
 

" اِقرأِ النص  التالي، وأَجْب عّما يليه من أســـــئلة :            " التسامح   

 

" للتسامِح أسماٌء ومترادفاٌت عديدةٌ ، في نفِس لفظها بياٌن واٍف لحقيقِة مدلولها ، وتعريٌف      

لما تنطوي عليه من المعاني ، فهو التساهلُ  من السهِل ضدَّ الوعِر أو الصعِب ، وهو المالينةُ 

من الليِن ضدَّ الصالبِة ، وهو المياسرةُ من اليسِر ضدَّ العسِر .وهو التسامُح من السماحِة وهو 

المصانعةُ والهوادةُ والرفُق واألناةُ واإلغضاُء ففي جميع هذه األلفاِظ بالنسبة إلى الغيِر معنى 

ا ذكر علماُء النفِس عند عدم التشديِد في المعاملِة والحكِم .وبالنسبة إلى المرِء نفسه على م

معنى كظُم الغيِظ واالحتماُل لما ال يُراُد .أو بعبارة أخرى : التسامُح هو تلك  –العرب 

 الفضيلةُ االجتماعيةُ التي تجعلنا نحتمُل ونحترُم عقائدَ  الغيِر وآراَءهم .

منهم طريقةٌ  فلكلٍ  –ومن المعروِف أن الناَس ليسوا على رأٍي واحٍد وال عقيدٍة واحدٍة       

خاصةٌ به في النظر إلى األمور وتصور األشياء والحكم عليها ، بل إن ما يرضي الواحد قد 

يسوء اآلخر ، وما يُستقبح اليوم قد يُستملح غًدا ، وما يُحب هنا قد يُكره هناك . قال اإلمام 

علي : " إن معروَف زمانِنا هذا منكُر زماٍن مضى ومنكُر زماننا معروُف زمانٍ  لم يأِت ". 

ما يُعد حقيقة أمام جباِل البيرينة يعد خطأ : " –الكاتب األخالقي الشهير  –وقال البروبير 

وراءها " فال يحق إذا ألحد في معظم األحوال أن يدعي احتكاَر الحقيقة وإدراك ُكنِه األموِر 

 دوَن سواهُ" .

       

 *اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

يلي يعني التسامح ماعدا :كل مما  -1  

 

 *التجاوز عن أخطاء اآلخرين .

 *مبدأ إنساني يدفع الشخص إلى نسيان ما مضى .

 *التصرف بروح االنتقام .

 

يستملح غدا  –الصالبة " /   " يستقبح اليوم  –الصعب " / " اللين  –العالقة بين " الوعر  -2

 "  على الترتيب  هي :

مقابلة  –* ترادف مقابلة              –طباق  –* ترادف          ترادف     –مقابلة  –*طباق 

طباق . –  

 

 

معنى " ُكنه األمور "-3  

وسهولتها  *صعوبة األمور            * جوهر األمور وحقيقتها*سطحية األمور              

 



 

اشرح مقولة اإلمام علي " إن معروف زماننا هذا منكر زمان مضى ، ومنكر زماننا -4

عروف زمان لم يأِت"م  

 

...........................................................................يشرح الطالب بأسلوبه .......  

 

لل من الفقرة على أن البشر ليسوا سواء .د -5   

 

ى فلكٍل منهم طريقةٌ خاصةٌ به في النظر إل –الناَس ليسوا على رأٍي واحٍد وال عقيدٍة واحدٍة  

األمور وتصور األشياء والحكم عليها ، بل إن ما يرضي الواحد قد يسوء اآلخر ، وما يُستقبح 

 اليوم قد يُستملح غًدا ، وما يُحب هنا قد يُكره هناك

ما يلي ال يتضمن تركيب إضافي :مأي -6  

 

على رأي * الناس ليسوا *ذكر علماء النفس.               *أمام جبل البيرينة                 

   واحد .

 

ب الكلمات المخطوطة في الفقرة :اعر-7  

التساهل / خبرالمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  .*  

 *عقائد / مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

.*يأِت / فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة ألنه معنل اآلخر بالياء  

 *الحقيقة / مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره 

 

 

 

 

 

. 

