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  الفعل المضارعنصب 
 : أَنَّ سابِقًا درست 

 

 
 : مع التشكيل ل الفعل الماضي إلى مضارع و  حَ : 0تدريب 

 : ..............َسِمعَ :..............     َضَرَب ...............     :َدَرَس : ...............    َكتََب 

 
                                                                                     .بِال ُكَرِة  أَل عَبَ  أَن  أُِحبُّ  -0      : أمثلة 

 .  أَن  أَتَعَلَّمَ اُريُد  -7               

 من الكلمات في العمود الثاني واضبط آخره  المنصوب الفعل المضارعُصغ  :7تدريب 
 :  نمط المثال على

د   َر ُمَحمَّ  النَّجاح   .في دراسته  يَـن ـَجـحَ  أن   قرَّ
ِزمة................ على ال ُمسافَِر أَن   ح  بط   األ   الرَّ

ُجُل أَن    البيع  السَّي ارة .................... أراَد الرَّ
 ال فَوز  .بال جائَِزةِ ..............يَأ َمُل ال ُمتَسابُِق أَن  

 : وحدد نوعه اضبط أواخر الفعل المضارع في الجمل التالية بما يناسبه  : 3تدريب 
ُسم  -0 َحةً َجميلَةً  يَر   ( مرفوع ، منصوب )       . خاِلد  لَو 

فعليَك أَن    -7 م   تنَظ ِ  (مرفوع ، منصوب )    .أَسنانك كلَّ يَو 

 (مرفوع ، منصوب )     . ُعَمر  بِال ُكَرِة  يل عَب  -3

ِلستَ  ال يُجوُز أَن   -4  (مرفوع ، منصوب )   . في الطَّريِق  ج 

ني أَن   -5  (مرفوع ، منصوب )     .ال ُمحتاج  أُساِعديَُسرُّ

الفعل المضارع 
و فعل ما يزال ه

 مستمر الحدوث 

    الفعل المضارع 
  أحديبدأ ب
    كلمةحروف 

 .(نأتي ) 

الفعل المضارع 
    المرفوع

حركة آخره 
  الضمة

االسم الذي يليه 
ى الفاعل  يسم 
وحركة آخره 

 الضمة 

 منصوبًايصبح ل فتحةِ اللى إة م  ضَّ الر حركته من غي  ي ى الفعل المضارعدخل علي( أَن  ) حرف النصب 
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 الهمزة المتوسطة على واو
تأتي الهمزة في وسط الكلمة على ع دة أشكال تبعًا ِلحركتها أو حركة ما قبلها ونعتمد في ذلك 

 : على قوة الحركات وهي بالترتيب 

 
 
 

 : تكتب الهمزة المتوسطة على واو في الحاالت التالية 
 . من ؤ  مُ : ساكنة بعد ضم مثل  إذا كانت -0
 .ذن ؤَ مُ : إذا كانت مفتوحة بعد ضم مثل  -7

 .وس ؤُ فُ : إذا كانت مضمومة بعد ضم مثل  -3
 . م التشاؤُ  ،ل التفاؤُ : ــ إذا كانت مضمومة بعد سكون مثل  -4
 .م ؤُ يَ : ــ إذا كانت مضمومة بعد فتح مثل  -5

 : الصورة باإلمالء الصحيح في أكتب اسم ما تراه :  0تدريب 

               
 

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

 : أكتب سبب كتابة الهمزة على واو في الكلمات التالية :  7تدريب 
 .كتبت الهمزة على واو ألنها مفتوحة وما قبلها مضموم : فؤاد  -0
 ........................................................................................... :لَُؤي  -7
 : ..........................................................................................ُمَؤدَّب -3

 .........................................:.................................................نسؤ  مُ  -4

 :..........................................................................................ونؤُ شُ  -5
 

 تقابل  وهي  تقابل  وهي  تقابل  وهي  تقابل  وهي 

ة ال كسرة  الس كون  ال فَت حة  الضَّم 

 الس طر  األلف  الواو الياء
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 المثنى: أوال                                     مراجعة
ل صيغة األسماء التالية من المفرد إلى المثنى  : 0تدريب   : حو 

