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 أتعرف على عناصر الجملة الفعلٌة 

 أالحظ :

 :هو ٌقول للحاضرٌنو، ٌستمع إلى اإلمامالِمنبر،  جلس الولد أمام
 والضالل.  ٌبعدونهم عن الظلمالحق والهداٌة، و ٌبٌنون لهم سبلواألنبٌاء،  أرسل الرسل، ورخلق هللا البش  
 وهداٌتهم، من صوم  الناس إلى ما فٌه صالحهمٌرشد وقد كان الرسول محمد )ص(، فً أفعاله وأقواله،   
 ومعاملتهم وعالقاتهم. ٌتصرفون فً سلوكهمكٌؾ  ٌعلمهموصالة وزكاة وحج، و  

 :و أحللأكتشف 
 ػْالط اىجَيح اىفؼيٞح

 

 ػْالط اىجَيح اىفؼيٞح

 فؼو

 فاػو

 فؼو جاض ٍٗجطٗض ٍفؼ٘ه تٔ

 فاػو

 جاض ٍٗجطٗض ٍفؼ٘ه تٔ
 ظإط

ضَٞط 

 ٍؽررط
 تاضظ ضَٞط

ضَٞط 

 ٍؽررط

 جيػ

 ٝؽرَغ

 ٝق٘ه

 ذيق

 أضؼو

 ٝطـس

 اى٘ىس

x 

x 

 هللا

x 

x 

x 

ٕ٘ 

ٕ٘ 

x 

ٕ٘ 

ٕ٘ 

x 

x 

x 

 اىثفط

 اىطؼو

 اىْاغ

 أٍاً

 ئىٚ اإلٍاً

 ىيحاضطِٝ..

x 

x 
 إىً ٍا فُه طالحهٌ

 ٝثْٞـــ

 ٝثؼس

 ٝطـس

 ٝؼيَــ

 ٝرمطف

 ٝثؼسُٗ

 ــ٘)ُ(

 ٗ)ُ(ــ

x 

 ـــــــــ

 ــ٘)ُ(

ٌٕ 

x 

 ـــــــــ

ٕ٘ 

 ـــــــــ

 

x 

x 

 ـــٌٖ

 اىْاغ

 ــــٌٖ

 ــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 ىٌٖ

x 

x 

x 

 فٜ ؼي٘مٌٖ

 ػِ اىظالً

 

 أتذكر :
اض ـــــــَٗٝنِ أُ ٝنُ٘ ىيجَيح ٍنَال ٍصال اىَفؼ٘ه تٔ أٗ اىجاىجَيح اىفؼيٞح ٕٜ اىرٜ ذثرسب تفؼو، ٗذرنُ٘ ٍِ فؼو ٗفاػو، 

ٍطف٘ػا، أٗ ضَٞطا ٍؽررطا، أٗ ضَٞطا تاضظا. ٗٝأذٜ اىَفؼ٘ه تٔ اؼَا ظإطا  . ٝأذٜ اىفاػو اؼَا ظإطاٗ اىَجطٗض 

 ٍْم٘تا، أٗ ضَٞطا تاضظا.

  أتمّرن :
 ضغ ػْالط اىجَو اىفؼيٞح اٟذٞح حؽة اىجسٗه                                                             -1

 ٝإً اإلٍاً اىْاغ -   ٝعزحٌ اىَؽجس تاىَميِٞ -

 ذصمطخ األذد اى٘ػس -اّرقو اىريَٞص ٍِ اىَسضؼح   -

 

 

 

 

 

 

 ضمة مو فؼو ٍِ األفؼاه اٟذٞح فٜ جَو : -2

 ٝر٘ضأ  –ٝميٜ  –ٝطـس 

 

 أػطب ٍا ٝيٜ: -3

 ٝؽرَغ اىْاغ ئىٚ اىرطٞة. -زذو اىطجو اىَؽجس   - 

 

 ػْالط اىجَيح اىفؼيٞح

 ٍنَالخ اىجَيح

اىجاض  اىفؼو اىفاػو

 ٗاىَجطٗض
 اىَفؼ٘ه تٔ

 
 

  
    

    

    



 حمور القيم اإلنصانية                          األشبوع الجاني                                                       كتاب القراءة                                           

 6 اىمفحح 
 

 



 حمور القيم اإلنصانية                          األشبوع الجاني                                                       كتاب القراءة                                           

 7 اىمفحح 
 

 للوضعٌة أخبر عن حدث وقع : أنظم افكاري حسب الترتٌب المناسب

 

 أراجع قبل أن أكتب فً كراسً

 

 ال ّؼٌ اىرط٘اخ

   أشمط ٍا طيثد ٍْٜ أٍٜ

   أشمط مٞف ّؽٞد طيثٖا

   ٗمٞف مْد أذمطف ٍؼٔ أذثط ػِ اىحازز اىصٛ ٗقغ ألذٜ

   أشمط ٍ٘قفٜ ػْس ضج٘ع أٍٜ

   أؼطط أٗ أمصط 10ٍا مرثد فٜ أٗظف 

   أٗظف جَيح فؼيٞح تفؼو ٍجطز

   تسُٗ ذطا أمرة

 

 

 إذا حصلت ست مرات على نعم فقد كتبت جٌدا انقل فً كراسك -

 إذا حصلت ثالث مرات ال انتبه راجع ما كتبت وصحح أخطاءك   -

 

 

 

 

 

 ة تبتدئ بفعل مجردــملة فعلٌــــج
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 أتعرف على عناصر الجملة الفعلٌة ) مراجعة (

 أسترجع القاعدة و أتذكر :

 

أٗ  ...............، َٗٝنِ أُ ٝنُ٘ ىيجَيح ٍنَال ٍصال ...........ٗ .........، ٗذرنُ٘ ٍِ .......اىجَيح اىفؼيٞح ٕٜ اىرٜ ذثرسب 

. ٗٝأذٜ ...........، أٗ ضَٞطا .............، أٗ ضَٞطا ................... ٝأذٜ اىفاػو اؼَا ظإطا  ................................

 ...................، أٗ ضَٞطا ............اىَفؼ٘ه تٔ اؼَا ظإطا 

 

 أراجع و أتدرب :

    ول :سطر على الجمل الفعلٌة وصنؾ عناصرها داخل الجد -1

 طلع الفجر وصاح الدٌك ونهض الرجل من نومه .

 لما بانت الشمس استٌقظت الزوجة وحّضرت الطعام.

 . افطر الزوج وقصد عمله

 

 

 

 ا ثم أعٌن الفاعل ) مسطرا تحته (أستعٌن بالعناصر اآلتٌة ألكون نصّ  -2

 
د أحضط / لقو / زق  

 لْغ / جاء /
حَس أاألطفاه /ضاٍٜ /  

 /ضٍعٛ /ؼيَٚ
ٍططقح /اىَؽاٍٞط / تاألزٗاخ   

 /قفما / األذفاب

 

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

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

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

 

 اىفاػو اىفؼو
اىَفؼىه 

 ته

اىجاس 

 واىَجشوس
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 ٌتم حكاٌة  اإلخبار عن حدث :

صؽٌرة مرمٌة على األرض بها وثائق وفً طرٌقك إلى منزله وجدت محفظة تلقٌت دعوة من صدٌق حمٌم فلبٌتها ، 

 11ال تتعدى  فً قصة  حكاٌتكأكمل كٌؾ تصرفت ، وماهً األعمال التً قمت بها ، وكٌؾ كانت النهاٌة ،  شخصٌة

 مجرور (  )فعل معتل + فاعل + جارو من عناصرها موّظفا جملة فعلٌةأسطر 

 مالحظة القصة تحوي على بداٌة ووسط ونهاٌة 

 أراجع قبل أن أكتب فً كراسً

 

 ال ّؼٌ اىخطىاخ

 تذاَح اىقظح

   أذكر مناسبة القصة

   زمانها ومكانهاذكر أ

   شخصٌات القصةذكر أ

 وسظ اىقظح

   أذكر الحدث الطارئ 

   أذكر كٌؾ تصرفت معه

   أذكر األعمال التً قمت بها

   أذكر كٌؾ كانت نهاٌة القصة  ّهاَح اىقظح

   سطر على األقلأ 11المنتوج فً أوظؾ  1ٍالحظح 

   وجارومجرورفاعل  معتل و فعلتتكون من أوظؾ جملة فعلٌة  2ٍالحظح 

   كتب بدون خطإأ 3ٍالحظح 

 

 ك  اسِ ر  فً ك   لْ ق  نْ مرات على نعم فقد كتبت جٌدا ا   تسعإذا حصلت  -

أخطاءك  حْ مرات ال انتبه راجع ما كتبت وصحّ  أربعإذا حصلت  -
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طل٘ض                                                                                                     :     4 األسبوع و ٗاىم                           ٗحسج  : اىَْ 

 اىَح٘ض: اىؼالقاخ االجرَاػٞح                                        

 5اىًٞ٘  4اىًٞ٘  3اىًٞ٘  2اىًٞ٘  1اىًٞ٘ 

و قطاءج : اىَْ 

طل٘ض / ٝإزٛ  ٗاىم 

ٗ ٝفٌٖ اىَرؼيٌ  اىْ ك ، 

ٝنرفف ٍا ٝح٘ٝٔ ٍِ 

قٌٞ  )اىر ضاٍِ ٍغ 

ؼفاء / قَٞح اىؼَو  اىض 

 ٗ االجرَاع ...(

ٝقاضُ تِٞ  : ذؼثٞط ؾ

و ٗ  قمح "اىَْ 

طل٘ض" ٗ قمح  اىم 

طل٘ض"  " اىَْيح ٗاىم 

/ ٝررٞ و ح٘اضا تِٞ 

طل٘ض ٗ  اىم 

 اىحٞ٘اّاخ .

و قطاءج : اىَْ 

طل٘ض  ٗاىم 

/ ٝقطأ اىْ ك 

قطاءج 

 ٍؽرطؼيح.

ذطامٞة 

:أّ٘اع ّح٘ٝح 

اىفؼو )ً( / 

ٝؽرصَط 

ٍنرؽثاذٔ 

اىؽاتقح 

ىيرَٞٞع تِٞ 

 أّ٘اع اىفؼو .

و قطاءج : اىَْ 

طل٘ض / ٗاىم  

ٝقطأ اىْ ك 

ٗٝ٘ظ ف 

ميَاخ ٗلٞغ 

 فٜ جَو

:  اىَٖعج ئٍالء

اىَر٘ؼطح 

/ذنِ ىٔ اىقسضج 

ػيٚ ضثظ 

اىَٖعج ػيٚ 

اى٘اٗ فٜ ٗؼظ 

 اىنيَح.

ج ٍطاىؼح :  قمك حط 

ٝيرك ٍطاىؼاذٔ  /

 ٗٝؼطضٖا أٍاً ظٍالئٔ.

اإلذثاض ػِ  :ذؼثٞط ك

/ ٝحطض ٍيرما 3حسز

ػِ حسز ٗ ٝثسٛ ضأٝٔ 

 فٜ ـأّٔ 

ة : اىصؼيٍحف٘ظاخ

ٝرري ك ٍِ  اىَرْنط /

حاالخ اىر طزز ٗ اىرجو 

ٗ االضذثاك ٗ االّط٘اء 

ٗ ٝفؼط تاىؽ طٗض ٝجس ز 

 .   اىْفاط ٗٝثس ز اىَيو

ذطثٞقاخ 

 :ئزٍاجٞح

ٝؽرصَط اىَرؼيٌ 

ذؼيَاذٔ اىْ ح٘ٝح 

طفٞح ٗ  ٗ اىم 

اإلٍالئٞح 

اىَنرؽثح فٜ 

اّجاظ ذَاضِٝ 

ً اّجاظاذٔ  ٘  ٗٝق

 : ذمحٞح خ ك

ٝنرفف أذطاءٓ 

 ٗ ٝمححٖا 
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  أنواع الفعلأراجع 

 أالحظ

ًٌّا.            شاهد   ًجا ِتلفاز ام  ْرن  ْبد  هللِا ب  ل  ع  او  ن  أت  ة  . س  ج  از  ة  الطَّ ِعم                   على القراءة والتعلم أقبلْ  اأْلط 

اِمِه.   ن صح   ع  ه  باالعتدال ِفً ط  الد  ِاْبن  افِظ  اْلو  اف ِة ِجسِمً. أ ح  ل ى ن ظ   آبائكم تبركم أبناءكم بروا     ع 

ل    ه. أ ك  ام  ع  ص              صِحٌح  اْلِجسِم ط  ِتِه. ٌ حر  ل ى ِصحَّ فْ  اإلنسان ع    على آثار بالدك تعرَّ

 : أكتشف

 حشمح اىحشف األخُش صٍِ وقىػه ّىع اىفؼو ّىع اىنيَح اىناٍح

     شاهذ  

     ظح  ّ

     َ حُشصُ 

هُ  أذْ  او       س 

     أقثو  

ف        ذؼشَّ
      : أتذكر  

هو ما دل على حدوث عمل فً الزمن الماضً قبل زمن التكلم  ،، والحركة التً  :الفعل الماضً 
 الفتحة تظهر على الحرؾ األخٌر منه :

،، والحركة التً هو ما دل على حدوث عمل فً الزمن الحاضر والمستقبل    الفعل المضارع :
 الضمة:  تظهر على الحرؾ األخٌر منه

هر على ــــــة التً تظـــوالحرك  ،، لــــــل فً المستقبـمــدل على طلب عهو ما: مر األفعل ال
 السكون ه :ـــــــــــرؾ األخٌر منــــالح

 أتمرن :
 :   مبٌنا نوعه واضبطه بالشكل امناسب الضع لكل جملة فع -1

 .األخٌار وال تصاحب األشرار...........
 الحلٌب ٌا فٌصل. .............

 ............. محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌتٌماً.
 سوؾ.......... ضوء الشمس الدؾء.

