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ي الجدول ثم أجيب عن األسئلة  -1
 . أدرج عنارص الجمل التالية ف 

 الجدول  

 حال  مفعول به  فاعل  فعل  الجملة

     . ا يتنقل االرنب قفز   ♣

♣  
 
     . تدخل االم البيت متعبة

ا. يراجع مازن دروسه   ♣      منتبه 

 ماذا يبي   الحال ؟  -
 ................................................................................................................... 

 ماذا تسىم االسم ؟ -
 ................................................................................................................... 

 كيف يرد الحال ؟ -
 ................................................................................................................... 

 طأ اشطب الخ ◄

 معرفة    الحال

 نكرة  

 

 معرفة    صاحب الحال 

 نكرة  

 . اثري كل جملة بحال  -2
 ........................................ . ....................................... وجدت البنت الغرفة  ▪
ي السلحفاة  ▪

 ................................. .................................................... تمش 
ي من العمل  ▪  ....................................... .......................................... يعود اب 
 . ........................................................................... يتحاور آدم مع صديقه  ▪
 . افصل بي   عنارص كل جملة و اذكر وظيفة كل عنرص  -3

 تحدث الطفل مرتبكا .  ◄
 

ي قارورة الماء مفتوحة .  ◄
 ترك اخ 

 

 1النشاط قواعد اللغة مراجعة عدد 
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 هذا الصباح بدت السماء مغيمة .  ◄
 

 شكر المعلم أحمد مشجعا .  ◄
 

ي الجدول   -4
 أدرج عنارص كل جملة ف 

 عنارصها  

 الجار و المجرور  ألجله مفعول  فاعلال فعلال الفعلية الجملة 

     صفق الجمهور تشجيعا للممثل .  ▪

تاح .  ▪ ي لت   اب 
خ       استر

     نزح الريفيون بحثا عن عمل .  ▪

 ؟ ألجلهماذا يبي   المفعول  -
 ................................................................................................................... 

  ألجله. أجيب عن األسئلة و أسطر المفعول  -5

 لماذا سافر كمال اىل الخارج ؟  ◄
◄ .................... ........................................................................................... 
 لماذا وب  خ المدير التلميذ؟ ◄

◄ ......................... ........ ............................................................................. 
ي ال -6

   . نصأسطر كل مفعول فيه ورد ف 

ي الجريدة حينا وأطل أحيانا عىل الحقول و  ◄
امتطت القطار و جلست حذو النافذة أنظر ف 

شعرت بالتعب أغمضت  البساتي   فأرى األشجار تجري و كأنها تسابق القطار .وعندما 
ي و نمت دقائق بي   دوي القطار و ضجيج المسافرين حيث استيقظت عىل رجة  

عين 
 خفيفة علمت بعدها ان القطار قد وصل المحطة . 

ي الجدول  -7
 . أدرج عنارص الجملة االتية ف 

 انتظرتك أمام المدرسة .  ◄

 زرت مدينة نابل صيفا .  ◄
 تجول الفالح بي   الحقول .  ◄
 لجليد. تزحلق السياح عىل ا ◄
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 مفعول فيه  مفعول به  فاعل  فعل 

    

    

    

    

ي النص التاىلي  -8
 . أسطر اسم الفاعل ف 

ي كفها و شفتاها تتمتمان بكالم غت  واضح .كانت   ◄
وقفت المرأة شاردة تنظر اىل النقود ف 

ياتها و تحسب ما اخذه منها البائع و ما ارجعه اليها .   تعدد مشتر
 ....................................................................... عالم يدل اسم الفاعل ؟ ◄
ي المجرد ؟ ◄

 ..................................... كيف يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالب 
 أحيط اسم المفعول و أسطر الفاعل .  -9

هب جدي ناهضا و مش  نحو االكياس المملوءة تمرا مرفوقا بزمرة من التجار .بقيت ناظرا  ◄
اء لمحته آخذا حبة أو اىل التاجر مسعود فرايته يست  نحونا ببطء و كانه راجع اىل الور 

ي سوق 
حبتي   من التمر فأكلهما برسعة غت  ماضغ لهما .لم أكن عارفا بأصول التجارة ف 

ي سلوك مسعود غت  مفهوم . 
 التمر فبقر

 .................................................................... عال م يدل اسم المفعول ؟ ◄

 .................................................. ............... ...................... مم يصاغ ؟ ◄
 . أسطر الفعل المضاعف  -10

رصخت المعزاة من األلم فانطلق الجدي يبحث عن طبيب فسمع الذئب الخت  فشد  
 عليها . 

