
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف مذكرة الوحدة الخامسة سموم قاتلة

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثالث المتوسط ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثالث

الملف مذكرة الوحدة الخامسة سموم قاتلة

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثالث المتوسط ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثالث

المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث المتوسط والمادة لغة عربية في الفصل الثالث

تحضير وحدات لغتي الخالدة للفصل الثالث 1

تحضير لغتي الخالدة للفصل الثالث 2

ورقة عمل لغتي درس التشبيه 3

اختبار الفترة األولى الدور األول لغتي الخالدة 4

اختبار الدور األول لغتي الخالدة 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1 

 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 

 

 

 

 

 

 

 أميرة إبراهيم الحمد/جمع واعداد المعلمة 
 المتوسطة الثالثة  /المدرسة

 خديجة المطرفي مديرة المدرسة /
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 

 الرسم اإلمالئي
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 

 )أ( ما يناسبها من المجموعة (ب )مام المجموعة أاكتبي  •

 ب أ
 أولو الملحق بجمع المذكر السالم زيادة الواو باالسم  ظلموا -1
 قلًما زيادة األلف بعد تنوين النصب أولو -2
 معلمو  الواو عالمة إعراب  عمرو  -3
 عمرو  للتفريق بينها وبين عمر  قلًما -4
 ظلموا زيادة األلف بعد واو الجماعة  نرجو  -5
 نرجو  الواو أصلية بالكلمة  معلمو  -6
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 اختاري اإلجابة الصحيحة  •

 

 

 الخيارات السؤال م

الجملة التي تحتوي على واو زائدة في   1
 الكلمة آخر

الطالب 
 اجتهدوا

 أولو العلم مهابون  عمرو رجل طيب 

 كتبوا  و يسم التي وافق رسمها نطقها، هي  ةلكلما 2
 

 اسمعوا

نطقها،    ةالكلم 3 رسمها  يوافق  لم  التي 
 ... هي 

 أولئك. 
 

 كتبهم  محسنو 

األلف خطًّا بعد واو الجماعة في   يدتز 6
 ... كلمة التاليةال

 عمرو 
 

 ساعدوا
 

 أولو

المسلم أن 7 الكلمة  نفسهب  يسمو   على   )
 التي تحتها خط كتبت بشكل صحيح. 

 صواب
 

  خطأ

ربه الكلمة التي    يدعواعلى المسلم أن   8
 تحتها خط كتبت بشكل صحيح.

 صواب
 

 خطأ
 

 

الجماعة في  األلف خطًّا بعد واو يدت ز 9
 المواضع اآلتية: 

 

الفعل المضارع  
المحذوف  
 النون

الفعل المضارع   جمع المذكر السالم. 
 المعتل اآلخر بالواو 

إذا سبق الفعل المضارع )يصونون (ب   10
 لن يصبح الفعل  

 لن يصونوا 
 

 صونو  لن يصونون 

األلف بعد واو جمع المذكر ألن    التزاد 11
 الواو هنا هي عالمة رفع 

 صح
 

  خطأ          

ألن  سمعوا)ا 12 الفارقة  األلف  رسمت   )
 الفعل

مضارع مسند  
له واو  
 الجماعة

ماضي مسند له واو  
 الجماعة

أمر مسند له واو  
 الجماعة

)عهد(بعد   13 لكلمة  الصحيحة  الكتابة 
 إضافة الف تنوين 

 عهداً 
 

 عًهدا اعهدً 

 أبين سبب زيادة األلف في كلمة   14
 ) التهابًا (          

 االسم مرفوع  االسم مجرور  االسم منصوب 

دخل على الفعل يعتقدون  ) لن ( ثم  ا 15
 اكتبه مرةً أخرى 

 يعتقدوا  يعتقدو  يعتقدون 

األلف بآخر االسم المنون بشرط  تزاد   16
 أال يكون مختوم ب 

تاء التأنيث  
 المربوطة 

 الكسرة الواو

تختر  17 ً   ال  الفًا  ملجأ نزد  .لم  الدعاء  غير 
 مع تنوين النصب ألن االسم مختوم ب 

