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 اٌفًٖ اٌلهاٍٝ اٌضبٔٝ  قبٌِكهًٚ إٌؾــٛ ٌٍٖف اٌ
  (اٌّفؼـٛي ثٗاٌلهً األٚي )

 

  

ٍْ ٘ــٛ   ِب رؼـو٠ف اٌّفؼـٛي ثٗ؟ ْٕٖـا َِ لَ ٠لُي ػٍٝ ِٓ ٛة ـُ   ٓ ًـً اٌفبػِ ـَغ َػ١ٍٗ فِؼـَٚ

ـب    ِب ؽىّٗ ؟ ًّ  ٓإٌٖت كائ

 ٠ٓأرٟ فٟ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ    أ٠ٓ ٠أرٟ ؟

 ٠ٓأرٟ ِفوك ـ أٚ ِضٕٟ ـ أٚ عّغ ثأٔٛػٗ اٌضالس  و١ف ٠أرٟ فٟ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ؟ 

 ِب ػالِبد إػواثٗ ؟

 * عّغ اٌزى١َو   ـ اٌفزؾـخ   * ِغ اٌّفـوك       ٚ      ٔ

 ـ اٌىَـوح  * ِغ عّغ اٌّؤٔش اٌَبٌُ ٕ

 ـ ا١ٌـبء    * ِغ اٌّضٕٟ      ٚ      * عّغ اٌّنوو اٌَبٌُ ٖ

 األِضــٍخ

 عّغ اٌزى١َو  ـ اٌفزؾـخ   * ِغ اٌّفـوك             ٚ              *ٔ

 اٌَجت ألٔٗ ػالِخ ٖٔجٗ ٔٛػٗ اٌّفؼٛي ثٗ  األِضٍـخ ٔ

غبئيحَ اٌ زفُٛق اٌغبئيحَ ٔبَي اٌّ ٕ  ِفـوك اٌفزؾخ ِفوك 

ًُ اٌزال١ُِن اٌو٠بٙخَ  ٖ      ٠ّبه

     لـوأُد لٖـخً  ٗ

٘  ًَ      ّـوؽُذ اٌله

ََ األك٠ُت ٖٔبئَؼ غب١ٌخ ٙ      لل

7  ٌَ ًُ اٌّالث      ٔظَف اٌؼبِ

ُٓ اٌجٚبئغَ  8 ًُ اٌَف      رؾّ

ًُ اٌي٘ٛهَ  9      لطَف اٌطف

     لاءَ ؽبهَة اٌغُٕٛك األػ ٓٔ

     ٠ج١ُغ اٌزبعَو اٌفبوَٗ  ٔٔ

     هوَت اٌَّبفُو اٌطبئوحَ  ٕٔ

     لوأَ أؽُّل لٖخً  ٖٔ

ٔٗ  ًَ      عَّغ اٌفالُػ اٌّؾب١ٕ

     ثبَع اٌفالُػ اٌؾجٛةَ  ٘ٔ

ٔٙ  َٓ َْ اٌٛٛ      ٠ؾُت اٌّٖو٠ٛ
 

، )الفعل والفاعل ( الجملة الفعلٌة هً التً تبدأ بفعل ،وتتكون من ركنٌن أساسٌٌن هما

. فً الجملة الفعلٌة لٌكمل المعنى  أما المفعول به فٌؤتً أحٌانا



                                         

 ـ اٌىَـوح  *            ِغ عّغ اٌّؤٔش اٌَبٌُٕ

 اٌَجت ألٔٗ ػالِخ ٖٔجٗ ٛػٗٔ اٌّفؼٛي ثٗ  األِضٍـخ 

 عّغ ِؤٔش ٍبٌُ اٌىَوح عّغ ِؤٔش ٍبٌُ اٌّؼٍّبدِ  ووِْذ اٌلٌٚخُ اٌّؼٍّبدِ  ٔ

     وبفأْد اٌّؼٍّخُ اٌطبٌجبدِ  ٕ

     ّىَو اٌّل٠ُو اٌّغزٙلادِ  ٕ

     َٕٕغ إٌّٙلٍْٛ ا١ٌَبهادِ  ٖ

     لطَف اٌٌُٛل اٌي٘وادِ  ٗ

     رىوَ اٌلٌٚخ األِٙبدِ  ٘

 ١ـبء    * ِغ اٌّضٕٟ                   ٚ          * عّغ اٌّنوو اٌَبٌُـ اٌٖ

 اٌَجت ألٔٗ ػالِخ ٖٔجٗ ٔٛػٗ اٌّفؼٛي ثٗ األِضٍـخ 

ٔ  ِٓ ِٓ  ووِْذ اٌلٌٚخُ ػب١ٍِ  ِضٕٝ ا١ٌبء ِضٕٝ ػب١ٌّ

ٕ  ِٓ ََ اٌّل٠ُو اٌّزفٛل١      وو

ٖ  ِٓ ِٓ ع١ٍّز١      لـوأُد لٖز١

ٗ  ِٓ ِْ لٖز١      وزَت اٌز١ٍّنا

٘  ِٓ ًُ ػٖفٛه٠      ّبَ٘ل اٛف

7  ِٓ ًَ اٌٌُٛل اٌزفبؽز١      أو

8  َٓ ََ اٌّل٠ُو اٌّٛظف١      وو

َٓ فٟ اٌّٖٕغِ  9      هأ٠ُذ اٌؼب١ٍِ

ٔٓ  َٓ      ٠ؾُت هللاُ اٌّزم١

ٔٔ  ِٓ َُ ٕالُػ ّغور١      هٍ

  