 مثنى مؤنث مثنى مذكر
 المثنى  المفرد  المثنى المفرد
  حقيبة  رجل
  مديرة  كتاب
  إشارة  قلم

  أكمل الجمل بمثنى مناسب :  7تدريب 
  جديدين ................اشتريت  .0
 فى حديقة الحيوان.................شاهدت  .7

 يتعاونان على الخير................  .3
 بترحيب وحفاوة ..................استقبلت  .4
 خياليتين..................قرأت .5

 االستفهام : اثانيً 
 (ين ، هل أكم ، كيف، لماذا ، متى ، ) فراغ اكتب أداة االستفهام المناسب في ال: 0تدريب 

  .تقع محافظة الطفيلة في جنوب األردن ؟  حافظة الطفيلة م تقع  ............... -0

  .يصوم المسلمون جميعًا ؟ يصوم المسلمون فى شهر رمضان ............... -7

  .أربعة أسابيع فى الشهر ؟أسبوًعا في الشهر  ............... -3

 .قرأت القرآن اليوم ؟ نعم ، قرأت القرآن اليوم ............... -4

  ؟ جئت إلى المدرسة بالسيارة جئت إلى المدرسة ............... -5

 .تذهب إلى المسجد ؟ ألصلى فى جماعة ............... -6

  : ضع سؤاال مناسبًا لإلجابات اآلتية :  7تدريب 

  .  أجلُس في المقعد الثاني ؟ ......................................... .0

 . نعم شربت كأًسا من الحليب  ؟......................................... .7

 . ؟ تسقط االمطار في فصل الشتاء ............................................ .3

 . ؟ أوف ر النقود لشراء دراجة جديدة ............................................ .4

 . ؟ الحمد هلل أنا بخير ............................................ .5
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 ف العطفحرو
  

 
 
 

 

 : أمثلة 
 .ثم التنفيذ العمل المنظم يبدأ بالتخطيط  - أ

 . دخل المعلم فوقف الطالب   - ب

 . حفظت سورة البلد و سورة الغاشية   - ت

 :  يأتيضع حرف العطف المناسب  في كل جملة مما : تدريب 
 .العمل ..... نى المجتمعات بالعلم ب  تُ  - أ

 . ينفذ...... اجح يفهم الن   الطالبُ  - ب

 .َردَّ الط الُب .... ألقى المعلم التحيَّةَ  - ت

 .البدر ..... يظهر الهالل  - ث

 .حرف .....فعل  ....اسم: الكلمة ثالث أنواع  - ج

 . أَن َجُح .....  أدُرُس  - ح

 .تنحل التدريبا.......نفهم الدرس  - خ

 .مرتبة ..... الجلوس نظيفة غرفةكانت  - د

أ  - ذ  .أُصل ي .... أَتَوضَّ

 . التين...... العنَب  بُّ حِ أُ   - ر

 .المأموم...... يركع اإلمام  - ز

 حروف العطف 
 للتعداد و 
 للتخيير  أو 
 للترتيب مع فترة من الزمن  ثمَّ 
 نتيجة و سبب فـ 
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 :القريبة  لإلشارة إلى األشياء المختلفةاسماء تستخدم هي : للقريبأسماء اإلشارة 
 

 

 

 -:ضع اسم االشارة المناسب في الجمل التالية  :   تدريب 

  .معلم  ُمخلص  .................  .0

  . جميلة   وردة  .................  .7

 .يف  صَ  َطلَبَةُ .................  .3

 . نشيطتانِ  نحلتانِ ................  .4

 . مخلصات   معلمات  ................ . .5

 . ة ي  الحر  بِ  حلمُ يَ  الطفلُ  ................. .6

 .  في القفِص  حبيسانِ  طائرانِ .................. .2

 .  مبدعتانِ شاعرتان ِ  .................. .2

 . باِرعون مهندسون  .................. .9

  .المعلمون مخلصون ................... .01

 هذا 
 المفرد المذكر

 هذه 
 مفرد المؤنث 

 هذان 
 المثنى المذكر

  هاتان
 مثنى المؤنث

 هؤالء 
 جمع المذكر أو المؤنث 

 أسماء            
 للقريب  اإلشارة 
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 ثنينألف اال
    ألف االثنين: هي األلف التي تضاف إلى جميع األفعال لتدّل على تثنيتها

