
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

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

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

 
 

 3تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 
 

 (ن 4: ) النَّصِّ َأْسَتْخِرُج ِمَن  .1
 فعــل معــــرب فعــل مبنـــــي احلـــــــال النعـــــــت

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

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

ُل اْلُجْمَلَة بِنَ ْعٍت ُمَناِسٍب  .2  (ن 1: ) ُأَكمِّ
 . ِإََل اْلَمْلَعبِ …………………………… َحَضَر اْلَفرِيَقاِن 

ُل اْلُجْمَلَة ِبَحٍال ُمَناِسٍب  .3  (ن 1: ) ُأَكمِّ
ُُ ِإََل السَّبُّوَرِة   . ..………………………………قَاَم َسِعيُد

ُُ ِفي النَّصِّ َأْعِرُب َما تَ  .4  (ن 4: ) ْحَتُه َخطُّ
 ……………………….……………………………………………………………………………………………………………: َكِبريٍة 

 ……………………….…………………………………………………………………………………………………………… :يـَْعَمُل 

 ……………………….…………………………………………………………………………………………………………… :ِاْستَـَفاَد 

 ……………………….…………………………………………………………………………………………………………… :َهـَذا 

 
 .……………………………: النقطـة

 
 ( ن 2: )  صِّ النَّ  نَ مِ  جُ رِ خْ تَ سْ أَ  .1

 …………….…………………………………………………………………………..…………………………………:    لِ اعِ فَ الْ  مَ سْ اِ 

 …………….……………………………………………………………………………………………………………:    ولِ عُ فْ مَ الْ  مَ سْ اِ 

 …………….……………………………………………………………..………………………………………………:     ةٍ ارَ شَ إِ  مَ سْ اِ 

 …………….……………………………………………………………………………………………………………:   ولٍ صُ وْ مَ  مَ سْ اِ 

 (ن 4: )ي  الِ التَّ  لَ وَ دْ جَ الْ  لُ مْ أَ  .2
 ْجَــــعَ  أْْجَــعَ  قــابلَ  استحمَّ  لــــــعْ فِ لْ اَ 

 .........………………… .........………………… .........………………… .........………………… لــاعِ فَ الْ  ــمَ سْ اِ 

 .........………………… .........………………… .........………………… .........………………… ـولعُ فْ مَ الْ  ــمَ سْ اِ 

 
 (ن 4: )  التَّالِيَّةَ  ةَ لَ مْ جُ الْ  لُ وِّ حَ أُ  .3

 . ـرْيِ َة السَّ كَ َر ي يُنظُِّم حَ ذِ الَّ  وَ هُ  يَّ طِ رْ ا الشُّ ذَ هَ 
 …………….……………………………………………………………………………………………………………      : املذكر املثىن

 …………….…………………………………………………………………………………………………………… :  املثىن املؤنث 

 …………….……………………………………………………………………………………………………………   :اجلمع املذكر 

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

 
 

 : إمضاء الويل 
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 التحويل



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ……………………………: التاريـخ     ..…….…………..………: االسم الشخصي
 .……………………………: النقطـة   ..………...………….……: االسم العائلي

 

 تــــصــحـــــــيــح

 3تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 
 

 (ن 4: ) َتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َأسْ  .1
 فعــل معــــرب ـيفعــل مبنـــ ـالاحلـــــ النعـــــــت

  يفيد / يعمل /  يساعد متعن / استيقظت / منت   نشيطا /  مبكرا  اجملتهد / كبرية / املنزلية 

 يتأتى/ نبدأ / يكون /  تستخدم أمت / استفاد  مقبال الطويل / املبكر/ جديدا 

ُل اْلُجْمَلَة بِنَ ْعٍت ُمَناِسٍب ُأكَ  .2  (ن 1: ) مِّ
 .ِإََل اْلَمْلَعبِ   اْلُمتَـنَـاِفَسـانِ َحَضَر اْلَفرِيَقاِن 