     

    

    

      

      

  

      

     

      

     

ٍجت إٌٖت ػالِخ إٌٖت اٌّفؼٛي ثٗ اٌغٍّخ ُِ

اٌىزت اٌّف١لح الوأُ ٔ

للَ األك٠ت ٖٔبئؼ ِف١ل ٕ

وبفأد اٌّلهٍخ ر١ٍّن٠ٓ ِزفٛل١ٓ ٖ

رمله ِٖو اٌّق١ٍٖٓ ِٓ أثٕبئٙب. ٗ

اٌّف١لح اٌو٠بٙبد اٌزال١ِن ٠ّبهً ٘

اٌُىَوحَ اٌَؾبهًُ َِٓهَِٝ ٙ

٠ٍََْؼُت ٝ١َ ٠َْؾ َّبَْ٘لُد 7

ُّْ اٌ ََِٟٔٛبَهَك اٌَغب ُّٟ ْوِٛ 8

١ِّلاً َع ْه١ٍَْٓ اٌلَّ ََِّوْؽُذ 9

اٌالَِّػج١َِٓ ِّهُة اٌَُّل َلَف أَْٚ ٔٓ

َلبد ِّٛ َف َز اٌُّ َزبُم ٍِْ األُ َّٕأَ َ٘ ٔٔ



                                         

     

      

          

           

  

             
     

       

     

     

     

        

         

        

         

        

        

        

        

        

         

ٔ٘

 

١ّن٠ّٓىو اٌّلهً اٌزٍ

    

ٔٙ

 

ّىود اٌّؼٍّخ اٌجٕز١ٓ

    

ٔ7

 

ووَ اٌّل٠و اٌّزفٛل١ٓ

    

ٔ8

 

رؾزوَ اٌّؼٍّخ اٌّزفٛلبد

    

ٔ9

 

ّب٘لٔب اٌَّوؽ١ز١ٓ

    

ٕٓ

 

ػبلت اٌّؼٍُ ا١ٌٍّّٙٓ

    

ٕٔ

  

هأ٠ُذ

 

ِٖطفٝ

    

ٕٕ

  

لوأُد

  

آ٠بٍد

  

ِْ اٌموآ

 

ِٓ

    

ٕٖ

  

أفوعُذ

 

٘نٖ اٌؼجخ

    

ٕٗ

  

الؽَك

  

ُٟ اٌْوٛ

 

اٌغبٟٔ

    

ٕ٘

 

فٟ٘ل اٌوعً ا١ٌٍّٖٓ ّب

 

اٌَّغل

    

ٕٙ

 

ووِذْ 

  

اٌلٌٚخُ

 

هع١ٍٓ ِٓ هعبي اٌؼٍُ

    

ٕ7

 

وبفأ اٌّؼٍُ اٌّزفٛل١ٓ

    

ٍجت إٌٖت ػالِخ إٌٖت اٌّفؼٛي ثٗ اٌغٍّخ ُِ

٠ًب فطب اٌّل٠و اٌمٝ ٕ8

رط١غ فبّٛخ أِٙب ٕ9

٠ؾت هللا اٌّؤ١ِٕٓ ٖٓ

وبفأ اٌّؼٍُ ٛبٌج١ٓ ٖٔ

ثوفكأػبًِ اٌ ٍفز١بد ٖٕ

وزت اٌْبػو لٖبئل ٖٖ

ٔبٌذ ِٕٝ عبئيح اٌزفٛق ٖٗ

٘لف١ٓ اٌالػت ِأؽوى ٖ٘

كه١ٍٓ أؽّل ِوزت ٖٙ

ًٕ: فٜ رؾزٗ ِب أػوة /

اإلػواة ػالِخ اإلػواة اٌغًّ ُِ

اإله٘بة اٌلٌٚخ رىبفؼ ٔ

ِٖو فٝ ع١ًّ اٌغٛ ٕ

اٌؼٍُ اٌّزفٛلْٛ ٠ؾت ٖ

اٌّغزٙلْٚ رفٛق ٗ

اٌّزفٛل١ٓ اٌلٌٚخ ووِذ ٘

أثلا رؼّٖٙب ٚال ٚاٌل٠ه أٛغ ٙ

ا١ٌٍٓ اٌطفالْ ٠ْوة 7



                                         

     

       

     

     

     

       

     

     

        

        

/ أػوة ِب رؾزٗ فٜ فٟ اٌغًّ اال١ٌخ : ًٕ

 

    

    

     

     

     

