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 الحروف الناسخة

  إن ، أن ، كأن ، لكن ، ليت ، لعلالحروف الناسخة : 

 اسمها ويسمى باسمها، وترفع خبرها ويسمى خبرهاتدخل على الجملة االسمية فتنصب 

 أكمل الجدول التالي: السؤال األول: 

 اسمه خبره
الحرف 
 الناسخ

 

 إن الجاَرأميٌن.  -1   

 لعل الجَو لطيٌف. -2   

 كأن العامَل مجاهٌد.  -3   

 ليت االختباَر سهٌل.  -4   

 الغداء جاهز لكن األَب متأخٌر.  -5   
 

الجمل التالية بحسب ماهو مطلوب بين القوسين مع  الفراغ فيالسؤال الثاني: أمأل 

 ضبط االسم و الخبر بالشكل:

 .................... الرياضة مفيدة. ) حرف ناسخ للتوكيد(  -1

 ..................... الفراشة زهرة. ) حرف ناسخ للتشبيه( -2

 ..................... الدواء موجود. ) حرف ناسخ للتمني( -3

 .............. المريض يُشفى. ) حرف ناسخ للترجي(....... -4

 الطالب حاضرون .................... المعلم غائب. ) حرف ناسخ لالستدراك( -5

 

 أعرب الجملة التالية: السؤال الثالث: 

 إن الوقت ثمين

 ....................................................................................إن: 

 الوقت: ................................................................................

 .....ثمين: .............................................................................
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 حروف الجر

 تلخيص:

 الحرف ال يفهم معناه إال مع غيره من خالل الجملة أي أنه ليس له معنى بحد ذاته 

 على ) ليس لها معنى لوحدها(   وضعت الكتاب على الطاولة. ) أصبح لها معنى وهو أن موقع الكتاب فوق الطاولة(.

 حروف الجر هي :

 

 

 االسم الذي يقع بعد حرف الجر يسمى االسم المجرور.

 إعراب االسم المجرور: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

 

  اكمل الجمل اآلتية بحرف جر مناسب . السؤال األول:

 الوطني.المتحف مع أصدقائي ...............  ذهبتُ  .1

 .استخرج محمد القلم ............... المقلمة  .2

 .رسم محمد اللوحة ............. األلوان المائية .3

 .سأل جاسم سؤاالا ................. الجاذبية األرضية .4

 .وقف العصفور ................. غصن الشجرة  .5

 

 واكتبها في المستطيل.واالسم المجرور استخرج من الفقرة حروف الجر  :نيالسؤال الثا

عوَن إلى تَْعليماتِّ  . تََوقَّف الَكّشافَةُ في الوادي، َوراحوا يَْستَمِّ يَّةِّ بو ذََهَب َوليٌد َوُرفَقاُؤهُ اْلَكّشافَةُ إلى البَّرِّ : اْنصِّ ياَم ، ُدقّوا األَوتاَد  االقائِّدِّ اْلخِّ
سامٌ  جاَرةِّ . وائُِّل اِّْجَمعِّ اْلَحَطَب في الّساَحةِّ، وِّ عي الّشاراتِّ على الَجميعِّ ، أَّما أَْنتِّ يا إيناُس فَعَلَْيكِّ  ىيُْمن .الّشَجَرةِّ َعلِّّقِّ العَلََم على  بالحِّ  َوّزِّ

يّاتِّ في الَخْيَمةِّ الَكبيَرةِّ   ..تَْرتيُب الحاجِّ

 

 

 

 

 

 على بِـ ِلـ كـ  عن في إلى ِمن  

 أنشودة حروف الجر
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  حرف الجر واالسم المجرور من الجمل التاليةاستخرج : الثالثالسؤال 

  حرف الجر االسم المجرور

 ذهب أخي إلى المسجد.  -1  

 تغسل مريم يدها بالماء و الصابون.  -2  

 وزعت المعلمة الهدايا على الطالبات.  -3  

 أشتري مالبس من السوق.  -4  

 أضع كتبي في الحقيبة.  -5  
 

 

 أعرب الجملة اآلتية إعرابًا تاًما :رابعالالسؤال 

 كتب محمد كتابًا عن الحيوانات

 ..............................................................................................................................كتب:

 ............................................................................................................................. محمد:

 .............................................................................................................................. كتاباا:

 ................................................................................................................................ عن:

 ......................................................................................................................... الحيوانات:
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 الجر باإلضافة 

 المضاف والمضاف إليه : أسماء يضاف المضاف إليه للمضاف ليعرفه .

 .وتوضحها معناهاأضفنا كلمة الزرافة إلى كلمة عنق لتبين لنا                               عنق الزرافِة طويٌل.

