
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/6arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سامي يوسف قاسمي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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                                                  المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار 
  مكتب إلاشراف التربوي  بثمريت 

                                                     (( 21 – 5بوابة الفكر ))  مدرســـة 
 
 

                                                    
  

 اإلمالء  و  النحوالمعين في                

 ((الأنشطة واملراجعات كراس))

  

  السادسالصف                                        
 الفصل الدراسً األول

 2ٕٔٓ \2ٕٔٓالسنة الدراسٌة :                                                 
 

                                                     
 
  
 

 
 

 إعـــــــــــــــداد وجمــــــــــــــع وتنســـــــــــــٌك األستاذ : سامً  ٌوسف لاسمً
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 م  8102/  8102السنة الدراسية          وزارة التربية والتعليم بسلطنة صمان                                                  

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار 

  (( 08-5مدرسة بوابة الفكر ))  

 

                                    

 

 

 ئيةمالاإل   طةنشاأل

 

 

      



 

ٖ 

 

 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ        ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ                                          
 الفصل الدراسً األول                 المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار                                

 / ................الطالب                مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                                 

 ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

   في األنشطة اإلمالئية  سؤال قصير 

 اقرأ الفقرة جيدا ، ثم أجب صن  األسئلة التي تليكا 

وٍٕب ٠ؤثش اٌسؼبدح ٚإٌٙبء ػٍٝ اٌجؤط ٚاٌشمبء ، ٚوٍٕب ٠ؤِٓ ثأْ اٌخ١ش أفضً ِٓ اٌشش ، ٠ٚذأة ثىً إِىبٔبتٗ ١ٌىْٛ 
االختّبػٟ اٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ، غ١ش أْ اٌتّٕٟ ٚزذٖ ال ٠ىفٟ ،ثً ٠دت أْ ٠تشخُ ػّال ١ٌؤٌف ث١ٓ ِستشِب فٟ اٌٛسظ 

 . لٍٛة إٌبط ؛ ألْ اإلٔسبْ وبئٓ اختّبػٟ ، ال ٠أٌف اٌؼ١ش ٚز١ذا ،ٚإال ٌّب وبْ اٌسدٓ ػمبثب ٌٍّدش١ِٓ

 احدة( درجة و  1)                  اعتخشج كهًتٍٛ يٍ انفقشح انغبثقخ حغت انًطهٕة : -1

 ًْضح يتٕعطخ عهٗ األنف:...........................................................كهًخ فٛٓب *

 ًْضح يتٕعطخ عهٗ انٕأ:..............................................................كهًخ فٛٓب *

 ( درجتان 2)     الهمزة عمى واو في الكممات التي تحتها خط في الجمل التالية : رسم بين سبب  -2

  المخمصون واجبهم عمى أكمل وجويؤدي ..................................................... 

 خير من التشاؤم .  التفاؤل................................................................... 

 ( درجة واحدة    1)      :حسب المطموبهمزة المتوسطة تحتوي كل واحدة اكتب كممتين من إنشائك ـ  -3

 .................. ، ........................... .       مضمومة بعد فتح  -أ   

 .................. ، ............................       ـ ساكنة بعد ضم .   -ب   

 ( درجة واحدة  1)                              : اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة -4

 ( المأمن ، المئمن ) المؤمن ـ       أصدقاءه  ...........................ـ ـــــ يؤازر  - أ

 ( ، آباءك ، آبائك) آباؤك  األمثمة في الوطنية وأجدادك أروع  ..................لقد سجل   - ب

  معمم المغة العربية : سامي يوسف                                             وفقكم هللا وأنار لكم السبيل
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 .............../ . الطالب                                                             مكتب االشراف التربوي بثمرٌت

  ............................. اٌصف :                                                             ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

 في األنشطة اإلمالئية  سؤال قصير 

  ( درجة ونصف  5.1)          :واو بوضع خط تحتهات المهموزة بهمزة متوسطة عمى حدد الكمما -1
خالصك لو يوصمك إلى النجاح . -أ       انتماؤك إلى وطنك وا 
                          بالدي لها كل حبي وفؤادي . -ب     
 الصدق جزاؤه الجنة . -ج    
                     ونصف ات( درج 13.)                     :اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة    -2
 (                              5.0)                                                          كلمة )مسؤول( رسمت همزتها على واو ألنها : -
 
 مفتوحة وما قبلها ساكن. -ب        مضمومة وما قبلها ساكن.           -أ

 . مضموممضمومة وما قبلها  -د        ساكنة وما قبلها مضموم.          -ج
 
 (5.0)                  الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم: أي الكلمات التالٌة رسمت همزتها على واو ألن -
 المؤمن. -ب                                        فؤاد .         -أ

 اللؤلؤ.-مسؤول.                                            د -ج
 
     (5.0)             همزتها المتوسطة على ألف ألنها :بتقوى هللا( . كلمة ) مأمور( كتبت  مأمور) المسلم –
 مفتوحة وما لبلها مفتوح .  -ساكنة وما لبلها مفتوح .                 ب -أ  
 ساكنة وما لبلها مكسور. -مفتوحة وما لبلها مضموم .              د -ج  
 

                         (5.0)                                   مت همزتها على ألف ألنها:ل الطالب أستاذه (. كلمة)سأل( رسـ) سأ
 مفتوحة وما لبلها مضموم .  -ساكنة وما لبلها مفتوح .                 ب  -أ   

 ج ـ مفتوحة وما لبلها مفتوح .               د ـ ساكنة وما لبلها مكسور.
 
                    (5.0)                                                   الحروف التالٌة )َفْءٌس(عند كتابتها متصلة تصٌر: -
 فائس. -فئس.                                                  ب -أ

  فأسن. -فأس.                                                 د -ج
                                  (5.0)                                                 ة همزتها مفتوحة وما قبلها ساكن:أي المفردات التالٌ -
 ٌأمر . -ب                سأل .                                 -أ

 مأمور.  -جزأٌن.                                             د -ج
 
 (5.0)                                                وسطة بهذا االسم ألنها رسمت فً :سمٌت الهمزة المت - 
 آخر الكلمة . -وسط الكلمة .                                           ب  -أ

 وسط الجملة. -أول الكلمة .                                              د -ج
 

 معمم المغة العربية : سامي يوسف                                             وفقكم هللا وأنار لكم السبيل
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 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ           ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ                                          
 الفصل الدراسً األول               المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار                                     

 .............../ . الطالب                      بثمرٌت                                              مكتب االشراف التربوي 

  ............................. اٌصف :                                                                        ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

 ورقة عمل   في األنشطة اإلمالئية 

 ترسم الهمرة المتوسطة المفردة على السطر إذا كانت بعد :
 
 واو مد وجٌم -ٕألف مد وٌاء مد                        -ٔ
 واو مد ودال -ٗألف مد و واو مد                       -ٖ
 

 هً : )لن .........من الموضوع (  المفردة المناسبة للفراغ السابق
 
 ٌٌأس -ٌٌٕإس                              -ٔ
 ٌس -ٌٌٖئس                               -ٖ
 
 بتقوى هللا . مأمورالمسلم -
 

 كلمة ) مأمور( كتبت همزتها المتوسطة على ألف ألنها : 
 
 مفتوحة وما قبلها مفتوح . -ساكنة وما قبلها مفتوح .                      ب -أ 

 ساكنة وما قبلها مكسور. -مفتوحة وما قبلها مضموم .                 د -ج
 
 ٌأمر هللا عباده بفعل الطاعات -
 

 كلمة )  ٌأمر ( كتبت همزتها المتوسطة على ألف ألنها : 
 مفتوحة وما قبلها مفتوح . -ساكنة وما قبلها مفتوح .                  ب -أ

 ا قبلها مكسور..ساكنة وم -مفتوحة وما قبلها مضموم .                د -ج
 
 الكلمة المشتملة على همزة متوسطة ساكنة وما قبلها مفتوح هً : –
 
 ـ نشأة.    2ـ فأس.           1
 ـ هدوء. 4ـ السؤال.        3
 
 ـ )لن......من الموضوع ( المفردة المناسبة للفراغ السابق. 

