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 بناء الفعل الماضي على الضم والسكون  -2   بالقصائد مراجعة عامة ؤ  -1

 نصب  الفعل المضارع المعتل االخر   -4 رفع الفعل المضارع المعتل االخر  -3

 المعتل االخر   فعل األمربناء  -6 جزم  الفعل المضارع المعتل االخر   -5

  الفاعلافراد الفعل مع  -8 االفعال الخمسة -7

 المثنى  -10 نائب الفاعل   -9
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 ( 1) أوال مهد العال النصوص الشعرية  : من قصيدة 

 :  تليها التي األسئلة عن أجب ثم التالية األبيات اقرأ:  1س

  الفتوحات فجر في الدهر بها غنى     راتالحضا أرض العال مهد أوال-1

  البطوالت أساطير في بعزها        مفتخرا التاريخ لها يشهد أرض -2

 للكتابات يكفي الحبر ترى هل     مآثرها عن يوما الصخر ينطق لو-3

 والمنارات عنها المنابر سل             شامخة والفكر بالتقى مآثر -4

 
 ؟ لقصيدةما الفكرة العامة في ا -1

  الفخر واالعتزاز بحضارة اوال عبر االزمنة بانها مهد الفكر والثقافات  

 " غنى بها الدهر " هل هذه العبارة حقيقة ؟ علل إجابتك ؟ -2

 ليست حقيقة وانما خيال الن الدهر ال ينطق فقد صوره الشاعر بانسان ناطق 

 :   ما معنى كل من -3

  منصاتمنابر :  -ج     خرافات: يرأساط -ب         أمجادمآثر :  -أ

 "  مآثرها عن يوما الصخر ينطق لووضح الصورة الفنية في "  -4

 شبه الشاعر الصخر بإنسان يتمنى ان يتحدث عن فضائل حضارة البحرين

 ما االسلوب اللغوي في كل من : -5

 تفهام : اسالحبر ترى هل -: أمر   ج سل المنابر -: تمن ٍ      ب لو ينطق الصخر -ا

 : تجانس  و الفتوحات البطوالت - ه: نداء          أوال مهد العال -د

 بما يشهد التاريخ ألوال ؟ وعالم يدل ذلك ؟ -6

 يشهد  التاريخ مفتخرا زاهيا  بارض البحرين ويدل على مكانة وعلو ورقي اوال بين االمم 
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 ( 2) أوال مهد العال النصوص الشعرية  : من قصيدة 

 :  تليها التي األسئلة عن أجب ثم التالية األبيات رأاق:  1س

  الدعامات اولى من فهي بفجره           اقمؤتل الدين منها شع معاهد -1

 الهدايات مصباح فهي أزمانها في         بالحضارة ركب كل وسايرت -2

 المسافات كل بها الرقي من       فامتألت بالعمران تشرق اليوم -3

 العداوات أهل من هللا صانها قد            عاهلها هللا أعز أوال هذي -4

 

 ؟ ما الفكرة العامة في القصيدة -1

  الفخر واالعتزاز بحضارة اوال عبر االزمنة بانها مهد الفكر والثقافات  

 ما دور المعاهد في نهضة أوال) البحرين (  ؟ -2

لوطن ناء اثقافة والعلم والفكر بين ابعملت على رقي وعلو مكانة البحرين بين االمم ونشرت ال

 والشعوب العربية .

 عالم تدل كلمة ) فجره ( في البيت االول ؟ -3

 تدل على بداية االسالم 

 اجب عما يلي :  -4

  عامةد  :  الدعاماتمفرد  -(     ج مؤتلقونجمع مؤتلقا )  -ب       أذلمضاد : أعز :  -أ

   توكيد اسلوب:  صانها قدما نوع االسلوب فيما يلي :     -5

  سبب لنتيجة :    فامتألت (  ب بالعمران تشرق اليومما عالقة )   -6

 (   كل( , ) مصباح) اعرب الكلمات التالية وفق ورودها بالنص   -7

  خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة: مصباح -أ

 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة   كل -ب

 نور المشع ؟ كلمتين تدالن على النور . ما هما وما وظيفة هذا ال 3و 2ي البيت ذكر الشاعر ف -8

 الكلمتان هما : مصباح وتشرق وتدالن على ان حضارة البحرين انارت الحضارات بعلمها وفكرها
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 ؟  4بم دعا الشاعر للبحرين في البيت  -9