 أعبر عن األحداث اآلتٌة بجمل تشمل على أفعال ماضٌة مرة ومضارعة مرة أخرى  -2
ًرا الطفل   نام         ارً ك  ب  م   لِ فْ الطّ  م  وْ ن   ك  ب  ًرا الطفل   ٌنام           م  ك  ب   م 
 ج  ال  عِ الْ  ٌبِ بِ الطَّ  ؾ  صْ و  
 اه  ان  ن  سْ أ   اةِ ت  ف  الْ  ٌؾ  ظِ نْ ت  

 مِ ل  اأْل  بِ  بِ عِ الاّل  اخ  ر  ص  
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 ٌحرر ملخصا عن حدث وٌبدي رأٌه فٌهخبار عن حدث :اإل

 كتوبر ، تحتفل األسرة التربوٌة بٌوم المعلم .أفً الٌوم الخامس من شهر 

 جل تربٌة النشءأالدور الذي ٌقوم به المعلم من  أسطر تتحدث فٌه عن 11إلى  8اكتب نصا من 

رض ـــــــــــــوما هو الؽ ؟ وتبٌن كٌؾ احتفلت مدرستكم بهذا الٌوم وتبرز مكانته فً المجتمع 

الفعل الماضً  دون أن تنسى ذكر انطباعك ورأٌك نحو هذا الحدث موظفا؟من االحتفال 

      (مع إظهار حركة اإلعراب)والمضارع واألمر مسطرا تحتهما 

 تذكٌر لخطوات اإلخبار عن حدث :

 دٌنً ..... –لمً اع –وطنً )نوعه عٌد الثورة ...... –تسمٌتة ٌوم المعلم تحدٌد الحدث : )  -1

 تارٌخ الحدث -2

ٌّزه ما -3  م

 كٌفٌة إحٌائه  -4

 ) تسجٌل مشاعرك ورأٌك نحو الحدث ( ذكر انطباعاتك -5

 أراجع قبل أن أكتب فً كراسً 

 ال ّؼٌ اىرط٘اخ

   أشمط اؼٌ اىًٞ٘ ٗأتِٞ ّ٘ػٔ ٗطْٜ  ذحسٝس اىحسز

   أشمط ذاضٝرٔ ٍِ مو ؼْح  اضٝد اىحسزذ

   ٗزٗضٓ فٜ ذطتٞح اىْؿء اىَؼيٌ ٍناّحشمط أ ٍاٍٞ عٓ

   أشمط ٍظإط االحرفاه فٜ ٍسضؼرٜ مٞفٞح ئحٞائٔ

   أشمط ٍفاػطٛ ٗضأٜٝ ّح٘ ٕصا اىحسز شمط اّطثاػل

   أٗ أمصط أؼطط 8أمرة ّمٜ فٜ  1ٍالحظح 

   أٗظف أّ٘اع اىفؼو 2ٍالحظح 

   ق٘ه ٍأش٘ض...–آٝح قطآّٞح  –حسٝس  –ىْمٜ ـإسا )ـؼط  أضٞف 3ٍالحظح 

   أمرة تسُٗ ذطا 4ٍالحظح 

اِسك   إذا - ر   حصلت تسع مرات على نعم فقد كتبت جٌدا ا ْنق ْل فً ك 

تبه راجع ما كتبت وصّحْح أخطاءكإذا حصلت أربع مرات ال ان -
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 األخبار عن حدث : ٌعبر كتابة عن رأٌه ومشاعره و أحاسٌسه 

 

 أراجع قبل أن أكتب فً كراسً

 

 ال ّؼٌ اىرط٘اخ

   شمط اىحسزأ
   أشمط ظٍأّ ٍٗنأّ

   ٗمٞف ذمطفد ٍؼٔ أشمط ٍ٘قفٜ ذجآ اىحسز
   ذجآ اىحسزٍٗفاػطٛ تَؽاػسج اىقظ اىجطٝح ٍثسٝا أحاؼٞؽٜ أشمط مٞف أقْؼد أٍٜ 

   أؼطط 7أمرة ّمٜ فٜ فقطج ذعٝس ػِ 
   جَيح اؼرفٖاٝح ٗفؼيِٞ أج٘ف ٍٗصاه أٗظف 

   ق٘ه ٍأش٘ض...–آٝح قطآّٞح  –حسٝس  –أضٞف ىْمٜ ـإسا )ـؼط 
   أمرة تسُٗ ذطا

 

اِسك   إذا - ر   حصلت ثمانً مرات على نعم فقد كتبت جٌدا ا ْنق ْل فً ك 

 إذا حصلت أربع مرات ال انتبه راجع ما كتبت وصّحْح أخطاءك   -

 

 

 وفعــــــــــــــال مثاال فعال أجوف
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 )تقدٌم (  على األفعال الخمسة أتعرف

 أالحظ :

 بالمعروؾمرون أٌ بالمعروؾ                                   المإمنون ٌأمرانالمإمنان 

 بالمعروؾ مرونأتبالمعروؾ                                        أنتم  مرانأت أنتما

 تأمرٌن أنت

 أحلل وأناقش

 اذمو تٔ ػالٍح ضفؼٔ ظٍْٔ اىفؼو اىضَٞط

    َأٍشاُ .............

    ذأٍشاُ ............

    َأٍشوُ ..........

    ذأٍشوُ ..........

    ذأٍشَِ ..........

 أتذكر : 

 ٌاء المخاطبةأو واو الجماعة أو ألؾ االثنٌن األفعال الخمسة : هً كل فعل مضارع اتصل بآخر ه 

 التً تظهر فً آخرهثبوت النون وعالمة رفعه 

 أتدرب :

 الفعل المالئم للجملة: اختر -1

 تنامون ( –تنامٌن  –) ٌنامون  فً الساعة العاشرة لٌال  -----------والد األ

 كثٌرا عن المدرسة          ) تتؤّخرون تتؤّخرٌن ٌتؤّخرن ( -----------أنِت 

 ٌلعب  –هات األفعال الخمسة من الفعل  : ٌجلس  -2

 -مناسبة لهذة الجمل: أفعاالاكتب  -3

ان   ا  الم - . -----ك  ْم.----------أنتم  -                          األعمال  ك   بالد 

ا      - .    ِ------أْنت م  . --------المواطنون  الصالحون  -                  بإخالص.  بواِجِبِهْم خٌر  قٌِام.

 واِجب كِ  -------أنِت ٌا هند      -
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 : ٌستعمل الكتابة وسٌلة للتواصل ) برنامج عمل ( إلنشاء قصة كتابة خطة

 رحت تبحث له خارج المنزل عن عشب .لك خروؾ تحبه كثٌرا ، ربطته ٌوما إلى شجرة ،و

الخطة التً قمت بها للبحث عنه ومن ساعدك فً ذلك وكٌؾ ذلك مبٌنا  عدت فلم تجده . احك

وفعال أسطر موّظفا فعال من األفعال الخمسة  11إلى  8كانت النهاٌة وذلك فً نص ما بٌن 

 ناقصا

 :  اآلتً  ن تكتب القصة وفق هذه الخطة المسطرة فً الجدولأعلٌك 

 اىْك اىرطح  

 تساٝح اىقمح

 ػالقرل تاىرطٗف

 ذطٗجل ٍِ اىَْعهؼثة 

 اذرفاء اىرطٗف

 

 ٗؼظ اىقمح

 اىثحس ػْٔ فٜ ٍناُ أٗه

 األػَاه اىرٜ قَد تٖا

 شاُاىثحس ػْٔ فٜ ٍناُ 

 األػَاه اىرٜ قَد تٖا

 شاىساىثحس ػْٔ فٜ ٍناُ 

 األػَاه اىرٜ قَد تٖا

 ذسذو ٍؽاػس 

 ٗضغ ذطح تحس

 األػَاه اىرٜ قَد تٖا

 

 

 ّٖاٝح اىقمح
اىْرٞجح : اىؼص٘ض ػيٚ 

 ػيٞٔاىرطٗف أٗ ػسً اىؼص٘ض 
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 خبر كان مفردا أتعرف على

 أالحظ :

ٌ  ن  البِ  تْ ار  ص  ف  ، ا اخً و  كْ أ   ن  اكِ س  لم  اْ  تْ ان  ك  ،  ةً ٌد  دِ ع   ات. ر  ٌ  ؽ  ت   ت  ظْ ح  ال  ً ف  تِ ٌ  رْ ى ق  ل  إِ  ت  دْ ع   ٌل. وِ ط   اب. ٌ  ؼِ  د  عْ ب    ات  ا

 ة  ب  ح  م  الْ  تِ ال  از  م    رْ ٌَّ ؽ  ت  ٌ   مْ ل   د  احِ و   ء  ًْ ش   . ةً اء  ض  م   ج  ه  نْ اأْل   تِ ح  ب  صْ ؤ  ف   لِ ٌْ اللَّ بِ ا رً شِ ت  نْ م   م  ال  الظَّ  ان  ك  و  ، ةً ٌ  رِ صْ ع  

 وبِ ل  ق  الْ  ل  ك   ع  م  جْ ت  

 أحلل و أناقش 

 مستعٌنا من النص أمأل الجدول حسب المثال

 ذثط اىْاؼد اؼٌ اىْاؼد اىْاؼد اىرثط اىَثرسأ

  ِ ِ   ماّد أم٘اخ   اىَؽام  أم٘اًذا اىَؽام

     

     

     

 أتذكر :

لخبر اتدخل كان أو إحدى أخواتها على المبتدإ والخبر فتبقً المبتدأ مرفوعا وٌسمى اسمها وتنصب 

 وٌسمى خبرها 

 ـ أٍؽٚ ـ تاخ ـ لاض ـ ىٞػ. أضحٚ ـ ظو   -ألثح: ٕٜ أذ٘اخ ماُ 
 اتدّرب :

 أصلح الخطؤ بادئا كل جملة بلٌس -1

 ....................................  حدٌد   الذهب     .................................  عذب   البحرِ  ماء  

 .............................عاملة   نحلة   الٌعسوب    ............................... ألٌؾ   حٌوان   األسد  

ٌّر ما ٌجب تؽٌٌرهبو لٌس أو أصأو صار أأدخل كان  -2  ح على الجمل اآلتٌة وؼ

 هذه األرض  خصبة    – صفراء   القمحِ  سنابل   – توح  مف الكتاب   – معطبة   الساعة  

 أعّمر الفراغ بما ٌنقص  -3

 على الجدرانِ  معلقةً  ...... الصور   -                    ............. مورقةً  أصبحتِ  -

 ............... علٌالً  لٌس   –.........              والشوارع   األنهج   صارتِ  -

 اطبٌبً  ............ أخً األكبر   -
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 إمالء جملة إلتقان الخط 

 الــوطــن

 عاشوا هـــسمائ وتحت   نشؤ فوق أرضه ، ،عزٌز على كل نفس أبنائه الوطن حبٌب إلى كل فرد من

وبٌن ربوعه ارتبطوا باألهل  ، ،ومن نسٌمه تنفسوا أنفاس الحٌاة ارتووا بمائه،و ،ومن خٌراته تؽذوا

ومن أجل  وٌود لو ٌعود إلٌه مهما طالت المسافات. إلى وطنه كلما بـعـد عنه، المرءلهذا ٌحن  .األصدقاءو

لٌظل الوطن عزٌزا بٌن  وتقوم الحروب بٌن الدول، ،الدماءوفــــً سبٌله تبذل  الوطن تهون الحٌاة،

 .األوطان
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ٌستعمل نصا للقٌام بحصٌلة أو تركٌب تلخٌص قصة :   

 -عن ثالثة أسطر مع كتابة األفكار الربٌسٌة : دٌزٌال  لخص هذه القصة فٌما
عنده بعض المال من الذهب فوضعه أمانة عند رجل وعندما عاد  نفً قدٌم الزمان أراد أحد التجار أن ٌسافر للتجارة وكا

 تقطع الذهب.سمعت أن أنٌاب الجرذان هنا  التاجر من السفر وطلب المال قال له الرجل : قد أكلته الجرذان فقال التاجر:
فرح الرجل بتصدٌق التاجر له وعندما خرج التاجر لقً ابنا للرجل فؤخذه وذهب به إلً المنزل وفً  الٌوم التالً جاء  

الرجل إلً التاجر وقال له لقد ضاع ابنً الصؽٌر فهل عندك خبر عنه ؟ قال التاجر: عندما خرجت من عندك أمس رأٌت 

 صقرا قد اختطؾ صبٌا لعله ابنك 

 رب الرجل رأسه بٌده وقال :ٌا قوم هل سمعتم أن الصقور تختطؾ الصبٌان ؟فض

نعم . إن أرضا تؤكل جرذانها الذهب لٌس بعجب أن تختطؾ صقورها الفٌلة فقال له الرجل: مالك عندي  فقال التاجر:

 أرده إلٌك وترد إلً ابنً . 

 -األفكار الرئٌسٌة هً : -
- .................................................................................................................

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

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

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

-الملخص : -
........................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

...................... 
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 خواتها اإلعرابأكان و

 أتذكر وأسترجع :

 ...............تدخل كان و أخواتها على ............ و ............ فترفع األول وٌسمى ........... و 

  ..............   ............   ............. األفعال الناسخة هً :  ............الثانً و ٌسمى  

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

 : أتدرب

 -:تم الجمل التالٌة ثم اضبط أواخر كلماتها بالشكلأ -1

 

 -----------كان الحاكم  

 ---------- لٌس الدواء  

 ----------أضحى المطر    

  ------------- العدل   ظلَّ   

  

 -:أعرب الجمل التالٌة -2

 لٌس الزجاج  مكسوراً 

 

 

لْ  -3 ك  ا ش  ْله  ك  ش  اِضً و  ْل إِل ى اْلم  و  ا, ث مَّ ح  امَّ ْشِكٌال ت  ل ت  م    هِذِه الج 

 ا فً االزهرِ طالبً  وداد.  كان صدٌق                     .فً األزهرِ  طالب   وداد.  صدٌق    

 جاري تاجر ؼنً.  

 فً المكتب طاولة.  

 لوح هذا الصؾ قدٌم جدا.  

 أنا معلمة فً كلٌة "أورنٌم".  