 
 ـ ييئس .2                              ـ ييأس .                  1
 ـ يس .4                                          ـ يياس .         3
 
 ـ )إذا سألت فاسأل هللا(المفردة سألت همزتها كتبت على ألف ألنها: 
 ـ ساكنة وما قبلها ساكن .2         ـ مفتوحة وما قبلها مفتوح.         1
 مفتوحة وما قبلها مكسور .ـ            4ـ مضمومة وما قبلها ساكن    3
 
 
 
 
 
 
 



 

ٙ 

 

 )من............على عمل أتقنه(،المفردة المناسبة للفراغ السابق وصحٌحة إمالئٌاً: -
 
 دءب. -2                  دأب.                               -1
 دابأ. -4                           داب.                         -3
 
 المتوسطة على ألف هً الهمزة التً رسمت على ألف فً :الهمزة  -
 
 بداية الكلمة. -2                                       .وسط الكلمة -1
 نهاية الجملة. -4                               وسط الجملة.          -3
 
 السابق: )األسد أشد الحٌوانات ...............( المفردة المناسبة للفراغ -
 
 جرءة. -2                                             جرأة.            -1
 جأرة. -4                                جراة.                      -3
 كلمة )رؤوس( رسمت همزتها على واو ألنها : - 

 
 ساكن.مضمومة وما قبلها  -.ب             مضمومة وما قبلها مضموم -أ

 مضمومة وما قبلها مفتوح -.د                      ساكنة وما قبلها مضموم -ج
 
  

 أي الكلمات التالٌة همزتها همزة متوسطة على واو : 
 
 الصادلون -ٕتجرؤ                                                   -ٔ
 تباطؤ -ٗالمؤمن                                                -ٖ
 
 الهمزة عمى واو في الكممات التي تحتها خط في الجمل التالية : رسم بين سبب -

  المخمصون واجبهم عمى أكمل وجو .يؤدي.................................................... 
  بنصره من يشاء . . يؤيدإن هللا............................................................... 
 الضرائب  من األغنياء . . تؤخذ.............................................................. 
  الفساد . . بؤرةتم القضاء عمى............................................................... 
 خير من التشاؤم . . التفاؤل.................................................................. 

 

 
 معمم المغة العربية : سامي يوسف                                             وفقكم هللا وأنار لكم السبيل
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8 

 

 م  8102/  8102السنة الدراسية                        وزارة التربية والتعليم بسلطنة صمان                                                   
 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار                                                    الفصل الدراسي األول

 مكتب االشراف التربوي بثمريت                                                                   

                                                                         08 – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويةالنح شطةاألن  

  
 

 
  

 
  

 
 
 

 :أوراق عمل  \أنشطة  \تمارٌن 
   

 المضاف إلٌه 

 أنواع الخبر 

 الفعل المبنً للمعلوم والفعل المبنً للمجهول 

  نائب الفاعل 

 الفعل الالزم والفعل المتعدي 

  الفعل المجرد والفعل المزٌد 
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 لنتذكر معا الجملة االسمٌة وركنٌها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهدف : يس تخرج امجلةل الامسية ، حيدد ركنهيا ، يضبط ابلشلك آ خر الركنني 

 
 اقشأ انفقشح اٜتٛخ ثى أجت عٍ األعئهخ  انتٙ تهٛٓب 

 

 
 
 رْت َبصش إنٗ حذٚقخ انحٕٛاٌ ،ٔنًب عبد أخجش ٔانذتّ ثأَّ اعتًتع كثٛشا ٔاعتفبد يًب سأٖ فٕصف   
 
 عشٚع ..... انقشد،  جًٛهخ، انعصبفٛش طٕٚهخ ضخى ، انضسافخ  نفٛميب شبْذِ قبئال : ا  
 
 اعتخشج يٍ انفقشح انغبثقخ  جًهتٍٛ اعًٛتٍٛ  -1

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

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

 

 حذد  سكُٙ انجًهتٍٛ  االعًٛتٍٛ اٜتٛتٍٛ   -2

 

  انحذٚقخ ٔاععخ 

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

  الكتاب مفتوح 
..................................................................... 

 اضجظ ثبنشكم أٔاخش انكهًبد انتٙ تحتٓب خظ  -3
 

 طٕٚهخ                       * جًٛهخ                   * انقشد*انفٛم                  * 
  ميز اجلملة الفعلية من اجلملة االمسية فيما يأتي -4

 

 *المراءة سبٌل المعرفة )....................................(

 
 *الخٌر فً أمة اإلسالم )....................................(

 
 الرعٌة ).................................(*ٌتفمد عمر أحوال 

 
 *العدل أساس العمران ).....................................(



 

ٔٓ 

 

 
  

 حول اجلملة الفعلية إىل امسية واجلملة االمسية إىل فعلية  -1

 *الطالب ٌتابع الدرس 

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

 
 *ٌمود الصدق إلى الجنّة 

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

 
 المزارع ٌشارن فً بناء الوطن *
 

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

  انعصبفٛش جًٛهخ 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 إعـــــــــــــــداد وجمــــــــــــــع وتنســـــــــــــٌك األستاذ : سامً  ٌوسف لاسمً    



 

ٔٔ 

 

 
 
 
  

 الدرس األول : المضاف إلٌه
 

   
 



 

ٕٔ 

 

 املدرسِة. مديرُ جاء  -ٔ

 .الّشيخِ  بابِ وقفُت ب -ٕ

 املدرسِة. لواـزاستلمُت  -ٖ

 .الوجوِ  عابسرأيُت رجاًل -ٗ                                                 

 املضاؼ إليو املضاؼ

  

  

  

  

 

  اآلتية ملضع خطاً حتت املضاؼ وخطني حتت املضاؼ إليو يف اجل.  

 .نوُر الّشمِس قويٌّ.ٔ

 أمَسُع بُكاَء الطفِل. .ٔ

 متّتعُت بقراءِة القرآِف. .ٕ

 تناثرْت أوراَؽ اخلريِف. .ٖ

 صلّيُت صالَة اخلاشعنيَ  -1

 

 جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                  
 

 

 بعد اإلضافة                          قبل اإلضافة



 

ٖٔ 

 

 جاء معلٌم                      ......................

 .......................جاء معلماِف                  

 ........................ جاء معلموف

 

 
 

 

  حّوؿ إىل مضاؼ ومضاؼ إليو  على النحو التايل:

 العيوُف السوُد = سوُد العيوفِ 

ـُ ......................                  الوجُو اجلميُل ...................     الناُس الِعظا

 اليداف الطاىرتاِف ................                    النظراُت الربيئُة .....................

 ألبيُض ........................اخلطواُت السريعُة .....................            اللوُف ا

 

 

 
 جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                  

 

 

 . اجعل   األمساء التالية مضافاً يف مجلة مفيدة:-ٔ

 عند اإلضافة نحذف من المضاف ما ٌلً:

 رأٌُت طالَب علمٍ  –تنوٌنه إذا كان منوناً . نحو :" رأٌت طالباً 

 رأٌُت طالبً علمٍ  –نونه إذا كان مثنى . نحو:" رأٌُت طالبٌن  

 رأٌُت طالبً علٍم. –أو جمع مذكر سالم. نحو : " رأٌت طالبٌن   



 

ٔٗ 

 

 مجيلتافِ    -والدٌة      -طالبتاِف     -املهاجروَف      -عاملاِف      -معلموَف  

 : فيما يلي مغّّيا ما يلـزثنِّ املضاؼ وامجعو  -ٔ

 رجٌل مشِرُؽ الوجِو. -

  قاِىُر العدوِّ حمرَتـٌ. -

 باُب الّشيِخ مفتوحٌ  -

  أعرب ما حتتو خط إعرابا تاما -ٖ

 يقلق الزائرين  املدينة ضجيج -

- ................................................................................. 