 غضاء من العداوات والب ان يحفظ البالد ومليكها ويعزه ويبقيه قويا عزيزا ليحمي البالد

 
 (1) من قصيدة بلد الشراع:  النصوص الشعرية 

 :  تليها التي األسئلة عن أجب ثم التالية األبيات اقرأ:  1س

 لك في المعالي ذمة لم تخفر         لد الشراع على الخليج األخضرب 

 أول موطن متحضر  دهرا و          بنة األلى ساعدوا العالمهد الربا

 تروي الفخار بلحنها المتفجر        الشواطئ اللؤلؤية لم تزل  هذي 

 ( حياة األمجاد في بلد الشراع)البحرين  ما الفكرة العامة في القصيدة ؟   -1

 الكلمات التالية :  هات معنى -2

                                الذين ( األلي)  تنقضتخفر ( )   الفخر واالعتزاز) الفخار (    الرفعة ( العال )

  دهور(   وجمع ) دهر      ربان (الربابنة ومفرد ) 

   بم نادى الشاعر وطنه في البيت األول ؟ ولماذا؟    -3

   هد وأمان وضمان لم لها في األمجاد ع والسبب أن  الخليج مياه على المنتشرة السفن بالديا  ناداها :      

 ينقض أو ينتقص.     

    ه الشاعر ؟ما نوع األسلوب الذي بدأ ب -4

 اء ب ندلوعر أساألسلوب الذي بدأبه الشا

                                    ؟ ،ووضحها اذكرها جميلة صورة الثالث البيت في  -5
 شبه الموج وأصواته بلحنو  شبه الشواطئ بشخص يتكلم ويحكي و  شبه الشواطئ باللؤلؤ    

 د : متخلف .............ض -مرادف : عهد    .........ب -ص أهات من الن -6

 متحضر:  وضد : متخلف                               ذمة:  عهد مرادف :      

  ترادفما نوع  العالقة بين ) العال ( و ) المعالي (  -7

 :                        بالنص مستعينًا المعنى على الدال اكتب -8

                                                بالوطن متعلق قلبه فإن البحار بعد مهما -أ  

 أنا في البحار النائيات ، وخاطري أبدا على الشط الخليج األخضر

                                                             البحر في وهي السفن جمال -ب 
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 مرج أخضر   ويرف كالرؤيا شراع سابح                    هو كالفراشة فوق      

 تواجهه التي بالصعاب البحارة استهانة -ج      
 وتقول مجدي في سواعد فتية       عرفوا الحياة على الشراع المبحر

 
 

 (2النصوص الشعرية  : من قصيدة بلد الشراع )
 
 :تليها التي األسئلة عن اجب ثم التالية األبيات اقرا - 

 المبحر الشراع على الحياة عرفوا               فتيةٍ  سواعد في مجدي وتقول -1

 يقهر لم الذي الجد ساعد عن           وشمروا الوضيء، الفجر مع ساروا -2

 أكبر حلم تحقيق إلى ومشوا                      حقيقة كل اآلمال من نالوا -3

 أبدا على الشط الخليج األخضر        أنا في البحار النائيات ،وخاطري    -4

 لم تبتسم يوما لمن لم يسهر          ،  فالمنى        هيا إلى صيد اآللي -5

 هدراً إذا قبل السنا لم نبحر         سيضيع حلم المجد من أجفاننا       -6

 ؟  مبينا الصورة الجمالية  بأسلوبك االول اشرح البيت    -1

ائي تقول:إن مجدي وعزتي يأتيني من قوة أبنحيث  باإلنسان  البحرين شواطئ صور الشاعر 
ي من أماء ة على الـياة على هذا الخليج وهذه السفن وتلك األشرعة السابحـــوا الحـالذين عرف
 قديم الزمان

 أيادي وعزيمة وقوة الشباب   ؟“سواعد فتية ” ما المقصود بقول الشاعر:  -2

 هات معاني  الكلمات التالية :  -3

  راءاالرض الخضمرج :  -ج        الضوءالسنا :  -ب                  المنيرالوضيء :  -ا

 :  ما نوع االسلوب الوارد في  -4

     نفي:  لم نبحر  -ب    اسلوب امر طلبي:  هيا إلى -أ
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 : في  عالم يدل قول الشاعر -5

 يدل على العمل الجاد والشاق والنشاط والحيوية ؟ساروا مع الفجر الوضيء -أ

 