 ثانيا : التحليل والتركيب :

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :  " النهر المتجمد "

 

لكن سينصرف الشـــتا وتعود أيام الربيــــع       

عقال مكنته يد الصقيع  فتفك جسمك من                                   

وتكثر موجتك النـــــقية حـــرة نحو البـــحار                    

 حبلى بأسرار الدجى ، ثملى بأسرار النهار 



 

وتعود تبسم إذ يالطف وجهك الصافي النسيم                   

بهيم ليل الوتعود تسبح في مياهك أنجم ال                                           

  والبدر يبسط من سماه عليك سترا من لجين               

لعاريين اوالشمس تستر باألزاهر منكبيك                                           

والحور ينسى ما اعتراه من المصائب والمحن           

ننفويعودج يشمخ أنفه ويميس مخضر ال                                        

وتعود للصفصاف بعد الشيب أيام الشـــــباب          

راب فيغرد الحسون فوق غصونه بدل الغ                                        

  

المناسب للمقطع السابق : العنوان-1  

 *أثر الشتاء على النهر .

 *جمال الطبيعة .

 *حال النهر في الربيع .

 

ضد كلمة " يبسط " : -2  

يطوي *    *يسيطر                                                         *يفرش      

 

مفرد " َمْنِكبين ":-3  

ُمْنَكب *           *ِمْنَكب                                                       *َمْنِكب   

 

لفعل " تعود " في جملة " تعود أيام الربيع "ا -4  

 

*فعل مضارع منصوب          *فعل مضارع مجزوم          *فعل مضارع مرفوع   

 

اعتمد الشاعر في هذا النص أسلوبين مهمين في التصوير : " االستعارة  و المقارنة -5

 والمقابلة ".

 أذكر من األبيات السابقة :

ع الشرح ....." يد الصقيع "   " تسبح في مياهك أنجم الليل "  م*استعارتين واشرحهما   

أي استعارة أخرى تعتبر اإلجابة صحيحة .                                  

 المحن –المصائب *كلمتين بينهما ترادف ................

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



 

 المشيب –.الشيب *كلمتين بينهما تضاد ................

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

يوضح المعنى ويؤكده وضح أثر التضاد على المعنى ..........

............................................ويقويه  

 

ستخرج من النص أربعة تراكيب إضافية واضعا خطا تحت المضاف إليه .ا-6  

   *أيام الربيع – يد الصقيع – نحو البحار – أسرار الدجى – أسرار النهار .
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"  ترنتاإلناِقرأِ النص  التالي، وأَجْب عّما يليه من أســـــئلة :            "     

وليّة الَمعلومات َشبكة   أو ،(  Internet)   اإلْنتَرنِت  َشبكاتِ  ِمن جموعة  م عنْ  عبارة   ، الدِّ

ترابطةِ  الحاسوبِ   ، الماليينِ ب ي َعّدونَ  الّذينَ  ، يهالمستخدم ت تيح   ، العالمِ  أنحاءِ  جميعِ  في الم 

 . والخدماتِ  المعلوماتِ  ِمن مختلفة   مصادرَ  إلى التّوّصلَ 

 شاشاتِ  على العالميِة والمجالتِ  الّصحفِ  م ختلفِ  قراءةَ  اإلنترنِت م ستخدمو يستطيع         

 وتبادلَ  ،(   e-mail) اإللكتروني البريدِ  خاللِ  ِمن واستْقبالها الرسائل وإرسالَ  ، حواسيبهم

ه   النّاسِ  ِمنَ  ومجموعة   منه م أيِّ  بْينَ  اآلراءِ   ِمن واالستفادةَ  ، واهتماماتِهِ  ِهواياتِهِ  تشاطر 

 شتّى في والكتبِ  واألبحاثِ  الّدراساتِ  م ختلفِ  على واالطاّلعِ  ، واأللعابِ  البرامجِ  م ختلفِ 

سعِهم وفي ؛ الَموضوعات  حولَ  والتّنقُّل   ، اإللكترونيّة جرِ الَمتا بَوساطةِ  التّسّوقَ  أيضا و 



 

