
 ورلة عمل لمادة اللغة العربٌة للصف األول المتوسط) السابع ( 

 الوحدة الرابعة : الحٌاة االجتماعٌة / الفصل الدراسً الثانً 

،  21_12، الصنف اللغوي : المعرب و المبنً من األسماء ص 12_12الدروس : ) نص االنطالق : رسالة أم ص

، الرسم اإلمالئً رسم الكلمات المبدوءة ب)ال( بعد الالم الشمسٌة  22_22بحرف الجر ص الوظٌفة النحوٌة : الجر 

 ( 22، األسلوب اللغوي : النهً ص  55_54ص  ، الصنف اللغوي:  الضمائر 53_34ص

                                 اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : السؤال األول :

 لمعرفة و السبك . ) تثبٌن ( تعنً :_ تثبٌن فٌه إلى لمة ا

 ب_ تسٌرٌن          ج_ تعطٌن                    د_ تأخذٌن                  أ_ تمفزٌن

 _ ضد ) المملوء ( :1

 ب_ الفائض          ج_النالص                     د_ الصغٌر                أ_ الفارغ

 فً عالم التكنولوجٌا : _ ٌمصد بالشبكة العنكبوتٌة2

 ج_ عرٌن األسد             د_ لن الدجاج        ب_ االنترنتأ _ بٌت العنكبوت      

 _ فً نص ) رسالة أم ( تمربت األم إلى هللا بـ : 3

 ب_ الصدلة            ج_ االستغفار           د_ الدعاء          أ_ رعاٌة ابنتها

 ة آخره مهما تغٌر مولعه اإلعرابً هو االسم : _ االسم الذي ال تتغٌر حرك4

 ب_ المعرب             ج_ الصف             د _ الملم               أ_ المبنً

 _ االسم الذي  تتغٌر حركة آخره حسب مولعه من اإلعراب االسم:5

 ذكر د_ ال شًء مما     ج _ الفعل المضارع         ب_ المعربأ_ المبنً               

 _)أكتب لن هذه الرسالة .( االسم المعرب فً الجملة السابمة :5

 ج_ الم حرف الجر         د_ أكتب            ب_ الرسالةأ_ هذه                 

 _) العٌن التً تبصرٌن بها . ( ، كلمة ) التً ( اسم  مبنً  من أسماء :2

 ب_ الضمائر       ج_ أسماء االستفهام         د_ اسم الفاعل                 الموصولة أ_

 _  واحد مما ٌلً من األسماء المعربة :2

 ب_ هؤالء                     ج_ أنا               د_ هذا                     هاتانأ_

 _ واحد مما ٌلً من األسماء المبنٌة : 24

 ج_ الهاتف           د_ الحجرةب_ أنَت                 أ_ اللتان          

 _ من حروف الجر : 22

 ب_ لن                ج_ أو            د_ ثم                    على أ_ 

 

 نموذج إجابة 

 اللب الصفحة 



ٌْن ( :21  _) عثرت على درهمٌن( : العالمة اإلعرابٌة لكلمة )  درهم

 الكسرة                  ج_ الضمة                    د_ الفتحة ب_                     أ_ الٌاء

 _ )المطالعةُ للكتِب موهبةٌ رائعةٌ (.  الوظٌفة النحوٌة لكلمة ) الكتِب ( :22

 امطلم به         د_ مفعوال ج_مفعوال        ب_ فاعال                امجرور اأ_ اسم

 االسم المجرور :_ ٌمع حرف الجر ................ 23

 ج_ بٌن                  د_ فوق           ب_ لبلأ_ بعد                 

 _ ال تشهدي بالزور :  24

 ج_ أسلوب دعاء      د_ أسلوب رجاء          ب_ أسلوب نهًأ_ أسلوب تمنً             

  _)  لل خٌرا أو اصمت ( :25

 ج_ أسلوب دعاء      د_ أسلوب رجاء       ب_ أسلوب نداء            أ_ أسلوب أمر

 _ الرسم الصحٌح لكلمة ) اللَّبن ( بعد دخول الباء علٌها :25

 ب_ بلبن                ج_ بالبن              د_ بااللبن                  أ_ باللَّبن

 _كلمة ) اْلملم ( تبدأ بال :  22

 د_ همزة لطع                        همزة متوسطةب_ شمسٌة        ج_               أ_ لمرٌة

 _ ) رسولنا الكرٌم هو الَمثُل األعلى لنا ( كلمة )الَمثل( تعنً :  22

 ب_ التفاؤل              ج_ اإلسراع              د_ العطاء           أ_ المدوة

 تصبح الجملة :_ )أنَت طالب متمٌز ( عند دخول الضمٌر )أنتما للمثنى المذكر ( 14

 ب_ أنتما طالب متمٌزون       ج_أنتما طالبتان متمٌزتان        د_ أنتن  طالبات متمٌزات     أ_ أنتما طالبان متمٌزان

 

 السؤال الثاني : ظلل اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

 

 _ )هً ( ضمٌر للمفردة المؤنثة .       2

  الوظٌفة النحوٌة لكلمة الشجرة اسم مجرور . ،  .( ولف عصفوران على الشجرةِ   )_1

ٌْن ( اسم مجرور و عالمة جره الٌاء ._2 ٌْن.( ،  كلمة  )الجندٌ  )سلم المائد وسام البطولة للجندٌ

 فاللَّعب ( .بعد دخول الفاء علٌها )  الصحٌحة لكلمة ) اللَّعب (_ الكتابة 3

 الصحٌح ) لْلمدارِن(                           _ الكتابة الصحٌحة لكلمة ) اْلمدارن ( بعد دخول الالم علٌها ) ِلمدارِن (.4

 ال شمسٌة                          _ كلمة ) السَّماء( تبدأ بال الممرٌة .5

 ضمٌر متكلم                             .  _) أنا ( ضمٌر للغائب 5

 ال نعم

 ال نعم

 ال نعم

 ال نعم

 ال نعم

 ال نعم

 ال نعم

 اللب الصفحة 



 ( من ضمائر الغائب . م_ ) هُ 2

 _ درس ) رسالة أم ( من فنون الكتابة التً تنطوي تحت النثر .2

 _ )  الذي ( اسم موصول مبنً . 24

 اللتان ، اللتين ، هذان ، هذين ( أسماء معربة في حالة التثنية  )                             هذان ( اسم موصول مبنً ._) 22

   _) اللواتً ( اسم مبنً من األسماء الموصولة .21

 حروف العطف )و أو ثم ف (حروف الجر أما ،إلى(من من )                     _) من ، إلى ( من حروف العطف .  22

 صباًحا .( ،  الوظٌفة النحوٌة لكلمة )العصفوُر( فً الجملة السابمة ) فاعال (. العصفورُ _) غرَد  23

 شكًرا ( ، الوظٌفة النحوٌة لكلمة)  هللاِ(فً الجملة السابمة ) اسما مجرورا (. للِ _)سجدُت  24

 المصانع ( ،إعراب المهندسون : فاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم. المهندسونبنى _)  25

 (،الضبط الصحٌح للكلمة التً تحتها خط كما ٌلً : ) الدراسِة (.بالدراسة)اهتَم الطالُب _25

 _) ٌا خالد بارن هللا فٌن. ( أسلوب نداء . 22

 .( كلمة الزمالء اسم معرب . و الزمالءِ  _) أشتاق إلى المدرسةِ 22

 

 

 _ انتهت األسئلة_
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