     

     

     

    

     

    

       

    

    

     

       

      

    

      

     

    

    

 

 

  

  

 

 

   

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

ع١ٍّزبْ اٌٛهكربْ 8

ٚاٍغ اٌفٕبء 9

ػب١ٌّٓ اٌلٌٚخ ووِذ ٔٓ

فٟ األٍل اٌمفٔهأ٠ٌذ ٔٔ

ثبٌىوح ِؾّل ٌؼت ٕٔ

وبألٍل اٌالػت ٚلف ٖٔ

اٌّلهٍخ إٌٟ اٌّؼٍّٛد م٘ت ٔٗ

إٌٟ ِاٌّؼ١ٍّٓٔظوُد ٔ٘

اٌّلهٍخ فٟ اٌّؼٍّبد هأ٠ُذ ٔٙ

ػب١ٌخ األّغبه ٔ7

اٌؼب١ٌخ األّغبه هأ٠ُذ ٔ8

ِغزٙلاْ اٌطبٌجبْ ٔ9

ِغزٙلْٚ اٌطالة ٕٓ

إٌبعؾبد اٌّلهٍخ ووِذ ٕٔ

اٌّفؼٛيًٖ/ ٖٔجٗثٗاٍزقوط ػالِخ ٚث١ٓ ،:

ٖٔجٗ ػالِخ ثٗ اٌّفؼٛي اٌغٍّخ ُِ

. اٌّف١لح اٌىزت الوا ٔ

ِف١لح. ٖٔبئؼ األك٠ت للَ ٕ

ِزفٛل١ٓ. ر١ٍّن٠ٓ اٌّلهٍخ وبفأد ٖ

أثٕبئٙب ِٓ اٌّق١ٍٖٓ ِٖو رمله ٗ

اٌزالِ اٌّف١لح.٠ّبهً اٌو٠ب١ٙبد ١ن ٘

اٌَّوؽ١ز١ٓ ّٓب٘لٔب ٙ

اٌموآْ ِٓ آ٠بد ٓلوأد 7

ِٖطفٝ ٓهأ٠ذ 8

الموهوبٌنالدولةتكرم 9

األمٌنالتاجرالناسٌحب ٔٓ

جمٌلتٌنقصتٌنقرأت ٔٔ

األمھاتالفتٌاتتساعد ٕٔ

األهرامالسٌاحزار ٖٔ

االبنالوالدنصح ٔٗ

المتفوقاتالمعلمةشكرت ٔ٘

هدفٌنالالعبأحرز ٔٙ



                                         

  ػـــالِــبد هفغ اٌّجزلأ ٚاٌقـــــجـو  

      

       

         

      

  

 

   

           

   

 

 

ِّٕٙب

 

وً

 

وبْ

 

إما

 

)ثبٌّٚخ(

 

اٌقجو

 

أٚ

 

اٌّجزلأ

 

ِؤٔش)٠وفغ

 

عّغ

 

أٚ

 

ِفوكا

 

رى١َو

 

عّغ

 

أٚ

 

(ٍبٌّب

 

 
ِّٕٙب

 
وً

 
وبْ

 
إما

 
)ثبألٌف(

 
اٌقجو

 
أٚ

 
اٌّجزلأ

 
(ِضٕٝ)٠وفغ

 

 
ِّٕٙب

 
وً

 
وبْ

 
إما

 
)ثبٌٛاٚ(

 
اٌقجو

 
أٚ

 
اٌّجزلأ

 
ٍبٌّب)٠وفغ

 
ِنوو

 
(عّغ

  

                                             

 

اٌزله٠جـــــــــــــــــــــــبد

 

ٙغ ِجزلأ فٝ اٌّىبْ اٌقبٌٝ ٚاموو/ ًٔ

 

ػالِخ إػواثٗ : 

 

اٌّجزلأ

 

اٌقجو

 

ػالِخ إػواثٗ

 

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

 

ٔبعؾبْ

 

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

 

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

 

فبّ٘بد

 

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

 

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

 

هؽ١ّبد

 

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

 

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

 

ِؾٍمزبْ

 

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

 

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

 

١ْٔطْٛ

 

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

 

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

 

ػبئلْٚ

 

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

 

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

 

ٛبئؼبْ

 

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

 

ً ٕ/

 

فجًوا

 

اٌقبٌٝٙغ  ْ اٌّىب  ٝ ف

 

 : إػواثٗ  ػالِخ  ٚاموو 

  

اٌّجزلأ 

 

اٌقجو 

 

ػالِخ إػواثٗ 

 

اٌطفالْ 

 

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

 

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

 

اٌز١ٍّناد 

 

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

 

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

 

اٌمطبهاْ 

 

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

 

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

 