هات   َمتاِحفَ  ِمن فيهِ  ما وزيارة   ، الَعالمِ  تنزَّ ه   مّما فَْيض   ِمن َغْيض   وهذا ، وم  م   اإلنترنِت ت قدِّ

 . ومعلومات   ِخدمات   ِمن

 ت تيح   الّتي ،( www)     الّدوليّة العنكبوتيّة الَشبكة اإلنترنِت خدماتِ  أشهرِ  وِمن       

ختَلِفِ  إلى التَّوّصلَ  م ستَخِدمِ لل َور   ن صوص   ِمن البياناتِ  م   دِ باالعتما وذلِكَ  ، ت  وأْصوا وص 

 . يرهاوغ ،(  google)  وجوجل ،(yahoo)    ياهو ِمثل ، للتَّصفّحِ  خاصة   برامجَ  على

 إلى هِ التّوجُّ  نَ مِ  فَبَدال ، عالَمِ بال اإلنسانِ  عالقةَ  غيََّرتْ  قَدْ  اإلنترنِت إنَّ :  القْول   وي مكن         

 هابِق دومِ  ت فاِجئ نا ومات  الَمعل هذهِ  أصبَحتْ  ، ما معلومة   على لاِلطِّالعِ  ، ذاكَ  أو ، الَمكانِ  هذا

 .   بِ الحاسو َعْبرَ  ًعَملِنا أماكنِ  أو ، ب يوتِنا إلى َعْين   طَْرفَةِ  في إلْينا

  اإللكتروني البريد

 تازويم ،( e-mail ) - ب له وي رمز اإلنترنت، م ستخدمي بين لالرسائ لتبادل نظام هو       

 في ةمعدود ثوان خالل وجهتها إلى الرسالة تصل إذ الكبيرة، وسرعته المنخفضة بكلفته

 تحتوي أن ويمكن الرسائل، مع ملفات إرفاق إمكانية الهامة ميزاته ومن. العامة الحالة

 عندما ،اإللكترونية رسائله إليه المرسل لمويتس. برامج أو وثائق أو صور على المرفقات

 نم كبير عدد اآلن ويتوفر. اإللكتروني بريده صندوق محتويات ويفحص بإنترنت يتصل

 . العربية باللغة بالتراسل تسمح التي البرامج

 : الفهم  -القسم األول 

  عن األسئلة التالية :أجب  –األسئلة 

 هو : المعنى لكلمة  " اإلنترنِت " -1

 .شبكة العنكبوت-ج  الدوليّة .شبكة المعلومات -ب  الصيد . شبكة -أ

 (10-4األسطر ) :عّدد أربع فوائد ت قّدمها اإلنترنِت لِم ستخدميها  -2



 

1- 2- 

3- 4- 

 

 التي ت قّدمها اإلنترنِت ؟  أشهر الخدماتما هي  -3

___________________________________________________________ 

 

www  من البيانات ، وهي ثالثة أنواعتخدميها التوّصل إلى ت تيح لمس : 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

 

 . بيِّنها . َمنحت اإلنترنِت البيَت أهمية إضافية  -4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

بيّناممَّ يلي واشرح واحدةاِختر  -5  ما فيها ِمن جمال  ، بلغتك !  ها م 

 

 = قليل َغْيض  َغْيض  ِمن فْيض  .  -

 ِطرفة = رمشة  ت فاجئنا بقدومها إلينا في طَرفِة عين  .  -



 

 جزء قليل جدا من الكثير .كأنها نقطة من بحر ______________________

 ____في وقت قصير جدا  كأن ترفع رمشك وتخفضه ــــــــــــــــ

 :اِستخرج من الفقرة الثانية مرادف الكلمات التالية 

 

ه    ) شتى ( مختلَف       ) االطالع(  االستعراض للتعّرف ( ) تشاطره يقاسم 

 ) امكانية(  ة َمقدر              

 

 البيع والشراء

 )التسوق (   

 

 –ا كتب مفرد كل كلمة مّم يلي  -6

تنزهات    ) شبكة (شبكات    حف (مت) متاِحف   شاشة ( )شاشات   برنامج()  برامج  متنزه()م 

 –الهدف من النّص هو  -7

 ّوق وزيارة المتاحف عن طريق اإلنترنِت .التس -أ

 . إعطاء معلومات عن اإلنترنِت وخدماتِهِ  -ب

 التحذير من استخدام الحاسوب . -ت

 

