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 -األلف اللّيّنة ـــ همزتا الوصل والقطع   - رفع الفعل المضارع - الماضيإعراب الفعل الدروس: 

  بيقصيدة أ – الهمزة المتوّسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ أمثلة تطبيقيّة1

 لم يتصل به شيء
 .(َس ِمعَ س ِمع ْتَ/ََ)َأخيَقّصةًَمسلّيةً..ََسمعَ *

ق اَ/ََالُشْرطيّانَالُمجرم .َالحق اَ*َ قَ )الح  َ.(َالح 

َاتّصلت به ألف االثنْين

ق ا)َ.َالُمجرم .الحق ا*َالُشْرطيّانَ َ(َالح  ق  َ./َالح 

َ.(عاد ت ا)عاد ْتَ/ََسعيدتْينَبماَفعلت ا..َعادت ا*الفتاةَُوليلىَ.

َ.(َس ِمع ا/ََس ِمعَ )َقّصةًَمسلّيةً. .سمع اَ*َأخيَوأْختيَ

َ

 تاء التّأنيثاتصلت به 

(َعاد تَْ...َلْيلىَسعيدةًَبماَفعلت.َ)عادت*... َ./َعادَ 
 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي األول 

 مذكرة مراجعة

 

   GRADE 6                                      لسادسا : الصف

 السنة الدراسية ARABIC                                      اللغة العربية : املادة

 فرجاني رّوافي :املعلم 2018-2019

َيدّلَعلىَحدوثَعملَفيَالّزمنَالماضى.َالفعل الماضيـَ

 ـَيُْبنىَالفعلَالماضيَفيَاألْصِلَعلىَالفتحَالّظاهرَعلىَآخرهَإذا:

َلم يتّصل به شْيء • ج  ر  دَُس ِعيداً.:َخ   أ ْحم 

ْتَلْيلىَسعيدةً.اتّصلت به تاء التّأنيث :  • ج  ر  َخ 

اَس عيد ْين.َاتّصلت به ألف االثنْين • ج  ر  َ:َأحمدَولْيلىَخ 
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 ـ أستخرُج الفعل في الجمل التّالية ثّم أعربه انطالقا من المعطيات التالية: 2

َالّضّمة(.َ–الكسرةََ–مبنيَعلىَالفتْح(َ/َ)َعالمةَبنائه:َالفتحةََ–منصوبََ–أمر(َ/َ)َمرفوعََ-مضارعََ–)ماٍضََ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َعلىَحدٍثَيحصُلَفيَالحاضرَأوَفيَالمستقبلََوَيُرفعَالفعلَالمضارعَبـ:َالفعل المضارع  َيدلُّ

َالّضّمةَالظاهرةَعلىَآخره:َأناَأسمُع/هوَيسمُع.َ–

ةَالمقدّرةَعلىَاأللفَللتعّذر:أناَأْبق ى/َهوَيْبق ىَ- مَّ َالضَّ

َأْرميَ/هوَي ْدعوَالضّمةَالمقّدّرةَعلىَالياءَوَالواوَللّثقل:أنا-

َ.ـَثُبوتَالنّونَمعَاألْفعالَالخمسة:َهماَيلعباِن/أْنِتَتلعبينَ 

 1( أضع خّطا تحت األفعال المضارعة كما في المثال:

 ☺أعتمد حروف المضاَرَعِة : نــ   / أ  / يـــ / ت )نَأْيُت(

َالكريُمَوَالَينتظُرَمقابالً.َيُعطي -

َ.نْدنووَمنَالنجوِمََنسعىإلىَالعلياِءَ -

.َيشربََُ- المريُضَالدّواء   

َالطالُّبَإلىَالمدرسِة.َيمشي -

 

 الجمل

 

 الفعل الماضي

 

 إعرابه

َاأل ْوالدَُطائرةًَورقِيّةً. ن ع  ن عَ َص  َعلىََص  َمبنّي َماٍض فعٌل

َوعالمةَبنائهَالفتحةَ الفتحِ

َ.علىَآخره

َ َفيَحلّق ْت ً َعاليا الّطائِرةُ

َالّسماء.