َّ
 عىل شجرة الفتة خط

" هنا عيادة الطبيب" و قد لبس ميدعة و حط عىل عينيه نظارات .فحص الطبيب 
زعوم جسم المريضة وجس نبضها و مس بطنها ثم كتب لها وصفة لكن المعزاة الم

 احست بمخالب الذئب فالتفتت اىل ولدها وقالت  
 "اذهب اىل جارنا الكلب ليجلب الدواء ففزع الذئب و فر هاربا " 

 ماهو الفعل المضاعف ؟  ◄

◄ ...................................................................................................... 
 .................................................................... هل المضاعف نوع واحد ؟ ◄

 . أضع سطرا تحت المضاعف المجرد و سطرين تحت المضاعف المزيد  -11
ت االم مرطبة وقصَّ االبن معلقات الزينة و الصقها  ◄

َّ
 الجميع لالحتفال فأعد

َّ
عىل  استعد

ت  ة لتثبِّ  مسامت  صغت 
ْ
ت
َّ
يط بخيوط ملومة أما البنت فقد دق ي كل ش 

 طرف 
َّ
الجدران و شد
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 االب أنفاسه من تعب العمل دعوة للدخول اىل الصالون  
َّ
د عليها البالونات و بعد أن استر

دون انشودة الميالد فأحسَّ االب بغبطة ال توصف. 
ِّ
 فوجده مظلما و بدأ الجميع يرد

ي المكان المناسب من الجدولأضع كل فعل  -12
   . ف 

  –أنبأ  –سأل  –أكرم 
َّ
 –مد

َّ
ل  –آمن  –سمع   –كرسَّ    - أعد

َّ
د.  –أه

َّ
 ند

 

ي المجرد
ي المزيد الفعل الثالب 

 الفعل الثالب 

 مضاعف  مهموز  سالم مضاعف  مهموز  سالم

      

      

      

 . أعمر الجدول بالجمل المناسبة من النص  -13
 يديه و كأنه نورس فسكت الضوضاء وزغردت السماء 

َّ
كان الراقص وسط الحلقة مد

ون منسجمي   راقصي   و لعل سحر ابتسامته ال   ومازال الرجل يرقص فاصبح الحارص 
يقاوم فاندفع الجمهور صاخبا فليت الجمهور يحسن أدب االستماع والفرجة فليس 

 ب بالهتاف والصياح . االعجا

ه  اسمه نوع الناسخ جملة اسمية مسبوقة بناسخ   خت 
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 . أعوض الحال الواردة مركبا بحال مفردة  -1
ي صمت .  ◄

 يتابع المتفرجون العرض ف 

◄ ............................................................................................................ ... 
 تراقب الدجاجة االم حركات القط بحذِر.  ◄
◄ ......................................................................................................... .. ... 

ل وهو يزمجر .  ◄  دخل االب اىل المت  
◄ .................................................................................. ............................ 

