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 يالرسم اإلمالئ 
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 اعداد المعلمة/أميرة الحمد
 الوجه 3م/

 
 )أ( ما يناسبها من المجموعة (ب ) مام المجموعة  أاكتبي  •
 االجابة                ب أ
 نتأخر أال تم حذف أن المصدرية  لكن  -1

 عمَّ تسأل؟  تم حذف األلف من آخر الكلمة.  عبدالرحمن -2
 لكن  تم حذف األلف من وسط الكلمة  طاوس -3

تم حذف همزة الوصل ألنها سبقت   أستغفرت اليوم؟  -4
 بهمزة استفهام 

 أستغفرت اليوم؟ 

 طاوس الكلمة تم حذف الواو من وسط   تسأل؟ عمَّ  -5
يجب أال نتأخر   -6

 عن عمل الخير. 
تم حذف األلف من الوسط ألن  
الكلمة عبارة عن علم مقرون ب  

 )ال(

 عبدالرحمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اال  
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 اعداد المعلمة/أميرة الحمد
 الوجه 3م/

 :  اختاري اإلجابة الصحيحة •
 الخيارات السؤال م

ولي العهد    علل سبب حذف ألف ابن : 1
محمد بن سلمان صاحب رؤية  

 مستقبلية. 

وقعت بين  
 علمين

 .  وقعت أول السطر.  فصلت عن العلم. 

الكلمة التي لم تكن قرائتها مثل   2
 هي: كتابتها

 هكذا ساكت. هاهنا. 

مفيدة؟ كتبت همزة الوصل    آلمعلومات 3
واالستفهام على شكل مدة؛ ألن همزة  

 الوصل جاءت في )ال التعريفية(. 

  خطأ صواب  

 اختاري العبارة الصحيحة امالئيا -1 6
 

 هاذه ساعة.  هاذا كتاب.  هذا كتاب. 

بقى همزة الوصل إذا جاءت بعد  ت 7
همزة االستفهام، مثل: أاستفاد الطالب 

 المعلومة؟ من هذه 

  خطأ صواب  

التي حذفت  أي من  الكلمات  التالية  8
 فيها األلف من ما االستفهامية: 

 لماذا؟ عّمن؟  ِممَّ؟ 

 فيها األلف:   حذفلم تالتي  الكلمة 9
   

محمد بن  
 عبدهللا. 

 داود.  أستفاد من المعلومة؟ 

سبب حذف األلف من كلمة ابن   .أبين 10
في : ) إنَّ أصغَر مخترعٍ سعودي هو  

 فارس بن إبراهيم الخليفي ( : 

                                         
ألنها توسطت  
 بين علمين   . 

ألنها وقعت بعد همزة  
 استفهام

ألنها وقعت في بداية  
 الجملة

 أنالتهمل  أن ال تهمل  اال تهمل  ال ت هِمْل (  أَنْ   دِخل على الفعل  )ن   11

حذفت   12 التي  الكلمة  تحت  خّطـًا  أضع 
    - الواو منها تخفيفًا 

      طاوس لم يسم        ال تدع     

  خطأ صواب ) لكن ( الحرف المحذوف ) الواو (  13

. لصياغة سؤال   14 باسم هللا  أبدأ عملي 
 : نقول 

 لماذا تبدأ عملك؟  بما تبدأ عملك؟ بَِم تبدأ عملك ؟ 

  خطأ صواب   ) هكذا ( كلمة حذف األلف من آخرها  15

أبحث عن هاذه المعلومة . الخطأ   -4 16
 اإلمالئي في كلمة  

 أبحث المعلومة  هاذه

تم حذف همزة  أسمك محمد  ؟          17
    الوصل ألنها....