إٌّٙلٍْٛ 

اٌٖبكلْٛ 

األِٙبد 

اٌالػجْٛ 

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

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

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

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

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

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

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



 رورــــــــم المجـــــــــاالس

 هو اسٌم ٌؤتً بعد حرٍف من حروف الجر، :االسم المجرور

 واو القسم وتاإه( -فً  -على  -عن -إلى  -ِمن  -الكاف  -الالم  -ل )الباء ـــــــمث

 .اــــــــدائمر ــــالج ما حكمـــــه ؟

 ة .ــــة ، والفعلٌــــة االسمٌـً الجملــً فـٌؤت أٌن ٌؤتـــــً ؟

 .بؤنواعه الثالثة اأو جمع   ا أو مثن اٌؤتً مفرد   كٌـــف ٌؤتً ؟

 ما عالمات إعرابه؟

 المفرد و جمع التكسٌر وجمع المإنث السالم. الكســرة

 ر الســــــــــالـــم.المثنـــــى وجمــــع المذكـــــ الٌــــــاء

 األمثلة

 مع المفرد و جمع التكسٌر وجمع المإنث السالم.الكســرة: 

 السبب ألنه هجرعالمة  نىعه االسم اجملرور  األمثلة  1

 مفرد الكسرة مفرد الحقل لـالح إلى الحقـب الفــــذه 2

     الّشجرة العصفور على وقف 3

     راءـل فً الّصحــٌعٌش الجم 4

     ورــالّطٌ واعـــأن ر منــالّصق 5

     ٌلّون خالد لوحته باأللوان 6

     .ٌصنع الجبن من الحلٌب 7

     تلعُب لٌلى بالكرات الملونة 8

     رـبالصب المصريٌشتهر  9

     سؤدافع عن وطنً كاألسد 11

     التـــــزم بــــآداب الطـــــرق 11

     .قشرت الفاكهة بالسكٌن 12

       من وسائل النجاح المذاكرة 13

     ك أوال ــاتــوٌــز ألولــــهج 14



 مع المثنـى وجمع المذكر السالم.الٌـــــاء: 

 السبب ألنه عالمة اجلر نىعه االسم اجملرور  األمثلة  1

 مثنى الٌاء مثنى رجلٌن ٌمشى الطائر على رجلٌن 2

      نـرتيـن صغيـُت بملعقتيـأكل 3

     اعــفً المذٌخبرٌن سمعت  4

     ن ــورٌـــى عصفـرت إلــنظ 5

     ز للمتسابقٌنـالجوائ تـقدم 6

     نــقٌرٌـى فــــعل تــصدقـت 7

      رائعٌنفصلٌن  أنا وأخى فى 8

     ر للسائحٌنــت العصٌــــقدم 9

     تٌناد بسمكــك الّصٌـــــأمس 11

     ن ــزٌـــى الفائــت علــــسلم 11

     نــوقٌـــــت بالمتفـــــأعجب 12

                نـالنابغٌ نــع الدولةبحثت  13

      الزهور فً حدٌقتٌن قرٌبتٌن 14

                        اراةــــــــلمبل بــــــد الالعـــاستع -4                             بـن الملعـــون مـــرج الالعبـــخ -1

           إـــــــــإلـــــاللً كــــــأبان ـــأسن -5                           دي ـــجسعلى ص ـــت القمٌـارتدٌ -2

     اختباِر اللغة اإلنجلٌزٌةفً نجحت  -6                           مدرسة جدٌدة وقرٌبة  إلىانتقلت  -3

 اقرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:

 السبب عالمة الجر االسم المجرور حرف الجر م

1     

2     

3     

4     

5     

6     



 المكتب مصنوع من الخشب -5                        وءـــأصحاب السعن  دـــابتع-1

 ٌكتب المعلم باألقالم الملونة -6                        ةــن الفاكهـــد مـــل أحمــــأك -2

 ٌُكثر المإمن من أعمال الخٌر -7                       الثقافة من األمور الضرورٌة -3

 منهمجلست إلى العلماء الستفٌد  -4

 اقرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:

 السبب عالمة الجر االسم المجرور حرف الجر م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 ات ــــــى المعلمد علـــــسعٌ مـسل   -5                     رــــــل كبٌــــــات فضـــــلألمه -1

 احتفلت الدولة بالعالمات الرائدات -6          الت          ـــالعامن ـــع رــمدٌبحث ال -2

 ادر  ــقع من المجتمعات ـم ٌرفـالعل -7                   اتــــن المتفوقـم عــبحث المعل -3

 إلى شاشات األلعاب جلس أحمد -4

 
 اقرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:

 السبب عالمة الجر االسم المجرور حرف الجر م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 



 نـام برٌشتٌــم الرســرس -5     ِن              ـالعاملٌ على رـدٌـالم أثنى -1

 ائزتٌنـــذ بجـاز التلمٌــف -6                   استمعت إلى خبرٌن مهمٌن -2

  أبدع الطفل فً الرسمتٌن -7                   اب على رفٌنـت الكتــوضع -3

 اشترٌُت الخضروات من بائعٌن -4

 اقرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:

 السبب عالمة الجر االسم المجرور حرف الجر م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 أثنٌت على المعلمٌن المتمٌزٌن -5                       أخذ الغرب من المسلمٌن البراعة -1

 دةــــات حمٌـــــن صفـــللمإمنٌ  -6 ن                    ــــائزٌــــادي بالفـــل النــــاحتف  -2

 اونٌنــن المتعــــى هللا عــــٌرض  -7 ألقى الشرطً القبض على المجرمٌن                -3

 نـــن الخبٌثٌــــد عــــابتع -4

 اقرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:
 

 السبب عالمة الجر االسم المجرور حرف الجر م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     



 المضـــــــــاف إلٌـــــــه

 اإلضافة :ضم اسم إلى اسم آخر 
 ٌسمى االسم األول )مضاف ا(
 وٌسمى الثانً )مضاف ا إلٌه(
 كمولن لرأت كتاب العلوم.