 

 للبريد اإللكتروني . ميزتْيناِستخرج -10

1- ______________________________________________________ 

2- ______________________________________________________ 

 

 

 : خطأأو  صحيحا كتب كلمة : -11



 

 الشبكة العنكبوتية هي اإلنترنِت . _______________

 "ياهو " و "جوجل" هما من البرامج الخاصة لتصفح اإلنترنِت . _________________

 

 أضافها لك النّص . معلومة واحدةا كتب -12

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : النصوص  :      "   نص النهر المتجمد "

 قراءة النص من الكتاب المدرسي أجب عن األسئلة التالية :بعد 

 

 *لغة النص :  معاني الكلمات :

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة 

 ضعفت قوتك  خار عزمك جفت  نضبت

شق في جانب  اللحد العميق صوت الماء الخرير

 القبر

 يجلس على ركبتيه يجثو بلغ منتهى الكبر هرم

فرقة موسيقية  جوق صوت الغراب تنعق

 لتشيع الجثمان



 

حبل ملفوف من  عقال

 الصوف

 أصابه اعتراه

 يتبختر يميس فرحة  ثملى

الليل سواده  الدجى

 وظلمته

 األرض الواسعة  المروج

 م ) سي (  سيان

 ويانمتسا

األغصان  الفنن

 المستقيمة

 مقيدا مكبال الميول  أهواء

الليل المظلم الذي  الليل البهيم

 ال ضوء فيه

صوت صياح  النعيب

 الغراب

 

 

 ماذا اختار الشاعر النهر المتجمد دون غيره من عناص الطبيعة ؟ل-1

 .ألن تجمد النهر وخلوه من مظاهر الحياة يوافق حال الشاعر اليائس

 

 ا داللة االستفهام في المقطع األول من النص ؟م-2

 يدل على تعجب الشاعر من حال النهر.

 

 لدالة على كل مما يأتي :*اكتب من النص األبيات ا

 لصفصاف حول النهر ال تظهر عليه أي مظهر من مظاهر الحياة .ا-1

 ع األول المقط -البيت السابع           

 غير حال النهر مع الشاعر فعندما يذهب إليه الشاعر ضاحكا يبكي على حاله .ت-2



 

 ع األول المقط -البيت الرابع        

 

  بيع فينسى المحن والمصائبيتبدل حال الحور في الر-3

 لثاني المقطع ا-البيت الخامس       

 

*استعار الشاعر من صفات األحياء ، وأسبغها على الجمادات  استخرج أكبر عدد من 

 االستعارات الواردة بالنص .

 لى الدنيا أحاديث عتتلو -4كنت مرنما     -3  خار عزمك    -2أم قد هرمت      -1

 لصفصاف يجثو كئيبا ا-8بكي       ت-7      أبكيتني –سليتني -6كنت تسير      -5

 ..........الخ

 

 *استخرج المقابلة من البيت الرابع في المقطع األول:

 ذا أتيتك ضاحكا أبكيتني إ  -إذا أتيتك باكيا سليتني     

 *حدد األلفاظ التي بينها تضاد ) طباق ( من النص :

 لربيع (ا -الشتا  )المساء (    -ضاحكا (    )الصباح    –باكيا  اليوم (      ) -) األمس

 ا (شقاؤه –الشباب (  ) نعيمها  –الشمس (     )الشيب  –النهار (   )البدر  –)الدجى 

 .....الخ                                    

 ؤكده يملحوظة : التضاد يوضح المعنى ويقويه و   

  -الثاني  القسم .الكلمات يكون بين التضاد :      أما      المقابلة : تكون بين الجمل     

 :  القواعد

 " التركيب اإلضافي "                             

 **يتكون التركيب اإلضافي من اسمين من غير أداة ربط بينهما .

 االسم الثاني يتمم األول في المعنى .            

 ليهإمضاف ---------ثانيالمضاف       و------يسمى األول  

 مثال : باب الحديقة .



