
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ……………………………: التاريـخ    ..……………………..………: االسم الشخصي

 .……………………………: النقطـة  ..…………………..…….……: االسم العائلي
 
 
 

 1تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 
 

 (ن  3: ) النَّصِّ ُجْمَلتَ ْيِن اْسِمَيتَ ْيِن َو أُبَ يُِّن اْلَخبَ َر َو نَ ْوَعُه   َأْسَتْخِرُج ِمنَ  .1
 نـوع اخلــرب اخلــــــــرب اجلملـــة االمسيـــــــــــة

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

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

يَ ْيِن  .2  (ن 2: ) َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِفْعَلْيِن اَلزَِمْيِن َو ِفْعَلْيِن ُمتَ َعدِّ
 …………………………………… …………………………………… ِفْعَلْْيِ اَلزَِمْْيِ 

يـَْْيِ ِفْعَلْْيِ ُمتَـ   …………………………………… …………………………………… َعدِّ

 

 (ن  2: )  َأبِْني الُجْمَلتَ ْيِن التَّالَِيتَ ْيِن لِْلَمْجُهول .3

 هولـــــاملبـــين للمج وماملبـــين للمعـــــل

 ………………………………………………………… .يـَْعُبُد اْلُمْسِلُم اهلَل ِِبُُشوٍع َو ِإْخاَلٍص 

 ………………………………………………………… .َتِحيَِّة اْلَمْسِجِد نـَْلَتزَِم بِ أََمَرنَا الرَُّسوُل أَْن 

 (ن  3: ) أعرب ما تحته خط في النص  .4

 ……………………….………………………………………………………………………………………………………:  املسـاجدُ 

 ……………………….…………………………………………………………………………………………………………… : دُ ـيـَْعبُ 

 ……………………….……………………………………………………………………………………..……………………… :اْلُقْرآنَ 

 
 .……………………………: النقطـة

 
 ( ن  4: ) َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ  .5
 معتليـن ـنفعلي صحيحيـن ـنفعلي  مـزيديـن ـنفعلي جمــردينـن فعلي

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

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

 

 (ن  3: )  ي األَفْ َعاَل التَّالِيََّة لِْلَمْجُهولَ َأبْنِ  .6
ـُلوا يَـْفَتُحـونَ  وملين للمعاملب  مجَــــعَ  يـَْلتَـزِمُ  َعـلَّــْمتِ  نَـْستَـْعِمـلُ  َسـجَّ

 ..…………… ..…………… ..…………… ..…………… ..…………… ..…………… هولين للمجاملب

 

 (ن  3: ) أحول الجملة التالية  .7
ُُ بَِعَمِلهِ الشُّْرِطيُّ ُمهْ   . َتمُّ

 …………….……………………………………………………………………………………………………………      :املثىن املذكر 

 …………….………………………………………………………………………………………………………… :  املؤنث  املفرد

 …………….…………………………………………………………………………………………………………… :اجلمع املؤنث 

 
 

 : إمضاء الويل 
 مبسم هللا الرحمن الرحي
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 ……………………………: التاريـخ    ..……………………..………: االسم الشخصي

 .……………………………: النقطـة  ..…………………..…….……: االسم العائلي
 
 

 تـــصحــيــــــــــــــــــــــــح

 1تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 
 

 (ن  3: ) َلتَ ْيِن اْسِمَيتَ ْيِن َو أُبَ يُِّن اْلَخبَ َر َو نَ ْوَعُه  َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ُجمْ  .1
 نـوع اخلــرب اخلــــــــرب اجلملـــة االمسيـــــــــــة

 شبــه مجلـة نِ اكِ مَ الَ  فُ رَ شْ أَ  نِ اكِ مَ الَ  فُ رَ شْ أَ  دُ اجِ سَ مَ الْ 
 