 أنشطة مفيدة النحو  يف كتاب -

- ............................................................................... 

 

 
 

 

 

                     
 جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً

 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ                                          ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ           
 الفصل الدراسً األول                                    المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار    

 .............../ . الطالب                    مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                               



 

ٔ٘ 

 

 اٌصف :                                                                             ٕٔ – ٘سً ) مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األسا
.............................  

 )) درس : المضاف إلٌه ((ورقة عمل   في األنشطة النحوية 

 الشأ اٌفمشح ا٢ت١خ ٚأخت ػٓ األسئٍخ اٌتٟ ت١ٍٙب      
 

ُُ زَٛي   ، ٠ٕٚسح سرارُ) اٌّطش(  فشاًشب أخضَش ػٍٝ سفرِ )اٌدجً ( ٚػٍٝ اٌسٙٛي  خجبِي إٌّطمخِ ٠تىبثُف اٌغ١
 
َُ اٌدجبِي  .     ٠ٚؼبٔك اٌضجبُة لّ
  
ِْ ػٍٝ    ًٍّ ِٓ اٌسض ٍُّّ ٘بئ َْ ثى بٌمذ غبدَس اٌضٚاُس اٌّىب َٙ َِ  فشالِ َِ اٌمبد ًِ اٌؼٛدِح إٌٝ صالٌخَ فٟ اٌؼب  ٚػٍٝ أِ
 

 األسئٍخ :
 

 (     ) دسختبْ (  ٕ)    تحتٓب خظ   فٙ انفقشح        أكًم تعًٛش انجذٔل اٜتٙ يغتعُٛب ثبنعُبصش انتٙ  -1
 

 اٌّضبف إ١ٌٗ اٌّضبف
-  

-  

 

 
 (ٔ) دسخخ ٚازذح ()        إ١ٌٗخٍّخ تستٛٞ ػٍٝ ِضبف ِٚضبف إ١ٌٗ  ٚضغ خطب تست اٌّضبف وْٛ  -ٕ

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

 
              (ٔ) دسخخ ٚازذح ()                        اضجظ ثبٌشىً أٚاخش اٌىٍّت١ٓ اٌٍت١ٓ ث١ٓ اٌمٛس١ٓ فٟ اٌفمشح اٌسبثمخ -ٖ

 
 اٌدـــجــً    \اٌّطـــــش     

 
                                     (ٔ) دسخخ ٚازذح ()                                            اػشة اٌىٍّخ اٌتٟ تستٙب  خظ إػشاثب وبِال -ٗ

 
 اٌدجبي ٠ؼبٔك اٌضجبة لُّ 

 
 :............................................................................................اٌدجبي 

 
 
 

 
 

  جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       

 
  أٔٛاُع خجشِ 



 

ٔٙ 

 

 :اٌخجش ِفشد (ٔ

 )ٔاحذح(.(  يفشدحكهًخ  )( َشٛظ  .  )َشٛظ  انعبِيُم 

 :اٌخجُش خٍّخ (ٕ

َش دَْسَعُّ انّطبِنُت  .1 َش دَْسَعُّ )  .حضَّ  (.جًهخ فعهّٛخ ) خجش( حضَّ

 (.عًّٛخٍ اجًهٍخ  ) خجش( أغصبَُٓب عبنٛخ  . )أغصبَُٓب عبنَٛخ  انشََّجَشحُ  .2

 :اٌخجُش شجُٗ خٍّخٍّ (  ٖ

 (.شجّ جًهخٍ )( خجش انقفَِص فٙ . )فٙ اْنقَفَِص .اْنعُْصفُٕس 1

ُْذَ انًغبِء.  )2   (.شجّ جًهخٍ )( خجش عُذَ انًغبء.انًجبساحُ ِع

3( . ّفِ َق انشَّ ْٕ فِّ .انكتبُة ف  (.شجّ جًهخٍ  (( فَٕق انشَّ

ٌٍ أٔ يكبٌ: ِشْجُّ انجًهِخ ْٙ انّتٙ تجذأ إّيب ِالزظخ  ثحشف جٍش أٔ ثظشف صيب
 

 

 

 

                                                

 

 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ                                           ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ            
 لدراسً األولالفصل ا                              المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار     



 

ٔ7 

 

 .............../ . الطالب                  مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                                

  ............................. اٌصف :                                                                        ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

  ( أنواع الخبر )) درس : ورقة عمل   في األنشطة النحوية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرااب حصيحاالهدف : يس تخرج امجلةل الامسية بركنهيا   ، حيدد اخلرب ويبني نوعه ، يعرب اخلرب بأأنواعه ا 
 

 
 

 ثبالعتعبَخ  ثبنخالصخ انغبثقخ ) انخشٚطخ انزُْٛخ ( اقشأ انفقشح اٜتٛخ  ٔأجت عٍ  األعئهخ انتٙ تهٛٓب 
 

 انقشٚخ  جًٛهخ ... انقشٚخ تفبصٛهٓب كثٛشح  ٔنكٍ انز٘ ٚشذك إنٛٓب  حقب ْٕ احتفبالد األعشاط   
 
 فبنشجبل ٚشتذٌٔ انثٛبة ٔانُغبء ٚتضٍّٚ ثأفضم انحهٙ يٍ انزْت ٔانفضخ  

 
 استخشج ِٓ اٌفمشح اٌسبثمخ ثالث خًّ اس١ّخ   -ٔ

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

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

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

 

 زذد اٌخجش فٟ اٌدٍّخ ا٢ت١خ ٚث١ٓ ٔٛػٗ  -ٕ

 

 انُغبء ٚتضٍّٚ ثأفضم انحهٙ

 انخجش :............................. َٕعّ :................................................................
 

 أػشة ِب تستٗ خظ إػشاثب صس١سب  -ٖ

 

 ) جًٛهخ( :.......................................................................................    جًٛهخانقشٚخ 

 
 ) فٙ كم  تفبصٛهٓب (:...........................................................فٙ كم  تفبصٛهٓب :  انجًبل

 
 

  جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       



 

ٔ8 

 

 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ                                       ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ          
 للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار                                   الفصل الدراسً األولالمدٌرٌة العامة 

 .............../ . الطالب      مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                                

  ............................. اٌصف :                                                     ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

 (( أنواع الخبر )) درس : ورقة عمل   في األنشطة النحوية 
      

 الهدف : حيدد  اخلرب ويبني نوعه   
 
 ضغ خطب تست اٌخجش ٚث١ٓ ٔٛػٗ   
 
 انصذق يٍ أَجم األخالق   -1

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

 انحذٚقخ يضْشح   -2

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

 انجبدٚخ ْٕاؤْب َقٙ   -3

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

 انٕطٍ حقّ عظٛى  -4

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

 انطبنجبٌ يغتعذاٌ  -5

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

 انًطبنعخ تفٛذ االَغبٌ  -6

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

 
 

 
 

 
 

  جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       



 

ٔ9 

 

 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ      ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ                                        
 الفصل الدراسً األول                                 المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار 

 .............../ . الطالب        مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                              

  ............................. اٌصف :                                                 ٕٔ – ٘ر للتعلٌم األساسً ) مدرسة بوابة الفك

 سؤال قصير  في األنشطة  النحوية 

 
 اٌفؼً اٌّجٕٟ ٌٍّؼٍَٛ ٚاٌفؼً اٌّجٕٟ ٌٍّدٙٛي

 
خًّ ِف١ذح ِٓ خ اٌّؼٍَٛ إٌٝ ص١غخ اٌّدٙٛي ٚٚظفٙب فٟ األفؼبي اٌّبض١خ ا٢ت١خ ِٓ ص١غزٛي (ٔ