 همزة بعد األلف  همزة فوق األلف  تاء مربوطة 
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 الصنف اللغوي
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 

 )أ(ما يناسبها من المجموعة  (ب  )المجموعة اكتبي امام •

 

 

 

 ب أ
 نة طح  م   - 5 لة فع  م   حاسوب -1
 قة لع  م   - 4 لعق فرامة  -2
 مقل   - 6 جامد عداد -3
 امة ر  ف   - 2 فعالة ملعقة  -4
 ادعد   - 3 عد   مطحنة  -5

 وب حاس  -1 وزن حديث  قلم -6
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة  •
 

 الخيارات السؤال م

 فع الة وزن اسم اآللة الحديث )ساطور(  1
 

ْفعل   م 
   

 فاعول 

 اسم اآللة قد يأتي جامًدا غير مشتق  2
 مثل.. 

 سك ين. 
   

 

 مطرقة. 
 

 مفتاح 

الة   3 تحتوي على اسم  التي  المجموعة 
 جامد وآخر مشتق 

 سيف 
 منشار 

 مفتاح 
 غسالة

 سكين
 منقلة 

كن سة  ٌمكنسة  اسم اآللة الذي كتب بشكل صحيح 6  ك نسة م   م 

 بيت  مطرقة  مسمار  اسم آلة ال يأتي ي ع دُّ ما 7

الجراحية   8 األدوات  أحد  »المشرط 
د اسم اآللة   للطبيب«. حد  

 المشرط الطبيب جراحية 

د األفعال المشتقة منها أسماء اآللة  حد 9
مبرد،   »رافعة،  الترتيب  على  اآلتية 

 غس الة«.

رفع، مرد،  
 غسل

 رفع، برد، غسل  راع، ردد، سال. 

اآللة   10 اسم  منه  اشت ق   الذي  الفعل  ما 
انة«؟  ز   »خ 

 نخزا
 
 

ن.  ن. خز    خز 

: ص غ اسم اآللة من األفعال اآلتية على   11
 الترتيب »فرم، شحن، كوى«. 

مفرمة،     
 شاحنة، مكواة. 

مفروم، مشحون،  
 مكوي 

 فارم، شاحن،  
 كاوي.

على   12 اآلتية  اآللة  أسماء  نوع  ما   :
 الترتيب »قلم، حاسوب، رمح«؟

مشتق، مشتق،  
 مشتق. 

 مشتق، جامد، مشتق  جامد، مشتق، جامد. 

زراعته   13 في  المحراث  الفالح  يستخدم 
 .... األرض«.  اسم اآللة، ووزنه

 . مفعل محراث،  
 . 

 زراعة، فعالة  فعال. محراث، م  

ا يأتي  اسم اآللة 14  مكنوس.  مكنسة.  كن اس.  ...... مم 

ل  اآللة السماعي فيما يلي.... اسم  15 نخ  ذي اع م  امة  م   فر 

ال 16 اسم    الحاسوب طالب  استخدم  وزن 
 اآللة 

 مفعلة  مفعال  فاعول 

 مطرقة  مبرد  غسالة اسم اآللة الذي يعد وزنه حديثًا 17
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 األسلوب اللغوي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فالن  ر  هلل د  

 يا لها من كارثة 
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 •اختاري اإلجابة الصحيحة 

 

 

 الخيارات السؤال م

توضع عالمة التعجب )؟( في نهاية أسلوب  1
 التعجب.

 صواب
 

  خطأ

  خطأ صوابأسلوب التعجب سماعي   السواك!بأنفع   2

المراد   3 الفعل  صياغة  شروط  من 
 التعجب منه 

أن يكون  
 ثالثيًّا. 

 جميع ماسبق  أن يكون مثبتًا. 

 قبح المخدراتأما نفع بالسواك أ من كارثة  يالها أسلوب التعجب السماعي  6

ما أجمل إتقان   عند التعجب من الفعل) أتقن ( نقول:  7
 العامل عمله! 

 ما أتقن عمل العامل! 
 

