من العبارات التالية بوضع خطٍّ تحتها.ٔس
 .مْ ليهِ عَ  أنعمتَ  ينَ راط الذِ صِ  -     .ىهَ ن ْ ي ي َ ذِ الَّ  تَ يْ أَ رَ أَ  -
  .ىذه البنت التي تفوقت - َمن كان تقيا انَ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ثُ ورِ التي نُ  ةُ جنَّ ال كَ لْ تِ  -
  يجتِهُد.الذي  يتفوقُ  -  .البنات البلتي احتجْبن أفضل من غيرىنَّ  -
 وبانِ حبُ مَ  تهدانِ جْ يَ  اللذانِ  البانِ الطَّ  -    .نُ سَ حْ أَ  يَ ي ىِ تِ الَّ بِ  عْ فَ دْ اِ  -
 .اىونَ صبلتهم سَ  عنْ  مْ ىُ  الذينَ  -     أنا الذي ُأطيُع أبي -
 ِاْسَمْع ما تحبُّ من القرآن. -    ال أحبُّ َمْن يكِذُب. -

 كما في المثال.  االسم الموصول: اذُكر استخدام ٕس
 ، عاقل وغير عاقل، مثل: أحمد ىو الذي يسمُع الكبلَم.الذي: للمفرد المذكر -
 ...................................................................... التي:  -
 ......................................................................  اللتان  -
 ......................................................................  الذين  -
 ......................................................................  البلتي  -
 ......................................................................  اللذان  -
 ......................................................................  البلئي -
 ...................................................................... َمن -
 ...................................................................... َما:  -

 : صحّْح الخطأ.ٗس
 الواجب. كتبا  اللتانخالد وعمر ىما  -    نجح. التيعادٌل ىو  -
 سرقت . الذيرأْيُت البنَت  -   أمامك. التياقرأ الكتاب  -
 ب بو .نكت التيالقلم ىو  -   .انتصروا الذيعاد األبطال  -
 اجتهدت . الذيىي  ةُ رُقيَّ  -   َأسَلَمتا. اللذانحضرت البنتان  -
 .تعرفُوُ  التيىل ىذا ىو الشابُّ  -    سينجح  يذاكرالتي  -

 التدريبات
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 : ضع االسم الموصول المناسب.٘س
    .............حضر اسُمو محمد. -

 .............انتصروا في المعركةىؤالءِ  -
  اسمها حفْصة.في المسابقة اركت .............ش -
 جتهدان.الطالبان .........يذاكران مُ  -
   .نالمسلمون ىم.........يحفظون القرآ -
   .تتفوق ........... تجتهد -
   .السمكُة ىي..........تسبح في الماء -
 .الطبيُب ىو.......يُعاِلُج المرضى -
 : ضع دائرًة حول االسم الموصول في العبارات التالية.ٙس
 .إنَّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الل -   .في المسابقة أحمد ىو الذي فاز -
 َمِن التي جاءْت أوال؟ -   .ىذه ىي الفتاة التي فازت بالجائزة -
 ."َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِدين َُّهْم ُسبُ َلَنا" -  .فاطمة و ىاجر ىما اللتان كتبتا الواجب -
 الطبيبُة ىي التي تُعالُج المرَضى.  - مسابقة.ىذاِن الولداِن اللذاِن اجتهدا في ال -
 .نَّ البلتي يتحمَّْلن التعباألمهات ى -   .المعلم ىو الذي يشرح الدرس -
 ُيسبُّْح لل َما في السمواِت وما في األرض. –  ."ضِ رْ ي األَ ا فِ مَ وَ  اتِ وَ مَ ي السَّ ا فِ مَ  وللِ " -

 الحظ استخدام اسم اإلشارة مع االسم الموصول.
 َىِذه التي تلعبُ  -    ذا الذي يلعبُ ى -
 ىاتاِن اللتاِن تلعبان -    ىذان اللذان يلعبانِ  -
 ىؤالِء البلئي يلعْبنَ  -    ىؤالِء الذين يلعبون -
 : ضع بعد اسم اإلشارة اسًما موصوال مناسًبا.ٚس
 ىذه ............ تفهم الدرسَ  -   يفهم الدرسَ ىذا .......... -
 يفهمون الدرسىؤالء ........... -  الدرستفهمان  ىاتان ........ -
 فهْمَن الدرَس.يىؤالِء .......... -  يفهمان الدرسىذان ......... -
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 : اقرأ واحفظ ثم أجب.ٛس
 للشاعر/ مصطفى عكرمة  أمَّاه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اقرأ واحفظ النص في عشر دقائق.  -ٔ
 استخرْج اسًما موصوال من النص. -ٕ
 ا حقُّ األم علينا؟م -ٖ
 ىات من النصّْ ما يدلُّ على المعاني التالية: -ٗ
 نِجُد كلَّ ما ُنحبُّ من ُأمّْنا. -   .مبدون األ للحياة معنىال  -
 األم ُتخفف من قسوة الحياة وشدَّتها. -   يتحقق األمن في وجود األم. -

  

 ا أمَّاهْ يأماه  يجزيك عنا الل

 لوالِك يا أُمَّاهْ  فالعْيُش ما َأْقَساهْ 

 لوالِك ال نحياهْ  واألمُن يا أمَّاهْ 

 إْن تبِسِمي أُمَّاهْ  والَعيُش ما أحبلهْ 

 ا نلقاهْ من أمّْن كل الذي نهواهْ 

 في ِفعل ما نرضاهْ  ما قصَّرْت يوًما

 إْن ِغبِت يا أُمَّاهْ  العمُر ما معناهْ 

 من قلِبنا ندعو ُصْن ُأمَّنا ربَّاهْ 
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 محمود، وأنا عائَشُة.أنَا: للمفرد المتكلّْم، ُمذكَّر وُمؤنَّث، مثل: أنا 

نحن: للُمثنَّى والجمع الُمتَكلّْم، ُمذكَّر وُمؤنَّث، مثل: نحن َوَلداِن، ونحُن أوالٌد، ومثل: نحن بِنَتان، 
 ونحُن بناٌت.

وُيسَتخَدم نحن أحيانًا مع المفرد المتَكلّْم الُمعظّْم نفَسو، مثل قولو تعالى:" إنَّا نحُن نَ زَّلنا عليك 
 بل".الُقرآَن تنزِي

 زِياٌد. أنَت: للمفرد الُمخاَطب الُمذكَّر، مثل: أنَت َوَلٌد، وأنَت عليّّ، وأنتَ 

 أنِت: للمفرد الُمخاَطب المؤنَّث، مثل: أنِت بِنٌت، وأنِت فاطمُة، وأنِت ىبُة.

 أنُتما: للُمثنَّى الُمخاَطب، ُمذكَّر وُمؤنَّث، مثل: أنُتما َوَلَداِن وأنُتما بِنَتاِن.

 جمع الُمخاَطب الُمذكَّر، مثل: أنُتم أوالٌد وأنُتم َشباٌب وأنُتم ُطبلٌب.أنُتم: لل

 أنُتنَّ: للجمع الُمخاَطب المؤنَّث، مثل: أنُتنَّ بناٌت وأنُتنَّ فَ َتياٌت وأنُتنَّ طالباٌت.

 ُىَو: للمفرد الُمذكَّر الغائب، مثل: ُىَو َوَلٌد، وىو َرُجٌل، وىو ُعثماُن.

 ث الغائب، مثل: ِىَي بِنٌت، وِىَي امرأٌة، وِىَي َخِديَجُة.ىَي: للمفرد الُمؤنَّ 

 ُىما: للُمثَ نَّى الغائب، ُمذكَّر وُمؤنَّث، مثل: ُىما َوَلداِن، وُىما بِنَتاِن.

 .ُىم: للجمع الُمذكَّر الغائب، مثل: ُىم أوالدٌ 

 ُىنَّ: للجمع المؤنَّث الغائب، مثل: ُىنَّ بَناٌت.

 

  

  ُىَو ىَي ىما ُىْم ُىنَّ  أَنُتنَّ  أنا نحن أنَت أنِت أنُتما أنُتم الضمائر
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 من العبارات التالية بوضع خطٍّ تحتها. : استخرج الضمائرٔس
 ىي فتاٌة جميلةٌ  -     "دٌ حَ أَ  اللُ  وَ ىُ  لْ قُ " -
 أنِت تحفظين القرأن . -    نحن ُنِحبُّ الل  -
 أنا مسروٌر بنشاطكم . -    أنتما مجتهداِن  -
 نحن نكرم آباءنا . -   نَّ أمهات المستقبل البنات ىُ  -
 ريمٌ أنت رجٌل ك -   ىو يحافظ علي صبلتو  -
 ىم يجتهدون في طلب العلم . -    العلمِ  أىلَ  ونَ رُ قدّْ أنتم تُ  -
 . ودَ هُ العُ  نَ تحفظْ  أنتنَّ  -   عر الشّْ  قراءةَ  يدُ جِ نحن نُ  -
 . "وِ ءامنَّا بِ  حمنُ الرَّ  وَ ىُ  لْ قُ " -    ىما يكتبان واجبهما  -
 كما في المثال.  الضمائر: اذُكر استخدام ٕس
 : ..................نحنُ  -    .والمؤنث : للمفرد المذكرأنا -
 ىما .................... -    ىو ...................  -
 ُىنَّ .................... -    أنتم .................. -
 ىي ................ -    أنَت ................. -
 أنتما ............... -    أنِت .................  -
 : صحّْح الخطأ.ٖس
 أنا ولدان مهذبان -    .و فاطمةُ ى -
 نحن تكتب الواجب  -    أنَت طويلُة  -
 ىما يْحفظن القرأن  -   أنتما تلعبوا بالكرة  -
 أنتن رجال أقوياء  -   ىي ولٌد ذكٌي  -
 ىم طالباٌت متفوقاتٌ  -   أنتم تحفظ القرأن  -
 أنت أحب الل -   ىو أطفاٌل صغار  -
 

 التدريبات
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 .في جملة المناسب الضمير: ضع ٗس
 ......اسُمو ...... -   .اسمي أحمدُ ............. -
 ...... عصفورٌة ...... -   ........... عصفورٌة جميلٌة  -
 ...... رجٌل ........ -   ...........رجٌل كبيٌر  -
 ...... اسمها ....... -   ........اسمي شروق  -
 ....... عالمون ......-   ....... عالمون ناجحون  -
 ......بناٌت ......... -   دباٌت ....... بناٌت مؤ  -
 ......ولدان ........ -   ....... ولدان طويبلن  -
 .ضميرا مناسًبا: ضع بعد اسم اإلشارة ٘س
 فاطمُة.ىذه .............. -   ُمحمٌَّد.ىذا ............. -
 بِنَتاِن.ىاتان ............. -    أوالٌد.ىؤالء .......... -
 .َوَلدانِ ىذان ........... -
 الضمائر كما في المثال. إلىاألفعال التالية  أسند: ٙس

 َمَنعَ  –َسِمَع  –َخَرَج  –َأَكَل  –َنَجَح  –َوَقَف  –َشِرَب 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 نابْ رِ شَ  نحنُ  تِ بْ رِ شَ  أنتِ  تَ بْ رِ شَ  أنتَ  تُ بْ رِ أنا شَ 

