
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

        

 

  

التاريخ :       /       /                تراكيب لغوية  اليوم:.............                

 مراجعة 

 أضع الشدة  فوق الحرف المناسبة ،ثم إعادة كتابة الكلمة  .

 الصبار 

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

 

 بطيخ

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

 

 كشاف

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

 

 دبور

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

 

 (شمسيةأكتُب الكلمات التي تبدأ) بالـ 

 

 ُمتََحّمًسا

 

 َطلَبَةً 

 ُهْدُهًدا 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 قمريةأكتُب الكلمات التي تبدأ) بالـ (

 

 لديَّ الكلمات التالية،أضيف ) ال ( التعريف للكلمات ثم :

 

 نِظام  

 

 َضْوًءا

 

ة    ِصحَّ

 ِغذاءً  

 

 ِلجان  

 

 أحّلُل الكلمات اآلتية إلى مقاطع صوتية 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 ........./......../......../......../.......الّدراِسيُّ          

 ........./......../......../.......  اللِّجاُن           

  

 

 ........./......../......../........    ُتّزّيُن          
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 التاريخ :    /                     تراكيب لغوية             .....          اليوم:...

 مرا                                         

 ِصَياًما ِصَيامْ  ِصَيامْ  ِصَيامْ 

 ........................... ........................... ........................... َسـمـَكْ 

 ........................... ........................... ........................... َجر وْ 

 ........................... ........................... ........................... ُكَرةْ 

 ........................... ........................... ........................... َصفاءْ 

........................... سوءْ   ........................... ........................... 

 مراجعة

 

 أْفساُم الَكِلَمةُ 

 

 ِاِسم

 

 ِفِعل

 
 َحْرف

 

هو ما دل على 

اسم إنسان أو 

حيوان  أو 

 نبات أو جماد

 

هو ما دل على 

حدوث عمل 

 في زمن معين

 
هو ما ليس له 

معنى  إلى مع 

 غيره 

 
 التاء المربوطة /1

 مدرسة

 صالة

 دراسة

 شجرة  . 

  ال التعريف" /2

 الخير

 العمل

 الحديقة

 التنوين : /3

 مسلم  

 كرسيًّا       

 قِيام  

 

 

 أمر               مضارع         ماض  

 َخَرَج          يَْخُرُج              اْخُرْج 

 

 اْلعَبْ                لَِعَب           نَْلعَب ُ

 

 ادرس              َدَرَس         تَْدُرسُ 

 

 نَأُْكُل              ُكل         أََكَل         

 

 ناَم             أَناُم                نَْم 

 اْقَرأْ              قََرأ َ          يَْقَرأُ   

 

 

 

 حروف الجر :

 من 

 إلى 

 عن

 على

 في

 ك

 ل

 ب

 حروف الربط :

) َو ، َف ،  
 ثُم َّ، أَْو (

 

 

 

 

 عالمات االسم أنواع األفعال :
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التاريخ :       /       /                تراكيب لغوية  اليوم:.............                

 مراجعة 

 َأمألُ الفراُغ بـ) ـة ، ة ، ـه ، ه ، ت(     

 جاَء..... َحماَمـ.... إلى َنْبِع ماٍء ِلَتْشَرب.

ّياد، ُيَوّجـ...... ُبْنِدِقيََّتـ..... إلى الَحماَمـ......  شاَهد..... الّنْمَلـ..... الصَّ

ّياَد في  ِرْجِلـ.....  ، فاْنَحَرَفـ......  َقَرَصـ.......  النَّْمَلـ......  الصَّ
ْيِد،  َوَنَجـ.....  الَحماَمـ......  ُبْنِدِقيَّـ.....   الصَّ

 أكتُب الهمزة ) ء( للكلمات التي تبدأ بهمزة قطع.

 احتفال 

 

 اجسام

 

 اشتراك

 

 اهتمام

 

 احلى

 

 التظافة

 

 اطفال

 اذكر نوع الكلمة في كل مما يأتي :) ُمَذكَّر ، ُمؤنَّث ( 

 

 

 ا

........... العامُ 
.. 

........... َلْجَنة  
.. 

ة   ........... ِصحَّ
.. 

........... البيئةِ 
.. 

........... َصف  
.. 

........... َنشاط ا
.. 

 مراجعة

 

الكالم ، وأصنفها:أستخرج من الجمل اآلتية أقسام   
.ُأحاِفُظ َعلى الُهدوِء في َبْيتي، َوال ُأْزِعُج جيراني  

ُن م ع  َأْفراِد ُأْسَرتي في َأْعماِل الَبْيِت.  أ ت عاو   

 

 فعل

 

 اسم

 

 حرف

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 ................... 
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 تاريخ :       /       /َمْدَرِستي اأَلْحلى                             اليوم:..........

 ورقة استخراج 
 َأقرُأ درس َمْدَرَستي اأَلْحلى  َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما يلي:  

 فعل ماضٍ  

 

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

 
 فعل مضارع

 كلمة بها الم 
 شمسية

 

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

 

 كلمة تبدأ بهمزة قطع

 كلمة تبدأ بهمزة وصل 

 

 كلمة بها الم 
 شمسية

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 اسم ُمَؤنَّث

 

 

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

 
 اسم ُمذكَّر

 

 

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

 

 جمع

 

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

 

 كلمة بها شدة

 

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

 

 حرف جر

 

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

 

 اسم مجرور

 

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

 

 َأذكُر أسماء الّلجان التي ُذِكرْت في الّدرِس.

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

 

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

 

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

 

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

 

 أنا اشتركُت في لجنة ............................. في صفي الّصّف الثالث.

 

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

 

كلمة بها 
 تنوين

 

كلمة تنتهي 
 بتاء مربوطة

 

................... 
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 تاريخ :       /       /َمْدَرِستي اأَلْحلى                             اليوم:..........

 
 َتْدريبات

 أختاُرالمعنى المقارب  لمعنى الكلمات اآلتية وأَْكتبُُها:  

 َشَكَر   ،  تَْهتَمُّ   ،   تتَثْقيف  ، تَْرتيب  

تَْعتَني األَمُّ بِِطْفِلها.     
    ...... 

 

  تَْهتَمُّ الُمعَلَّمةُ في توِعيَِة ُطاّلبِها. 

  أَثْنى الُمعَلُّم على َطلَبَتِِه.

  نُحافُِظ على تَْنطيِم اْصِطفافنا في الطابور.

 أِلَُكّوَن ُجْملَتَْيِن ُمفيَدتَْين.أُعيُد تَْرتيب الَكِلماِت في ُكّل َمْجموعة ؛ 

 ساَرةُ  ،  في   ، الطَّلَبَِة ، ّرِغبْت   ، تَْوِعيَةِ 

 

 أحّلُل الكلمات اآلتية إلى مقاطع صوتية 

 

 جملة فعلية

 جملة اسمية 

 

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

 

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

 

 الطََّلَبُة            ......../ ......... / ......... / .......... / .........  

 الَمْدَرِسيَُّة           ......../ ......... / ......... / .......... / ......... / ..... 