 يكون المضاف : اسم نكرة ويعرب حسب موقعه في الجملة 

يكون المضاف إليه : اسم معرفة ) معرف بـ الـ ( ويعرب : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

 ابية دائًما الكسرة(آخره. ) حركته اإلعر

 ضع خًطا تحت المضاف و دائرة حول المضاف إليه في الجمل اآلتية :  السؤال األول :

  .العلم يُقّدرن الجامعةِّ  الباتُ ط .1

  .مشكور المعروفِّ  صانعُ  .2

  .مذموم الغضبِّ  سريعُ  .3

 . التلميذِّ  كتابُ  هذا .4

  .غالية أمنية الشعوبِّ  حريةَ  إنّ  .5

 

 اكمل الجمل اآلتية بمضاف إليه مناسب . :ثانيالسؤال ال

  .قوي ..................... نورُ  .1

  .كبيرٌ  .................. سنامُ  .2

 . ................... بكاءَ  أسمعُ  .3

 ....................... رائحةَ  أشم .4
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 أعرب الجملة اآلتية إعرابًا تاًما. :لثالسؤال الثا

 يسبح الدولفين على سطح الماء

 ......................................................................................................................... يسبح:

 ......................................................................................................................... الدولفين:

 ......................................................................................................................... على:

 ......................................................................................................................... سطح:

 ......................................................................................................................... الماء:
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 مطابقة الصفة والموصوف

 تلخيص:

 الصفة هو اسم يوضح صفة االسم الذي يسبقه ) الموصوف(

 الصفة تتبع الموصوف في :

  مفرد أو مثنى أو جمع( العدد ) .1

 الجنس ) مذكر أو مؤنث( .2

 أو نكرة ليس بها الـ التعريف(. التعريفالتعريف و التنكير) بهم الـ  .3

 أحترم الشيخ الكبير.          الشيخ ) الموصوف( وصفناه بالكبير ) الصفة( 

 معرف.الشيخ مفرد و الكبير مفرد ، الشيخ مذكر و الكبير مذكر، الشيخ معرف و الكبير 

العالمة اإلعرابية : إذا كان الموصوف منصوباا فإن الصفة منصوبة، وإذا كان الموصوف مرفوعاا فإن  .4

 الصفة تكون مرفوعة.

 اإلعراب: 

 حسب موقعه في الجملة. بالموصوف: يعر

 صفة وتتبع الموصوف في العالمة اإلعرابية  بالصفة: تعر

 جلس محمد على الكرسي األزرق.

 مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو موصوف.الكرسي : اسم 

 .آخرهااألزرق: صفة مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على 

الفرق بين الصفة و الموصوف و المبتدأ و الخبر هو أن الخبر ال يتطابق مع المبتدأ في التعريف و التنكير  مالحظة:

ا نكرة. ف  الخبر دائما

 و صفة(              البيت أحمر ) مبتدأ و الخبر(  البيت األحمر ) موصوف

 

 ضع خًطا تحت الموصوف و دائرة حول الصفة في الجمل اآلتية. السؤال األول:

 ركب محمد الحصان السريع. .1

 حضر الطالبان النشيطان. .2

 كن كالرجال األقوياء. .3

 

Edpuzzle  
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 اكتب صفة مناسبة للموصوف في الفراغ. السؤال الثاني:

 ............ .هذا الطالب  .1

 ساعدُت رجلين ................ .2

 استعد الجنود ............. للمعركة. .3

 أدناه.مربعين استخرج من الفقرة التالية الصفة و الموصوف و ضعهما في ال السؤال الثالث:

صغيرة، لها مقود متحرك، الأحب أخي الصغير، له شعر أشقر، وعينان خضراوان، وفم صغير، يلعب بالدراجة 

 وكرسي ثابت.

 

 

 

 أعرب الجملة اآلتية إعرابًا تاًما. :لرابع السؤال ا

 أكل محمد التفاح الناضج.

 ......................................................................................................................... أكل :

 ......................................................................................................................... محمد:

 ......................................................................................................................... :التفاح

 ......................................................................................................................... الناضج:

 

  

 الصفة الموصوف
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 ليس ( -ال -لن -لم -النفي بـ ) ما

 

 

 

 أضع أداة النفي المناسبة في الفراغ:  السؤال األول:

 على معلمتي. ....................... أكذبُ  -1

 بعيداا. ....................... البيتُ  -2

 ....................... أخذُت الكتاب من فوق الطاولة.  -3

 إلى السوق وحدي، بل ذهبت مع والدي. ...................... أذهْب . -4

 في النادي هذا الصيف.  ....................... أشتركَ  -5
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 يلزم.  اأدخل على الجملة التالية أداة النفي "ليس" مع تغيير م السؤال الثاني :

 الماُء باردٌ 

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

 أعرب الجملة التالية: الثالث:السؤال 

 لن يسافر خالد في العطلة.