 ........ نحنُ  ....... أنتِ  ...... أنتَ  َوقَ ْفتُ أنا 

 ........ نحنُ  ....... أنتِ  ...... أنتَ  نَجْحتُ أنا 

 ........ نحنُ  ....... أنتِ  ...... أنتَ  َأَكْلتُ أنا 

 ........ نحنُ  ....... أنتِ  ...... أنتَ  َخَرْجتُ أنا 

 ........ حنُ ن ....... أنتِ  ...... أنتَ  َسِمْعتُ أنا 

 ........ نحنُ  ....... أنتِ  ...... أنتَ  َمنَ ْعتُ أنا 
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 سم اإلشارة في العبارات التالية.: ضع دائرة حول الضمائر وخطا تحت اٚس
 بناٌت، ُىنَّ ُمؤدَّباٌت.ىؤالء  -
 ُىما مجتهدان. ،ىذاِن ولدان -
 .ىي جميلةٌ  ،ىذه طفلةٌ  -
 ىنَّ جميلتان. ،ىاتان بْنتان -
 .ىو ذكيٌ  ،ىذا ولدٌ  -
 .ىم محترمون ،ىؤالء رجالٌ  -
 .ىما مفيدان ،ىذان كتابان -
 .ىي جميلةٌ  ،ىذه وردةٌ  -
 .ما كبيرتانِ ىُ  ،رفتانىاتان غُ  -
 في المثال.فعال إلى الضمائر كما : أسند األٛس

 َمَنعَ  –َسِمَع  –َخَرَج  –َأَكَل  –َنَجَح  –َوَقَف  –َشِرَب 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 َتاب َ رِ شَ  ُىَما ابَ رِ شَ  ُىَما تْ بَ رِ شَ  ِىيَ  بَ رِ شَ  ُىوَ 

 ........ ُىَما ُىَما....... ...... ِىيَ  َوَقفَ  ُىوَ 

 ........ ُىَما ....... ُىَما ...... ِىيَ  نَجحَ  ُىوَ 

 ........ ُىَما ....... ُىَما ...... ِىيَ  َأَكلَ  ُىوَ 

 ........ ُىَما ....... ُىَما ...... ِىيَ  َخَرجَ  ُىوَ 

 ........ ُىَما ُىَما....... ...... ِىيَ  َسِمعَ  ُىوَ 

 ........ ُىَما ....... ُىَما ...... ِىيَ  َمَنعَ  ُىوَ 
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 : أسند األفعال التالية إلى الضمائر كما في المثال.ٜس
 

 رَِحمَ  -عَ َمنَ  –َسِمَع  –َخَرَج  –َأَكَل  –َنَجَح  –َوَقَف  –َشِرَب 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 : اصنع كما في المثال.ٓٔس

 نحُن َدَرْسَنا اللغة العربية -   ُت اللغة العربيةسْ رَ أنا دَ  -
 نحُن..........اآلية -    أنا َفِهمُت اآلية -
 ...............نحُن....... -    أنا َقرأُت الحديثَ  -
 نحُن...................... -    أنا تعبُت كثيًرا -
 .......................... -    أنا كتبُت الواجب -
 .......................... -    أنا َمِرْضُت اليوم -

 ُتنَّ ب ْ رِ شَ  نْ ُتنَّ أَ  متُ ب ْ رِ شَ  أنُتم ماتُ ب ْ رِ شَ  أنُتما تُ بْ رِ شَ  أنا

 أنْ ُتنَّ........ ....... أنُتم ...... أنْتما َوقَ ْفتُ  اأن

 ........ أنْ ُتنَّ  ....... أنُتم ...... أنْ ُتما نَجْحتُ  اأن

 ........ أنْ ُتنَّ  ....... أنُتم ...... أنْ ُتما تُ َأَكلْ  اأن

 ........ أنْ ُتنَّ  ....... أنُتم ...... أنْ ُتما َخَرْجتُ  اأن

 ........ أنْ ُتنَّ  ....... أنُتم ...... أنْ ُُتما َسِمْعتُ أنا 

 ........ أنْ ُتنَّ  ....... أنُتم ...... أنْ ُتما َمنَ ْعتُ أنا 

 ْمتُ أنا رَحِ  
رررِحْمُت.....

 ........ أنْ ُتنَّ  ....... أنُتم ...... أنْ ُتما
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 : أكمل كما في المثال.ٔٔس

 ِىي قَ َرَأْت ُجزًءا من الُقرآن -   ُىَو قَ َرأ ُجزًءا من الُقرآن -
 ىي ......... إلى نصيحة أبيها -   و اْسَتمَع إلى نصيحة أبيوىُ  -
هُ  -  ىي ......................... -     ُىو زَاَر جدَّ
 ِىَي ......................... -   ُىَو اْكَتَسَب مهارًة جديدةً  -
 ............................. -    ُىَو ناَم ُمبكًرا. -
   ............................. -    ُىو شكر الَل. -

 كمل كما في المثال. : إٔٔس

 ِت إلى الُمصلَّىأنِت ذىبْ  -   الُمصلَّىَت إلى أنَت ذىبْ  -
 ............................ -   َت في الُمصحفِ أنَت َقرأْ  -
 ............................ -    َت اآليةَ أنَت تلوْ  -
 ............................ -   َت اأُلْضِحيةَ أنَت ذبحْ  -
 ............................ -   أنَت َضحَّْيَت ِبَخروفٍ  -
 ............................ -    أنَت أكْلَت كثيًرا -
ًرا -  ............................ -    أنَت نِْمَت ُمبكّْ
 ............................ -    أنَت ِجئَت سريًعا -
 ............................ -    أنَت بِْعَت الدارَ  -
 ............................ -    أنَت دعوَت الل -
 ............................ -    أنَت استقَلْلَت الِقطارَ  -
 ............................ -    أنَت حَلْلَت الدارَ  -
 ............................ -    أنَت َمِلْلَت الُجلوسَ  -
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 : اقرأ ثم أجب.ٖٔس

 للشاعر/ مصطفى عكرمة  أركان اإلسبلم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقرأ واحفظ النص في خمَس عشرَة دقيقة. (ٔ
ٕ) .  استخرج الضمائر من النصّْ
 ما أركاُن اإلسبلِم كما تفهمها من ىذا النص؟ (ٖ
 من الذي يتكفَّل برزق الكائنات؟ (ٗ
 ما ختام أركان اإلسبلم؟ (٘
 ثال.أكِمل كما في الم (ٙ

 فاطمُة ىِي الصاِدقةُ  -   ُمحمٌَّد ىو الصاِدقُ  -
 عائشُة .......................... -   إبراىيم ىو األمينُ  -
 ِىبُة ............................. -   طارُق ىو الشَّاِىدُ  -

 وكتابي منو القرآنُ  ربُّ الناِس ىَو الرحمنُ 

 يأِتي منو كلُّ الرزقِ  َأْوَجد ربّْي كلَّ الخلقِ 

 قال بأنَّ الخالَق يُعبدْ  جاَء إلينا منو محمدْ 

 كي نحيا فيها إخوانا علَّمنا منو األركانَا

 العامِ  وزكاٍة تُعَطى في بصبلة وصَّى وِصيامٍ 

 يخِتُمو الل بغفرانِ  والحجُّ ختاُم األركانِ 

 أْن نعبَد حقِّا خالَقنا أركاُن الديِن تُعلّْمنا

 لُِيحقَّْق فينا اإليمانَ  وبكلّْ ُمفيٍد وصَّانَا
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 المثال.: أكمل كما في ٗٔس

  جمع مؤنث ُمخاَطب جمع ُمذكر ُمخاطب ُمخاَطب )ُمذكر ومؤنث( ُمثنَّى

 أنُتنَّ سِمعُتنَّ األذان  َأنُتم سمعُتم األذانَ  أنُتما َسِمعُتما اأَلذانَ 

 .................. .................. َأنُتما َلِعبُتما كثيًرا

 .................. .................. أنُتما َفِهمُتما الحديثَ 

 .................. .................. أنُتما َحِفْظُتما القصيدةَ 

 .................. .................. أنُتما َسلَّْمُتما على الُمعلّْم

 ما في المثال.: أكمل ك٘ٔس

 مؤنث غائب      مذكر غائب    

 ُىما رَِكَبتا السيَّارة - ُىما رَِكَبا السيارةَ  -
 ُىما .................... - ُىما َعِلما الحقيقةَ  -
 ُىما .................... - ُىما َحصبل على جائزة -
 ......................... - ُىما َفِهما الدرس -
  ......................... - ُىما تابا إلى الل -

 : أكمل كما في المثال.ٙٔس

 ُىنَّ ذَكْرَن الل - ُىم ذكروا الل -
 ُىنَّ ................. - ُىم صبروا على الببلءِ  -
 ..................... - ُىم فتحوا النافذةَ  -
 ..................... - ُىم كتبوا اللَّْوَحة -
 ..................... - ُىم شرحوا القصَّة -
ثُوا بالُفصحى -  ..................... - ُىم تحدَّ
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 تدلُّ على ابتداء الغاية مثل: خرجُت ِمن البيِت.ِمْن: 

 المنِزِل. ِإَلى: تدلُّ على انتهاِء الغاية، مثل: وصلُت إلى

 الَبَدل، مثل: حجَّ ُمحمٌَّد َعن أبيِو.َعْن: تدلُّ على 

 َعلى: تدلُّ على االستعبلء، مثل: صِعدُت على السطِح.

 في: تدل على الظرفية، مثل: قرأُت في الكتاِب.

: تدلُّ على الت قليل والتكثير، مثل: ُربَّ َمولوٍد ليس لو أٌب، ومثل: ُربَّ صائٍم ليس لو من ُربَّ
 يامو إال الجوع والعطش.ص

 الباء: تدلُّ على الُمصاَحبة، مثل: مررُت بَرُجٍل.

 الكاف: تدلُّ على التشبيو، مثل: الطفُل كالحماَمِة.

 الجنَُّة للمؤمنين، والنار للكافريَن.البلم: تدلُّ على االختصاص، مثل: 

 

  

 ُحروف الجر
 ِمْن إَلى َعْن عَلى ِفي ُربَّ باء كاف الم
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 : استخرج حروف الجر من العبارات التالية.ٔس

 . "يطٌ حِ مُ  مْ هِ ائِ رَ وَ  نْ مِ  اللُ وَ " -   ."دٍ سَ مَ  نْ مِ  لٌ بْ ا حَ ىَ يدِ ي جِ فِ " -
 . "ُنِصَبتْ  فَ يْ كَ   الِ بَ جِ الْ  ىلَ إِ وَ " -    . "رٌ ادِ قَ لَ  وِ عِ جْ رَ  "إنَُّو َعَلى -
 . "ةِ وَّامِ الن َّْفِس اللَّ  أُْقِسُم  بِ اَل وَ " -   .ى"ولَ األُ  فِ حُ ي الصُّ فِ ا لَ ذَ نَّ ىَ إِ " -
 . "ينٍ نِ ضَ بِ  بِ يْ غَ الْ  ىلَ عَ  وَ ا ىُ مَ وَ " -   ."ُمْعِرِضينَ  ةِ رَ كِ ذْ التَّ  نِ عَ  مْ هُ ا لَ مَ فَ " -
 ُربَّ َضارٍَّة نافعة . -   ."َوَلَقْد رََءاُه بِاأْلُُفِق اْلُمِبينِ " -
  . ربِ حَ ي الْ فِ  األسدِ كَ   نديُّ الجُ  -   ِلَعْفِوَك فاْحُطِط اأْلَْوزَاَر َعنّْي . -

.ٕس  : أكمل الجملة بعد حرف الجرّْ
 ................. َذَىْبُت إلى -   ن ...............خرجُت مِ  -
 وجْدُت الكتاب علي ........ -   قرْأُت عن ................  -
 أنا ُأَصلّْي في ................ -   أنا أشرُب باليد ............ -

 : ضع حرف الجرّْ في جملة من تأليفَك.ٖس
 ِمْن ............. -   على.............. -
 عْن ............. -   إلي .............. -
 الباء ............. -   في ............... -
 الكاف ........... -   ُربَّ ............... -
 البلم .............. -