َعلىََحلّق تَْ َمبنّي َماض فعل

َالتاءَ َبه َاتصلت السكون

َالمتحركة.

َفيَ ا ح  َنج  الّصديقان

َاالختبار.

َعلىََ.نجحا َمبنّي َماٍض فعٌل

َوعالمةَبنائهَالفتحةَ الفتحِ

َ.علىَآخره

. الّرُجُلَالشُّجاُعَالغ ريق  َعلىََانقذ ََأْنقذَ  َمبنّي َماٍض فعٌل

َوعالمةَبنائهَالفتحةَ الفتحِ

َ.علىَآخره
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َفيَالحديقة.َألهوأناََ-

 ( أَعّوُض "أخي" بالضمائر المنفصلة المذكورة فيما يلي وأَغيُّر ما يجُب تَغييره:2

ِلِه.إلىَأخيَ*يسعىَ َالنّجاحَِفيَع م 

َ...أسعىَإلىَالنجاحَفيَعمليَأنا*َ

َنسعىَإلىَالنجاحَفيَعملنا.َنحن*ََ

َ.تسعىَإلىَالنجاحَفيَعملكَأنتَ *َ

َتسعيانَإلىَالنجاحَفيَأعمالكما.َأنتما*َ

ا  في األسماء؟ كتب األلف اللينة قائمة  متى ت   -  يعلو ←الع ال  -إذا كان أصل ها واو 

 إذا كان أصلها ياء   شكل الياء في األسماء؟ ىكتب األلف اللينة مقصورة علمتى ت   -

 ي ْؤذي ← األذى

 الجملة
الكلمة التي 

 تنتهي باأللف

نوع الكلمة 

 )اسم/فعل(

كيفية رسم 

 (                                      ــا ىاأللف )

َمنَطلبَالعالَسهرَاللياليََ-أََ

َشذاَالوردَطيبَ.َ-َََ

َ.إنَالهدىَهدىَهللاَ-ب 

َأبعدَاألذىَعنَجاركَ.َ -

َسلوىَفتاةَمؤدبةَ.َ-جََ

األوروبيَبينََيقعَالمستشفى -

َ.رفحخانَيونسَو

َ.الضمائرَمراياَأصحابهاَ-د َ

َ.يايترفّعَالمؤمنَعنَالدنَ -

َ.باريسَعاصمةَفرنساَ-هـََ

منننَمنندنَفلسننطينَالسنناحليةَ -

 حيفا.

مرايننننننناََ-شنننننننذا

َ-فرنسننناَ-الننندنيا

َ-حيفا

–هنندىََ-الهنندى

َ-سننننننننننننننننننننننلوى

َ-المستشفى

َ-اسنمَ-فعل

َ-اسننمَ-اسننم

َاسم.

َ-اسمَ-اسم

َاسمَ-اسمَ

َـــــا

َ

َ

َى
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َاستخرجَاألفعالَالتيَتنتهيَبألفَلينةَفيَالجملَالتاليةَوبينَنوعَاأللف: -أ

َالوطنَأبناءهَفلبىَالجميعَالنداء.نادىَ -1

َ)ى(َ.فلبىَ-نادىَ

َوالنجمَإذاَهوى،َماَضلَصاحبكمَوماَغوى.َ -2

َ)ى(َ...َغوىَ-هوى

 ن ماَ:لقا،َون ماَجسما،َوذ كاَعقالسماَمحمدَخَ-3

 )ـــا(. ذكاَ-سما

َ:َأكمل الجمل التالية بالكلمة المناسبة  /3

َتالَ/َامتطىَ/ََعفا

ةَجوادهَ.ََََََََََََََََامتطى َالفارسَصْهو 

َالمقرُئَآياتَمنَالذكرَالحكيم.َََ……………َتال

َهللاَعنَالتائبينَ.ََََََََََََََََ……………َعفا

َأكملَالفقرةَالتاليةَبالكلمةَالتيَتسمعهاَمنَالمعلمَ:َ-د

 هوىََ/انتهى/َمشىَ/َدنا

َعصفوراَقدَ...... .......َنحنوهَبهندوءَثنمَحبناَعلنىَيدينهَمشىاألرضَفـنـ.............َمننَالشنجرةَإلنىَهنوىشاهدَصبيٌّ