 أستخرج من الجمل التالية المفعول فيه و أبي   نوعه )للمكان( أو )للزمان( .  -2
 االنطالق .  ◄

ِّ
 توقفت الجياد أمام خط

 .................................. نوعه .................................................... المفعول فيه  ◄

ي الحديقة .  ◄
 يلعب األطفال ف 

 ................ .... ............ نوعه  ..................................................... المفعول فيه  ◄
 اذا الشعب يوما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر .  ◄
 ............................ نوعه  .......................................................... المفعول فيه  ◄

ي كل جملة .  -3
 أذكر وظيفة كلمة )ساعة( ف 

▪  
ُ
ت
ْ
 رَصف

 
ي العناية بالحديقة  /  ساعة
 .......................................... ......... ف 

 مضت عىلي  ▪
ٌ
ي رسم لوحٍة/ ساعة

 ........................................ و أنا منهمك ف 
 انتظرتك  ▪

 
ي مدخل المحطة / ساعة
 .................................................... ف 

 أدخل عىل كل جملة ما يناسبها من النواسخ الحرفية.  -4
ية فالسماء   .................... ..  خرج  بحر هادئ  ...... . ........... الطقس يغري بالخروج اىل الت 

االنقباض ................. الصباح قلقه يزول اذ شعر منذ  ............... سالم يتمش  بي   الحقول 
 يمأل قلبه و لما تعب اقتعد سفح جبل وقال  

.............  ىلي جناحي   أحلق بهما كالنرس ثم عاد أدراجه من حيث أبر   .......................... " 

 .  "قلقه لم ينقشع
 . أغت  الفقرة بتعويض الفعل باسم فاعل  -5
 صحب الصياد كلبه وحمل بندقيته وخرج للصيد.  ◄
 ........................................................................ ماان حلَّ موسم الصيد حنر  ◄

 
 
 

 توظيف الظاهرة اللغوية  
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 . استخرج اسم المفعول وأذكر وظيفته والفعل الذي اشتق منه  -6
االكل فاذا الموائد منصوبة و حولها الكراسي   وحان وقت الطعام فدخل المدعوون  غرفة

مصفوفة و كانت الصحاف منضودة عىل الموائد تتصدرها جفان الكسكس الممزوج و 
ائح البيض و اللحم .   ش 

ي الجملة اسم المفعول 
 الفعل الذي اشتق منه  وظيفته ف 

 
 
 
 

  

شدا بالضمت  المتصل  -7
 . أعيد كتابة الجملة مستر

 انك لم ترس عىل الرصيف .  ◄

◄  
ُ
 ........................................................................................................... انه

 ................................. ......................................................................... انك   ◄

 ......................................................................................................... انهنَّ  ◄
 ............................................................................... ..... ....................  انكما  ◄

   . اسند أفعال الجملة اىل ضمائر الخطاب -8
ا.  ◄

 
ا آمن

 
 قْل باسم هللا وْش بحذِر ثم اختر مكان

◄ )  ....................................................................................................... )أنت 
 ....................................................................................................... )انتما( ◄

 ..................................................................... ................................... )انتم( ◄

◄ )  ........................................................................................................ )انير 
 أمأل الفراغات باالفعال الموضوعة بي   قوسي   بعد ترصيفها ترصيفا مناسبا .  -9

بالجائزة األوىل لقد اكتفيتم بالجائزة  .................................... لمعلم لم )فاز( قال ا ◄
 الثانية . 

 اليوم باكرة عىل غت  عادتك. ............... ................... ................... لماذا لم )عاد(  ◄

  أكمل بالعبارات التالية  -1
 يتوضأ( –يمأل  - يقرأ –)يتهيأ 

 للصالة ....................... ثم ..................... جدي االناء ..................... 
 ما تيرس من القرآن الكريم . .................... بالتكبت  ثم  ................... و 

 رسم الهمزة   
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ي المثال  - تباطأ –أركب جمال اسمية باستعمال )تدفأ  -2
 توكأ( كما ف 

 جدي يكره التوضؤ بالماء البارد شتاء ◄

 عىل الكانون . .............................................. ...................................  ◄

◄  ................................................................................. .  أثناء الست 
 عىل عكازته. .................................................................................  ◄

ي المضارع المرفوع أكتب األف -3
 عال التالية ف 

 ......................................... ←مأمأ  ◄
 ........................................ ←اختبأ ◄

 ....................................... ←انطفأ  ◄

 ......................................... ←كافأ ◄
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