 للعمل االستعداد على " :  شمروا” كلمة  -ب

 .المستمر النصر على   (يقهر لم) –ج         

 :الصحيحة اإلجابة اختر -6

 ( يداعب -  ضحكي  - يتجهم) تبتسم مضاد   -ب   ( البعيدة – العميقة – القريبة)  النائيات معنى -أ 

                                          ؟ولماذا؟ الخليج الشاعر وصف بم -7

 دوما لبحرين هي في العالاو  يج بالخضرةيصف الشاعر البحرين ببلد الشراع و وصف مياه الخل 
 ولها غزة وشرف لن تختفي أبدا

 انثر البيت الثالث نثرا ادبيا واضحا -8

 .ه م متعلقة بخواطرهم دائما هما نأت الديار بهؤالء الفتية ، و ابتعدوا عن الوطن ، فأن قلوبه    

 " ؟ سيضيع حلم المجد من أجفاننا  بين الصورة الجمالية بقوله : "  -9

 قالتحق عدم إلى إشارة وهو صاحبه فال يجده عن يتيه الذي الحيّ  بالكائن الحلم شبّه      

 هات مفرد الجموع التالية :  -10        

  جفن: أجفاننا  -ج         أمل: اآلمال -ب                   ساعد: سواعد -ا     

 " ؟  السواعد مفتول كل من ”عالم يدل قول الشاعر -11

 اللون لىإ لونهم تغيير وقد والقوة الشجاعة بصفة يتصفون الذين نيالغواص علىالشاعر  قول يدل
 الشمس من األسمر

 ؟  ” نبحر لم السنا قبل”  الشاعر قول يدل عالم -12
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 األوان فوات قبل العمل في األسراعيدل على 

 

 

 

 ( 1)  " عرفات على"  النصوص الشعرية  "قصيدة
 :تليها التي األسئلة عن اجب ثم يةالتال األبيات اقرا -

 وتجــــــــــردوا هلل في عرفات      رفعوا األكف وأرسلوا الدعوات     -1

 سحائب رحمــــــــة       غبًرا يفيض النور في القسمات هم شعثًا تجلل -2

 البركات   سابغ ترجو و عفواً             تبتغي إلهي يا ضيوفك هذي -3

 الفلوات وواسع الوهاد رحب      - ورحيلهم محله في بهم غصت -4

 التالية؟ الكلمات معنى ما -1

 رالشع مغبري: غبًرا  -جومنتشر  متفرق:  شعثًا -ب   شئ كل تركوا : وتجــــــــــردوا -أ

 فضةمنخ أراض: الوهاد -ج                كثير: سابغ  -د           تطلب وتريد:   تبتغي -ه

 ول باسلوبك ؟ اشرح البيت اال-2

 رفعوا األكف نحو السماء وتوجهوا بالدعاء تاركين كل شيء في الدنيا.

 ؟ )تجردوا(    التالية بالعبارات المقصود ما -3

 دل على اإلخالص في العبادة  ت 

 الثاني؟ البيت في الحجاج الشاعر وصف بماذا -4

 ، جانب كل من وتحيطهم ملهمرحمة تش ذلك ومع الشمس أشعة بسبب جافة متفرقة أي شعثا شعورهم
 مالمح اإليمان تالحظ هذا ومع الغبار تعلوها ما ووجوههم عادة

 "  شعثا تجللهم سحائب رحمةٍ وضح الصورة الجمالية في :"  -5

 الناس تظلل التي ملموس مادي شيء -وهي بالسحابة معنوي شيء وهي هللا رحمة الشاعر شبه

  عفواً  :ـابعقـ عكس وأخرى تبتغي (.وتطلب تتمنى)  بمعنى الثالث : كلمة البيت من هات -6
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 ما مرادف كل من :  -7

  متلئييفيض :        واسعرحب:             وامتألت ازدحمتغصت            تغطيهم هم : تجلل

  اذكر نوع  العالقة  في ما يلي :  -8

  ظيتجانس لففات ( : عر) الدعوات     نرادف( : رحب وواسع  )     تضادورحيلهم(  :  ) حلهم

 