 .......انتهنىوََ........فيََقفصَجميل،َََََََََََََََََََ.......منهَوأمسكَبهَووضعهَدناورجليهَحتىَ..........

 بهَإلىََغرفته،َوقدّمَلهَالماءَالصافيَوالطعامَالشهي.

َكي  -لن -أنينصبَالفعلَالمضارعَإذاَسبقهَحرفَنصبَمثلَ:ََالمضارع المنصوب:

َيُنصبَالفعلَالمضارعَصحيحَاآلخرَبـ:ََََََََََََََََََََََ

َ.َََلن نستعمَل ، كي تْلعََب، لن نمشيَ الفتحةَالظاهرةَعلىَآخره:ََ

 :هوأذُكُر أداة نصب المنصوب ـ أقرأ الفقرة التّالية، ثّم أُْستَْخرُج الفعَل المضارعَ 1

التَّساُمُحَكْيَتبقىَالحياة َأْنَي سودَ  باإلساءةِ،َفأناَأِحبُّ َاإلساءةَ  َلنَأقابل 

ميعِ. َالج  حبّةَبين  َالخْيُرَوتعُمََّالم  َوَلكْيَي ْنت ِشر  َ      عامرةًَبالِودِّ

    



5 
 

 أداة نصبه

 

 لفعلا

َلن

 
 أقابلَ 

َ

 أنَْ

 ي سود َ

َ

َكيَْ

 

 تبقى

َلكيَْ

 
 ي ْنت ِشرَ 

َ

 

 

 

 3ـ أشكُل الفعل المضارع المنصوب في الجمل اآلتية ثُّم أعربه إعراباً صحيحاً:

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ك آخرهأدخْل حرف  /4  : نصٍب على الفعل المضارع وحّرِ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

رُتَ...... -  اليومَفيَاإلحتفال.َ..........َأُشاركَ أنقرَّ

 صديقيَفيَعملَالشَّر.َ.........أُســاعد َلن....... -

- ......َ .َ............َأبنيَ كيسـأعمُلَبــجدٍّ  الوطن 

قَّفَعنَق طِفَاألزهـارَ....أيُّهاَاإلنساُنَ - .َ...........تحميَ لكيتو  َبيئتك 

إعراب الفعل المضارع 

 المنصوب

 

 الجمل

مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة 

 على آخره.

 

َالولدََُ- بالحافلِة.َكيَيلحقَ ركض   

 

مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة 

 على آخره.

 

واجب ه.َأنَيؤديَ يجُبَعلىَالّطالِبََ-  

 

مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة 

 على آخره

 

.َلنَيتأّخرَ َ- ِلَالي وم  أخيَعنَالع م   

 

 

مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة 

 على آخره

ابتعدَعنَالتلفازَمسافةًَمعقولةًَكْيََ-
علىَعينينَسليمتْين.َتحافظَ   
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 ىَألفَالوصلَوهيَالتيَتكتبَألفَدونَهمزةَومواضعها:وتسمََّهمزة الوصل -