. وتضاف لها نون في تثنية الفعل المضارع          

                     : مثال

 الدرسَ  كتبا      الدرَس  َكتَبَ     

 الدَّرَس  اكتُبا      الدَّرَس  كتُب  ا

 الدَّْرَس  يَكتُبانِ       الدَّرَس  يكتُبُ 

 : أدخل ألف االثنين على األفعال التالية :   األولالتدريب 

 :............................َرَسَم  -0

 :............................يُشاِهُد  -7

ِرج   -3 تَخ   :..........................اس 

بَع   -4  :.............................اط 

 :............................َوقََف  -5

 : ...........................يلعُب  -6

ن : التدريب الثاني   :األفعال التي تدل على مثنى لو 

 لَِعبا أََكلَ  يَْعَمالن تناولَ 

 اشترى َسِمعا اْرُكضا كانا

 َضَربَ  يَْدُرسان َشِربا قََرأَ 

 قََطعا َمشى اْكتُبا نامَ 
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 :درست في الفصل الدراسي األول َضماِئُر الغائِب وهي 
 
 

 

 َضمائُِر ال ُمخاَطبِ                    : واليوم ستدرس 
 .لشخص أمامهالضمائر التي يستخدمها الشخص عند توجيه الكالم هي :  ضمائر المخاطب

   

 خطأ خطأ

 
 

 أَنتُنَّ  أَنتُم أَن تُما أَن تِ  أنتَ 

 جمع مؤنث جمع مذكر  مثنى مذكر أو مؤنث مفرد مؤنث مفرد مذكر
  

 :ضع ضمير المخاطب المناسب في الجمل التالية: تدريب 
 
 

 .بارعانِ  طيارانِ ( ................  .)1

 .مجتهدة طاِلبَة  ( ................  .)7

 .أذكياء   أوالد  ( ................  .)3

 .ناجحات   طبيبات  ( ................  .)4

 .ب  طي   ولد  ( ................  .)5

 .نشيطتانِ  مهندستانِ ( ................  .)6

 أنتِ  ماأنتـُ  أنتم نتنَّ أ أنتَ 

 هو هما هم هنَّ  هي
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 َضمائُِر ال ُمتَكل م
هي الضمائر التي يستخدمها الشخص للداللة على نفسه أو : ضمائر المتكلم 

 .المتكِل ِمينجماعة على 

 : وهي 
   
 
 
 

 :المناسب في الجمل التاليةالمتكلم ضع ضمير : تدريب 
 
 

 

 . أُِحبُّ ال َحليبَ ( ................  .)0

 .معلَمةُ الص ف الثاِلث ( ................  .)7

 .أعضاُء فريِق ُكَرةُ القََدِم ( ................  .)3

احاِن ( ................  .)4  .طبيباِن َجر 

 .واِلُد أَحَمد( ................  .)5

 .نُِحبُّ َعَملَنا شرطي ان ( ................  .)6
 

 

 
 

 أنا نحن

 أَنا

 مذكر أو مؤنث أو المثنى  الجمعللمتكلم  للمتكلم المفرد مذكر أو مؤنث 
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 تنوين الفتح                                     مراجعة

 :عليها وغي ر ما يلزمتَن ويَن ال فَت حِ أعد كتابة الكلمات التي تحتها خط بوضع  :0تدريب

 :.......................................... لَذيذ ثََمر ال َحقلُ أَن تََج  .0
 :....................................... مثمرةَشَجَرة َزَرَع أَبي  .7
 .....................................: جميل يتب اشترى والدي .3