 

 ضاف إليه م-----------ضاف              الحديقةم--------باب

 

 **العالقة بين المضاف والمضاف إليه هي عالقة :

 اختصاص :   كتاب الطالب. ملكية أو-1

 بيان نوع :خاتم ألماس .-2

 ظرفية :رحلة الشتاء .-3

 ه في الجملة .** المضاف : يعرب حسب موقع

 المضاف إليه :مجرور دائما باإلضافة .

 .مثال: أمواج البحر عذراء 

 أمواج :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آ خره.

 البحر :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة .

 عذراء :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

 

 تصل باالسم يعرب مضافا إليه .ملحوظة : أي ضمير ي

 . مثال : هذا بيتك .      الكاف في محل جر مضاف إليه

 

 **حدد المضاف إليه في الجمل التالية :

 الشر .ه في خدمة رفض أن يضع اكتشاف-1

 .إلى البشر هم رفضوا أن يبوحوا بسر-2

 يتحدثون العربية .السكان كل -3

 

 رع **نصب الفعل المضا                   

 *ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب التالية :
 
 

فاء    -الم التعليل          -حتى      -كي      -لن      -أن   

 السببية      



 

         
 
 

 *ينصب الفعل المضارع الصحيح اآلخر بالفتحة الظاهرة على آخره .
رة .*ينصب الفعل المضارع المعتل اآلخر )بالواو والياء ( بالفتحة الظاهرة على آخ  

بالفتحة المقدرة . *ينصب الفعل المضارع المعتل اآلخر ) باأللف (  
 *ينصب الفعل المضارع إذا كان من األفعال الخمسة بحذف حرف النون .

 
*ملحوظة : األفعال الخمسة هي : كل فعل مضارع اتصل به ألف االثنين أو واو الجماعة 

 أو ياء المخاطبة .
 

 أمثلة :

 1-استمع  إلى أستاذك كي تفهم   ما يقول .

نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . تفهم : فعل مضارع منصوب وعالمة  

 2-يتقن العامل عمله ليسمو  .

.يسمو:فعل مضارع منصوب بعد الم التعليل وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  

 3-عليك أن تمشي   على الطريق الصحيح .

:فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره   تمشي 

 4-لن يرضى العاقل بالجهل 

.يرضى :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة ألنه معتل اآلخر باأللف   

 5- اجتهدوا في الدرس فتنجحوا

تنجحوا: فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعالمة نصبه حذف حرف النون ألنه من 
 األفعال الخمسة .

ابه وسبب نصبه تدريبات :استخرج من الجمل الفعل المضارع المنصوب وبين عالمة  إعر
. 

جب أن نهتم بذوي االحتياجات الخاصة .ي-1  

لى الخير فيأتي الخير إليك .اسع إ-2  

بقى لإلنسان سوى عمله الصالح .يلن -3  

ذاكروا كي تنجحوا .-4  

يسرني أن يصفو الجو .-5  

سبب نصبه      عالمة نصبه     الفعل المضارع          
   



 

 
   

 
   

 
   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      *  جزم الفعل المضارع *

 

 *يجزم الفعل المضارع اذا سبقته آداة من أدوات الجزم .

الم األمر ( –ال الناهية  –ا لم  -*أدوات الجزم هي ) لم   

.*يجزم الفعل المضارع وعالمة جزمه السكون إذا كان صحيح اآلخر  

ذا كان معتل اآلخر *يجزم الفعل المضارع وعالمة جزمه حذف حرف العلة إ

. 

*يجزم الفعل المضارع وعالمة جزمه حذف حرف النون إذا كان من األفعال 

 الخمسة .



 

تدريبـــــــــــــــــــــــات                        

 حدد الفعل المضارع المجزوم واعربه :

 1-لم أقصر في أداء واجبي .

 2-ال تستأثر عليهم بشيء يسودوك

 3-لما تنقِض  المهلة المحددة . 