 الجزائرأنتم طالب فً جامعة 

ةأ -4  ٌ الِ ل ى األْسِئل ِة التَّ ْفً   ِجْب ع    ِبالنَّ

؟  . اِجر  ْل أْنت  ت   اتاجرً  ا لست  أن                              ه 

ة ؟  . ائِم  ْل أْخت ك  ص   ه 

؟  . الِب  وك  ط  ْل أخ   ه 

ال ؟  . مَّ ْل أْنت ْم ع   ه 

ت ك    . الِد  ة.؟ أو  س  ْدر  ة  م  ِدٌر   م 



 التوازى الطبيعيحمور                                                  التاشعاألشبوع                             كتاب القراءة                                           

 45 اىمفحح 
 

 



 األيام الوطهية والعامليةحمور                                      العاظراألشبوع                         كتاب القراءة                                           

 46 اىمفحح 
 

 عيدالثورة                                                       

 ، ةِ ي  يرِ رِ حْ الت   ةِ رَ وْ الث    فِ حَ تْ مَ  ةِ ارَ يَ زِ لِ  ةً وَ عْ دَ  وِ ائِ قَ دِ صْ أَ  دِ حَ أَ  نْ مِ  يسٌ نِ ى أَ ق  لَ ت َ   

  تِ يْ لب َ اْ  نَ مِ  وجِ رُ خُ لْ لِ  بَ ى  أَ ا تَ مَ دَ نْ عِ ، وَ رَ ب َ مْ وفَ نُ  نْ مِ  حِ اتِ لفَ اْ  ةِ بَ اسَ نَ بُِ  

  ةً انَ دَ زْ مُ  عُ اِر وَ الش   تِ انَ . كَ وُ عَ مَ  رَ مَ عُ  اهُ خَ أَ  بَ حِ طَ صْ يَ  نْ أَ  م  لُ اْ  تِ ر  ص  أَ 

  اتٍ ارَ عَ شِ  لُ مِ تَْ  اتٍ تَ فِ َل ، وَ  ةِ نَ وَ مللَ اْ  اءِ وَ ضْ لَ اْ ، وَ  ةِ ي  نِ طَ لوَ اْ  مِ َل عْ لَ اْ بَ 

  ةَ ي  نِ طَ لوَ اْ  يدَ اشِ نَ لَ اْ  ةِ ملارَ اْ  عِ امِ سَ  مَ َل ى إِ اىَ نَ ت َ ا ت َ مَ ، كَ  ةِ رَ وْ لث   ة لِ دَ ل  مَُ 

 فِ حَ تْ مَ الْ  نَ مِ  انِ وَ خَ لَ اْ  بَ رَ ت َ اق ْ  يَ حِ  ةٍ افَ ثَ ر كَ ثَ كْ أَ  ةُ ركَ الَْ  تِ دَ . بَ  انٍ كَ مَ  نْ ر مِ ثَ كْ  أَ ِف  تِ وْ الص   اتِ بَِ كَ مُ  رَ ب ْ عَ  ث  بَ  ت ُ ِت الّ 
ا يً بِ ا كَ ابً جَ عْ إِ  رُ مَ عُ  بَ جِ عْ أُ ، مْ هِ وىِ جُ ى وُ لَ عَ  ةٌ يَ ادِ بَ  حِ رَ لفَ اْ  اتُ مَ َل عَ وَ  ابٍ ي  إِ وَ  ابٍ ىَ ذَ  ِف  وِ يْ لَ إِ  ينَ دِ افِ لوَ اْ  اتُ اعَ جََ  تْ انَ كَ   ثُ يْ ،حَ 

ة ، يَ دِ قَ  اتٍ اشَ ش  رَ وَ  قَ ادِ نَ ب َ د ، وَ ائِ رَ جَ  اتِ اصَ صَ قُ وَ  رٍ وَ صُ  نْ مِ  ضَ رَ ا عَ مَ  يقِ سِ نْ ت َ  نِ سْ حُ وَ  وِ تِ اعَ سَ شَ ، وَ  فِ حَ تْ مَ الْ  ةِ افَ ظَ نَ بِ 
 نْ مِ  تُ لِ فْ ى ي َ رَ خْ لُ اْ وَ  ةِ ينَ لفِ اْ  ْيَ ب َ وَ  فِ حَ تْ مَ الْ  اءِ جَ رْ  أَ ِف  لُ و  جَ تَ ي َ  رُ مَ عُ  انَ ة. كَ دَ الِ خَ  كَ ارِ عَ ع مَ اقِ وَ مَ لِ  اتِ مَ سَ جَ مُ الْ  ضَ عْ ب َ وَ 
 ابِ جَ العْ  ةِ د  شِ  نْ مِ  اهُ فَ  ارً اغِ فَ  وْ ا ، أَ هَ لُ م  أَ تَ ي َ  ةِ ورَ الص   هِ ذِ  ىَ َل ا إِ ودً دُ شْ مَ  اهُ تَ ، فَ وُ نْ عَ  دَ عِ تَ بْ ي َ  َل  نْ أَ  صُ رِ يَْ  انَ ي كَ ذِ الّ  يوِ خِ أَ  دِ يَ 

 وُ تْ وَ ت َ حْ ا امَ  رينَ ائِ لز  لِ  حُ رَ شْ يَ  وَ ىُ وَ  غٍ الِ بَ  امٍ مَ تِ اىْ بِ  وِ يْ لَ ا إِ عً مِ تَ سْ مُ  يلِ لِ الد   نَ مِ  بُ تَِ قْ ي َ  اهُ رَ ت َ  وْ ، أَ  ةِ ي  اىِ نَ ت َ مُ الْ  وِ تِ ق  دِ لِ  مِ سَ جَ مُ ا الْ ذَ بَِ 
 نْ أَ بِ  يوِ خِ أَ  ىلَ عَ  رُ مَ عُ  ل  ، أَ  فِ حَ تْ مَ الْ  نَ ا مِ مَ هِ وجِ رُ خُ  دَ نْ . عِ ةِ رَ وْ الث   لَ احِ رَ مَ  بَ سْ حَ  بٍ تَ رَ مُ  ِنٍ مَ زَ  لٍ سُ لْ سَ تَ  ِف  فِ حَ تْ مَ ام الْ سَ قْ أَ 
 ةِ ارَ يَ زِ  بِ ل  إِ  وُ م  أُ  مْ لِ عْ ي ُ  لْ  وُ ن  ِلَ  ضَ فَ رَ  يسٌ نِ أَ  ن  كِ لَ  ةِ بَ اسَ نَ مُ الْ  هِ ذِ بَِ  اتٍ اطَ شَ نَ  ةِ عَ اب َ تَ مُ لِ  اتِ اضَ يَ الر   ةِ دَ د  عَ ت َ مُ  ةِ اعَ  قَ َل ا إِ بَ ىَ ذْ يَ 
 مَ غْ ، رَ  حيَ رِ فَ  تِ يْ لب َ  اْ َل إِ  انِ وَ خَ الَ  ادَ . عَ كَ لِ  ذَ ا ِف ىَ يَ شِ تَ سْ يَ  نْ أَ  ونَ دُ  انٍ كَ مَ  ي   أَ َل إِ  بَ ىَ ذْ يَ  نْ أَ  نُ كِ  يُْ َل ، وَ  فِ حَ تْ مَ الْ 

 رُ مَ عُ  احَ . رَ  وِ انِ ضَ حْ أَ  ْيَ ب َ  هِ دِ سَ ا ِبَ يً قِ لْ مُ  رُ مَ عُ  عَ فَ دَ انْ ، فَ  ةٍ رَ ظَ تَ نْ مُ  ْيِ غَ  ةٍ ارَ يَ  زِ د ِف ا الَْ دَ جَ وَ ا، ف َ يً ثِ ا كَ مَ هُ ن ْ مِ  الَ ي نَ ذِ الّ  بِ عَ الت   
 الَ قَ ف َ  ةِ رَ وْ الث    نِ عَ  يدِ زِ مَ الْ  ةِ فَ رِ ملعْ  وِ فِ ه  لَ ت َ وَ  هِ يدِ فِ حَ  ةِ اسَ مَ ِبَ  د  الَْ  بَ جِ عْ أُ ، فَ  زِ ي  ملمَ اْ  مِ وْ لي َ ا اْ ذَ  ىَ ِف  وِ اتِ دَ اىَ شَ مُ  د  ى الَْ لَ عَ  ص  قُ ي َ 
 نَ دْ أَ  نْ ا مِ نَ مُ رِ يُْ ، وَ  دِ َل لبِ ات اْ رَ ي ْ خَ  بُ هَ ن ْ ي َ  ي  سِ نْ رَ لفَ اْ  رُ مِ عْ ت َ سْ مُ الْ  انَ كَ ، َو  لٍ هْ جَ وَ  رٍ قْ ف َ وَ  انٍ مَ رْ  حِ ِف  يشُ عِ نَ  َن  اب ُ ا يَ ن  كُ   دْ قَ . لَ وُ لَ 
 وِ جْ  وَ ِف  ةَ رَ وْ الث    يَ نِ لِ عْ مُ  دِ لَ لب َ ا اْ ذَ ىَ  اءِ نَ ب ْ أَ  ارُ يَ خْ أَ  جَ رَ خَ ، فَ  لَ َل ذْ الِ وَ  عَ مْ لقَ اْ وَ  يبَ ىِ رْ الت   ا نَ ي ْ لَ عَ  طُ ل  سَ ، يُ  اةِ يَ الَْ  اتِ بَ لَ طَ تَ مُ 

 رِ صْ لعَ  اْ ِف  يرِ رِ حْ الت   اتِ رَ وَ ث َ  مُ ظَ عْ أَ  1954 رَ ب َ مْ وفَ نُ  نْ مِ  حِ اتِ لفَ اْ  ةَ رَ وْ ث َ  ن  . إِ بِ عْ الش   حِ ائِ رَ شَ  فَ لَ ت َ مُْ  مْ هُ ت ْ دَ انَ ، سَ  ارِ مَ عْ تِ السْ 
 .يدٍ هِ شَ  ونِ يُ لْ مِ الْ  فِ صْ نِ وَ  ونِ يُ لْ مِ  اءِ مَ دِ بِ  يخِ ارِ الت   اتِ حَ فَ ى صَ لَ عَ  تْ شَ قِ نُ  دْ قَ ف َ  َن  ا ب ُ ا يَ بَِ  رَ خَ فْ ت َ  نْ أَ  كَ لَ وَ  يثِ دِ الَْ 

 [ أبو يي الكتامي مواضيع ]-نصوص تربوية  
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 :أتحـاور مـع النّـص

 :أتعرف على معاني المفردات

 :القادمي الوافدين 3 .                                مزينة مزدانة:.1

 واضحة ، بائنة ظاىرة، بادية: 4 .                               :تصل تتناىى.2

 فاغرا فاه : فاتا فمو من الدىشة والعجاب.6       بي الفينة والخرى: بي لظة وأخرى.5

 شرائح الشعب: طبقات اجملتمع 8.                     القمع: القهر والذلل 7.

 :أفهم النص

 كيف كانت شوارع املدينة ؟ -1

 ملاذا زينت شوارع املدينة؟ -2

 ماذا قصد أنيس وأخوه بذه املناسبة؟ -3

 .ملاذا ل يذىب الخوان إل القاعة املتعددة الرياضات؟ بّرر ذلك -4

سلوب الوحشي الذي كان يارسو املستعمر الفرنسي طبيعة حياهتم أيام املستعمر وال هروي لفيدي وذكر الد وى -5
 .ف أربع عبارات أو مخس وأوجز كلم ضدىم.

 :أعبر

ختّيل نفسك أنت املدعو لزيارة متحف املدينة بناسبة الفاتح من نوفمب ذكرى اندلع الثورة التحريرية املظفرة كيف 
 .ة هلذه الثورة اجمليدةتو ف املتحف من صور وآثار حيّ ستحكي لمك وإخوتك عما رأي

 

 

 

 

 

 

 

 



 األيام الوطهية والعامليةحمور                                      العاظراألشبوع                         كتاب القراءة                                           

 48 اىمفحح 
 

 :أتعرف على األسماء الخمسة 

 أالحظ :

 مثله حموكرجل  طٌب و  أبوك -1
 بعد األكل فاكاغسل  -2
 فضل عظٌم  ذوإن هللا    -3
 .أخٌك وعطفُت على  أباكأكرمُت  -4
 أتذكر:
 ذو،  فو، حم   ، أخ، أب  هي خمسة أسماء معربة : :  األسماء الخمسة هي -
وتجر  األلفوتنصب ب الواوترفع ب تعرب األسماء الخمسة بالحروف بدال عن الحركات , فهً -

 ك .ٌك وسلمت على أباك  ورأٌت أبومثل : أكرمنً أب الياءب
 : شروط إعراب األسماء الخمسة

 و الجمعأن تكون مفردة ، فإن ثنٌت أو جمعت أعربت بإعراب المثنى -

 أن تكون مضافة إلى غٌر ٌاء المتكلم . فإن لم تضف أعربت بالحركات الظاهرة-    
 أتدرب :

 ضع سطرا تحت األسماء الخمسة فٌما ٌلً : -1

 ٌحترم الناس أباك
 زارنً أخوك فأكرمته 

 ضع ٌدك على فٌك عند التثاؤب 
 إن كنت ذا مال  فتصدق منه .

مرة ٌكون مرفوعا ومرة منصوبا ومرة اٌت بثالث جمل فً كل منها اسم من األسماء الخمسة  -2

 مجرورا

 عوض ) جد( بـ) أبو/أبا/أبً( وشقٌق بـ ) أخو/أخا/أخً( وصاحب بـ) ذو/ذا/ذي( -3

 صاحب المال محسود    ......................................................................... 

 فً كبره الزم جدك       ......................................................................... 

 احترم شقٌقك األكبر      ......................................................................... 

 اعطؾ على شقٌقك الصؽر...................................................................... 

 صاحب الوجهٌن ال ٌكون عند هللا وجٌها  ..................................................... 

  كان معلمنا صاحب فضل علٌنا................................................................. 