 
ِّ
 
َرد

ُ
ِّن

 
 ......../ ......... / ......... ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

..........................
........ 
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التاريخ :       /       /          َمْدَرِستي اأَلْحلى  ليوم:.............               ا  

 مراجعة 

ا على نص القراءة :  أماُل الفراَغ بكلمة مناسبة معتمد 
 ِلجان اأَلْنِشَطِة الَمْدَرِسيَِّة.َعَرَضْت الُمَعّلَمُة على الطَّّلَبِة ................. في   (1
َد الّطالُب معا : ................................   (2  َردَّ
 َتْرَغُب ساَرُة في َتْوِعَيِة الطََّلَبِة وذلَك باالْهِتماِم بـ.............. و.................. (3

 

 بالَكِلَمِة الُمناِسبة:َأْمأَلُ الَفراُغ 
َجَرُة العاِلَيُة......................                    )   -1  َلذيذة  ، ُمْثِمَرة  (الشَّ

 اأَلَسُد الُمْفَتِرُس ...................                    ) ُمخيُف، َمْحبوُب( -2

 الباُص الَكبيُر ......................                     )َسريُع ،َنشيُط(-3

 

 

 َتْدريبات

 ُتخيط  ...ّمي الَمالِبَس بالـَخْيِط والـ...برِة. -1
 ِمْن ُمِدَن الـ...ْرُدنَّ الـ...ْزَرق و....ْرِبُد. -2
 قاَلْت ...َمُل : مْن ....ْنِبياِء هللا ....براهيم و ...سماعيل .  -3

 َأْمأَلُ الَفراُغ بالَحْرِف الُمناِسِب ) أ ( أو  ) إ (:

 أْسَتْخِرُج من النَّّص األفعال ، ثمَّ ُأَحّولها إلى النوعين اآلخرين :
 فعل أمر فعل مضارع فعل ماضٍ 
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التاريخ :       /       /          َمْدَرِستي اأَلْحلى  ليوم:.............               ا  

 مراجعة 

 أمثلة

  

 

 االستفهام أدوات

 االستفهام

 ما،ماذا؟ 

 

 )عاقل(   يسافر معك إلي العقبة ؟ صديق ....... -1

 شكل االرض؟  كروى )غير عاقل(  ........ -2

 تضع على مكتبك  ؟  كتاب)غيرعاقل(......   -3

 تدور األرض حول الشمس ؟ نعم تدور األرض حول الشمس.  ........ -4

 تقع العقبة ؟ جنوب االردن )مكان( ....... -5

 استقبلت خبر نجاحك ؟  بفرح وسعادة )حال( ........ -6

 قلم على مكتبك ؟ عشر ة أقالم )عدد( ........ -7

 تذهب إلى المدرسة؟  الساعة السابعة صباحُا )للوقت( ........ -8

         ) سبب(تصلي ؟ ألنال رضا هللا تعالى  ....... -9

 

 للزمان

 

 َأكتب أداة االستفهام المناسبة :
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التاريخ :       /       /          َمْن َأنا ؟  ليوم:.............               ا  

  م مراجعة 

  ............................كلمة تبدأ بهمزة وصل   

 

 ورقة استخراج

 َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما يلي:  َمْن َأنا؟َأقرُأ درس  

   ............................كلمة تبدأ بهمزة قطع     

 ............................كلمة تبدأ بالم شمسية    

 

   ............................كلمة تبدأ بالم قمرية   

 
   ............................فعل ماضي   

 

    ............................الفعل المضارع منه   

 
 ............................فعل مضارع   
   ............................  

 ............................الفعل الماضي منه   

 
      ............................حرف جر    
............................ 

 

 ............................اسم مجرور          

   ............................مفرد مذكر   
............................ 

 ............................مفرد مؤنث   

 

 ............................المثنى منه  

 

 ............................الجمع منه  

 ............................المثنى منه   

 

 ............................الجمع منه    

 ............................كلمة بها تنوين كسر 

 

 ............................أستبدلها بتنوين فتح   

 ....................................................:........................................أضُع عنوانا مناسب ا للدرس 

 أذكُر ثالث نعم أنعم هللا به علينا : 

 
 أكتب سؤاال ُوِرَد في النص؟

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

 

 ............................                                     ............................                                               ............................ 
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التاريخ :       /       /          َمْن َأنا ؟  ليوم:.............               ا  

 مراجعة 

  

 معلمتاننـحن 

 

 ضمائر المتكلم

 أضع ضمير المتكلم المناسب 

 ..........طالبٌة ُتِحبُّ العلم             .......طالب يحّب العلم

 ..........طالبتان ُتِحّبان العلم          .......طالبان يحّبان العلم

 يحّبون العلم..........طالبات ُيْحِبْبَن العلم          .......طّّلب 

 أعيُد كتابة الجمل اآلتية وأغير ما يناسب 

 أنا َطبيٌب ماِهٌر                                   ......... طبيبان..........

 .... طاِلَبٌة ُمْجَتِهَدٌة                                نحن.............. .................

 ُمطيعون أنا َوَلٌد ُمطيٌع                                  ......... .............. 
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التاريخ :       /       /         من أنا ؟            اليوم:.............           

  مراجعة 

  

 استراتيجية شبكة المفردات: وهي استنتاج كلمات تتعلق بالكلمة المقصودة

 الَبَشرُ 

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

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

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

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

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

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

 ُأَفّرُق في الَمْعنى َبْين الَكِلَمَتْيِن التين تحتمهما خط 

َجرَ  َيْروي    الُمزاِرُع الشَّ

 

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

 

 المعنى

ًة الْبِنهِ  َيْروي    اأَلبُّ ِقصَّ

 

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

 أضُع عالمة الترقيم المناسبة في الجمل االتية 
   هل تحب مشاهدة التلفاز 
   ُت النُّجوَم في السماء  شاَهدَّ
     قاَلْت لي الُمّعّلَمة     العلُم َيْنَفُع صاِحَبُه 

 كل جمع دل على  أكثر من اثنين أو اثنتين بِتَغَيُّر  في صورة مفرده جمع التكسير : هو

 جمع التكسير

 أذكُر جمع التكسير لكل كلمة من الكلمات االتية :

 جمع التكسير الكلمة جمع التكسير الكلمة 

  َكأْس  مقعد

  َدْفتَر    نوع

  ِكتاب    سمكة

  س لَّم    َشبّاك  

 

 َتْدريبات
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التاريخ :       /       /                تراكيب لغوية  اليوم:.............                

  مراجعة 

  

 الجملة االسمية 

 أنواع الجمل 
 جملة فعلية جملة اسمية

 هي الجملة التي تبدأ بفعل هي الجملة التي تبدأ باسم

 هو اسم تبدأ به الجملة االسمية 
هو الذي يبين هيئة المبتدأ،وهو 

 الجزء المكمل للمعنى

 الخبر المبتدأ
 أكتُب أركان الجملة االسمية 

 الطقُس حار  .                                            الوردةُ جميلة  .
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التاريخ :   /       /                من أنا ؟              اليوم:.............  