 :إٔشبئه
 سخغ:

 لطف :
  دسط:

____________________________________________ 
األفؼبي اٌّضبسػخ ا٢ت١خ ِٓ ص١غخ اٌّؼٍَٛ إٌٝ ص١غخ اٌّدٙٛي ٚٚظفٙب ثدًّ ِف١ذح ِٓ  ( زٛيٕ

 إٔشبئه:
 ٠فتر :
 ٠ُىشَ:
 تسفع:

_________________________________________ 
 اٌفؼً اٌّجٕٟ ٌٍّؼٍَٛ ِٓ اٌفؼً اٌّجٕٟ ٌٍّدٙٛي فٟ اٌدًّ ا٢ت١خ: ( ١ِضٖ
 سٜٚ اٌشزبٌخ لصخ خ١ٍّخ-أ 

 ة _٠ُستشَ اٌطج١تُ 
  ششذ اٌّؼٍُ اٌذسط  -ج

_____________________________________________ 
 اٌدٍّخ ا٢ت١خ إػشاثب تبِب: ( أػشةٗ 

 
. ًُ  ُزِصذ اٌسم

 زصذ:.....................................................................................................
 اٌسمً:....................................................................................................

 
 

 

 جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       
 



 

ٕٓ 

 

 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ                                ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ            
 الفصل الدراسً األول                               المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار   

 .............../ . الطالب                                                   مكتب االشراف التربوي بثمرٌت

  ............................. اٌصف :                                             ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

 ورقة عمل   في األنشطة  النحوية

              والمبنً للمجهول ونائب الفاعل(الفعل المبنً للمعلوم )

             : أن ٌتعرف الطالب إلى مفهوم الفعل المبنً للمعلوم والمبنً للمجهول .أولً األهداف : 

              ً   وبالعكس: أن ٌمٌز الطالب الفعل المبنً للمعلوم والمبنً للمجهول , وٌحول الفعل المبنً للمعلوم إلى مبنً للمجهول ثانٌا

   ً  : أن ٌتعرف الطالب إلى نائب الفاعل . ثالثا

 أن ٌعرب كل ما سبك إعراباً تاماً . رابعاً :    
-------------------------------------------------------------------------------- 

 ً :ٌأتمٌِّز الفعل المبنً للمعلوم من الفعل المبنً للمجهول فٌما :  التمرٌن األول

  ُشوهدْت المباراة                    ................... 

 ...................                            ُلتَل المسلُم عدَوه 

        ِتُنِمً العبادةُ حب هللَا     ................... 

 ....................    ٌُستخدَُم الهاتُف الخلوُي للضرورةِ فمط 
 

ل الجمل المبنٌة للمعلوم إلى مبنٌة للمجهول والعكس صحٌح ::  التمرٌن الثانً  حّوِ

  ٌُـصام رمضان           ..................................... 

   ٌحـاسُب هللاُ المؤمنٌن        ..................................... 

  نولش الموضوعُ فً الحصِة ...................................... 
 

 ال اآلتٌة من مبنً للمعلوم إلى مبنً للمجهول مع الحركات:حول األفع :التمرٌن الثالث 

 عاتََب : ...................  ٌشَرُب : .................. َسَكَب   : .............

 : اضبط  الكلمة التً تحتها خط بالحركات المناسبة:  التمرٌن الرابع

 لحفِظ الورِق . ٌستخدم الملف    مهجوراَ . جعل المرآن

 : جملتٌن من إنشائن بنن معلوماتن : وظف  من  التمرٌن السادس

 .................................................................  :   فعل مبنً للمعلوم 

 ................................................................... : فعل مبنً للمجهول 

 



 

ٕٔ 

 

 ما تحته خط :أعرب :  التمرٌن السابع

 : صودر:فعل ماضً مبنً للمجهول , مبنً على الفتحة الظاهرة على آخره . ُصوِدَر المالُ 

 : الماُل: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .               

 : ................................................................................. ٌُبنَى المنِزُل 

               .................................................................................. : 

 .................................................................................. فُوِجئَْت رٌُم :

  ................................................................................. : 

  

 :صوب الخطأ فٌما ٌلً إن وجدته وإن كان صحٌحاً فاكتب عبارة صحٌحة: التمرٌن الثامن

 .........................الفعل المبنً للمعلوم هو الفعل الذي ٌكون فاعله مجهوالً .......

 ٌُصاُغ الفعل الماضً المبنً للمجهول بضم أوله وكسر ما لبل اآلخر   ......................

 فً الجملة المبنٌة للمجهول ٌتحول الفاعل إلى نائب فاعل ....................................

 

 

 
 

 

 

 معمم المغة العربية : سامي يوسف                                             وفقكم هللا وأنار لكم السبيل                     

 
  جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       

 

 



 

ٕٕ 

 

 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ                           ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ           
 الفصل الدراسً األول                                    المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار

 .............../ . الطالب      مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                                 

  ............................. اٌصف :                                                             ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

 ورقة عمل في األنشطة  النحوية

 ( ٔ -) ٔشبط  
  ِب ٘ٛ ٔبئت اٌفبػً ؟

 

ِب اٌتغ١ش اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ 
اٌفؼً اٌّبضٟ ٚاٌّضبسع 

 إرا ث١ٕب ٌٍّدٙٛي

  -اٌّبضٟ :
  -اٌّضبسع :

 

 ( ٕ -) ٔشبط  
األسذ ( األسذ ِفؼٛي صسر اٌخطأ ف١ّب ٠أتٟ ) لُتًِ 

  ثٗ ؟
صسر اٌخطأ ) صبد اٌص١بد اٌغضاي ( اٌغضاي ٔبئت 

  فبػً صٛاة أَ خطأ 
  صسر اٌخطأ ف١ّب ٠أتٟ ) ُزً اٌت١ٍّز اٌٛاخت (

َُ اٌشدبع ػٍٝ األػذاء . ) اٌشدبع ٔبئت فبػً (  ٠ُمِذ
  صر أَ خطأ ؟ ٌّٚبرا ؟

 ( ٖ -) ٔشبط  
  اإلػشاة ؟استخشج ٔبئت اٌفبػً ٚث١ٓ ػالِخ 

  ػالِخ إػشاثٗ ٔبئت اٌفبػً اٌدٍّخ
    ُوِشَ اٌّتفٛلْٛ .
    تُضَسع األشدبس .
    ُسِشق اٌّبي .
ِضغ اٌمٍُ . ُٚ    

    ُطجِغ فٟ اٌّىتجخ وتبثبْ .
َُ اٌضائشْٚ .     ٠ُىشَّ

 ( ٗ -) ٔشبط  
  -زٛي اٌّفؼٛي ثٗ إٌٝ ٔبئت فبػً ف١ّب ٠أتٟ :

 ثؼذ اٌتس٠ًٛاٌدٍّخ  اٌدٍّخ لجً اٌتس٠ًٛ
  سبػذ اٌٌٛذ اٌش١خ .
  لشأ اٌّز٠غ اٌخجش .

  سىت اٌطفً اٌس١ٍت .
 ( ٘ -) ٔشبط   

  زٛي اٌفؼً إٌٝ ِجٕٟ ٌٍّدٙٛي ف١ّب ٠أتٟ ٚث١ٓ ِب زذث فٟ اٌفؼً ِٓ تغ١١ش :
اٌتغ١١ش اٌزٞ طشأ ػٍٝ اٌفؼً ثؼذ ثٕبئٗ  اٌفؼً ثؼذ ثٕبئٗ ٌٍّدٙٛي اٌفؼً لجً ثٕبئٗ ٌٍّدٙٛي

  ٌٍّدٙٛي 
    ٠ىتت



 

ٕٖ 

 

    أوً
    ٠ٛدع
    أخز

    ٠سبػذ
    سّغ

 ( ٙ -) ٔشبط  
  اخؼً اٌفؼً ِج١ٕب ٌٍّؼٍَٛ ف١ّب ٠أتٟ ٚغ١ش ِب ٠ٍضَ 

  اٌفؼً ػٕذ ثٕبئٗ ٌٍّؼٍَٛ  اٌدٍّخ
   ُشِشة اٌؼص١ُش .
   ُوِسش اٌجبُة .
   لُِطف اٌثُّش .
   ُشِشة اٌذٚاُء .