 (2)  " عرفات على"  النصوص الشعرية  "قصيدة
 

 :تليها التي األسئلة عن اجب ثم التالية األبيات اقرا -

 إخبات   وفي شوق في وأتوك   - الورى دنيا ظهورهم وراء تركوا -1

 الرحمات   مهبط في و تزاحموا خشعا        جودك أبواب الى وفدوا -2

 الزالت وكفر الذنوب أمح و      ضراعة كل رشالع إله فأقبل -3

 اشرح البيت االول باسلوبك ؟ -1

 يمألهم والشوق ربي يا عليك وأقبلوا وخير وأهل وأوالد مال من فيها وما الدنيا الحجاج ترك لقد
 تعلوهم والطمأنينة

 " ؟الورى دنيا   ظهورهم وراء تركوا:"  في الجمالية الصورة وضح -2

 وانشغاله الحاج دعن الدنيا أهمية لعدم إشارة اإلنسان يتحكم الذي الصغير بالشيء ملذاتها لوك الدنيا شبّه

 .  هللا بذكر عنها

 التالية؟ الكلمات معنى ما -1 -3

  أزل أمح:   -ج     وتواضع خشوع:  إخبات   -ب             البشر : الورى -أ

 فعواوتدا تجمعواتزاحموا:  -ج              الخطايا: الزالت  -د   وتذلل : توسل  ضراعة -ه

  اذكر نوع  العالقة  في ما يلي :  -4

 : تجانس لفظي  (والزالت الذنوب): نرادف     (وكفّر امح): تضاد       (أتوك و تركوا)

 هات من البيت الثالث   : -5



 إ. باسم ناصر رحال                  2020 -2019نهاية الفصل الدراسي االول  للصف السادس االبتدائي اندة عربية إضافية مسمذكرة لغة 

 

9 

     ضراعةوأخرى بمعنى خشوع وخوف :          الورىكلمة بمعنى الناس والخلق: 

  خشعا ؟الثاني  البيت من فهمت كما هللا بيت إلى الحجاج جاء كيف   -6

   ٍبالشي الذي يهبط من مكان عال الرحمات؟ الشاعر شبه بم( الرحمات مهبط في) -7

 

 بناء الفعل الماضي على الضم والسكون -2
 :األفعال الماضية المبنية ، مبينا عالمة بنائها اآلتية : استخرج من الفقرة 1س

 إلى فأسرْعنا ، وأرعَدتْ  ، وفجأةً تغي َرْت الس ماءُ  المدرسة   في ساحة  مع زمالئي ْست ُ جل
.  صفوفنا أما الصغار فقْد أخذوا يلعبون بحبات  المطر 

 أخذوا فأسرْعنا وأرعَدتْ  تغي َرتْ  جلْست الفعل الماضي

 الضم  السكون الفتحة الفتحة السكون عالمة بنائه

 

 ( في ثالث جمل مفيدة بحيث يكون: ل حصضع الفعل )  -2

 مبنيا على السكون:.........................................................

 مبنيا على الفتح:................................................................

 ..............مبنيا على الضم:...................................................

 حول الفعل في الجملة التالية إلى ما هو مبين لك في الجدول التالي:3س 

ركَل  خالد الكرة :   الجملة الضمير  

الكرةاركلَت  تاء المتكلم  

  تاء المخاطب

  تاء المخاطبة

  نون النسوة

  ناء الفاعلين
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 -ــي:ـأعـــرب ما تحته خط  فيما يأتـ -3س

 ..................................................................ـدرس جيداً الـ ـنشرحـالمعلمات    -
......................................................................................................... 

 .................................................راة. الخلق الصحيح في المبا ـواالتزمـون الالعبـ -
 

 رفع الفعل المضارع المعتل اآلخر -3

ف األفعال اآلتية إلى صحيحة اآلخر أو معتلة اآلخر:  صنـ ِـّ
نتناقش   –يرضى   –يندُم  –أرمي  – أُ تقر  –نسهو   –يزوُر  –نتجاوُز  –يداري –أكتُب  –يمشي  –) يسمُع 

يدعو(.  –ينادي  –يرسم  –يكتفي  –تقُف    -يستوي   –غيُث تست –تسعى  –   

 أفعال معتلة اآلخر أفعال صحيحة اآلخر  
................................................ ................................................ 

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

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

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

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

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

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

 
اوأعربها إعراب  استخرج األفعال المضارعة من الجمل التالية، وبي ِّن نوَعها، -2س  :ا تام 

 إعراب الفعل الفعل المضارع الجملة

  واو الجماعة
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ٌد وقتَهُ في قراءةِّ القَصَ     .صِّ يقضي محمَّ

   يبقى الثلُج في البرودةِّ صلب ا.