  ٌنعمصاحب العقل ٌشقى فً النعٌم بعقله   وشقٌق الجهالة فً الشقاوة 
.....................................      ......................................... 
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 –الهمزة المتوسطة  –إمالء فقرة لتحسين الخط وتوظيف القواعد السابقة 

 

 الحدائق جمٌلة  

جمٌلة ٌحس فٌها المرء بالهدوء فٌنعم بهه، ولكهن مها ٌلبهث أن ٌسهمع أصهواًتا تعكهر  بٌئة   الحدائق

 نفسه : أهذا مكان مناسب لهذه اللعبة ؟فٌسؤل  هدوءه ، فٌرى أبناًء ٌلعبون الكرة بٌن األشجار

، إسهاءة. للنهاس أي  ٌسهٌئونبهها. و ٌعبهإون، فهال ههإالءلنتنزه بٌن أشجارها، أما  الحدائق أنشئت

 المنشود. هدوئهمم من وٌحرمونه
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 داة للتواصل ) يمأل استبيان أو اسثمارة (أيستعمل الكتابة  1استبيان ملء
 العنوان أثر األسرة فً التنشبة االجتماعٌة 

 : السنة الخامسة تالميذهذا االستبيان موجه إلى 

 االسم :......................................... 

 الصف : ......................................... 

 العمر : ......................................... 

 ( أمام العبارة التي توافق اختيارك .  ×أعزائي التالميذ أرجو وضع إشارة )

 أحيانا   ال نعم االســـــــــــــــــــــــــــــــتبيان

    أسرتي .. أشعر باستقالل شخصي في 1

    . هناك خالفات كثيرة بين أفراد أسرتي .2

    . ال استطيع مصارحة والدي بمشكالتي .3

    . أشعر أنه ال يوجد من يفهمني .4

    . والداي ال يتدخالن في تحديد مهنتي المستقبمية .5

    . من حقي االحتفاظ بأسراري الشخصية .6

    . . يساعدني والدي في حل مشكالتي7

    . أهتم كثيرًا بمظهري .8

    . أختار أصدقائي بنفسي .9

    امتحان شهادة التعميم االبتدائي. أراجع دروسي استعدادا لخوض 11
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 اْلِخْدَمُة اْلَوطَِنَية

 ِِ بَ ْعَد تَناُوِل َوْجَبَة اْلَعشاِء َجَلَس أَْفراُد اْلعائًِلِة قُ ْرَب الت  ْلفاِز
ِِ وَكاَن َأْْحًُد جاِلسًا قُ ْرَب أَبيِو  َيْستَ ْفِسرُُه لِ ُمشاَىَدِة اَلْخباِر

َعْن ِدراَسِتِو َوَفْجأًَة َرن  اهْلاتِ ُف ، فَ َرَفَع َأْْحَُد الّسماَعَة ، َفِإذا 
بَِأخيِو اْلَكبِي اْلَمْوجوِد بِِإْح دى الث َكناِت اْلَعْسَكرِيَِة لَداِء 

نِيَ  َِ بِ َهِذِه اْلُمفاَجأَِة  ِة ُيَي يِو ،فَ َفرَِح َأْْحَداْلِْْدَمِة اْلَوَط
َوْجُهُو َوُىَو ُُياِطُب َأخاُه َوَيْستَ ْفِسرُُه َع ْن َأْحوالِِو ُُث   (1)تـََهلَّلَ وَ 

َم الس ماَعَة ِلواِلَدْيِو َوِعْنَد النِْتهاِء ِمَن الْ ُمكالَ َمِة َسَأَل َأْْحَُد  َقد 
ي ؟ َفَأجاَب اَلبُ  ِِ  أَباُه : ما ِىَي اْلِْْدَمُة اْلَوطَِنَيُة يا َأِب

 : ًِ  قاِئل

َم َشْعِبنا ِىَي َمْسؤولَِية ُكل  اْلَزائِريي َوُحب  اْلَوَطِن و َعْنُو َوالر ف َْع ِمن  (2)الذَّودَ ِإن  اْسِتْقلَل َبلِدنا َوَسلَمَة َوطَنِنا َوتَ َقد 
 (3)َأقٌـرَّهُ واِجٌب ُمَق د ٌس  اْْلِ ْدَم ِة اْلَوطَِنَيِة فَ ِهيَ َشْأنِِو واِجٌب ُمَق  دٌس َعلى ُكل  ُمواِطٍن ، َوِمْن بَ ْي ِن َىِذِه اْلواِج باِت: واِجُب 

ْسُتوُر اْلَزائِري  ِبَْسِب اَلْم ِر َرْقم ِىْجري اْلُمواِفق 1394  اْلُم َؤرِّخ ف َأو ل ذي الِقْعَدة 74/10 الد 
ال ِذيَن يَ َتَمت عوَن بِاْلِْنٍسَيِة اْلَزائِرِيَِة َوََتاَوزوا الث اِمَنَة  ميلدي، َوِىَي ِإْلزاِمَيٌة َعلى َج ِمي  ِع اَلْشخاصِ  1974نوفمب 15ل ِ 

فاِع َعْن َوِطِنِو  يُ َؤى ُلوُ  َعَشَر ِمْن أَْعمارِِىم . َوتَ ْهِدُف اْلِْْدَمُة اْلَوطَنَِيُة يا بُ َن  ِإل ِإْعداِد اْلُمواِطِن ِإْعدادًا َسليماً  ِإل الد 
اِمَلِة َواْلِبناءِ َوِْحايَِة ُحر   ِلَمْبَدأ  (4)تْكرِيسٌ ِإن  اْلِْْدَمَة اْلَوطَِنَيَة تَ ْعزيٌز ِلَمناَعِة اْلَوَطِن وَ  .ي ِتِو،وََكذا اْلُمساََهَة ف الت  ْنِمَيِة الش 

 .اْلُمساواِة َوَتْدعيٌم ِلَمسيَِة الت  ْنِمَية

قاِفَيِة لْكَبِ َعَدٍد ُُمِْكنٍ َلَقْد تََأس َسِت اْلِْْدَمُة اْلَوطَِنَيُة تَ لْ  ًِ فاِع اْلَوَطن َوتَْأمِي الت  ْرِقَيِة اِلْجِتماِعَيِة َوالَث  بَِيًة ِلُمَتطَل باِت الد 
ْفراِد الَْيِش اْلَوَطن الش ْعِب ال ذي َوَأن  اْلُمَجن ِديَن ف اْلِْْدَمِة اْلَوطَِنَيِة ُىْم ُجْزٌء َل يَ َتَج ز أُ ِمْن أَ  .َولِْلُمساََهَِة ف تَ ْنِمَيِة الِْبلدِ 

ِِ الت ْحريِر اْلَوَطن وَ  (5)َسليلُ ُىَو  فاِع  (6)ِدرْعُ َجْيِش الث  ْورَِة ف اْلُمحاَفظَِة َعلى اْسِتْقلِل اْلَوَطِن َوِسياَدتِِو َواْلِقيام بَِتْأِمِي الد 
ابَِيِة لِْلِبلِد َوَسلَمتِ  ابَِيِة َوِمياِىها اِلْقليِمَيةَعِن اْلوِْحَدِة الت   . ها َوِْحايَِة ََماهِلا الَْوي َوَمساَحِتها الت 

َأْْحَُد قاِئلً : ِإَذْن لَْيَسِت اْلِْْدَمُة  (7)َعقَّبَ يَ ُقولُُو، َوبَ ْعَد َأْن انْ َتهى اَلُب ِمْن َكلِمِو ، اَظل  َأْْحَُد ُمْصِغياً لَبيِو ٌمَتأَم لً ِفَيم
ت ِإْن شاَء اهلل . اْلَوطِنَيُة واِجباً َفَحْسب يا َأيب ، َبْل ِىَي واِجٌب َوَشَرٌف ، أَِعُدَك يا َأيب َأْن ُأشارَِك فيها بَ ْعَد ِإْْتاِم ِدراسَ 

ز تِِو وَكراَمِتِو ،َوَعلى البْناِء   ِئِهْم َوأَْرواِحِهْم ف َسبيِل ُحر يَِة َوطَِننا وعِ نَ َعم بُ َن  َىذا أََقل  واِجٍب ،َلَقْد َضح ى اآلباُء ِبِدما
ِِ ِمْن َأْجِل اْلُمحاَفظَِة َعلى َىذا اْلَمْكَسِب اْلَعظيِم ال ذي َتَق َق ِبَفْضلِ  ِجسام َمْليون  ْضِحياتتَِ  َدْفَع َضريَبة اْلَعَرِق

َرِحِم الل ُو ُشَهداَءنا الَْبرارَ َوِنْصف اْلَمْليوِن ِمَن الش   َِ  . وِجنانَوَأْسَكنَ ُهْم َفسيَح  َهداء ، َف
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 أتحاور مع النص :ـ  1

 أ ـ أتعرف على معاني الكلمات :

 الّدفاع .           : ودالذّ    2زاد نور وجهو تعبيا عن سعادتو بكاملة أخيو .    :  تَ َهل لَ    1

 : تثبيت   ترسيخ   تعزيز .تكريس   4                                         : أثبتو .     أق ر هُ    3

 : غطاء واق للجسم .درع   6            .                            : ولد   ابن سليل   5

 : تابع أْحد مضيفا على كلم أبيو.                                          عق ب   7

   النص :ب ـ أفهم 

   علم كان الب يستفسر من أْحد ؟  1

   من رّد على اهلاتف و من كان املتصل ؟  2

   أين كان الخ الكب ؟  3

   ما ىي املسؤولية الت تقع على كل الزائريي دون ْتييز ؟ .   4

   مىت أقر واجب اْلدمة الوطنية  ؟ و على من جيب ؟  5

 اْلدمة الوطنية ؟   ما الدور الذي يؤديو رجال  6

   ما الذي عقب بو أْحد على كلم أبيو ؟ و ما رأيك ف كلمو ؟  7

 ج ـ أعبر : 

 * تدث عن اْلدمة الوطنية بأسلوبك اْلاص معتمدا على النص الذي بي يديك و ما مسعتو  .

نات العسكرية بعيدا عن العائلة * اكتب رسالة لخيك الذي يؤدي واجب اْلدمة الوطنية و ىو اآلن ف إحدى الثك
 ختبه فيها عن تفوقك ف الدراسة و شوقك و شوق العائلة لو . و 
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 أتعرف على األسماء الخمسة ) إعراب (

 اتذكر و أسترجع :

 األسماء الخمسة هً :

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

 عالمات إعرابها  بالحروؾ

 جرا ......... نصبا ....... رفعا .......

 التقٌت بذي القامة الطوٌلة رأٌت أباك عاد أخوك

 تعرب األسماء الخمسة بالحروؾ إذا كانت مضافة إلى ؼٌر المتكلم وكانت مفردة  مالحظة :

 أتدرب :

ضع سطرا تحت كل اسم كل اسم من األسماء الخمسة واذكر بٌن قوسٌن هل هو مرفوع أو  -1

 منصوب أو مجرور مع ذكر عالمة اعرابه.

 .......................................... () ......................               أبو حامد ٌحب أخاه
 ) ................................................................ (              قدم أخوك من سفره

 ) ................................................................ (  الالعب أحمد ذو شهرة واسعة
 ) ................................................................ (          السوقالتقٌت بؤبٌك فً 

 
 أعرب األسماء الخمسة فً الجمل التالٌة : -2

 لعل أخاك بحاجة إلٌك -   حضر أبو سعٌد من السفر     -

 فً األمور المهمة أباك شاِورْ  -        التقٌت بأخٌك .              -    

 

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن قوسٌن وضعها فً الفراغ : -3

 أخٌك ( –أخاك  –)  أخوك    أحسن إلى .......بالقول والفعل -  

 أبٌنا ( –أبانا  –) أبونا              ..حج هذا العام   لٌت .. - 
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 أتعرف على االسم المنقوص

 أالحظ :

 المجموعة )ب( :                                     المجموعة )أ( :

 به ماء كثٌر. واد  بغنمه على  راع  أقبل   -            لٌحكم على الجانً. ًالقاضِ جاء  -
 . يالمنادِ سمعت  -

 فاشغله بفعل الخٌرات. ماض  الوقت  -                         . ًالباغِ ٌكره الناس  -

 . يالصحارِ تكثر األفاعً فً  -

 أتذكر:

 (...ًمِ والمحا ًضِ القامثل )مكسور ما قبلها ٌاٌء الزمة كل اسم معرب آخره المنقوص االسم 

 فإن كان ما قبل الٌاء غٌر مكسور فلٌس بمنقوص مثل : ظْبً , سْعً , رْأي... -

......ولٌس من المنقوص ما كان آخره ٌاء مشد   - ًّ ، ترك ًّ ، عرب ًّ  دة، نحو: ُكرِس

 االسم المنقوص النكرة إذا كان مرفوعا أو مجرورا حذفت منه الٌاء )انظر المجموعة ب( -

 أتدرب :

 ضع سطرا تحت االسم المنقوص فً الجمل اآلتٌة : -1

 تكثر فً الرٌف المراعً الخصبة
 األب هو الراعً ألسرته واألم كذلك

 ٌعذر الساهً والناسً إذا أخطأ , وال عذر للمتمادي فً الذنب
 السامً من الحٌاة أن تعٌش سعٌدا الغرض

 القاصً هو البعٌد والدانً هو القرٌب .
 أسكن فً والٌة الوادي.

 فً المساء أذهب إلى النادي ..
 انقْل على كراسك االسم المنقوص فقط مما ٌأتً : -2

ًّ  –فً  –ٌجري  –سامً  –رامً  –والً     الشاري ... –النادي  –شرق
 هات اسما منقوصا من كل فعل من األفعال اآلتٌة ثم ضعه فً جملة مفٌدة :  -3

 سعى , شفى . رضً . هدي .
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 يستعمل الكتابة أداة للتواصل ) يمأل استبيان أو اسثمارة ( 2ملء استبيان
 العنوان أضرار التلفاز 

 : السنة الخامسة تالميذهذا االستبيان موجه إلى 

 االسم :......................................... 

 الصف : ......................................... 

 العمر : ......................................... 