 كتاب )مضاف( وكلمة )العلوم( مضاف إلٌه. فكلمة
 تعرٌف المضاف إلٌه هو اللفظ المكمل لمعنى المضاف.

 كمولن )كتاب العلوم (
 فكلمة كتاب : مضاف 

 وكلمة العلوم مضاف إلٌه 
 ولو لم نذكر كلمة )العلوم( ما اكتمل المعنى الممصود من كلمة) كتاب(

 لة إعراب المضاف : ٌعرب حسب مولعه فً الجم
 

 الجــــر دائمــــــــا. ؟ ما حكم المضاف إلٌه

 ٌؤتـً فــً الجملـة االسمٌــــة ، والفعلٌــــة . أٌن ٌؤتـــــً ؟

 ٌؤتً مفرد ا أو مثن ا أو جمع ا بؤنواعه الثالثة. كٌـــف ٌؤتً ؟

 ه؟ــما عالمات إعراب

 المفرد و جمع التكسٌر وجمع المإنث السالم. الكســرة

 مثنـــــى وجمــــع المذكـــــر الســــــــــالـــم.ال الٌــــــاء

 

 كلمات ٌؤتً بعدها مضاف إلٌه
 (أي  –سوى  –غٌر  –معظم  –بعض  –جمٌع  –كل  -كلتا  -كال )

 المكان ظرفبعد 

 شرق / غرب شمال / جنوب لدام / وراء أمام / خلف / تحتفوق 

 حول / وسط لبل / بعد أعلى / أسفل داخل / خارج ٌمٌن / ٌسار

 بٌن مع ذاءتجاه / حِ  جهة نحو / عند / لدى

 
 ظرف الزمان

 اح الٌومصب رـــالة الظهــمع ص خالل األسبوع ٌوم الجمعة

 ساعة الغروب بٌن الظهر والعصر بعد الظهر طوال النهار

 ولت الشروق خالل الشهر لٌلة العٌد أثناء اللٌل

 
   هـــــاف إلٌــــــر مضــــل جــــً فً محـــل مبنـــضمٌر متص : ربــم ٌعــل باســر ٌتصـأي ضمٌ 
 



 

 مع المفرد و جمع التكسٌر وجمع المإنث السالم.الكســرة: 

 الطبب ألىى عالمة جسي ىٌعى  املضاف  إلَى األمثلة  1

 مفـــرد الكســرة مفـــرد األســـــد ضع ـــــذ يفــــش األعـــصئٍ 2

     اج ــد انذجــشج تٍــــانذظٍ 3

     زب ـــــم ػــــىخ انثهثـــص 4

ٌَ انمــــايرذ 5      .هم  ذ عىاػـــا

     صـمصانشاءج ــــة لــــأد 6

     ح ــشٌح ظٍمـــىاسع انمـــش 7

     جشـــدانحُ انًشٌعاخ يغرم 8

     ػ ـــذ َشٍـشائــــغ انجــــتائ 9

     س ٌُظى انششغً دشكح انًشو 11

11 
     ىي  ــــــِظ لـــــىُس انّشًـــــَ

12 
     أصثَخ اسذٍاُد انفعاِء دمٍمحً.

13 
ٌِ ـشاءِج انمــــُد تمــــــذًرّؼ      شآ

14 
     فِ ـشٌـــــشْخ أوساَق انخـــذُاث

15 
     صــــشاءج انمصـــــة لــــأد

16 
     فً انُهعح ج كثٍشجهىد انؼايالخ 

17 
     ح ـــــح انًذسعــً دمٍثـى فــانمه 

     حـىػـوعائم انًىاصالخ يرُ 18

     انطٍىس ػهى غصىٌ األشجاس 19

     اءـــــــد آراٌ انؼشــــؼــعً 21

     ذــــــــــَى عؼٍـــــْش لهــــأدع 21

     دساعح انًششوػاخ أيش يهى 22

     اءــــــح األَثٍـــاء وسثـــانؼهً 23

     ىءـــشٌٍ انغــٍ لــذ ػــــاترؼ 24

 



 

 مع المثنـى وجمع المذكر السالم.الٌـــــاء: 