 :...............................................جميلَة نُجوم نََرى .4

 :مما بين القوسينبالكلمة المناسبة سماعيًا أكمل كل جملة :  7تدريب 

 (مبكر   –مبكر   –مبكراً )       ...................... .  المدرسةِ  إلىحضر حسان ( 0

 ( مسرعة   – مسرعةً  –مسرعة  )              ..................... .          السيارةَ  رأيتُ ( 7

ً  –عظيم   -عظيم  ) ...................... .                       ال علَم  وجدتُ ( 3  (عظيما

 (.ليل   – ليل   –ليالً ) .                      ..................... حلقت الطائرة ( 4

 (عاِدل   –عادالً  –عادل  )               ..................... كان عمُر بن الخطاِب ( 5

ِخلُ :  3تدريب  ِرَي َعلَي ها التَّغ ييَر ال ُمناِسبَ  تَن ويَن ال فَت حِ  أُد   :على ال َكِلماِت الت اِليَِة َوأُج 

 الكلمة منونة بالفتح الكلمة
  َمل َجأ
  ُهدوء  
  َغزاَرةِ 
دُ    البَر 
  ِحذاء  
  قمر  
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 الضمير المتصل ـه ، ها 
تدل على شخص أو شيء  بالكلمةصل تتي تال رهي الضمائ ةصلتالم رالضمائ: قاعدة 

 أتحدث عنه 
 
 
 

 للمفرد المذكر                  للمفرد المؤنث                         
 ها أضاعت سارة محفظت              هُ َكَسَر أحَمُد لُعبَتَ :                مثال 

 تدل على سارة : تدل على أحمد              ها : ـه                      

 :الفراغ في المناسب ضع الضمير المتصل :  0تدريب 
 كان الصوت عاليا فسمعتـ .0
 خطير         الشرطي عملـ  .7
 ليلى في امتحانـ نجحت  .3
  .شكرت ميس المعلمة ألنَـّ         عاِدلة   .4
 فرح سعيد إلصالح سي ارتـ    .5

 : اقرأ الجمل في الجدول التالي ثم حدد الضمير المتصل  و على من يعود :  7تدريب 
 على من يعود الضمير المتصل الجملة

   الطالب المؤدب يُحبُّه المعلمون 
ي ثوبها الجديد     حاكت أم 

   باع جمال حصانَهُ 
   يكتب الطالب درسه بخط  جميل 
   تربي األُمُّ أبناءها تربية صالحة 

 ةهاء الغائب هاء الغائب



 م 71: ....../......../......التاريخ   : ...................................اليوم 
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 المؤنث و المذكر 

 . صديق -إياد  -محب  -عادل  :مثل  على مذكر لفظاً ومعنى هو ما دلَّ  :السم المذكرا :قاعدة 

 ( هذهِ ) ونشير له بـِ على مؤنث ،  هو ما دلَّ  :االسم المؤنث

عالمات التأنيث 
 في االسم

 االلف الممدودة االلف المقصورة التاء المربوطة
 اسراء – علياء سلوى –ربى  أمينة –فاطمة 

ن الكلمات الد الة على مؤنث باللون األحمر و الكلمات الد الة على مذكر باللون :  0تدريب  لو 
 : األزرق في الجمل التالية 

 الكتاب واضحةصورة  .0

 . تحلق الطائرة في السماء .7

  . شجرة الزيتون شجرة مباركة .3

 . قرأ الطالب القصة .4

  . ذهب الفالح إلى المزرعة .5

 : المثال كما في الجدولمذكر في اللى ل الجمل التالية من صيغة المؤنث إحو  :  7تدريب 
 المذكر المؤنث

 فِ الصَّ من  المعلمُ  خرجَ  فِ الصَّ  منَ  ةُ علمَ مُ ال   تِ خرجَ 
  قرأت الفتاة قصة

  تحدثت الطالبة عن حب الوطن
  الطالبة المتفوقة محبوبة

 : المثال كما في الجدولفي  المؤنثلى ل الجمل التالية من صيغة المذكر إحو  :  3تدريب 

 المؤنث المذكر
  الثمار جمع الفالح

فَتَهُ    رت َب الولَُد ُغر 
ُجُل ال بابَ  لًَق الرَّ   أغ 
  .َشِرَب الط فُل ال َحليَب 
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          04                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