.ٗس  : ضع دائرة حول حرف الجرّْ
 وىو باألُُفِق األعلى. -   في بيتنا رجٌل غريٌب.  -
 إنَّ ىذا لفي الصُُّحِف األولى . -  فأْوحى إلي عبده ما أْوَحى. -
 َوَلآلِخَرُة خيٌر َلَك من األولى. -   ر.قادِ لَ  وِ عِ جْ رَ  إنَّو َعَلى -
 فما َلُهْم َعِن التذكرة ُمعِرِضيَن. -  لمثِل ىذا فَ ْليَ ْعَمِل اْلَعاِمُلوَن. -

 التدريبات
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 ثم أجب. واحفظْ  : اقرأ٘س
 

 

 

 

 

 

 
 استخرج حروف الجر من النص. (ٔ
 ىي كلُّ قوٍل حسن أو فعل حسن   بالُحسَنى؟ما المقصود  (ٕ
 كيف نُرِشُد من أخطأ؟ (ٖ
 أكِمل كما في المثال. (ٗ

 نحُن نُرِشُد من أخطأ -  َأنا ُأرِشُد من َأْخطَأَ  -
 نحن............................. -  َأنا أُِقيُم الليلَ  -
 نحن............................. -  أنا أتقبَُّل النصحيةَ  -
 ......................... ........ -  المريضَ أنا أزوُر  -
 ......................... ........ -  أنا أبيُع العمائمَ  -
 ......................... ........ -   أنا أذُكر الل -
 ......................... ........ -  أنا أذىُب للحجّْ  -
 ......................... ........ -  أنا ُأصاِفُح الصديقَ  -
 ......................... ........ -  أِبيأنا أعَمُل مع  -
 ......................... ........ -  أنا ُأِحبُّ أُمّْي -
 ......................... ........ - أنا أستمُع إلى نصيحة عمي -

 الُحسنى درٌب ِلُهداهُ ف بالُحسَنى يأمُرنا اللُ 

 وعلى ما ينفُع أعوانا بالُحسَنى ُنصبُح إخوانَا

 ال نسخُر منو وال نهزأْ  بالُحسنى نُرِشُد َمْن أخطأْ 

 ويعوُد عن الخطِأ األوَّلْ  فالُحسَنى َتجَعُلو يَ ْقَبلْ 

 ونرى عِند الل ثوابا بالُحسنى ُنصبُح أحبابا
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 : اقرأ واحفظ ثُمَّ أِجْب.ٔس

 أُمّ  اْلُحبّْ  ُكلَّ  ِإنَّ  لْ بَ  .. . َمحبٍَّة    ِنَداءُ  أُمّْى

 ِخَضمّ  َبحرٌ  فَ ْيِضوِ  ِفي .. . زاخٌر   َعطَاءٌ  أُمّْى

 األََلمْ  َعنّْى َوَتحمََّلتْ  .. . بِاَلَهنا  أِلَْجِلى َضحَّتْ 

 َسَأمْ  َأوْ  ِضيقٍ  غيرِ  ِمنْ  .. . ُعْمرِىا  ِبَزْىَرةِ  َجاَدتْ 

 الشَّْيمْ  ْسَمىأَ  َوَىِذهِ  .. . اْلجَزاْء  ِمنّْي تَنتِظرْ  َلمْ 

 َعَدمْ  ِمنْ  َخلَق الَبرِيَّةَ  .. . الَّذي يرعاكِ  أُمَّاهُ 

/ اسًما ُمنوَّنًا بالضّم/ اسًما الُمو استخِرج من النص: اسم إشارة/ اسًما موصوال/ حرف جرٍّ  (ٔ
 شمسية/ وآخر الُمو َقمرِيَّة.

 ورٍة ذُِكَرْت ىذه الكلمة؟ما معَنى )البريَّة( في قولو: "خلَق البريَّة من عَدم". وفي أيّْ س (ٕ
 ما معَنى الّشيم في قولو: وىذه أسمى الشّْيم؟ (ٖ
 من الذي خلق البريَّة من عَدم؟ (ٗ
 أكِمل َما يِلي من ِحفِظَك. (٘

 بل إنَّ ُكلَّ........ُأمّ   -   أُمّْي نداُء ............ -
 في فيِضو بحٌر ............ -   أُمّْي عطاٌء ............. -
 وتحمَّلْت عنّْي ............. -    ...........َضحَّت ألجلي ب -
 من غيِر ضيٍق أو ............ -   جادت ب  ........ ُعمرِىا -
 ىذه َأسَمى ...............و  -   لم تنتظر منّْي ............. -
 خلق .................من عَدمْ  -    أمَّاه ............ الذي  -

 

 قتدريبات عامة على ماسب
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 قوَسين.: أكِمل بناًء على مابين الٕس

 )اسم إشارة(      ...........أِبي. (ٔ
 )ضمير(     ............اسُمو خالدٌ  (ٕ
 )ضمير(     .........ُأِحبُّ َأِبي. (ٖ
 )اسم إشارة(      .........أُمّْي. (ٗ
 )ضمير(     ..........اسُمها ِىنٌد. (٘
 )ضمير(     ..........ُأِحبُّ أُمّْي. (ٙ
 )اسم موصول(   .أبي ُىو ............َعلََّمِني الُقرآن (ٚ
 )حرف جر(    ذىبُت ...........الحديقة. (ٛ

 : أكِمل بضميٍر ُمناسٍب.ٖس

 ...........َأشرُب من اإلناِء. -  ................ نَعَمُل في الحديقة. -
َبتانِ  -  ................ َولداِن جميبلِن. -  ................ بنتاِن ُمَحجَّ
 ................ كتْبُتنَّ الواِجب. -  ................ فهمَت الدرَس. -
 ...............اشترْت َحِقيَبتَ ْيِن. -   ..............كَتْبنا السُّؤال. -
 ............تعْبِت اليوَم. -   ...........َأصبَح شابِّا -
 بِنٌت جميلةٌ  ............. -   ............أوالٌد طيبون -

 : أكِمل باسم إشارة ُمناِسب.ٗس

 بكم اشتريَت ......... الكتابَ ْيِن؟ -   م اشتريَت ......... الكتاب؟بك -
    بكم اشتريَت ......... الُكُتَب؟ -
 ىل تعلم أين .........الحديقتان؟ -   ىل تعلُم أيَن ..........الحديقة؟ -
 ىل تعلم أين ...........الحدائُق؟ -
 الصورتان؟ما ................ -    ما ................الصورُة؟ -
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 ثم أِجب.واحفظ : اقرأ ٘س

 الشاعر/ مصطفى عكرمة      ستَّ سنين أصبح ُعمري                                

 

 

 

 

 
 

 استخرج من النص حرف الجر واسم إشارة. (ٔ
 استخرج من النصّْ ما يدلُّ على المعاني التالية. (ٕ

ُر معلّْ   -أنا ُأحيي أىلي في الصباح  -  أنا ُأرضي أُمّْي دائما -َمتيأنا أقدّْ
 أنا أذىب إلى المدرسة وحدي –ُأؤجُّْل عمَل اليوِم إلى الغِد  ال -

 : أكِمل كما في المثال.ٙس

 أنِت تشربين أنَت تشرُب  ِىَي تشربُ  ُىَو يشربُ  نحُن نشربُ  َأنَا َأشربُ 

 ............ ............ ............ ............ ............ َأنَا أسمعُ 

 ............ ............ ............ ............ ............  أنا أقَرأُ 

 ............ ............ ............ ............ ............  أنا أُفوزُ 

 ............ ............ ............ ............ ............ أنا ُأَشاِركُ 

 ............ ............ ............ ............ ............ أنا أتَفاَءلُ 

 ِصرُت أَسوّْي بيدي شعري ُعمري ستَّ سنين أصبحَ 

 يُرضي أمّْي وأبي ِفعلي ِعنَد الصُّبح ُأحيّْي أىلي

 ُأىِدي زىًرا ِلمعلَّْمِتي ِجئُتِك وحِدي يا مدرسِتي

 أرفُع أسأل من ذا الهاِتفْ  َلمَّا أسمُع جرَس الهاتفْ 

 ي طُول الوقتِ ُأرِضي أُمّْ  أكُتب درِسي قبل النومِ 
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 : اقرأ واحفظ ثم أِجب.ٚس

 

 
 

 

 
 

 ، وحرف جرٍّ متصل بضمير.اسَم إشارةٍ ، و استخرج الضمائر من النصّْ  (ٔ
 أكِمْل ما يلي كما في المثال. (ٕ

 ىذه ُأمّْي، ِىي َكبيرةٌ   -   َكبيرٌ   ُىوَ ىذا َأِبي،  -
 ىذه ُأخِتي، ................. -   َو َسعيدٌ ىذا َأِخي، ىُ  -
 ............، .............. -  يقي، ُىو َجميلٌ دِ ىذا صَ  -
 ............،............... -  ىذا ُمعّلِمي، ىو َماِىرٌ  -
 ............،............... -   ىذا َجاِري، ُىَو طَيّْبٌ  -
  ،........................... -  ىذا َخاِلي، ُىَو َخُلوقٌ  -

 : أكِمل كما في المثال.ٛس

 أنُتنَّ تَفَهْمنَ   أنُتم تفهمونَ   َأنُتما تفهمانِ  َأنِت تفَهمينَ  أنَت تفهمُ 

 ...........  ............  ........... ........... أنَت تشرحُ 

 ...........  ............  ........... ........... أنَت تمَزحُ 

 ...........  ............  ........... ........... حُ أنَت ُتَسبّْ 

 ...........  ............  ........... ........... أنَت ُتصلّْي

 وىَو لكلّْ الخلِق إلوُ  خالُق ىذا الكوِن اللُ 

 لوالُه أبًدا ما نحيا أْوَجَد ُكلَّ جماِل الدُّنيا

 كلُّ نعيٍم منو أتانا ىو َموالنا منو ُىدانا

 وىو الخاِلُق جلَّ اللُ  فْهَو الراِزُق ليس ِسواهُ 
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 : اقرأ واحفظ ثُمَّ أِجب.ٜس

 ِبفضِلَك يا أبي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخرج حروف الجرّْ من النصّْ  (ٔ
 لتالية: استخرج من النص ما يُعبّْر عن المعاني ا (ٕ

 لقد حَرص أبي عليَّ ُمنذ الصَّْغر ولم يُقصّْر في تربَيتي -
 يسَعى أبي ويشَقى من أجل أن ُيسِعَدنا -
 يشعُر أبي بالسعادِة واألمِن ُكلَّما ُكنُت سعيًدا -

  

 ما ِسرتُ أُباِىي أينَ  ِبَفضِلَك يا أبي ِصرتُ 

 ولوالُه َلَما كنتُ  َففضُلَك ما لُو حدُّ 

 وما قصَّْرَت في ِكَبري َحَرصَت عليَّ ِمْن ِصَغِري

 لِتُبِعَدِني عن الضََّررِ  ررٍ وَكْم عانيَت من ضَ 

 إذا شاىْدتَني َفرَِحا ُتِحسُّ األمَن والفَرَحا

 لَِتمؤلَ بيَتنا َمَرَحا وََكْم تسَعى وَكْم تشَقى

 َكما قد كنَت ترعانا عاَك اللُ َمْوالنارَ 

 وعافيًة وإحسانا َوزاَدَك ربُّنا فضبًل 
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 : أكِمل كما في المثال.ٓٔس

 ُىنَّ يْقَرْأنَ  ُىم يقرأونَ   ُىما تَقرآنِ   ُىما يَقرآنِ    ُىَو يَ ْقَرأُ 

 ............ ............  ............  ............  يَ ْبَدأُ ُىَو 

 ............ ............  ............  ............ ُىَو َيسَتِمعُ 

 ............ ............  ............  ............ ُىو َيْستَ ْفِتحُ 

 ............ ............  ............  ............ ىو يَ ْعَتِمرُ 

 ............ ............  ............  ............ ُىَو يَهِبطُ 

 ............ ............  ............  ............  ُىَو يُْكرِمُ 

 : صحِّْح الخطأ في العبارات التالية.ٔٔس

 من األسماء الموصولة )ىذا وىذه وىذان وىاتان(. -
 )الذي( اسم إشارة. -
: )ُىو وِىي وىما وىم وىنَّ(. من -  حروف الجرّْ
 .)البلئي( من الضمائر -
 )ُىنَّ( من أسماء اإلشارة. -
 )ىؤالِء( من الضمائر. -
 )على( من األسماء الموصولة. -
 أسماء اإلشارة ىي: ِمْن إلى عن على في ُرب باء كاف الم. -
 ىم ىنَّ  األسماء الموصولة ىي: أنا أنَت أنِت أنُتما أنُتم أنُتنَّ ىو ىي ُىما -
  الضمائر ىي: ىذا ىذه ىذان ىاتان ىؤالءِ  -
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 مثال: 
 بَيتٌ  بِْنتٌ  رَُجلٌ  َوَلدٌ  المفرد

 بَ ْيتانِ  بِنتانِ  رجبلنِ  َوَلدانِ  المثثنَّى ب  )ان(
 بَيتَ ْينِ  بِْنتَ ْينِ  رُجَلْينِ  َوَلَدْينِ  الُمثنَّى ب  )ين(

 
 ن وبالياء والنون.الحظ: نوُن الُمثنَّى دائًما مكسورة باأللف والنو 

 الحظ: الياء في الُمثنَّى بالياء والنون، نضع عليها سكونًا قبلها فتحة.
 

 

 
 َفصلٌ  ِابنٌ  ِفيلٌ  أسدٌ  المفرد

     المثثنَّى ب  )ان(
     الُمثنَّى ب  )ين(

 

 الحظ ماذا يحُدث عند تثنية ما آخره تاء مربوطة.
 َسبُّورَةٌ  تِلميذةٌ  ُصورةٌ  فَتاةٌ  المفرد

 َسبُّورَتانِ  تِلميَذتَانِ  ُصورَتانِ  فتاتَانِ  المثثنَّى ب  )ان(
 َسبُّورَتَ ْينِ  تِلميَذتَ ْينِ  ُصورتَ ْينِ  فَتاتَ ْينِ  الُمثنَّى ب  )ين(

 
 تتحوَّل التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة. -
 ثم ُنضيف عبلمة التثينة، األلف والنون أو الياء والنون -
 نون الُمثنَّى دائما مكسورة. -
 
 

 الُمثنَّى
 ُىَو ما دلَّ على اثنين أو اثنتين بزيادة )ان( أو)ين( على الُمفردِ 

 ىاِت الُمثنَّى من الكلماِت التالية
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 : ىاِت الُمثنَّى من الكلمات التالية باأللف والنون فقط.ٔس

 ُكرسيّّ   –ِكتاب   –ُمدرّْسة  –ُمدرٌّْس  –ُمِديرة  –َمْكَتبة  –َمدَرسة  –نِقاب  –ِحجاب 
........................................................................................... 

 َشمَّاعةٌ  –تُ فَّاحٌة  –مسِجٌد  –بَيٌت  –َشارع  –َسبُّورٌَة  –ُكرَّاسٌة   –َمسطرٌة  –قَ َلم 
........................................................................................... 

 : ىات الُمثنَّى من الكلمات التالية بالياء والنون فقط.ٕس
حٌة  –بِنٌت  –ُسورة  حٌ  –َفبلَّ  ُمصحف  –َمكَتٌب  –َشمعٌة  –طبيبة  –طَبيٌب  – فبلَّ

........................................................................................... 
 ُغبلمٌ  -ُصورٌة  –سماٌء  –َنجٌم  –ِمسماٌر  –ِحجارٌة  –بَ َلد  –داٌر  –فصٌل  –أرٌض 

........................................................................................... 
 : أكمل الجملة بوضع ُمثنَّى باأللف والنون.ٖس
 ىاتاِن............... -    ىذاِن.............. -
 ُىما ................. جميلَتانِ  -   ُىما ............... جميبلنِ  -
 ........... طويلَتانأنُتما ..... -   أنُتما ............ طويبلنِ  -
 فاطمُة وَسلَمى ........ َسريَعتانِ  -  ُمحمٌَّد وخالٌد ........... َسريعانِ  -
 َحبيبُة وُىَدى ......... . بِطيَئتانِ  -  إبراىيم وُعَمُر ........... َبِطيئانِ  -
  ىاتاِن .............. كبيرتَانِ  -  ىذان ................. َكبيرانِ  -
 لة بوضع ُمثنَّى بالياء والنون.: أكمل الجمٗس
 رََأيُت طالَِبتيِن .............. -   رأيُت  طالَِبيِن ............. -
 َمشْيُت مع ُمدرَّْسَتيْن ............. -  َسلَّمُت على ُمدرّْسيِن ............ -
 سمعُت ُسورَتيِن ................. -  سمعُت َصْوتْيِن .................. -
 َأْحَبْبُت بِنتَ ْيِن ................... -  ْبُت َوَلَديِن ..................َأْحبَ  -

 التدريبات
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 : استِمْع إلى الُمفرد من الُمعلّْم ثم ىاِت الُمثنَّى باأللف والنون وبالياء والنون.٘س
 : ضع اسم اإلشارة الُمناسب قبل الُمثنَّى.ٙس
 .ُسورتاِن طويَلَتاِن............. -  ................رُجبلِن َكبيراِن. -
 ............. فتاتاِن جميلتانِ  -  ................. َشابَّاِن جميبلنِ  -
 .............َشَجرتاِن طويَلتانِ  -  ................ شارِعاِن طويبلنِ  -
 ............. طاولِتاِن شديدتانِ  -  ............... ُسوراِن شديدانِ  -
 يلك في الفصل ثم ىات المثنَّى باأللف والنون وبالياء والنون.: استمع إلى المفرد من زمٚس
 : اختر اإلجابة الصحيحة.ٛس
 مضمومة(. -مكسورة  –)مفتوحة  نون الُمثنى دائًما -
 ألف ونون( –تاء مفتوحة  –تتحول التاء المربوطة عند التثنية إلى )ياء  -
 ء ونون( على المفرد.يا –ألف ونون  –كاف نون   –يأتي الُمثنَّى بزيادة )ميم ونون  -
 أربعة (. –ثبلثة  –الُمثنَّى ىو ما دل على )اثنين أو اثنَتين  -
 ابنتاِن( كبيراِن. -ىذان )ابناِن  -
 ىاتاِن( ِطفلتاِن َحسناَوتَاِن. -)ىذان  -
 ىذان( وردٌة جميلٌة. -ىذه  –)ىذا  -
 ُىما( ابناِن عاقبلِن. -ىي  –)ىو  -
 ِن.أنُتم( َوَلداِن جميبل –أنُتما  –)أنِت  -
 اللَّتاِن( َنَجَحا في الُمسابقة -الذيَن  –اللذاِن  –الوَلداِن ُىما )الذي  -
 : ىات الُمثنَّى من الكلمات التالية باأللف والنون وبالياء والنون.ٜس

 سمَّاَعةٌ  –َعُروٌس  –ُفستاٌن  –َوردٌة  –شمسيَّة  –َىِديَّة  –َمقعٌد  –َسرير  –ُغرفٌة 
................................................................................ 

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

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



32 
 

 ثُم أِجب.واحفظ : اقرْأ ٜس

 أنا اإلنسانْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ُمثنَّى باأللف والنون (ٔ  حروف الجرّْ  -استخرج من النصّْ
 اقرأ النص وضع لو ُعنوانًا آخر. (ٕ
 استخرج من النص ما يُعبّْر عن المعاني التالية: (ٖ

 خَلَقني الل ِلعباَدتو -    كرََّمني الل باإليمانِ  -
 لل الشكر على ما رزَقَني -     بالعقلِ َمي ََّزني الل -
 وصَّاِني الل ِبطاَعِتو -   أنا اإلنساُن أجمُل خلق الل -

 ثنّْ الكِلماِت التالية باأللف والنون وبالياء والنون. (ٗ

 ِلسان -ُفؤاد  –َكْون   –عقل  –طاعة  –ِعبادة  –الشكر  –أمٌر  –حياٌة  –الخالُق 

 

 ِنيَأجَمُل خلِق الل تَرا ِإنّْي ُأعَرُف باإلنسانِ 

 وُفؤادي منُو وِلساِني قد ميَّزني اللُ ِبَعقِلي

 فَأنا وْحِدي فيو الباِني َأْوَجد ما في الكوِن أِلْجِلي

نيا  لَيَس َكِمثل يَديَّ يدانِ  بَِيدي أَبني ما في الدُّ

 حيَن ىداني لئليمانِ  رَبّْي الخالُق قد كرََّمني

 ِنيوبطاَعتو قد وصَّا لعباَدتو قد أوَجَدني

 ولو الشكر ِلما أعطاني منو حياتي ولو أمري
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 هل  

 

 مثال: 
 َحائِرٌ  ُمسِلمٌ  فَاِىمٌ  َعالمٌ  المفرد

 حائُِرونَ  ُمسِلمونَ  فاِىُمونَ  عاِلُمونَ  الجمع ب  )ون(
 حائِرِينَ  ُمسِلِمينَ  فَاِىِمينَ  َعاِلِمينَ  الجمع ب  )ين(

 

 مفتوحة.دائًما  جمع الُمذكَّر السالمالحظ: نوُن 
ون، وليس قبلها فتحة كما ال يُوَضع عليها سكبالياء والنون،  جمع الُمذكَّر السالمالحظ: الياء في 

 .في الُمثنَّى بل قبلها كسرة
 

 

 
 َكاِفرٌ  الِعبٌ  َعاِبدٌ  ُمؤِمنٌ  المفرد

     ن(الجمع ب  )و 
     ب  )ين( الجمع

 

 أنَّ جمع الُمذكَّر  السالم ال يأتي من كلمات مؤنَّثة.الحظ 
 و تكسير.الحظ أنَّ ىذا الجمع سالٌم: أي يسَلُم فيو شكُل المفرد دون تغيير أ

  

 جمع المذكر السالم
 ىو ما دلَّ على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده

 من الكلماِت التالية جمع الُمذكَّر السالمىاِت 
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 فقط.بالواو والنون من الكلمات التالية  جمع المذكر السالم: ىاِت ٔس
 ُمشِرك –َساِئل  –فَائٌز  –ُمشَتِرك  –بَائٌع  –ُمحَترٌم  –ُمناِفق  –َعاِدل 

........................................................................................... 
 َمْضروبٌ  -َمعصوٌم  –َمْسُئول  –ناِئٌم  –عاِبٌد  –ُمعَتِمد  –طَائٌع 

........................................................................................... 
 من الكلمات التالية بالياء والنون فقط. جمع المذكر السالم: ىات ٕس

 ُمشِرك –َساِئل  –فَائٌز  –شَتِرك مُ  –بَائٌع  –ُمحَترٌم  –ُمناِفق  –َعاِدل 
........................................................................................... 

 َمْضروبٌ  -َمعصوٌم  –َمْسُئول  –ناِئٌم  –عاِبٌد  –ُمعَتِمد  –طَائٌع 
........................................................................................... 