َانتصارَ(.–انتصرََ–أولَالفعلَالماضيَالخماسيَوأمرهَومصدرهَ.َ)انتصرََ–أََ

َاستغفار(َ-استغفر-)استغفرأولَالفعلَالماضيَالسداسيَوأمرهَومصدرهَ.ََ–بَ

َاكتبَ(َ–افهمََ–أولَفعلَاألمرَالثالثيَ.َ)اقرأَََ-جَ

َالعلمَ(َ–الكتابََ–(َ.ََََ)َالقلمََــهمزةَ)الَ-دََ

َ(..–اثنتينَ-اثنينَ-امرؤَ–امرأةََ–اسمَ–ابنةََ–)َابنََهمزةَهذهَاألسماء:َ-هـَ

 مهموزةَ.َ"ألف"هيَالتيَتظهرَفيَالنطقَدائماَوترسمَ :همزة القطعَ–2َ

َ:مواضع همزة القطع

 أخلصََ(.ََ-أكرمَََ-أولَالفعلَالماضيَالرباعيَوأمرهَومصدرهَ:َ)َأحسنََ -1

 أمرَ(.َ–أكلََ–أولَالماضيَالثالثيَالمبدوءَبهمزةَ.َ)أخذََ -2

 أمرَ(.َ-أكلََ–مصدرَالماضيَالثالثيَ.َ)أخذََ -3

 أسامةَ(.ََ-إيمانَ–أولَاألسماءَ.َََََ)َأحمدََ -4

 إالَ(.َ–إلىََ-إنََ-أولَالحروفَ.ََ)أنََ -5

َأفهُمَ(.َ–أقرأََُ–أولَالمضارعَالمبدوءَبهمزةَ.ََ)أكتُبَ -6

َ:الهمزة المتوسطةالقاعدةَالعامةَلكتابةَ

َ َثم َالحرفَالذيَقبلها، َوحركة َننظرَإلىَحركتِها طة َالمتوّسِ َالهمزة َعلىَالحرفَالذيَيُناسبَالحركةَلكتابة نكتبها

َاألقوى.

َأمثلة:

[َهذهَالكلمةَحركةَالهمزةَالمتوسطةَفيهاَالكسرة،َوحركةَماَقبلهاَالضم،َوالكسرَأقوىَمنَالضم،َوالكسرََ- ]ُسـَِءَل 

.] َيُناِسبهَالنبرة؛َلذلكَنكتبهاَعلىَنبرةَ)كرسي(َهكذاَ]ُسئِل 

َُءَمُّ[َحركةَالهمزةَالضم،َوحركَ- ةَالحرفَالذيَقبلهاَالفتح،َوالضمَأقوىَمنَالفتح،َوالضمَيُناسبهَالواو؛َلذلكَ]يـ 

َنكتبَالهمزةَعلىَواو.

َهكذاَ]ي ُؤمُّ[.

َوهكذاَيمكنَتطبيقَالقاعدةَعلىَالكلماتَاآلتيةَبتركيبَحروفَالكلماتَالتالية:ََ-

،َيَءَمَر،َمَءَوَى،َُجََرَءَة.َ- ءَب  َءَد ،َدَ  َسَءَل،َو 

ََُءَوَا.مَءَذَن،َيََ- َاَُءَوَا،َم َل  َّبَِءَكَم،َش  ُءَن  َءَجَل،َيَءَدَب،َأَ 
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َُءَوَن.َ- َْمَل  َة،َي  َءَه،َُرَْءَي  َْقَر  ُل،َي  ّوِ َأ ُؤؤ 

َءَة.َ- ّنِ َءَيَن،َُمَهَ  ،َمتَجَّرِ َِشَءَن 

ََ-ملؤواَ-شاؤواَ-مَْكَُئ َبَِؤنَّأََُ-يؤدّبَ-يؤّجلَ-مؤذنَ-جرأةَ-مأوىَ-يأمرَ-دأبَ-وأدَ-سأل

َ:َاإلنتاج الكتابي

 بسمَهللاَالرحمنَالرحيم

................التارخَ+َالمكان...........  

