
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

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

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

 2تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 
 

 (ن  4: ) َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّص   .1
 نـوع اخلــرب خبــــــــــره امســــــه حلريفالناسخ ا

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

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

 نـوع اخلــرب خبــــــــــره امســــــه الناسخ الفعلي

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

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

 (ن 2: ) َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّص   .2
 …………………………………… …………………………………… مفعول مطلــق

 …………………………………… …………………………………… مفعول ألجلــه

 

 (ن  4: ) أْعِرب  .3
 ……………………….………………………………………….………………………………………………………………: َطَمـعاً 

 ……………………….…………………………………………………………………………………………………………… :ِاْرتَِباطاً 

 ……………………….……………………………………………………………………………………..……………………… :األَنـَْهارَ 

 ……………………….……………………………………………………………………………………..………………… :ت  التََّجمَُّعا
 .……………………………: النقطـة

 
 ( ن  4(: ) َضِمير َنْصب / َضِمير رَْفع ) ُأَسم ي الضَِّميَر الُمتَِّصَل َو أُبَ ي ُن نَ ْوَعُه  .4

 نوعــــه الضميـر املتصـل اجلـــــــــــــمل

 …………………… …………………… َغـاَدر وا اْلَمـَحطَـَّة بَـاِكراً 

 …………………… …………………… َسلََّمِِن َسـاِعي اْلبَـرِيِد رَِساَلًة 

 …………………… …………………… َشـارَْكـَن يف ََحْلَـِة َنظَـاَفِة احْلَـي  

َمـِة الصُّــف وفِ   …………………… …………………… َأْجَلَسَك اْلم َعل م  يف م َقـد 

 

َفِصالً ُمنَ  .5  (ن  4: )اِسباً ِلُكل  ُجْمَلٍة  ُأِضيُف َضِميراً ُمن ْ
 .ي طَاِلع  ِقصًَّة رَائَِعًة .  …………
 .تـَتَـَهاَوِننَي يف ِإْْنَاِز َواِجَباِتِك اْلَمْدَرِسيَِّة .  …………
 .َسافـَر وا َشْهراً َكاِمالً .  …………
 .ََتْص ْلَن َعَلى َجائَِزٍة قـَي َمٍة .  …………

 (ن  2: ) َحَسَب الضََّمائِرِ  ُأَحو ُل اْلُجْمَلَة التَّالِيَّةَ  .6
 .َساَهَم يف ََحَْلِة التََّضام ِن َمَع اْلف َقرَاِء 

 …………….……………………………………………………………………………………………………………      :ه ـَما 

 ……………….………………………………………………………………………………………………………… :  ه ـنَّ 

 
 :إمضاء الويل 
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 ……………………………: التاريـخ    ..……………………..………: صياالسم الشخ

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

 تـــصحــيــــــــــــــــــــــــح

 2تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 

 (ن  4: ) َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّص   .1
 نـوع اخلــرب خبــــــــــره امســــه ريفالناسخ احل
 شبـه مجلــة َكاَنْت بِالن ْسَبِة إِلَْيِه اْلِميَّاَه الَِِّت يـَْرِوي ِِبَا َعَطَشه   األنـَْهارَ  أَنَّ 
 مجلة فعليــة يـَْنَتِقل  َمَع اإلْنَساِن يف ك ل  ََتَرَُّكاتِهِ  َشْيئاً  َلَعلَّ 
 مجلة فعليــة َأَخَذ ي ِسيء  إِلَيـَْها ــه   َلِكنَّ 

 

 نـوع اخلــرب خبــــــــــره امســــــه الناسخ الفعلي
 مجلة فعليــة ي ِقيم  َعَلى َحافَاِت ََمَارِي اْلِميَّاهِ  اإلْنَسان   َكانَ 

 لــةشبـه مج بِالن ْسَبِة إِلَْيِه اْلِميَّاَه الَِِّت يـَْرِوي ِِبَا َعَطشَ  ضمـــري َكاَنتْ 
 مــــفرد َمْسَلكاً لَِقَوارِبِهِ  ضمـــري َصاَرتْ 

 مجلة فعليــة تـَتَـَوسَّع  َأْكثـََر ِمْنَ نِضريَِِتَا اجْلَبَِليَّةِ  التََّجمَُّعات   َماانـَْفكَّتِ 
 

 (ن 2: ) َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّص   .2
 اْرتَِباطاً  تـََقدُّماً  مفعول مطلــق
 ََبْثاً  َطَمعاً  مفعول ألجلــه

 

 (ن  4: ) أْعِرب  .3
 .مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  : َطَمـعاً 
 .مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره   :ِاْرتَِباطاً 
 .اسم أن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره   :األَنـَْهارَ 

 .اسم ماانفك مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :التََّجمَُّعات  
 .……………………………: طـةالنق

 
 ( ن  4(: ) َضِمير َنْصب / َضِمير رَْفع ) ُأَسم ي الضَِّميَر الُمتَِّصَل َو أُبَ ي ُن نَ ْوَعُه  .4

 نوعــــه الضميـر املتصـل اجلـــــــــــــمل
 ضمـري رفـــع واو اجلماعة َغـاَدر وا اْلَمـَحطَـَّة بَـاِكراً 
 ضمـري نــصب ياء املتكلم َسالَةً َسلََّمِِن َسـاِعي اْلبَـرِيِد رِ 

 ضمـري رفـــع نون النسوة َشـارَْكـَن يف ََحْلَـِة َنظَـاَفِة احْلَـي  
َمـِة الصُّــف وفِ   ضمـري نــصب كاف املخاطب َأْجَلَسَك اْلم َعل م  يف م َقـد 

 

َفِصالً ُمَناِسباً ِلُكل  ُجْمَلٍة   .5  (ن  4: )ُأِضيُف َضِميراً ُمن ْ
 .ي طَاِلع  ِقصًَّة رَائَِعًة  هو 

 .أَْنِت  تـَتَـَهاَوِننَي يف ِإْْنَاِز َواِجَباِتِك اْلَمْدَرِسيَِّة 
 .ه ْم َسافـَر وا َشْهراً َكاِمالً 

َّ  ََتْص ْلَن َعَلى َجائَِزٍة قـَي َمٍة   .أَنـُْت 
 (ن  2: ) ُأَحو ُل اْلُجْمَلَة التَّالِيََّة َحَسَب الضََّمائِرِ  .6

 .يف ََحَْلِة التََّضام ِن َمَع اْلف َقرَاِء  َساَهمَ 
 .َساََهَا يِف ََحَْلِة التََّضام ِن َمَع اْلف َقرَاِء  :ه ـَما 

 .َساََهَْن يف ََحَْلِة التََّضام ِن َمَع اْلف َقرَاِء : ه ـنَّ 

 : مالحظة 
  نقطة لكل جواب صحيح 52.0  :التمرين األول 
  ل جواب صحيحنقطة لك 520  :التمرين الثاين 
  نقطة لكل جواب صحيح    1  : التمرين الثالث 
  نقطة لكل جواب صحيح   520  : التمرين الرابع 
  نقطة لكل جواب صحيح 1  :التمرين اخلامس 
  نقطة لكل جواب صحيح 1 :التمرين السادس 

 ـــــــراكيــبالتـ

 آداب إسالميــة

الصرف و 

 التحويل