 ( أمام العبارة التي توافق اختيارك .  ×أعزائي التالميذ أرجو وضع إشارة )

 أحيانا   ال نعم االســـــــــــــــــــــــــــــــتبيان

    هل تكثر من السهر وأنت أمام شاشة التمفاز ؟ 

رهاق لمعينين وأنت تشاهد التمفاز ؟     هل تشعر بتعب جسدي وا 

    هل تمجأ لمعنف والقوة لحل المشكالت ؟

    الواجبات ؟هل يشدك التمفزيون بالرغم من أنك تريد المذاكرة وحل 

    هل تشعر بألم بعد جموسك الطويل أمام التمفزيون ؟

    هل تتناول الطعام أمام التمفزيون ؟

    هل تؤجل قضاء الحاجة عند شعورك بها بسبب متابعتك لمتمفزيون ؟

    هل انخفض مستواك التعميمي والدراسي ؟

    أخطاء ومخالفات لمدين في التمفزيون ؟ هل ينبهك أهمك عمى
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 خواتها (أن و إأتعرف على الحروف الناسخة ) 

 : أالحظ

ٌ  دِ جْ م   ب  ت  ك    ب  ح  الس   نَّ ؤ  ك  و   ق  ل  ح  م   ر  قْ ص   ة  ر  ائِ الطَّ  نَّ ؤ  ك  ف   ع  تِ مْ م   ر  ف  السَّ  نَّ إِ :  ال  ق  ى ف  ول  األ   ة  الجوٌّ  ه  ت  ل  حْ رِ  ؾ  صِ ي 
ٌ   لَّ ع  ل  :   ت  لْ ق  و   ةِ ٌر  ؽِ الصَّ  ةِ ذ  افِ النَّ  لِ ال  خِ  نْ مِ  ت  رْ ظ  . ن   نِ طْ ق  الْ  ن  مِ  ع  ط  قِ    ة  ٌب  رِ ق   ة  س  ابِ ال
 ر  ع  شْ  أ  ا ال  ن  " أ  : ةً ل  ائِ ً ق  لِ  تْ سْ م  ه  ً و  بِ انِ ج  بِ  س  لِ جْ ت   تْ ان  ك   وز. ج  ى ع  ل  إِ  ت  رْ ظ  ن  . د. ت  مْ م   ر. حْ ى ب  و  سِ  ت  ٌْ أ  ا ر  م  ف  
 . ة  دَّ ا ج  ٌ   وم  د  ت   ة  اد  ع  السَّ  ت  ٌْ ل  ا : ه  ل   ت  لْ ق  و   ت  مْ س  ت  ابْ " ف   ةِ ر  ائِ ً الطَّ فِ  ب  ك  رْ ا أ  م  د  نْ  عِ الَّ ي إِ دِ ل  ا و  ٌ   ةِ ج  هْ ب  الْ و   ةِ اح  الرَّ بِ 

 حسب الجدول :االسمٌة المناسبة لها  أمام كل فائدة الجملةكتب أالنص و أ أقرأحلل و أناقش :  

 ذثط اىْؽد اؼٌ اىْاؼد اىْاؼد اإلفازج 

    ذأمٞس ٍرؼح اىؽفط

    ذَْٜ زٗاً اىؽؼازج

    ّفثٞٔ اىؽحة

    ضجاء ٍفإسج اىٞاتؽح

    ذفثٞٔ اىطائطج تاىمقط

 ل  وَّ اأْل   ر  ص  نْ ع  ى الْ مَّ س  ٌ  و   ةِ ٌَّ مِ سْ االِ  ةِ ل  مْ ج  ى الْ ل  ع   لعلّ   -لٌت  – نّ ؤك - إنّ تدخل النواسخ الحرفٌة :   أتذكر :
 اوعً ف  رْ م   ون  ك  ٌ  ا و  ه  ر  ب  ً خ  انِ الثَّ  ر  ص  نْ ع  ى الْ مَّ س  ٌ  و   اوبً ص  نْ م   ون  ك  ٌ  ا و  ه  م  اسْ 

 أتدرب : 

 : اجانب وردرشدا بما تمس بالنواسخ اتر الفراؼأعمّ  -1

 أؤم س

 أضج٘
 أذَْٚ 

 أـثٔ 

 ا ٖ  ى   د  ٞ  ذ  أ   ح  ؼ  ائ  ج   ح  ْٞ  ن  ؽ  َ  ا : ........ اى  ٖ  ى   د  ي  ق  ف   ح  ط  ق  اى   خ  اء  ٍ  

 اًْٞ ّ  ا أ  ٖ  ذ  ٘  ل   ه  ٘  ح  ذ  ٗ   ب  ط  ف  ذ   ٌ  ي  ف   اء  ٘  َ  اى   ِ  ػ   ف  ق  ٘  ر  ا ذ  ..........ـٖ   ٞة  ي  ح  ت  

ُ   فقيد   ٌ   : .......... اإلّؽا   ظ  ط  اىق   ىغح   ٝفٖ

ّ  ف   ا اىثاب  ٖ  ى   د  ح  ر  ف  ٗ     ٌ  ٖ  ا ؼ  .......ـٖ   د  ق  ي  ط  ا

 وآخر خبرها :اسم الناسخ آخر ل حرفا ناسخا و اشكّ  اسمٌة أدخل على كل جملة -2

 إن أو لٌت وأأتصرؾ فٌما ٌؤتً و أكّون جمال اسمٌة منسوخة بكؤن  -3

 تشٌه البحر بالبساط

 الصٌاد وفرة الصٌدٌرجو 

 ٌإكد الطبٌب للجد الشفاء القرٌب 

 ٌتمنى الجد عودة الشباب

 

 اىطٝاضح  ٍفٞسج  

 اىقظ  َّط  

 األؼس  جائغ  

ً  قطٝثح    اىْ ج٘

  ُ  ئ

  ُ  مأ

 ىؼو  

 ىٞد
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 تحدٌد معطٌات مشروع كتابة سالة إلى صدٌق : ر
 أعّمر األطر مستعٌنا بالمعطٌات اآلتٌة :

 جوهر الرسالة  –مقّدمة الرسالة  –اإلمضاء  –المستقبل  –المرسل  -التارٌخ والمدٌنة   -

 الرسالةخاتمة  -
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 وقارنها مع المعطٌات السابقة  الحظ الرسالة 

 2113 أكتوبر 15بارٌس فً                                                                               

 صدٌقً العزٌز عارؾ 
 .أقدم لك هذه التحٌة من بارٌس و أجٌبك فً هذه الرسالة عن اسئلتك حول برج "إٌفٌل" 

إٌفٌل " وجعله ٌرتفع البرج من المعالم التارٌخٌة التً اشتهرت بها بارٌس . وقد بناه المهندس " فوستاؾ 
 د الجويركبت فٌه محطة للرصثالثمائة متر . وقد ازداد ارتفاعه عشرٌن مترا حٌن على سطح األرض 

، ونصبت فً أعاله منارة ترسل أضواء كا خمس ثوان ٌبصرها و أخرى للبث اإلذاعً و التلفزي 
ٌّارون عن بعد  دد كبٌر من ، استهلك البرج لبنائه سبعة مالٌٌن كٌلوؼرام من الحدٌد ، وٌعتبر قبلة عالط
 الجمٌلة .لٌّطلعوا من اعلى طبقاته على مناظر هذه العاصمة السٌاح ٌفٌدون إلٌه 

 فً بالدك ؟ ها انا حدثك عن معلم تارٌخً ببالدي فهل لك ٌا صدٌقً أن تحدثنً عن معلم تارٌخً 
 تقبل منً تحٌاتً ، و إلى رسالة قادمة 
 صدٌقك فرانسوا                                          

 اإلمضاء                                                                                    
 فرانسوا                                                                                       

 
ن أن تكتب رسالة إلى صدٌقك فرانسوا لتحدثه عن معلم تارٌخً فً بالدك دون أتخٌل أنك عارؾ ترٌد 

 بحرؾ ناسخ وٌكون أسطر مستعمال جملة منسوخة 8معطٌات الرسالة وذلك فً رسالة التقل عن تنسى 

 جمعا سالما . أوخبرهااسمها 
 

 أقٌم رسالتً معتمدا هذه الشبكة قبل ان أكتبها فً كراستً 
 

 ال ّؼٌ اىَؼطٞاخ

   ٕو مرثد ذاضٝد اىطؼاىح ؟

   ٕو شمطخ اؼٌ ٍؽرقثو اىطؼاىح ؟

   ٕو مرثد ٍقس ٍح اىطؼاىح ؟

   ٕو مرثد جٕ٘ط اىطؼاىح ؟

   ٕو مرثد ذاذَح اىطؼاىح ؟

   ( ؟ ماذة اىطؼاىحٕو شمطخ اؼٌ اىَطؼو ) أٛ 

   ٕو أٍضٞد اىطؼاىح ؟

   ٗاحصض األذطاءال ذْػ اىجَيح اىْاؼرح  :ٍالحظح 
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 .واخواتها اإلعراب إن

 أتذكر وأسترجع :

و أخواتها على ............ و ............ فترفع األول وٌسمى ........... و ............... الثانً  إنتدخل 

    ...............الناسخة هً : ............ .  ...........   ..............   الحروؾو ٌسمى  ............ . 

 أتدرب :

 جدولاقرإ الفقرة واستخرج منها إن وأخواتها داخل  -1

ٌ  ال  ،ف   اله   هل  أ المعلم   لكنَّ  ، شاق   التعلٌمَّ  إنّ   ، س  د  ق  م   ب  اجِ و   ٌم  ل. عْ التَّ  ى أنَّ أ  ر   منْ  ا إالَّ ه  ار  ت  خْ  

 م  ل  ع  م  الْ  نَّ أ   ؾ  ارِ ع   مٌذ  لْ الت   ت  ٌْ ل  ، ف   الِ ٌ  جْ األ   ة  ار  ن  م   م  لِ ع  م  الْ  نَّ ؤ  ك  ، و   ٌه  جِ وْ ت  و   اد  ش  رْ إِ  و   ة  ٌ  بِ رْ ت   ٌم  لِ عْ التَّ ف  

 . ٌلِ لِ ج  الْ  لِ م  ع  ا الْ ذ  ه   مِ ظ  عِ لِ  ك  رِ دْ م   ٌذ  مِ لْ الت   لَّ ع  ل  ،و   ه  ل   ب  أ  

 ذثطٕا ٖااؼَ ئُ ٗأذ٘اذٖا

   

 

 أعرب هذه الجمل  -2

  بٌت   كؤّن المدرسة   – ؼفور   هللا   إنَّ  -
ٌر ما ٌلزم و اضبط بالشّ جرّ  -3 ِؾ المشبهة بالفعل وؼ      :كلد الجمل اآلتٌة من األْحر 

  أخاك كان حاضراً  لٌت

 محمداً مقٌم  معنا لٌت 

 .هللا  مع الصابرٌن إن

  :حول الجملة " إّن المسلم  محبٌّ للخٌر " إلى -4

 لمثنى المذكرا  

 المثنى المإّنث 

 .الجمع المذّكر 

 الجمع المإّنث 
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 ٌكتب المالحظات المستقاة أثناء مشاهدة حصة: رسالة إلى صدٌق 

 تٌة و أكتبها فً شكل رسالةالجمل اآلظم نأتدرٌب :

  –وها أنا أجٌبك عن أسئلتك حول الحناٌا الرومانٌة  –وختاما لك منً أجمل عبارات الشكر 

قد وصلتنً رسالتك و  –هً قناة عرضها ستون سم وطولها ستون كم تربط مدٌنة زؼوان بمدٌنة قرطاج 
فتبلػ اثنٌن وثالثون ملٌون متر ا كمٌات المٌاه أم –أشكرك على المعلومات التً قدمتها على برج إٌفٌل 

لقد بناها الرومان سنة ثالثٌن ومائة قبل  – 2113نوفمبر  4زؼوان فً  –مكعب صدٌقك الوفً ماهر 

أبلّؽك تّحتً وتحٌة أصدقائك  –وتواصل بناإها مدة خمس سنوات  –صدٌقً العزٌز فرنسوا  –المٌالد 
 عرٌضة عالٌة .محمولة على دعامات  –الذٌن تعرفهم 
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 ٌصوغ نصا ٌستجٌب لنٌة التواصل  رسالة إلى صدٌق :

 
 أقٌم رسالتً معتمدا هذه الشبكة قبل ان أكتبها فً كراستً 

 
 ال ّؼٌ اىَؼطٞاخ

   ٕو مرثد ذاضٝد اىطؼاىح ؟

   ٕو شمطخ اؼٌ ٍؽرقثو اىطؼاىح ؟

   ٍقس ٍح اىطؼاىح ؟ٕو مرثد 

   ٕو مرثد جٕ٘ط اىطؼاىح ؟

   ٕو مرثد ذاذَح اىطؼاىح ؟

   ( ؟ ماذة اىطؼاىحٕو شمطخ اؼٌ اىَطؼو ) أٛ 

   ٕو أٍضٞد اىطؼاىح ؟

   ٗاحصض األذطاء االؼٌ اىََسٗزال ذْػ  :ٍالحظح 

 

 

 اسما ممدودا على شكل صفة



 الصحة والرياضة حمور                                      الصابع ععراألشبوع                                           القراءة       كتاب

 73 اىمفحح 
 

 



 الصحة والرياضة حمور                                      الصابع ععراألشبوع                                           القراءة       كتاب

 74 اىمفحح 
 

 



 الصحة والرياضة حمور                                      الصابع ععراألشبوع                                           القراءة       كتاب

 75 اىمفحح 
 

 



 الصحة والرياضة حمور                                      الصابع ععراألشبوع                                           القراءة       كتاب

 76 اىمفحح 
 

 



 الصحة والرياضة حمور                                      الصابع ععراألشبوع                                           القراءة       كتاب

 77 اىمفحح 
 

 

 :ٌصؾ أكلة وٌكتب طرٌقة تحضٌرها  كتابة خطة :
  الحال وهمزة الوصلالمرتبة من الٌمٌن إلى الٌسار موّظفا  بالصور المنعش اللٌمون موساكتب عملٌة تحضٌر 

 

 
 

 :المقادٌر
حبات لٌمون 33حبتٌن أو  -

  متوسطة
مالعق نشاء )طحٌن  -02

 الذرة( مملوءة
 غ سكر -150
 بٌضات -04
 فانٌال -
 ماء -

  نقوم ببرش لٌمونة واحدة -

  

نفس الكمٌة من العصٌر  لٌمونات 33نعصر 
 =كمٌة الماء

 

 
   

مع  اللٌمون نخلط مبشور
  العصٌر والماء

 

ونقوم بتسخٌنهم على النار مدة 

 دقابق ثم نصفٌه33

صفار بٌض مع سكر 34

 خفقالنقوم ب والماء اللٌمون ونشاء ومزٌج

 
 
 

 
 

