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مراجعة الّدروس اللّغوية
لغتي الجميلة  
الوحدة الثالثة 

( الوعي الّصحي ) 
الّصف السادس االبتدائي

ة الوظيفة النحوي
رفع الفعل ) 

المضارع 
(بحسب نوعه 

الصنف اللغوي
(المصادر ) 

الظاهرة اإلمالئية 
األلف اللينة 
المتطرفة  في 
األفعال واألسماء
والحروف   

األسلوب اللغوي
أسلوب ) 

(الشرط

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
ابتدائية تحفيظ القرآن الثالثة عشرة 

عليّة القرني : إعداد المعلمة 



إن  

َمن  

تنجح  تذاكر  

يتميّز  يجتهد  

أركان أسلوب الشرط 

مثال



تدريبات 
اإلعرابية مع تغيير الحركة( إن ، َمن) أربط بين كل جملتين متقابلتين بإحدى أداتي الشرط ( 1س

يتأخُر شفاؤه يُهمُل العالج  

شفاؤه ر  العالج يتأخل  يهمَمن

تتسوُس أسنانهوىيسرُف في تناول الحل

.........................................َمن

.........................................إن  

شفاؤك ر  العالج يتأخل  تهمإن  

:أكتب في فراغ الجمل اآلتية على غرار ما تعلمت ( 2س

.  بصحبته..........اإلنسان الكريم ...........من .  الهواء النّقي تتمتع بصحة جيدة............. إن 



تدريبات 
( :َمن ، إن) اآلداتينأحّول العبارتين اآلتيتين إلى أسلوب شرط باستخدام إحدى ( 3س

االستبداد بالرأي يسبب الندم•

...............برأيه يستبد َمن

الشعور باأللم يتطلب تناول الدواء•

تندمبرأيك تستبدإن  

:أخاطب أخي بالمعاني اآلتية مع استخدام أسلوب الّشرط( 2س

على نظافة اليدوالمحافظة األظفار تقليم

كعلى نظافة يدتحافظ  كأظافرتقلم  إن

شرب الحليب كل يوم ، ونمو العظام القوية

مثال

االبتعاد عن األماكن الموبوءة والسالمة من المرض



أختبر نفسي ألتأكد من فهمي  
:اربطي بين كل أسلوب ونوعه (1س

أسلوب تحذير !  ُخلقًا الكذببئس

!  إياك والكذب

:حددي أسلوب الشرط  الصحيح  فيما يأتي ( 2س

.  إن االستبداد بالرأي يسبب النّدم 

.  من أسباب الندم االستبداد بالرأي 

.  إن تكذب يبتعد عنك األصدقاء

!  نِع َم الرفيق الصادق

!الصدق الصدق فإنه منجاة 

أسلوب إغراء

أسلوب ذم

أسلوب مدح

أسلوب شرط

.  إن تستبد برأيك تندم

.  االستبداد بالرأي يسبب الندم 



ماءرسم األلف اللينة المتطرفة في األس

الثية رسم األلف اللينة المتطرفة في األفعال غير الثة رسم األلف اللينة المتطرفة في األفعال الثالثي

رسم األلف اللينة المتطرفة في 
الحروف 



األلف اللينة المتطرفة في األسماء واألفعال

االسمالفعل

يفوق ثالثثالثي

ىاىا

أصلها 
واو 

أصلها 
ياء 

لم 
ا يسبقه
ياء

سبقها 
ياء

أصلها 
واو 

أصلها 
ياء 

سبقها 
ياء

لم 
ا يسبقه
ياء

يفوق ثالثثالثي

ىا اى

ىداهتاياستحىبنادن

ييبنويدن

ىهمنتايدنىأذارب

نياأذةورب



األلف اللينة المتطرفة في الحروف 

:أكملى الفراغ بكتابة حرف مناسب ينتهي باأللف اللينة 

.الطاولة ..... وضعت الكتب •
.المدرسة صباًحا...... ذهبت •
واحًدا ...... حضر جميع الطالب •
.أجمل هذا اليوم ..... •



اء في األسمأصل األلف اللينة نبحث عن 
فقط الثالثية واألفعال 

أما إذا كان االسم أو الفعل
أكثر من ثالثة أحرف 

ياءإذا سُيقت باأللف قائمة فتكتب 
ُ إذا الياء مطلقًا وتكتب في صورة  سبق لم ت

بياء 



ء التالية وفق الجدول التال  ( 1س  :أصنف األسما

مصطفى  ، طفا  ،  العليا ، قضى ، استحيا ، اهتدى ،
مستشفى ، ُهدى ، بىك 

أفعالأسماء

أكثر من ثالثة ثالثية
أحرف

أكثر من ثالثة ثالثية
أحرف

أمأل الفراغات بالكلمة الصحيحة إمالئًيا ( 2س
ى  ى القوسي  :مما بي 

(  سقا   ، سقى) المزروعات     ................ الزارع 

(  أحيى  ، أحيا ) هللا األرض بعد موتها      ........... 

