مدارس العزوبة العالمية
قسم اللغة العزبية
تدريبات قواعد  /الصــــف الزابع

( التدريب األول )
 ( -1أمرنا هللا سبحانه وتعالى أن نطٌعه ونعبده ونعمل الخٌر  ،ألنه سٌعرض علٌه  ،و ٌجب أن ٌكون العمل
كما ٌحبه هللا  .فأتقن عملك و ابغ وجه هللا)
استخرج من القطعة:
 فعل أمر – ............................:فعال ماضٌا ............................:
 اسما............................:

 -فعال مضارعا ............................:

( -2نزل زٌاد إلى المنتزه  ،وركب زالجته ،و أخذ ٌلعب وٌمرح بكرة السلة مع أصدقائه)
استخرج من القطعة:
 اسم إنسان – ............................:جملة فعلٌة ............................:
 اسم جماد............................:

 -فعال مضارعا ............................:

 فعال ماضٌا -....................... :حـــــــــــــرفا .............................:
 -3أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:
 أحب فاكهة ......................

( اسم نبات)

 أضع القلم فً ...................

( اسم جماد)

 .................... حٌوان ألٌف

( اسم حٌوان)

 أتصدق  ............المساكٌن

(حرف مناسب)
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-4اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
................ إلى مساعدة المحتاج.

( ابتعد – انتظر -أســـرع )

 الجدار من أسماء .................

( النبات – الحٌوان – الجماد )

 القاهرة اسم لـ ...................

(مدٌنة– جماد – نبــــــــات )

 سارع إلى الخٌر .فعل

(ماض – مضارع –أمــر

)

 زرع الفالح القمح .

(ماض – مضارع –أمــر

)

 القراءة شًء ضروري.

(جملة اسمٌة – جملة فعلٌة

)

 ذهبت الطالبة إلى

( جملة مفٌدة– جملة غٌر مفٌدة)

 -5ضع الكلمة المناسبة ثم بين نوعها:
 أخاف  .......الثعبان.

()..................

 أذهب إلى  ..............ألقرأ.

()..................

 ................ الشمس فً المساء.

()..................

 ............. حٌوان شرس.

()..................

 نصنع  .............من القمح.

()..................

................ من األنبٌاء.

()..................

................ عاصمة المملكة العربٌة السعودٌة.

()..................
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 -6أكمل الفراغات بفعل مناسب ثم حدد نوعه:
 ............. صدٌقتً المرٌضة باألمس.
 ............. الخباز الخبز .
 ............ المعلم الدرس.
 ............ الخٌر دائما
 ............ الحق وال تخجل.
 ............ صدٌقً فً المستشفى
............ التلمٌذ لٌنجح

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

 -7ضع في المكان الخالي اسما مىاسبا وبيه ووعه (مذكزأومؤوث)-:








تكتب  ................الدرس .
الشمس  ..............اللون .
ٌساعد  ...............الطبٌب.
فتحت  ................الكتاب .
قرأت .................القصة .
الطالب  ...............محبوب
ذهب  ..................الى الحدٌقة
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.................
.................
.................
.................
.................
..................
..................

مدارس العزوبة العالمية
قسم اللغة العزبية
تدريبات قواعد  /الصــــف ال زابع

( إجابة التدريب األول )
( -1أمرنا هللا سبحانه وتعالى أن نطٌعه ونعبده ونعمل الخٌر  ،ألنه سٌعرض علٌه  ،و ٌجب أن ٌكون
العمل كما ٌحبه هللا  .فأتقن عملك و ابغ وجه هللا)
استخرج من القطعة:
 فعل أمر:أتقن  -ابغ

 -فعال ماضٌا :أمرنا

 اسما:هللا – الخٌر – العمل  -وجه
ٌجبٌ -كون ٌ -حبه

 -فعال مضارعا :نطٌعه – نعبده – نعمل – ٌعرض-

( -2نزل زٌاد إلى المنتزه  ،وركب زالجته ،و أخذ ٌلعب وٌمرح بكرة السلة مع أصدقائه)
استخرج من القطعة:
 اسم إنسان:زٌاد
 اسم جماد:زالجته – كرة

– جملة فعلٌة :ركب زالجته – أخذ ٌلعب – ٌمرح بكرة السلة
– نزل زٌاد إلى المنتزه
-فعال مضارعا ٌ:لعب ٌ -مرح

 فعال ماضٌا :نزل – ركب -أخذ  -حـــــــــــــرفا :إلى – و -بـ
-3أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:
 أحب فاكهة البرتقال
 أضع القلم فً المقلمة
حٌوان ألٌف

 القط

 أتصدق على المساكٌن
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( اسم نبات)
( اسم جماد)
( اسم حٌوان)
(حرف مناسب)
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اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:................ إلى مساعدة المحتاج.

( ابتعد – انتظر -أســـرع)

 الجدار من أسماء .................

( النبات – الحٌوان  -الجماد)

 القاهرة اسم لـ ...................

(مدٌنة– جماد – نبــــــــات )

 سارع إلى الخٌر .فعل

(ماض – مضارع –أمــر)

 زرع الفالح القمح .

(ماض – مضارع –أمــر)

 القراءة شًء ضروري.

(جملة اسمٌة – جملة فعلٌة)

 ذهبت الطالبة إلى
-5ضع الكلمة المناسبة ثم بين نوعها:

( جملة مفٌدة – جملة غٌر مفٌدة)

 أخاف من الثعبان.

(حـرف)

 أذهب إلى المكتبة ألقرأ.

(اســــم)

 تغرب الشمس فً المساء.

(فعل مضارع)

 األسد حٌوان شرس.

(اســــم)

 نصنع الدقٌق من القمح.

(اســــم)

 محمد من األنبٌاء.

(اســـم)

 الرٌاض عاصمة المملكة العربٌة السعودٌة.

(اســـم)
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أكمل الفراغات بفعل مناسب ثم حدد نوعه: زرت صدٌقتً المرٌضة باألمس.
ٌ صنع الخباز الخبز .
 افعل الخٌر تجده .
 -7أكمل الفراغات بفعل مناسب ثم حدد نوعه:
ٌ صهر الحداد الحدٌد.

(فعل مــــاض)
(فعل مضارع)
( فعــل أمـــر)
فعل مضارع

ٌ شرح

المعلم الدرس.

 افعل

الخٌر دائما

فعل امر

الحق وال تخجل.

فعل امر

 قل

 زرت صدٌقً فً المستشفى
ٌ ذاكر التلمٌذ لٌنجح

فعل مضارع

فعل ماض
فعل مضارع

 -8ضع في المكان الخالي اسما مىاسبا وبيه ووعه (مذكزأومؤوث)-:
 تكتب الطالبة الدرس .

مؤوث

 الشمس صفراء اللون .

مؤنث

ٌ ساعد الممرض الطبٌب.

مذكر

 فتحت الطالبة الكتاب .

مؤنث

 قرأت هند القصة .

مؤنث

 الطالب المجتهد محبوب

مذكر

 ذهب محمد الى الحدٌقة

مذكر
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