
  

                                                                      ثانويّة راهبات القلبين
الّصّف األساسّي الخامس                                         عين نجم                 

ُّة وآداُبهاطاقة في  ٢-الّلغُة العر  
إمالء: الماّدة  

 

  الفعل الماضي الثالثياأللف في آخر القاعدة: 

  

مع صديٍق له. ولّما التقى الثّالثة  أتىفأبي أحد األصدقاء إلى العشاء.  دعا

معه. فرّحب  يأتيلضيفًا آخر  يدعوَ ادّعى الّضيف أّن من حّق الّضيافة أن 
  بهما أبي قائًال: " سنتعّشى معًا ونتسلّى أكثر". 

  ضع دائرة حول اإلجابة الّصحيحة:

 أتى)، في أي صيغة وردت؟ –(دعا اآلتية الحظ األفعال  -

    مراأل   -المضارع        -الماضي     

 ثالثة حروف.  كم عدد حروفها؟ -
 يأتي)، في أي صيغة وردت؟ –الحظ األفعال اآلتية (يدعو  -

  األمر     -المضارع        -الماضي     

إالَم قلبت األلف الطويلة في الفعل الماضي عندما تحّول إلى  -
  المضارع؟



  قلبت إلى واو.

إالم قلبت األلف المقصورة في الفعل الماضي عندما تحّول إلى  -
 المضارع؟

  قلبت إلى ياء.

  امإل الفراغ بالكلمة المناسبة: -١ -

  األلف –واًوا  –الثّالثّي  –مقصورة 

تكتب _______ في آخر الفعل الماضي _______ طويلة إذا : ١استنتاج

  قلبت في المضارع ______، و_________ إذا قلبت في المضارع ياًء. 

  

 أحّول األفعال الماضية اآلتية إلى المضارع: -٢ -

  دنا:  -عال:                       -عدا :                     

  دعا:  -شدا:                       -رعى:                    

  روى: -صفا:                     

  

  :اّدعى" –"إلتقى الحظ األفعال اآلتية 
 في أي صيغة وردت؟ -

  األمر  -المضارع        -الماضي 

 كم عدد حروفها؟ -



  أحرف ٣زائدة عن 

 كيف ُكتبت ألفها؟  -

  مقصورة    -طويلة 

  

  

 الفراغ بالكلمة المناسبة: امإل-٣ -

  مقصورة –األلف  –الّزائد 

تُكتب _______ في آخر الفعل الماضي _________ عن :  ٢استنتاج

  ثالثة أحرف:_________. 

  :يرى -نتسلّى –"نتعّشى  الحظ األفعال اآلتية" 
 في أي صيغة وردت؟ -

  األمر -المضارع      -الماضي 

 كيف ُكتبت ألفها؟ -

  مقصورة –طويلة 

 امإل الفراغ بالكلمة المناسبة: -٤ -

  األلف –مقصورة  –المضارع 



مقصورة إذا كان ________في آخر الفعل _______تُكتب : ٣استنتاج
زائدًا عن ثالثة أحرف، منتهيًا ثالثيًّا أو الفعل في الماضي 

 . ________بألف

  

 أحّول األفعال الماضية اآلتية إلى المضارع: -٥ -

  تناسىي ----تناسى

  ---ترقّى -                  ---تالقى -              ---رعى

 أحّول األفعال المضارعة اآلتية إلى أفعال ماضية: -٦ -

  يمشي:                    ينمو:                       يكوي: 

  يطهو:                   يسقي:         يبكي:                       ينجو:

استنتاج: كل األفعال المنتهية بألف تُكتب ألفها مقصورة ما عدا األفعال 
  الماضية الثالثية التي تُقلب ألفها واًوا في المضارع. 

  


