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 إعراب الفعل الماضي -1                                  
 

 

 
 

 : ضع خًطا تحت كل فعل ماٍض في الجمل التالية :  1س
  
 ركَب إبراهيم ) ع ( دابته . -1
 شعَرْت هاجُر بالرعب في الوادي المقفر . -2
 ضرَب إسماعيل ) ع ( برجله على األرض .  -3
 انفجَرْت عين زمزم .  -4
 استجاب هللا لهاجر فرزقها األمن و السالم .  -5
 

   -فعالً ماضياً مناسبًا في الجمل التالية : : ضع من بين القوسين2س
 شرَح ( –كتبَْت  –شرَب   -)  ركَب 

 المريُض الدواَء .    ....................1
 المعلُم الدرَس .   .................... -2
 محمدٌ الدراجةَ .   .................... -3
 .  مريم بالقلم  .................... -4

                                    
  -أعرب ما تحته خط اعرابا صحيحا:: 3س

 الطَّالُب في االمتحان.  نجحَ مثال : 
 ماٍض مبني على الفتح الظاهر على آخره : فعل   نجحَ         

 
 ........................................................................المريُض الدواَء .  شرب -1
 ........................................................................المعلُم الدرَس .   شرح -2
 ........................................................................محمد  الدراجةَ .   ركب -3
 .............................................................................بالقلم .  محمد  كتب -4
 

  -: ضع كل فعل مما يأتي في جملة مفيدة:  :4س
 ......................................................................................طار           -1
 ......................................................................................صنع          -2
 ......................................................................................عاد           -3
 ......................................................................................قرأ           -4
 
 
 

 
 الفعُل الماضي هَُو ما َدلَّ على حدوث َعَمٍل ما في الزمن الماضي ويكون مبنياً على الفتح
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 ة :من الفقرة التاليالماضية ألفعال ا : ضع حطا تحت5س
 

َوَكتََب  هُ، َوأَغلَقَ   بِِه،مكتَ  لىلََس إجَ ثُمَّ  أَحَضَر سامي الَوَرقَةَ والقَلََم، َوَضَع الرسالة في ِغالٍف،    
َب َوَكتَ  ، ابََع البريدِ طلَيِه لصَق عَ البريد، ثًمَّ أ ِرسالة ً إلى واِلِدِه الغائِب، َوَوَضعَهُ في ُصندوقِ 

 العنواَن على الغالف.
 
 

 ل ماض ٍ تبدأ بفع ليةٍ جمٍل فعسِة بأَُعب ُِر َعْن ثالثَِة أَْعماٍل قُْمُت بها قَْبَل َمجيئي إلى المدر: 6س
1- ................................................................................................. 

2- ................................................................................................. 

3- ................................................................................................. 

 
 ، الفعل الماضي المناسب وأضعه في الفراغ: االفعال التالية أختار من  -7س 
 
 ( صرخ,  سقطت,  قلت,  نزل,  صاح.  رأى,   رفع,  بهضر,  قال,  سقطت)
 

 جلس األرنب تحت الشجرة ف........جوزة فوق رأسه،.........األرنب بصوت حزين
ا بيديه با ممسكنجا........سو..................رأسه إلى أعلى الشجرةيبحث عمن ..........فـ..

لماذا رميتني يا سنجاب  ......األرنب بأعلى صو ته: يقشرها ليأكلها.جوزة 
.......يا ..اذا .وا مبالجوزة؟...........السنجاب من  أعلى الشجرة مقتربا من األرنب و.......عف

نا آسف ره.آه أذي جاصوتك.........األرنب : أنا جارك ياسنجاب والجار اليؤأرنب ؟ فأنا لم أسمع 
 .ارنامحنا ، وتقبل اعتذيا أرنب لقد .........الجوزة من يدي ، عفوا أرجو أن تسا
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 المضارعالفعل  عرابإ-2
 رفع الفعل المضارع :-أ

 
 
 
 
 
 
 

 ضع خطاً تحت الفعل المضارع المرفوع فيما يلي: : 1س   
  ُالسمك في الماء. يعيش 
  ُالمدير الفائز في المسابقة.                            يكافئ 

  ُالشمس صباحا.ً  تشرق 

  ُفي صنع الزجاج. الرمال نستخدم 

 أنت تحب الخير لغيرك 

 
 

 أضبُط آِخَر كُلَّ فِْعٍل في الجمِل اآلتيِة وأبيُن نوعه :: 2س 

م العُلماُء نماذَج مختلفةً من اإلنساِن اآللي .ي -1  َصمَّ
م اإلنساُن اآلليُّ خدماٍت كثيرٍة لنا . -2  يُقد ِ
ر العلماُء في صنعِ َخَدٍم آليين . -3  يُفَك ِ
 وسائُل االتصاِل تطوراً كبيراً . رتطوَّ ت -4
 يقوم اإلنساُن اآللي بعمله بعد تزويده بالتعليمات المطلوبة-5
 

   -مناسبًا في الجمل التالية : مضارًعافعالً  من بين القوسين ضع: 3س
 يشرًح ( –تكتُب  –يشرُب   -)  يركُب                      

   المريُض الدواَء .  ................... -1
 المعلُم الدرَس .   ................... -2

 محمد  الدراجةَ .   ................... -3

 بالقلم مريمُ   ................... -4

 
  -: ضع كل فعٍل في جملة فعلية مفيدة مع الضبط :4س

 يدخل         ,     يعوم             ,    يقفز              
  1-.................................................................................................... 
  2- .................................................................................................... 
  3-.................................................................................................... 

 
 الحاضر أو المستقبل .   الفعل المضارع المرفوع : الفعل المضارع هو الذي يدلُّ على وقوع الحدث أو العمل في الزمن 

ة الظَّاهرة على آخره، وتك هو الفعل الذي لم يسبقه حرف نصب وال حرف جزم مَّ  ون عالمة  رفعه الضَّ
   يستفيدُ اإلنساُن من االختراعاِت العلميِة .مثال :     
ة الظَّاهرة : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه يستفيدُ      مَّ  على آخرهالضَّ

 



 36265635 أ.  باسم ناصر رحال                     ربية الفصل االولفي مادة اللغة الع الخامس اللغة العربية الشاملة  مذكرة
 

 

6 

 

ُح التغييَر الــذي حدث للفعل الماضي فيما يأتي بعد تحويله إلى  -5س ي فعٍ كما ــضارمأوض ِ
 المثال

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخرج كل فعل في الجمل االتية وأعربه: : 6س

 البدوي الجمل.                       ُ يركب 
  ُالحاج حول الكعبة . يطوف 
 العصفور فوق الشجرة . غردُ ي 

 
 
 
 

 إعرابه علالف
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 نصب  الفعل المضارع-ب                       

 
 
 
 
 
 
 

  -اضبط آخر كل فعل في الجمل التالية وبين نوعه : -1س
 

 شهر رمضان .  يصومقرر الطالب أن  -1
 الطالب المعرض المدرسي . يزور لن -2
 حان . في االمت لينجحيذاكر الطالب  -3
 الغزال .  يفترس ذهب األسد إلى الغابة , كي -4
 
 :عين األفعال المضارعة المرفوعة و المنصوبة في العبارة اآلتية:2س  

   
ل ذلك ، فإنَّ عفو إذا لم يَ  الماُء و الهواُء في باطنها ،  يَحرُث الفالُح أرَضهُ قبل زرِعها كي تتشقَّق ، ولكى يَدخل

لعاِمِلين ُب اويَذَهب تَعَ  لَّتها ,لُّ غَ ها َو يُمرُّ الهواُء من غيِر أْن يَْنفُذ إلى أعماقها ، و بذلك تقالماَء يِقف َعلَى سطحِ 
 .فيها سدىً 

 
    األفعال المضارعة المرفوعة
    األفعال المضارعة المنصوبة

 
 

 أكون ثالث جمل من إنشائي تحوي أفعاالً مضارعة منصوبة :     :3س
 
1-............................................................................................................... 
 
