
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

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

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

 

 4تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 
 

 (ن  3: ) ارَِعَة اْلَمْنُصوبََة َو اْلَمْجُزوَمَة َو ُأْدرُِجَها ِفي اْلَجْدَولِ َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ األَفْ َعاَل اْلُمضَ  .1
 أََداُة اْْلَــْزم اْلِفْعُل اْلُمَضارُِع اْلَمْجُزوم أََداُة النَّْصـب اْلِفْعُل اْلُمَضارُِع اْلَمْنُصوب

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

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

ِر السَّ  .2  (ن  4: ) اِلمِ َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ اْسَمْيِن َعَلى ِصيَغِة اْلُمثَ نَّى َو اْسَمْيِن َعَلى ِصيَغِة َجْمِع اْلُمذَكَّ
ُــثـَنَّـى

 ِإْعـــــرَابُـهُ  ََجِْع اْلُمذَكَِّر السَّالِِ  ِإْعـــــرَابُـهُ  امل

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

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

 (ن  3: ) َأْعِرُب َما  يَِلي  .3
 ……………………….……………………………………………………………………………………………………………: َلْ 

 ………………….…………………………………………………………………………………………………………… :َيْسَتِطْع 

 ………………….………………………………………………………………………………………………………… :اْلَقَرِويَّاِن 

 …………………….…………………………………………………………………………………………………………… : أَْن 

 ……………………….……………………………………………………………………………………………………………: ُُيِْمَدا 

 ……………………….…………………………………………………………….……………………………………………… :اللََّهَب 

 
 .……………………………: النقطـة

 
 (ن  2: ) فَ ْيِن بِاالَضاَفِة  َو اْسَمْيِن ُمَعرَّ " ال" َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ اْسَمْيِن ُمَعرَّفَ ْيِن ب   .1

 ..……………………… ..………………………  :" ال" اْْسَْْيِ ُمَعرَّفـَْْيِ بـ 

 ..……………………… ..………………………  :اْْسَْْيِ ُمَعرَّفـَْْيِ بِاالَضاَفِة 

 (ن  1: )َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ  .2
  ..………………………  :ِفْعـل ُمَضـعَّف 

  ..………………………  :ِفْعـل َأْجـَوف 

 (ن  4: ) ِفي اْلُمَضارِِع َحَسَب الضََّمائِِر " َوَجَد " َصرُِّف اْلِفْعَل أُ  .3

 .…………………حنن  .………….………أنتم      .…………………أنِت .            ………..…………أَنا 

 .…………………أننت  .………….………هي      .…………………هن .            ………..…………مها 

ُل اْلُجْمَلَة التَّالِيََّة  .4  (ن  3)  :ُأَحوِّ
 .بَاَع اْلَكسَّاُب َغَنَمُه َو َعدَّ نـُُقوَدُه 

 …………….……………………………………………………………………………………………………………      :أَنـا 

 …………….…………………………………………………………………………………………………………… :  أنتم 

 …………….…………………………………………………………………………………………………………… :هن 

 
 

 : إمضاء الويل 
 

 

 التــــــــراكيــب

الصرف و 

 التحويل



 الرحمن الرحيم بسم هللا
 

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

 

 تــــصــحـــــــيــح

 4تقويم كتابي في مكون التراكيب و الصرف و التحويل 
 
 

 .……………………………: النقطـة
 
 

 (ن  3: ) األَفْ َعاَل اْلُمَضارَِعَة اْلَمْنُصوبََة َو اْلَمْجُزوَمَة َو ُأْدرُِجَها ِفي اْلَجْدَولِ َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ  .1
 أََداُة اْْلَــْزم اْلِفْعُل اْلُمَضارُِع اْلَمْجُزوم أََداُة النَّْصـب اْلِفْعُل اْلُمَضارُِع اْلَمْنُصوب