 

أبٌض 33نقوم بخفق 

 بٌض مع قلٌل من الملح
  هاهً جاهزة أمامكم  نتحصل على هذه الرغوة

 ن اكتب فً الكراسأأتؤكد من خطتً قبل 

 ال ّؼٌ اىرط٘اخ

   ٕو شمطخ اىي٘اظً ؟

   ٕو شمطخ اٟٗاّٜ ؟

   ٕو شمطخ ٍسج اىرحضٞط ؟ ٍٗسج اىطٖٜ ؟

   ٕو شمطخ ٍطاحو اىرحضٞط تاىرطذٞة ؟

   تسُٗ ذطا ؟ٕو مرثد 

   اىحاه َٕٗعج اى٘لو ؟ٕو ٗظ فد 
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 :األسماء الخمسة مراجعة 

 سماء الخمسة :عالمات إعراب األ كتبأأقرأ النص و  -1

 تْ اب  ص  أ  ة و  ع  فِ د  نْ ة م  ار  ٌ  ا س  م  ه  تْ م  اه  ا د  م  د  نْ ، عِ  انِ ك  ى الدّ ل  إِ  نِ ٌْ ه  جِ تَّ م   ح  الِ ص   ر  ب  كْ اأْل   وه خ  أ   و   د  م  حْ أ   ان  ك  
ى ل  إِ  هِ بِ  ق  ل  ط  انْ و   هِ ٌْ اع  ر  ذِ  ن  ٌْ ب   اه خ  أ   ح  الِ ص   ع  ف  . ر   هِ سِ أْ ر   نْ مِ  ؾ  زِ نْ ٌ   م  الدَّ ا و  ضً رْ أ   ط  ق  س  ف   ، د  م  حْ أ  
 هِ ٌْ ت  ف  ى ش  ل  ع  و   ٌهِ خِ أ   دِ ٌ  بِ  ك  سِ مْ م  ٌر و  رِ ى س  ل  ع   د  دَّ م  ا م  ه  ن  ا ابْ ذ  إِ ف   بِ اأْل   ة  ق  فْ ر   م  اأْل   تِ ل  خ  ى . د  ف  شْ ت  سْ م  الْ 
 . وء  د  ه  الْ و   ل  م  ا اأْل  ه  ٌْ ل  إِ  اد  ع  . ف   ة  ام  س  تِ ابْ 

 ػالٍح ئػطاتٔ ٗظٞفرٔ األؼَاء اىرَؽح

   

   

   

   

 ذي ( حسب السٌاق و أكمل تعمٌر الجدول : –ذا  –أتّم الجمل بـ ) ذو  -2

 ػالٍح ئػطاب شٗ  اىجَو

ـ   ٞس  ى  ٘  اى   ِ  ت   ذاىس      ح  ٞ  اى  ػ   ح  اػ  ج  ....  

ُ  ػ  أ     اء  ض  ٞ  ت   ح  ٞ  ح   ...... ى  اًل ج  ض   و  ف  اىط   ا

  ّ ٍ  ق  ..... اى   اء  ؼس  ٚ اى  ى  ئ   ط  ظ  ا    ح  ٘ٝي  اىط   ح  ا

 ولّون عالمة إعرابهإلى المخاطب  مضافا اسم األباجعل  -3

  اىضٞ٘ف األب   اؼرقثو

  األب   لافح اىضٞ٘ف

  األب   جيػ اىضٞ٘ف ئىٚ

  مطٍٔ األب  ـنط اىضٞ٘ف ئىٚ 

 اجعل اسم األخ معرفا بالـ ولّون عالمة إعرابه  -4

  ُ   اٝضً ط  ٍ   ٘ك  ذ  أ   ما

  ُ   ٝض  ط  ٍ   اك  ذ  أ   ئ

  ٓ  س  ج  أ   ٌ  ي  ف   ٞل  ذ  أ   ِ  ػ   د  ص  ح  ت  

 :بعد مراجعتً وأحفظ أستنتج   

 -ف٘  –شٗ –أب  –حٌ  –ػالٍاخ األؼَاء اىرَؽح ) أخ  

 ٍضافح ئىٚ غٞط ٝاء اىَرنيٌئشا ماّد  ٍضافح غٞطئشا ماّد  

 ك٘تاى٘اٗ : أت تاىضَح  : األب   اىطفغ

 كاتاألىف : أت تاىفرحح   : األب   اىْمة

 لٞتاىٞاء   : أت تاىنؽطج  : األب   اىجط
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 اإلخبار عن حدث : ٌحرر كٌفٌة استعمال الدواء 

 مٞفٞح اؼرؼَاه قططج اىؼِٞ 

 

 . َذَل تاىَاء واىظاتىُ جُذا اغسو 1

 . ىألسفو قيُال طشف اىجفِ اىسفيٍ اسجغ اىشأس اىٍ اىخيف قيُالً واسحة 2

 . اىقطشج ٍِ اىؼُِ دوُ ٍالٍسره بقش   3

 . ػيً اىقطشج ىىضغ اىؼذد اىَْاسة ٍِ اىْقاط اضغظ 4

 . (ذْظش ىألسفو دقائق ٍغ ٍُو اىشأس قيُالً ىألسفو ) ماّل 3-2اىؼُِ ىَذج  غيقا 5

 

 . اغسو َذَل جُذا تاىَاء واىظاتىُ 6

 اتدّرب حسب المثال :

كٌفٌة استعمال مرهم العٌون الذي الجدول قم بتحرٌر انطالقا من الصور الموجودة على ٌسار 
موّظفا اسما مقصورا واحذر من همزتً ٌقً جسمك من الرمد الحبٌبً موجها الخطاب ألّمك 

 الوصل والقطع .

 مٞفٞح اؼرؼَاه ٍطٌٕ اىؼُٞ٘

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 أتؤّكد قبل أن أكتب فً كراسً :

 

 ال ّؼٌ اىرط٘اخ

   ٍطاحو ىنٞفٞح اؼرؼَاه ٍطٌٕ اىؼُٞ٘ ؟ ٕو شمطخ ؼرح

   ٕو ضاػٞد فٜ ٕصٓ اىَطاحو ٍا ذفإسٓ فٜ اىم٘ضج ؟

   ٕو ٗجٖد اىرطاب ىيَصمط اىَإّس ) أٍٜ (

   ٕو ضؼَد َٕعذٜ اى٘لو ٗاىقطغ جٞ سا ذالح فٜ أفؼاه األٍط؟

   ٕو ٗظ فد االؼٌ اىَقم٘ض ؟ 

   ٍالحظح :احصض األذطاء ذالح ماف اىرطاب تسُٗ ٝاء 
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 الفعل الماضً () إعراب الفعل الماضً :  أحوال بناء

 أالحظ : 

 المجموعة أ                                          المجموعة ب

 فً المباراةِ  ت  شاركْ                     األولمبٌةلعاب رامً فً األ شارك  

 فً األلعابِ  ت  شاركْ                             رامً بطال للسباحة أصبح   

           بطلة                        تِ أصبحْ            على األرضا سقط   سامً وأحد المتفرجٌن

                        فً المباراة                   ناشاركْ                             المباراة اتفرجت  لٌلى وسعاد 

                                          المجموعة د                                            المجموعة ج 

                                                 وسط الملعب اودخل  الالعبون                          .لٌالبالبوصلة  البحارة ىاهتد  
 قرب الحكم  اوجلس  هم            .وسط البحرعلى البحارة  الجزع  ىاستول  

   .من الشاطا شٌبا فشٌبا رباالق ادن  

 : أناقش و أحّلل 

 (تَارا اذظو اىحشف األخُش )سثة تْائه ) حشمح اإلػشاب ( ٍثٍْ ػيً اىفؼو اىَاضٍ

   شاسك  

   اسقط  

   د  أطثح   - د  شاسم   – دُ شاسم  

    ْاشاسم – ِشاسم

   راشاسم  

   ادّ   -ً اسرىى   – ياهرذ  

   اىجيسُ  - اىدخيُ 

 أتذّكر :    

 :ٌبنى الفعل الماضً على

 ( تْ س  و تاء التأنٌث ) جلأ( اتس  جل – اأو الف االثنٌن ) جلس   ( س  جل)إذا لم ٌتصل به شًء  الفتح  -
 وا ( ، س  ) جل إذا اتصلت به واو الجماعة  الضموٌبنى على  -
إذا اتصلت به نون النسوة  أو( تِ سْ جل – ت  سْ جل – ت  سْ إذا اتصلت به التاء المتحّركة ) جل السكونوٌبنى على  -

 ( ان  سْ جل) أو نون الفاعل ( ن  سْ ) جل
 ( ىارتق – ا) دنإذا كان معتل اآلخر الفتحة المقدرة على األلفوٌبنى على  -

ٌَّن الماضً الفعل التالً النص من استخرج -1: أتدّرب   :بنابه وسبب بنابه عالمة وب

 .لطٌف منظر   فً هموحقول الفالحٌن بٌوت   تْ فظهر   فٌها، مكان   كل   فً النور   وانتشر   القرٌِة، فً الشمس   تأشرق  
، وزقزق   الكلب، ونبح   الدٌك، صاح    .مرعاها الى ماشٌتهم تْ وانطلق   الحقل، الفالحون وقصد   العصفور 
، محمد   ىناد    ما كل نهٌأْ  وقد بالطالبات، واوالتق   زمالبهما، بقٌة مع طرٌقهما فً اوتحدث   المدرسة، الى اوانطلق   زمٌله 

 .العلٌل الصباح ونسٌم الدافبة، الشمس أشعة تحت الطبٌعً التارٌخ متحف الى بالسفرة ٌتعلق  

 السبب عالمة بنابه الفعل الماضً

   

 أعرب ما ٌلً : وعى الطالب المسألة -2
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 : أتعرف على األلف اللٌنة فً األسماء 
 أالحظ :

  –الهدى  –الفتى -1
 -العصا   –العال  -2
 مصطفى , قتلى , جرحىمستشفى ,  -3
 فرنسا , هولندا , روسٌا -4

 بقاٌا , مراٌا , هداٌا , نواٌا  -5

 ىموسٌق – ىكسر – ىبخار – ىموس – ىعٌس -6

 :أحلل و أناقش 

 الكلمة
نوعها ) 
عدد 
 حروفها(

نوع االلف 
 اللٌنة

 سبب رسمها

 أصلها ٌاء مقصورة ثالثٌة  –الهدى  –الفتى

 أصلها واو ممدودة ثالثٌة -العصا   –العال 

 أسماء عربٌة ألفها لم ٌسبق بٌاء مقصورة غٌر ثالثٌة مستشفى , مصطفى , قتلى , جرحى

 أسماء عربٌة ألفها سبق بٌاء ممدودة غٌر ثالثٌة بقاٌا , مراٌا , هداٌا , نواٌا

 أسماء أعجمٌة ممدودة غٌر ثالثٌة فرنسا , هولندا , روسٌا

 أسماء أعجمٌة مستثناة  مقصورة  غٌر ثالثٌة ىموسٌق – ىكسر – ىبخار – ىموس – ىعٌس

 أتذكر :

( ـا( )ا)( وقد تكتب ألؾ بدون همزة ىخر الكلمة وقد تكتب ٌاء بدون نقطتٌن )آلؾ التً تؤتً فً األهً  : أللف اللٌنةا

 وفً الحالتٌن تنطق ألؾ .
  األلف اللٌنة الثالثٌة )فً الكلمة ثالثٌة الحروف (

 انوعص                   امثل عص صلها واواأكان  ذاإ ممدودةتكتب  -
 ان ٌفت                      ىإذا كان أصلها ٌاء مثل فت مقصورةتكتب  -

 ( فصاعدااعٌة الحروف برالثالثٌة )فً الكلمة غٌر األلف اللٌنة 
 ى كبر – ىمصطف –ى سكار – ىمثل صؽر عربٌة لم ٌسبق ألفها ٌاءأسماء إذا كانت  مقصورةتكتب  -
   – اٌدن – اٌثر -  اٌضحا – اٌقضامثل  ٌاءعربٌة سبق ألفها  أسماء إذا كانت ممدودةتكتب  -

 اسم    وٌحٌا                 فعل                 ٌحٌى ق بٌنها وبٌن الفعل ٌحٌا لنفرّ ٌحٌى  وٌستثنى منه كلمة          
 .... اسورٌ – اهولند – اأمرٌك – اإذاكانت أسماء أعجمٌة ؼٌر عربٌة مثل فرنس ممدودةتكتب  -
  ىموسٌق – ىكسر – ىبخار – ىموس – ىهً : عٌس مقصورةلؾ ؤتكتب بنستثنً من الكلمات األعجمٌة خمسة و -

 أتدّرب : 
 أحّدد الرسم الصحٌح لأللؾ الّلنة فٌما ٌؤتً : -1

 (إحدى  –إحدا الطابعة ............المخترعات التً وّفرت الوقت والجهد . ) 
 ( بخارى –بخارا ٌنتسب اإلمام البخاري لمدٌنة ........ ) 
 (الحسنى  –الحسنا من الواجب معاملة والدٌنا بـ ......... ) 

 (المرضى  –المرضا كان لسّماعة الطبٌب فضل فً تخفٌؾ معاناة .......) 
 ثالثة أمثلة وفق المثال المعطى لكل مجموعة :أحاول أن أكتب  -2
 ........    -....... -......   -العصا  -
 ......... -....... -.......  -القرى  -
 ..........-....... -.........-مزاٌا  -
 ..........-........-..........-عظمى  -
 أكمل الكلمات اآلتٌة بؤلؾ مناسبة : -3

 -...... ـرض –حصـ.....  –مستثنـ .......  –ضحاٌـ....  -كسر...... –أندنسٌـ...... 
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 ٌستعمل الكتابة وسٌلة للتواصل ) برنامج عمل (كتابة خطة :
 

 اختارك زمالإك لتكون مدّربا لفرٌقهم الذي ٌجري مباراة مع فرٌق السنة الرابعة. 