2-............................................................................................................... 
 
3-............................................................................................................... 
 
 
 
 

 نوعه الفعل
  
  
  
  

، الفتحة ل ( ، كي ،  الم التعلي ، لنْ  المضارع المنصوب : هو الفعل الذي سبقه حرف نصب ) أنْ  الفعل
 الظَّاهرة على آخره عالمةُ نصب الفعل المضارع الصَّحيح اآلخر .

   األموَر بنفسك . تختبرَ أريدُ أْن مثال :
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .  بأنْ : فعل مضارع منصوب  تختبرَ  
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 أحدد الفعل المضارع المنصوب في الجمل اآلتية مبينا أداة النصب وعالمة النصب:-4س
  

 
 

المضارع  الجملة
 المنصوب

 عالمة النصب أداة النصب

أحب أن أتناوَل التمر في وجبة  1
 اإلفطار.

   

 لن أهمَل العناية بالنخلة . 2
 

   

 سأروي النخلة كي تكبرَ  3
 

   

لنخلة أحضر حسين كتبا عن ا 4
 ليستفيَد منها الطالب

   

 
 

 الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها  :  أْ اقر:5س
 
في  عُ ة تقللماء صافي ويروي عطشه ، حتى وصل إلى عينٍ  شربَ لي ؛ماء عن موضعِ  الغزالن يفتشُ  أحدُ  جَ رَ خَ 

 يرةٍ ح يوبينما هو ف الخروج منها ، تطعْ فشرب الماء حتى ارتوى ، ولكنه لم يس إلى الحفرةِ  لَ زَ ، نَ  عميقةٍ  حفرةٍ 
الً: قائ لكلبُ اابه ، أج من هذه الحفرةِ  به الغزال قائالً : ساعدني على الخروجِ  فصاحَ  رَّ به كلب  من أمره ، مَ 

 .  إليها النزولِ  قبلَ  من الحفرةِ  الخروجِ  سأساعدك ، ولكن كان من األولى بك التفكير في كيفيةِ 
     -السابقة ما يلي : : استخرج من الفقرة 1س

                                
   فعالً ماضيًا

  فعالً مضارًعا مرفوًعا

ة فاعـــــــالً  مَّ   مرفوًعا بالضَّ

  فعالً مضارًعا منصوبًا

 

  -أعرب الجملة التالية إعراباً تاماً :: 5س
 

 الكلمة إعرابها

 لعب 

 الفريق 

 كي 

 ينتصرَ  

 في 

 ةالمبارا 
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 : الفعل المضارع  جزم-ج
 
 
 
 
 
 
 -ل في الجمل التالية وبين نوعه :اضبط آخر كل فع: 1س 

 

     بعض  التالميذ القصيدة . يحفظلم  -1 
 أزهار الحديقة . تقطف ال -2
 من عمل الخير . لتكثر -3
 بمرافق المدرسة . تعبثال  -4
 فقراءإلى ال لتحسن -5
 

أستخرج األفعال المجزومة من الجمل اآلتية ، وأبين : 2س 
 أداة الجزم وعالمته :

 لمجزومالمضارع ا الفعل 
 

 الجزم أداة 
 

 عالمة الجزم

 
ْر آباؤنا وأجدادنا في خدمة وطنهم .     لم يُقص ِ

    ال تبخْل على وطنَك بُِجهدك ومالك .
    لم يتخلْف جندي  عن أداء واجبه .

    يكْن هدفَُك العمَل لخير وطنَك  .ل
    .َر لخيالمؤمُن ال يقوُل إال الحقَّ وال يعمُل إال ا
تَِك لير     أنها شتفعَ ِلتُخلْص في أداِء واجبَك نحَو أُمَّ

 
ا يلي ؟: 3س  ماذا تقوُل لو أردَت أْن تنهى أخاَك عمَّ
 

 ......................................................ُمقاطعةُ ُمتكل ٍِم في أثناء حديثه .  -1
 ...............................................................ُمصاحبةُ ِرفاِق السُّوء .  -2

 ............................................................العبُث بمرافق المدرسة ِ .  -3
 ........................................................ اإلسراُف في استهالِك المياِه  -4

 
 اطلْب إلى صديِقَك القياَم بما يلي مستخدماً الم األمر ::4س

 .........................................................................إتقاُن َعَمِلِه .  -1
 ...............................................................اإلحساُن إلى الفقراِء .  -2

 .....................................................................إطاعةُ الوالدين .  -3

 ........................................................الذهاُب إلى المدرسِة ُمبكراً .  -4

 نوعه الفعل المضارع
  
  
  
  
  

، السُّكوُن الظَّاهر على آخره  ة ، الم األمر (الفعل المضارع المجزوم : هو الفعل الذي سبقه حرف جزم ) لم ، ال الناهي
 عالمةُ جزم الفعل المضارع الصَّحيح اآلخر .

  المريُض الدَّواَء .  يشربْ مثال : لم 
 ه: فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون الظاهرة على آخر  يشربْ 
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ً ما يأتي في ثالِث جمٍل يكوُن في األولى مْرفوعاً وفي الثانيِة أَُضُع كُلَّ فعٍل ِممَّ : 5س لثالثِة مجزوماً  ، وفي انصوبا

 مع ضبِطِه بالشَّكِل :

 
 تُساِعد -يَْستَْقبِل    -تَْحتَرم  

 
ً  مْرفوعاً  الفعل  مجزوماً  منصوبا

 تَْحتَرم  
 

   

 يَْستَْقبِل  
 

   

 تُساِعد
 

   

 
 

 ) ال تعبْث بالكهرباء ( -إعراباً تاماً :أعرب الجملة التالية : 6س
 

 الكلمة إعرابها

 ال 

 تعبثْ  

 بالكهرباء 
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 فعل األمر-3
 
 
 
 

 
فْ ) في الفراغ المناسب من بين األقواسفعل أمر ضع : 1س  .لجمل اآلتية (   في اقفْ  –استيقْظ  –حافْظ  – نظ ِ
  

          ا .للمعلم احتراًما و تقديرً  ---------- -1

                                 
 باكًرا  ----------- -2

 

 على مظهرك النظيف .---------- -3

  