  المؤنث السم المنسوبا

صفة لما قبله وذلك بإضافة ياء مشددة  أنَّ االسم المنسوب هو سابقا درست
 .المذكر في حالة المفرد وكسر ما قبلها في أخره 

  أُرُدن        أردنِي  : مثل 

واليوم ستتعلم حالة المفرد المؤنث وذلك بإضافة تاء مربوطة بعد ياء النسبة  
  ةأُرُدن        أردنِي   :مثل 

 

 : أكمل الجدول التالي كما في المثال : تدريب 

 االسم المنسوب المؤنث االسم المنسوب المذكر االسم

 سعوِدي ة سعوِدي   السعودية 

   فرنسا

   إيطاليا

 َذِكيَّة َذكي   ذكاء 

   وفاء 

   شقاء

 هوائِي ة هوائِي   هواء

   فضاء 

 اَي وبِي ة اَي وبِي   أَي وب 

   فاِطمة
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          05                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 الهمزة المتوسطة على نبرة 
 : ذكرنا سابقًا أنه لكتابة الهمزة المتوسطة نعتمد على قوة الحركات وهي بالترتيب التالي 

 
 
 

وبما أنَّ الكسرة تقابل الياء و النبرة هي ياء غير منقوطة تكتب الهمزة على نبرة في 
 :   الحاالت التالية 

 . مهما كانت حركة ما قبلها اذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة  -0
 .اذا كانت مسبوقة بكسر مهما كانت حركتها  -7

 :مثال 
 كتبت الهمزة على نبرة ألنها مكسورة و الكسرة أقوى الحركات : َسئَِم  ، سائِد ، وائِل   -0

 و الكسرة أقوى الحركاتألن ما قبلها مكسور كتبت الهمزة على نبرة : : بِئ ر ، بِئ س   -7

- : الصحيحة بصورتها الهمزة كتابة مراعاة مع التالية الكلمات ركب:  0تدريب 

 َش ي َء اً        ُس ِء َل ت          جِ ء  ُت            َم َس ا ِء ل           َزِء ي ر     

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

 : اكتب سبب كتابة الهمزة على نبرة في الكلمات التالية كما في المثال :  7تدريب 

 ُكتبت الهمزة على نبرة الن حركتها الكسرة وهي أقوى الحركات : سائِق  -0

 ______________________________________________: ِوئام  -7

3- ِّ
 

 _____________________________________________: ئابالذ

 _____________________________________________: فوائِد  -4

 ______________________________________________: ِرئَة  -5

 تقابل  وهي  تقابل  وهي  تقابل  وهي  تقابل  وهي 

ة ال كسرة  الس كون  ال فَت حة  الضَّم 

 الس طر  األلف  الواو الياء
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          06                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 مراجعة 
 االسم الموصول                                       :أوالً 

  :المناسب في الفراغ ضع االسم الموصول :  0تدريب 

 . الكتاب باعني ------------ البائعُ  هذا .0

 . العلوم تدرسني ------------ المعلمةُ  هذه .7

 . البيت لنا صممت ------------ المهندسةُ  هذه .3

 . موياأل   الخليفةُ  بناهُ  ------------ المسجدُ  هذا .4

 فيه نسكنُ  ------------ الشارعُ  هذا .5
 فيه أتعلم ------------ فُ لصَّ ا هذا .6

 العيد في اشتريتها ------------ للعبةُ ا هذه .2

 . أبي بناهُ  ------------ البيتُ  هذا .2

 . ي جد   عهُ  زر ------------ جرُ الش هذا .9

 . أخي لي أهداها ------------ اعةُ الس   ذهه. 01

  الالم الشمسية و الالم القمرية :                            ثانيًا 
و ة أقمري الهمزةز نوع ومي  إلى الكلمات في الجدول التالي ادخل ال التعريف : تدريب 
 :كما في المثال  ةشمسي