ـْر  َكـــيْ  ُُيِْمــُدوا  ـــمْ لَ  تَـتـُْركْ / يـَتَـَأخَّ
 لَـــمْ  تـَتَــَوقَـّفْ  أَنْ  يَـــْحُدثَ 

اِلمِ  .2 ِر السَّ  (ن  4: ) َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ اْسَمْيِن َعَلى ِصيَغِة اْلُمثَ نَّى َو اْسَمْيِن َعَلى ِصيَغِة َجْمِع اْلُمذَكَّ
ُــثـَنَّـى

 ـهُ ِإْعـــــرَابُ  ََجِْع اْلُمذَكَِّر السَّالِِ  ِإْعـــــرَابُـهُ  امل

 مضاف إليه جمرور بالياء و النون  اْلَفالَِّحْيَ  اسم جمرور بالياء و النون ألنه مثىن اْلَمـْخَزنـَْْيِ 
 اسم  جمرور بالياء و النون النَّاِئِحْيَ  نعت تابع ملنعوته يف اْلر اَْلُمَجاِوَرْينِ 

 (ن  3: ) َأْعِرُب َما  يَِلي  .3
 أداة جزم   : َلْ 

 مضارع جمزوم بالسكون فعل  : َيْسَتِطْع 
 فاعل مرفوع باأللف و النون ألنه مثىن  : اْلَقَرِويَّاِن 

  حرف و نصب و مصدر   :  أَْن 
 .و الفاعل ضمري مسترت تقديره مها " أن " فعل مضارع منصوب بـ   : ُُيِْمَدا 
 .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره   : اللََّهَب 

 
 

 .……………………………: النقطـة
 

 

 (ن  2: ) َو اْسَمْيِن ُمَعرَّفَ ْيِن بِاالَضاَفِة  " ال" َأْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ اْسَمْيِن ُمَعرَّفَ ْيِن ب   .1
   … القرية اجملاوران املخزنان :" ال" اْْسَْْيِ ُمَعرَّفـَْْيِ بـ 

  هناية ألسنة َجوع سكان  :اْْسَْْيِ ُمَعرَّفـَْْيِ بِاالَضاَفِة 
 (ن  1: )ِمَن النَّصِّ  َأْسَتْخِرجُ  .2

   شب :ِفْعـل ُمَضـعَّف 

  تعود :ِفْعـل َأْجـَوف 
 (ن  4: ) ِفي اْلُمَضارِِع َحَسَب الضََّمائِِر " َوَجَد " ُأَصرُِّف اْلِفْعَل  .3

 َنَِدُ حنن  َتَُِدونَ أنتم      َتَِِدينَ أنِت    َأِجدُ أَنا 

 َتَِْدنَ نت أن  َتَِدُ هي       َيَِْدنَ هن     َيََِدانِ مها 

ُل اْلُجْمَلَة التَّالِيََّة  .4  (ن  3: ) ُأَحوِّ
 .بَاَع اْلَكسَّاُب َغَنَمُه َو َعدَّ نـُُقوَدُه 

 .   أَبِيُع َغَنِمي َو أَُعدَّ نـُُقوِدي :   أَنـا 
 تَِبيُعوَن َغَنَمُكْم َو تـَُعدَّوَن نـُُقودَُكمْ  :   أنتم 
 نـُُقوَدُهنَّ  يَِبْعَن َغَنَمُهنَّ َو يـَْعُدْدنَ  :   هن 

 
 

 : مالحظة 
 التراكيب

  لكل أداة صحيحة  0..5نقطة لكل فعل صحيح و  5.0  :التمرين األول. 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0  :التمرين الثاين 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0  : التمرين الثالث 

  الصرف و التحويل 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0  :التمرين األول 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0  :التمرين الثاين 
  نقطة لكل جواب صحيح 5.0  : التمرين الثالث 
  نقطة لكل كلمة حمولة بشكل صحيح 0..5  : التمرين الرابع 

 التــــــــراكيــب

الصرف و 

 التحويل