محمدَالمحترمَإلىَصديقيَالعزيز/َ  

 تحيةَطيبةَوبعدَ،،

البصرَ،َفمنَمخاطرهَالصحيةَضعفَدةَالتلفازَلهَالكثيرَمنَالمخاطرهلَتعلمَياَصديقيَبأنَالجلوسَطويالَفيَمشاه

َك َإذا َقصيرةخصوصا َمسافة َأنَالجلوسَطويالَفيَمشاهدتنتَتجلسَوبينكَوبينه َكما َيسببَصداعَالرأسَ،َ، ه

 .َوإجاباتكَالمدرسيةَفيَوقتها،َوالَيدعكَتؤديَيبعدكَعنَأسرتكَوويضيعَالوقت،َ

،َسَمعَاألسرةَواألصدقاءكَعنَالجلو،َوالَيعيقايد،َوأنَيكونَوقتَالمشاهدةَمحددلذلكَينبغيَأنَتشاهدَفيهَماَهوَمف

َفهذهَنصيحةَمنيَفتقبلهاَياَصديقيََبصدرَرحب.

 .معَخالصَشكريَوتحياتيَوالسالمَعليكمَورحمةَهللاَوبركاته

:َصديقكَإلىَاألبدَيوسفَالمرسل  

 ما العنصر المفقود في هذه الرسالة ؟ *

َالعنوانَ+َالتاريخ

 الجّوال.** غيّر موضوع الرسالة للحديث عن مضار الهاتف 

 بعض الكتب التي تريد قراءتها. لك أن يرسل منه أكتب لصديقك رسالة تطلب ***

 غيّرر في مضمون الّرسالة من رسالة شخصيّة إلى أخرى رسميّة.**** 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................................................................َ

َ

 قراءة وفهم:

جلسَرجلَأعمىَعلىَإحدىَعتباتَعمارةَواضعاًََقبعتهَبينَقدميهَوبجانبهَلوحةَمكتوبَعليهاَأناَأعمىَأرجوكمَََََ

ساعدونيَفمّرَرجلَإعالناتَباألعمىَوقفَليرىَأنَقبعتهَالَتحويَسوىَقروشَقليلةَفوضعَالمزيدَفيهاَودونَأنَ

َأخرىَيستأذنَاألعمى َعبارة َلوحتهَوكتبَعليها ََأخذ َومضىَفيَطريقهوأعادها َقدََالحظَاألعمى .مكانها أنَقبعته

َسمعهَامتألتَبالقروشَواألوراقَالنقدية َتغيرَوأدركَأنَما َقد ً َذلكَالتغييرفسألَأحدََفعرفَأنَشيئا َهو منَالكتابة

َغيرَوسائلكَعندماَال ...يَالَأستطيعَرؤيةَجمالهنحنَفيَفصلَالربيعَلكنَّ :المارةَعماَهوَمكتوبَعليهاَفكانتَاآلتي

َ.يجبَتسيرَاألمورَكما

                                                                               .أضُع عنوانا ُمناسبا للنّصّ  /1

 ...........................غيرَوسائلك

          أضُع الكلمات التالية في جمل مفيدة.                                                          /2

َوضعَقبعتهَفوقَرأسه.:َقبعتهَ-

ََقروشهَقليلةَالَتسمنَوالَتغنيَمنَجوع.:َقروشَ-

         أكتُُب مرادَف الكلمتين التّاليتين وضّدهما:                                                       /3

 الضدّ  المرادف الكلمة

َمفرغةَاحتوى/احتواء/ضمَّ تحوي

َمبصرَضرير أعمى

     أكتُُب الفكرة الرئيسية للنّّص ؟                                                                  /4

 اإليمانَبالتغيرَمنَالسبلَالتيَتحقّقَالذات.      

 به ؟ صاحل حسن التصّرفالّصفات التي يُكسبها  ما /5َ

                                                      ََََََََيكسبهَالنجاحَوالتفّوق.ََََ

 أبدي رأيي في النّص وأبيُّن ما الذي استفدته منهُ.  /6

                                                     .السير بخطوات ثابتة نحو الفشلهو ونجاعتها اثبتت عدم جدواها الثبات على وسائل 