ُ
 مجلـة فعليــة هُ بَّ رَ  دُ بُ عْ يَـ  هُ بَّ رَ  دُ بُ عْ يَـ  مُ لِ سْ امل

يَ ْيِن أَ  .2  (ن 2: ) ْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِفْعَلْيِن اَلزَِمْيِن َو ِفْعَلْيِن ُمتَ َعدِّ
 صلى /جل / عز  ِفْعَلْْيِ اَلزَِمْْيِ 

يـَْْيِ   نلتزم / أمر/ جيب / نتحلى / ينبغي / علم  /يتلو / يعبد  ِفْعَلْْيِ ُمتَـَعدِّ
 (ن  2: )  ولَأبِْني الُجْمَلتَ ْيِن التَّالَِيتَ ْيِن لِْلَمْجهُ  .3

 هولـــــاملبـــين للمج وماملبـــين للمعـــــل

 .ِِبُُشوٍع َو ِإْخاَلٍص  اهللُ ُد يـُْعبَ  .يـَْعُبُد اْلُمْسِلُم اهلَل ِِبُُشوٍع َو ِإْخاَلٍص 

 .ْلَمْسِجِد َتِحيَِّة اأَْن نـَْلَتزَِم بِ نَا رْ مِ أُ  .َتِحيَِّة اْلَمْسِجِد أََمَرنَا الرَُّسوُل أَْن نـَْلَتزَِم بِ 

 (ن  3: ) أعرب ما تحته خط في النص  .4
 . مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره :  املسـاجدُ 

 .فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره    : دُ ـيـَْعبُ 

 .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره    :اْلُقْرآنَ 

 
 .……………………………: النقطـة

 
 ( ن  4: ) لنَّصِّ َأْسَتْخِرُج ِمَن ا .5
 معتليـن ـنفعلي صحيحيـن ـنفعلي  مـزيديـن ـنفعلي جمــردينـن فعلي

/ يتلو / يعبد  / جل/ عز
 أمر / جيب 

/ نتحلى  /ينبغي / عّلم 
 نصلي/ نلتزم 

/  أمر / يعبد  / جل/ عز 
 نلتزم /عّلم 

 /ينبغي /جيب  /يتلو 
  نصلي /نتحلى 

 (ن  3: )  يََّة لِْلَمْجُهولَ َأبِْني األَفْ َعاَل التَّالِ  .6
ـُلوا يَـْفَتُحـونَ  وملين للمعاملب  ـــعَ مجََ  ْلتَـزِمُ ـيَ  َعـلَّــْمتِ  نَـْستَـْعِمـلُ  َسـجَّ

 ـــعَ مجُِ  مُ ْلتَـزَ ـيُ  ــْمتِ ـلِّ عُ  ـلُ ـْستَـْعمَ نُ  ـُلواـجِّ سُ  ـْفَتُحـونَ يُ  هولين للمجاملب

 (ن  3: ) أحول الجملة التالية  .7
ُُ بَِعَمِلهِ الشُّْرطِ   . يُّ ُمْهَتمُّ

 . َمابَِعَمِلهِ  ُمْهَتمَّانِ  الشُّْرِطيَّانِ   :املثىن املذكر 
ُُ  الشُّْرِطيَّةُ   :  املؤنث  املفرد ُة  . بَِعَمِلَها ُمْهَتمَّ

ُُ  الشُّْرِطيَّاتُ   :اجلمع املؤنث   . بَِعَمِلِهنَّ  ُمْهَتمَّاُت
 : مالحظة 

  ب صحيحنقطة لكل جوا 5.0  :التمرين الول 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0  :التمرين الثاين 
  نقطة لكل جواب صحيح    1  : التمرين الثالث 
  نقطة لكل جواب صحيح    1  : التمرين الرابع 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0  :التمرين اخلامس 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0 : السادسالتمرين 
  نقطة لكل جواب صحيح    1  : السابعالتمرين 

 آداب إسالميــة

 التــــــــراكيــب

الصرف و 

 التحويل