ُل اْلُجْمَلَة ِبَحٍال ُمَناِسٍب  .3  (ن 1: ) ُأَكمِّ
ُُ ِإََل السَّبُّوَرِة   . ُمْســرِعـا  قَاَم َسِعيُد

ُُ ِفي النَّصِّ  .4  (ن 4: ) َأْعِرُب َما َتْحَتُه َخطُّ
 نعت تابع ملنعوته يف اجلر  : َكِبريٍة 

 فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره   :يـَْعَمُل 

 فعل ماضي مبين على الفتح   :ِاْستَـَفاَد 

 رفع فاعلاسم اشارة مبين يف حمل    :َهـَذا 

 .……………………………: النقطـة       

 
 ( ن 2: )  صِّ النَّ  نَ مِ  جُ رِ خْ تَ سْ أَ  .1

   اْلُمْجَتِهدُ   ُمْقِبال    ُمَبكِّرا    :   لِ عِ افَ الْ  مَ سْ اِ 
َقنا    :   ولِ عُ فْ مَ الْ  مَ سْ اِ   ُمتـْ
 َذِلكَ   َهَذا :     ةٍ ارَ شَ إِ  مَ سْ اِ 
 اَلَِّذينَ   اَلَِّذي  :  ولٍ صُ وْ مَ  مَ سْ اِ 

 (ن 4: )ي  الِ التَّ  لَ وَ دْ جَ الْ  لُ مْ أَ  .2
 ْجَــــعَ  أْْجَــعَ  قــابلَ  استحمَّ  لــــــعْ فِ لْ اَ 

 َجـــاِمع ُُمِْمـــع ُمَقــاِبل ُمْسَتِحـم لــاعِ فَ الْ  ــمَ سْ اِ 

 َُمُْمــوع ـــعُُمْمَ  لُمَقــابَ  ـمُمْسَتحَ  ـولعُ فْ مَ الْ  ــمَ سْ اِ 

 
 (ن 4: )  التَّالِيَّةَ  ةَ لَ مْ جُ الْ  لُ وِّ حَ أُ  .3

 . ـرْيِ َة السَّ كَ َر ي يُنظُِّم حَ ذِ الَّ  وَ هُ  يَّ طِ رْ ا الشُّ ذَ هَ 
 . ـرْيِ َة السَّ كَ َر حَ  يُنظَِّمانِ  نِ اذَ لالَّ  ُُهَا انِ يَّ طِ رْ الشُّ  نِ َهَذا  :املثىن املذكر 
 . ـرْيِ َة السَّ كَ َر حَ  تـَُنظَِّمانِ  اللََّتانِ  ُُهَا َتانِ يَّ طِ رْ الشُّ  َهاتَانِ  : املثىن املؤنث 
 . رْيِ ـَة السَّ كَ َر حَ  ونَ يُنظِّمُ  نَ يذِ الَّ  ُهمْ  يُّونَ طِ رْ الشُّ  َهُؤاَلءِ   :اجلمع املذكر 
 . ـرْيِ َة السَّ كَ َر حَ  يُنظِّْمنَ  ِئيالال/  اللََّواِت  ُهنَّ  يَّاتُ طِ رْ الشُّ  َهُؤاَلءِ   :اجلمع املؤنث 

 : مالحظة 
 التراكيب

  نقطة لكل جواب صحيح 0.5  :التمرين األول 
  حيحـللجـواب الصنقطة  1  :التمرين الثاين 
  حيحـللجـواب الصنقطة  1  : التمرين الثالث 
 حيحـللجـواب الصنقطة  1  :  الرابعرين التم 

  الصرف و التحويل 
  نقطة لكل جواب صحيح 0.5  :التمرين األول 
  نقطة لكل جواب صحيح 0.5  :التمرين الثاين 
  لكل كلمة صحيحةنقطة  02.5  : التمرين الثالث 

 آداب إسالميــة

 التــــــــراكيــب

الصرف و 

 التحويل