 أتقن عملك . 

ال  بي تعج) 8 نفع  بصيغة  (قراءةمن 
 قياسية 

 القراءة القراءة  يالها من قراءة مفيدة  أنفع بالقراءة 

 مواطن يستشعر المسؤولية! هلل در كل   9
 صيغة التعجب قياسية 

  خطأ صواب

صيغة    ما أجمل أن يتقن العامل عمله! 10
 التعجب القياسية 

 أفعل أفعل به  ماأفعلة 

التعجب   11 ي غ  ص  من  اآلتي  من  أيٌّ 
 القياسية؟ 

 

شروق   ماأبهى 
 الشمس!

يا لجمال الزهر في  
 البساتين!

ه فارًسا!   هلل د رُّ

للنصيحة النتعجب    يستجيب   المتكبر ال  12
 مما تحته خط مباشرة بسبب

 ال شيء مما سبق  مبني للمجهول  منفي 

عاقب المظلوم  )تم التعجب  قسى أن ي  اأم 13
 من الفعل بشكل غير مباشر(

  خطأ صواب

أسلوب التعجب    ق س اوة الفقر .   ) أصيغ  14
 على وزن ما أ فع ل ه     (    

 قساوة الفقر ل يا الفقر قاسي  قسى الفقر أ ما

أدمن  كثيٌر من الشباب  على المخدرات    15
ها من مصيبٍة عظمى     يالـ 
 ( )حددي صيغة التعجب

 

 يالها من مصيبة  مصيبة عظمى  أدمن كثير 

الذي  16 هو  السماعي  التعجب  أسلوب 
 العرب وليس له قاعدةسمع عن 

  خطأ صواب

  خطأ صواب ألسلوب التعجب القياسي ثالث صيغ  17
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 

 أدرج الجمل التالية في الجدول أسفله :  •

   ما أجملها من رحلة !   – سبحان هللا !  ––أكب ر بالجبل !  – ما أكرمك !   –يا له من رجل ! 

 هلل در المواقف تكشف المخادع!
 

 السماعيةالصيغ  الصيغ القياسية 
 يا له من رجل ! ما أكرمك ! 
 سبحان هللا !  أكب ر بالجبل ! 

 ! هلل در المواقف تكشف المخادع ما أجملها من رحلة !
 

ميزي الفعل الذي نتعجب منه مباشرة والفعل الذي نتعجب منه بطريقة غير مباشرة مع   •
 ذكر السبب 

التعجب منه   الفعل 
 بطريقة مباشرة 

التعجب منه   السبب
بطريقة غير  
 مباشرة

 السبب

م   -مثبت  -ثالثي  ضخ 
 مبني للمعلوم

  

 منفي    ال يعتدي
 اكثر من ثالثي     تعل م 
 مبني للمجهول    ي عاقب 
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 الوظيفة النحوية 
 
 
 
 
 
 

 

 ضعي أمام العمود )ب( مايناسبه من )أ(   •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب أ
 ذاكر نحًوا أو نصوًصا - منصوب معطوف   دخل المدير فالموظفون -1
 دخل المدير فالموظفون  - معطوف مرفوع  اكر نحًوا أو نصوًصاذ-2
كثير من  أفضل أكل -3

 التفاح الالموز
 التفاح  أفضل أكل كثير من الموزال معطوف مجرور 
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 •اختاري اإلجابة الصحيحة 

 

 

 الخيارات  السؤال م

 الصغائر أقلع المذنب عن الذنوب حتى  1
 االسم المعطوف... 

 المذنب ذنوب ال الصغائر 

 أقلع الشاب عن المخدرات والمسكرات 2
الحالة االعرابية للمعطوف والمعصوف 

 عليه هي

 نصبال جر ال رفع ال

 فيد: ي (ثم حرف العطف) 3
 

 التخيير  عقيب الترتيب والتالترتيب والتراخي 

 تفيد:  (الواوحرف العطف ) 6
 

 التخيير  الترتيب والتراخي  أمرينالجمع بين 

حرف  قلع محمد عن الذنوب حتى الصغائر.ا 7
 العطف بالجملة 

. 

