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الّلغة�العر�ّية�الّلغة�العر�ّية�
 القواعد�النحوّ�ة

َدواُت��ْسِتف�اِم 
َ
َدواُت��ْسِتف�اِم أ
َ
أ

�بتدا�ّي �الّرا�ع

�درس����ماّدة�درس����ماّدة
القواعد�النحوّ�ة

َدواُت��ْسِتف�اِم 
َ
َدواُت��ْسِتف�اِم أ
َ
أ

الّرا�عالّصّف�



ّياراِت �الَبْحَرْ�ِن �ِسباِق  ورِ ضُ ُح بِ �داهُ الِ وَ �هُ َد عَ وَ �اَذ لِ �،اراِت يّ الّس �باَق ِس �ٌد سعْ    .ِللسَّ

.ِن �ْ رَ ْح البَ �ِة بَ لَ َح ���ِ �امُ ُيَق َس �ِذيالّ 

 وَ يّ الّس 
َ
 ُت �ْ بَ ْح أ

َ
 ْن أ

َ
�ْسِئَلِة َ�ْعَض َعَليَك ْطَرَح أ

ْجِوَ�ٍة،�اْعِتَماًدا�َعَ���َما�َتْحَتُھ�َخطٌّ 
َ
و�أ

َ
ْسِئَلٍة�أ

َ
�الَفَراَغاِت�ِبَما�ُيَناِسُب�ِمْن�أ

ُ
. َوأْمأل

 وَ �ارات،يّ الّس �باِق 
َ
 �ُت �ْ بَ ْح أ

َ
 �ْن أ

َ
.�ْسِئَلِة �َ�ْعَض �َعَليَك �ْطَرَح أ

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

سعْ  يحّب �.الكو�ِت  دولِة ����ِھ يْ والَد �مَع ��سكُن �،�ا�ِع الرّ �الصّفِ ����مج��ٌد �طالٌب  ٌد سعْ  

َباِق  ِن عَ �اٍت وَم لُ عْ َم �ِع ْم َ� ِ� �ِن �ْ رَ ْح البَ �ِة َك لَ ْم َم ���ِ �ةَ يفِ لِ َخ �يِقِھ ِد صَ �َع َم  ٌد عْ َس �َل واصَ تَ � الّ �الّسِ

َالمُ  :ٌد عْ َس    .ةُ ليَف َخ  َيا�َعلْيُكم�السَّ

َالم�َوَعَليُكم :خليفةُ  ؟َك الُ َح �َف يْ َك  ،ُد عْ َس �يا�السَّ

 ٌد عْ َس 
َ
 ْت َر قَ ْد َق لَ �ْ َخ نَ أ

ُ
ضُ ُ� مَ الَق الشَّ �ْ ْح البَ َك لَ َم ةَ �َ ْس أ

 
َ
 رَ قْ أ

ُ
ْجِوَ�ٍة،�اْعِتَماًدا�َعَ���َما�َتْحَتُھ�َخطٌّ  �ِ�َي، صَّ النَّ �أ

َ
و�أ

َ
ْسِئَلٍة�أ

َ
�الَفَراَغاِت�ِبَما�ُيَناِسُب�ِمْن�أ

ُ
َوأْمأل

  :ٌد عْ َس 
َ
 �ْت َر رَّ قَ �ْد َق لَ  ، �ٍ �ْ َخ بِ �انَ أ

ُ
باِق ِس �ورِ ضُ ُ� ِ� �مَ اِد الَق �رَ �ْ الشَّ �ِن �ْ رَ ْح البَ �ِة َك لَ ْم َم �ةَ ارَ �َ زِ �ي�ِ رَ ْس أ

ْل �:ةُ يَف لِ َخ � .َسْعُد �َيا�َتَفضَّ

؟...................................................................... :ٌد عْ َس �

.البحر�ِن �جنوَب ���� الّ� �منطقِة ���ِ �ةُ وليّ الّد �البحر�ِن �حلبةُ �تقُع  :ةُ يَف لِ َخ 