 4-ال تخرجا قبل إنهاء العمل 

 

                         * فعل األمر *

كون إذا كان صحيح اآلخر يبنى على الس-1أحوال بناء فعل األمر   

بنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر ي-2  

بنى على حذف حرف النون إذا اتصل به:ي-3  

لمخاطبة (ياء ا –لف اإلثنين أ -) واو الجماعة   

 

واقصد في مشيك واغضض من صوتك " "-1  

عاونوا على البر والتقوى""ت-2  

" اتِق هللا " -3  

 

 

 

 

 " الضمائر المتصلة "                                

 

   هناك ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر متصلة :               

 

 الفعل أو بكان وأخواتها .ا متصلة بهي ضمائر تكون دائمضمائر رفع متصلة :-1

 



 

واو  –ياء المخاطبة  –ألف اإلثنين  –نا الفاعلين  –والضمائر هي :) تاء الفاعل 

 نون النسوة ( –الجماعة 

 

 *إذا اتصلت هذه الضمائر السابقة بالفعل تكون في محل رفع فاعل .

 مثال: أكلتُ الطعام .ـــــــــــ تاء الفاعل في محل رفع فاعل 

 

 ت بكان وأخواتها تكون في محل رفع اسم كان أو إحدى أخواتها .*إذا اتصل

 .مثال: كنا نلعب في الملعب ـــــــــــــ نا الفاعلين في محل رفع اسم كان 

 

 تصلة بـ" الفعل أو بإن وأخواتها ".هي ضمائر تكون مضمائر نصب متصلة : -2

 

 نا ( –ياء المتكلم  –هاء الغائب  –والضمائر هي :) كاف الخطاب 

 

 *إذا اتصلت هذه الضمائر بـ الفعل تكون في محل نصب مفعول به .

 مثال: منحك هللا نعما كثيرة .

 أعطاه المعلم هدية       

 . لمنا المعلم دروسا كثيرةع -أخذني أبي معه إلى السوق         

 

 . *إذا اتصلت بـ إن وأخواتها تكون في محل نصب اسم إن

 . مثال : إنك لطيف خبير

 

 بحرف الجر . تتصل إما باإلسم أوضمائر جر متصلة : -3

 

 نا ( –ياء المتكلم  –هاء الغائب  –:) كاف الخطاب والضمائر هي 

 

 *إذا اتصلت هذه الضمائر باالسم تكون في محل جر باإلضافة .

مثال : للقراءة فوائدها ــــــــــــــــــــ هاء الغائب ضمير متصل في محل جر 

 مضاف إليه .

 إذا اتصلت هذه الضمائر بحرف الجر تكون في محل جر *

 مثال : يقع اللوم عليك .ــــــــــــــ الكاف ضمير متصل في محل جر .



 

 

 تدريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــات                           

 استخرج من الجمل التالية الضمير المتصل وبين محله اإلعرابي .

 

 الحتفال .شاركنا في ا -2الشركة .                           ساهمتُ في-1

  تتأخري عن الدوام .ال-4نصروا المظلوم .                              ا-3

 عارك صديقك كتابه .أ-6فادني إرشاد المعلم .                          أ-5

 ص يحترمه الطالب . المعلم المخل-7

 لنا كرْم فيه عنب . -9                              أفادنا اجتهادنا .  -8

 نتهيت من واجباتي .ا-11لطالبات تذاكرن دوسهن .                 ا-10

 لولدان فازا بالجائزة ا-13لطالب نجحوا في االمتحان .               ا-12

 المسجد. دينا صالة الجمعة فيأ-15لمؤمن يخشى ربه.                          ا-14

 رأت القرآن كامال.ق-17صتي مفيدة ومسلية .                      ق-16

 افر صديقي إلى ألمانيا .س-19لتالميذ كتبوا الدرس في البيت .           ا-18

 

 فالة اليتيم تخل صاحبها الجنة .ك-20                        

 

 

 *أكمل الفراغات التالية بضمير متصل :

 

 قان فاز.... بالمسابقة .المتساب-1

 صف..... نظيف ومرتب .-2

 قي حافظ على نظافة مدرست....يا صدي-3

 العصفور صوت.....جميل .-4

 سم....لوحة جميلة .الطالبات ير -5

 

 

 

   – الفاعل والمفعول بهبيّن في  كل جملة مّم يلي  -1



 

 المفعول به الفاعل 

   كتَب الموظّف  تقريرا .

   ا حديديًا .صنَع الحّداد  قفصً 

   يسمع  الطفل  الكالَم .

   طالَع الطالب  كتابًا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