 والنون. بالواو جمع ُمذكَّر سالم: أكمل الجملة بوضع ٖس
 ...............أنُتم  -    ..............َىُؤالءِ  -
 ............ رِجالٌ  إن َُّهمْ  -   أوالٌد ............ ُىم -
 األصِدقاُء ............... -   .............. اإِلْخَوةُ  -
 الِمصريُّوَن................ -   َن............الُمسِلمو  -
 ....................أوالدٌ  نحنُ  -   .................تبلميذُ  إنَُّكم -
  ................. لنا جيرانٌ  -   ..............ِعنَدنا ُضيوٌف  -
 بالياء والنون. جمع ُمذكر سالم: أكمل الجملة بوضع ٗس
 .............. سمعُت عن تبلميذَ  -   عونَ إنَّ  ............. خاشِ  -
 كثيرينَ ............. جلسُت مع  -  ............ أِطبَّاءَ َسلَّمُت على  -
 ................. ضربُت أوالًدا -  .................. قارِئينَ سمعُت  -

 التدريبات
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 وبالياء والنون. والنون بالواو جمع المذكر السالم: استِمْع إلى الُمفرد من الُمعلّْم ثم ىاِت ٘س
 .أكِمل ممَّا بيَن القوسين: ٙس
 .ىؤالِء( -ىذان  –)ىذه   طيّْبوَن. رِجالٌ ................ -
 .ُىما( -ُىنَّ  –)ُىم    سيُّْئوَن. أصِدقاءُ ............. -
 أنُتنَّ( -أنُتما  –)أنُتم   َماِىران. ُأستاذانِ .................  -
 ُىنَّ( -ُىما  –)ُىْم   تاِن.َصغيرَ ............. فتاتاِن  -
 ىؤالِء( -ىذان  –)ىذا   ُمسِلموَن خاِشعوَن.................  -
 أنُتنَّ( -أنُتما  –)أنُتم    رِجاٌل نَاِصحوَن.............. -
 .من الكلمات التالية والنون وبالياء والنون بالواو جمع المذكَّر السالم: ىات ٚس

 حِسن / َجاِلس / َمْنصور / َحائٌر / رَاِكٌع / َساِجٌد / طاِئعَماِىر  / نَاِصح / ُمدير / مُ 
.................................................................................. 

 .ثم ىات جمع الُمذكر السالم بالواو والنون: ىات الُمثنَّى من الكلمات التالية باأللف والنون ٛس
 حاِمدٌ  –َصغير  –َكبيٌر   –َصاِنع  –ُمَتَميّْز  –َعاِبد  –ُمَتفوّْق  –َعاِدل 

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

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

 .ثم ىات جمع الُمذكر السالم بالياء والنونوالنون  بالياء: ىات الُمثنَّى من الكلمات التالية ٜس
 

 َساِحر –َعرَّاف  –ُمتساِبق  –ُمتفاِئل  –ُمْكَتِشف  –ُمْحَترٌم  –خاِدم  –رَاِحل 

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

................................................................................ 
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 : اقرأ واحفظ ثُمَّ أِجب.ٓٔس

 أَبطاُل البيانْ 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

: جمعين للُمذكَّر السالم  -  اسًما موصوال –الضمائر  –حروف الجّر  –استخرج من النصّْ
 استخرج من النّص ما يُعبّْر عن المعاني التالية:  -

 نحن نرجو الحصول على الَكمال -  من يخَشى الُمحال فهو ذليلٌ  -
 نحن الُمبدعون في كلّْ العلوم والفنون -  نحن ُحماُة الُفصَحى وضمانُها -

 نحُن للُفصَحى ضمانْ  نحُن أبطاُل البيانْ 

 في غٍد َمجَد الزَّمانْ  ِنينْكَسُب الِعلَم لِنب

 تَ َهُب الكوَن ُخُلوَدةْ  قد توارَْثنا َعقيَدةْ 

 أََبَد الدَّىِر جديَدةْ  َوحَدىا جاءْت لَتبَقى 

 نحُن فيو الُمبِدعونْ  كلُّ ِعلٍم، كلُّ فنٍّ 

 للَمَعالي عاِملونْ  َعهُدنا العهُد بِأنَّا

 ما لو يوًما ُحدودْ  َسعيُنا للمجِد سعيٌ 

 داَب ِمن خيِر الُجدودْ  قد َورِثنا العلَم واآل

 نَ ْرَتِجي نْيَل الَكَمالْ  َصاغنا الديُن أُباةً 

 َذلَّ َمْن َيْخشى الُمحالْ  ال نرى يوًما ُمحااًل 
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 جمع ُمذكر سالما بالواو والنون وبالياء والنون:اجمع الكلمات التالية  -

َعدُ  –المتخاِصُم  –الُمعَتِدي  –الُمهِمل  –الَخاِلُد  –الصَّاِنُع  –الُمَتفوُّْق  –الُمبدُِع   الُمب ْ

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

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

 ثنّْ واجمع الكلمات التالية بالياء والنون فقط.( ٗ

 الُمحامي –السَّائُل  -القائلُ  –األَكَرُم  –الصَّاِمُد  –الُمبتِكر  –العامُل  –عتِصُم المُ 

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

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

.................................................................................. 
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 هل  -

 
 ٔمثال

 فَائِزةٌ  ُمسِلَمة طَِبيَبة طَالبةٌ  المفرد
 فَائِزاتٌ  ماتُمسلِ  طَِبيباتٌ  طالِبات الجمع ب  )ات(

 

 : ٕمثال
 ُكتَ يّْبٌ  ِقطارٌ  َعدَّاد َحمَّام المفرد

 ُكتَ يّْبات ِقطاراتٌ  عدَّاداتٌ  حمَّاَماتٌ  الجمع ب  )ات(
 

 ملحوظة: 

 الكلمات الُمنَتهية بتاء مربوطة يتم حذُفها قبل إضافة )ات( -
ى، وىذا ىو الغالب، ولذلَك الجمع باأللف والتاء قد يكون مفرُده ُمَؤن َّثًا كما في األمثلة األولَ  -

 ُيسمَّى بجمع المؤنث السالم.

 وقد يكوُن مفرُده ُمذّكًرا، كما في األمثلة الثانية. -

  

 جمع المؤنث السالم
 ىو كلُّ جمٍع ُأِضيَف إلى ُمفرِده ألٌف وتاء
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 من الكلمات التالية. جمع المؤنث السالم: ىاِت ٔس
 َغسَّاَلة – َمْكَتَبة – ُحْجَرة – َشرِكة – َجنَّة – ُغْرفة – َشَجَرة – تِلِميذة
........................................................................................... 

 َسخَّان -بوتاجاز –تليفون  –َتطبيق  –ِقطار  –َنشاط  -بِنتٌ  –أُمّّ 
........................................................................................... 

 .سالم مؤنثمع ج: أكمل الجملة بوضع ٕس
 ............... ىؤالءِ  -   ..............ىذه  -
 ............ ِنساءٌ  إن َُّهنَّ  - ُمحَترمات ............ سلمُت على  -
 ............... األخواُت  -  .............. فهمُت كلَّ  -
 ................الِمصريَّات -   ............المسِلماُت  -
 ....................نحُن بناتٌ  -  .................تِلميذاتٌ  إنَُّكنَّ  -
  ................. المَعلّْماُت  -  ماىرات.......... عندنا ثبلث  -

 .السالم المؤنثجمع : استِمْع إلى الُمفرد من الُمعلّْم ثم ىاِت ٖس
 .أكِمل ممَّا بيَن القوسين: ٗس

 (.ُىم -ِىي  –ىذان  –)ىذه   .ُمعلّْماٌت ماىراتٌ ................ -
 .(َىذا -ىؤالء  –ىما  –ُىم )    .بَناِتي............. -
 (ىاتانِ  - ىؤالءِ  – ىذه)  .المعلوماُت مفيدة.................  -
 (أنُتما -أنا  –ُىنَّ  –ُىْم )    .ُمَحجَّبات.............  -
 (ماىُ  -ِىي  –أنا  –أنُتنَّ )  .ُمسِلماٌت خاشعاتٌ ................  -
 (ىاتانِ  -ىذه  – ىذان – ىذا)   .الحمَّاماُت َنظيفة............. -

 

 التدريبات
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 .السالم المؤنثجمع : ىات ٘س
 

 َفُخورة -زَىرٌة  –َحديقة  –َصِديقة  –ُمحتَ َرمٌة  –فَاِرَسة  –َشِديدة  -َساِحرة –ُأخٌت 

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

 : استخرج جمع المؤنث السالم من العبارات التالية.ٙس
 ".األنهارُ " جناُت َعدٍن َتْجِري ِمْن َتحِتَها  -
ًرا ِمنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت  - " َعَسى ربُّو إن طلََّقُكنَّ أن يُ ْبِدَلو أزواًجا َخي ْ

 تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَ يَّْباٍت َوأبكارًا".
 "ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن السَّيَّْئاِت". -
َحاُت َيجمْعَن الَقمَح. -  الفبلَّ
 يذُكْرَن الل كثيًرا. التائباتُ  -
 "حاِفظُوا على الصََّلَواِت". -
 " والُمرسبلِت ُعرفًا فالعاِصفاِت عْصًفا" -
 " والنَّازِعاِت َغرقًا". -
 صبلُة العصِر أرَبُع رَْكعاٍت. -

 : ىاِت المفرد من الكلمات التالية.ٚس

 َصاِلُحونَ  –تائِباٌت  –تَائُِبوَن  –َعاِبَداٍت  –َعاِبِديَن  –ُمسِلماٌت  –ُمسِلموَن 

 ُمحجَّباتٍ  –ُمَهنِدسوَن  –َشاِكراٌت  –ُمعَتِصموَن  –ُمسبّْحاٌت  –ُمتطوُّْعون 

 رَاِحُلونَ  –َصانِعوَن  –كاتِباٌت   –َشاِىداٌت  –ُمتعصُّْبوَن  –فَاِرُسوَن 
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 : اقرأ واحفظ ثُمَّ أِجب.ٛس

 لَُغتي أمُّ اللُّغاتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ) :  حروف الجر –اسًما موصوال  -جموع المؤنث السالم استخرج من النصّْ
 استخرج من النصّْ ما يُعب ُّْر عن المعاني التالية. (ٕ
 بغير العربية لن ننال األمنيات -   لُغتُنا العربية أمُّ اللغات -
 من وَعى العربية كان أىَدى الُهداة -  باللغة العربية تتوحَُّد أُمَّتُنا -
 لكلمات التالية:ىاِت جموع المؤنث السالم من ا (ٖ

 كريمة  –رَحيمة  –بَليدة  –حقيبة  –ُمنتقبة  –صديقة  –مكتبة  –آية  –َكِلمة 

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

 َناتٍ َكِلماٍت بَ ي ّْ  أنزَل الل ِبَقْومي

 ُكلَّ ما يَبني الحياةْ  َجَمَع الرحمُن فيها

 أََبًدا أُمَّ اللُّغاتِ  ِمثلما كانْت َسَتبَقى

 فاَق ِسحَر الن ََّغماتْ  َوقُ ُعها تَلقاُه عْذبًا

 ِبها َأْىَدى الُهداةْ  َمْن وَعاىا كان للِ 

 لْن تُناَل األُمنياتْ  َوبغير الضاِد يوًما

 تُبَتنى رغَم الشَّتاتْ  ِميوِبها َوْحَدُة قو 

 أَنَّها أمُّ اللُّغاتْ  حسبُنا منها افتخارًا
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 هل  

 
 ٔمثال

 زىرةٌ  َجْوىرةٌ  طَبيبٌ  طالبٌ  المفرد
ب جمع التكسير  أزىارٌ  رَجَواىِ  أِطبَّاءٌ  ُطبلَّ

 

 : ٕمثال
 َدار بَ َلدٌ  َمسِجد َجَملٌ  المفرد

 ِديار - ُدورٌ  ِببلد مساِجد ِجمالٌ  جمع التكسير
 

 ملحوظة: 

 يأتي جمع التكسير بتغيير صورِة المفرد أو تكسيرِىا، كما تم في األمثلة السابقة. -
وجمع  ال يتمُّ إضافة حرف معين أو حرفين للجمع، كما حدث في جمع المذكر السالم -

 المؤنث السالم. بل يرُِد ذلك الجمع على الصورة التي قالها الَعرب.
 قد يكون للكلمة أكثر من جمع تكسير، مثل: دار. ُتجمع على: ِديار وُدور -
وقد يكون للكلمة جمع ُمذكَّر سالم وجمع تكسير، مثل: عاِلٌم. ُتجمع على: عالِميَن،  -

 وُعَلماء.