 اكتب خطة عمل لتقود فرٌقك الى بر النجاح

 هو الهدؾ المرجو؟ بماذا تبدأ خطتك فً العمل وما -

 هذا النجاح؟عضاء الفرٌق أكٌؾ ستحقق مع  -

 ن توفر للتدرٌبات الناجحة؟أ ماهً الوسائل التً ٌجب -

 كٌؾ توزع الالعبٌن فً الملعب؟ -

 رشادات التً تقدمها لهم وال تنسى الدعم النفسً؟ماهً اإل -

 خٌر ماذا تتمنى لهم؟فً األ -

 .أسطر  8تقل عن  وألفا لٌنة ممدودة وذلك فً فقرة الفعل ماض معتل اآلخر دون أن تنسى توظٌؾ 

 

  أراجع قبل ان أكتب فً كراستً
 

 ال نعم الخطوات

   هل ذكرت كٌؾ تبدأ خطتك التدرٌبٌة ؟

   هل ذكرت كٌؾ ٌتحقق النجاح؟

   هل ذكرت الوسائل المستعملة لنجاح التدرٌبات؟

   عبٌن فً الملعب ؟الوكٌؾ توزع ال

   وما هً اإلرشادات التً تقّدمها والدعم النفسً لالعبٌن ؟

   منٌتك لهم ؟أما هً 

   أسطر  8ال تنس المنتوج الٌقل عن 

   وتوظٌؾ الفعل الماضً معتل اآلخر واأللؾ اللٌنة فً األسماء
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 ٌصوغ نصا ٌستجٌب لنٌة التواصل  كتابة ٌومٌات :

ٌعتبر شهر رمضان الكرٌم من الشهور المقدسة عند المسلمٌن. فٌه تتطهر األنفس وتصفو. وٌشكل هذا 

 .الشهر الفضٌل حدثا بارزا فً حٌاة كل مسلم ، خاصة األطفال الذٌن ٌصومونه ألول مرة

المبارك محددا زمنٌن على األقل اكتب ٌومٌة مسجال فٌها وقائع صٌامك أول ٌوم من شهر رمضان      

 .موّظفا اسما من أسماء اإلشارة وجمع تكسٌر 

 حدد الزمان العام

 حدد الزمن الجزئً األول -

 اسرد األحداث المرتبطة بهذا الزمن الجزئً

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

 حدد الزمن الجزئً الثانً -

الجزئًاسرد األحداث المرتبطة بهذا الزمن   

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

عك تبرز فٌها أهمٌة هذا الٌوم فً حٌاتكاقترح خاتمة لموضو - . 

  ( مالحظة بإمكانك اختٌار اكثر من زمنٌن جزئٌٌن لٌومٌتك *)

 

 أراجع قبل أن أكتب فً كراستً :

 

 ال ّؼٌ اىخطىاخ
   هم حذدث انشين انعاو واألسينت انجشئيت ؟

   هم أحذاد يىييخي يخسهسهت وينسجًت و يزحبطت بأسينخها انجشئيت ؟
   هيًنت انسزد عهً انىصف في يىييخي ؟أهم راعيج 

   هم وظفج ضًيز انًخكهى + وانحىار انذاخهي ؟ 
   هم ححزيج انىضىح وانشفافيت ؟

   هم أبزسث أهًيت انيىو في انخاحًت ؟

   احذر األخطاء ووظّف اسى اإلشارة وجًع انخكسيزٍالحظح : 
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 ٌوّظف الكتابة ألغراض مختلفة  : 2كتابة ٌومٌات

قا معك خالل العطلة الصٌفٌة األخٌرة مطبّ  ٌوم مرّ   إاكتب ٌومٌة تتحدث فٌها عن وقائع أهم ٌوم أو أسو  
 موّظفا االسم الموصول والم الجر مع االسم المعرؾ بال. ما اكتسبته فً مهارة كتابة الٌومٌات

 حدد الزمان العام

 حدد الزمن الجزئً األول -

 اسرد األحداث المرتبطة بهذا الزمن الجزئً

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

 حدد الزمن الجزئً الثانً -

 الجزئًاسرد األحداث المرتبطة بهذا الزمن 

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

 .عك تبرز فٌها أهمٌة هذا الٌوم فً حٌاتكاقترح خاتمة لموضو -

  ( مالحظة بإمكانك اختٌار اكثر من زمنٌن جزئٌٌن لٌومٌتك *)

 

 أراجع قبل أن أكتب فً كراستً :

 

 ال ّؼٌ اىخطىاخ
   هم حذدث انشين انعاو واألسينت انجشئيت ؟

   هم أحذاد يىييخي يخسهسهت وينسجًت و يزحبطت بأسينخها انجشئيت ؟
   هيًنت انسزد عهً انىصف في يىييخي ؟أهم راعيج 

   هم وظفج ضًيز انًخكهى + وانحىار انذاخهي ؟ 
   هم ححزيج انىضىح وانشفافيت ؟

   هم أبزسث أهًيت انيىو في انخاحًت ؟

   الو انجزو االسى انًىصىلاحذر األخطاء ووظّف ٍالحظح : 
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 المستثنى بغٌر وسوى :
 أالحظ :

ُب  -  . فقرةٍ سوى  كتبُت الناصا   -.  طالٍب  غيرَ حضَر الطُّالا
 واحد. . درس.  ؼٌر  لم ٌتؽٌب حسان عن الدروس   -.      المجتهدِ  سوى ما كافأت -

 أحلّل و أناقش  :

 اىَؽرصْٚ اىَؽرصْٚ ٍْٔ أزاج االؼرصْاء ) حطف االؼرصْاء(

 طاىة   اىطالب   غٞط

 فقطج   اىْك   ؼ٘ٙ 

 اىَجرٖس   ٍ٘ج٘زغٞط  ؼ٘ٙ

 زضغ   اىسضٗغ   غٞط

 أتذّكر:
 : هو مخالفة ما بعد أداة االستثناء لما قبلها فً الحكم . االستثناء    

ن أسلوب االستثناء من :  ٌتكوَّ

 . المستثنى منه -1 •

 . أداة االستثناء -2 •

 . المستثنى -3 •

 . الخونة سوىبالدهم األحرار مثل : ٌنصر 
 مجروراوٌكون دائما  المستثنىلالستثناء , وٌسمى االسم الذي ٌؤتً بعدهما ب  ٌؤتٌان  سوىو ؼٌر

 باإلضافة   
 د. ؼٌر واح مثل : نجح التالمٌذ     
 .الكسرةوعالمة جره  مجرور: مضاؾ إلٌه د. واح   
 أتدّرب
 ضع خطا تحت أداة االستثناء وخطٌن تحت المستثنى فٌما ٌؤتً : -1

 صعد الفرسان الجبل سوى فارس واحد -صمت أٌام األسبوع سوى السبت                      -

 أضاءت المصابٌح ؼٌر واحد -                           .ٍا ذأذط اىطالب غٞط  طاىة -

 أضبط المستثنى بالشكل : -2
ْئب   -                        ثامرسلْمت  على القادمٌن ؼٌر   - ر   لْم ٌفترِس الذ  ٌْ  شاةؼ 
عْ  - ل  الثَّ ا أ ك   ٌوم ؼٌر   رمضان   فل  الطّ  صام   -                             دجاجة ؼٌر   ب  ل  م 

 فً الجمل اآلتٌة واضبط المستثنى بالشكل : سوىأكمل االستثناء ب -3
 .........اد  ٌَّ الصَّ  دِ ٌصِ  لمْ  -
 ..... ان  س  نْ اإلِ  ال ٌنفع   -
 ......ٌذِ المِ التَّ  كل   جح  ن   -
 ..... اشٌد  األن   ت  حفظْ  -
ٌ ن أركان االستثناء ، فٌما ٌؤتً  -4  :داخل جدول ع
ٌ ب . - ٌؾ سوى المشمش . -                           كل  شًء ٌفنى ؼٌر الذكر الط  اشترٌنا فاكهة الصَّ
ب . -  ما قطفت الزهرات ؼٌر زهرتٌن . -                 ما عرؾ فضل المعلم ؼٌر التلمٌذ المإدَّ
د .حضر التالمٌ -                               عادت الطائرات سوى واحدة . -  ذ األلعاب ؼٌر محمَّ
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 مراجعة المقصور والممدود والمنقوص 
 أسترجع و أتذّكر :

 .............مثل : ما قبلها ................كل اسم معرب آخره ٌاٌء الزمة  المنقوصاالسم 
 .مثل ........كل اسم نسمع فً آخره ألفا الزمة وتكتب ممدودة أو .......... المقصوراالسم 
 مثل ...................كل اسم مختوم بـ ............ بعد ألؾ الممدود االسم 

 أراجع و أتدّرب :
 أسطر معوضا ما هو مسطر باسم مقصور : 4أنتج نصا قصٌرا بهذه األفكار ال ٌتعدى   -1
 قرٌب  إلى مركز صحًمرافقتك أّمك  -
 ممن ٌشكو مرضامشاهدتك كثٌرا  -
 أشخاصا أصٌبوا بجروحوصول سٌارة إسعاؾ تحمل  -
  فابدة محاولة األطباء إسعاؾ أحد هإالء المصابٌن دون -
 حول ماٌلً حسب الجدولٌن   -2

 اىجَغ اىَفطز  اىَفطز اىَصْٚ

  ذط٘ج     فرٞاُ

  قطٝح     ٍثْٞاُ

  ضؤٝح    ٍؽرففٚ 

 صنؾ األسماء األتٌة على وفق الجدول اآلتً : -3

 ) األذى ـ الوادي ـ العصا ـ القاصً ـ الدعاء ـ الراعً ـ المدى ـ الماشً ـ الفداء ـ المنى ـ النداء (

 االؼٌ اىََسٗز االؼٌ اىَْق٘ق االؼٌ اىَقم٘ض

      

      

 هات االسم الممدود والمنقوص والمقصور من كل فعل مما ٌلً : -4
 االؼٌ اىََسٗز االؼٌ اىَْق٘ق االؼٌ اىَقم٘ض اىفؼو

 اىثناء اىثامٜ اىَثنٚ تنٚ 

    زػا

    ـفٚ

    اضذ٘ٙ
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  ٌدّون مذكراته:  3كتابة ٌومٌات 

كٌؾ عشت هذا الحدث و ماهً  أول سفرك فً الطائرةاكتب ٌومٌة خاصة بك تسرد و تصؾ فٌها 
 االسم المنقوص .و األعمال التً قمت بها موّظفا االستثناء بسوى

 حدد الزمان العام

 الزمن الجزئً األول حدد -

 اسرد األحداث المرتبطة بهذا الزمن الجزئً

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

 الجزئً الثانًحدد الزمن  -

 اسرد األحداث المرتبطة بهذا الزمن الجزئً

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

 .اقترح خاتمة لموضوعك تبرز فٌها أهمٌة هذا الٌوم فً حٌاتك -

  ( مالحظة بإمكانك اختٌار اكثر من زمنٌن جزئٌٌن لٌومٌتك *)

 

 

 أراجع قبل أن أكتب فً كراستً :

 

 ال ّؼٌ اىخطىاخ
   هم حذدث انشين انعاو واألسينت انجشئيت ؟

   يىييخي يخسهسهت وينسجًت و يزحبطت بأسينخها انجشئيت ؟ هم أحذاد
   هيًنت انسزد عهً انىصف في يىييخي ؟أهم راعيج 

   هم وظفج ضًيز انًخكهى + وانحىار انذاخهي ؟ 
   هم ححزيج انىضىح وانشفافيت ؟

   هم أبزسث أهًيت انيىو في انخاحًت ؟

   االسى انًنقىصو انًسخثنً بسىي احذر األخطاء ووظّف ٍالحظح : 
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 :تذكر جمع المذكر وجمع المؤنث السالمٌن أأراجع و 

 ل الكلمات المقصودة مرة إلى جمع المذكر و مّرة إلى جمع المؤنث حسب الجدول :ٌحوتأالحظ و أكمل 

 اىساىٌ اىَؤّثجَغ  اىساىٌ جَغ اىَزمش اىَفشد

 ل٘ضا جَٞيح  .......... خ  ط  ض  أح   ا جَٞيح ل٘ضً  ..........أحضط  ا جَٞيح ل٘ضً  ٌ  اىَؼي أحضط  

غ   غ   ة  اىالػ اىجَٖ٘ض   ـج  غ   ................ اىجَٖ٘ض   ـج   ................ اىجَٖ٘ض   ـج 

  ٔ ب   ٗج  ٍ   اىَسض  ٔ   ة  اىالػ لىئ ٔ  مال ب   ٗج  ٍ   اىَسض  ٔ   ............ لىئ ٔ  مال ب   ٗج  ٍ   اىَسض   ............ لىئ ٔ  مال

 ناقش بعد ملء الجدول أأحلل و 

 اىَفشد إػشاته وظُفح االسٌ
ػالٍح 

 اإلػشاب

جَغ اىَزمش 

 اىساىٌ

ػالٍح 

 اإلػشاب

جَغ اىَؤّث 

 اىساىٌ

ػالٍح 

 اإلػشاب

     اىضَح ٌ  اىَؼي اىشفغ فاػو

     اىفرحح ة  اىالػ اىْظة ٍفؼىه ته

     اىنسشج ة  اىالػ اىجش جاس وٍجشوس

 أستنتج و أتذكر :

 . الٌاءوٌنصب وٌجر ب ـالواوبالجمع المذكر السالم  ٌرفع

 . الكسرةوٌنصب وٌجر ب الضمةبالجمع المؤنث السالم  ٌرفع

 أتذّرب :

ٌّر ما ٌجب تغٌٌره -1  أعوض االسم المسطر بجمع المذّكر السالم وألّون عالمة اإلعراب و اغ

من  اؼاضبً  عبِ الالّ  مبادراتِ  اعً ج  ش  م   المٌدانِ  بجانبِ  اواقفً فكان  ب  المدرّ ا .أمَّ  بسرعة.  ٌنتقل   الالعب  كان 
 أخطائه

 أستخرج جمع المذكر السالم وأعٌن وظٌفته وعالمة إعرابه داخل جدول : -2

 نْ وا مِ وت  ا أ  م  بِ  ون  ق  ف  ص  ٌ   المشّجعون   ، وكان   زِ ف  ح  التَّ  اتِ ج  ر  ى د  ص  فً أقْ  قِ ال  طِ االنْ  على خط   العّداإون   وقؾ  
 ةِ ار  إش   ارِ ظ  تِ ى انْ ل  إِ  و   مْ هِ امِ د  قْ ؤ  بِ  ط  خ  الْ  زِ او  ج  ت   مِ د  ى ع  ل  إِ  مْ اه  ع  د  و   ٌن  ائِ دَّ ع  الْ  م  ك  ح  الْ  ه  بَّ ن   قِ االنطال   . وقبل   قّوة. 
 . قِ ال  طِ االنْ 

 كما فً المثال : أعوض كتابة الجمل اآلتٌة معّوضا الجمع المؤنث باسم مفرد -3
ْن  - ْمل ة  ع  ِت النَّ ث  ح  بَّاتِ ب  ْمح.                      ح   قمح   حّبةِ بحثت النملة عن  -          ق 
ْحن   - اقِف ات  هْل ن  اِحل ة.  و  ل ى أ ْرض. ق    ................................هل أنا -؟                       ع 
ِت  - ر  ت  اْنف ج  ِحًكا                                   النَّْمال   .................................... -ض 
ل   - ج  ق  الرَّ ح  تِ س  ْحًقا                               الّنْمال   ....................................  -س 
 ألون عالمة إعراب األسماء المسطرة و أعٌن وظٌفة كل منها داخل جدول : -4
   صؽٌرةً  حجالت. اصطاد أبً  -
 أمام المنزل  المدعواتِ ؼلب أتجّمعت  -
ٌّارة األجرةِ  المعلمات   -  ركبن س
  الفالحٌٌن  المرشدٌنإلى  مستمعٌنأمام إدارة الفالحة  واقفٌن الفالحونكان  -
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 : ٌستعمل الكتابة وسٌلة للتواصل أو صدٌق رسالة إلى قرٌب

رفٌقك محمد لم ٌستطع المشاركة بسبب المرض ,  ,   قسمك   تالمٌذمت برحلة إلى حدٌقة التسلٌة مع ق

  :سطرا تصؾ فٌها 12كتب له رسالة ال تقل عن ا

الحــدٌقــــــة . 