 الطبب ألىى عالمة جسي ىٌعى  املضاف  إلَى األمثلة  و

     اعة  ــاُع الوزٌرٌِن سـداَم اجتم 1

     نــــع المعركتٌــــوالــزرت م 2

3       

     نـتلمٌذٌ  طــلف الطالب وسو 4

     شرح الطالب بطرٌمة المعلمٌن 5

     طور العمل تفكٌر المهندسٌن 6

     مد بطرٌمة الماهرٌنـلعب مح 7

     نـب درسٌـب واجــكتب الطال 8

     نـــل الٌدٌــا غسـب علٌنــٌج 9

     بـــــٌَن واجــرام الُمعلِّمــاحت 11

     غــــٍ سائـــخهصٍم انًــــػً 11

     انصذق يٍ صفاخ انًغهًٍٍ 12

     صاػذجشٌٍ ـــأعهى انًغرثً 13

     حـــٍ واظذـــجهىد انفالدٍ 14

     مــــٍ جًٍـــشح انًؼهًٍــــش 15

     مــــىسذٍٍ عهــــظ انغـــدف 16

     نؼة األغفال دىل انضهشذٍٍ 17

     ىٌ ــــٍ تاسػـــكم انًهُذعٍ 18

     غــٍ سائـــضهشذٍــــىٌ انــــن 19

     ذسطـــان ٍـــانطانثٍ شحـــش 21

     حـساتذشٌٍ ـــــعُذاخ انًشر 21

     ىضــــٍ ال ذؼــــهذٌح األتىٌ 22

     ٍٍــانًــــذ هلل سب انؼـــــانذً 23

 

تفكٌــر المهندسٌـــن منظــــم



 

 ىىالطبب أل اجلسالمة ـع املضاف إلَى  املضاف األمثلة  م

     دزاء خانذ جًٍم. 1

     لفص انضسافح واعغ.  2

     يخانة انُغش لىٌح.   3

     أسجُم انُؼايح لىٌح. 4

     خشغىو انفٍم غىٌم. 5

     نىٌ انفصم جًٍم.  6

     فُاء انًذسعح واعغ.  7

     خٍش انخطائٍٍ انرىاتىٌ.  8

     خٍش انُاط أَفؼهى نهُاط  9

     ٍُم ػزب.ياء ان  11

     أصهاس انذذٌمح جًٍهح  11

     غائش انطاووط جًٍم.  12

     جغى انفٍم ظخى.  13

     نىٌ انجذساٌ سائغ.  14

     أعذ انغاتح يفرشط.  15

     كراب انمشاءج يفٍذ.  16

     دمٍثح انطفم صغٍشج.   17

     دزاء خانذ جًٍم. 18

     لفص انضسافح واعغ.  19

     نىٌ انجذساٌ سائغ.  21

     أعذ انغاتح يفرشط.  21

     كراب انمشاءج يفٍذ.  22

     دمٍثح انطفم صغٍشج.   23

 

 



 

 الطبب ألىى ساجلعالمة  املضاف إلَى  املضاف األمثلة  1

     أدشص انالػة هذف انًثاساج.  2

     ح.ــذ انغاتـــاد أعـــم انصٍــلر 3

     ح.ــاب انغشفــً تـــخ أخــــفر  4

     فرخ أتً صُذوق انزكشٌاخ.  5

     انشدهح ٌىو انجًؼح.  6

     اإلجاصج ٌىو انغثد.  7

     شف.ـىق انـــانكراب ف 8

     انًؼهى أياو انراليٍز.  9

     انكشج ذذد انًكرة.  11

     ذ.ـانجُىد خهف انمائ 11

     ذمغ انًذسعح شًال انًذٌُح.  12

     ذــــغ خانــشج يــة انكــــأنؼ  13

     حــــىس سائؼـــــح انضهــدذٌم 14

     اٌـشٌك جُادـــائش انثطـــنط  15

     شطــــــــح يفرـــــك انغاتــيه 16

     طـــــح أتٍـــاح انذًايــــجُ 17

     حـاألغفال فً يكرثح انًذسع  18

     ىـنُذى دسط اـــشح انًؼهــش 19

     ٌغثخ األغفال فً َهش انٍُم  21

     شجــشع انشجــانطٍىس ػهى ف 21

     احــش انرفـذ ػصٍـشب انىنـش 22

     ٍٍانًؼهً اخكرة انرهًٍز واجث 23

     دـــــــح انثٍـــــة دذٌمـــــأد 24

 

 



الرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول: 
 1-

 
درسةلطفت الوردة من بستان الم

                         
4-

  
لــن ماء النٌــالح مـــرب الفــٌش

 2-
 
ذ من لطار الرحالتــزل التالمٌـن

                               
5-

  
ٌبحث الولد عن كتاب الرٌاضٌات
 3-

 
لـة الفصـظ الطفل على نظافــٌحاف

                         
6-

 
ةـار الحدٌمـال أزهــف األطفــلط

 

 السبب ألنه عالمة الجر المضاف إلٌه المضاف 1

2     

3     

4     

5     

6     

7     

  
 الرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:

1-
 

ٌستفٌد األطفال من مجلة الحائط
                          
4-

 
ةـــــة المدرســــً حمٌبـــم فـــالمل

 
2-

 
ةــان المرٌـــــواكه من بستـــــالف

                          
5-

 
انـــابــــة بـــــدرســـدٌمة المـــلح

 
3-

 
رب الحٌواناتــمن ماء النهر تش

                          
6-

 
ً فناء الحضانة طفالن صغٌرانف

 

 السبب ألنه عالمة الجر المضاف إلٌه المضاف م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

 



 
 الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:الرأ 
1-

 
وق الشجرة ــــرد فـــالم

                      
5-

 
لـصـل الفــذ داخـــالمٌـــالت

 
2-

 
تمع دمٌاط شمال الوطن

                       
6-

 
ذــــام التالمٌـــــم أمـــالمعل

  
3-

 
ل الفصلــذ داخـــالتالمٌ

                       
7-

 
ط الحدٌمةجلست األسرة وس

 
4-

 
 ٌطوف المسلمون حول الكعبة

 السبب ألنه عالمة الجر المضاف إلٌه المضاف م

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 الرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:

 شربُت كوب عصٌر  -4                       اشترٌت ورَق عنبٍ  -1

 ة ذهبــــذه لطعـــه  -5                      اشترٌت ورق حائط -2

 لٍ ــاَء طفــع بكـــاسم -6                     ة دجاجـــت لطعــأكل -3

 السبب ألنه عالمة الجر المضاف إلٌه المضاف م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 



 اف:ـــــم المضـــــحك

 نـــن التنوٌــٌجرد م -1

 (ــ ن ) الــرد مـــــٌج -2

 ٌةٌجرد من نون التثن -3

 ٌجرد من نون جمع المذكر السالم -4

 الرأ الجمل اآلتٌة ، ثم امأل الجدول:

 ــونـمعلمــو الفصـــــل نشٌط -5                        انـا الفصل نشٌطــمعلم -1

 ـــونـفالحـــو الحمـــل بارعـ -6                        انــــــفالحا الحمل بارع -2

 ونـــسائمـــو المطـــــار ٌمظ -7                        انــــار ٌمظــسائما المط -3

  رونـــرة ماهـــمهندسوالماه -8                        دانــو مفٌـــا النحـــكتاب -4

 السبب ألنه عالمة الجر المضاف إلٌه المضاف م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 جمع المذكر السالمحذف نون المثنى و

تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عند اإلضافة ، ذلن ألن النون فً المثنى بمثابة التنوٌن فً 
المفرد ، فكما أن التنوٌن ٌحذف من المفرد حال إضافته فإن نونً المثنى وجمع المذكر السالم تحذف 

 .منها حال إضافتهما

 والجر فً النصب فً الرفع

 دـــجــً المسـف ركعتً الفجرصلٌت  خٌر من الدنٌا وما فٌها ركعتا الفجر

 وـــابً النحـــــــكتف ـــوسـٌ ظ ــحف  دانــــــجٌوـــــــكتابا النح

 فً نشر الدٌنالفضل  مسلمً العالمل نشروا الدٌن مسلمو العالم

 روعــمهندسً المشن ـــدت مـــاستف لـــوا العمــــمأت روعــمهندسو المش



 تعدد المضاف إلٌه:

 ىٌعى املضاف إلَى ىٌعى ضاف إلَىامل األمثلة م

 مفرد ةـــالتٌى مفرد ةــمسل ل. ـــة مجَـــة التٌىــٌن مسلـــل 1

     مالبظ تالمَر املدزضة مجَلة. 2

     ة كبري.ـــس املدزضـــب مدٍــــملت  3

     مالبظ أًالد الكسٍة متشابوة.  4

     رب.ـــــل عــــــس اليَـــــاء ىوــــم  5

     اذة.ــس املطم ىفـــة عطـــــــزائح  6

     مالبظ أطفال احلضاىة زائعة.  7

 ىٌعى املضاف إلَى ىٌعى املضاف إلَى األمثلة م

     ة.ــصل متفتحــأشهاز حدٍكة املي 1

     ص.ــــس متنَــــمٌقع مدٍية األقص 2

     ع.ـــة ًاضـــاء تالمَر املدزضـــفي  3

     ع.ــــاًًع زائـــزٍش الطٌن ــــل  4

     ة.ــٌعــصل متيـطٌَز حظرية املي  5

     ة.ـٌت ضعَفـت العيلبــخٌَط بَ  6

     ٌزًن.ـدو مشوـــسة الكــٌو كــــجن  7

     ل. ـــــسق مجَـــٌكب الشــٌُت كـــص 8

     ٌن.ـــل متفٌقــر الفصـــل تالمَـك 9

     فٌقٌن.بعض أطفال احلضاىة مت  11

     ٌن.ـــــسٍة متفٌقـمجَع أًالد الك  11

     معظه تالمَر املدزضة متفٌقٌن.  12

     ة.ـــة مجَلــٌل املدزضــأبٌاب فص  13

     ة متيٌعة.ــٌز حدٍكة املدزضـــشه  14

 



                                         