 تدريبات مراجعة 

 ُأحدُد المبتدأ و الخبر في الجمل اآلتية : 
 المبتدأ : ...................     الخبر: ...................            .المطُر غزير  . 1

 المبتدأ : ...................     الخبر: ...................              .العلُم نور  .   2

 المبتدأ : ...................     الخبر: ...................            .النمُر سريع  .  3

 َأَضُع عالمة الترقيم المناسبة في       : 
  ال تضربها بالعصا يا بني     الزيتونة شجرة مباركة     قاَل َجّدي(  1     

  َهل َدَرْستي َجيًّدا    َسأَلَْت الُمعَلَّمةُ الّطاِلبَةً (  2  

 أجابَْت الّطاِلبَةُ        نعم ، َدَرْسُت َجيًّدا

 أُرتبُّ الكلمات اآلتية ؛ ألكوَن جملتين مفيدتين مع ذكر نوع كل جملة : 

 

 
 يَْدعو           بِاإِلجابَةِ              َربَّهُ            الُمِؤِمُن           موقِنُا 

 نوع الجملة                    

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

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

 ِوْفقًا ِلما تَْحتَه َخط : أَْكتُِب سؤاالً 

 .........................................................................:  1س

 . الَحليَب َصباًحا أَْحَمدُ  يَْشَربُ :  1ج 

 .........................................................................:  2س

 . َصباًحا الَحليبَ  أَْحَمدُ  يَْشَربُ :  2ج 
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التاريخ :       /       /                األصدقاء  اليوم:.............                

 استخراج ورقة مراجعة 

 َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما يلي:  األصدقاءُأ درس َأقر   

  .....................................................................كلمة بها الم شمسية     

 

   .....................................................................كلمة بها الم قمرية      

  .....................................................................كلمة تنتهي بتنوين ضم    

 

   .....................................................................ُأْبِدُلُه بتنوين كسر      

  .....................................................................كلمة تبدأ بهمزة قطع      

 

 .....................................................................وصل  كلمة تبدأ بهمزة 

 .....................................................................فعل ماضٍ  

 

 .....................................................................فعل مضارع 

 

 .....................................................................فعل أمر   

 
 .....................................................................جمع     

 
 .....................................................................كلمة بها شدة  

  .....................................................................كلمة تنتهي بتنوين كسر   

 

  .....................................................................ُأْبِدُلُه بتنوين فتح       

ْرس:   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................أكتب عنوان  مناِسب ا للدَّ

 أحلل الكلمات اآلتية : 

 َيُشمُّهُ  

 
 ....؟............ /...................../ ......................../................

 

بَّ   الدًّ

 
................/........................ /.................... 

 

 الّشابُّ 

 
................/........................ /..................... 

 

 اأَلْصِدقاءُ 

 
 ....؟............ / ....؟............ /...................../ ......................../................

 

 .....................................................................ُر مفرده  أذك .....................................................................نوعه   

 
 .....................................................................حلل الكلمة      
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التاريخ :       /       /                األصدقاء  اليوم:.............                

 تدريبات + المثنى مراجعة 

 أُكمُل الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة : 

 

 

 الَعَقَبِة.َمها ِإلى  ....... ....                   . ساَفَر َعِليٌّ ِإلى الَعَقَبةِ .1

 

 

 الَمْراَةُ الَجبَلَ ..........     َتَسلََّق الرَُّجُل الَجَبلَ -2

َجَرِة العاِلَيةِ -3 َجَرِة العاِلَيةِ  .........آَدٌم َنْحَو الشَّ  َرَكَضْت ِعبيٌر َنْحَو الشَّ

 ُأَفّرُق في الَمْعنى َبْين الَكِلَمَتْيِن التين تحتمهما خط 

 الَوَلُد ِإلى الَمْدَرَسةِ ّذَهَب  
َجرَ   الُمزاِرُع الشَّ

 

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

 

 المعنى

 كثيرٌ َذَهب   َمَع الِبْنتُ  

 

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

 َأكتُب ما يقارُب في الَمْعنى للَكِلمات اآلتية: 
 ......................... َكَتمَ  َظنَّ  ُمْفَتِرَسة     

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

هو أى اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة   

 ياء ونون ( نهاية الكلمة.  أو) ألف ونون  

ملحوظة : تحول التاء المربوطة إلى تاء 

 مفتوحة عند التحويل إلى مثنى .

 
 َولَدان                 بِْنتان

 

ىالمثنّ   

 َزرافة             َزَرفَتـاِن                                 ُدبٌّ               ُدبَّانِ 

  

 مفرد ُمَذكَّر           ُمثّنّى ُمذَّكر               مفرد مؤنث          مثنى مؤنث     
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التاريخ :       /       /                األصدقاء  اليوم:.............                

 تدريبات مراجعة 

 ُأْكِمُل الفَراغ بالكلمة المناسبة: 

 الجمع     نوعه        المفرد        نوعه              المثنى       نوعه  
         ............َأْقّلًما       ............        ............                    ............َقَلًما         

 ِقَطٌط        جمع تكسير        ............       ............           مفرد مؤنث         ............

         .................       َأْشجار       ............       ............                ............      َشَجَرة  

 َأْكُتُب سؤالين ، ثمَّ ُأجيُب عليهما

 ................................................................................................................................................السؤال األول : 
 ................................................................................................................................................الجواب       : 

 

 ................................................................................................................................................السؤال الثاني :  
 ................................................................................................................................................الجواب       : 

 في الغابة

 ُيَنّظُف ُغْرَفَتهُ 

 أِلَْسَتْيِقُظ ُمَبّكر ا
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التاريخ :       /       /                األصدقاء  اليوم:.............                

 َتْدريبات + ضمائر الغائب مراجعة 

 

 

ث                  ) المذكر والمؤنللمثنى للمفرد المؤنث للمفرد المذكر  لجمع المؤنث  لجمع المذكر

 المناسب في الفراغ :الغائب  ضمير  ضعُ أَ 

 . شيطات  نَ مات  لّ عَ . .......... مُ  2      د  هِ تَ جْ مُ  ب  . .......... طالِ  1

 . . ........ ُطّّلُب الصَّّف الثّاِلثُ  4   تان قَ وّ فِ تَ مُ  تانِ بَ . ........ طالِ  3

 . ةَ صيدَ ظوا القَ فِ . ........ حَ  6             نَّجار  ماِهر  . ....... 5

 
 ب)ا  ، أ ، إ ( لتصبح الكلمة صحيحالفراغ  أملُ 

 . تقف ..سراء يمين السبورة .                   1

 . قال الًمعَلُّم: ..ْشَرْب الَحليَب ، فَُهَو ُمفيد  . 2

د  التَّفاَحةَ.  3  . ..َكَل ُمَحمَّ

 . تشرق ........... في الصباح الباكر .4 

 ( مثنى مؤنث،  ى مذكرنّ ثَ مُ ،  ثنَّ ؤَ مفرد مُ ،  ركَّ ذَ د مُ رَ فْ مُ أكتب نوع كل مما يأتي:)  

 ُعْصفوَرتاِن     ُمَهْنِدساِن      طائَِرة      الكلمة   َصديقاِن         ثاَّلَجة           ِذئْب     

 النَّوع
..................................... 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

..................................... 
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التاريخ :       /       /                األصدقاء  اليوم:.............                