 نوعها الـ+ الكلمة
 شمسي ة  الـطـَّريق طريق
   زهرة 
   كلب

   مدرسة 
   صي اد 

 

  همزتي القطع و الوصل:                                ثالثًا  
 :وصل في الفراغالقطع أو همزة الضع همزة : تدريب 

 ستماع.... -نت                .... -نتجت          .... -

 ذكر    ....-ستخرج           ....-جمل            ....-

ضع حرف الواو   :تذكر
في بداية الكلمة فإذا 
لفظت الهمزة تكون 

همزة قطع وإذا لم تلفظ 
 تكون همزة وصل
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          02                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 المنادى

االنتباه يَأتي اسم يدل على طلب المتكلم من المخاطب الحضور أو 
 .بعد أداة النداء يا 

 سامر اجتهديا : مثال 
 

 منادى: أداة نداء           سامر : يا 

 : أكمل الجدول التالي بتحديد أداة النداء و المنادى في الجمل  : 0تدريب 
 المنادى أداة النداء الجملة
   .يا عامالً خيًرا ال تندم

   .يا سعيًدا أقبل

   سالم  عليكم يا أهَل الد اِر 

   يا هللا: سمعُت صوتًا يقوُل 

   تعال يا أحمد حان وقت العشاء 

   يا شباَب الوطِن ال تتكاَسلوا 

  : في الجمل التالية  الفراغ ضع منادى مناسباً في :  7تدريب 

كِ .. ..........يا .0       . أكرمي أمَّ
       .احملوا اسلحتكم  .........…يا .7
  .ارحمنا ..........…يا .3

              . واجبك اكتب ...........…يا .4
  .أغلقي الباب … ...........يا .5
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          02                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

  أزمنة األفعال:                            مراجعة 
لون النجمة التي تحتوي الفعل الماضي باللون األحمر و النجمة التي تحتوي الفعل : تدريب 

 : المضارع باللون األصفر و النجمة التي تحتوي على فعل أمر باللون األخضر فيما يلي 
 

ُسُم         يَق ِفُز         لَِعَب       يَر 
 

ُكُض         أقَرأُ   اُكتُب         تَر 
 

 نَع َمُل        ازَرع           قَصَّ    
 

تَدي         اصعَد    َكَسَر        تَر 
 

 يَطيُر      زاَر      امَسح  
 

 تَطهو       يُساِعُد         َرت ب  
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          09                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 التاء المفتوحة و التاء المربوطة     :                       مراجعة 

للتمييز بين التاء المفتوحة و المربوطة َسك نها فإذا لفظت تاء فهي : تذكر 
 مفتوحة وإذا لفظت هاء فهي مربوطة 

 :اكتب أسفل كل صورة اسمها منتبها لنوع التاء في نهاية الكلمة ثم لون : تدريب 
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          71                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 مراجعة أنواع الجموع 

 
 
 
 
 

ل الكلمات التالية من صيغة المفرد إلى الجمع واذكر نوع الجمع في الجدول :  0تدريب   : َحو 

 نوع الجمع الجمع المفرد
   مصنع 
   معلم   
   شارع 
   مسلمة 
   نجمة
   العبة 
   نجار 

 : في كل مرة ( ين ، ون) إضافة المناسب بجمع المذكر السالم ُصغ :  7تدريب 

 الجمع بـ  ين الجمع بـ  ون المفرد
   مؤمن
   ُمزاِرع
   ُمسلم
   سائِق

 جمع المؤنث السالم

هو ما دلَّ على جماعة 
االناث وهو ما انتهى 

 ات  بـ

 المذكر السالمجمع 

هو ما دلَّ على جماعة 
الذكور وهو ما انتهى بـ  

 ون ـ ين 

 جمع التكسير 

هو ما دلَّ على 
مجموعة وتغي ر ترتيب 

  بـ  ينتهولم حروفه 
 ين -ون   -ات 

 ر  كَّ ذَ تَ 
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          70                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 واو الجماعة