 ............................لن: ..................

 يسافر:.........................................................................................

 خالد:...........................................................................................

 .............في: ................................

 ..........................العطلة:...............................................................
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 المعطوف و المعطوف عليه

  حروف العطف :

 تفيد المشاركة و: 

 تدل على المشاركة مع الترتيب و التعقيب.ثم : 

 التخيير. تفيدأو : 

االسم الذي يأتي قبل حرف العطف يسمى المعطوف عليه، ويعرب حسب موقعه في 

 الجملة.

 االسم الذي يأتي بعد حرف العطف يسمى االسم المعطوف و يعرب اسم معطوف ويتبع

 المعطوف عليه في الحركة اإلعرابية.

 ذهب محمد و علي إلى المطعم

 محمد : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ) معطوف عليه(

 علي : اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 الفعل على الفعل و االسم على االسم يعطف 

فعاًل يجب أن يوافق المعطوف عليه في الزمن ) مالحظة : إذا كان المعطوف 

المعطوف عليه والمعطوف االثنين فعل ماٍض أو مضارع أو أمر( ال يمكن عطف فعل 

 أمر على فعل مضارع.

 ليس شرُطا أن يكون المعطوف عليه ) الفعل( قبل حرف العطف مباشرة.

 السؤال األول : اكمل الجدول اآلتي بما هو مطلوب 

حرف  ف عليهالمعطو الجملة
 العطف

 المعطوف

    نضَج الخوخ و العنب.

    ائي؟يمحضرَت العرض المسرحي أو السن

    يكون اإلنسان طفاًل ثم شيًخا.

    يزرع الفالح القمح ثم يحصده.
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 السؤال الثاني : اضبط المعطوف في الجمل اآلتية :

 ال ينجح الكسول وال المهمل. .1

 أكل محمد التفاح و العنب. .2

 أبناءنا على الصدق واألمانة. نربي .3

 طلب العميل الطعام ثم دفع الحساب. .4

 السؤال الثالث: أعرب الجملة اآلتية إعرابًا تاًما.

 تصدق الغني على الفقير والمحتاج.

 ....................................................................................... تصدق:

 ......................................................................................... الغني:

 ......................................................................................... على:

 ........................................................................................ الفقير:

 ............................................................................................. و:

 ...................................................................................... المحتاج:
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 الهمزة المتطرفة

 همزة المتطرفة )نهاية الكلمة( :قاعدة ال

 

 اختر رسم الهمزة الصحيح للكلمات اآلتية ) أ / ئ / ؤ / ء ( السؤال األول :

 جري ............. .2 تباُطـ............. .1

.............. .4 قَر............... .3  موانِـّ

 بْد ................ .6 مبتَد............ .5

 

خلف الرسم الخاطئ ( ×)الرسم الصحيح للكلمة وعالمة ( خلف ضع عالمة ) السؤال الثاني:

 للكلمة مع تصحيح الخطأ.

ئ )        ( التصحيح: .................... -1  )        ( التصحيح: ....................يجُرء  -2      قارِّ

 ح: ....................)        ( التصحيأضاء  -4      )        ( التصحيح: ....................مرفَئ  -3

ئ  -6       )        ( التصحيح: ....................تلُكؤ  -5  )        ( التصحيح: ....................هادِّ

ْبأ  -8      )        ( التصحيح: ....................بريئ  -7  )        ( التصحيح: ....................عِّ

الهمزة 
المتطرفة

ملَجأما قبلها مفتوح

ما قبلها 
مكسور

ئ شاطِّ

ما قبلها 
تكافُؤمضموم

دْفءما قبلها ساكن

تطابق حركة الحرف الذي يسبق 

الهمزة صوت الحرف الذي توضع 

 عليه الهمزة. 