 حتى  ال عن

معطوف مرفوع  اعراب ماتحته خطأحمد.نجح محمد و 8
وعالمة رفعه  

 الضمة 

معطوف منصوب وعالمة  
 نصبه الفتحة

فاعل مرفوع وعالمة  
 رفعه الضمة 

عطف يفيد  الجملة التي تحتوي على حرف  9
 الشك

 خميسال يوم صم
 اإلثنين  أو

 يروق لي الفعل ال القول.   تبك. كنظم حقيبتك و

إن سموم المخدرات تفتك بالعقل والبدن  10
 المعطوف علية بالجملة 

 سموم البدن  العقل 

إلى   11 فيؤدي  القلب  الخمر على أعصاب  يؤثر 
 نوع العطف  سرعة دقاته .

 حرف على حرف فعل على فعل   اسم على اسم     

كثرة   12 على  اإلحصائيات  و  التجارب   د ل ْت 
الكلى بالتهاب  اسم     اإلصابة   : اإلحصائيات 

 معطوف   

 مجرور  منصوب مرفوع

حرف  أقلع  التائب  عن الذنوب  حتى الصغائر   13
 العطف ....... ويفيد...... 

 المجاوزة يفيد  عن الغاية  حتى
 

 أو وتفيد التخيير 

خرج محمد وهو غاضب نوع الواو بالجملة   14
 واو عطف

  خطأ  صواب

سرت وسور  الجملة التي تحتوي على واو عطف هي 15
 المدرسة

 أقبل الرجل وثغره باسم  كرمت فاطمة وعلياء 

 .صادق األخيار … األشرار 16
 أكملي بحرف عطف مناسب 

 حتى  ال ثم

اكملي بحرف عطف دخل الطالب … المعلم.   17
 يفيد الترتيب مع التعقيب

 ثم الواو الفاء 
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 المعلمة/أميرة الحمد اعداد 
 الوجه  3م/

 

 

 

 

 

 رسم آية أو حديث بخط الرقعة                

 من قواعد خط الرقعة 
 د -ال-ك-ل-أ الحروف الصاعدة هي 
نسبة الى الرقعة وهي قطعة الورق التي   خط الرقعة سمي بذلك 

 يكتب عليها
 مجموعة بكلمة)جرهمي(  النازلة الحروف 

توحيد المسافات بين الحروف وتناسب   من القواعد الصحيحة في الكتابة 
 أحجامها

 

 •اختاري اإلجابة الصحيحة 

 

 مع خالص األمنيات للجميع بالتوفيق والسداد 

 

 الخيارات  العبارة 
من مبادئ خط الرقعة: أن المسافات بين  
الكلمات غير متساوية حتى عند كتابة آية  

 أو حديث.

 
 صواب

 
 خطأ 

 

األفقية  من مبادئ خط الرقعة أن األجزاء 
 للحروف مائلة قليال لألسفل. 

  خطأ  صواب

من مبادئ خط الرقعة: أن كل الخطوط  
 الرأسية متوازية. 

  خطأ  صواب

ل تعالى )ومن شر حاسد إذا حسد( عند  قا
 كتابة هذه اآلية بخط الرقعة فإن حروفها: 

. 

على  حروفهاتستقر 
 السطر.

عن  حروفها تنزل 
 السطر.

يكتب بعضها على  
السطر والبعض اآلخر  

 تحت السط 
-عند الكتابة بخط الرقعة لحديث رسول هللا 

كل مسكر خمر وكل  -صلى هللا عليه وسلم
 . خمر حرام

ينتهي الحديث عالمة 
 تعجب

يحصر الحديث بقوسين  
 مزهرين

يحصر الحديث بين  
 عالمتي التنصيص" ". 

 
 عالمة الترقيم المرسومة هنا  "  " 

 التعجب. 
 القوسان المزهران. النقطتان الرأسيتان.  التنصيص. 

 عالمة الترقيم المرسومة هنا ) : ( هي:
 

 النقطتان الرأسيتان.  التنصيص.  التعجب.


