
 .المبتدأ والخبر بمختلف أشكالهما –الصعوبة : الجملة االسمية 

على جمل اسمية:أصل كل عنصرين ببعضهما ألحصل  - 1

ني العقلَ تبْ   المطالعةُ 

قةٌ وشيّ  مفيدةٌ  العلمُ 

ىنَال يفْ  كنزٌ  المدرسةُ 

أضع كل عنصر من عناصر الجمل في محله من الجدول: – 2

 .حكيمٌ  ي شيخٌ جدّ  -

 ي.دتِ ي في وحْ أنيسِ  الكتابُ  -

 .ونبُ طيّ  ناسٌ  ان الحيّ سكّ  -

ا. عاليً  رفُ بالدي يرفْ  ــ علمُ 

أكمل بما يناسب:  – 3 

..............................عدِ الرّ  صوتُ  -
ي.مي بالدِ يحْ ........................ -  

............................. الرياضةُ  -  

.........................طرنجُ ــ الشّ 
الخبر مجموعة ألفاظ:أكون من المعاني التالية جمال اسمية يكون فيها  – 4

............................................  اؤهَ لُ وتألْ  األضواءِ  كثرةُ  -  

..............................................  هاونظافتُ  وارعِ الشّ  ساعُ اتّ  -  

...............................................  ريفِ الخَ  لِ في فصْ  األمطارِ  ــ غزارةُ 

أجعل المبتدأ في كل جملة مفردة واحدة: – 5

...................................................  نسيم الصباح عليل -  

..................................................  ماهرٌ  مهندسٌ  خالدٌ  ابُّ ــ الشّ 

...................................................  ةراء ذهبيّ ر صفْ البحْ  ــ رمالُ  

الخبر محلّ  المبتدأ محلّ  

قواعد لغة                      السنة الرابعة

ثر تقييم الثالثي الثانيتمارين دعم إ



أزيد العنصر الناقص ألحصل على جملة مفيدة :  – 6
......................................ىالموسيَق  أنغامُ  -  

........................................... دُ األسَ  -  

 ...............................................النحلِ  عسلُ  -

أكون جمال اسمية تكون فيها كل عبارة من العبارات اآلتية مبتدأ: -  7

   -  قالالبرتُ  ثمارُ   -  مِس ة الشّ أشعّ  -   باتاتوالنّ  األشجارُ 
متنامعلّ

- ............................................................. 

- ............................................................ 

- ........................................................... 

- .............................................................. 

- ................................................................. 

ي : ا يأتِ ممّ  جملةٍ  في كلّ  ا تحت الخبرِ ضع  خطّ ــ  8
. القراءةُ مفيدة ٌ لكل قارئٍ ــ

واضح ٌ . الحقّ ــ 

جرةِ الشّ  فوقَ  البلبلُ ــ

ىالمرضَ  يعالجُ  الطبيبُ ــ



عنصرين ببعضهما ألحصل على جمل اسمية:أصل كل  - 1

وتصقل الفكر تبني العقل  المطالعةُ 

وشيقةٌ  مفيدةٌ  العلمُ 

ال يفنى كنزٌ  المدرسةُ 

أضع كل عنصر من عناصر الجمل في محله من الجدول: – 2

 .حكيمٌ  جدي شيخٌ  -

 أنيسي في وحدتي. الكتابُ  -

 .ناس طيبون  الحي سكانُ  -

بالدي يرفرف عاليا.  ــ علمُ 

أكمل بما يناسب:  – 3 

.ومخيفٌ  قويٌّ  الرعد صوتُ  -
يحمي بالدي. الجنديُّ  -  

.للجسم مفيدةٌ  الرياضةُ  -  

.فكريةٌ  لعبةٌ  ــ الشطرنجُ 
من المعاني التالية جمال اسمية يكون فيها الخبر مجموعة ألفاظ: أكون – 4

.متأللئةٌ  كثيرةٌ  األضواءُ             كثرة األضواء وتأللؤها -  

.ونظيفةٌ  واسعةٌ  الشوارعُ              اتساع الشوارع ونظافتها -  

.بغزارةٍ  تهطلُ  الخريفِ  أمطارُ            هطول األمطار في الخريف بغزارة ــ 

أجعل المبتدأ في كل جملة مفردة واحدة: – 5

.عليلُ  النسيمُ           نسيم الصباح عليل -  

.ماهرٌ  مهندسٌ  خالدُ            ــ الشاب خالد مهندس ماهر  

.ذهبيةٌ  صفراءُ  الرمالُ             ــ رمال البحر صفراء ذهبية 

محل الخبر محل المبتدأ

شيخ حكيم جدي

أنيسي في وحدتي الكتاب

ناس طيبون سكان الحي

يرفرف عاليا علم بالدي

السنة الرابعة                      قواعد لغة

تمارين دعم اثر تقييم الثالثي الثاني



أزيد العنصر الناقص ألحصل على جملة مفيدة :  – 6
.هادئةٌ  الموسيقى أنغامُ  -  

.الغابةِ  ملكُ  األسدُ  -  

 .مفيدٌ  غذاءٌ  النحلِ  عسلُ  -

أكون جمال اسمية تكون فيها كل عبارة من العبارات اآلتية مبتدأ: -  7

معلمتنا  -  ثمار البرتقال  -  أشعة الشمس -   األشجار والنباتات

.تنقي الهواء الملوث والنباتاتُ  األشجارُ  -

.الهبةٌ  الشمِس  أشعةُ  -

  البرتقالِ  ثمارُ  -
 . ناضجةٌ

.وحنونةٌ  معلمتنا طيبةٌ  -

ضع  خطا تحت الخبر في كل جملة مما يأتي : ــ  8

.مفيدة ٌ لكل قارئالقراءةُ ــ

 .جليٌّ  واضحٌ  الحقُّ ــ

.ِفوق الشجرة البلبلُ ــ

 .ىالمرضَ  يعالجُ  الطبيبُ ــ