   ُصِسر اٌٛاخُت .
   ٠ُفتَر اٌىتبةُ 

 ( 7 -) ٔشبط  
  أػشة اٌدًّ اٌتب١ٌخ  

  إػشاثٙب اٌىٍّخ إػشاثٙب اٌىٍّخ
غ ِّ    ُِٔصر  ُس
   اٌطبٌجبْ  اٌشػذُ 

 
ْ َٚ    ُوِشَ  ٠ُؼب

   اٌّتفٛلْٛ  اٌضؼ١فُ 
 

 

 
 

 وأنار لكم السبيلمعمم المغة العربية : سامي يوسف                                             وفقكم هللا 

 

 
   جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       



 

ٕٗ 

 

 الفصل الدراسً األول                           المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار    

 / ................ الطالب                               مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                 

  ............................. اٌصف :                                    ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )       

 ( ورقة عمل في األنشطة النحوية )قياس مستوى
 

رقم 
 المهارة

 

 المهارة

التفرٌق بٌن الفعل المبنً للمعلوم والفعل المبنً 
  × للمجهول

 أتقن

  
لم 
 ٌتقن

 

ذكر التغٌٌرات التً تحدث للفعل ) الماضً ، المضارع ( عند بنائه  
     للمجهول .

     × استخدام الفعل المبنً للمجهول استخداما صحٌحا . 
     الفاعل إعرابا صحٌحا .إعراب نائب  

       مراعاة عالمة رفع نائب الفاعل نطقا وكتابة .   
 

 

  بنيِّ نوع الفعل فيما يأيت أىو للمعلـو أـ للمجهوؿ ::  ٔس 
 

 نوع الفعل أىو للمعلـو أـ للمجهوؿ  الفعل اجلملة ـ

  َصَنعَ  َصَنَع النجاُر أثاث املنزِؿ . ٔ
  ُُيْرَتـُ  ُُيْرَتـُ املخلُص . ٕ

 
 

 /حوؿ الفعل املبين للمعلـو إىل فعل مبين للمجهوؿ ، مث بنيِّ ما حدث يف الفعل من تغيّي فيما يأيت :ٕس
 
 

 التغيري الذي حدث للفعل بعد بنائو للمجهوؿ الفعل بعد بنائو للمجهوؿ الفعل املبين للمعلـو
   َمػنَػعَ 

   يَػْصػنَػع  
 

 اآلتية بالفعل املبين للمجهوؿ الذي بني القوسني بعد ضبط الفعل بالشكل:/أكمل الفراغ يف اجلمل ٖس
 
 

 اضبط الفعل بالشكل قبل نقلو للفراغ اجلملة
 )    نػقػل   ( املصاب  يف عربِة اإلسعاِؼ إىل املستشفى . ................................ -ٔ
 )    يػودّع   ( املسافروف يف املطار  . ................................ -ٕ

 

 : /أكمل إعراب ما حتتو خط فيما يأيتٗس
 

 إكمال اإلعراب   الجملة
 
 

مرفوع وعالمة رفعه   .........................   .....................الصاروخان :  .  الصاروخانأُْطِلَق  -ٔ
....................... 

  ...............................ألنه 
 

 

 /ضع يف كل مكاٍف خاٍؿ مما يأيت نائَب فاعل مناسًبا ، مث بنيِّ عالمة رفعو :٘س
 
 

 عالمة رفعو اجلملة
  يف سباِؽ اجلري . ..................................................ك ػرِّـَ    -ٔ
  من باطِن األرِض . .............................................ت ْسَتْخرَج   -ٕ



 

ٕ٘ 

 

 
الفصل الدراسً األول                              المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار    

 .............../ . الطالب                    مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                              

  ............................. اٌصف :                                  ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )          

 ورقة عمل  في األنشطة النحوية  

 

             الهدف:    أن ٌمٌز الطالب بٌن الفعل المبنً للمجهول و الفعل المبنً للمعلوم صٌاغة و لفظا و إعرابا .

                      أكمل كما فً النمط محوال الفعل المبنً للمعلوم إلى فعل مبنً للمجهول :

 الفعل المبنً للمعلوم الفعل المبنً للمجهول

. النّافذةَ الولدُ  فَتَحَ  فُتَِحْت النّافذةُ .  

 َرسَمْت الّطالبةُ لوحةً جمٌلةً . 

 ٌَجمُع الّطالُب الكراسةَ . 
 تَصنُع هندٌ الحلوى . 
 َسمى خالدٌ الّزهوَر . 

 

                                      هٌا نتذكر معا إعراب الجملة الفعلٌة من خالل إعراب الجملة اآلتٌة :

 النّافذةَ :فتَح الولدُ  
                                  ................................................. فتح              

............................................... الولد               

.............................................. النافذة               

 فُتَِحْت النّافذةُ :  
 ..............................................فتحت            

 .........................................................النافذة            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 : بنً للمجهول إلى فعل مبنً للمعلوم مع إجراء التغٌٌر المناسبالتدرٌب الثالث : أحول الفعل الم               

  ُكِسَرْت المزهرٌةُ .

  ٌُحَصدُ الممُح .

  ٌُفَحُص المرٌُض لبل أن ٌأخذَ الدواَء .



 

ٕٙ 

 

 اٌفصً اٌذساسٟ األٚي                              اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثّسبفظخ ظفبس  
 .............../ . الطالب                    مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                              

  ............................. اٌصف :                                  ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )          

 ورقة عمل  في األنشطة النحوية  

َشثَّغِ اإلخبثَِخ اٌصَّس١َسِخ!)   ( .َضْغ إشبَسحَ  -ٔ         ُِ  ًَ   داِخ
َٛ اٌَّزٞ: ُ٘  َُ ًُ اٌالِص  * اٌِفْؼ

ال َْٚحتبُج ِنفبِعٍم.        َٔ  َْٚكتَفٙ ثبالعِى 

      . ِّ ب َٚتَعَذَّاُِ ِنَٛأُخزَ َيفعٕال ثِ  ال ٚكتفٙ ثبنفبِعِم ٔإًََّ

ال َْٚحتبُج ِنِفْعٍم.       َٔ  َْٚكتَفٙ ثبنفبِعِم 

    ٚ. ِّ ْفعٍٕل ثَ ًَ ال َْٚحتبُج ِن َٔ  ْكتَفٙ ثبنفبِعِم 

َٛ اٌَّزٞ:*  ُ٘  ٞ تَؼَذِّ ُّ ًُ اٌ  اٌِفْؼ
       . ِّ فعٍٕل ثِ ًَ ال َْٚحتبُج ِن َٔ  َْٚكتَفٙ ثبنفبِعِم 

      . ِّ ب َٚتَعَذَّاُِ ِنَٛأُخزَ َيفعٕال ثِ  ال ٚكتفٙ ثبنفبِعِم ٔإًََّ

ِّ فَقَْظ.        َْٚكتَفٙ ثَُِْفِغ

هَِخ.       ًْ   َٚأتِٙ ُيْغتَتًِشا فٙ انُج

 *: َٛ ُ٘ تؼذٞ  ُّ َُ ٚاٌ َٓ اٌالِص  اٌفَشُق ث١َْ
ًُٓب ال ٚكتَفٛبٌ ثبنفبِعم إل         تًبِو يعُٗ انُجًهَِخ.أََّ