 الجملة االسمية وإعرابها مراجعة 

 
 أركان الجملة االسمية 

 ، ُحْكَمهُ مرفوع. المبتدأ: اسم تبدأ به الجملة
 ُحْكَمهُ مرفوع. ، وهو الجزء المكمل للمعنىالخبر: 

 الشََّجَرةُ ُمثِْمَرة  

 الشََّجَرةُ : ُمْبتََدأْ َمْرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 ُمثِْمَرة : َخبَر َمْرفوع وعالمة رفعه الضَّمة.

 
 أْعِرُب الكلمات للجمل اآلتية :

 االْمتِحاُن َسْهل . -1
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

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

 الُمْسِلُم َكريم . -2

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

 

 

 

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

 

 

 ِصَيامْ 

ْكسر تنوينْضم تنوينْفتح الكلمة  تنوين

........................... َسـَماء  ...........................  ...........................  

........................... َحَجرْ   ...........................  ...........................  
لْ  ........................... قـَو   ...........................  ...........................  
........................... ِمياه  ...........................  ...........................  
........................... َضو ء  ...........................  ...........................  

........................... َحديَقة  ...........................  ...........................  
 

 المناسب آخر كل كلمة أكتُب التنوين
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التاريخ :       /       /                الّسباَحةُ   اليوم:.............                

 ورقة استخراج مراجعة 

 
  ............................كلمة تبدأ بهمزة وصل   

 

 َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما يلي:  الّسباَحة َأقرُأ درس 

   ............................كلمة تبدأ بهمزة قطع     

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة 

 

 كلمة تنتهي بتاء مفتوحة 

 
   ...................فعل ماض    

 

 الفعل المضارع منه      

 

 ............................اسم مجرور          

 

 :............................................................................................عنوانا مناسًبا للدرسأضُع 

 

 منه       مرالفعل األ

   ................   ضارعفعل م 

 

 منه       اضيالفعل الم

 

 منه       مرالفعل األ

      ............................حرف جر     
............................ 

   ............................مفرد مذكر   
............................ 

 

 ............................المثنى منه  

 ............................مفرد مؤنث   

 

 ............................المثنى منه  

 

 أحلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع صوتية  :

لَ    َسجَّ

 
................/........................ /................... 

 

 ِلُيَحّدَثُهمُ 

 
................/........................ /........................./........................ /.........................../........................ /.................... 

 

 

ْوراتُ    الدَّ

 
................/........................ /.............................../........................ 

/.................... 

 

 

 اأَلْجسام  

 
 ....؟............ /...................../ ......................../................
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التاريخ :       /       /                الّسباَحةُ   اليوم:.............                

 تدريبات مراجعة 

 عائلة الكلمة :أن أشتقُّ من كلمة ُمحددة مجموعة من الكلمات تنتمي إلى عائلتها 

 
 ِسباَحة  

 

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

 

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

 

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

 

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

 أكتُب ما يقارب المعنى  للكلمات التالية : 
 ) ُتقاُم ، انضمَّ ِإلى ، صاَحَب ، ُيْتِقُن(                

لَ    َسجَّ

 
 راَفقَ 

 ُيجيدُ  

 
 ُتْعـَقـدُ 

 

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

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

 

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

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

 
 أُرتبُّ الكلمات اآلتية ؛ ألكوَن جملتين مفيدتين مع ذكر نوع كل جملة :

 

 

 في     ،     َدْوَرة    ،       ُعَمُر       ،      للّسباحِة   ،       َسَجلَ 

 نوع الجملة                    

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

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

 أحوُل الجمل اآلتية من المفرد إلى المثنى :    

 .        ............................................ شيط  نَ ح  ّّل فَ  -1

 .     ............................................ ة  رَ ـماهِ  ة  بيبَ طَ  -2

 .    ............................................         ة  رَ مِ ثْ مُ  ة  رَ ـجَ شَ  -3

 .    ............................................      ص  لِ خْ مُ  م  لّ عَ مُ  -4
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التاريخ :       /       /                الّسباَحةُ   اليوم:.............                

 الجملة الفعلية مراجعة 

 

 

  

ُجُل ُمْسِرًعا. َرِكضَ   الّشابُّ الدَّّراَجةَ.يَْرَكُب  الرَّ

 ِرضا هللا والوالِدْين ِلتَْحيا حياةً كريَمةً. نَلْ 

ُحروُف الفعل المضارع 

 (أنَْيتُ تجتمع في كلمة ) 
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التاريخ :       /       /                الّسباَحةُ   اليوم:.............                

 تدريبات مراجعة 

 

 

  

 فعل ماض   فعل مضارع فعل أمر

..................  ُ  بََدأَ  أَْبَدأ

 ................... نَْعِرضُ  ...................

 ................ يَُرّددُ  ...................

 قالَ  ................... ...................

 َكتَبَ  ................... ................

 

 أُكمُل الجدول اآلتي:

 

 المقصودةاستراتيجية شبكة المفردات: وهي استنتاج كلمات تتعلق بالكلمة 

 َتْدريب  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 : االسمية إلى جملة فعلية والجملة الفعلية إلى جملة اسميةأحوُل الجمل     

 سافََر أَْحَمُد إلى اليََمن.        ................................................... -1

 ...................................................          عاِليًا.الفَراَشةُ تَطيُر  -2

 ...............................        ........    ............. أََمَرنا هللا تعالى بالصَّّلةِ  -3

 .........................     .........................        .السَّيّارةُ تَسيُر ُمْسِرَعةً  -4
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/     :التاريخ            األسماء الموصولة              اليوم:.............        

 
 

 

  

 

 مثال استخدامه االسم الموصول

 أُحُب الطالُب الّذي يحترم معلمه.  للمفرد المذكر الّذي

 الطالبة الّتي تدرس تنجح. للمفرد المؤنث الّتي

 الُمزارعان اللذان زرعا الحقَل نشيطان . للمثنى المذكر الّلذان

 القصتان الّلتان قََرأتُُهما رائِعَتان. للمثنى المؤنث الّلتان

 يجتهدون.تحب المعلمات الطالب الذين  للجمع المذكر الذين

 َكَرمت الُمديرة الفتيات اللواتي فزن بالمسابقة. للجمع المؤنث واتياللَّ 

 أضع األسم الموصول المناسب في الفراغ لتصبح الجملة صحيحة:     

 .فَ دَ الهَ  ّجلَ ............ سَ  بَ عِ الّّل  تُ حْ صافَ  –أ 

 .ةَ يَّ سَ رَ دْ المَ  ةَ ذاعَ تا الِ مَ دَّ ............. قَ  تانِ بَ الِ الطَ  تْ جاءَ  –ب 

 .نِ طَ الوَ  نْ عَ  عونَ دافِ ............. يُ  نودَ الجُ  ب  حِ أَ  –ج 

 .ريمَ الكَ  آنَ رْ القُ  نَ ظْ فِ ............ حَ  باتِ الِ الطّ  ةُ مَ لّ عَ المُ  تْ مَ رَّ كَ  –د 

 .قودَ .......... فيها الن   ةَ ظَ فَ حْ المَ  ي  لِ عَ  دَ جَ وَ  -هـ 

.دِ جِ سْ يا في المَ لَّ ................. صَ  ّلنِ جُ الرَّ  جاءَ  -ح   

 

هو ما يدل على شخص معين أو اسم معين وتأتي األسم الموصول : 

 بعده جملة توضح معناه .