.تطفو األخشا    ُب فوَق الماءِّ

 
 -استخرج الفعل المضارع من الجمل اآلتية وبين عالمة إعرابه ::3س

 
 إعراب الفعل المضارع صحيح أم معتل الفعل الجمل

 

 يدفُع الشيُخ قاربه إلى الشاطئ .
 تبني األمُم مجدها بالعلم والعمل.

 يرعى الصبيُّ األغنام.
 يدعو اإلسالُم إلى العمل المخلص

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

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

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

 

 

 

 

 نصب الفعل المضارع المعتل اآلخر-4

 لنصب وعالمة النصب حدد الفعل المضارع المنصوب وأداة ا: 1س    

 

                                     -تحته خط: أعرب ما: 2س

 1- استطاعت البحرين أن تخطوَ  خطوات كبيرة نحو التقدم الصناعي 
 ............................................................................................ 

 عالمة إعرابه حرف النصب الفعل المضارع الجمل

    لن يسعى المسلم إلى فعل الشر

    عليك أن تدعَو ربك وتستغفره.

    تفوق كي ترضَي والديك.
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 2- لن يسعى إلى النجاح والتفوق إال الطموح

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

 3-تتنوعُ شركاُت األلبان  في إنتاجها لترضيَ  جميَع الناس  

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

 

 امأل الفراغ باألفعال المناسبة مع تغيير ما يلزم  /2س

 مو (ين –يهوى  –تعتني   -تقتدَي  –يُفشَي  –يروي  –نرمي  -)  يعلَو    

 عليَك أْن بالصالحينَ  ./1

 .لْن .........أحٌد إلى الخلق   /2

 مْن أخالق  المسلم  أْن........... السالمَ  ./3

ُب َعلَينا أَْن ................... األوساَخ في مكانها المخصص . /4  يَج 

ُب َعلَينك أَْن................. بغذائ َك ؛ كي ................ جسُمكَ  /5   .يَج 

 جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر-5

 كل فعل مضارع مجزوم في القطعة التالية   :  ضع دائرة حول  :1س

 

لاى إأساتمْع  لم أستيقْظ من النوم مبكًرا كعااتي كال ياوم ؛ ألنناي لام أذهاْب إلاى الفاراش مبكاًرا ، ولام
ْر دروساك عصااًرا ، الة ءك بعااد صااو لتتناااوْل عشاا نصايحة وال ااَدي  ، فقاد أمرنااي أبااي قاائالً : ل تُااذاك 

 العشاء

 

 أكمل الجدول كما هو مطلوب منك :  :2س

 األمثلة

أداة 
 الجزم

الفعل 
المضارع 
 المجزوم

 إعراب الفعل المضارع المسبوق بأداة جزم

    ال تُصاحْب األشرار . -1
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 -:خط تحته الذي الفعل جزم عالمة بين: 3 س

 ..................................                    والديك أوامر تعص ال .1

 ..................................        الناس خدمة في المؤمن يقصر لم .2

 .................................                 أحد على الحكم في لتتأن .3

 

 

 

 

 المعتل االخر فعل األمربناء  -6

 استخرج من القطعة التالية خمسة أفعال أمر معتل ة، يمَّ قم بإعرابها :-1

 قاَل الوالدُ يَنصُح ولَدهُ:

، وادعُ إلى سبيل  هللا ، وارَع حقوَق اآلَخريَن، وحافْظ عليها، وأّد   : اسَع إلى طلب  الخير  يا بُنَي 

َك وحاسْبها، واعتن  األ مانةَ إلى َمن  ائتََمنََك، وأعط  كل  ذْي حّقٍ حق هُ، واسُم إلى العال، واخُل بنفس 

َك ووالَدْيَك، كْي تحصَل على رضا هللا ، وتدخَل جن تَهُ ...  بنفس 
 

 

 إعرابه فعل األمر

  

  

  

  

 العلوملم أفهْم الدرس في مادة  -2

 ال تمش  مشيةَ المتكبّ ر   -3

 والن جاح   ق  التفو   إلى لتسعَ  -4
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 يلي؟ ما عإتبا إليك يطلب أن أراد إذا المعلم يقول ماذا -2س

 ..................... ..........................................................الواجبات تأدية -

 .......... ...............................................يوم كل جيدا الدروس مذاكرة -

 .............................. ....................................والمعلم الوالدين احترام -

 ................... ................................................والكتب بالكراسات العناية -

