
 

 

 زاد الّصيف

أساسي لثة، الّصف الثاغة العربيّ اللّ   

 

 

 السؤال األول:

ضع خطاً تحت السبب وخطين تحت النتيجة: -أ  

 ذهبت إلى الحديقة، ألنّني أشعر بالملل.

 قلّة الدراسة واهمال الواجبات، رسبت في المدرسة.

 نتيجة الحرب و الفقر والبطالة مجتمع بائس.

 

اكتب ضد الكلمة: -ب  

...............    ‡أّول  

................ ‡ممتعة  

................  ‡كثرة  

................ ‡مرتاحين  

...................‡أبيض   

...................... ‡يعود  

..................... ‡نزَل   

 

 



 السؤال الثاني:

شمسي: أدخل "ال" على كل كلمة وحّدد  ان كانت تبدأ بحرف قمري أو -  

 –شمس  –قلم  –لبوة  –زهرة  –دب  –عين  –نملة  –ظهر  –سيارة  –حافلة 

 أرنب .

 حروف قمرية حروف شمسيّة

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

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

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

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

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

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

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

 

 السؤال الثالث:

ضع دائرة حول أداة الربط المناسبة:-أ  

هُ طلبت منه ذلَك. - لم يعتمر رامي قبّعتهُ )ألّن، َو، مع اّن( أُمُّ  

وصف الطبيُب دواًء لرامي )ثَُم، بْعَد أْن، لكّن( فحصه. -  

  لم نخرج من البيت كثيراً)َو، لكّن، ثّم( ُعطلتنا كانت ممتعةً مع ذلَك. -

 

امأل الفراغ بأداة اإلستفهام المناسبة: -ب  

 ....... تسكنين؟

. أنِت بصحٍة جيّدة؟.......  

تفعلين اليوم؟س........   

 .......... عمر فادي؟

 .......... ستذهبين اليوم؟



اكتب السؤال المناسب ليكون الجواب ما تحته خط: -ج  

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

 غابت دارين عن المدرسة ألنّها مريضة.

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

 ذهبُت مع أبي إلى البحِر.

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

 أسكن بالقرب من المدرسة.

 

:السؤال الرابع  

ضع إشارة "هذا" أو هذه": -أ  

رائحة            .......... شمس           ......... هّرة...........   

 ........... الغداء            .......... مزارع           .........عّمة

 ........... ثور               ..........طائرة            ..........أنف  

 

حّول الجملة إلى المؤنّث: -ب  

.  هذا الفتى طويل  و نحيف 

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

 في الحديقة كلب  صغير و هرٌّ أبيض.

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

حّول الجملة إلى المذّكر: -  

ة في المزرعة.الّدجاجةُ والنّعجة والنّاقة والبقرةُ والقرد  

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



 هذه المرأةُ الشقراَء طويةُ القامة وجميلة.

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

 

 السؤال الخامس:

ثها:أ( رتّب الجمل بحسب تسلسل أحدا  

ثّم صعدوا إلى صفوفهم.           

رّن النّاظر الجرس،           

فوقف التالميذ في الصف،           

دخلت المعلمة وشرحت الّدرس.          

 

 ب( انقل مجموعة من الجمل لتحصل على فقرة )انتبه إلى شكل الفقرة(

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

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

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

 

 السؤال السادس:

المفرد: رّد المثنّى إلى -أ  

 هذان الفتاِن طويالِن و نحيفاِن.

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

 في الحديقِة كلباِن صغيراِن و هّراِن أبيضاِن.

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

 



مَن المفرد إلى المثنّى: حّول الجملة -  

 الّدجاجة والنّعجة والنّاقة والبقرة والقردة في المزرعة.

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

.  هذه المرأةُ  مثقّفة وجميلة وهذا الّرجل ذكيٌّ

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

 

:السؤال السابع  

 حّدد إن كانت الجملة "حقيقة" أم "رأي"

 الّطعاُم ضروريٌّ للحياة.  ............................

 أُحبُّ اللّون األصفر أكثَر من اللّوِن األزرق. .....................

 شراُب التّوِت لذيذ . .................

ي يفحُص المريض. ......................الّطبيُب هو الّذ  

 

 السؤال الثامن:

من المفرد إلى الجمع:الجملة حّول  -أ  

 ربَح الاّلعُب في المباراةِ، فقّدَم المسؤوُل ميداليّة ذهبيّة .

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

.هذا كاتب   مشهور   

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

 هذه ممّرضة نشيطة .

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



من الجمع إلى المفرد:الجملة حّول -ب  

الّصيّادوَن والّصيّادات إلى البحِر.ذهب  -  

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

هؤالء الّصيادوَن ماهروَن في صيد الّسمك. -  

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

 

 السؤال التاسع:

اكتب فقرة عن أهميّة الشجرة: -  

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

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

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

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

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

 

:عاشرالسؤال ال  

)مالحظة: "لن" للنفي في  :ليس( وأعْد كتابةَ الجملة –ال  –نّفي المناسبة )لن ضع أداة ال

 المستقبل(.