 تدريب

 التالية ثم ضعو في جملة. ىاِت جمع التكسير للكلمات

 ِمصباح –مسِجٌد  –شارع  –َشاِىٌد  –رَئيٌس  –قَائٌد  –زَعيٌم  –ِطفٌل  –َصغير  –َكبيٌر 

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

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

 ىو ما دلَّ على أكثر من اثنين أو اثنَتين بتغيير صورة ُمفرده جمع التكسير
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 هل  

 

 

     
 

  : ُيسأل بهما عن مضمون الجملةَىل

 واإلجابة عن السؤال تكون بِنعم أو ال

 

 أيَن: ُيسأل بها عن المكان 
 

 

  َمَتى: ُيسأل بها عن الزمان

 

  كيف: تسأل عن الحال
 

 

 ما وماذا: تسأل عن غير العاقل
 

 
 

  ِلماذا: تسأل عن السبب
 

 قرأُت ثبلثَة ُكُتٍب.   عن العدد، مثل: َكْم كتابًا قرأَت؟ كم: تسأل
 صديًقا ُمؤدَّبًاصاحبُت   ؟أيُّ: لتعيين شيٍء أو شخٍص، مثل: َأيُّ صديٍق صاحبتَ 

 َأنَّى: تأتي بَمعَنى كيَف، والسؤال بها في الغالب للتعجُّب، مثل: َأنَّى ينَجُح الكسوُل!
 قطفها ُعمرُ    َف الزىرة؟، مثل: َمن قطَ َمْن: تسأل عن العاقل

  

 أنَّى َمنْ  -َكْم أيُّ   –ِلماذا  ماذا –َمَتى كيَف  –ىْل أيَن  أدوات االستفهام

 االستفهام ىو طلُب العلِم بشيٍء بأداٍة مخصوصة تعريف االستفهام

 َنَعم أنا مريضٌ  هل أنَت مريٌض؟

 ال أنا لسُت سعيًدا ؟َسعيدٌ هل أنَت 

 أضُعها في ُغرفة المكَتبِ 

 في العاشرِة مَساءً  َمَتى تذىُب للنوِم؟

 أنا ِبخيرالحمُد لل،  حاُلَك؟ َكيفَ 

 رسمُت شجرًة جميلةً 

 كبلَم الل  ألنو كبلُم الل، وأنا ُأحبُّ  ِلماذا تحفُظ القرآَن؟
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 ُجِمعْت في ىذي األبياتْ     ىذه تسعُة أدواتْ 

 

 

 
 

 

     

      

  

 أدوات االستفهامنشيد 

 نفهم أدواِت استفهامْ  شبالْ ا يا أَ يِّ وِ ا سَ يَّ ىَ 

 فاىم أيُّها الساِئلْ  تسأُل َمْن عن العاقلْ 

 ُجِمعْت في ىذي األبياتْ  ىذه تسعُة أدواتْ 

 وعِن العدْد َكْم يا سائلْ  ما/ ماذا غيُر العاقلْ 

 وِلماذا السبب إخواني كيف تسأل عن الحالِ 

 عن زماني ومتى تسألُ  أيَن تسأُل عن مكاني

 ب  ال أو نعم ال تملْ  ثم أخيًرا معنا ىلْ 
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 : استخرج اسم االستفهام من العبارات التالية بوضع خطٍّ تحتها.ٔس

 ماذا َتعَمل؟. -     َمْن أنَت؟ -
 كم عمرك؟  -  لماذا تذىب إلي المدرسة؟             -
 أيَن تسكن؟ -    حبُّ والَدْيَك؟ىل تُ  -
 كيف حالك؟  -  متي تذىب إلي المدرسة؟ -
 أنَّى لِك ىذا؟ -   وما يشعرون أيَّان يبعثون؟ -

 .أكمل الجملة بوضع اسم استفهام ُمناسب: ٕس
 ..........تسُكُن؟ -    .......اسُمَك؟ -
 ..........ُتِحُب؟ -    .......تستيقظ؟ -
 .......تفعل واجبك؟... -    ..........تذاكر؟ -
 ..........يجلس ىنا. -   ........يكون لي غبلم؟ -
 ..........  المسجُد الكبيُر؟ -  .........مرة تُغضُب واِلَدْيَك؟ -

 .االستفهام مع التمثيل: اذُكر استخدام اسم ٖس
 ..................................ما: ............................................. -
 ..............................................................................َمْن:   -
 ...............................................................................أيَن: -
 .............................................................................لماذا:  -
 ...........................متى:................................................... -
 ..........................كم:..................................................... -
 .......................ماذا:....................................................... -
 .............................................................................ىْل : -
 ............................................................................ أيَّاَن : -

 التدريبات
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 .في اسم االستفهام : صحّْح الخطأٗس
 َمَتى بيُتَك؟ -      َمْن اسُمَك؟ -
 لك؟أين حا -      كيف عمرك؟ -
 كم تفعل؟  -     أيَن ساعًة تُذاكُر؟  -
 ؟َمْن َعَمُلكَ  -     ِلماذا اسُم أخيَك؟ -

 : أكِمل المثال بعد أداة االستفهام.٘س
 كم ..................؟  -   ماذا....................؟ -
 متي....................؟ -   أين.....................؟ -
 ىل.....................؟ -   لماذا....................؟ -
 َمن.......................؟ -   أنّْى.....................؟ -
 أيَّان.......................؟ -   كيف....................؟  -

 : اقرأ العبارات التالية واستخرج منها اسم االستفهامٙس
 َلٌد.وَ  وُ وُن لَ كُ أنَّى يَ  -
 .ةِ امَ يَ قِ الْ  مُ وْ ي َ  يَّانَ أَ  ونَ لُ َيْسأَ  -
 .رٍ جْ ى حِ ذِ لِ  مٌ سَ قَ  كَ لِ ي ذَ فِ  لْ ىَ  -
 َىْل أتاَك ًحِديُث ُموَسى. -
 يسألونك عن الساعة أيان ُمرساىا. -
 َوَما يُْدريَك لعلَّو يزَّكَّى. -
 َىْل ثُ وَّْب الكفَّاُر َما كانوا يَ ْفعُلوَن. -
 يَا َأي َُّها اإِلنساُن َما َغرََّك بربَّْك اْلكريِم. -
 ُث اْلُجُنوِد.َىْل َأتَاَك َحِدي -
يِن. -  َوَما َأْدراَك َما يَ ْوُم الدّْ
يٌن. -  َوَما َأْدراَك َما ِسجّْ
 َفَمْن يَعمْل ِمثقاَل ذرٍَّة خيًرا يَ َرْه َوَمْن يعمْل ِمثقاَل ذرٍَّة شرِّا يَ َرْه. -
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د الُمسَتفَهم عنو كما في المثال.ٚس  : حدّْ
 القراءة.      ماذا قَ َرَأَت؟ -
 .الَفْهم      ىل فهمُت؟ -
 .......................      أين تسُكن؟   -
 .......................      متى ِجئَت؟ -
 .......................      ما اسُمك؟ -
 .......................     كم عدد أوالِدَك؟ -
 .......................     ىل ُتِحبُّ العصيَر؟ -
 .......................      َمْن طَبيُبَك؟ -
 .......................      أيَن المسجُد؟ -

 .باالستعانة باإلجابة : صحح الخطأ في أداة االستفهامٛس
 ِجُت ُمنُذ ساَعَتين. ..................................  كم ِجئَت؟ -
 ىم َخمسُة أصدقاء .................................. متى عدد أصدقائَك؟ -
  اسمي َكريمٌ  ..................................  أيَن اسُمَك؟ -
 ِبَخمسيَن ُجنيًها .................................. ِبَمَتى ىذه السيارة؟ -
 أنا بخير، الحمد لل ..................................  ىل حاُلَك؟ -
 نعم أنا بخير. ..................................  َمْن أنَت بخيٍر؟ -
 ال، ليس ىذا ُكرسّيا ..................................  ذا ُكرسيّّ؟متى ى -
 سوف أصليو في المسجد .................................. كم سُتصلّْي العصر؟ -

 قرأُت خمَس ُسَورٍ  ..................................  أيَن سورًة قرأَت؟ -
 ال، ىذا ِكتابٌ  ..................................  َمْن ىذا ُشبَّاك؟ -

 .ضع جوابًا عن كلّْ ُسؤال ممَّا يلي: ٜس
 .........................................    ؟ما اسُمكَ  -
 .........................................    كم ُعمُرَك؟ -
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 .........................................    أيَن تسُكن؟ -
 .........................................   َمتى ِجئَت إلى ُىنا؟ -
 .........................................   أيَن سُتصلّْي المغرب؟ -
 .........................................    ىل ىذا كتاُبك؟ -
 .........................................   ىل ىذه حقيَبُتَك؟ -
 .........................................  ؟ة، وأنتَ أنا أدرُس اللغَة العربي -
 .........................................  أنا ُأِحبُّ لُغة القرآن، وأنَت؟ -
 .........................................   َأنا ُأطيُع واِلَديَّ، وأنَت؟ -
 .........................................   كم عدد إخَوِتَك؟ -
 .........................................   كم تحفظ من القرآن؟ -
 .........................................   أيَن تعلَّمَت القراءة؟ -

 : ضع ُسؤاال لكلّْ جواب ممَّا يلي.ٓٔس

 أنا اسِمي فاطمة.  ؟......................................... -

 ُعمري َعشُر َسَنواٍت.  ........................؟................. -

 بيتي في شارع السوق.  .........................................؟ -

 نعم، أنا ُأحاِفُظ على الصبلِة.  ؟......................................... -

 جزاٍء من الُقرآن.أنا أحفُظ ثبلثَة أ  .........................................؟ -

 أنا ُوِلدَت يوَم الثبلثاء.  .........................................؟ -
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 : اقرأ واحفظ ثم أجب.ٔٔس

 تقول ألمها أسماء

 

 استخرْج من النصّْ أدوات االستفهام. (ٔ
ٕ) .  استخرْج حروف الجرّْ
 أمل –َجنَّة  –العين  –األّم  –موِعد  –ىات ُمثنَّى الكلمات التالية: الفوز  (ٖ
 ار الخلد؟ وما جمع كلمة دار؟ لها جمعان: ............................ما المقصود بد (ٗ
 ىات من النصّْ ما يُعبّْر عن المعاني التالية. (٘
 الجنُة موعد الشهداء ومطلُبهم. -
 الل يُدخل الشهداء جنَّاتو الخضراء. -

  

 تق                          وُل ألُمّْه                          ا أس                          ماءْ 
 

 وتس                         أُلها ص                         باَح مس                         اءْ  
 ِلم                        اذا ال يع                        وُد أِخ                        ي؟ 

 
 وأي                        َن ُيس                        افُر الشُّ                        هداْء؟ 

 وتس                            أُلها بِ                            بل َمل                            لِ  
 

 ل                   يَس ُىن                   اَك م                   ن أم                   ِل؟أ 
 وُتخِف                     ي األمُّ ف                     ي عَج                     لٍ  

 
 ُدُم                        وَع الع                        يِن باس                        تحياءْ  

 أِجيب                     ي اآلَن، ل                     يَس غ                     ًدا 
 

 فلس                           ِت ص                           غيرًة أب                           َدا 
 أحقِّ                              ا إنَّ                              و ُوِح                              َدا 

 
 ُىنالِ                            َك جنَّ                            ٌة فَ ْيح                            اءْ  

 َفَض                        مَّْتها إل                        ى الص                        درِ  
 

 ودم                           ُع ُعيوِنه                           ا يج                           ري 
 وقال              ْت: ف              ي الرُّب              ا الُخض              رِ  

 
 ص                         حُبو أحي                          اءْ أخ                         وِك و  

 ألنَّ الف                                     وَز موع                                     ُدىم 
 

