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املس ُ

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الشخصي:
االسم العائلي:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………..……………………..

التاريـخ :

……………………………

يـَ ْعبُـ ُد :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……..…………………..…….

النقطـة:

…………………………….

الْ ُق ْرآ َن:

……………………………………………….……………………………………………………………………………………..
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التــــــــراكيــب
.1

النقطـة:

…………………………….

اس ِميَتَ يْ ِن َو أُبَيِّ ُن الْ َخبَ َر َو نَ ْو َعهُ  3 ( :ن )
ِج ِم َن الن ِّ
َّص ُج ْملَتَ يْ ِن ْ
أْ
َستَ ْخر ُ
اجلمل ــة االمسي ـ ـ ـ ـ ــة

اخلـ ـ ـ ــرب

……………………………………........................................

…………………...................

………………...............

…………………...............……………...............................

…………………...................

………………….............

.2

ْي ُمتَـ َع ِّديـَ ْ ِ
فِ ْعلَ ْ ِ
ْي

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

ِ
الج ْملَتَ ْي ِن التَّالِيَتَ ْي ِن لِل َْم ْج ُهول  2 ( :ن )
أَبْني ُ
املب ــين للمع ـ ــلوم

املب ــين للمجـ ـ ـهول

وع َو إِ ْخالَ ٍ
ص.
يـَ ْعبُ ُد الْ ُم ْسلِ ُم اهللَ ِِبُ ُش ٍ

…………………………………………………………

ول أَ ْن نـَلْتَ ِزَم بِتَ ِحيَّ ِة الْ َم ْس ِج ِد .
الر ُس ُ
أ ََمَرنَا َّ

…………………………………………………………

.4

أعرب ما تحته خط في النص  3 ( :ن )

الصرف و
التحويل

فعليـن جمــردين

فعليـن مـزيديـن

فعليـن صحيحيـن

فعليـن معتليـن

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

.6

ول  3( :ن )
ال التَّالِيَّةَ لِل َْم ْج ُه َ
أَبْنِي األَف َْع َ

املبين للمعلوم

املبين للمجهول
.7

َّص فِ ْعلَ ْي ِن الَ ِزَم ْي ِن َو فِ ْعلَ ْي ِن ُمتَ َعدِّيَ ْي ِن 2 ( :ن )
ِج ِم َن الن ِّ
أْ
َستَ ْخر ُ
ْي الَ ِزَم ْ ِ
فِ ْعلَ ْ ِ
ْي

.3

نـوع اخلــرب

َّص 4 ( :ن )
ِج ِم َن الن ِّ
أْ
َستَ ْخر ُ

النقطـة:

…………………………….

يـَ ْفتَ ُحـو َن

……………..

ـجـلُوا
َس َّ

……………..

ـستَـ ْع ِم ُـل
نَ ْ
……………..

عـلَّــم ِ
ت
َ ْ
……………..

يـَْلتَـ ِزُم
……………..

مجَ ـ َـع
……………..

أحول الجملة التالية  3 ( :ن )

الش ُّْر ِط ُّي ُم ْهتَ ُّم ُُ بِ َع َملِ ِه .
املثىن املذكر …………….…………………………………………………………………………………………………………… :
املفرد املؤنث :

……………………………………………………………………………………………………………………….

اجلمع املؤنث :

………………………………………………………………………………………………………………………….

إمضاء الويل :
بسم هللا الرحمن الرحيم

االسم الشخصي:
االسم العائلي:

………..……………………..

التاريـخ :

……………………………

……..…………………..…….

النقطـة:

…………………………….

تـــصحــيــــــــــــــــــــــــح
تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 1
التــــــــراكيــب
.1

النقطـة:

…………………………….

اس ِميَتَ ْي ِن َو أُبَيِّ ُن الْ َخبَ َر َو نَ ْو َعهُ  3 ( :ن )
ِج ِم َن الن ِّ
َّص ُج ْملَتَ ْي ِن ْ
أْ
َستَ ْخر ُ

