


بجملة  إالاالسم الموصول هو اسم يأتي لتوضيح كالٍم سابٍق، ال يتم معناه  

 الموصول  تأتي بعده وتسمى صلة

 



 األسماء الموصولة



 االسم الموصول
    

*للمفرد المذكر*  

 جاَء التلميذ الذي غاَب باألْمس  .



 االسم الموصول
    

*للمثنّى المذكر*  

 جاَء التّلميذان اللذان غابَا باألْمس  .



 االسم الموصول
    

*للجمع المذكر*  

 جاَء التاّلميذُ الذيَن غابوا باألْمس  .



 االسم الموصول
    

*للمفردة المؤنَّثة*  

 جائت  التّ لميذةُ  التي غابْت باألْمس  .



 االسم الموصول

 *للمثنى المَؤنّث* 

 جائت  التلميذتان اللتان غابتَا باألْمس  .

 اللتان



 االسم الموصول

 *للجمع المَؤنّث* 

 هؤال ء التلميذات الالتي نََجْحنَ .

 الالتي



 األسماء الموصولة 
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 :ضع االسم الموصول المناسب
 

          (الالتي –اللتان  –التي  –الذين  –اللذان  –الذي )

 .قطفت الزهور  .................... البنت هي   -1

 .يعلم الطالب  ..................... المعلُم هو  -2

 .كتبا الدروس  ................. التلميذان هما  -3

 .في الحديقة   ................ التلميذتان هما  -4

 .يصومون شهر رمضان................. المسلمون هم  -5

 .يربين األطفال................... النساُء هن   -6





 امأل الفراغ باألسماء الموصولة اآلتية:
 .  

  الذي ،  الذين  ، اللتان ، اللذان  ، التي  ،  الالتي

  

 .تذاكر تنجحُ .................... الطالبة   -1

 .يذاكر ينجحُ ..................... الطالب  -2

 .يذاكران ينجحان  ................. التلميذان -3

 .تذاكران نتجحان  ................  التلميذتان  -4

 .يعالجون  المرضى مخلصون  ................. األطبّاُء  -5

 .في الفصل  مجتهدات  ................... التلميذاُت   -6



 :أكمل الفراغ أمام كل صورة بالكلمات المناسبة           
 

.تُـِحيي األْرضَ .......... نََزلَِت األْمَطاُر   
 

.نـَـتَـعَلَُّم فِيها ..........هذه هي المدرُسة   
 



 

 إن االسم الموصول هو اسم ال يتم معناه إال بجملة تأتي بعده تسمى صلة الموصول

 

:ضع خطاً تحت االسم الموصول في الجمل التالية  

«إقرأ باسم ربك الذي خلق»  

«واللذان يأتينانها منكم فآذوهما فإْن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما»   

«قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون»   

«الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب»   

«إن  أمهاتكم الالتي ولدنهم»  

«قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى هللا»   
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 ”نعيمة مصطف  ”