 أسنانك ----------- -4
 

   -: اضبط آخر كل فعل أمر في الجمل اآلتية : 2س
  

 ابتعد عن هذا الحيوان المفترس . -1

 
 ادرس دروسك . -2

 

 احرص على الهدوء و النظام . -3

 
  ك المياه اقتصد في استهال -4

 
 
 أطبق كما في المثال : : 3س

 
 أمر مضارع ماض 
 اتركْ  يترك   تََركَ  مثال
   َعِملَ  

   أْعلَنَ 
   ذََهبَ 
   أْخبَرَ 
   َدَخلَ 
   َسَمحَ 

 
 
 
 

 ، الس كوُن هي عالمةُ بناِء فعِل األمِر .                                                  أو المستقبلفعل األمر :هو الفعلُ الذي يطلُب فيه تنفيذُ أمٍر في الزمن الحاضر 
                                                                                                      في بناء وطنك .                                                                                                                ساهمْ مثال :   

 : فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخرهساهمْ 
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ُل الكلماِت التي تحتها خطٌّ في الفقرِة اآلتيِة إلى أفعال أمٍر ، وأضبطها : 4س ِ  : شَّكلِ بال  أُحو 
    
 وِهَي :  عدَّ تالميذُ الصف الخامس اإلرشاداِت التي يجُب االلتزاُم بها في المكتبةِ أ 
 
 
       على الكُتُبِ  المحافظةُ  ● 

 بصوٍت هادٍئ. القراءةُ  ● 

 مع اآلخرين بصوٍت منخفٍض. التحدث ● 
 انها.الكتبِ بعَد قراءتها إلى مك إعادة ● 

ِ كتابٍ. االستعانةُ  ●   بأميِن المكتبِة عنَد طلبِ أي 
 

 

 عين فعل األمر في كل جملة وبين عالمة بنائه  :  : 5س
 

 عالمة بنائه فعل األمر الجملة
   التزم بأداء الصالة في أوقاتها . -1
   اقتصد في استهالك الكهرباء  . -2
   ضع فضالت الطعام في أكياس القمامة .  -3
   انهض من نومك مبكراً . -4
   اجتهد في دروسك . -5
 
 

  -: أعرب ما تحته خط في الجملتين التاليتين: : 6س
 

 اإلعراب الجملة
 خطوط المشاة عند عبور الشارع . الزم

 
 

 على المقعد بهدوٍء . اجلس
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحويلها الكلمة

 حافظ ْ المحافظةُ 
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 الفاعل-4
 
 
 
 
 
 

 ل :النقط واضبطه بالشك مكان"  مناسبافاعال " ضع: 1س

 السمك . ....................صاد -1

 الدرس . ..................يكتب  -2

 على الشجرة ....................غرد  -3

 في البحر .  ....................سبح -4

 المباراة . ..................كسب  -5

 االرض . .................حرث  -6

 انفي االمتح..................نجح  -7

 

َن منها ُجملةً فعلية ، وأضبطُ الفعل والفا:2س ِ  عل :أُرت ُِب الكلماِت في كُل ِ سطر ٍ ؛ ألَكو 

 تتوافر -الكهربائية    -منزٍل    -األجهزة ِ    -في    -كُل ِ 

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

 في ِ  -فصل    -المدافئ    -يستخدم    -الشتاء    -النَّاُس  

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

ا يأتي جملةً فعل: 3س  ال :يةً ، وأضبطُ الفعل والفاعل كما في المثأجعُل كلَّ جملٍة اسمية ِممَّ

 هرباِء .في استهالِك الك يقتصُد المواطنُ ــ        ــ المواطُن يقتصُد في استهالك الكهرباء. مثال

 ..................................................................... الدَّولةُ أنشأْت ِعدَّةَ محطَّاٍت لتوليِد الكهرباِء.

 ........................................................................... الكهرباُء تشَمُل كُلَّ َمَرافِِق الحياِة . -2

 ................................................................................. المصابيُح تُنِيُر الشوارَع ليالً . -3

 ............................................................. ُم نصَح الطُّالَب بترشيِد استهالِك الكهرباِء.المعل ِ  -4

                                                                            ، وقد يكوُن اسَم إنساٍن أو حيواٍن أو نباٍت أو جماٍد .على من قام به لُّ الفاعل : اسم  يأتي بعد الفعل ، ويدُ 
  الطعاَم . محمد مثال : يأكلُ  
 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهرة على آخرهمحمد   
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 ............................................................... األجهزةُ الكهربائيةُ تُفيُد في أغراٍض متعددٍة. -5

 

  ها بالشكلضبط مفيدتين تكون مبتدأ في األولى ، وفاعالً في الثانية مع ضع كلمة ) المدرسة ( في جملتين -1س
1- ________________________________________________ 

 

2-  ________________________________________________ 
 

 الثاني : السؤال

 صياد رسمةماتحته خط فيما يلي :               أعرب

 . القصة الطالبة قرأت -1

 . التفاحة علي أكل -2

 .  يديه أحمد نظف -3

 

 الكلمة إعربها

  قرأت 

  الطالبة 

  أكل 

  علي 

  نظف 

  أحمد 
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 المفعول به -5                                     
 
 

 

 
 

 
 أضع خطا تحت المفعول به في الجمل االتية: -1س

 في الصباح.  َيحرث الفالح األرض .1

 العلوم جيداً. ََ أ التلميذ درِس قر .2
 المغرد. أحُب صوت البلبلَ  .3

 الخفيفة يلبس الناس في الصيف المالبسَ  .4

 

 : يأكمل الفراغ بالمفعول به المناسب في ما يأت -2س
 .................................................أحضرت األم  .1
 ...................................................صنع الحداد  .2

 ...................................................نثرت الريح  .3

 .................................................روت االمطار  .4
 ..............................................تسلق المتزلجون  .5

 
 استخرج المفعول به من الجمل االتية : -3س

 

 الجملة   المفعول به الجملة المفعول به

 حفظ الطالب قصيدة . -1  صنع النجار كرسيا .-5 

 حلبت الفتاة البقرة . -2  رمى الصياد الشبكة . -6 

 أيقظ الرعد النائم .  -3  طبخت المراة الطعام .-7 

 أكل الحمار الفول . -4  أبصر الرجل الهالل .-8 

 

المفعول به : اسٌم يقع عليه الفعُل 
، المفعوُل به  الذي يقوُم به الفاعل

يكوُن منصوًبا وعالمُة نصبه الفتحة 
  اهرة على آخره . الظ  
.                                                                    الدَّرسَ مثال : َكَتَب الط الُب   

: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الدَّرسَ 
الفتحة الظاهرة على آخره
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 كل واحد منهما مفعول به :أضع األسماء آالتية فى جمل بحيث يكون -4س

 
 ........................................النافذة   -2   ..........:.................................كتابا  -1

 

 : استخرج المطلوب من الجمل االتية واضبطه بالشكل  -5س

 الجملة  الفاعل  المفعول به 

 ينام الطفل على السرير   

 ض الدواء تناول المري  

 يذاكر المجتهد دروسة   

 
 أعرب الجملة االتية : 

 أحضر األب لعبة كي نلعب.