      . ِّ َل َْٚكتَفٙ ثبنفبِعِم ٔاَٜخَش ال َْٚكتَفٙ ثِ َٔ ٌَّ األ  أ

هَِخ.       ًْ ًُٓب َْٚكتَفٛبٌ ثبنفبِعِم إِلتًْبِو َيعُٗ انُج  أََّ

ذُ عهٗ اٜخَ        ًِ ًُٓب َْٚعتَ ُْ ٌَّ ُكالً ِي  ِش.أ

 

: َٛ ُ٘ تَؼَذٞ  ُّ َِ ٚاٌ َٓ اٌالِص ْشتََشُن ث١َْ ُّ  * اٌ
ًُٓب أفعبل               ًُٓب أْعًبء              أََّ ًُٓب ُيتَُبقِضبٌ            أََّ  أََّ

ب لبِطؼًب"!*   ًّ َش تَسش٠ ّْ ََ اٌَخ َُ َزشَّ ١ٌَِِخ: "اإلْسال ٍَِخ اٌتَّب ّْ ِٗ فٟ اٌُد ْفؼَٛي ثِ َّ  َػ١ِّٓ اٌ
وَ      ْعالُو  اإل       َش                 َحشَّ ًْ  قبِطعًب    انَخ

َٛ ٠َزُٚة"! ُ٘ َٚ ٌُِت اٌَسذ٠ذَ  َػُٗ: "َسأٜ اٌطب ْٛ ْد َٔ َُّ َزذِّ ١َِخ ثُ ٌِ ٍَِخ اٌتَّب ّْ ًِ فٟ اٌُد ِٓ اٌِفؼ  * َػ١ِّ
        َٕ ُْ َٔ  انطبِنُت                        َسأَٖ                       انَحذٚذَ                  

      : ًِ ُع اٌِفْؼ ْٛ َٔ 
                              ُيتَعَذٍّ          الِصو         
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ب: -ٕ           ًِ ٍِٟ إػشاثًب تب   .أْػِشْة ِب ٠َ

 :انخطجخَ.عًَع انضائشٌٔ -أ             

 انخجضحَ. انجبئعبٌَعَشَق -ة              

 عٍ انذسٔط انتٙ دسعٓب  انطبنت عئم -ج            

ط  -د             ذَّسِ ًُ َى ان َٓ      انًبدَّحَ  انطُّالةَ أْف

 

________________________________________________________________انخطجخ

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________انجبئعبٌ_

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________انطبنت

____________________________________________________________ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌطالة

 
 

 
 
 
 

      وفقكم هللا وأنار لكم السبيل                                                       معمم المغة العربية : سامي يوسف

  جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       
 
 
 

 

 ـ
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 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ            ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ                                          
 الفصل الدراسً األول                المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار                                   

 .............../ . الطالب             مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                               

  ............................. اٌصف :                                                             ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

 ورقة عمل   في األنشطة النحوية 
 
 

 

 

 

معمم المغة العربية : سامي يوسف                                             وفقكم هللا وأنار لكم السبيل
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 َ  2ٕٔٓ/  2ٕٔٓاٌسٕخ اٌذساس١خ        ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثسٍطٕخ ػّبْ                                           
 الفصل الدراسً األول                                المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار    

 .............../ . الطالب   مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                                                 

  ............................. اٌصف :                                                                     ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً ) 

 ورقة عمل   في األنشطة النحوية 

 

 

 

 مٌز الفعل الالزم عن المتعدي :

 

 فعل متعد
 

 فعل لزم
 

 الجملة
  

 

 

 رأى أحمدُ القمرَ 

  

 

 

 اكَل سعٌدُ تفاحة
  

 

 

 ابتسم الطالبُ 
  

 

 

 اشترى حسُن سٌارةً 
  

 

 

 فرَح الجمٌع ُ
   

 غابت الشمسُ 

َٛ اٌَّزٞ: ُ٘  ٞ تَؼَذِّ ُّ ًُ اٌ  * اٌِفْؼ
       . ِّ فعٍٕل ثِ ًَ ال َْٚحتبُج ِن َٔ  َْٚكتَفٙ ثبنفبِعِم 

      . ِّ ب َٚتَعَذَّاُِ ِنَٛأُخزَ َيفعٕال ثِ  ال ٚكتفٙ ثبنفبِعِم ٔإًََّ

ِّ فَقَْظ.        َْٚكتَفٙ ثَُِْفِغ

هَِخ.       ًْ  َٚأتِٙ ُيْغتَتًِشا فٙ انُج

تؼ ُّ َُ ٚاٌ َٓ اٌالِص :* اٌفَشُق ث١َْ َٛ ُ٘  ذٞ 
ًُٓب ال ٚكتَفٛبٌ ثبنفبِعم إل         تًبِو يعُٗ انُجًهَِخ.أََّ

      . ِّ َل َْٚكتَفٙ ثبنفبِعِم ٔاَٜخَش ال َْٚكتَفٙ ثِ َٔ ٌَّ األ  أ

هَِخ.       ًْ ًُٓب َْٚكتَفٛبٌ ثبنفبِعِم إِلتًْبِو َيعُٗ انُج  أََّ

وفقكم هللا وأنار لكم السبيل                    معمم المغة العربية : سامي يوسف                         
 

  جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       
 

 الفعل الالزم : هو الفعل الذي ٌكتفً بفاعله ، وٌلزمه ، وٌتم معناه من دون حاجة إلى مفعول به.

 الفعل المتعدي : هو الفعل الذي ل ٌكتفً بفاعله ، بل ٌتعداه إلى المفعول به ، لكً ٌتم معناه.



 

ٖٓ 

 

 
 الفصل الدراسً األول                                                                 المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة ظفار  

 .............../ . الطالب                                    مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                 

  ............................. اٌصف :                                                 ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )    

 ورقة عمل  في األنشطة النحوية  

                                      :             أن ٌمٌز الطالب بٌن الفعل الالزم و الفعل المتعدي  .

 :التدرٌب األول : أصنف األفعال فً الجمل اآلتٌة إلى فعل الزم و فعل متعد          

 ناَم الطفُل . – ٖتلعُب لٌلى بالكرةِ .             – ٕأكلَت سحٌر العنَب .          – ٔ        

 احفْظ دروَسن . – ٙذهَب أبً إلى العمل .          – ٌ٘حصدُ الفالُح الحمَل .        – ٗ        

                                             

 

 

 

 

 ٌدافُع : .................................................................... 
 ....................................................................سافَر :  

 فكْر : ..................................................................... 
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 فعل الزم

التدرٌب الثانً : أضع األفعال اآلتٌة فً جمل مفٌدة ثم أعرب الجمل مع 
 بٌان نوع الفعل الزما أم متعدٌا ؟!  :

 فعل متعد



 

ٖٔ 

 

 اٌفصً اٌذساسٟ األٚي                              اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثّسبفظخ ظفبس  
 .............../ . الطالب                    مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                              

  ............................. اٌصف :                                  ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )          

 ورقة عمل  في األنشطة النحوية 

 

 اْلُمَجرَّد واْلَمزيد

 -ب- -أ-

. خرجَ   الالعب  الكرَة. دحرجَ  الطالب  من الصفِّ

 اهلواء  األوراؽ. بعثرَ  األب  النافذَة. فتحَ 

 الشيخ  . مَتَْتمَ  الطفل  املاَء. سكبَ 

 يف اجلدوؿ:______________________ -أ–كتب الكلمات البارزة يف اجملموعة ا -ٔ

 حروؼ-ٖأفعاؿ         -ٕأمساء         -ٔما نوع ىذه الكلمات؟         -ٕ

 كم عدد حروؼ ىذه الكلمات؟_____________________-ٖ

 ىل نستطيع حذؼ أي حرؼ من أحرؼ الفعل؟______________-ٗ

 ذا نسمي ىذه الكلمات من حيث عدد احلروؼ ؟____________________ما-٘

 يف اجلدوؿ:____________________ -ب–أكتب الكلمات البارزة يف اجملموعة  -ٙ

 حروؼ-ٖأفعاؿ         -ٕأمساء     -ٔما نوع ىذه الكلمات؟       -ٚ

 كم عدد حروؼ ىذه الكلمات؟_____________________  -ٛ

 حذؼ أي حرؼ من أحرؼ الفعل؟______________ىل نستطيع  -ٜ

 ماذا نسمي ىذه الكلمات من حيث عدد احلروؼ ؟____________________ -ٓٔ

 