 فتحة               ا/ ـا         )أ/ـأ(

 كسرة              ى            )ئ(

 ضمة               و            )ؤ(

 سكون           ال يوجد حرف )ء(

 مالحظة: حروف المد ساكنة ) ا و ي (
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 عبّر عن الصور التالية بكلمة مناسبة شرط أن تحتوي على همزة متطرفة. السؤال الثالث:

 

 

 

 اكتب كلمات تنتهي بهمزة متطرفة. السؤال الرابع:

 همزة ما قبلها ساكن همزة ما قبلها مضموم همزة ما قبلها مكسور همزة ما قبلها مفتوح

    

 

رسم الهمزة الصحيح  مراعاةإلى صيغة الفعل المضارع مع  ةحول األفعال التالي السؤال الخامس:

 . فيها

 َ  ................................. استهَزأَ  ................................. أَنَشأ

 ................................. أضاءَ  ................................. بََدأَ 

َ  ................................. أْدفَأَ   ................................. كافَأ

 

 

 

 

 

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

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

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

... 
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 درس الهمزة المتوسطة

) تم دمج الدرسين ( الهمزة المتوسطة المفتوحة و ما قبلها مفتوح، والهمزة المتوسطة الساكنة  

 و ما قبلها مفتوح.

  الصور التي تكتب بها الهمزة المتوسطة :

 

 

 

 القاعدة العامة للهمزة المتوسطة : 

الحركتين . انظر أوالا لحركتها، وحركة الحرف الذي يسبقها، ثم ارسمها على حرف يوافق أقوى  

( و تناسبها النبرة ) ـئـ (،   ِو أقوى الحركات هي الكسرة )  

( و تناسبها الواو ) ؤ ( ،  ُو تليها الضمة )  

( و تناسبها األلف ) أ(،   َو ثم الفتحة )  

 وأضعفها السكون وال حرف لها، لذا تتبع الهمزة الساكنة حركة الحرف الذي يسبقها.

 أمثلة لتوضيح القاعدة :

 الكلمة ترتيب الحركتين أيهما أقوى االستنتاج الكتابة الصحيحة

 ُسـ َء ال  الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم الضمة أقوى من الفتحة تكتب على واو ُسؤال
 َشـ ْء ن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح الفتحة أقوى من السكون تكتب على ألف َشأْن

 فائِّدة
الكسرة أقوى من المد )  تكتب على نبرة

 سكون( 
الهمزة مكسورة، وما قبلها مد ) 

 المد يعامل معاملة السكون(
 فا ءِّ دة

ئُون  يخطِّ
يخطِّ ُء  الهمزة مضمومة وما قبلها مكسور الكسرة أقوى من الضمة تكتب على نبرة

 ون 

 ُمْؤمن
الضمة أقوى من  تكتب على واو

 السكون
ْء من ُمـ الهمزة ساكنة، وما قبلها مضموم  

 يوَم ءِّ ذ الهمزة مكسورة وما قبلها مفتوح الكسرة أقوى من الفتحة تكتب على نبرة يوَمئِّذ
 َمـ ْء لوف الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح الفتحة أقوى من السكون تكتب على ألف َمأْلوف

الهمزة مفتوحة و ما قبلها مكسور  الكسرة أقوى من الفتحة تكتب على نبرة لِّئاَل َء اللِّ    
 

تكتب الهمزة المتوسطة 
على أربع صور

( ء) على السطر 

قراءة، يتساءل

( ـأ، أ ) على ألف 

الة ، َرأْ  س يَأَلف ، مْسأ

(ـؤ ، ؤ ) على واو 

ُمْؤمن ، تفاُؤل 

(ئـ ، ـئـ ) على نبرة 

ئْذنة، َرئِّيس ، ح ينَئِّذمِّ

. إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح تكتب على ألف : َدأَب، َسأَل، تَأَقلم، متَأَلق، تَأَثر، تَأدب، منَشأَة 

.إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح: يَأْمر، َرأْس، َمأْلوف، تَأْليف، يَأْبى 



 
 إعداد : أ.إيمان محمد طه                                                          يعتمد مديرة المدرسة

 .بلقيس البلوشي  أ                                                                                            

 

 الهمزة المتوسطة

 السؤال األول : ضع دائرة حول الكلمة التي رسمت همزتها المتوسطة بشكل صحيح :

 أعد المعلم ................... االمتحان.-1

لة  -أْسئِّلة                           جـ –أْسأِّلة                          ب  -أ  أْسؤِّ

 .................... لجمهور بأداء الممثل البارع. -2

 تََؤثر  -تَئَثر                              جـ –تَأَثر                           ب  -أ

 خاف الجميع عندما ................... األسد في الحديقة -3

 َزَءر -َزأَر                              جـ –َزئَر                          ب  -أ

 المخلص أن يخون صديقه. ................... الصديق-4

 َيَءبى  -يَئَبى                           جـ –يَأَبى                         ب  -أ

 

 اكتب الكلمة بعد تصحيح  الهمزة فيها  السؤال الثاني:

 التصحيح الكلمة

  تفاُءل

  أسَتْءذن

  امَرَءة

ب   تاءِّ

َءاب   ذِّ

  ُرْءيا

 