(شدا  ، شدى ) البلبل بصوته الجميل       ......... 

(  ارتدى  ، ارتدا ) الطفل مالبسه           ............ 

ي أرسم األلف اللينة رسًما صحيًحا ف( 3س
:أواخر الكلمات  التالية 

...زوايـ....    تقو....       ند....         فتـ 

.....اهتد....   محـ....    كو....        أعيـ

أبين أصل األلف اللينة في الكلمات ( 4س
: التالية 

ـ          قسا ـــــــــــــــــــــ شوى ــــــــــــــ

ـ          طفا ــــــــــــــــــــــ شفى ــــــــــــــ

ـــ ـ          نُهي ـــــــــــــــــ ُدجى ــــــــــــــ

ـ         كرى ــــــــــــــــــــ ُعال ـــــــــــــــ

تدريبات 





رفع الفعل المضارع



الفعل 
المضارع 
المرفوع

عالمة إعرابهنوعه

تدريبات 



ورقة عمل رفع الفعل المضارع  

:اكمل  الجدول حسب المطلوب -1

عالمة رفعهنوعهالمضارعالجملة
.القصة تمتُع القارئ بأحداثها-1
ى ولديك معلومات  -2 ة كثأنِت تدرسي  ي 

  فعاًل من األفعال الخمسة -2
:أجعل  كل فعل مضارع مما يأت 

 
ُ
....................................................يبحث
......................................................يفهُم 
.....................................................يطبُع 

  األفعال المضارعة اآلتية بحسب آخرها إل صحيحة ومعتلة -3
:صنفى

ب ـ يتفاتى  يشر يسمو ـ  يخرج ـ يجري ـ يرسم ـ 

نتم  إل المجموعة -4   ال ت
:ضع  دائرة حول الكلمة الت 

يشكو 1 يسمع ـ يلعب ـ  ـ  يندم ـ 
  ـ يأكل ـ يعادي2

ـ  يحاك  ـ يقاضى



أختبر نفسي ألتأكد من فهمي   :اختار اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

المضارع يُرشدُالفغلنوع 1)
.صحيح اآلخر•
.معتل اآلخر بالواو •
.معتل اآلخر بالياء•
من األفعال الخمسة •

(يدعو) عالمة إعراب الفعل . المسلم يدعو ربه بتيقن ( 2
.الضمة الظاهرة •
الضمة المقدرة للثقل •
الضمة المقدرة للتعذر•
ثبوت النون •

( :يسعى)إعراب . يسعى الحاج بين الصفا والمروة ( 3
.فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة •
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقل •
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر•
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون •

:أي من األفعال التالية يرفع بالضمة الظاهرة ( 4
يهبط •
يكوي•
تمارسين•
ترجو•

:أعرت   الجملة التالية –
.يقوي الحليب العظام 



المصادر

الصنف اللغوي 
المصادر/ المشتقات 



:المصدر هو 
اسم من لفظ الفعل يدل على 
حدث مجرد من الزمن 





أختبر نفسي ألتأكد من فهمي   :اختار اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

:المصدر من الفعل أحسن  1)
حسن•
حسين•
إحسان •
محسنة  •

ة المصدر المناسب لتكمل. بالمواعيد المحددة للزيارة( ......... 2
:الجملة 

.االلتزام•
الدعاء•
الجلوس•
اإلنتهاء•

( :استقبل) مصدر الفعل ( 3
.مستقبل•
قابل•
استقبال•
مقبول •

:(صناعة ) وزن المصدر ( 4
فعيل•
فعالة •
فعله•
فعال •

:أكمل  الجدول التال  

وزن فعله المصدرالجملة
المصدر 

ينخر السوس أسنانك 
بسبب إهمالك 

الحفاظ على الهدوء مطلب
مهم  

إكرام الضيف واجب عل
المسلم 

الزراعة مهنة األجداد