 
د:   الفعل اْلُمَجرَّ

 هو الفعل بِحروفه األصلٌة )بدون زٌادة( وٌقسم إلى قسمٌن :

د       ب-أ  رباعً ُمجّرد-ثالثً ُمجرَّ



 

ٖٕ 

 

 اٌفصً اٌذساسٟ األٚي                              اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثّسبفظخ ظفبس  
 .............../ . الطالب                    مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                              

  ............................. اٌصف :                                  ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )          

  والصرفية ورقة صمل  في األنشطة النحوية

 الفعل اْلَمزيد
 -ج- -ب–اجملموعة  -أ–اجملموعة 

 عملَ است امحرَّ  رعَ اصت كّلمَ ت سحبَ ان ؾَ رت اش رؾَ اش مَ كلّ  دخلَ أ

 استخدـَ  اصفرَّ  حتادثَ  فّتحَ ت كمشَ ان شرَ تنا فحَ اص مَ سلّ  خرجَ أ

 استسلمَ  ابيضَّ  تعارؾَ  صّرؼَ ت فتحَ ان لمَ تسا دؽَ اص حّدثَ  سلمَ أ

 ؟_____________________ -أ–ما نوع الكلمات يف اجملموعة -ٔ

 ما ىو زمن ىذه األفعاؿ؟______________________-ٕ

 كم عدد حروؼ ىذه األفعاؿ؟_____________________-ٖ

 أدخل على كل فعل؟________________كم حرفًا زائًدا -ٗ

 ما ىي احلروؼ الزائدة على ىذه األفعاؿ؟____________________-٘

 ىذه األفعاؿ ىي أفعاؿ  ____________________.-ٙ

 ما ىي أوزاف ىذه األفعاؿ إذا استعملنا احلروؼ )ؼ،ع،ؿ(؟__________________-ٚ

 مر ؟__________________ىل ميكن حتويل ىذه األفعاؿ إىل املضارع واأل-ٛ

 أكتب ىذه األفعاؿ بالزمن املضارع:_____________________________-ٜ

__________________________________________________ 

 :______________________________أكتب ىذه األفعاؿ بالزمن األمر-ٓٔ

 



 

ٖٖ 

 

 اٌفصً اٌذساسٟ األٚي                              اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثّسبفظخ ظفبس  
 .............../ . الطالب                    مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                              

  ............................. اٌصف :                                  ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )          

  والصرفية ورقة صمل  في األنشطة النحوية

 الفعل اْلَمزيد
 اجملموعة ))  ب  ((

 ؟_____________________ -ب–ما نوع الكلمات يف اجملموعة -ٔ

 ما ىو زمن ىذه األفعاؿ؟_____________________-ٕ

 كم عدد حروؼ ىذه األفعاؿ؟_____________________-ٖ

 كم حرفًا زائًدا أدخل على كل فعل؟________________-ٗ

 ما ىي احلروؼ الزائدة على ىذه األفعاؿ؟___________________________-٘

___________________________________________________ 

 ىذه األفعاؿ ىي أفعاؿ  ____________________.-ٙ

 احلروؼ )ؼ،ع،ؿ(؟__________________ما ىي أوزاف ىذه األفعاؿ إذا استعملنا -ٚ

__________________________________________________ 

 ىل ميكن حتويل ىذه األفعاؿ إىل املضارع واألمر ؟__________________-ٛ

 أكتب ىذه األفعاؿ بالزمن املضارع:_____________________________-ٜ

__________________________________________________ 

  أكتب ىذه األفعاؿ بالزمن األمر:_______________________________-ٓٔ

 

 



 

ٖٗ 

 

 اٌفصً اٌذساسٟ األٚي                                       اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثّسبفظخ ظفبس  
  ........./ . الطالب                                 مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                    

 ............................. اٌصف :                                           ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )     

  والصرفية ورقة صمل  في األنشطة النحوية

 الفعل اْلَمزيد
 اجملموعة ))  ج  (

 ؟_____________________ -ج–نوع الكلمات يف اجملموعة  ما-ٔ

 ما ىو زمن ىذه األفعاؿ؟______________________-ٕ

 كم عدد حروؼ ىذه األفعاؿ؟_____________________-ٖ

 كم حرفًا زائًدا أدخل على كل فعل؟________________-ٗ

 األفعاؿ؟____________________ما ىي احلروؼ الزائدة على ىذه -٘

 ىذه األفعاؿ ىي أفعاؿ  ____________________.-ٙ

 ما ىي أوزاف ىذه األفعاؿ إذا استعملنا احلروؼ )ؼ،ع،ؿ(؟__________________-ٚ

 ىل ميكن حتويل ىذه األفعاؿ إىل املضارع واألمر ؟__________________-ٛ

 ______________________أكتب ىذه األفعاؿ بالزمن املضارع:_______-ٜ

 أكتب ىذه األفعاؿ بالزمن األمر:_______________________________-ٓٔ

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 
 

 

 الفعل اْلمزٌد

ٌْدَ إلى حروفه األصلٌة حرفهو الفعل الذ  أو ثالثة أحرف. ان، حرف ي ِز



 

ٖ٘ 

 

 اٌفصً اٌذساسٟ األٚي                                      اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثّسبفظخ ظفبس  
 ../ . الطالب                             مكتب االشراف التربوي بثمرٌت                         

 ............................. اٌصف :                                                ٕٔ – ٘مدرسة بوابة الفكر للتعلٌم األساسً )    

 أوزاف الفعل الثالثي املزيد:

 مثاؿ أحرؼ الزيادة الوزف نوع املزيد
 أكملَ  أ    أفْػَعلَ  مزيد حبرؼ

 كّملَ  ّّ       فَػعَّلَ 

 
 مزيد حبرفني

 انعجنَ  ا ف انْػَفَعلَ 

 انتقمَ  ا ت افْػتَػَعلَ 

 تعّلمَ  ت     ّ  تَػَفعَّلَ 

 تبارى ت   ا َتفاَعلَ 

 اخضرَّ  ا      ّ  افْػَعلَّ 

مزيد بثالثة 
 أحرؼ

 
 اْستَػْفَعلَ 

 
 ا  س  ت

 
 استخرجَ 

 

 ميّػْز كلَّ فعل من األفعاؿ التالية ُُمّرد أـ َمزيد:-ٔ

-أْسرعَ -َعِلمَ -ركضَ -استحملَ -انشغلَ -استعملَ -اْشتغلَ -َشِهدَ -شاىدَ -انعمى-روى-تعاملَ -خاطبَ 
 انسكب.-منعَ -اْسود  -اخضر  -سرؽَ -قاؿَ -اْعرتؼَ -عرؼَ -اشرتؾَ -شارؾَ -وقعَ -اشتهرَ -شد  

 أفعاؿ مزيدة أفعاؿ ُُمرَّدة

  

  

  

  

  

  

 



 

ٖٙ 

 

 أكمل اجلدوؿ حسب املثاؿ :-

 أحرؼ الزيادة الفعل اْلُمَجّرد الفعل اْلَمزيد

 ا س ت رخصَ  اسرتخصَ 

   قانطل

   تغافلَ 

   استقبلَ 

   انتهى

   تدحرجَ 

   أفرغَ 

   ّلمع

   راسلَ 

   استكملَ 

   ابيضَّ 

 