........................ألوان الثياِب داكنة............................  

..غداً.............................................سأزوُر مدينة المالهي   

 يجتمُع األقارُب كلَّ يوٍم ...............................................................

 سأسافُر بعد يومين إلى فرنسا ........................................................

.........................................................هذا الكتاُب مفيد  ...........  

ي الهواءتنقّ -  

وتلّطف الجّ -  

تعطي الّظل-  

نصنع من -

األشجار 

الورق 

 والمفروشات



 السؤال الحادي عشر:

المثنّى ثّم إلى الجمع المؤنّث متبعاً المثال: حّول إلى -أ        

........................عاملة:                        : سائقتاِن/ سائقات سائقة  

........................عّمة  :     ....              ......................صيّادة:  

........................معلّمة :  ......                 ..................: طائرة  

 

:التكسير جمعالحّول من المفرد إلى  -ب  

قرَب البيت شجرة  كبيرة  وزهرة  صغيرة.  - 

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

 

 السؤال اثنا عشر:

علّل كتابة التّاء )مفتوحة  او مربوطة ( في آخِر الكلمة: -  

 َسَكَت: ...................................................................

..............................................................قضاة : .....  

 حكَمْت: ..................................................................

.................................................................... :  وْقت 

................................. : ................................طالبات   

 معلَمة : ..................................................................

 

 

 



 السؤال الثالث عشر:

:"ال"( أو نكرةً  بمعّرفاً  \حّدد إن كاَن كلُّ إسٍم معرفةً )إسم َعلٍَم  -أ  

............................. العاُم: .............................       الجميُع:  

 نزيه : .............................       مدينة : ...............................

................................ :  هّراً: ..............................       الهرَّ

.......... : ....................الحصاُن: .........................      حصان   

 

حّول المعرفةَ إلى النكرةٍ: -ب  

نرتدي الثّياَب الّسميكةَ عندما نبرد. -  

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

قّدَم الّطالُب اقتراحاً للتصميِم الجديِد للّباِس المدرسّيِ. -  

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

: معرفةٍ إلى  كرةَ حّول النّ  -ج  

أصدَر مدير  جديد  أمراً بمنعِ الّركِض في الفرصِة. -  

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

 

سؤال الرابع عشر:ال  

ضع حرف الجر المناسب لتحصل على جملة مناسبة:  -أ  

 ذهبُت مع أخي ............. المدرسة.

 اصطاد أبي الّسمك .....الّصنّارة.

 ُعدت  ......... الّسفر.



 جلَس الّرجل .............الكرسي.

 قطفُت التّفاحة ............. الشجرة. 

 وجهُ أّمي ......القمرِ 

 

:أدخل كل حرِف جّر في جملة -ب  

إلى : ..................................................................... -  

على : .................................................................... -  

...بِ  : ................................................................... -  

 

 السؤال الخامس عشر:

 

:مستخدماً ضمائر الغائب:صّرف االفعال اآلتية -أ  

  عادَ  ذهبَ  حملَ 

 هو   

 هما   

 هم   

 هي   

 هنَّ    

 

 

 



نحن( –مستخدماً ضمير المتكلم)أنا :صّرف االفعال اآلتية - ب  

  قفزَ  اصطادَ  سبحَ 

 أنا   

 نحن   

 

عشر: دسالسؤال السا  

المضارع " يدافُع" مستخدماً ضمائر المتكلم والمخاطب:صّرف الفعل  -أ  

 ضمائر المخاطبة الفعل: يدافعُ 

 أنتّ  

 أنتِ  

 أنتما  

 أنتم 

 أنتنَّ  

 

 ضمائر المتكلم الفعل: يدافعُ 
 أنا 

 نحن 

 

حّول الجملة من المفرد إلى المثنى ثم الجمع: -ب  

شرَب الصيّاُد العصيَر فأكمَل سيرهُ بنشاٍط. -  

 المثنى:.....................................................................................



 الجمع:......................................................................................

هذه السيّدة طبخْت ما يفيُد أوالدها. -  

............................................................المثنى:.........................  

 الجمع:......................................................................................

 

 السؤال السابع عشر:

 أعرب ما يلي:

 شرَب الّطفُل الحليَب.

......................................................شرَب:..........................................  

 الّطفُل:...............................................................................................

 الحليَب:..............................................................................................

 

 يناُم الولُد على السريِر.

 يناُم:................................................................................................

...............................................................................الولُد:................  

 على:...............................................................................................

........................السريِر:....................................................................  

 

 السؤال الثامن عشر:

فصل الّصيف من أجمل الفصول في الّسنة، تسطُع الّشمس الذهبيّة فيتهيّأ النّاس للذّهاب إلى 

 البحِر واإلصطياف في الجبل. 

 اكتب موضوعاً عن عطلة الّصيف، كيف تمضي وقتك وإلى أين تذهب كي تستمتع بالعطلة.

الخاتمة( –صلب الموضوع  –الموضوع: مقدمة  ة)انتبه إلى تقسيم  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 عطلة سعيدة       