.3

اجلمل ــة االمسي ـ ـ ـ ـ ــة
الْمس ِ
ف الََماكِ ِن
ف الََماكِ ِن
أَ ْشَر ُ
اج ُد أَ ْشَر ُ
ََ
يـَ ْعبُ ُد َربَّ ُه
امل ْسلِ ُم يـَ ْعبُ ُد َربَّ ُه
ُ
َّص فِ ْعلَ ْي ِن الَ ِزَم ْي ِن َو فِ ْعلَ ْي ِن ُمتَ َعدِّيَ ْي ِن 2 ( :ن )
ِج ِم َن الن ِّ
أَ ْستَ ْخر ُ
ْي الَ ِزَم ْ ِ
فِ ْعلَ ْ ِ
عز  /جل  /صلى
ْي
ْي ُمتَـ َع ِّديـَ ْ ِ
فِ ْعلَ ْ ِ
يعبد  /يتلو  /علم  /ينبغي  /نتحلى  /جيب  /أمر  /نلتزم
ْي
ِ
الج ْملَتَ ْي ِن التَّالِيَتَ ْي ِن لِل َْم ْج ُهول  2 ( :ن )
أَبْني ُ
املب ــين للمجـ ـ ـهول

املب ــين للمع ـ ــلوم
وع َو إِ ْخالَ ٍ
ص.
يـَ ْعبُ ُد الْ ُم ْسلِ ُم اهللَ ِِبُ ُش ٍ

وع َو إِ ْخالَ ٍ
ص.
يـُ ْعبَ ُد اهللُ ِِبُ ُش ٍ

ول أَ ْن نـَْلتَ ِزَم بِتَ ِحيَّ ِة الْ َم ْس ِج ِد .
الر ُس ُ
أ ََمَرنَا َّ

أُِم ْرنَا أَ ْن نـَْلتَ ِزَم بِتَ ِحيَّ ِة الْ َم ْس ِج ِد .

 .4أعرب ما تحته خط في النص  3 ( :ن )
ـاجد  :مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره .
املس ُ
يـَ ْعبُـ ُد :

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره .

الْ ُق ْرآ َن:

مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .

نـوع اخلــرب
شبــه مجلـة
مجلـة فعليــة

الصرف و
التحويل

فعليـن جمــردين

فعليـن مـزيديـن

فعليـن صحيحيـن

فعليـن معتليـن

عز /جل  /يعبد  /يتلو /
جيب  /أمر

علّم  /ينبغي  /نتحلى /
نلتزم  /نصلي

عز /جل  /يعبد  /أمر /
علّم  /نلتزم

يتلو  /جيب /ينبغي /
نتحلى  /نصلي

ول  3( :ن )
ال التَّالِيَّةَ لِل َْم ْج ُه َ
 .6أَبْنِي األَف َْع َ
ـجـلُوا
يـَ ْفتَ ُحـو َن
املبين للمعلوم
َس َّ
املبين للمجهول يـُ ْفتَ ُحـو َن

اخلـ ـ ـ ــرب

.2

.5

َّص 4 ( :ن )
ِج ِم َن الن ِّ
أْ
َستَ ْخر ُ

النقطـة:

…………………………….

.7

ـجـلُوا
ُس ِّ

ـستَـ ْع ِم ُـل
نَ ْ
ـستَـ ْع َم ُـل
نُ ْ

عـلَّــم ِ
ت
َ ْ

يـَلْتَـ ِزُم

َمجَـ َـع

عـلِّــم ِ
ت
ُ ْ

يـُلْتَ َـزُم

ُِ
مج ـ َـع

أحول الجملة التالية  3 ( :ن )

الش ُّْر ِط ُّي ُم ْهتَ ُّم ُُ بِ َع َملِ ِه .
ان مهتَ َّم ِ
ِ ِ
ان بِ َع َملِ ِه َما .
املثىن املذكر :
الش ُّْرطيَّ ُ ْ
الش ُّْر ِطيَّةُ ُم ْهتَ َّمةُ ُُ بِ َع َملِ َها .
املفرد املؤنث :
ِ
ات ُُ بِ َع َملِ ِه َّن .
ات ُم ْهتَ َّم ُ
اجلمع املؤنث  :الش ُّْرطيَّ ُ
مالحظة :









 5.0نقطة لكل جواب صحيح
التمرين الول :
 5.0نقطة لكل جواب صحيح
التمرين الثاين :
 1نقطة لكل جواب صحيح
التمرين الثالث :
 1نقطة لكل جواب صحيح
التمرين الرابع :
 5.0نقطة لكل جواب صحيح
التمرين اخلامس :
التمرين السادس  5.0 :نقطة لكل جواب صحيح
 1نقطة لكل جواب صحيح
التمرين السابع :