 مث ثالثة أحرؼ حسب األوزاف يف اجلدوؿ:-حرفني-زْد على األفعاؿ التالية حرفًا-ٖ

 الفعل
 اْلُمجّرد

    
 مزيد حبرؼ         

 
 مزيد حبرفني                   

مزيد 
بثالثة 
 أحرؼ

 استفعلَ  افعلَّ  تفّعلَ  تفاعلَ  افتعلَ  انفعلَ  فاعلَ  فّعلَ  أفعلَ  فَػَعلَ 

          كتبَ 

          عملَ 

          غفلَ 

 

  

 

 



 

ٖ7 

 

 )) نشاط إثرائي ((   أكمل اجلدوؿ حسب املثاؿ:-

 فعل أمر فعل مضارع فعل ماض أمرفعل  فعل مضارع فعل ماض

   فّهم سلِّمْ  يسلِّمُ  سّلمَ 

  يستقبلُ     أفلتَ 

 أْقِبلْ      تسّربَ 

 بلِّغْ      انتقلَ 

  ينتجُ     اشتغلَ 

  يشارؾُ     ناقشَ 

 استفتحْ      مَتالكَ 

  ينطبعُ     تصّرؼَ 

   تعاملَ    استنتجَ 

  يتنوَّرُ     انعقدَ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  جــــــــــــمع وإعــــــــــــداد وتنســـــــــــــٌك أ: ســـامً ٌوسـف لاســـــــــمً                                       
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 الفعل الثالثً المجّرد المزٌد  

 تذّكر!!!     

 مجّرد
 

 مزٌد

ىو فعل كل حروفو أصلية ال ميكن االستغناء 
 حرؼ منها.عن 

ـَ  -أكلَ  -وَجدَ مثاؿ:   نا
 

أو أكثر على حروفو  اىو فعل زْدنا فيو حرف
 .األصلية

  عملاست -ـز اهن -خرج أ مثاؿ:

 

 الزيادة قد تكوف حبرؼ أو حرفنْي أو ثالثة أحرؼ.مالحظة: 

 االوزاف الصرفية للفعل الثالثي

 فـعـم           يجّشد -----------األٔل  انٕصٌ
 
مَ  ----------انثبَٙ  انٕصٌ   فـَـعــَـّ

 يضٚذ ثحشف ٔاحذ.                                                 
 فـبَعــَم  ----------انثبنث  انٕصٌ

 
 أْفـعَـــمَ  ---------انٕصٌ انشاثع 

 
 تَـفَــعّـَمَ  ---------انخبيظ  انٕصٌ 
 

 تَـفـبَعــمَ  ---------انغبدط  انٕصٌ
                                                                         

ٍْٛ.ا ---------انغبثع  انٕصٌ   َْـفَـعَـَم                                يضٚذ ثحشف
 

 ْفــتـَعَـمَ ا --------انثبيٍ  انٕصٌ
 

 فــــــعَـــــمَّ ا --------انتبعع  انٕصٌ
 
 يضٚذ ثثالثخ أحشف               ْعـتَـْفـعَـَم     ا ---------انعبشش  انٕصٌ 



 

ٖ9 

 

 
ا  :مالحظات ىاّمة جدًّا جدًّ

 
 .ىوملعرفة نوع الفعل ُمرًدا كاف أـ مزيًدا، نرجعو إىل املاضي املذّكر املفرد مع الضمّي  *

 زرَع        ُمّرد            فعل ) ال توجد حروؼ زيادة( –مثاؿ: يزرعوف     ىو 
 ابتَػَعَد        مزيد             افتَػَعَل )أحرؼ الّزيادة : اهلمزة والتاء( -يَػْبَتعدوف    ىو      

 
 .ال تعترب من أحرؼ الّزيادة الّضمائر املّتصلة، وأحرؼ املضارعة )أ ف ي ت(، وتاء الّتأنيثِ  **

 المو:و  عينوكّل فعل ممّا يلي، و فاء  بنّي  (ٔ
 مرَّ  -أَكَل  –َوَقَف  –لِقَي  –رفع 

 فاء الفعل.مثاؿ: الراء: 

 .عنْي الفعلالفاء:        

 الـ الفعل.العنْي:        

 امأل اجلدوؿ التايل: (ٕ

يف الزمن املاضي مع  الفعل
 الضمّي )ىو(

 أحرؼ الزيادة الوزف ُمرد/ مزيد

     أكرْمنا

     شّوهَ 

     يسارِعوف

     احتَوتْ 

     اندثَػرَ 

     ارحتْلنَ 

     نرتاكضُ 

     سأرسلُ 

     ترتدي

     يرفعاف

     استخرجوا

 
 



 

ٗٓ 

 

 :امأل اجلدوؿ حسب املثاؿ( ٔس
 ت(-س -زيادة)ا (-زيادة )ا (شدة -زيادة)ت الفعل

 ِاْسَتْحَملَ   حَتَمَّلَ  مَحَلَ 

    َقَطعَ 

    مسَِعَ 

    َسِلمَ 

 
 الّتالية مثَّ اكتب ُُمَرََّدُه.بَػنيِّ حروؼ الّزِيادِة يف كل فعل من األفعاؿ ( ٕس

 اجملّرد حروؼ الّزيادة الفعل اجملّرد حروؼ الّزيادة الفعل

   اْجَتَمعَ    اْستَػْغَفرَ 

   اْرتَػَفعَ    فاَرؽَ 

   اْستَػَلمَ    انْػبَػَهرَ 

   فَػهَّمَ    اْحَتَطبَ 

َعدَ    َجهَّزَ     اْسَتبػْ

 
 .( اكتب جبانب كل فعل ىل ىو ُمّرد أـ مزيدٖس

 رََجعوا _____        اْمتَػَنَع _____     َتَدْحَرَج _____    اْْنَدََع  _____
 تَػَوعََّد  _____        َوَعَد  _____    زَْلَزَؿ    _____     يَػْزَرعوَف _____    

ـَ    _____      اْنَشَغلوا _____     بَػْعثَػَر     _____      َكُرـَ    _____  نا
 h( اكتب الفعل املزيد من األفعاؿ الّتالية:ٗس
 

 الفعل املزيد الفعل اجملّرد الفعل املزيد الفعل اجملّرد

  رََجفَ   َمَنعَ 

  َقُصرَ   َسَكتَ 

  َسَقطَ   َكَسرَ 

  َضِحكَ   َشِهدَ 

 
 



 

ٗٔ 

 

 
 (امأل املربّعات، حسب املعلومات لتعرؼ اسم الكتاب املَْخفي وراء ىذه املربّعات.٘س
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ 

              

 
 = الفعل اجملّرد من الفعل )تَػَقوََّؿ( ىَو  :            ______ٕٔ+ٔ+ٖ

 = الفعل اجملّرد من الفعل )سلََّم(  :            ______ ٓٔ+ٕٔ+ٔٔ
 = الفعل اجملّرد من الفعل )اْلَتَمَس(:            ______ ٔٔ+ٓٔ+ٕٔ

 َأْسَتْخِرُج ِفعاًل ماِضًيا ُُمَرًَّدا من االسم )ِوقايٌَة( : ______=  ٛ+ٖ+ٗ
 = الفعل املَزيد مَن الفعل )َقَسَم( ىَو :       ______ ٓٔ+ٔٔ+٘+ٖ
( ىَو:                  ______ ٕ+ٚ  = الفعل اجملّرد من الفعل )اْسَتَدؿَّ
 ______        = الفعل اجملّرد من الفعل )عاَوَد( ُىَو:         ٚ+ٔ+ٙ
 = ُأَكوُِّف امْسًا من الفعل اجملّرد )عاَد( :            ______ ٚ+ٖٔ+ٙ

 = الفعل املزيد من الفعل )عال( على ىو:  ______ ٘+ٜ+ٔ+ٙ+ٗٔ
 

 عماًل موفػًَّقا
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