 إعرابها    الكلمة

  أحضر

   ُ األب

  لعبةً 

  كي

  نلعبَ 

 

 : أضع كلمة )الجمل( في جملتين يكون فاعالً في األولى ومفعوالً به في الثانية مع ضبطه بالشكل
 ......................................................................................................................()فاعل-1

 
 .......................................(........................................................................ )مفعول به(-2
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 الخبرو  المبتدأ-6
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

المبتدأ : هو االسم المرفوع التي 
 تبدأ به الجملة . 

وع الذي نخبر الخبر : هو االسم المرف
به عن المبتدأ و به يتم معنى 

 الجملة  .  
المبتدُأ و الخبُر يرفعان بالض م ة 

 الظ اهرة على آخره . 
 . مغردةَ  الطيورَ المثال : 

: مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه  الطيورَ 
: خبر مرفوع و عالمة رفعه   مغردةَ  الضّم ة الظ اهرة على آخره .

ى آخرهالضّم ة الظ اهرة عل
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ا يأتي :-1س  أعي ُِن المبتدأَ والخبَر في كل جملة ِممَّ

 األسرةُ سعيدة  . -1   
 األمُّ عطوفة  . -2   

 األُب رحيم  . -3   
 البنُت ُمؤدَّبة  . -4   

 الولُد ُمطيع -5   

 
 ل:أضُع مبتدأً مناسبًا مكان النُّقِط في كل جملة مما يأتي ، وأضبطه بالشك -2س

  1- .  .............. ُمرتب 

 ............. ُمضاءة  باألنوار. -2  
 ............. مليئة  باألشجار. -3  

 ............. مصنوعة  من الخشِب. -4  
 .............. قريبة  من منزلنا-5  

 

 أضُع خبًرا مناسبًا في كُل ِ مكاٍن خاٍل مما يأتي ، وأضبطه بالشَّكِل: -3س

 الشَّارعُ .............. بالسَّيارات. -1  

 السَّيارةُ .............. -2  
 الشَّجرةُ............. -3  

 العامُل ............. في عمِلِه. -4  

 السَّماُء............... -5  
 

ا يأتي كما في المثاِل: -4س ُل ُكالً ِممَّ ِ  أُحو 

 المواِطُن ُمْخِلص                                            إخالُص المواطنِ مثال :   

 مهارةُ الطَّبيِب.               ............................ -1

2- ............................             .  شجاعةُ الُجنديُّ
 ذكاُء العاِلم ِ.                  ............................ -3

ديقِ  -4  ............................               وفاُء الصَّ
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بط :-5س  أضبطُ ما تحته خطٌّ في الجمل اآلتيِة ، وأبين سبب الضَّ

خاَء ألبنائه.  ُالوطنيوف ُِر              عزيز  على أبنائه.  ُالوطن -1  .الوطنَ حمي الجنديُّ ي             الرَّ
.  ُ العَلَم -2  . َالعَلَميَّا التالميذُ ح            على وزارِت المملكِة.  ُالعَلَمرفرُف يُ                 ُمَرْفرف 

 

 

 

 أَْعِرُب الُجمَل اآلتيةَ كما في المثال :  -6س

  التعاوُن مستمرٌّ  -أ
................................................................................................................................ 

   عميقة    ُ المحبةُ  –ب 
................................................................................................................................ 
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 األفعال الناسخة -7
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  -خبره ، ثم اضبطهما بالشكل: والناسخ ، اسم الحرف  أستخرج -1س

 

 إنَّ المدرسة نظيفة .-1 
 لعل الرطب ناضج .  -2 

 ليت الحديقة واسعة .  -3

 عرفت أنَّ العدو جبان .  -4
 كأنَّ البيت قلعة .  -5

 
 بط اسمه وخبره بالشكل :أكمل الجمل اآلتية بوضع فعل ناسخ مناسب وأض -2س

 ............ السيارة نظيفة بعد غسلها .              -1

 .............العنب زبيبا . -2

 .............المسلم مغتابا . -3

 ............الجامع مزدحما  بالمصلين .                             -4

 خبر الحرف الناسخ اسم الحرف الناسخ

  

  

  

  

  

: أفعاٌل ناسخٌة تدخل  األفعالَالناسخة
على الجملة االسمية فترفع المبتدأ و 

يسمى اسمها و تنصب الخبر ويسمى 
خبرها. ) الجملة االسمية : الخيُر 

 وفيٌر ( 
َدالالتَاالفعالَالناسخةَ:َمعانيَو

ََََََََََََََََََ: حدوث الفعل في الزمن الماضي     كانَ 
 حال الى حال : للتحول من  صار
: حدوث الفعل في الصباح                           أصبح
 المساء حدوث الفعل في:  أمسى

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 : للنفي  ليس

مثالَعلىَدخولَالفعلَالناسخَعلىَ
َالخير َوفيرَ الجملةَاالسميةَ:َ

: فعل ماٍض ناسخ مبني على الفتح كانَ 
أ ويسمى اسمه وينصب  يرفع المبتد

 الخبر ويسمى خبره .  
: اسم كاَن مرفوع وعالمة رفعة الخيرَ 

 اهرة على آخره . ة الظ  م  الض  
: خبر كاَن منصوب و عالمة نصبة وفيًرا

  الفتحة الظاهرة على آخره . 
  . 
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  مع ضبطه بالشكل : :أكمل الجمل اآلتية بوضع خبر للفعل الناسخ3س

 أصبح الطالب............... -2كان البحر.............                     -1
 أمسى المريض ............ -4ليس الهواء ............                   -3

 أَْحِذُف الفعَل النَّاِسَخ ِمْن كُل ِ جملٍة فيما يأتي ، وأغي ُِر ما يلزُم :-4س

 ةً ..........................................صاَرِت الشجرةُ ُمثِمر -1   

 كاَن الماُء وفيًرا ................................................. -2   
 أمسى الَمْسِجُد ُمْزَدِحًما ......................................... -3   

 .................أْصبََح ُوُصُل الطَّائرِة قريبًا .................... -4   

 ليَس الَحرُّ شديًدا ................................................. -5
6-   

 .   أصبح  المسلم ُ قويًّا     -أعرب الجملة التالية إعراباً تاماً :-5س

 إعرابها الكلمة

  إنَّ 

  المسلم

  قويًّا
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 تليها  : الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي  أْ اقر -1س
 قرب محمد   جلسَ  ؛ فالربيع ، واألزهاُر متفتحة   ماُء صافية  . إنه فصلُ ، والسَّ صحو   مُس مشرقة  ، والجوُّ الشَّ 

ولها في ح ت تحومُ راشاوالف  ةً . لقد رأى زهوراً متنوع بيعةِ الط   منظرَ  ،يراقبُ العليلَ  الهواءَ  يستنشقُ  افذةِ الن  

 لبيته . المجاورةِ  الحديقةِ 
 مد  تمالْك محي. لم الزرعَ  ،ويكسرُ هورَ الزَّ  لما رأى جارهم أحمد الصغير يقطفُ  ِزنَ مسروراً. لكنه حَ  محمد   كانَ 