كٌؾ قضٌت ٌومك فً الحدٌقة . 

اللعبة التً أحببت . 

وّظؾ الجمع المذكر والمإنث السالمٌن 
 
 

 أقٌم رسالتً معتمدا هذه الشبكة قبل ان أكتبها فً كراستً 
 

 ال ّؼٌ اىَؼطٞاخ

   ٕو مرثد ذاضٝد اىطؼاىح ؟

   ٕو شمطخ اؼٌ ٍؽرقثو اىطؼاىح ؟

   ٕو مرثد ٍقس ٍح اىطؼاىح ؟

   ٕو مرثد جٕ٘ط اىطؼاىح ؟

   ٕو مرثد ذاذَح اىطؼاىح ؟

   ( ؟ ماذة اىطؼاىحٕو شمطخ اؼٌ اىَطؼو ) أٛ 

   ٕو أٍضٞد اىطؼاىح ؟

    االؼَِٞ جَغ اىَصمط ٗجَغ اىَإّس اىؽاىَِٞال ذْػ  : 1ٍالحظح

   ؼططا ٗاحصض األذطاء 12:اىَْر٘ض ال ٝقو ػِ  2ٍالحظح
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 (  إعراب وداللة) : إعراب كان و أخواتها

دون أن تنسى عالمات اإلعراب   :بالشكل واضبطها التالٌة الجمل على أخواتها إحدى أو كان أدخل -1
 فً المثنى والجمع السالمٌن 

 .بالحركةِ  مولعون   األطفال   - 
 .صابرون   العراقٌون   - 
 .مسافر   أبوك   - 
 .ناجحانِ  الطالبانِ  - 
 .مجتهدات   الطالبات  - 

 :المناسب اإلعرابً التغٌٌر جراو التالٌة الجمل من وأخواتها كان احذف  -2

 .مسافرٌن الصدٌقان كان - 
ٌن الطالب   مازال   -   .مجد 
ام اتالطالب صارت -   .اتماهر اترسَّ
 .نشٌطٌن الالعبان أصبح - 
  .مستقبله على حرٌصاً  الطالب   بات - 

 أكمل الجمل اآلتٌة حسب المطلوب فً كل مّرة : -3

 
 ( الالعبون فرحون) 

 ( البنات  مسافرات  ) 

 ( النهران فابضان) 
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 ٌستعمل الكتابة طرٌقة للتواصل ) ٌكتب دعوة عن طرٌق اإلعالن (:كتابة إعالن 

 

قررت مدرستً االشتراك فً مسابقة الخط العربً التً تقٌمها إدارة التربٌة والتعلٌم وطلب 
 منً كتابة إعالن أدعو فٌه من ٌجد فً نفسه الكفاءة إلً التقدم للمشاركة فً هذه المسابقة .

 موّظفا جملة ناسخة بفعل ناسخ وجملة استفهامٌة مقترنة بحرؾ جر 
 -عاة توفر العناصر اآلتٌة :عند كتابة  اإلعالن ٌجب  مرا

 المحتوي -العنوان                                                   -
 اسم المعلن  -تحدٌد الزمان والمكان                                  -
 

 

 أراجع قبل أن أكتب فً كراستً :

 

 ال ّؼٌ اىخطىاخ

   ٕو مرثد اىؼْ٘اُ ؟

   ٕو مرثد اىَحر٘ٙ

   ٕو حس خ اىعٍاُ ٗاىَناُ ؟

   ٕو شمطخ اؼٌ اىَؼيِ ؟

   ٕو ٗظ فد جَيح ٍْؽ٘ذح ٍٗاء اؼرفٖاٍٞح 

   ٕو مرثد تسُٗ ذطا
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 مراجعة إن و أخواتها  ) إعراب وداللة (

 

  .ن و أخواتها على الجمل التالٌة واضبطها بالشكل إأدخل  -1

 
 . المناسب اإلعرابً التغٌٌر واجرِ  التالٌة الجمل من وأخواتها إنَّ  احذف -2
 

 .ناجحون المجدٌن إنّ   -
 .قادم   أباك لعلَّ  - 
ن إنّ   - ٌْ  .منتصران الحق على المتكاِتف
ٌْن لٌت    -  .عابدان المسافِر 
سٌن إن  -  .مخلصون المدرَّ

 :ٌلً مما فقرة كل إزاء مؤشر ماهو بحسب التالٌة التغٌٌرات أجرِ  -3

 

د) نافع   الكتاب   -  .(الجملة أك 
 .(الفعلٌة (علمت  ) بجملة الجملة هذهِ  صل) مسافر   محمد   -
 .الشجاعة حٌث من باألسدِ  الجنديَّ  شب ه -

 أعرب ماٌلً : -4

 .للمتعلمٌن سراج العلم كأنَّ 

 متفتحات   الزهرات  

 الّنجمان المعان فً السماء
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 كتابة إعالن : ٌوّظف الكتابة ألغراض مختلفة

 فقدت ساعتً فً المدرسة أكتب إعالنا عن فقدها . -
 -مع مراعاة تحدٌد  اآلتً : -
 فصلً ( –اسمً -زمان فقدها –مكان فقدها  -لونها -الساعة )نوع -
 دون ان تنسى توظٌؾ جملة منسوخة بؤحد الحروؾ وفعال مثاال أجوؾ  -

 الحظ اإلعالن اآلتً :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذكر عٌوب هذا اإلعالن ثم أعد صٌاؼته صٌاؼة صحٌحة :

-العٌوب هً :
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
عالن .اإل

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

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

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

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

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

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

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

فقدت ساعتً من ٌجدها 

 فلٌعدها إلً مشكورا
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 :  األفعال الخمسة ) إعراب (

 أتذكر و أسترجع

 ................أو  .............أو  ...............هً كل فعل مضارع اتصل بآخر ه  األفعال الخمسة :

 التً تظهر فً آخره...............وعالمة رفعه 

  ستخرج أالحظ وأ

سن ظنَّ األٌكونوا نداء الوطن : فعلٌهم أن  ٌلبونالعلم والمعرفة و ٌنشرونمة , فهم الذٌن الشباب  أمل األ مة بهم عند ح 
مستوى االنتاج  ٌرفعانلها الخلود . والعامل والفالح عماد ثروتنا , فهما اللذان  ٌحققوننفسهم المجد , وأل ٌحرزونوبذلك 

أٌتها الفتاة فً  تظهريإلى أن ٌحققا ؼاٌتهما . وٌسرنً أن  ٌسترٌحابجهد  , ولن ٌبخال باالقتصاد وهما لم  ٌنهضان, و

  . خاِك المسإولٌةأ تشاركٌننك أل ذريتعتجمٌع هذه المٌادٌن , فال 

ٌّن عالمة اإلعراب مقارنا بالمفرد أحلل و أناقش   : أستخرج األفعال الخمسة و أب

 اإلػشابحشمح األفؼاه اىخَسح
ػالٍح 

 اإلػشاب
 اإلػشابحشمح اىفؼو اىَضاسع

 اىضَح ط  اىصٛ ْٝف اىطفغ شث٘خ اىُْ٘ ُاىيسِٝ ْٝفطٗ

 اىضَح ظ  اىصٛ ٝحط اىطفغ شث٘خ اىُْ٘ ُاىيصِٝ ٝحطظٗ

 اىضَح ق  ٗاىصٛ ٝحق   اىطفغ شث٘خ اىُْ٘ ُٗاىصِٝ ٝحق ق٘

 اىضَح غ  اىصٛ ٝطف اىطفغ شث٘خ اىُْ٘ ُاىيصاُ ٝطفؼا

 اىضَح ض  ٗاىصٛ ْٖٝ اىطفغ شث٘خ اىُْ٘ ُٗاىيصاُ ْٖٝضا

 اىؽنُ٘ و  ٝثر ىٌاىصٛ  اىجعً حصف اىُْ٘ ٝثرال ىٌاىيصاُ 

 اىفرحح ح  ٝؽرطٝ ىِٗاىصٛ  اىْمة اىُْ٘حصف  ٝؽرطٝحا ىِٗاىيصاُ 

 اىفرحح أٖٝا اى٘ىس  ط  ذظٖ أُٝؽطّٜ  اىْمة حصف اىُْ٘ ذظٖطٛ أٝرٖا اىفراج أُٝؽطّٜ 

 أتذكر :

 بحذفه وتنصب وتجزم  بثبوت النونترفع األفعال الخمسة 

 أتدّرب :

ر ش  اإلجاتح  اىظحُحح : -1  ا خ 

ُ  اىَؽيَُ٘ )       يُّى يُّىا  –َُظ  .( فٜ َُظ  ُ  تؼض  اىطالب  ىٌ )                         اىَؽجس   ( اى٘اجثاخ .َفؼيُىا  –َفؼيُى

ِ  قاىد األؼراشج  ىيطاىثح : ال )        ش َ ش ٌ ( – ذ رأخَّ ُ  َٕا )           ػِ اىسضغ . ذ رأخَّ . َششتا –َششتا  ( اىؼمٞط 

      ( ٌٕ   ُ ِ اإلشاػح .َسَؼُىا  –َسَؼُى  ٍ ُ  ىَؽيَُ٘ ال ) ا                ( األذثاض    ( اىرَط. َششتُىا -َششتُى

     (  ُ ، ٕو ذطٝسُٗ أ ُ   ٝا طالب  . ذنىُّىا –ذنىُّى اء  يَ   ( اإلجاتح؟ ذؼشفٍ –ذؼشفُِ ٝا طاىثح ، ٕو )          ( ػ 

       (  ِ ُ  ٍحَس  ٗأحَس  ى ً   ( َحُضشا –َحُضشا : ال )        اىسضغ  اىٞ٘  ِ  ٞ ُ  قاه  األؼراش  ىيطاىث  ا ا  -ذ رنيََّ  ( أ ش ْاء  اىسضغ .ذ رنيََّ

 -الخاطبة: ( امام العبارة ×أمام العبارة الصحٌحة )√ ( أجب بعالمة ) أعرب ما ٌلً :    -2
 )    (أنِت تترٌثً فً الحكم على اآلخرٌن  -                         ٌحل للصابمٌن ان ٌفطروا فً السفر )   ( -

 صون على اقتناء طفاٌة الحرٌق)   أنتم تحر -                                ال تتهاونٌن فً اداء واجباتك )   ( -
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فقرة موّظفا فعال من األفعال  عن أربعة أسطر مع كتابة األفكار الرئٌسٌة  لكل دلخص هذه القصة فٌماال ٌزٌ -
 -الخمسة وفعال ناقصا :

 ن أكتب فً كراسً : أأراجع قبل 

 

 ال ّؼٌ اىخطىاخ

   اسرخشجد اىفنشج اىشئُسُح ىنو فقشج

   حزفد مو اىَؼيىٍاخ اإلضافُح ٍِ مو جَيح

   حافظد ػيً اىَؼًْ اىؼاً ىيْض

   اسرؼَيد جَال تأسيىتٍ فٍ اىريخُض

   مرثد تذوُ خطئ ووظ فد األفؼاه اىخَسح واىفؼو اىْاقض 

 ٌحرر عرض حال عن مطالعة نص 
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 أراجع األفعال الخمسة
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 : (إمالء فقرة ) مراجعة همزة الوصل والقطع 

مكة وهً واد لٌس به  إلىـ علٌه السالم ـ ألمر ربه ، فقدم  إبراهٌمنبً هللا  استجاب
هاجر  االثنانعنهم ، وبقً  ارتحلهاجر ، ثم  امرأتهإسماعٌل و بنهزرع ،وترك فٌه ا

 البكاء أخذهو إسماعٌلعطش اشتد . وعندما  العطشوالوحدة ٌعانٌان  وإسماعٌل
ذلك  أثناءوفً  الـمروةثم جبل  الصفا، فتصعد جبل  الـماءتبحث عن  أمه أسرعت
معهم  الناسوشربا . ثم سكن  إلٌهفرجعت أمه  إسماعٌلبٌن قدمً  الماءفجر هللا 

 زمزم .  اسمه أصبح الذي الماءبسبب هذا 
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 ٌلّخص قصة : ) ٌحّرر ملّخصا عن حدث ( 
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 : ) ٌوّظف الكتابة ألغراض شخصٌة ( ٌلّخص قصة 

 

 كتبت بدون خطإ ووّظفت الفعل األجوف 