 

األسماء 
الموصولة

 الَّذيب

 انذاللَّ  الَّتي

 اللّتان
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التاريخ :       /       /جمع المؤنث السالم       اليوم:.............                

 

 

 

ُسمي بالسالم ألنهُ يُحافُِظ 

على ترتيب حروف 

فرد كما هي  اإلسم الم 

عند تحويلها للجمع ،ثم 

نُضيف إليه )ات( في 

آخره بَعَد حذِف عالمِة 

 التأنيث وهي) ة ،ـة(.

 أمثلة :

 

 ُممرضات ُممرضة

 

 

 حافِلة                        حافاِلت 
 

 أستخرُج من الجمل اآلتية جمع المؤنث السالم :       

 .                  ..................... في المسابقةِ  الفائِزاتِ  ةُ نَاللّجْ  تْ لَ .قابَ 1

 ......................                               راتِ جَ الشَّ  عُ الُمزارِ  . قَلَّمَ 2

 ......................         نَّ هغارِ ِص  نَ مْ عِ طْ يُ  نَّ و هُ  الحماماتِ  .شاهدتُ 3

 .....................                               رسَ  الدَّ .تشرُح المعلمات  4

 

 

 صائِمة                                    الِعبة               

  

 سيارة                              ُمحامية                      

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

 ززز
........................

. 

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

. 

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

. 

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

. 

 أَُحّوُل األسماء من صيغة المفرد إلى الجمع .

 

 جمع الُمؤنث السالم:

 . آخرههو كل ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف و تاء لمفرده الصحيح في 
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التاريخ :       /       /             الّسباَحةُ               اليوم:.............  

 تدريبات مراجعة 

 

 ر

  

 َحلَّقَْت الّطائِراُت في السَّماِء. -

هاِت. -  الَجنَّةُ تَْحَت أَْقداِم األُمَّ

 األَْعّلُم في َسماء الَوَطِن. تَُرْفِرفُ  -

 

 

 

 

 الُمَصلّوَن َخْلَف اِلماِم. يَِقفُ  -

 جاَء الُمَهْنِدسوَن إِلى العََمِل. -

 األَْعّلُم في َسماء الَوَطِن. تَُرْفِرفُ  -

 ُحقوُل القَْمحِ َجميلة . -

 

 

 

 

 

:نوعه ذكرُ ية الجموع وأَ تمن الجمل اآل أستخرجُ   

 

 

 ا

 نوعه الجمع
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 أَعِرُب الجمل اآلتية ، مع ذكر نوع الجملة: 

 .................................................................لة :نوع الجم الّسباَحةُ ُمفيَدة . -1

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

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

 .................................................................نوع الجملة : .يُشاِهُد الَولَُد التّْلفازَ  .1

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

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

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

....، فِ يْ الصَّ  لَـ....طْ عُ  ْيـ....ضَ قَ   في  بَِشْمِسـ.... الّساِطعَـ....َونََسماتِـ..... الحارَّ

  ِة َوالس روِر.                                                          يَ لَ سْ التَّ  بابَ سْ ّل أَ فيها كُ  .....رَ وافَ تَ َر.... غيصَ  ـ...يَ رْ قَ 

 ....رْ عِ ما شَ دَ نْ عِ .وَ  .....رَ اِض النّ  قولِ الحُ  نَ يَ بْ وَ  َـ....قَ الباسِ  جارِ شْ األَ  ـ....حْ تَ  ـ....سْ لَ جَ وَ 

 ِر.جَ الشَّ  نِ عَ  ـ....جَ طازِ  ـ.....احَ فّ تُ  ـ....فْ طَ قَ  الجوعِ بِ 

 أَمالُ الفراغ بكتابة  الحروف ) ـة ، ـه ، ة ، ه ، ت (
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التاريخ :       /       /             الّسباَحةُ               اليوم:.............  

 الجملة الفعلية   مراجعة 

 

وقد هو من قام بفعل الفعل 
 يكون مفرد أو مثنى أو جمع

 

هو ما دل على حدث 
 يحدث في زمن معين 

 

هو اسم منصوب 
 يقع عليه الفعل 

 

فعل ماض   َأَكَل:
 .مبني على الفتح

 

فعل مضارع َيْأُكُل: 
مرفوع وعّلمة رفعه 

 .الضمة

أمر مبني  فعل  :ُكلْ 
 على السكون.

 

 

 

  

 فاعل

 

 ِفْعل

 

 مفعول به

 

 مالحظة : أركان الجملة الفعلية هي الفعل والفاعل .

 وقد تلحق بالفعل بعض المتعلقات مثل المفعول به وغيرها. 

 ا
 عالمات إعراب الفعل

 الماضي

 مبني على الفتح

 

 

 المضارع

مرفوع وعالمة 
 رفعه الضمة

 

 الماضي

 

 األمر

 مبني على السكون 
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التاريخ :       /       /             الّسباَحةُ               اليوم:.............  

 إعراب الجملة الفعلية   مراجعة 

 

 

  

 الجملة الفعلية 

 
 قََرأَ حاتِم  القُْرآنَ 

 
 مبنيفعل ماض  

 على الفتح 

مرفوع  فاعل 
 وعالمة رفعه الضمة

 

مفعول به 
منصوب وعالمة 
 نصبه الفتحة

 

 ( منأسأل بأداة االستفهام )  الفاعلعندما نريد أن نعرف  مالحظة: 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة (حاتم فاعل ..) إذا من قرأ القرآن ؟   الجواب : حاتم   

 (اذا مأسأل بأداة االستفهام )  مفعول بهالعندما نريد أن نعرف  مالحظة: 

منصوب وعالمة نصبه  القرآن مفعول به ماذا قرأ حاتِم  ؟   الجواب : القرآن ..) إذا 
 الفتحة(

 أعرُب الجمل الفعلية اآلتية: 

 
 تَْكتُُب َسميَرةُ الدَّْرَس. -1

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

 
 

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

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

 
 أََكَل ساِمر  التُّفّاحةَ.  -2

 

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

 

 

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

 

 

..........................................................................................................................................................  
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           /َوَطني اأْلُْرُدن           التاريخ :      /       اليوم:.............               

 ورقة استخراج 

 َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما يلي: (َوَطني ْاأُلْرُدنُّ )َأقرُأ درس 

 

  م قمريةكلمة تبدأ بال كلمة تبدأ بالم شمسية   

كلمة تبدأ بهمزة 
 وصل 

 
كلمة تبدأ بهمزة 

 قطع

 اسم مجرور               حرف جر 

 كلمة تحتوي حرف مشدد  فعل أمر

 الفعل المضارع منه فعل ماضي 

 الفعل الماضي منه فعل مضارع 

 جمع مؤنث سالم جمع تكسير

 المدينة الوردية هي أكبر قلعة في األردن هي

 عروس البحر األحمر

 أعرُب ما تحته خط:

 .....................................................ز.............................................................................................................................
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التاريخ :       /                  َوَطني األُْرُدن                 اليوم:.............