 وداُر الُخل                                       ِد َمطل                                       ُبهمْ  
 ف                                           نَّ الل يُ                                          دِخُلهمْ  

 
 إل                           ى جنَّاتِ                           و الخض                           راءْ  
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 وىي تنقسم إلى أقسام كالتالي: الضمائر المتصلة تلحق آخر الكلمة، 

 اب وأخواتُها: َك، ِك، ُكما، ُكْم، ُكنَّ كاف الخط (ٔ
 د ُمخاطب ُمؤنثلُدِك: مفر ب -   ُمفرد ُمخاطب ُمذكر:بَلُدكَ  -
 بلدُكما: ُمثنى مخاطب مؤنث -   بلدُُكما: ُمثنَّى مخاطب ُمذكر -
 بلدُكن: جمع ُمخاطب مؤنث -   بلدُكم: جمع مخاطب ُمذكر -
 ىاء الغائبة وأخواتُها:  ُو، ُىا، ُىما، ُىم، ُىنَّ  (ٕ
 بلُدىا: مفرد غائب مؤنث -   بَلُده: مفرد غائب ُمذكر -
 بلدىما: مثنى غائب مؤنث -   بلُدىما: ُمثنى غائب ُمذكر -
 بلُدُىنَّ: جمع غائب مؤنث -   بلُدىم: جمع غائب ُمذكر -
 ياء المتكلم، مثل: بَ َلِدي: للمفرد المتكلم ُمذكر ومؤنث. (ٖ
ِت(، فتقول: أنا   -َت  –ثبلثُة أشكال)ُت  ولهاتاُء الفاعل، وىي تاء تلَحق آخر الفعل،  (ٗ

أنِت كتبِت. وقد تلحق بها عبلمة التثنية أو الجمع، فتقول: أنُتما   –أنَت كتبَت  –كتبُت 
 أنُتنَّ كتبُتنَّ  –أنتم كَتبُتم  –كَتبُتما 

 .الَمْوز نَ فتقول: الفتياُت يأُكلْ نُون النسوة، وىي ضمير جمع اإلناث،  (٘
 وشرِبْ َنا -فتقول: َنحُن أكلَنا جمع المتكلّْمين،  نا الفاعلين، وىي ضمير (ٙ
 نو فتقول: ُىم يشربواو الجماعة، وىي ضمير جمع الغائب،  (ٚ
 نِ ا، وُىما يشربَ افتقول: ُىما َشرِبألف االثنين، وىو ضمير الُمثنَّى الغائب،  (ٛ
 نَ يفتقول: أنِت تشربِ ياء الُمخاطبة، وىي ضمير الُمخاَطب المؤنث المفرد،  (ٜ

  

 َولُدكَ  -َعَرَفَك  –ىي الضمائر التي تتصل بالكلمة، مثل الكاف في: ِمنَك  الضمائر المتصلة
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 ضمائر المنفصلة وما ُيساويها ُمتصبلجدول لل

 ما ُيساويو ُمتصبل الضمير المنفصل
 أنا َكتبتُ  –تاء الفاعل)ُت( مثل: قَ َلِمي  –ياء الُمتكلّْم  َأنَا

َنا –نا الفاِعلين، مثل: قَ َلُمنا  َنحنُ   نحُن كَتب ْ
 أنَت كتْبتَ  –وتاء الفاعل)َت(، مثل: قلُمَك  –كاف الخطاب)َك(  أنتَ 
 أنَت كتْبتِ  –وتاء الفاعل)ِت(، مثل: قلُمِك  –كاف الخطاب)ِك(  أنتِ 
 أنُتما كتْبُتما –وتاء الفاعل)تُما(، مثل: قلُمُكما  –كاف الخطاب)ُكما(  أنُتما
 أنُتْم كتْبُتمْ  –وتاء الفاعل)تُْم(، مثل: قلُمُكْم  –كاف الخطاب)ُكْم(  أنُتم
 أنُتنَّ كتْبُتنَّ  –ُتنَّ(، مثل: قلُمُكنَّ وتاء الفاعل) –كاف الخطاب)ُكنَّ(  أنُتنَّ 
 ُىَو َكَتبَ  –ال شيء مع الفعل، مثل: قَلُمُو  -ىاء الغائب) ُو( ُىوَ 
 ِىَي َكَتَبتْ  –تاء التأنيث، مثل: قَلُمَها  -ىاء الغائب) َها( ِىيَ 
 َبَتاُىما َكَتَبا وُىما َكتَ  –ألف االثنين، مثل: قَلُمُهَما  -ىاء الغائب)ُىما( ُىَما
 ُىْم َكَتُبوا –واو الجماعة، مثل: قَلُمُهْم  -ىاء الغائب)ُىم( ُىم
 ُىنَّ َكَتْبنَ  –نون النسوة، مثل: قَلُمُهنَّ  -ىاء الغائب)ُىنَّ( ُىنَّ 
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 : ضع خطِّا تحت الضمير المتصل في العبارات التالية.ٔس

 " إذا زُلَزلِت األرُض زِلَزاَلها". -
 إنَّو كان غفَّارًا. فقْلُت استغفروا ربكم -
 إنَّو كان غفورًا رحيًما. -
 شارِِكي أُمَِّك في أعماِلها. -
 إنَّا أعطيناك الكوثر. -
 سارعوا إلي مغفرٍة مْن ربّْكم. -
 اعَمُلوا علي مَكانَِتُكم إنّْي عامٌل. -
 رأْيُت فراشًة لونها جميل. -
 كأنَّهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشيًة أو ُضحاَىا. -
 م الطير.كأنَّ علي رؤسه -
 فأكثروا فيها الفساد. -

 : ضع خطِّا تحت تاء الفاعل وخطَّين تحت تاء التأنيث في األمثلة التالية.ٕس
 فاطمُة كتبِت الواِجَب. -          أنا كتبُت الواِجب. -
 محمٌد قرأَت اليوَم شي ء؟ -        قرأُت عن حياة الرسول.  -
 مَع أبيها.ىَي سافَرْت  -        أنَت سافْرَت مع أبيَك. -
 رأْيُت شجرًة كبيرًة . -        ذاكرْت زىراُء دروسها.  -
 ْيَت اليوَم علي رسول الل؟َصلىْل  -   ىا .اطغو كذبْت ثموُد ب -

 : ضع خطِّا تحت نا الفاعلين في األمثلة التالية.ٖس
   ".قويمٍ تَ  نِ حسَ ي أَ فِ  " لقد خلقنا اإلنسانَ  -
 ا .اتً بَ سُ  مْ كُ مَ وْ ا ن َ نَ لْ عَ جَ وَ   -
      . ةً اعَ مَ جَ  رَ جْ فَ ا الْ نَ ي ْ لَّ صَ  -

 التدريبات
 



53 
 

 ا.اجً جَّ اًءا ثَ مَ  تِ ارَ صِ عْ مُ الْ  نَ ا مِ نَ لْ زَ ن ْ أَ وَ  -
 تحاورنا اليوم مع ُمَعلُّْمنا عن حياة رسول الل . -
 .يرُ صِ مَ الْ  كَ يْ لَ إِ ا وَ نَ ب َّ رَ  كَ انَ رَ فْ ا غُ نَ عْ طَ أَ ا وَ نَ عْ مِ وا سَ الُ قَ وَ  -
 .إنَّا وجدنا البيت مغلًقا -
 ي دار ابن حزم؟ماذا تلعلَّمَنا ف -
 أوالد . سبعةَ  ا اليومَ نَ ب ْ رَ ضَ لقد  -
 .يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ ا الصّْ نَ دِ ىْ اِ  -
 .ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ  ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ خِ ي اآْل فِ وَ  ةً نَ سَ ا حَ يَ ن ْ ي الدُّ ا فِ نَ ا آتِ نَ ب َّ رَ  -

                                                        . باالستعانة بالضمير المنفصل صل: أكمل بضمير متٗس
 )ُىو(    المسجد كبيٌر، أنا صلَّيُت ِفي .... -
 )نحن(    ....، نحن نعيش فيو. ىذا بْيت -
 )أنُتم(     ....... حافظوا علي كتاب -
 )أنا(     ......... أنا أحب مدرست -
 )ُىما(    .......واجبَ  الولدانِ  كتبَ  -
 )أنَت(     ......... علي كتاب ظْ حافِ  -
 )أنُتنَّ(     رْبَن عصيَر...........اش -

 : استخرج ياء المتكلم من األمثلة التالية.٘س
 والِدي ُيحبُّ العَمَل.  -
 نصحني أبي باحترام الكبير . -
 ىل تستطيع أن تشاركني في مسابقة اليوم . -
 أعجبني اليوم قراءة محمد في القرآن . -
 حدثني معلمني عن فضائل عمر الفاروق . -
 ضعفاء .سرني إنصافك لل -
                                                                                                                 أكرمني المعلم الجتهادي .                                                                                                      -
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 الخطأ في الضمائر المتصلة. : صحّْحِ ٙس
 ىي كَتَبُت الواجب سريًعا . -    نحن خرَجْت من البيِت. -
 أنتم ُتِحُب رسوَل الل . -    نحن رأْيَت فقيرا جائًعا . -
 األوالد ذىبن إلي المدرسة . -    .النساء يربوا أوالدىن -
 حنان ذاكَرُت دروسها . -    الولدان يلعبوا بالكرة . -
 أنا قرْأَت قصًة جميلًة . -   ف المسجد . المسلمون يصلين -

 .بوْضِع خطٍّ تحتها : استخرج نون النسوة من األمثلة التاليةٚس
 النساُء يشرْبَن العصيَر. -
 الُمحجََّباُت يَقَرْأَن الُقرآن. -
 المتفوقات سافرن للعمرة . -
 العاقبلت يفهمن اإلسبلم . -
 ن يتم الرضاعة .والوالدات يرضعن أوالدىن حولين كاملين لمن أراد أ -
 المتفوقات ذاكرن دروسهن . -
 المؤمنات يرتدين الزي اإلسبلمي . -
 اجلسن مع الصالحات تفزن بالجنة . -

 .مع ِذكر اسِمو : ضع خطِّا تحت الضمير المتصل في األمثلة التاليةٛس
 .سارعوا إلي مغفرة من ربكم -
 .المحمدان نجحا في االمتحان -
 .قطْفُت وردًة من البستان -
 .حابو مهذبونمحمد وأص -
 .بالصبلة عليكَ  -
 .أعاننا مدرسنا في تلخيص األبحاث -
 .الطبلب يذاكرون جيًدا -
 .الحرية يطلبها األحرار -
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 : استخرج كاف الخطاب وأخواتها من األمثلة التالية.ٜس
 ." وما أدراَك ما القارعُة" -
 " لعلَُّكم تفِلحوَن". -
 .ُيْسِعُدِني َأْن ُتخِلُصوا ِفي َعَمِلُكمْ  -
 .ي اجتهاُدِك في االمتحانِ َيسرُّنِ  -
 .ى اللوَ قْ ت َ أذَكّْرُُكما بِ  -

 :اقرأ واحفْظ ثم أِجب. ٓٔس

 نعمة التفكير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقرأ واحفظ النّص في خمس عشرة دقيقة. (ٔ
 استخرج من النص حروف الجر. (ٕ
 استخرج األسماء الموصولة (ٖ
 استخرج الضمائر المتصلة والمنفصلة. (ٗ

 نيُر لعقلنا السُُّببَل تُ  نَرى في الكوِن آياتٍ 

 فتلمؤلُ قلَبنا أَمبل وبالتفكير نُدرُكها

 العمبللُِتحسَن َدَعْتَك  إذا أبصْرَت روَعَتها

 وال ُىو جاَء ُمرَتجبل فلم يُك خلُقها عبثًا

 بِأمر الل قد َكُمبل فنعلُم أنَّها خلقٌ 

 تُناِدي ُكلَّ َمن َعِقبل وأبدَع فيو أسرارًا

 فَيجِني السعَد َمن وصبل فَ ُتوصُلو ِلُمبِدعها

 وما أشقى الذي َجِهبل فَيا فوَز الذي ُىِديَ 
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  ثم أجب. واحفظ: اقرأ ٔس