 كان ماضيـًا أم مضارًعا أم فعل أمر   بالفعل سواءَ  يتصل ضمير :  الجماعةواو 

 ) اكتبوا -يكتبوا  أن -كتـبـوا  ) :مثل 

 تُقَرأ لنمي زها عن غيرها وهي زائدة ال( ألف التفريق)لف بعد الواووتسمى األ

 :أضف واو الجماعة إلى الكلمات التالية :  0تدريب 

 الجمع المفرد الجمع المفرد
  َخَرجَ   لَِعبَ 
ِلس    َخَرجَ    اج 
  أََخذَ   نََظرَ 
تُب     َوَجدَ   اك 
ُخل   ُكر    اد    اش 

من غيرها بوضع الف التفريق في نهاية الكلمة المناسبة مما  واو الجماعةحدد :  7تدريب 
 : تحته خط فيما يلي ثم اكتب نوع الكلمة اسفلها 

 .التهاني بالعيد السعيد   وتبادلوأهالي الحي اجتمع  .0

ضو أسرع .7   المستشفى لنجدة المصابين ممر 

روال  .3  . في مساعدة المحتاجين  تتأخ 

  . مبلغا لمساعدة الفقراء    جمعوفرح طالب الصف ألنهم  .4

نوكرة السل ة أن   العبوات فق  .5   .أداءهم  ليحس نوقبل المباراة   يتمر 
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          77                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 التاء المربوطة و الهاء 

كللتمييز بين التاء المربوطة و الهاء  :قاعدة  الكلمة فإذا  نحر 
 . ي هاء هلفظت تاء فهي تاء مربوطة و اذا لفظت هاء ف

   " ..انتبه ال تخدعك الهاء " ضع النقط على التاء المربوطة فقط :  0تدريب 

 مسلمه ينتبه ورقه سفينه

 كلمه نوره ساره اللـه

 سعيده يضربه جريده يأكله

ن الوردة التي تحتوي كلمات تنتهي :  7تدريب  ضع النقطتين على التاء المربوطة ثم لو 
 : بالهاء باللون األزرق و الكلمات التي تنتهي بالتاء المربوطة باللون األصفر 

 
     

 مكه  هشجر هورد وجه

 لؤلؤه ورقه إلـه نُحبُّه
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          73                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 حروف الجر  : مراجعة 
 : ضع حرف الجر المناسب في الجمل التالية و أشكل آخر االسم المجرور  :  0تدريب 

  . القلم.................. المقعد ويكتب ................. جلس التلميذ  .0
  . أخطاء صديقه ...........يتجاوز الصديق  .7
  . الصغير ............يعطف الكبير .3
  . المكتبة ...........توضع الكتب .4
  . السكين.......... قطع اللحمن .5
  . إجابة صحيحة السؤال.......أجاب التلميذ  .6
  . العقبة ........  صيفًايذهب الناس  .2

 : أكتب اسم مجرور مناسب ليتم معنى الجملة و اضبط آخره :  7تدريب 

ً  .........عاد َ أحمُد ِمن  .0  .فَِرحا

 .حفِظ القرآن الكريِم  ..........اشتِرَك ُعمر في  .7
 .............ِـَهن أ الُمعلُم الُطالَب ب .3
 .................العُصفوُر َعلى   و َقفَ  .4
مُ  .5  ..............ـالَجمعي ةُ الُمساعداَت ل تُقد ِ
 ................العُلوِم َعن  ............تَحد ثنا في  .6

 :واكتبه متصاًل بشكل صحيح ( لــ ) أو بحرف ( بـ ) امأل الفراغ بحرف الباء   :  3تدريب 

تَعنا  .0  .َمناِظِر الطَّبيعَِة الَجميلَةِ ال....... استَم 
راثِ ....... َحَرَث الفاَلُح األرَض  .7  .الِمح 
 .ديناَرينِ ....... هذا القَميُص  .3
 .َماِزن  ....... هذا الِكتاُب  .4
 .القَلَمِ ....... َكتَب ُت  .5
تَعَد ت  أمي  .6  .استِق باِل الضُّيوفِ ....... اس 
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          74                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