وقعت في أول  
 الجملة

همزة وصل سبقت  
استفهام ولم  بهمزة 

 يبدأ االسم ب)ال( 

وقعت في وسط  
 الكلمة
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 الوجه 3م/

 
 الصنف اللغوي
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 اعداد المعلمة/أميرة الحمد
 الوجه 3م/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 طريقة حفظ األوزان احفظ مثال على كل وزن •
 

 

 

 

  

 
 

طريقة استخراج الوزن وضعه بجملة يكون فيه المصدر مفعول مطلق   •
 فهو مصدر مثالاذا صلح أن يكون أن يقع مفعول مطلق 

 يعجبني دفاع الجندي عن بلده       أحاول أن احدد المصدر  •

 يصح ان تقع مفعول مطلق ( كل هذه الكلمات اليعجبني ، الجندي ، بلده ) •
 )دفاع( يمكنني أن أنشئ جملة فأقول   يدافع الجندي دفاًعا  •

 إذن هذه الكلمة هي المصد  •

 رباعيةلمصادر األفعال ا
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 اعداد المعلمة/أميرة الحمد
 الوجه 3م/

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ب أ
 مصدر على وزن ف عال  المريض من الس عاليعاني  مصدر على وزن إفعال 
 مصدر على وزن فِعالة  التجارة مهنة قديمة  مصدر على وزن تفعيل 
 مصدر على وزن إفعال  ضاع كثير من اإلبداع البشرّي في الزمن الماضي:  مصدر على وزن فعال 
 مصدر على وزن تفعيل  يستخدم الحاسب في تسديد المصروفات  مصدر فعله اعتمد 

 عال مصدر على وزن فِ  جاهد الشيخان جهاًدا طوياًل: فِعالة مصدر على وزن  
 مصدر فعله اعتمد  االعتماد الكامل على الوالدين غير مجدي  عال مصدر على وزن فِ 
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 اعداد المعلمة/أميرة الحمد
 الوجه 3م/

 
 
 
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة •
 

 
 

 الخيارات السؤال م

الفعل زمجر، مصدره زمجرة، على وزن   1
 فعللة. 
 

  خطأ صواب

....وفعله....  المصدر ) ِحياكة ( وزنه  2
   

 حائك  -ف عاله حاك -ف عالة حاك-فِعالة

فعل المصدر ) زحزحة ( هو  ) َزْحَزَح   3
)    

  

  خطأ صواب

 استخرج  خروج  خرج  ) استخراج ( مصدر فعله  6

مصادر األفعال الرباعية  تكون قياسية   7
 وسماعية 

  خطأ صواب

و   8  ) ) خمسة  فعل عدد حروفه  اتَّصَل 
 مصدره  

 متصل  اتِّصال    يتصل 

 سداسي     رباعي      ثالثي     استِعمال ، مصدر لفعل       9

و    تحصيل  10 الدينية  النافعة  العلوم 
 ماتحته خط مصدر للفعل الدنيوية 

 حاصل حًصل حصل  

ص داع   11 جاء    . الص داع  يسبب  السهر  
 على وزن  

 فِعالة تفعيل  عَال   ف       

المصدر  الزراعة مهنة شاقة . 12
 كلمة....على وزن .... 

 

 فاعلة -شاقة ف عال -مهنة فِعالة -الزراعة

13 . مزعج  األطفال  المصدر    صراخ 
 كلمة... 

 األطفال مزعج  صراخ 

  حدث مجرد من ... اسم يدل على  المصدر :  14
 الزمن

زمن مجرد من   حدث وزمن 
 الحدث

يأتي   15 فقط  هي   ....... األفعال  مصادر 
 منها السماعي والقياسي. 

 الخماسية والسداسية  الرباعية  الثالثية 
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 أكملي الجدول التالي •

 
 
 

 
 
 
 
 

 نوع المصدر  فعله  وزنه  المصدر الجملة

 ثالثي  أبى فِعَال اإلباء ع رف عن العربي اإلباء 

 رباعي  سيطر  فعللة سيطرة  إنه عصر سيطرة المعلومات

اشتهرت اإلحساء بزراعة  
 التمور 

 ثالثي  زرع  فِعالة زراعة 

نتعوذ باهلل من وسواس  
 الشيطان 

 رباعي  وسوس  فعالل  وسواس

 ثالثي  ثار  فعالن ثوران  ثوران البركان شيء مخيف 

 فعله الماضييسمى المصدر حسب عدد حروف 
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 األسلوب اللغوي 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المعدود

 دمعدو
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 تسع 

 اثنتان 

خمسة 

 واحدة

 ثالث 
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 اختاري اإلجابة الصحيحة •
 الخيارات السؤال م

قرأت كتابين اثنين . العدد   1
 والمعدود..... ... ... هو

 اثنين -قرأت اثنين -كتابين كتابين -اثنين

مدار   2 على  الرقمي  الخط    24يعمل 
عند استبدال الرقم بألفاظ عربية     ساعة
 نقول. 