 ............ ..................................................السوء أصحاب من الوقاية -

                                                     : أكمْل إعراَب ما تحتهُ خط ٍّ فيما يأتي : 2س

 األوساخ في صندوق القمامة .     ارم

 .........................................................................: فعل ................. مبنيٌّ ارم   

 

 االفعال الخمسة -7

 خاطبة:والم ئب ومخاطب( والجمع ) غائب ومخاطب(حول الجملة التالية إلى المثنى ) غا: 1س

 أنت تذاكر دروسك ولم تقصر في عملك ولن تهمل واجبك الضمائر
  المثنى الغائب
  المثنى المخاطب
  الجمع الغائب
  الجمع المخاطب

  المخاطبة
 

 عين فيما يأتي كل فعل من األفعال الخمسة وأعربه::2س

 إعرابه الفعل الجمل
   يتنافسون على المركز األول المجتهدون
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   يجب أن تنامي مبكرة لتستيقظي مبكرة
   لن تنجحوا في االمتحان حتى تذاكروا

   الجنود لم يبخلوا بدمائهم في سبيل الوطن
 

    بي ِّن عالمةَ إعراب كل ِّ فعل مضارع تحته خط في الجدولِّ اآلتي :          -3س

 عالمة إعراب الفعل المضارع الجملة

  كل شهر يجتمعواالمعلمون لن 

  في استهالك المياه . تسرفواال 

  .قبل االختبار بوقت كافٍ  لتذاكرا

  غير الحق تقوليال 

  ربهم على نعمه يشكرونالمؤمنون 

 في الفراغات التالية:من االفعال الخمسة : ضع فعال مناسبا 4س
 رواد الفضاء ..................... حلة خاصة. -
 لصيادون لن....................... غدر الوحوش.ا -
 الالعبون لم........................عن التدريب. -
 .  الفريقان.....................مباراة ودية -
 

                                     
 الفعل مع الفاعل افراد  - 8                                   

 
 الى اسمية وغير ما يلزم الفعلية: حول الجمل 1س
 

 االسميةالجمل  الجمل الفعلية
  فرحت الفنانات بنجاح معرضهن

  المرضى المختلفة حالةيتفهم الممرضون 
  عديدة مجاالتتعاونت الدولتان في 

  يتحدث الطبيبان عن أضرار التّدخين
  درس المهندسون التصميم الحديث

 
 ما يلزم روغي الفعليةاال سمية الى : حول الجمل 1س
 

 الجمل الفعلية االسميةالجمل 
  بالّزوار امتألتاالقاعتان 

  يتابعان المشاريع الجديدة المسؤوالن
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  شكْرن المتفوقات المعلمات  
  العمال يتعاونون في أداء العمل

  للمباراة وا يستعد الالعبون
 
 الخطأ فيما يلي ذاكرا التصحيح المناسب ياستخرج:3س

 التصحيح : ....................     الغواّصون لرحلة الغوص. الخطأ :....... وا استعدّ  1-

  ًً  ًّ 

...................التصحيح : .. اصطادا الّصيادان سمكة كبيرة. الخطأ : ............ 2-
   ًّ 

 ......التصحيح :.............. . الخطأ :.......أوالدهنعلى راحة  األمهاتسهرن  3-

 التصحيح  : ................... الفائزتان استلمت الجائزتين. الخطأ : ................ 4-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            نائب الفاعل             -9                                             
 

 :اقرأ األمثلة اآلتية مبيناً الفعل البني للمجهول , ونائب الفاعل , وعالمة إعرابه :1س     
 

الفعل  األمثلة
المبني 
 للمجهول

 إعراب نائب الفاعل نائب الفاعل

 . تـُـؤكـَـُل الفاكهة ُ الناضجة ُ 
 شاَهدُ الالعُب في الملعب . ُ

 أصِلَحْت السفُن .
 الُل رمضان .ُرئِـَي ه

   

 
 -أعرب الكلمات التي تحتها خط : :2

 . ىالموسيق الولدُ َسَمَع  -1
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................................................................................................... 
 من الغابِة .الحطُب ُجِمَع  -2

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

 الطالَب . المعلمُ يُرِشدُ  -3

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

 جزاًء لهُ .المجرُم يُْسَجُن  -4

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

 : حول األفعال المبنية للمجهول إلى أفعال مبنية للمعلوم وغير مايلزم ؟3

 ( أُطِلَق  الصاروخان  ....................*1

 ( ُحِفَرت أباُر النفِط .....................*2

 (ُصنَِع  أثاُث  المنزل ....................*3

يُف بالترحاِب .................*4  (يٌستَقبٌَل اللضَّ

 