قرر أنه خطأه ف دُ أحم .عرفَ الطبيعةِ  من جمالِ  اسَ أحمد وقال له : ال تخرْب الحديقة ؛ فتحرم النَّ  إلى نفسه ، فذهبَ 

 أخرى أبداً . كهذا مرةً  لن يقدَم على عملٍ 
                   استخرج من القطعة السابقة ما يلي :                                                (  1س

 ....................................: ناسخاً  ب ـ فعالً .......................                      : ماضيا  أ ـ فعالً 
       ....................: ...نصبٍ  د ـ أداةَ .............. ..................... : .........ج ـ فعالً مضارعاً مرفوعاً 

        ........................................  :  و ــ  مبتدأً              : .......................        جزمٍ  هـ  ــ أداةَ 

 ...        ............: ........فعال مضارعا مجزوما   -.        ح: ......................فعال مضارعا منصوبا -ز
 

ن مفعوالً  -2س     0به مع ضبطه بالشكل ضع كلمة ) قصة ( في جملة من إنشائك بحيث تكو 
 

 ضع كلمة)محمود( في جملة من إنشائك بحيث تكون فاعالًمع ضبطه بالشكل -3س

 
 (بيُب المريضَ يعالُج الطَّ )  : أعرب الجملة التالية -4س

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

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

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

 
 

 

 
 

 مراجعة عامة لدروس القواعد
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 :  اقرأ الفقرة التالية قراءة جيدة , ثم أجب عن األسئلة التي تليها -5س
لجو اكان  ساتين , وركبا السيارة فسارت بهما تقطع الطريق , حيثخرج عادل  مع والده للتنزه في أحد الب

 صحًوا والشمس مشرقةً , والطيور مغردةً. 
 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي :                                                   -1

 

 
 

 

 
 

د ا  -6س        لمبتدأ والخبر في الجملتين التاليتين :                                     حد ِ

 الخبر المبتدأ الجملة

   الشمس مشرقة 

   الطيور مغردة 

 
 أدخل ) أصبح ( على الجملة التالية واضبط اسمها وخبرها بالشكل :              --7س

 )   التلميذ نشيط (
 

 كلمات التي تحتها خط في الجملتين اآلتيتين :                      اضبط بالشكل ال --8س 

 . مسرعة   يارةُ الس   -أ
 .  بسرعةٍ  يارةَ الس   ائقُ يقود الس   -ب

 
     أكمل إعراب الجملة التالية :                                                         -6

 يعالج الطبيب المريض

  يعالج :

  الطبيب

  المريض 

 

   فعالً ماضيًا 

  فاعالً  

  اسم كان  

  خبر كان  
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 اللينة االلف -1
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                        -ضع خًطا تحت الكلمات المشتملة على ألف لينة:1س

   الفاعل     -نوايا   - استولى  -أفضال  -الجميل   -كثيرة    -سما     -األبناء   -على -له
 

             -يأتي:صحْح الخطأ الوارد في الكلمات التي تحته خط فيما  2س

                                  تهم المواطن                                     .................. قضاييناقشت الحكومة  -  

 للعالج                                           .................. للمستشفاذهب المريض  -   

 ..................        رم المكي                                       محمد في ا لح صلي   -
 

 

 

 اإلمالئيةمراجعة عامة في القواعد 

َ:ََةَااللفَاللينةقواعدَكتاب
تكتب األلف اللينة في الفعل الماضي -1

علىىى لىىكل ) ا ( قاا تابلتهىىا فىىي 
يىدعو ،  –المضارع ) واو( مثىل ععىا 

 –يتلو ، نجىا  –ينمو ، تىىىال  –نما 
 ينجو .

تكتب األلف اللينة في الفعل الماضي -2
علىىى لىىكل )إ ( قاا تابلتهىىا فىىي 

يمضىي  ،  -المضارع ) ياء( مثل مضىى 
 يجري .  -يرمي ، جرإ   –ى رم
نة علىى لىكل )إ (  -3 تكتب األلف اللي

في األسماء التي يزيد عدع حروفها على 
 –ليلىى   –مستشفى  –ثالثة مثل مصطفى 

 مصلى . –مقهى  
نة علىى لىكل )ا (  -4 تكتب األلف اللي

في األسماء التي ال يزيد عىدع حروفهىا 
 سنا . –صبا  –على ثالثة مثل رضا 

بعض األسماء بشىكلين) ا ( و وتكتب في 
 مهى –مها ،رحى  –) إ ( مثل رحا 

تكتب األلف اللينة في معظىم الحىرو   
 بلى   –قلى  –على لكل ) إ ( مثل على 
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 أكتب الفعل المضارع لألفعال الماضية -3س

 ............................................................................  قضى  ,  دعا ,  سقى  ,  سما  , هدى    

 

 

 اضية لألفعال أكتب األفعال الم -4س
 ..............................................................................قضى  , دعا  , سقى  , سما  , هدى      

 

 أحول الفعل الماضي إلى فعل مضارع في األفعال اآلتية:-5س
  

 فعل مضارع فعل ماض فعل مضارع فعل ماض

  لبى  بدا

  حوى  التقى

  زها  شوى

  رمى  دعا

  انتهى  مضى

  عال  حال
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 همزة الوصلو  همزة القطع-2
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 :  َضْع َهْمَزة َاْلقَطـْع ِفِي َمـَكانَِها بالن ِْسبِة لألِلِف واضـبُط ْ َحَركـَتَها -1س

ٍ  اُْعِلنَ   اُْعلَنَت واَِخيًرا،   هُماَْبناءَ اِهُدوا  ِليشَ  ِموراالُ  ُاءاَْوِليَ َر تَْستَِعدُّ  لَهُ ،َحضَ  اْلَمَدارُس   ِاََخذَتِ وعْن يوٍم ٍ رياضي 
 . وااِلْعَجابِ النَّتَائُِج بَْيَن اْلُهتاِف 

 
 :  َمي ِْز َهْمَزة َ اْلقـَطـْع ِ َعن َهْمَزِة اْلَوْصل -2س

فُوُف ِت الصَّالة ُوانْ ُس أقِيمَ نَّاتـََمَع الاْعـتـَاَد َحاِمد  أْن يَذَْهَب َمَع أبـيِه إلى َصالة ِ ِالْـفَْجِر، فإذا اجْ  ـتـََظـَمت ِالصُّ

ُ ف                               واْستَداَر اإلَماَم قائال ً:                     اْسـتَووا  ،أقِيُموا ُصفُوفـََكم .    ِضيَِت إذا قـ
وَن إلى أْعَمالـُِهم  0الصَّالة ُ اْنَصَرَف الُمَصلـُـّ

 

 
 

التي تلفظ حيث تقع فىي  همزةَالقطع
بداية الكالم و في أثنائىه و ترسىم 
 –على األلف عند الكتابة مثل أبسى  

 –ألىكال  –أوراق  –ألىجار  –أحمد 
 قنسان .

