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 وأنت دون شك ناجحة إلنك مجتهدة.     معلمة المادة: فرح الِهْلَمانِي. ابنتي الغالية: النجاح يبدأ بخطوة..       

 

 

 ابنتي المبدعة اجيبي على اآلتي:

 ما مرادف ننوه: ................................................................................... -1

 توحدت: ...................................................................................ما ضد  -2

 

قاعدة في تدبير شؤون المملكة العربية  -رحمه الله-ما المبدأ الذي جعله الملك عبدالعزيز -3

 السعودية؟

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

 

 ما المصادر التي يستمد منها الحكم في المملكة العربية السعودية؟ -4

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

 عددي أربعة من أسباب قوة المملكة العربية السعودية؟ -5

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

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

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

  

 

 
 ورقة عمل

 نص االنطالق  
 األفعال تسبق األقوال
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 ابنتي المبدعة صنفي الجموع اآلتية بحسب الجدول:

 – المحسنات –القانتات  -العالمين  –تسعون  –القانتون  –الفائزات  –أوالت  –الناجحين  –المجتهدون 
 ألو  –عاليات  –األوليات 

 

 ملحق بجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم ملحق بجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم

 
 
 
 

   

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 شاهقات -1

 ملحق بجمع المؤنث السالم -ج جمع مؤنث سالم -ب جمع مذكر سالم -أ

 هو ما دل على أكثر من أثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفردة -2

 جمع التكسير. -ج جمع المؤنث السالم -ب جمع المذكر السالم -أ

 الفاظ العقود من عشرون إلى تسعون. -3

 بجمع المذكر السالم ملحق -ج جمع مؤنث سالم -ب جمع مذكر سالم -أ

 الملحق بجمع المؤنث السالم -4

يعرب إعراب جمع  -ب يعرب دائما مرفوع -أ
 المؤنث السالم

 ال محل له من اإلعراب -ج

 مساكين  -5

 جمع تكسير -ج جمع مؤنث سالم. -ب جمع مذكر سالم -أ

 أصوات -6

 جمع تكسير -ج جمع مؤنث سالم -ب جمع مذكر سالم -أ

 

 
 ورقة عمل

 الصنف اللغوي  
 الجمع السالم )المذكر والمؤنث( وملحقاته
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  ؟ما الفرق بين هاتين الكلمتين

ُمعِلِمينَ  –ُمعِلَميِن   

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

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

ولي الكلمات المفردة اآلتية إلى جمع مذكر سالم مرة ومرةً أخرى إلى جمع مؤنث سالم.ح  

 الكلمة جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم

 مهندس  

 عامل  

 محسن  

 متقن  

 مسلم  
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 وأنت دون شك ناجحة إلنك مجتهدة.     معلمة المادة: فرح الِهْلَمانِي. ابنتي الغالية: النجاح يبدأ بخطوة..       

 

 

 

 ابنتي المبدعة اجيبي على اآلتي 

 النداء؟ماهي حروف  -1

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

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

 

 روف النداءن حباستخدام حرف منادي األسماء اآلتية  -2
 أحمد: ...................................................................................................

 الطالبات: ...............................................................................................

 .........................................................................المهندس: .....................

 هند: ....................................................................................................

  

 

 
 ورقة عمل

 األسلوب اللغوي  
 النداء



 
 
 

5 
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الرائعة اعيدي كتابة الجملة اآلتي بخط الرقعة بخط جميل ومرتب حسب قواعد كتابة صغيرتي 

 خط الرقعة

 

 

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

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

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

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

 

  

 

 
 ورقة عمل

 رسم الكتابيال  
 رسم حرفي )الراء والزاي( بخط الرقعة
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 وأنت دون شك ناجحة إلنك مجتهدة.     معلمة المادة: فرح الِهْلَمانِي. ابنتي الغالية: النجاح يبدأ بخطوة..       

 

 

 

 ابنتي المبدعة المجتهدة على اآلتي:

 الفراغات اآلتية: أكملي -1

 االسم من حيث داللته العددية ينقسم إلى: ........................و....................

 و.....................

 وجمع.....................................الجمع قسمان: جمع........................ 

جمع.................. هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفردة بعد 

 الجمع بأحد ثالثة أمور:

 .............................:زيادة على أحرف المفرد مثل 

 ............:مثل .................................................... 

 ضبط ....................................مثل أُْسد. 

 حولي الكلمات اآلتية من مفرد إلى جمع تكسير ثم بيني نوع التغيير الذي حدث فيها -2

 رجل: ..............................................................................................

 .............................................................................................كتاب: 

 علة: .............................................................................................

 .................................طريق: .........................................................

 بستان: ..........................................................................................

  

 

 
 ورقة عمل

 الصنف اللغوي  
 جمع التكسير
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 ابنتي المثابرة اجيبي على اآلتي:

 أكملي الفراغات اآلتية: -1

 .......................................................................................تنقسم الجملة إلى: 

 أركان الجملة األسمية: .................................................................................

 .........................................المبتدأ والخبر دائما: ..........................................

 

 أدخلي أحد الحروف الناسخة على الجمل اآلتية وغيري ما يلزم تغيره. -2

 . ..........................................................................................نافع   العملُ 

 ................................................................................المتسابقان متعادالن. 

 ...............................................................................................أسد   خالدُ 

 ....................................النجاحاُت عوامل  حيوية . ............................................

 أبوك محق.

 

 صححي األخطاء في الجمل اآلتية.

 إن االجواُء ممطرةً. ..............................................................................

 ..............لعل المتخاصمان متصالحين. ......................................................