 

 

 

 المثنى -10                                        
 

 -:عين المثنى فيما يأتي  وبين عالمة اعرابه :1س 

 ذهب الوالدان مع األبناء إلى معرض الحاسوب -1

 ار المقدسةغادرت الطائرتان إلى الدي -2

 تعانق الصديقان بعد الخصام  -3

 قرأ الطالب فقرتين من الدرس قراءة جيدة -4

 تطير الطائرة بمحركين -5

 

 -:أعرب ماتحته خط فيما يأتي:2س

 عالمة اعرابه  المثنى
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 في تسجيل  الطالب المعلمانشارك  -1

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

 متفوقين في الطابور الصباحي طالبينكًرم المدير  -2

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

 بعينينيبصر اإلنسان  -3
........................................................................................................ 

 

: اجعل الجملة التالية للمثنى المذكر مرة ، وجمع المذكر مرة أخرى، و جمع المؤنث مرة ثالثة  3س

 مع تغيير ما يلزم:      

  " ٌََ المسـؤول الحفل  منظم  قابل "                                       

 لينالمسـؤو حفل ال منظمة  قابلت ) مثنى مؤنث ( :  

 ............................مثنى مذكر  : .................................................................. 

 ...............................جمع مـذكر سالم : ...............................................................

 .......................................................................................جمع مؤنث سالم: ....

 

 

  إعراب الجمع  بأنواعه-11                            

 (كسيرالت جمع( )  السالم المؤنث جمع()  السالم المذكر جمع)             
 صن ف الجموعِّ اآلتيةِّ في الجدول : :1س

 -لطالب ا –جمعيات  -فنون  -الجوامع  -شياطين  -الفائزات -حصون -المهندسون -األثرياء -ء) أطبا
 قرون ( –مساكين  –اقالم  –بنات  –مجانين   –المؤمنين  -الطائرات

 جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم
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 أعرب ما تحته خط في الفقرة اآلتية :: 2س

ه رايات  ال يرفعوَن  دونَ الُمجته الطالبُ  ف َع م الن ام العلْ االستسالم  وإن ما يحملون في صدور 
 والعمل المتواصل . 

 إعرابها الكلمة
 

 الطالب
 المجتهدون

 رايات

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ثم أجب عن االسئلة : اقرأ الفقرة اآلتية  

الت  من النّحل في خليّتها، ولْم تخارْج للبحاث عان غاذائ ها كبااقي أ بقيت بعضُ   ل، اب النّحارساالعام 
ال ريااٍت ٍت أُخْ فاعتقد الباحثون أنها ستموت جوًعا، وبعد المراقبة الطويلاة أخاذوا ياُلحظاون أّن عاام 

الت  الباقيات  في الخلية  حتى يّ  ها أن وشك بطنُ تختُص بجمع الّرحيق من األزهار وتقوم بإطعام العام 
 ينفجَر .                                                            

 :                               استخرج من النص ما يلي :  2س

 اإلجابة المطلوب
  فعل ماض مبني على الضم 1
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  فعل مضارع منَصوب 2
  ف عل مضارًع مرفوًع بثبوت النون 3
  جزومفعل مضارع م 4
  جمع تكسير 5
  جمع مؤنث سالم  6
  سالم مذكرجمع  7
  مضاف اليه مجرور 8

 

 

 استخرج من الفقرة اآلتية كل فعل من األفعال الخمسة مبينا عالمته ::3س

م ، ليحصلوا على د ه   عاليٍة. رجاتٍ أخذَ الطالُب يستعدوَن لالمتحان ، ولم يهملوا مذاكرةَ دروس 

 بها اعرا األفعال الخمسة
  

 
  

 
  

 
 

 هإعراب عالمة اعراب الجمع نوعه األمثلة

المواطنون مع جهاز األمن  يتعاون 
مْت مديرةُ المدرسة  المعلمات    كر 

 كبيرة تمسؤولياأْسن دْت إلى الرجال  
 تُهيُب الدولة بالمواطنين

 شجعت المعلماُت الطالبات  

   


	1-استخرج من القطعة التالية خمسة أفعال أمر معتلّة، يمَّ قم بإعرابها :
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