َاْلكلمِةَألفاًاَ ت ْرس م َاْلهمزة َفيَأولَِ
َفاو  َو   دائماًَ ت كْت ب َهمازة َالقطاعَِ

 األلفَِإذاَكانْتَمفتوحةًََ

 ََأْبد ى  أقْاد مَ   أخ اااذ

َت ْحات َاأللاِفَإذاَ ت كْت ب َه ْمز ة َاْلق طْاعَِ
,ََِإسْامم,ََِإْنس اان:   ك ان ْتَم كْس اور ة

 َِإْبراِهيم
َ

التي تلفظ في بداية  لهمزةَالوص
الكالم وال تظهر في أثنائه وال ترسم 

على األلف عند الكتابة مثل 
الترإ  –استجاب  –ابن  –اختراعات 

 استخدم –

 كيفَاستخرجَهمزةَالوصل
ِاسَْتِعْن بِىاْلَحْر ِ) و( ِلْلَكشْفِ َعْن َهْمَزِة 

 ال ِتي ال ُتْنطَىُق َمَع اْلَواواْلَوْصل ِ 
                   اْعت ادَ و   ِاْعت ادَ 

واسْت د ارََِاسْت د ارَ 



 36265635 أ.  باسم ناصر رحال                     ربية الفصل االولفي مادة اللغة الع الخامس اللغة العربية الشاملة  مذكرة
 

 

27 

 

 

 واعد كتابة الهمزة المتوسطةق-3
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

تكتب الهمزة على ألف قاا كانت  -1 
متوسطًة مفتوحًة  وما تبلها مفتوًحىا 

  –مَ َتىَأل    – ل قَ َتىأَ  –سََأَل  – رَ مثل َتَأخ  
 َتَرأ سَ.  – تَتَأثر – يَتَأس ف  –  َعَأبَ 

            (8) 
قاا كانت تكتب الهمزة على ألف -2  

متوسطًة ساكنًة  وما تبلهىا مفتوًحىا 
  – ْأفىىةرَ  – لفَيىىأْ   – ْأنلَىىمثىىل    

 .َيْأملُ  –َيْأمر  –َكْأس   – ْأوإمَ 
تكتب الهمزة منفرعة في وس  الكلمة 
قاا كانت مفتوحًة، وما تبلهىا مىد ا 
 –بىىاأللف أو الىىواو مثىىل عبىىاَءة 

تضىاَءل  –تساَءل  –مروَءة  –مملوَءة  
 .  البراَءة  – موبوَءة –
 
تكتىىب الهمىىزة علىىى األلىىف وسىى  -3

الكلمة قاا كانت مفتوحًة وما تبلها 
حرًفا ساكًنا غيىر المىد بىالواو أو 

 – لةمسْىأَ  – َأبُ يدْ  – َأةالياء مثل فجْ 
 يْرَأ   –يْنَأإ 

 
تكتب الهمزة المتوسطة المفتوحىة -4

على واو قاا كانت مفتوحًة و تبلهىا 
  – َ اعُفى – يعّ حرًفا مضموًما مثىل ُيى َ 

 الُمَ سسات .  – نُتَ مّ  – ّنبُت َ  – بُيَ عّ 
 
تكتب الهمزة المتوسطة المفتوحىة -5
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 الواردة في الكلمات الواردة في الجداول التالية :  أصوب االخطاء -1س
 

1- 
 

 

 
 

 

2- 
 

 
 

 

 
3- 

 
 

 

 
 

 

4- 
  

 التصويب الجمل التطبيقية الرقم

  " أتـئـمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " - 1

  لألم شـوءن كبير بين األبناء .  - 2

    ال معنى للحياة مع اليـاءس .  - 3

  سديد الـرءي من يحكم عقله .  - 4

 التصويب الجمل التطبيقية الرقم

  المـوءمن .هللا يحب   - 1

  جاره . يـئـذيالجار ال   - 2

  الفواكه طازجة . تـوأكل  - 3

  .وءم الصديق الخائن يتصف بال   - 4

 التصويب الجمل التطبيقية الرقم

  رسول من أنفسكم ". جأكم"  لقد   - 1

  " . أشيائهم" وال تبخسوا الناس   - 2

  محبوبون .   المروأةأهل   - 3

  بالمداد . مملـؤةالمحبرة   - 4

 التصويب الجمل التطبيقية الرقم

  األمطار تنهمر .    بدءت  - 1

  الطفل من وخز اإلبرة .   تـئـلم  - 2

  مسافرون عن اإلقالع .ال  تاءخر  - 3

  من نتيجة اإلمتحان .  متـوءثراكان علي    - 4
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5- 
 
 
 
 
 
 

 لكلمات التالية في مكانها المناسب من الجدول التالي :ضع كل من ا -2س
 

 رزؤه  ((  /))  يؤم  /   مبدؤه  /  يقرؤه /  غـذاؤك  /   عطاؤك /  فناؤه /  ملؤه /  بدؤه  
 

    الهمزة المتوسطة المضمومة وما قبلها حرف مفتوح . 1

    الهمزة المتوسطة المضمومة وما قبلها حرف مــد . 2

    المتوسطة المضمومة وما قبلها حرف ساكن . الهمزة  3

 
 

 سبب كتابة الهمزة المتوسطة في الكلمات التالية على الواو ) ؤ (: ما  -3س

 

 
 
 

 التصويب الجمل التطبيقية الرقم

  .   هيرئف األب بأبنائ  - 1

  يدءب الطالب في عمل الخير .  - 2

  سقطت األمطار فجـئـة .  - 3

  يـرءس علي جمعية الطالب .   - 4

 السبب الكلمة

 بِــْدُؤهُ  -1
 أفياُؤها -2

 استهَزُؤوا -3

 َرُؤفَ  -4

 لُْؤم   -5

ل -6  تَُؤج ِ

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

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

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

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

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

............................................................................................... 
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 رقة األولىالو
 أوال: االستماع:

 بعد استماعك الواعي إلى النص أجب عما يأتي :

 : اختر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حولها  :                                  1س
 المجال الذي يتناوله النص : -

 مسرحية -3 قصة         -2      قصيدة -1           

                ا النص :  الفكرة العامة التي يتناوله- 

 فاعل الخير والمعروف ال يطلب ثمناً على ضيوفه . -1

 فاعل الخير والمعروف البد أن يطلب ثمناً على ضيوفه . -2

 أطلب من الضَّيف تقاسم الثمن مقابل ما قدمته له من ضيافة . -3

                   : أكمل : 2س

 الشخصيات الرئيسية في النص هي : -
1- --------------------------------------------------------------------------- 

2- --------------------------------------------------------------------------- 

 الشخصية الثانوية في النص هي : -
1- -------------------------------------------------------------------------- 

 ( :               5 -1: رتب أحداث القصة وفق ورودها في النص من ) 3س

 ( عاد الزوج للخيمة ، ووجد الضيفين ، وذبح لهما الناقة ، ورحب بهما . )

 ( وصل الرجل إلى الخيمة فوجد المال ، وغضب ، وقد رمى بكيس المال للرجلين . )

 مطر ، ووجدا خيمة لالحتماء بها .( أخذ الرجالن يبحثان عن مكان يحتميان به عن ال )
 ( قرر الرجالن الرحيل بعد توقف المطر ، وقد تركا مكافأة للرجل . )

 ( خرج الصديقان للسفر ، وقد سقطت األمطار عليهما . )

 :  هل تؤيد تصرف الرجل بإرجاع المال إلى الرجلين ؟ مع ذكر السبب .  5س
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نهائينماذج امتحان منتصف و
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                                                                   التعبير -ثانيًا :
 اكتب في واحد فقط من الموضوعين التاليين :

ام يث تقها الوطني المجيد ، حتحتفل مملكة البحرين في السادس عشر من شهر ديسمبر من كل عام بعيد  -1
 االحتفاالت والمهرجانات ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا .

 ،انات اكتب موضوعا عن هذه المناسبة الوطنية، واصفا ما تشاهده من فعاليات وأنشطة واحتفاالت ومهرج

 ومعبرا عن شعورك نحو وطنك خالل هذه المناسبة الوطنية .
ار ا باألفكستعينً فق العامة تقدم خدمات للمواطنين في البالد و توفر لهم جًوا من الراحة و السعادة مالمرا -2

  -التالية :

 المقصود بالمرافق العامة . -1
 دور هذه المرافق في حياة الناس .  -2

 مظاهر المحافظة على هذه المرافق . -3
 واجب المواطنين نحو هذه المرافق .   -4

  

 مـــــوضــــوعالــــــ
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                -ثالثًا: اإلمالء :
                    -يك المعلم من الكلمات بخط واضح :أوال :  اكتب ما يمليه عل

 الخليج .     ---------------------البحرين   .1

 .  ------------------زرت المريض في   .2

 القارئ القرآن الكريم . ------------------ .3

 المتسابق بسرعة فائقة .  ----------------- .4

 .  جديدة ---------------------تلبس المرأة  .5

 المدير اجتماع مجلس اآلباء .  --------------- .6

 األب ابنه باالبتعاد عن رفاق السوء . --------------- .7

 بحثًا عن الكهرباء في البحر ين .  --------------أعد  .8

 األم أبناءها على نفسها .  -------------- .9

 جميل .  --------------مسجُد الصخرة  -10

        -تي بين القوسين أمام قاعدتها اإلمالئية في الجدول التالي :ثانياً : ضع الكلمات ال

 تَأَلم (( –ُمْؤنِسة  –َكأْس  –مْسألة  –))  يَُؤدي 

 همزة متوسطة مفتوحة وما قبلها حرف مفتوح . - ----------------

 همزة متوسطة ساكنة وما قبلها حرف مضموم . - ----------------

 همزة متوسطة ساكنة وما قبلها حرف مفتوح . - ----------------

 همزة متوسطة مفتوحة وما قبلها حرف مضموم . - ----------------

 همزة متوسطة مفتوحة وما قبلها حرف ساكن . - ----------------
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 الثانيةالورقة 
 أوالً : القراءة الصامتة :-                                                 

 ** اقرأ النص التالي قراءة متأنية ثم أجب عن األسئلة : 

األْوالُد الثَّالثةُ َوصاُروا ِرجاالً. ِلَرُجٍل ثاَلثَةُ أْوالٍد ، َربَّاهُْم فَأَْحَسَن تَْربِيَتَُهْم، إلى أَْن َكبِرَ  كانَ   

ا أَحسَّ بُِدنُو ِأََجِلِه ، أرادَ  من أَْن يُعَل َِم أْبناَءهُ َدْرًسا يَْنفَعَُهْم في َحياتِِهم. َطلََب األبُّ  َمِرَض أبوهُْم َمَرًضا َشديًدا ، ولمَّ
ا اْجتََمعُوا بَْيَن يََديِْه قَاَل لَُهْم : اْحِضُروا ُحْزَمةً ِمَن الِعِصي   أوالده . أْحَضَر األْوالُد الُحْزَمةَ الُحضوَر إلى غُْرفَتِِه ، فَلَمَّ

ِل: ُخذْ َعًصا واِحَدةً ِمَن الُحْزَمِة َواْكِسْرَها ، فَفَعََل . َوَطلََب إِلَى الثَّانِي أَْن يَْكِسَر العََصا ، فَفَعََل. فَقَاَل األبُّ الْبنِِه األوَّ 
 َواْستََطاَع الثَّالُث أَْن يَْفعََل ِمثْلَُهَما.

ِل : حاِوْل يا بُنَيَّ أَْن تَْكِسَر الِعِصي ُمْجتَِمعَ  اٍت ، قاَل األبُّ الْبنِِه األوَّ اٍت َوَمرَّ ةً . حاَوَل الَولَدُ ، َوأَعاَد الُمحاَولَةَ مرَّ
ْنُهْم َكْسَر الُحْزَمِة . فَقَاَل األبُّ : َولَِكنَّهُ لَْم يَْستَِطْع َكْسَرَها ، ثُمَّ اْنتَقََل إلى اْبنِِه الثَّانِي فالثَّالِِث ، َولَِكْن لَْم يَْستَِطْع أََحد  مِ 

لَكُم َمثَُل َهِذِه الُحْزَمِة ِمَن العُصي  يا أَبْنائِي كُونُو ََ ة  لَكُْم، َوفِي  ا يًَدا َواِحَدةً َوال تَتَفََرقُوا ، فَإنَّ َمَث ، في اْجتَِماِعكُم قَوَّ
قِكُْم ُضْعف  َوِخذاْلن  لَكُمْ  .تَفَرُّ  

                                 : ضع عنوانا مناسبا للنص السابق .                                1س

---------------------------------------------------------------------------------------------: 1ج  

                                الحضور إلى غرفته ؟             من أوالده: لماذا طلب الوالد  2س

--------------------------------------------------------------------------------------------:  2ج  

                               مجتمعة ؟   : لماذا لم يستطع األوالد الثالثة كسر حزمة العصي   3س

--------------------------------------------------------------------------------------------:  3ج  

 

                                جابة الصحيحة فيما يلي بوضع دائرة حولها :  : اختر اإل 4س

حكيم   (    -جاهل      -الصفة المناسبة لألب هي : )  نحيف    -أ  

هو :  الثانيمعنى التعبير ) دنو أجله ( في السطر  -ب  

شفاؤه من مرضه  (    -اشتداد مرضه      -) اقتراب موته     

امتحان األبناء  (    -قوة    االتحاد   -النص : ) مرض األب    نتعلم من -ج  

 

بالكلمات التالية : مستعينًا: اكتب تضاد الكلمات الموجودة في الجدول  5س  

                                      استطاع  (               -الحضور      -مجتمعة      -)   أحسن   

 متفرقة أساء عجز الغياب الكلمة
     مضادها

 
                                     ( وفقا لتسلسلها في القصة .  4( إلى )1: رقم الجمل من ) 7س

مجتمعة . )     ( طلب األب من أوالده كسر حزمة العصي    

وال تفرقوا . ةً واحد ا)     ( قال األب : كونوا يدً   

اءه .فدعا أبن ، اشديدً  ا)     ( مرض األب مرضً   

 . ي  من األوالد الثالثة كسر حزمة العص )     ( لم يستطع أحد  

- 1 -   
-  
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 النصوص األدبية                            -ثانيًا :     
 من قصيدة )البحرين تتكلم( للشاعر أحمد محمد آل خليفة:        (1)