 إن المؤدباُت محبوباِت ............................................................................

 ليت الالعبون متعاونون. ..........................................................................

 

 
 ورقة عمل

 وظيفة النحويةال  
 الحروف الناسخة
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 عرابا تاما.إاآلتية  ةعربي الجملأ

 المدينتين شاهدتان على االرتقاء.إن 

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

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

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

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

.............................................................................................................. 
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 صغيرتي المبدعة اجيبي على اآلتي:

 اكملي الكلمات اآلتية بتاء كتابة إمالئية صحيحة. -1

 ....... جيًدا.درســ

 أخي قريبة من منزلنا. مدرســـ.........

 نامـ.......... سعاد مبكرا.

 

 اقرئي الفقرات اآلتية وضعي خط تحت األخطاء االمالئية ثم اعيدي كتابتها.

 فلعل األرض معلنت السر الدفين الذي تخبئه بين طياتها فثمت أمل في وجود الخير.

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

 كانة مجرد مخيم للبُنات العاملين في حفر آبار النفط.

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

 اختاري اإلجابة الصحية فيما يأتي:

 كتبت التاء مفتوحة في كلمة )أحسنْت( ألنها....

 تاء من أصل الكلمة تاء الفاعل  -ب تاء التأنيث الساكنة -أ

 في كلمة )عائشة( ألنها.... كتبت التاء مربوطة

   

 

  

 

 
 ورقة عمل

 الرسم اإلمالئي  
 رسم التاء المفتوحة والتاء المربوطة.
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 عددي أنواع األسماء المبنية ومثلي لكل منهما.

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

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

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

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

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

 صنفي األسماء اآلتية إلى معربة أو مبنية

 

 هاتان -التي –هذان  –المواطنون  –نحن  –أحمد  –أنت  –هذان  –اللتان  –الذي 

 المبني المعرب

  

 

 

  

 

 
 ورقة عمل

 الصنف اللغوي  
 المعرب والمبني من األسماء
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 وأنت دون شك ناجحة إلنك مجتهدة.     معلمة المادة: فرح الِهْلَمانِي. ابنتي الغالية: النجاح يبدأ بخطوة..       

 

   

 

 ابنتي المجتهدة اجيبي على اآلتي

 نوع الكلمة وعالمة إعرابها. اذكريصوبي الخطأ فيما يأتي ثم  -1

 . .......................................................................................أباك سلمُت على

 خالل الشهر الماضي. ................................................................. مدينتانسافر أبي إلى 

 . ...............................................................................للمحتاجونقدم خالد مساعدات 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: -2

 عالمة إعراب األسماء الخمسة إذا سبقت بحرف جر 

 األلف -ج الياء  -ب الكسرة -أ

 عن

 حرف ناسخ -ج حرف نداء -ب حرف جر -أ

 األسماء المبنية

 تصبح معربة. -ج تظهر عليها عالمة الجر -ب ال تظهر عليها عالمة الجر -أ

 يقع حرف الجر

 قبل الفعل الماضي. بعد االسم المجرور -ب قبل االسم المجرور -أ

 من خصائص. الجر

 الحروف -ج االفعال -ب االسماء -أ

 

 
 ورقة عمل

 الوظيفة النحوية  
 لجر بحرف الجرا
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 وأنت دون شك ناجحة إلنك مجتهدة.     معلمة المادة: فرح الِهْلَمانِي. ابنتي الغالية: النجاح يبدأ بخطوة..       

 

 

 أعربي الجمل اآلتية اعرابا تاما.

 توجه الباحث إلى المدينتين؟

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

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

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

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

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

 مررت بهذا.

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

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

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

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

 كتبت رسالة لك.

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

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

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

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

................................................................................................................... 
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 مبدعتي الجميلة اجيبي على اآلتي.

النهي هو:  -1

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

 حولي الجمل اآلتية إلى أسلوب نهي. -2

 اإلسراف في الماء.

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

 اهتم بصحتك.

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

 التأدب مع الوالدين.

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

  

 

 
 ورقة عمل

 األسلوب اللغوي  
 النهي.
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 .صغيرتي المبدعة ادخلي )ال الشمسية( على الكلمات اآلتية ثم اعيدي كتابتها -1

 ...........................................................................................لؤلؤ 

 لص............................................................................................

 

ثم الكلمات اآلتية على الالم المكسور(  –الكاف  –الفاء  –ادخلي أحد الحروف اآلتية )الباء  -2

 اعيدي كتابتها.

 القلعة. ........................................................................................................

 .البيت. .......................................................................................................

 الثرياء. ......................................................................................................

 السحاب. ......................................................................................................

 ثم اعيدي كتابتها.على الكلمات اآلتية الالم المكسور( ادخلي أحد الحروف اآلتية ) -1

 اللبن. ............................................................................................

 اللهفة. ...........................................................................................

 

 

 
 عملورقة 

 الظاهرة اإلمالئية
 رسم األسماء المبدوءة بالالم بعد دخول )ال( الشمسية عليها

رسم األسماء المبدوءة بـ)ال( بعد دخول الباء، الفاء، الكاف، الالم المكسورة 
 عليها.
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رقعة بخط ال لة التي أمامكمثم اكتبي الج ألنيقة امسكي بقلمك بطريقة صحيحة وجميلةاابنتي 

 .بخط جميل ومرتب حسب قواعد كتابة خط الرقعة

 

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

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

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

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

 

 

 

 
 ورقة عمل
 الرسم الكتابي

 كتابة الواو بخط الرقعة
 