 أربع عشرة  أربع وعشرون أربعة وعشرون 

 ثانيتان ثانية  ثواني في الدقيقة الواحدة ستون ........           3

حضر االختبار سبعة وعشرون طالبًا .   6
 يوافق العدد المعدود بالجزئين

  خطأ صواب

( طالب . نحول العدد فتصبح    6جاء )   7
 الجملة : جاء ستة طالب 

  خطأ صواب  

8   . طالبًا  عشر  ثمانية  الفصل  في  إن 
 المعدود جاء بعد العدد 

  خطأ صواب  

 عشرة أحاديث  عشر حديثا عشر أحاديث  ( أحاديث    10حفظت )  9

فريقان   10 األول  المركز  على  يتنافس 
 إثنان نوع العدد بالجملة 

 ألفاظ عقود مركب  مفرد 

ورقة( إلى ألفاظ في    85عند تحويل )   11
 جملة مفيدة، فإننا نقول: 

 

قرأت خمًسا و   –
 ثمانين ورقة 

قرأت خمسة و  
 ورقة  ثمانون 

قرأت خمس عشرة  
 ورقة 

، ومئة،  90إلى    20ألفاظ العقود من   12
تذكيًرا   المعدود  مع  تتغير  ال  وألف، 

 وتأنيثًا. 

  خطأ     صح          

الجزء األول    19إلى    13األعداد من   13
 يخالف المعدود والثاني ... المعدود

 ال يتغير  يطابق  يخالف  –

يوًما عند ربك كألف    ال تعالى: ) وإن ق 14
 سنة مما تعدون (. المعدود في اآلية  

 سنة  الف يوما 

  خطأ صواب يأتي المعدود مع األعداد المركبه مفردا  15

16  ( تحويل  في    12عند  ألفاظ  كتاب(إلى 
 جملة فإننا نقول: 

 

في مكتبة الفصل  
اثنتا عشرة  

 كتابًا.

في مكتبة الفصل  
 اثنتا عشر كتابًا 

الفصل اثنا  في مكتبة 
 عشر كتابًا. 

قرأت كتاب واحد. يمكن االستغناء عن   17
 العدد بوجود المعدود 

  خطأ صواب
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 :  ميزي أسلوب العدد الصحيح بوضع كلمة صح أمام الجملة •
 

حكم صحة  الجملة
 أسلوب العدد 

 السبب

 يجب أن يخالف المعدودالعدد ستة مفرد  خطأ هؤالء ست رجال 

  صحيح عمر والدي سبعة وسبعون عاًما

 العدد متعاطف الجزء األول يخالف المعدود خطأ عمر والدي سبع وسبعون عاًما.

 المعدود مع المئة واأللف يجب أن يأتي مفردا خطأ قرأت ألف صفحات. 

  صحيح قرأت ألف صفحة. 

 عشر يجب ان يطابق المعدود بالجزئين العدد اثنا  خطأ رجاًل.  ة عشري رأيت اثن

  صحيح رأيت اثني عشر رجاًل. 

  صحيح هؤالء ستة رجال 
 يأتي المعدود مع الفاظ العقود مفردا خطأ في الحفل عشرون حاضرون 

 
 

 ميزي نوع العدد فيما يلي  •
 نوعة  العدد 
 متعاطف  طالبا سبع وستونتخرج من الجامعة 

 مركب  مدينة   أربع عشرةزرت 
 الفاظ عقود صخرة  الثونفي الجزيرة ث

 مفرد  واحدة هذه أمرأة 
 مضاعفات األلف  اير  ألفي صرفت 
 مفرد  مساكين  خمسة ساعدت 
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 الوظيفة النحوية

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعرب المبدل منه حسب موقعه بالجملة  
 ويتبع البدل المبدل منه باإلعراب

 االسم السابق للبدل أي المتبوع المبدل منه هو 
 يشترط في بدل البعض من كل وبدل االشتمال  
 أن يحتوي على ضمير يعود على المبدل منه 
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 اعداد المعلمة/أميرة الحمد
 الوجه 3م/

 

 

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

 
 