باق؟الّس �اُت يّ الِ عَ فَ �رُّ مِ تَ ْس �َ �ًماوْ يَ �ْم َك  :ٌد عْ َس 

..................................................... :خليفةُ  ..................................................... :خليفةُ 

؟........................................................... :ٌد عْ َس 

  :ةُ يَف لِ َخ 
ُ
باُق �َيْبَدأ .مارس�19  ِ�� الّسِ

؟باِق الّسِ �ورِ ضُ ُ� ِ� ��ِ� َق افَ رَ ُم �َك نُ ِك ْم يُ �ْل َ�  :ٌد عْ َس 

.رٍ و رُ ُس �ّلِ �ُ بِ �،........... :ةُ يَف لِ َخ 



ّياراِت �الَبْحَرْ�ِن �ِسباِق  ورِ ضُ ُح بِ �داهُ الِ وَ �هُ َد عَ وَ �اَذ لِ �،اراِت يّ الّس �باَق ِس �ٌد سعْ    .ِللسَّ

.ِن �ْ رَ ْح البَ �ِة بَ لَ َح ���ِ �امُ ُيَق َس �ِذيالّ 

 وَ يّ الّس 
َ
 ُت �ْ بَ ْح أ

َ
 ْن أ

َ
�ْسِئَلِة َ�ْعَض َعَليَك ْطَرَح أ

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

ْجِوَ�ٍة،�اْعِتَماًدا�َعَ���َما�َتْحَتُھ�َخطٌّ 
َ
ْو�أ

َ
ْسِئَلٍة�أ

َ
�الَفَراَغاِت�ِبَما�ُيَناِسُب�ِمْن�أ

ُ
. َوأْمأل

 وَ �ارات،يّ الّس �باِق 
َ
 �ُت �ْ بَ ْح أ

َ
 �ْن أ

َ
.�ْسِئَلِة �َ�ْعَض �َعَليَك �ْطَرَح أ

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

سعْ  يحّب �.الكو�ِت  دولِة ����ِھ يْ والَد �مَع ��سكُن �،�ا�ِع الرّ �الصّفِ ����مج��ٌد �طالٌب  ٌد سعْ  

َباِق  ِن عَ �اٍت وَم لُ عْ َم �ِع ْم َ� ِ� �ِن �ْ رَ ْح البَ �ِة َك لَ ْم َم ���ِ �ةَ يفِ لِ َخ �يِقِھ ِد صَ �َع َم  ٌد عْ َس �َل واصَ تَ � الّ �الّسِ

َالمُ  :ٌد عْ َس  -    .ةُ ليَف َخ  َيا�َعلْيُكم�السَّ

َالم�َوَعَليُكم :خليفةُ  -  ؟َك الُ َح �َف يْ َك  ،ُد عْ َس �يا�السَّ

 ٌد عْ َس 
َ
 ْت َر قَ ْد َق لَ �ْ َخ نَ أ

ُ
ضُ ُ� مَ الَق الشَّ �ْ ْح البَ َك لَ ْم َم ةَ �َ ْس أ

 
َ
 رَ قْ أ

ُ
ْجِوَ�ٍة،�اْعِتَماًدا�َعَ���َما�َتْحَتُھ�َخطٌّ  �ِ�َي، صَّ النَّ �أ

َ
ْو�أ

َ
ْسِئَلٍة�أ

َ
�الَفَراَغاِت�ِبَما�ُيَناِسُب�ِمْن�أ

ُ
َوأْمأل

  :ٌد عْ َس  - 
َ
 �ْت َر رَّ قَ �ْد َق لَ  ، �ٍ �ْ َخ بِ �انَ أ

ُ
باِق ِس �ورِ ضُ ُ� ِ� �مَ اِد الَق �رَ �ْ الشَّ �ِن �ْ رَ ْح البَ �ِة َك لَ ْم َم �ةَ ارَ �َ زِ �ي�ِ رَ ْس أ

ْل �:ةُ يَف لِ َخ  -   .َسْعُد �َيا�َتَفضَّ

:ٌد عْ َس -

.البحر�ِن �جنوَب ���� الّ� �منطقِة ���ِ �ةُ وليّ الّد �البحر�ِن �حلبةُ �تقُع  :ةُ يَف لِ َخ  - -