 ػالِخ إػواثٗ اٌّٚبف إ١ٌٗ اٌغٍّخ َ

   ٔٙو ا١ًٌٕ ِٓ أٛٛي األٔٙبه ٔ

   اٌطبًٚٚ ع١ًّ إٌّظو ٕ

   ٔؾزفً ثؼ١ل اٌفطو ٖ

   ّبٛٝء اٌجؾو ع١ًّ ٗ

   إْ اٌّجنه٠ٓ إفٛاْ ا١ٌْب١ٛٓ ٘

   ثؼ٘ اٌزال١ِن رغ١جٛا ػٓ اٌوؽٍخ ٙ

   ّغغ اٌّل٠و ِٕٙلٍٟ اٌّٛلغ اٌّز١ّي٠ٓ 7

   اٌؼٖبف١و رغوك فٛق األغٖبْ 8

   اٌّغٛ٘واد ىاه اٌطالة ِزؾف 9

   ّوثذ لٙٛح اٌٖجبػ ٓٔ

   اغًَ ٠ل٠ه لجً األوً ٚثؼلٖ ٔٔ

   ِلهٍخ اٌجٕبد لو٠جخ ِٓ ث١زٕب ٕٔ

   ثؼ٘ اٌزال١ِن رغ١جٛا ػٓ اٌوؽٍخ ٖٔ

   ّغغ اٌّل٠و ِٕٙلٍٟ اٌّٛلغ اٌّز١ّي٠ٓ ٗٔ

   اٌؼٖبف١و رغوك فٛق األغٖبْ ٘ٔ

   ىهد أٍوح ػّٟ ٙٔ

   عٙٛك اٌفالؽ١ٓ ٚاٙؾخ 7ٔ

   فبى اصٕبْ ِٓ ٛبٌجٟ اٌٛظ١فخ 8ٔ

   فبىد ٌٛؽخ ِؾّل فٟ اٌَّبثمخ 9ٔ

   الثل أْ ٠زؾٍٝ ٛبٌجٛ اٌؾك ثمٛح إٌفٌ ٕٓ

   وزبثب اٌطبٌج١ٓ ِفزٛؽبْ ٕٔ

   ٍّؼذ ثؼ٘ أفجبه اٌٖجبػ ٕٕ

   لٍُ اٌطبٌت عل٠ل ٖٕ

   هلجخ اٌيهافخ ٠ٍٛٛخ ٕٗ

   الفصل فى المتفوقٌن كل المعلم كافأ ٕ٘

   المطبخ أعمال فى أمھا ساعدت البنت ٕٙ

   اٌّفٍٚخ ثؾش اٌطفً ػٓ ٌؼجز١ٗ 7ٕ

   المؤمنٌن صفات من الصدق 8ٕ

   تلمٌذٌن بفكرة المعلم أعجب 9ٕ

   قرأُت فً كتاب هللا ٖٓ

   درجات الطالب عالٌة ٖٔ

   قصص البطولة ممتعة ٕٖ

 



                                         

           

 

   

       

                                      

                                    

  : اآلتٌة الجمل / أعرب11س

 عالمة اإلعراب     الجملة مم

   األمھات أقدام تحت الجنة 1

   مخلصون المعلمٌن بعض 2

   الحفلة فى المعلمٌن كل شارك 3

   األصحاء رءوس فوق تاج الصحة 4

   فوق المنضدة الكتاب 5

   الجمعة ٌومصلٌت  6

   المدرسةرأٌت معلمً  7

   الواجبكتبت هند  8

   الشجر أوراقتحركت  9

   كثًٌرا المسلمٌننصر هللا  10

   فً المدرسة الطالبسلمُت على  11

   مجتھد   طالب  محمد  12

   الخضارهذا سوق  13

   الحدٌقتٌننظرُت إلى  14

   العلم فى رغبة المدرسة إلى التالمٌذ ٌذهب 15

   النجاح فى أمال تالمٌذه المعلم ٌنصح 16

   للمستقبل ناٌتأم مصروفًادخر  17

ا للنجاحأسعى دائما  18 ًٌ    سع

   فى الصباح فرحة رٌتشقشق العصاف 19

   لٌرضً ربه إتقاًناٌتقن العامل عمله  20

   طاعة هللا القرآنأرتل  21

ا شرًحاٌشرح المعلم الدرس  22 ًٌ    واف

   المسجدفتح العامل باب  23

   فٟ اٌّن٠بع اٌّغوةٍّغ اٌز١ٍّن اماْ  24

ِْ اٌالػجبْ  25    ِب٘وا

     

                 
   

ٚفٛائل: رج١ٙبد

فٜ رؾزٗ ِب أػوة

             

           

            

بعـــد االســـم املنــون ال يأتي مضاف إليه . عد الضمائر املنفصلة ال يأتي مضاف إليه.1- -3

يأتـــي مضــــاف إليـــه. ال  الفعـــل  بعد  بعـــد احلـــرف ال يأتـــي مضــــاف إليـه.                          4 - -2

بعد االسم املعرف بألـ ال يأتي مضاف إليه.     -5
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