/ 

 مراجعة 

 تدريبات  

 

 

 

  

 أكتُب المعنى المناسب للكلمة التي تحتها خط:

 
                   ................................ الَخّريجين.                                    أَْفواجُ 

 
                   ................................ .                                   الطائُِر عاليًاَحلََّق 

                   ................................                    ُمقَدََّسة  بُْقِعة  الَمْسِجُد األقصى هو  

 
                   ................................ الَخّريجين.                                     أَْفواجُ 

 ما قبله.زيادة الياء المشددة إلى آخر االسم وكسر ب :  هو سَ النَّ  

 
 أْكِمُل على نمط المثال :

 
 أنا من الِعراَق         أنا ِعراقِيٌّ 

 

 أنا من جيبوتي         أنا جيبوتِيٌّ 

 ......................أنا من الّسودان.     أنا  

 

 ...............................أنا من ليْبيا.     أنا 

 
 ......................أنا من موريتاْنيا.     أنا 

 

 ...............................أنا من اليََمَن.     أنا 

 
 أَْعِرُب ما تَْحتُه خط:

 
 الِكتاَب. الّطاِلبُ تَناَوَل  -1

 

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

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

 عاِليَة . الِجبالُ  -2
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التاريخ :       /       /           َوَطني األُْرُدُن             اليوم:.............  

 كان وأخواتها   مراجعة 

 

 

  

 كان وأخواتها  

 

ترفع ،  الجملة االسميةتدخل على  أفعال ناسخة ناقصةهي  

 ويسمى خبرها.  وتنصب الخبرويسمى اسمها ،  المبتدأ

 صارَ 

 

 َأَصَبحَ 

 

 أْمسى

 

 َظلَّ 

 

 َلْيَس 

  :مثال 

 جملة اسمية .الّطاِلُب ُمْجتَِهد  

 

 أركانها

 

 وعّلمة رفعه الضمة.الَطالُب : مبتدأ مرفوع 

 ُمْجَتَهٌد : َخَبر مرفوع وعّلمة رفعه الضمة . 

 

 
  عند دخول كان وأخواتها على الجملة االسمية

 
 أَْصبََح الّطاِلُب ُمْجتَِهًدا. 

 : فعل ماضي ناقص مبني على الفتح.أْصَبحَ 

 الَطاِلُب : اسم كان مرفوع وعّلمة رفعه الضمة . 

 : خبر كان منصوب وعّلمة نصبه الفتحة . ُمْجتَِهًدا 
 مثال: أدخل كان وأخواتها على الجملة االسمية ثم أَعربها.   

)  بعد دخول ) َظلَّ
. َظلَّ القََمُر ُمنيًرا.   القََمُر ُمنير 

 َظلَّ : فعل ماض  ناقص مبني على الفتح.

 القََمُر: اسم َظلَّ مرفوع وعّلمة رفعه الضمة .

 ُمنيًرا : خبر َظلَّ منصوب وعّلمة نصبه الفتحة .

)  بعد دخول ) َظلَّ
 البَْرُد قاِرص   أَْصبََح البَْرُد قاِرًصا.

 أَْصبًَح: فعل ماض  ناقص مبني على الفتح.

 وعّلمة رفعه الضمة .البَْرُد : اسم أصبح مرفوع 

 قاِرًصا: خبر أَْصبََح منصوب وعّلمة نصبه الفتحة. 
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التاريخ :       /       /           َوَطني األُْرُدُن             اليوم:.............  

 تدريبات   مراجعة 

 

 

.صياغة الجملتين مكوناً جملتين تعجبيتين دُ يعأ  

 يَكُتُب عاِمٌر ِقصًَّة َجميَلةً 

 َتَحرََّك الِبساُط َسريًعا .

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

 

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

 

راَفِة َطويَلة   َرَأْيُت َرَقَبةَ   الزَّ  جملة التعجب ! 

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

 

 أدخُل )كان( على الجملة اآلتية مع ضبط الحرف األخير  .

 
ُجُل قَِويٌّ   الرَّ

 أصوُغ سؤاال من الفقرة اآلتية ، ثم أجيُب عليه إجابة نموذجية كاملة . 

 

 .................................................................................................................... السؤال  :

 
 ..............                .................................................................................................................... الجواب :

                   ............................................................................................................................ 
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 ؤبؤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           /في الطَّريِق          التاريخ :      /      اليوم:.............                   

 ورقة استخراج 

 َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما يلي: )في الطَّريِق(َأقرُأ درس 
 

 .............................     م قمريةكلمة تبدأ بال ....................    كلمة تبدأ بالم شمسية

 ....................  كلمة تبدأ بهمزة قطع  كلمة تبدأ بهمزة وصل     ...................

 

 
.................... حرف جر            ...................  اسم مجرور     

 أداة نداء و منادى ................... 
 

 ....................ضمير متكلم           

 

 ....................كلمة تحتوي حرف مشدد    

 ....................فعل ماضي       

 

   الفعل المضارع منه

 فعل مضارع 
 الفعل الماضي منه

  ضمير متكلم  فعل أمر

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

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

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

 

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

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

 

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

 

............... جمع تكسير
..... 

 

 

 حدد من الجملة ما يلي " َرَكَل هاشم  الكرةَ ":

 مفعول به ................... فاعل .................... فعل ................

تنتهي كلمة 

 بتنوين كسر
...............
..... 

 

 

 أكتُب عنونًا آخر للدرس:

.................................................................................................................................................... 
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التاريخ :       /       /           في الطَّريِق             اليوم:.............  

 تدريبات   مراجعة 

 

 

  

 عائلة الكلمة :أن أشتقُّ من كلمة ُمحددة مجموعة من الكلمات تنتمي إلى عائلتها

 
 اللَِّعبُ 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 وصل( تحت كل كلمة  –َأْكَتَب الِهْمَزَة)ء( للكلمة المناسبة،مع كتابة نوع الهمزة) قطع 

 اصاَبْت  

 

 الكرة

 

 احباب

 

 اوالد 

 

 اذى

 

 اعتاد

 
نوع 
 الهمزة

 

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

 

 

 

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

 

        

 

 أكتُب معنى الكلمات اآلتية :

 َرَكَل: ....................                     المارَُّة:......................... 

 
الكاف  ( وما  -الّلم –الباء  –في  –على  –عن  –إلى -) من  حروف الجر هى :**

 بعدها يسمى )اسم مجرور بالكسرة (

 أمثلة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حروف الجر

 

ة.  اللَِّعُب في الطَّريِق يُؤذي المارَّ

 
 في : حرف جر

 
 الطَّريِق: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

 تحته خط:أعرُب ما  

ةَ. في الطَّريقِ اللَِّعُب    يُؤذي المارَّ

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

 .................................................................................................... 
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التاريخ :       /       /           في الطَّريِق             اليوم:.............  

