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  اللغة العربية للصف الرابع                                       االسم/.......................................

 ورقة عمل عن إعراب الفعل الماضي والفعل المضارع

 للكلمات التي تحتها خط .اختر اإلجابة الصحيحة  •

 صبٌي عصفوًرا يهوى من أعلى شجرة   شاهد   .1

o شاهد  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

o وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره شاهد  فعل ماض  مرفوع 

o شاهد  فعل ماض  مبني على الفتحة الظاهرة على آخره 

  من الشجرة  دناإلى إن  الصبي   احب .2

o حبا فعل أمر مبني على السكون 

o حبا فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

o حبا فعل ماض  مبني على الفتحة الظاهرة على آخره 

 الصبي  الحب  للعصفور يقدم   .3

o   فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يقدم 

o   فعل ماض  مبني على الفتحة الظاهرة على آخره يقدم 

o يقدم  فعل أمر مبني على السكون 

 الصبي  باب  القفِص فينطلق  العصفور   يفتح   .4

 فعل ماض  مبني على الفتحة الظاهرة على آخرهيفتح   •

 يفتح  فعل أمر مبني على السكون •

 يفتح  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره •
 

 الكلمات الموجودة فوق الخط في الجمل التالية .اعرب  •
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 الصبي بالعصفورِ  أمسك   .1

 أمسك فعل ...................................................................................

       العصفور الحرية                                                                            يحب   .2

 يحب  فعل .....................................................................................

 الصبي  من العصفور  دنا   .3

 .............................................................دنا ................................

العصفور  مرفرفًا بجناحيه سعيدًا    انطلق   .4

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

 العصفور  في السماِء يطير   .5

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

 

 حسب الجدول .ضع الكلمات التالية في مكانها الصحيح ثم حولها  •

 يرسم  ( – يدافع   –يلعب   –يكتب   –) يشرب              

 

 أمر            ماضي             مضارع             

 ................................ ................................ يشرب                

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

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

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

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