 كلُّ شيٍء حيٍّ كان

: حروف الجر  (ٔ  الضمائر المتصلة -إشارة اسم -استفهام أداة –استخرج من النصّْ
 .الِحْظ وأكِمْل كَما في المثال (ٕ
 الِبَحاُر تَ ُثور -   البحراِن يَ ُثورَانِ  -  البحُر يُثورُ  -

 البحار: ِىي ألنها جمع غير عاقل -  البحران: ُىما -   البحر: ُىوَ 

 الرَّْجاُل يصومونَ  -  الرَُّجبلن َيُصوَمانِ  -  الرَُّجُل يُصومُ  -
 )جمع عاقل(الرّْجال: ُىم -  الرُجبلِن: ُىمَا -  الرجل: ُىوَ 

 األوالُد.............. -  الَوَلَداِن........... -  َيْجِلسُ  الَوَلدُ  -
  النتائُج.............. -  النِتيجَتان ......... -  النِتيَجُة تظهرُ  -
 ..........الُكُتُب ... -  الكَتاباِن .......... -  الِكتاُب يحَفظُ  -

 ك                     انْ   ح                     يٍّ  ش                     يءٍ  لُّ ُك                     
 

 نس                         انْ أو إِ  نب                         اتٍ  نْ ِم                          
 ج                   واءْ ف                   ي األَ  ل طي                   رٍ ُك                    

 
 الم                اءْ  تح                تَ  ش                يءٍ  ك                لُّ  

 بلهْ عُ                        ا ق                       د ج                      لَّ نَ                      ب ُّ رَ  
 

 اهْ وَّ َس                      دْ قَ                      ي                     اهٍ ن مِ ِم                      
 يث                   ورْ  البح                   رَ  رأي                   تَ  ى                   لْ  

 
 يس                 يرْ  النه                 رَ  ى                 ل رأي                 تَ  

 األس                                       ماكْ  أس                                       رابَ  نَّ إِ  
 

 اكْ وذَ  ذا الم                     اءِ ى                      تح                     تَ  
 ونب                                            اتْ  رعٌ ه                                            ا زَ لَ وْ حَ  

 
 اتْ تَ                 قْ ت َ  راح                 تْ  دْ قَ                  ن                 وُ مِ  

 ك                     انْ   ح                     يٍّ  ش                     يءٍ  لُّ ُك                      
 

 نس                         انْ أو إِ  نب                         اتٍ  نْ ِم                          
 ج                   واءْ ف                   ي األَ  طي                   رٍ  لُّ ُك                    

 
 الم                اءْ  تح                تَ  ش                يءٍ  ك                لُّ  

 بلهْ عُ                        ا ق                       د ج                      لَّ نَ                      ب ُّ رَ  

 
 
 
 
 

 اهْ وَّ َس                      دْ قَ                      ي                     اهٍ ن مِ ِم                      
 

 تدريبات عامة على ماسبق
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ُعدُ  -  البُ ُيوُت.......... -  البيَتاِن............ -  البيُت يَ ب ْ
 الَعصافيُر........ -  الُعصُفوراِن........ -  الُعْصفوُر يُنِشدُ  -
 اأُلُسوُد.......... -  األسداِن ......... -  األَسُد يجري -
 ..........اأَلِطبَّاءُ  -  الطَّبيباِن ......... -  الطَّبيُب يُعاِلجُ  -
 الشُُّيوُخ.......... -  الشَّيَخاِن ......... -  الشيُخ يقرأُ  -
 األساتَِذُة.......... -  اأُلسَتاَذاِن........ -  اأُلْسَتاُذ يشرحُ  -
 ىاِت مثنَّى الكلمات التالية وضع الُمثنَّى في جملة. (ٖ
 ..........البحر: ................... - شيء: ............................. -
 َسَمكة: ............................. - النهر: ............................. -
 إنسان: ............................. - طائر: ............................. -

 : صحّْح الخطأ فيما يلي.ٕس

 ىذا طَبيباِن َماىَراِن. (ٔ
 ىذه قريَتاِن كبيَرتاِن. (ٕ
 َرحيٌم. أنا وخالٌد صديَقانِ  (ٖ
 ىذه ُغرفة أخي التي كلمُتَك عنو. (ٗ
 من الفصل؟َمن الولداِن اللتاِن خرَجا  (٘
 من أيّْ الببلِد أنِت يا ُعمُر؟ (ٙ
 ُكْن سابًقا إلى الخيراِت يا فاطمُة. (ٚ
 لقد كان أبي عطوفًا، ُىَو اسُمُهم عماٌد. (ٛ
 كم معَك من النقوِد الذين أعطيُتها لك؟ (ٜ

 .يُت منُو المبلبَس في األسبوع الماضيبلئي اشتر ِن الاىذان ُىما التاِجرَ  (ٓٔ
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 : اقرأ ثم أِجب.ٖس
 ُجحا والخروف

 : يا زوَجتي، ما رأُيِك لو نشتِري خروفًا َسميًنا نذبُحو في عيد األضحى؟ُجحا
 : نِعم الرأُي يا ُجحا.زوجتو

 ُجحا يذىب إلى السوق لشراء الخروف
 : ِبَكْم ىذا الخروف؟ُجحا
 : بخمسين ِدْرىًما.البائع

 : َتفضَّل.حاجُ 
روا في حيلٍة، أن يُوِىموا ُجحا  وعاد ُجحا بالخروف فرآة أربعة ُلصوص، فأرادوا أن يسِرقوه، ففكَّ

 أنَّو قد اشترى كلبًا وليس خروفًا، وحينَها يترك ُجحا الخروف، فيأُخُذه اللصوص
 : ما ىذا الكلُب الجميل الذي تربطو بيدك؟ ِبكم اشتريَتُو؟اللصُّ األول

 ىذا ليَس كلًبا، إنَّو خروٌف، أال تراه؟: ُجحا
 : ىل اشتريَت ىذا الكلَب لتحمَي نفَسَك من اللصوص؟اللصُّ الثاني

 : أستغفر الل، ىذا خروٌف وليس كلًبا.ُجحا
 : ما ىذا الكلُب يا ُجحا؟ كان عليك أن تشترَي خروفًا لتذبَحو في العيد وليس كلًبا.اللص الثالث

 ال بالل، َأَعِميْت أعُين الناس؟ فترى خروفي كلًبا.: ال حوَل وال قوة إُجحا
م ىذا اللص الرابع  الكلَب ىديًَّة لكبير التُّجَّار؟: ىْل سُتقدّْ

 : كلُّ الناس يرْوَن خروِفي كلًبا، لقد غشَِّني البائُع، اذىب أيُّها الكلُب بعيًدا عنّْي.ُجحا
 ل أن يأخَذُه أحٌد غيُرنا.: لقد ترَك ُجحا الخروف، ىيَّا نأخذه بسرعة قباللصوص

 
 احِك القصََّة بُأسلوِبَك بالعربية الُفصَحى. (ٔ
 استخرْج من النصّْ أدوات االستفهام. (ٕ
ٖ) .  استخرج من النصّْ حروَف الجرّْ
 استخرج من النص الضمائر المتصلة. (ٗ
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 استخرج أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة. (٘
 أكِمل َكَما في المثال. (ٙ
 َىَذيِن َخُروفَ ْينِ  -  روفَانِ َىَذاِن خَ  -   ىذا َخروفٌ  -
 ................. - .............. -   َكَتابٌ ىذا   -
 ................. - .............. -   َىذا َجَملٌ  -
 ................. - .............. -    ىذا َوَلدٌ  -
 ................. - .............. -   ىذا بَيتٌ  -
 ................. - .............. -   ىذا فُنُدقٌ  -
 َىاتَ ْيِن حِديَقَتينِ  - َىاتَاِن َحِديَقتانِ  -   َىِذِه َحديَقةٌ  -
 ................. - .............. -   ىذه ُسورةٌ  -
 ................. - .............. -   ىذه قصَّةٌ  -
 ................. - .............. -   ىذه ُعلَبةٌ  -
 ................. - .............. -    ىذه دارٌ  -
 ................. - .............. -   ىذه َعينٌ  -
 أكِمل بما ىو مطلوٌب بين القوَسين. (ٚ
 )اسم إشارة(     ..............َخروفَاِن. -
 )اسم موصول(   ُأِحبُّ صديقي ............ ُيحبُِّني. -
 )ضمير(  التفكير الصحيح.........السبيُل إلى النجاحُ  -
 )اسم استفهام(    ..............تضحُك كثيًرا؟ -
 )حرف جر(    القطَّة تجري ........... الشارع. -
 )ُمثنى بالياء والنون(   صلَّينا العشاء مع ................ -
 )جمع مذكر بالواو والنون(    ................يصومون رمضان. -
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 : اقرأ واحفظ ثم أِجب.ٗس

 أدَّبَنيأدَّبَني ديني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولكلّْ ُمفيٍد أرَشَدني أدَّبَني ديني أدَّبَِني

 ولكلّْ كماٍل قرَّبَني يسَّر لي أسباَب التقَوى

 ما أعَظَم فضَلَك يا ِديني

 وأقوُل ُأِحبَُّك يا أََبتِ  ِح ُأَحيّْي واِلَدِتيفي الصُّب

 أِلنَاَل العلَم ِبمدَرَسِتي وَأسيُر ِبَدْرِبي ُمنَتِبًها

 َوِبذلك يأُمُرِني ديني

 وبُِنصرِة أصحاِب الحقّْ  وصَّاِني ديني بالصّْدقِ 

 َوُأعاِمل غيِري بالرّْفقِ  ال َأقَرُب ما ال ينَفُعني

 ينيفالرفُق أساٌس في دِ 

 َفَجِمُع ِصحاِبي َأحباِبي بالبسَمِة ألَقى أصحاِبي

 ال أْبَدأ صحِبي ِبِعتاِبي ال أكُتم عنهْم معرفةً 

 وِبَهذا يأُمُرِني ديني
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 : اقرأ واحفظ ثُمَّ أِجب.٘س

 فضل كتاب الل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َفِعشنا فيو إخوانَا كتاُب الل أدَّبَنا

 وال فقًرا وطُغيانَا وما أبَقى بنا جهبل

 أعلى الخيراِت أعوانَ  وعاَش الناُس أحرارًا

 واْزَدْدنا بها َشانا فعزَّْت دعوُة التوحيدِ 

 فعزَّ الناُس أزمانَا َأَعرنا الناَس ِشرَعَتنا

 َلما انتشرْت َسَرايَانَا وَلْوال شرُع أحَمِدنا

 وأسَعَدنا وأغنانا فما أغَنى الزماَن بو

 ِلَمْن قد شاء ُسلطَانا وليس بغيرِه عزّّ 

 رَعِتو وإيماناِبشِ  َفِزدنا ربَّنا ُحبِّا

 ِبُدنيانَا وُأخرانا فليس بغيرىا سعدٌ 
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 ثم أجب.واحفظ : اقرأ ٙس

 رضاَك أبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أَيا من أنَت ُتكرُِمني ِرضاَك عليَّ ُيسِعُدني

  ِق يا أبَ َتاُه تأُمُرِني فِ نََّك َمْن ِبُحسِن الُخْل 

 وَعمَّا َساء تُبِعُدني بُِلْطٍف منَك تنهاني

 وبِالتَّحناِن تغُمُرني بِتقَوى الل تأُمُرني

 ْن قصَّرُت ُترِشُدنيوإِ  إذا ناديُت تُنِجُدني

 بَك الرحمُن أكَرَمني َحماَك الل من رَُجلٍ 