 تدريبات   مراجعة 

 

  

ا ِلما َتْحَته َخط :  ُصْغ َأسئلة لالْجِوَبِة االتية ِوْفق 

 .....................................................................................................................................................:  1س
 . كَأَس َعصيرٍ : َشِرَب اْلَوَلُد  1ج    

 ..................................................................................................................................................... 2س
  لى اْلَمْدَرَسِة .إ ليلىَذَهَبْت : 2ج    

 ..................................................................................................................................................... : 3س
َد الُعْصفوُر  :3ج    ا َغرَّ    .َصباح 

 .....................................................................................................................................................: 4س
 . ِقَصة   َتْكُتُب رؤى : 4ج   

 .....................................................................................................................................................: 5س

 . َأْقَرُأ القْرآَن الكريَم؛ ِلَنْيل رضا هللا :5ج

 .....................................................................................................................................................: 6س

 .ِبَغزاَرة  َيْهُطُل اْلَمطر : 6ج   

 أختاُر الكلمة المناسبة ما بين القوسين : 

َلِعَبْت .........     ) عنها ، إليها ، ِبها ( -1   اختارْت ُسعاُد ُدْمَية  َجميل ة  ، و 
 َذَهْبُت َمع َصديقي في ِرْحَلٍة، واْسَتْمَتْعُت ......... ) إليه ، معه ، عنه( -2
َثْت َصديقاتها ....... ) إليها  -3  ، عنها ، بها(َقَرَأْت َعبير عن ِمْعَرَكِة ُأُحد ، وَحدَّ
4-  
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التاريخ :       /                  في الطَّريِق             اليوم:.............

 تدريبات   مراجعة 

 

 

  

 أكمُل الفراغ  بتحويل األفعال  في الجمل اآلتية إلى فعل أمر وتغيير ما يلزم:

\ 

 

 َيْذَهُب الّرَجُل ِإلى َعَمِلِه.             ................ إلى َعَمِلَك.-1
 َحليَبُه.                  ................ ..................َشِرَب الّطْفُل -2
 َكَتَب الّطاِلُب واِجِبُه .               ................ ..................-3

 الثالثي  الماضي ) ا  ،  ى (كتابة األلف اللَّينة للفعل  

 ) ا (  

 

 ) ى (  

 
 نأتي بالفعل المضارع له 

تكتب األلف  إذا كان أخره  ) و(  
 اللينة للقعل الثالثي ) ا (

 يدعو        دعا  
 يرجو        رجا

 

 نأتي بالفعل المضارع له 

إذا كان أخره  ) ي( تكتب األلف  
 اللينة للفعل الثالثي ) ى ( 

 يرمي         رمى  
 بكى       يبكي  

 أمالأ الفراغ ب ) ا(  أو ) ى ( . 

 
 الِحصاُن ُمْسِرًعا.جر....  -1
 دعـ..... خالٌد َصديَقُه إلى َمْنِزِلِه. -2
 رمـ.... الوضَلُد الُكَرَة. -3

 َأختاُر الكلمة المناسبة ، وأكَتَبها في الفراغ: 

 
 ال َتْلَعْب بـ.........                 ) النار ، النأر ( -1
 رَأت َسميَرُة  .........              ) فاًرا  ،  فأًرا  ( -2
 ِلْلَمْسجِد ........ َكبيرًة             ) َمْأذنًة  ، ماَذَنًة( -3
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فلَةُ َوالقََمرُ   اليوم:.............                               /التاريخ :      /              الّطِ

 
 

  
 ورقة استخراج

فلَةُ َوالقََمرُ )َأقرُأ درس   يلي: َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما (الّطِ

 .....................  م قمريةكلمة تبدأ بال ................. بالم شمسيةكلمة تبدأ 

 ........................  كلمة تبدأ بهمزة قطع  كلمة تبدأ بهمزة وصل ...................

 
.................... حرف جر نداء و منادى ................... أداة           ...................  اسم مجرور       

 كلمة تحتوي حرف مشدد  .....................   اسم علم  ...................

 فعل ماضي  .....................
 

   الفعل المضارع منه

 الفعل الماضي منه  ...................   فعل مضارع

 جمع مؤنث سالم     جمع تكسير

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

. 

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

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

بية :  ُجملة تعجُّ

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

 أستخرُج من الفقرة اآلتية :

 .............................................. اسم كان : -

 أعرُب الكلمة التي تحتها خط : -
......................................................................................................................................................... 
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التاريخ :       /                  الّطْفلَِة والقََمُر             اليوم:.............

 تدريبات   مراجعة 

 

 س

  

 استراتيجية شبكة المفردات: وهي استنتاج كلمات تتعلق بالكلمة المقصودة

 اللَّْيلُ 

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

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

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

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

 َأْعِرُب ما تحته خط :

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

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

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

 أكتب معاني الكلمات اآلتية :
 ......................................... .:َهَبَطْت  ......................................... .اسَتطاَع:

 أُكمُل الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة :

 

 

 

 

 
........... .......... سارة َصديقَتها        زاَر حمزة َصديقَهُ الِمريِض. -3  

 َرفَعَت ............... العَلََم.    َرفََع الّطالُب العَلََم. -4

 ...........إبراهيم الَحليَب.                      َشِربَْت لين الَحليَب.-2

2.  

 الِقصَّة. ِصبا................                 عاِمر   القصة        قََرأ  -1

3.  
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 إ

 

  

التاريخ :       /       /جمع الُمذكَّر الّسالم         اليوم:.............                

 

 

و سمي بالّسالم أِلنهُ يُحافظ 

على ترتيب حروف اإلسم 

الُمفرد كما هي عند 

تحويلها للجمع ،ثُم نُضيف 

 .) ون ، ين (

 ُمهندس               ُمهندسون / ُمهندسين 

 

 ُمعلم                 ُمعلمون / ُمعلمين 
 

 السالم : الُمذكرمن الجمل اآلتية جمع  ستخرجُ أ

 .نََجح المجتهدون .                                      .......................1

 ........................َوقََف المتفوقون على منصة التكريم .                2

 . َزَرَع الفّلحون النبات في البستان .                 .......................3

 ........................سافر السائِحون فجًرا .                               4

 .ين ( –جمع الُمذكر الّسالم بإضاف )ون َحّول األسماء من صيغة المفرد إلى 

                                                        

 

                                                              

 
................../.......................

... 

 جمع المذكر الّسالم :

              هو تحويل اأْلسماء الُمَذّكرة العاقِلة ِمن صيغة المفرد إلى الجمع ،

 ) ون ( أو ) ين ( على مفرده. بإضافة 

......................./...................... صانع ُمجاهد  

 ُمجاهد
....................../.......................  صانع 

....................../.......................  

....................../.......................  
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التاريخ :       /                  الّطْفلَِة والقََمُر             اليوم:.............

 تدريبات   مراجعة 

 

 

  

 َأْعِرُب الكلمات التي تحتها خط :

اأصبَح اللَّْيُل -1   .داِمس 
...................................................................... 

ماءِ القمَر  َسناءُ  َرَأْت -2  .في السَّ
...................................................................... 

 ُمْخِلَصٌة.الُمَعّلَمُة -3
...................................................................... 

