
  

 

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة   

 

 (3أوراُق عَمٍل )عربي 

   .............................      اسمي: 
 /      / التاريخ: 

  

   

 عزيزي الطالب

 باستخدام مهارة المالحظة ، الحظ الكلمات الملونة في الجمل التالية ، ثم أجب         

 :عن األسئلة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الِدهَِ أْمرَ البارََاالبنَ  أطاعَ   . و 

 . الب قرةَِ ة َسورَ  فاطمة َ قرأ تَْ

 الرؤياَ.َإبراهيمَ صّدقَ

ةََِصالةَالعيدَاألسرة َصلّتَ  . فيَالّساح 

َ

 ؟ _____________بم بدأت الجمل  

 _____________ماذا تسمى الجملة المبدوءة بفعل ؟  

 __________) أسماء أم حروف أم أفعال ( ؟  التي تحتها خطما نوع الكلمات  

 _____________ما عالقتها بالفعل الذي سبقها ؟  

 _____________هل يتم معنى الجملة عند حذفه ؟  

َ---------------------------عليهَ؟َماَهيَالحركةَالظاهرةَ 

 
 ُمالحاَظاُت ُمعل َِّمتِّي:



  

 

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة   

 

 (3أوراُق عَمٍل )عربي 

 

 :     /     /     التاريخ

 اِْسِمي:  _____________

 

 عزيزي الطالب

 مع ضبطهما بالشكل:  فعلَوفاعلأجب عن األسئلة التالية بجمل تشتمل على             

 

 ؟  ماذا يَْقَرأُ الَولد_________________________ 

 

 

 ؟  ماذا وصف الطبيب للمريض________________________ 

 

 

 

  ماذا يصيد الصياد ؟_________________________ 

 

 

 في  التلميذ يْكتُب ذاما

 _______________________؟الدّفتر

 

 

 

 ُمالحاَظاُت ُمعل َِّمتِّي:



  

 

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة   

 

 (3أوراُق عَمٍل )عربي 

 

 :     /     /     التاريخ

 _____________ اِْسِمي:   

 عزيزي الطالب

 باستخدام مهارة التصنيف ، صنف الفعل و الفاعل في الجدول التالي:                   

 

 

 

 

   

 الفاعل الفعل الجملة

   ساعدت البنت أمها . .1

ِّلميُِّذ الباب . .2    فتح الت 

   تعيش السمكة في الماء . .3

َمُة إلى الراحة بعد عناء  .4 َتْحَتاُج الُمعل ِّ

 . العَملِّ 
  

   تنظف سعاد غرفتها . .5

 ُمالحاَظاُت ُمعل َِّمتِّي:



  

 

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة   

 

 (3أوراُق عَمٍل )عربي 

 
 

 :     /     /     التاريخ

  اِْسِمي : _____________  

 عزيزي الطالب

 باستخدام مهارة التطبيق ، أعرب ما تحته خط في الجملة اآلتية                   

 إعراباً صحيحاً: 

 ُمْمِتَعةٍ في رحلٍة سَـاَفـَر الُمساِفُر 

 

 

 

 

 

 

 التَّرويَح بعَد عناِء العملِ  َيطُْلُب النَّاسُ 

 

 

 

 

 

 

 

 إعرابها الكلمة    

  َسافَرَ 

  الُمسافِرُ 

 إعرابها الكلمة ََََ

  يْطلُبُ 

  النّاسُ 

 ُمالحاَظاُت ُمعل َِّمتِّي:



  

 

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة   

 

 (3أوراُق عَمٍل )عربي 

 

 

 :     /     /     التاريخ

  اِْسِمي : _____________  

 عزيزي الطالب

َ:أباستخدامَمهارةَالمقارنة،َقارنَبينَالفاعلَوالمبتد

َ

 

 

 المبتدأَ الفاعل 

 التشابه

 

 االختالف

  

 _______________________________________________________________ االستنتاج

 ُمالحاَظاُت ُمعل َِّمتِّي:



  

 

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة   

 

 (3أوراُق عَمٍل )عربي 

 

 :     /     /     التاريخ  

  _____________اِْسِمي :   

 

 عزيزي الطالب:

 :باستخدامَمهارةَالتذكر،َأجبَعنَاألسئلةَالتالية

 

 

 اإلجابة األسئلة

حول الفاعل في الجملة 

ير ما وغّ  ُمَؤنَّثاآلتية إلى 

 يلزم :

ح الُمسلم عن نفسه بقراءة القُرآن  .يَُرّوِ

________________________ 

( في  الُمؤِمنُ ضع كلمة ) 

جملتين بحيث يكون في 

األولى فاعالً وفي الثانية 

 مبتدأَ :

 ______________________الفاعل : 

 ______________________المبتدأ : 

َلدرس: قَِراَءتُكَ من خالل 

 .أنواُع الترويح

؟   لماذا يُمارُس النّاُس بعَض الّرياَضةِ 

__________________________ 

 

التالية جمعاً اجمع الكلمات 

 مناسباً  :

 ______________________:  َوْقت  

 ______________________ :  نَشاط  

 ______________________ :  ُمَخيَّم

حول الفاعل في الجملة 

ير ما وغّ  ُمَؤنّثاآلتية إلى 

 يلزم :

 َعلَّم األب ابنه رُكوب الخيلِ 

________________________ 

 ُمالحاَظاُت ُمعل َِّمتِّي:


