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 -أقسام الكلمة  -
تترابط في ما  من كلماتٍ  الناس ِمن حولنا نجد أنھ یتألفُ  كالمَ  تأّملنا إذا

 عن المعاني التي یریدونھا.رَ بینھا لتعبّ 
ً فعالً نھا: وْ على كَ  ال تخرجُ  ةِ نا العربیّ لغتِ  فيوالكلمة ُ   أواسماً أو حرفا

 
 : االسمأوالً 

 -تدل على: ھو الكلمة التي
-بحر -رجل -مدرسة -معلّمة -سارة -لیلى -خالد -مثل: -إنسان: .1

 بّحار......
 ذبابة.... -عصفور -أسد -أرنب -فرس -حصان -مثل: -حیوان: .2
 قمح...... -َعدَس -تفاح -موز -یاسمین -بََصل -مثل: -نبات: .3
 -زجاج -خشب -ورق -كرسي -حدید -َحَجر -مثل: -جماد: .4

 سریر....... -طاولة
 -رّ حَ  -كریم -أو تدل على معنى غیر محسوس أو ملموس مثل: .5

 جاح.نَ  -باقسِ  -جاعةشَ  -بّ حَ 
 

الكلمةأقسام

حرف فعل اسم
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 - عالمات االسم -
 .علیھ التنوینِ  یقبل دخولَ  .1

 .-رجلٍ  -رجًال  -رجلٌ 
 مدرسٍة. -مدرسةً  -مدرسةٌ 

 یقبل دخول ( ال التعریف ) علیھ. .2
 رسة: المدرسة.دْ مَ  -بلجبل: الجَ 

 ساعة: الّساعة. -رجل: الّرجل
 یقبل دخول ( حرف الجر ) علیھ: .3

 -حروف الجّرھى:
 الالم -الكاف -الباء -في -على -َعن -إلى -ِمنْ 

 -البیتِ فى  -الطائرةِ ب -مثل:
 .المدرسةِ رجعت لیلى من      

 علیھ. اءالنّد یقبل دخولَ  .4
 ، اكتب واجبك.یا سعیدُ  -مثل:

 1تدریب 
 اسمٍ  لّ مجموعة من األسماء، اكتب أمام كُ على  یحتوي ولٌ دْ أمامك جَ 

 تدّل على أنھ اسم التيھ تَ عالمَ 

 عالمتــــــــھ   السما
  األَسد
  یا خاِلد
  بیتٌ 

  بالَسیّارة
  الِقطار
  النّار
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 2تدریب 
  َخمسة من أفراد أسرتك. اذكر أسماء 

 
  َتعرفھا. يخمسة من النباتات الت اذكر أسماء 

 
  َخمسة من الحیوانات األلیفة. اذكر أسماء 

 
  َتعیش فى الغابات ( مما  التيخمسة من الحیوانات  اذكر أسماء

 تشاھده فى التلفاز ).
 
 یستعملھا الفالح. اذكر بعض أسماء األدوات التي 
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 : الفعلثانیًا
  على َحدٍث وقع فى زمٍن معیّنھو الكلمة التي تدلّ 

 
 الماضيالفعل  -أ

 -ھو كل فعل یدّل على َحدٍث وقع فى الزمن الماضي مثل:
 دخلَ  -أكلَ  -نامَ  -لعبَ  -نزلَ 

 -الماضي المات الفعلع-
 -یقبل دخول تاء التأنیث الساكنة علیھ: .1

 لیلى القصیدة. تْ حفظ
 -تاء المتكلم مثل: -یقبل دخول: .2

 القصیدة. تُ حفظ
 القصیدة. تَ أنَت یا خالد حفظ -وتاء المخاطب:
 القصیدة. تِ أنِت یا لیلى حفظ -وتاء المخاطبة:

 

 
 

الفعل

األمر المضارع الماضي
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 الفعل المضارع -ب
یدّل على وقوع عمل فى الزمن الحاضرأو  الذيھو الفعل 
 المستقبل.

 أَدخلُ  -نأكلُ  -تنامُ  -یلعبُ  -ینزلُ  -:مثل
وقد یدل على وقوع عمل فى المستقبل وذلك بإدخال ( السین أو 

 -سینامُ  -سیلعبُ  -سینزلُ  -سوَف ینزلُ  -مثل: سوف علیھ).
 سأدخُل. -سوف نأكلُ 

 كیف نحصل على الفعل المضارع؟
 نحصل على الفعل المضارع بزیادة حرف من الحروف اآلتیة

وھى مجموعة في كلمة  ي) على أول الفعل الماضي -ت -أ -ن(
 -(نأتي) مثل:

 شرَب الحلیبَ 
 شرُب الحلیبَ نَ 
 شرُب الحلیبَ أَ 
 الحلیبَ  شربُ تَ 
 شرُب الحلیبَ یَ 

 تدریب
 -أكمل الجدول التالي متتبعاً المثال:

  الفعل المضارع  الفعل الماضي
    شربَ 
    سبحَ 
    ركضَ 
    درسَ 
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 - عالمة الفعل المضارع -
 یقبل دخول (لم) علیھ. .1

 لم یذھْب سعید إلى المدرسِة. -مثل:
 -وھى: النون یكون فى أولھ دائماً حرف من حروف (نأتي) .2

 الیاء  -التاء -الھمزة
 بشرط أن تكون زائدة على أصل الكلمة.

 -مثل:
 .یأكُل سامى تفاحةً  

 تلعُب فاطمةُ بالكرةِ.
 .أناُم مبكراً وأصحو مبكًرا

 نحبُّ اللغة العربیة.
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 فعل األمر -جـ 
وذلك ھو كل فعل یطلب بھ القیام بعمل في الزمان القریب أو البعید 

 بعد زمن التكلم.
 -مثل:
 ْب.اشرَ  -لْ خُ ادْ  -بْ العَ  -لْ انزِ 

   - األمر عالمة فعل -
 أن یقبل دخول (یاء المخاطبة علیھ)

 بنشاط. یا خولة ُ يالعب -مثال:
 یا سعادُ الحلیَب كل یوم. ياشرب      
 
 -تدریب على أنواع الفعل: -أ

 
 فعُل أمرٍ  فعٌل مضارعٌ  فعل ماٍض 

 اغسلْ    یغِسلُ  غَسلَ 
   سمعَ 
 اعملْ  یعَملُ  
   ینظرُ  

   َرفعَ 
 بْ َرتّ   
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 -:ر الفعل المناسب من المستطیل المقابلاختَ  -ب
 
 محمدٌّ مكتبة المدرسة أمس.       .1
 الدرَس قراءة صامتة.       .2
 عاً.یهللاُ الذنوَب جم       .3
 أسبوع.عائشة إلى العقبة كل       .4
 ساِمٌر الكتاَب في الحقیبة.       .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یغِفرُ 
 تسافِرُ 
 اقرأ
 زارَ 
 وضعَ 
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 : الَحـــــــرفثالثًا
سم وال فعل وال یحتوي على أّي معاٍن لوحده بل ھو كل كلمة لیست با

یستخدم لربط الكالم بعضھ مع بعض لیكون مفھوماً وتدّل على المعنى 
 مع غیرھا من األسماء واألفعال.

 -العربیة كثیرة منھا:والحروف فى لغتنا 
 -حتّى -أو -ثمَّ  -الالم -الكاف -الباء -في -على -عن -إلى -ِمن

 لكن..........
 المساء. حتىالصباح  منالمكتبة  فيجلست  -مثال:

 -تدریبات على االسم والفعل والحرف  -
 أجب عن األسئلة التالیة بجمل تبدأ بأفعال: .أ

 إذا جاع؟ ماذا یفعل الطفلُ  .1
 جاع.یبكي الطفل إذا 

 ماذا تفعل إذا أردت أن تقطع الشارع؟ .2
 أنظُریمینًا ویساًرا قبل أن أقطع الشارع.

عیّن األسماء واألفعال في الكلمات التالیة وضعھا في مكانھا  .ب
 من الجدول

 أكتبُ  -كاتبٌ  -نَُمرُّ  -نَِمرٌ  -عبَدَ  -َعْبد -أنارَ  -نورٌ  -یجتمع -اجتماع

 فعل اسم
 أكتُبُ  -نَُمرُّ  -َعبَدَ  -أنارَ  -یجتمع كاتبٌ  -نَِمرٌ  -َعْبد -نور -اجتماع
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  -:َرتّب الكلمات التالیة في مكانھا في الجدولجـ. 
في شھر  صلى هللا علیھ وسلم بدأ نزول القرآن الكریم على محمد .1

 رمضان المبارك.
 بالقلِم.  ُكتبْت فاطمة .2
 حافِْظ على نظافِة مالبسك. .3

 
 

 
 -أرتّب كل مجموعة من الكلمات ألكّون جملة مفیدة:د. 

 ، قاَل، مفیدةٌ صادٌق، القراءةُ  .1
 قال صادٌق: القراءةُ مفیدةٌ.

 ال، في، استعمال، تسرْف، الماء .2
 استعماِل الماء.ال تسرْف في 

 أستمُع، َو، أَتذَّوُق، بأُذُني، بِِلساني .3
 أستمُع بأذني وأَتذَّوُق بلساني.

 ، رأیُت، مسرعة، تَسیرالسیارةَ  .4
 رأیُت السیارةَ تسیُر ُمسرعةً.

 حروف
 على
 في

 تاء التأنیث
 الباء
 على

 أسماء
 نزول
 القرآن
 الكریم
 محمد
 شھر

 رمضان
 المبارك
 فاطمة
 القلم
 نظافة
 مالبس

 أفعال
 بدأ

 كتبت
 حافظْ 
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 -الجملة  -
 نا العربیةِ في لغتِ  الجملُ  من األسماء واألفعال والحروف تتكّونُ 

  مثل ى مفیًدامعنً  جملةٍ  بحیث تعطي كلُّ 
  

 عادَ  

 

 

 
 

 -الجملة فى اللغة العربیة إلى قسمین: مُ وتنقسِ 

 الجملة الفعلیة .1
 االسمیةالجملة  .2

 
 أوالً: الجملة الفعلیة

 تبدأ بفعل ماٍض أو بفعٍل مضارع أو بفعل أمر. التيھى الجملة 
 األمثلة

 
 

 

 

 

 

 

 البیُت جمیلٌ  عاَد خالٌد إلى البیتِ 

واسعةٌ  المدرسةُ  یُجیُد سامي السباحةَ   

 أقبَل الشتاءُ 

أبي إلى لبنان سافرَ   

 یشتدُّ البرُد فى الشتاء

المطُر األشجار یسقي  

 تمتّْع بجماِل الثلج

 البْس مالبَس صوفیة
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 الجملة الفعلیة ُركنا
 -الجملة الفعلیة لھا ركنان أساسیان ھما:

الفعل والفاعل الذي قام بالفعل وعملھ ویأتي بعد الفعل ویكون 
 مرفوعاً دائماً.

 
 -1-تدریب 

اختر لكّل فعل من األفعال التالیة فاعلھا المناسب الموجود فى الشكل 
 المقابل.
  طارَ  .1
  نجح .2
  یغّرد .3
  اكتبْ  .4
 تسبُح  .5
 یعتِدُل  .6

 
 -2-تدریب 

اختر لكل فعل الفاعل المناسب لھ  –أمامك مجموعة من األسماء واألفعال 
 ى مفیداً.واكتب الجملة في مكانھا بحیث تعطي معنً 

 الكلبُ  -ینبح -البنتُ  -أشرقت -الدیكُ  -الطفلُ  -الشمسُ  -نجحت -صاحَ  -یشربُ 

1-                            4- 
2-                            5- 
3-  

فعل

فاعل
ةجملة فعلیَّ 

 واجبَك
 األسماكُ 
 الطالبُ 

 العصفورُ 
 الجوُّ 

 العصفورُ 
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 الجملة االسمیة -ثانیاً:
سم وھو االسم الذي نتحدث عنھ ویسّمى (المبتدأ) تبدأ با ھي الجملة التي

 ألننا ابتدأنا بھ الجملة االسمیة.
 -أمثلة   -

 
 

 
 -كنا الجملة االسمیة رُ  -

-ركنان ھما:الجملة االسمیة لھا   
 المبتدأ: وھو االسم الذي نبدأ بھ الجملة االسمیة ویكون مرفوعاً. .1
الخبر: وھو ما نتحدث بھ ونخبر بھ عن المبتدأ وعنده یتم معنى  .2

 الجملة ویكون مرفوعاً دائماً.

 
 -1-تدریب 

 -المقابل:اختر لكل مبتدأ في ما یأتي الخبر المناسب لھ فى الشكل 
  السیارةُ  .1
  الشتاءُ  .2
  البیتُ  .3
  األسدُ  .4
 

مبتدأ

خبر

جملة
اسمیَّة

 الحرُّ شدیدٌ 

 السماُء صافیةٌ 

 باردٌ 
 واسعٌ 
 شجاعٌ 

 مسرعة ٌ
 

 الدراسةُ مفیدةٌ 
 

 الوردةُ جمیلةٌ 
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 -2-تدریب 
 واختر لھ الخبر المناسب من  ًاجعل كل اسم من األسماء اآلتیة مبتدأ

 .المجموعة التي تلیھا
    

 
1.  
2.   
3.   
4.   
5.   

 -3-تدریب  
مجموعة من األخبار كل واحد منھا یحتاج إلى مبتدأ مناسب أمامك 

 لھا. ھاِت من عندك المبتدأ المناسب لكل خبر.
 األردّن. عاصمة ُ           .1
 .الباسم األردن ثغرُ             .2
 راسیةٌ في المیناء.            .3
 مفیٌد للِعظام.            .4
 منظٌم لحركة المرور.            .5

 -4-تدریب 
 -المناسب لكل مبتدأ في ما یأتي: ھات الخبر

 الصحراء  .1
  الجمُل     .2
 الحصاُن   .3
 الربیُع      .4
 الحدیقة ُ    .5

                              

 الدواءُ  -الغزالُ  -الجمل -الكلبُ  -الفاكھة ُ
 حلوةٌ  -مرٌّ  -سریعٌ  -صبورٌ  -وفيٌّ  

 

 واسعة ٌ 

 صبورٌ 

 سریعٌ 

 جمیلٌ 

 جمیلة ٌ