باق؟الّس �اِت يّ الِ عَ فَ �رُّ مِ تَ ْس �َ �ًماوْ يَ �ْم َك  :ٌد عْ َس  - 

  :خليفةُ -

  
َ
؟ةُ وليّ الّد �البحر�ِن �ةُ بَ لَ َح �ُع َق تَ �َن يْ أ

.اٍم أيّ �ثالثة�باقالّس �اُت فعاليّ ��ستمرُّ    :خليفةُ -

  :ٌد عْ َس  - -

  :ةُ يَف لِ َخ  - -
ُ
باُق �َيْبَدأ .مارس�19  ِ�� الّسِ

؟باِق الّسِ �ورِ ضُ ُ� ِ� ��ِ� َق افَ رَ ُم �َك نُ ِك ْم يُ �ْل َ�  :ٌد عْ َس �- 

.رٍ و رُ ُس �ّلِ �ُ بِ               :ةُ يَف لِ َخ  -  ،�ْم عَ �َ 

.اٍم أيّ �ثالثة�باقالّس �اُت فعاليّ ��ستمرُّ 

  ��َ َم 
ُ
باُق �َيْبَدأ ؟الّسِ



اَدْتُھ�
َ
ف

َ
ِذي�أ َداَة��ْسِتْفَ�اِم�ِبالـَمْعَ���الَّ

َ
ِصُل�أ

َ
.أ

َداَة�ِ�ْسِتْفَ�اِم 
َ
َفاَدْتُھ�أ

َ
ِذي�أ الـَمْعَ���الَّ َداُة�ِ�ْسِتْفَ�اِم 

َ
أ

َؤاُل  َعِن�الـَم�اِن��السُّ َؤاُل  َعِن�الـَم�اِن��السُّ

َماِن� َؤاُل�َعِن�الزَّ السُّ

َؤاُل  ْو�َعَدِم��السُّ
َ
َعْن�ُوُقوِع�الِفْعِل�أ

ُوُقوِعِھ��ُوُقوِعِھ��

َؤاُل  َعِن�ا�َ�اِل��السُّ

َؤاُل  َعِن�الَعَدِد �السُّ

  

 
َ
اَدْتُھ�ُف ِش �َ ْك أ

َ
ف

َ
ِذي�أ َداَة��ْسِتْفَ�اِم�ِبالـَمْعَ���الَّ

َ
ِصُل�أ

َ
أ

َداُة�ِ�ْسِتْفَ�اِم 
َ
أ ا�ُ�ْمَلةُ 

َكْيَف  َكْيَف ؟َك الُ َح �َف يْ َك  ؟َك الُ َح �َف يْ َك 

ْيَن 
َ
أ   

َ
؟ةُ وليّ الّد �ُة�البحر�ِن بَ لَ ُع�َح َق تَ �َن يْ أ

َكْم  باق؟الّس �اِت يّ الِ عَ �فَ رُّ مِ تَ ْس ًما��َ وْ يَ �ْم َك 

َمَ�� باُق ���َ َم  �الّسِ
ُ
َمَ��؟َيْبَدأ باُق ���َ َم  �الّسِ
ُ
؟َيْبَدأ

َ�ْل  �ورِ ضُ ُ� ��ِ� ِ� َق افَ رَ مُ �َك نُ ِك ْم يُ �ْل َ� 
؟باِق الّسِ 



اَدْتُھ�
َ
ف

َ
ِذي�أ َداَة��ْسِتْفَ�اِم�ِبالـَمْعَ���الَّ

َ
ِصُل�أ

َ
.أ

َداَة�ِ�ْسِتْفَ�اِم 
َ
َفاَدْتُھ�أ

َ
ِذي�أ الـَمْعَ���الَّ َداُة�ِ�ْسِتْفَ�اِم 

َ
أ

ؤال�َعِن�الـَم�اِن� السُّ

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

ؤال�َعِن�الـَم�اِن� السُّ

َماِن� ؤاُل�َعِن�الزَّ السُّ

ْو�َعَدِم�
َ
ؤال�َعْن�ُوُقوِع�الِفْعِل�أ السُّ

ُوُقوِعِھ��ُوُقوِعِھ��

ؤال�َعِن�ا�َ�اِل� السُّ

ؤال�َعِن�الَعَدِد  السُّ

  

 
َ
اَدْتُھ�ُف ِش �َ ْك أ

َ
ف

َ
ِذي�أ َداَة��ْسِتْفَ�اِم�ِبالـَمْعَ���الَّ

َ
ِصُل�أ

َ
أ

َداُة�ِ�ْسِتْفَ�اِم 
َ
أ ا�ُ�ْمَلةُ 

َكْيَف  َكْيَف ؟َك الُ َح �َف يْ َك  ؟َك الُ َح �َف يْ َك 

ْيَن 
َ
أ   

َ
؟ةُ وليّ الّد �ُة�البحر�ِن بَ لَ ُع�َح َق تَ �َن يْ أ

َكْم  باق؟الّس �اِت يّ الِ عَ �فَ رُّ مِ تَ ْس ًما��َ وْ يَ �ْم َك 

َمَ�� باُق ���َ َم  �الّسِ
ُ
َمَ��؟َيْبَدأ باُق ���َ َم  �الّسِ
ُ
؟َيْبَدأ

َ�ْل  �ورِ ضُ ُ� ��ِ� ِ� َق افَ رَ مُ �َك نُ ِك ْم يُ �ْل َ� 
؟باِق الّسِ 



نَّ 
َ
ْسَتْ�ِتُج�أ

َ
:أ

: �����ْسِتف�اِم �أَدواِت 
ؤَ ِلل: َمْن�• .  اِقِل العَ �ِن عَ �اِل سُّ

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ؤَ ِلل: َمْن�• .  اِقِل العَ �ِن عَ �اِل سُّ

ؤَ ِلل: ما�• . اِقِل العَ �ْ��ِ غَ �ْن عَ �اِل سُّ

ؤَ ِلل: َكْم�• .ِد َد العَ �ِن عَ �اِل سُّ

ؤَ ِلل: َ�ْل�•  الِفعْ �وِع ُوقُ �ْن عَ �اِل سُّ
َ
.وِعِھ قُ ِم�وُ َد عَ �وْ ل�أ

ؤَ ِلل: َم���• َم �ِن عَ �اِل سُّ . اِن الزَّ

ْيَن�
َ
ؤَ أ َم�َ سُّ

اِن ِن اِل ِلل

ْيَن�•
َ
ؤَ ِلل: أ .  اِن َم�َ ـال�ِن عَ �اِل سُّ

ؤَ ِلل: َكيَف�• .  ا�َ�اِل  ِن عَ �اِل سُّ

ؤَ ِلل: ا�اذَ َم ـلِ �• َ�ِب  ِن عَ �اِل سُّ .  السَّ



؟�ُّ ِ� طَ الوَ �ِن �ْ رَ ْح البَ  ؟�ُّ ِ� طَ الوَ �ِن �ْ رَ ْح البَ 

؟�ِّ ِ� طَ الوَ �اِق يثَ مِ ـى�الرَ ْك ِذ بِ �ِن �ْ رَ ْح البَ �ةُ 

؟ِن �ْ رَ البْح َمْملَكِة  اِت  ؟ِن �ْ رَ البْح َمْملَكِة  اِت 

اَراِت  يَّ اَز��ِ���ِسَباِق�السَّ
َ
؟ف

ُق  َطّبِ
ُ
أ

 
ُ
 بِ �ُل مِ ْك أ

َ
:ٍة بَ اِس نَ ُم �اٍم �َ ْف تِ اْس �اةِ دَ أ

البَ �ُف َح تْ ُم �ُع َق يَ  -------------------- 1 البَ �ُف َح تْ ُم �ُع َق يَ  -------------------- 1

ةُ َك لَ ْم مَ �فُل تَ ْح تَ  -------------------- 2

اِت ظَ افَ َح ُم �دُ َد عَ  ------------------- 3 اِت ظَ افَ َح ُم �دُ َد عَ  ------------------- 3