 الَقَمِر. اْسَتطاَع اإِلْنساُن الُوصوَل ِإلى-4

 َرِكْبُت الِمْرَكباِت الفضائيّة. -

 الن جوُم تَتَََلأْلُ  َمساًء. -

 الُمْخلصوَن يُِحب ُهُم هللا  . -

 ما أعظَم العُلَماَء! -

 

 

 

 

 

 الُمَصلّوَن َخْلَف اِلماِم. يَِقفُ  -

 اآلتية الجموع وأَذكُر نوعه:أستخرُج من الجمل 

 

 

 ا

 نوعه الجمع
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أحّوُل المفرد إلى مثنى مع تْغيير ما يلزم : 

 َصلّى الّولَُد َصّلةَ الظ ْهِر.          -1

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

 الشََّجَرةُ عاِليَة .          -2

  
................................................................................ 
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التاريخ :       /                  الّطْفلَِة والقََمُر             اليوم:.............

 تدريبات   مراجعة 

 

  

  

 أُفَّرُق في المعنى بين ما تحته خط: 

 ِوسام.            ................................ َسنَّ عاَلَج الطَّبيُب  -1

 ُمنى أَقلَّ من سّن َمنال.        ................................. سنّ  -2

 أرتُب الكلمات اآلنية ؛ ألحصل على جملة مفيدة .

 ُب الكلمات اآلنية ؛ ألحصل على جملة مفيدة .أرت

 )   في ،  اإلنساَن  ،  تقويم   ،  هللاُ  ،  َخلََق  ،  أَْحِسِن  (

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

....................................................................... 
 أكتًب اسم الفاعل لكل مما يأتي :

 ..........................َرَجَع           ..........................َدَرَس          

 ..........................َرَجَع       .............................َهبََط            

 َمْن يَُحّدثَنا عن ُر.....يَِة َسيّدنا إبراهيم.َسـ....ل  الُمعَلُّم الّطاّلب ُسـ....اًل :  -

 أْكتُُب ) أ (  أو ) ؤ ( للكلمة المناسبة.

 أملُ الفراغ ) ا ( ) ى (

 َدنـ.... العُْصفور من القَفَِص. -

 َجر.... الحصاُن سريعًا. -

-  
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 ؤبؤ 

 

  

           /ابُن بَّطوَطةَ          التاريخ :      /      اليوم:.............                   

 
 ورقة استخراج

 َبَتَمعٍُّن، ثم أْستخرُج منه ما يلي: (ابُن َبّطوَطةَ )َأقرُأ درس 

 .....................  م قمريةكلمة تبدأ بال ................. كلمة تبدأ بالم شمسية

 ........................  كلمة تبدأ بهمزة قطع  كلمة تبدأ بهمزة وصل ...................

 

 

.............. حرف جر            ...................  اسم مجرور     
 

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ....................

   .................... فتوحة   ء متاكلمة تنتهي ب
 كلمة تحتوي حرف مشدد  .....................  

 

 فعل ماضي  .....................
 

   الفعل المضارع منه

 الفعل الماضي منه فعل مضارع 

 

 تكسير  ....................جمع  اسم علم  .....................
 

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

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

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

. 

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

 جمع مذكر سالم .......................

 في األرُدن في أثناء ِرحالتِِه إلى الحجِ. ابُن بَّطوَطةَ أَذكُر المناطق التي زارها 

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

ّحاَلةُ األَميُن (؟ ابُن بَّطوَطةَ لماذا ُسمي   ) الرَّ

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

 أقترُح عنوانًا آخر للنص .

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

 

 

 

 جمع مؤنث سالم .......................
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 تدريبات  

 

 

  

  أكتُب ما يقارب المعنى  للكلمات التالية :
 تَعَرَض ِللَمهالكِ (   -غراِئُب العاداِت  –جاَب األرجاَء  –)َأوَسُعُهم ُشهَرة      
     

 

   

  

  

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

.. 
 واجهته األخطارُ 

 ........................................ الغَريبةُ األعماُل 

 أكثرُهم ُسمعَةً 
........................................ 

 زاَر البُلدانَ 
.................................... 

 الكلمةَ المناسبةَ، َو أَكتُبها في الفراغِ : أختارُ 

 

 

 عند زيارة الطبيب أجلس في غرفِة ................... .1

 تجولَّ السائُح في ............... البالد. .2

 طلبت الُمعلمةُ من الطالِب حفظ ............... .3

 ابتعد عن ...........التي قد تعرضك للذى . .4

 األشعارَ - االنتظارِ  -طارِ خْ األَ  – طارِ قْ اَ 

 أضُع الَكِلمات اآلتية في جملة مفيدة:

 .....................................................................................................................أَْخبار        : 

 ..................................................................................................................... قَصَّة        :
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 مراجعة 

41 



 

 

التاريخ :       /                  ابُن بّطوَطةَ             اليوم:.............

 تدريبات   مراجعة 

 

 

  

 أملُ الفراَغ في الجدول التالي على نمط الِمثال :

 المفرد الُمثنى الجمع نوع الجمع

 
 جمع تكسير

 
 أخبار  

 
خبرين \ران بَ خَ   

 
 َخبَر  

 

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

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

 
 ساحة  

 

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

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

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

 الِعب  

 

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

 أوراق  
 

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

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

 

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

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

......................... 
 
ة  َسَمك  

 

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

......................... 
 
سائِحان \سائِحين  

 

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

 

......................... 
 
سائقون\سائقين   

 

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

 

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

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

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

 صديق  

 
   ُ  حوُل الجملة التالية من صيغة المذكر إلى المؤنث و غير ما يلزم :أ

 َوُهو متشوق إلى زيارة بلدان آخرى.   يوسفُ سافَر    

 

 ...............................................      سلمى...........       
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التاريخ :      /                  ابُن بّطوَطةَ             اليوم:.............

 تدريبات   مراجعة 

 

 

  

 في المثال: أضيُف تاء المتكلم وأغيُّر ما يلزم كما

  َُجُل َصالة  .ّصلّى الرَّ

 العَْصِر.

 ّصلَّْيُت صالةَ العْصِر.

 .قََرأْْت َسَحُر القُْرآَن .....................................................

. 

  ََشِرَب خاِلد  العَصير. .....................................................

. 

 أَْعِرُب الكلمات التي تحتها خط:

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

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

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

 أدخل كان أو أخواتها على الجملة اآلتية مع ضبط الحرف األخير .

  . الّصيام  ُمفيد ....................................................................... 

 َظلَّ الُجْنِديُّ قَِويًّأ. أعرُب الجملة اآلتية  -1

 

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

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

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

...... 
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التاريخ :       /                  ابُن بّطوَطةَ             اليوم:.............

 تدريبات   مراجعة 

 

 

 

 أضُع ) أ (  أو ) ؤ ( أو ) ء ( في الفراغ المناسب :

 نََظَر لُـ......ي إلى السَّما... ، وقال : سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم . -1

دن األردن منها ، مـ....َدبا و   -2  . ُمـ....تةزاَرت َرجا.... م 

...لُـ.... والمرجان  -3  . في البِحاِر اللُـّ

 أكمُل الفراغ بإضافة اسم التفضيل المناسب :

  َّةَ بَسْرَعة  ، ولكن  َعلّي  كان ........................... قََرأَ َريّاُن القّصَّ

  ساَرة  َطويلة  ،  ولكنَّ َمْريَُم............................ 

 ......................... األَسُد َضْخم  ، لكنَّ الفيل 
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