دأسماء اإلشارة للبعي 
 

 

 لإلشارة للمفرد المؤنث البعيد          لإلشارة للمفرد المذكر البعيد          

تي :          مثال   ذلك أبي                              تلك عمَّ

 :  في الجمل التاليةالمناسب ضع اسم إشارة للبعيد : 0تدريب 

 .قديم    بيت  ........... -0
  .المذنبةُ ...........عوقبت  -7
 .الصديق ............احترم -3
 .المسافرة ...........عادت  -4

ُت  -5  .الفقيرَ  ..........ساعد 

 : الجمل في الجدول التالي في(ديعبلل،بيرقلل) بين نوعهحدد اسم اإلشارة و:7تدريب

 نوعه اسم اإلشارة الجملة
   هذا عامل  نشيط  

   تلك المزرعةُ جميَلة  
   ذلك الل صُّ خطير  
   هذه الحقيبة لي 
   ذلك الجبُل عال  

   تلك السَّيَدةُ ُمِسنَّة  
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          75                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 كلمات فيها الف تلفظ وال تكتب
 : فيها حروف تلفظ وال تكتب مثل بعض الكلمات 

 

 

 

 : ضع دائرة حول األخطاء االمالئية في الفقرة التالية و صححها أسفلها :  تدريب

قتها وبخني قائال        فظ اأهاكذا تح: أعارني صديقي عبد الرحمان قِصَّةً الكنني مز 
_______________________________________________ 

 أخبرت أخي طاَه بذالك فقال هاذا ال يجوز . فغضبت منه وقاطعته األمانة ؟على 
_______________________________________________ 

 . فأصلح بيننا وأحضرت له قصَّة جديدة 

  عالمات الترقيم:                       مراجعة  
  :تدريب ضع عالمة الترقيم المناسبة في الفراغات في الفقرة التالية 

 :؛        ،    ؟   .   
 

ُكِسَرت  لقَد        الطالبُ  خلدون       أجابأين صديقكم       قال المعلم للطُّالَّبِ 

ُ       قال المعلم       فذهب إلى المستشفى قََدمهُ يا أُستاذ        َشفَاه ّللاَّ

       يا أستاذُ  هل تذهُب معنا لزيارته       الطالبُ َسأََل 

   سأذهُب معكم إن شاء ّللا         نعمما أجمل صداقتكم              قال المعلم

 هكذا هذان هؤالء هذه هذا
 لكن ذلك أولئك ذلكم كذلك

  طه إله هللا الرحمن
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 جرادات علي  اعداد المعلمة اسراء::                          76                  ::  كراسة تدريبات اللغة العربية الفصل الثاني الصف الثالث 

 ظروف الزمان وظروف المكان 
 
 
 
 
 

 :مثال 
 . الس كَِّة الحديدي ة  فوقالغروِب      يسيُر القطاُر  قبلأعود إلى المنزِل           

 : وبين نوعهحدد الظرف في الجمل التالية :تدريب 
 

 نوعه الظرف الجملة
   َغًدا  سوف نسافر إلى السعودية

   الزهور  حولتحوم النحلة 
   َمساًء  تظهر النجوم في السماء

   أكتب واجباتي بعد العودة من المدرسة 
لُب خلَف الِقطَِّة     يجري الك 

   يذهُب الطالُب إلى المدرسة صباًحا 
   وضعُت الكتاَب فوق الطاولةِ 
   أَقُِف َخل َف أَبي في الصَّالِة 

   تهطُل األمطاُر ِشتاًء 
عت الجماهير أمام الملعَِب     . تََجمَّ

 

مان  ظروف الزَّ

هي كلمات تدل على 
َزمن حدوث الفعل 
أل عنها بِـ متى   ويُس 

 ظروف المكان

هي كلمات تدل على 
مكان حدوث الفعل 
أل عنها بـ أيَن   ويُس 

 ،أمام ، خلففوق ، تـحـت 
 ، يمين ، يسار  ،حول 

، مساًء ، قبل ، بعد ، صباًحا 
 ، شتاًء صيفًا َغًدا 