اَراِت  ------------------- 4 يَّ اَز��ِ���ِسَباِق�السَّ
َ
ف



؟�ُّ ِ� طَ الوَ 

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

؟�ُّ ِ� طَ الوَ 

؟�ِّ ِ� طَ الوَ �اِق يثَ مِ ـى�الرَ ْك ِذ بِ 

؟ِن �ْ رَ البْح  ؟ِن �ْ رَ البْح 

ُق  َطّبِ
ُ
أ

 
ُ
 بِ �ُل مِ ْك أ

َ
:ٍة بَ اِس نَ ُم �اٍم �َ ْف تِ اْس �اةِ دَ أ

الوَ �ِن �ْ رَ ْح البَ �ُف َح تْ ُم �ُع َق يَ             -1  
َ
الوَ �ِن �ْ رَ ْح البَ �ُف َح تْ ُم �ُع َق يَ             -1 َن يْ أ

بِ �ِن �ْ رَ ْح البَ �ةُ َك لَ ْم َم �فُل تَ ْح تَ             -2

البْح َمْملَكِة  اِت ظَ افَ َح ُم �دُ َد عَ         -3

 
َ
 َن يْ أ

 ��َ َم 

البْح َمْملَكِة  اِت ظَ افَ َح ُم �دُ َد عَ         -3 ْم َك 

اَراِت        -4 يَّ اَز��ِ���ِسَباِق�السَّ
َ
؟ف

 ْم َك 

 ْن َم 



؟�: ....................................................................... 

؟: ....................................................................... 

:  اٍب 

؟: ....................................................................... 

؟: ....................................................................... 

؟�: ....................................................................... 

ُق  َطّبِ
ُ
أ

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

.  َحَضْرُت�ِسَباَق�الّسّياراِت ،��ْم عَ �َ : 1ج�

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

 
َ
اٍب وَ َج �ّلِ �ُ لِ �َب اِس نَ ُم ـال�اَل ؤَ ُب�السُّ تُ ْك أ

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

َلةُ :  2ج .الِقَراَءُة�ِ�َواَيِ���الـُمَفضَّ

: ....................................................................... 3س

.   اَن ضَ َم رَ �رِ �ْ ��َش �ِ �ُم لِ ْس ُم ـال�ومُ صُ يَ : 3ج .   اَن ضَ َم رَ �رِ �ْ ��َش �ِ �ُم لِ ْس ُم ـال�ومُ صُ يَ : 3ج

: ....................................................................... 4س

َنِة�: 4ج ّياِم�السَّ
َ
.  َيْوًما�365َعَدُد�أ



ُم�ِإَجاَبِ��:  اٍب  َقّيِ
ُ
أ ُق  َطّبِ

ُ
أ

:1س

.  َحَضْرُت�ِسَباَق�الّسّياراِت ،��ْم عَ �َ : 1ج�

:2س

 
َ
اٍب وَ َج �ّلِ �ُ لِ �َب اِس نَ ُم ـال�اَل ؤَ ُب�السُّ تُ ْك أ

؟��َ�ْل�َحَضْرَت�ِسَباَق�الّسّياراِت 

َلةُ  ؟َما�ِ�َواَيُتَك�الـُمَفضَّ :2س

َلةُ :  2ج  .الِقَراَءُة�ِ�َواَيِ���الـُمَفضَّ

 :3س

.   اَن ضَ َم رَ �رِ �ْ ��َش �ِ �ُم لِ ْس ُم ـال�ومُ صُ يَ : 3ج

َلةُ  ؟َما�ِ�َواَيُتَك�الـُمَفضَّ

؟�ُم لِ ْس ُم ـال�ومُ صُ يَ �َمَ��

.   اَن ضَ َم رَ �رِ �ْ ��َش �ِ �ُم لِ ْس ُم ـال�ومُ صُ يَ : 3ج

: 4س

َنِة�: 4ج ّياِم�السَّ
َ
.  َيْوًما�365َعَدُد�أ

َنِة� ّياِم�السَّ
َ
؟�َكْم�َعَدُد�أ



انت���الدرسانت���الدرس