 •اختاري اإلجابة الصحيحة 

 ب                     أ
 اعجبني المعلم علمه  بدل اشتمال  فتح الملك عبد العزيز الرياض
 فتح الملك عبد العزيز الرياض بدل مطابق   نسقت الحديقة أشجارها 
 نسقت الحديقة أشجارها  بدل بعض من كل  اعجبني المعلم علمه 

 الخيارات  السؤال م

مبدل الاإلمام الغزالي من المصلحين.  1
                              منه بالجمله

 المصلحين  اإلمام  الغزالي

 اشتمال مطابق )كل من كل(  بعض من كل                                     نوع البدلنظفت المنزل حديقته .   2

موقعـًا للمدرسة    .......صَممَّ الطالب   3
 . ضعي بدل مناسبعلى اإلنترنت

 د المجته فاطمة أحمد

 عند جعل مابين الحديقة (أشجار)نَسَّْقت   6
 القوسين بدال نقول 

 نسقت أشجار الحديقة قت الحديقة أشجارها نس األشجار حديقة نسقت

شاركت فاطمة   الجملة التي تحتوي على بدل مرفوع  7
   بالمسابقة

شاركت الطالبه فاطمة  فاطمة طالبة مجتهدة 
 بالمسابقة 

اعراب   هاديا . (محمًدا)بعَث هللا  الرسوَل  8
 مابين القوسين....

 بدل مرفوع  بدل منصوب مفعول به منصوب 

الخليفة أبو بكر أول الخلفاء الراشدين.  9
 البدل في العبارة السابقة 

 الراشدين الخلفاء  رأبو بك

في العبارة  رأيت الهرم قمته. المبدل منه  10
 السابقة

 رأيت الهرم  قمته

حين رحل البخاري من أجل حديث واحد.    11
 جعل البخاري بدال نقول ن

رحل اإلمام والبخاري 
 من أجل حديث واحد

رحل البخاري اإلمام من 
 أجل حديث واحد 

اإلمام من أجل  رحل 
 حديث واحد 

قرأت الكتاب ثلثه.  نوع البدل في كلمة  - 12
 " ثلثه" 

 بعض من كل مطابق  اشتمال

جح المهندس في ن لجملة التي تحوي  بدال هي : 13
 إصالح العطل  

جدد الشيخ محمد بن 
   عبدالوهاب الدعوة

القرآن أطلق الشرارة  
األولى التي أنارت العقول  

 وفتحت اآلفاق 
فحص الخبير محمد أجهزة االتصال .   14

 (  :  بدل............  تعرب كلمة ) محمد
 

منصوب وعالمة  
 نصبه الفتحة

.  مجرور وعالمة جره  
 الكسرة  

مرفوع وعالمة رفعه  
 الضمة 
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 الوجه 3م/

 
 
 
 

 متت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

قال الشيخ محمد بن عثيمين: يجب أن   15
تستخدم وسائل اإلعالم في الدعوة إلى  

 هللا ( إعراب محمد : 
 

فاعل مرفوع وعالمة  
رفعه الضمة الظاهرة 

 على آخره. 

منصوب بدل مطابق 
وعالمة نصبه الفتحة  
 الظاهرة على آخره 

. بدل مطابق مرفوع  
وعالمة رفعه الضمة  
 الظاهرة على آخره.

شربت اللبن نصفه . حالة البدل   16
 اإلعرابية : 

. 

 .  مجرور منصوب مرفوع.

لجملة التي تحوي بدال مطابقا ) كل من   17
 كل ( هي  

 

اعتز بوطني المملكة  
 العربية السعودية  

 زرت البالد جنوبها  حفظت األبيات بعضها  

المبدل . إلمام الغزالي من المصلحينا 18
 منه في هذا المثال هو: الغزالي

  خطأ  صواب

ينشغل من يسرف في استعمال الشبكة  19
 عن نوافل الطاعات والعبادات بعضها 

 بدل مطابق.  نوع البدل 

  خطأ  صواب

 يعجبني المعلم علمه. نوع البدل بدل 20
 اشتمال

  خطأ  صواب

اكتشف أخي خالد برنامجا حاسوبيا   21
 رائعا .  نوع البدل في الجملة بدل

 ) بعض من كل (

  خطأ  صواب