 ـــيتَُسـُر بِه المعالـتجبَك بما      أنا البحريُن ســـْل عني الليالي                     

 وفي بحري الثميُن مَن اآللي بَي البتروُل في الهضباِت جـاٍر                        
 ـــالِ يغنــي للسعــادِة والجمـ     ونخلي في الشواطِئ كالعذارى                    

          ********************************************** 
 خر :    وقال شاعر آ (2)

ثي                        رْ عْن بطوالٍت مدى األياِم تُذْك   يــا بالدي يــابالدي حــد ِ

 واكتبي في جبهِة الشمِس لنا                      قصةً تُروى وتاريخاً يُس طــَرْ        
اقــــــةً                      مْن مداِد ا         تُحب ـرْ  ـرِ لعـز ِ والفخْ وانثريــها صحفـــاً بَرَّ

 : ما المعاني المشتركة التي عبر عنها الشاعران في أبيات القصيدتين ؟  1س

................................................................................................................................... 
ِضح معنى كلمة )2س    ............................................................................العذارى ( :  :  أ ــ و 

 .............................................................ب ــ ضع كلمة ) الجمال ( في جملة تبين معناها:          
ِضح الصورةَ الجماليةَ في البيِت التالي وبي  3س          -ن سر جمالها :: و 

 ونخلي في الشواطِئ كالعذارى              يغني للسعادِة والجمـــــــــاِل        

................................................................................................................................... 
 ي بأسلوبك :                       : اشرح البيت التال 5س

 وأشرعتي تبارت في الطوامي **********  تسير من الجنوب إلى الشمال 
................................................................................................................................... 

            على المعاني التالية :                                        : اكتب مما حفظت ما يدل 4س

 البحرين منار يطل على الخليج .  (1

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

 يد و مستقبلها مشرق . حاضر البحرين سع (2

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

 
 



 36265635 أ.  باسم ناصر رحال                     ربية الفصل االولفي مادة اللغة الع الخامس اللغة العربية الشاملة  مذكرة
 

 

35 

 

 ثالثًا : التطبيقات النحوية  
ً باألسقاَم أحمُد برحلٍة بحريٍة ، وكاَن الصيُد كثيراً ، حتى أصبَح صندوُق ال الرجوَع  فأراَد أحمدُ  ،ماِك ثلجِ ممتلئا

 لسيَر .ا في إلى المرفِأ ؛ كْي يبيَع السمَك في السوِق ، لكن هُ تأخَر بسبِب الرياحِ ، مما جعلهُ يبطئُ 

                                                            -: استخرج  من الفقرة السابقة ما يلي :1س
 . ---------------------------فعالً ماضيــــــــــــــــــــــاً :  -1                   

 .  -------------------------فعالً مضارعاً منصوبـــــاً :  -2                   
 .  -------------------------فعالً مضارعاً مرفوعـــــاً :  -3                   

 .  --------------------------اسماً مجروراً بحرِف جٍر :  -4                   

 .  ---------------------------اســًما لفعــــل ناســــــــــخ :  -5                   
 .  ---------------------------خــبًرا لفعــــل ناســــــــــخ :  -6                   

            لتي تحتها خط في الجملِة التاليِة ضبطاً سليماً :                 : اضبْط آخر الكلمة ا2س

                            
 

 لمع ضبط الفع رى ،: أدخْل على الجملة التالية أداة النصب ) لْن ( مرة ، وأداة الجزم ) الم األمر ( مرة أخ3س
                                                           بعدهما ضبًطا سليماً :                         

 يتعل ُم محمد  لغةً أجنبيةً 

 أداة الجزم ) لم ( أداة النصب ) لْن (

* * 

 
                    : أعرْب ما تحتهُ خٍط في الجملِة التاليِة :                                          4س

 ساِهــْم في بناِء بلِدَك .                           

 .............................................................................................................................*ساِهــْم : 
 

 حدد المبتدأ والخبر في الجملتين التاليتين :       - 5س 
                                               

 الخبر المبتدأ الجملة

   الطيور مغردة  

   نور الشمس ساطع

 

 الدرس أحمدُ  يكتبُ 



 
 

 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال                  2017/2018 الفصل الأول          ( للصف الخامس الابتدائي دعوة الى الاخاءقصيدة )         

 الفكرة العامة: 
الدعوة الى التعاون والمحبة لبناء مجتمع صالح بعيد عن 

 البغضاء والكراهية 

 االفكار الرئيسة :
خذ لنفسه مذهبا في الحياة ويدعو الناس ان تؤمن به وتعمل بموجبه، مذهب الشاعر هو الحب ،الخير وااليمان بالبناء الشاعر يت: 1-2

 والتعاون والعطاء والتسامح ،فالحب هو ينبوع الحياة الذي يفجر كنوز الخير في االنسان.
 ولت هذه االرض الى مدافن ومقابر فوس البشرية تحبسبب وجود الطوائف والنزاعات وتفشي الكراهية والبغض والحسد في الن: 3-6

 والهدم   صالح متقدم بعيد كل البعد عن الكراهية  يحمل الشاعر رسالة انسانيه يدعو فيها الناس الى التعاون لبناء مجتمع 7-8

 البيت
المظاهر اللغوية  معاني المفردات

والصور  والبالغية
 الجمالية

 شرح ونثر البيت
 امعناه الكلمة

 أنَت إنساٌن وإنساٌن أنا فلماذا نحُن خصماِن ُهنا -1
  

 خصمانِ 
 

 متجادالن
فلماااذا نحااُن خصااماِن 

 تفهام انكاري: اس ُهنا
يخاطااب الشاااعر المتلقااي ويوجااه لااه سااؤاال ويقااون اناات انسااان وأنااا انسااان ..اذن نحاان 

 متشابهان ومتساويان ،فلماذا نعيش في خصام وفي عداوة؟

  لنا أزهاَرها ثمَّ ال نُْنبتُها إال قَنـا تُنبُت األرضُ  -2
 
 قَنـا 

 نُْنبتُها

 
 رمح 

 تخرج ثمارها

 
:  ال نُْنبتُهااااااا إال قَنااااااـا

 اسلوب حصر

يكماال الشاااعر ويقااون :ان االرض تنباات لنااا االزهااار وتعطينااا الخياارات وتماادنا بالحياااة 
 عن الحرب والدمار،فلماذا ال نزرعها إال رماحا ودمارا ؟ وزراعة االرض بالرماح كناية 

 أرُضنا إْن شئَت تَغدو مسكنًا وإْن شئَت استحالت مدفَنا  ِ-3

 :  تَغدو
  استحالت

 مدفَنا

ذهب مبكرا 
 تحولتتصبح /

 مقبرة

 
: إْن شاااااااائَت تَغاااااااادو 

 اسلوب شرط

يكماال الشاااعر ويقااون: ان شاائت وان ربباات فستصاابح هااذه االرض مسااكنا ،ارض تعاا  
بالحياة .وان رببت سوف تدمر هاذه االرض وتجعلهاا مادفنا ومقبارة .ديوجاد طباا  فاي 

 هذه البيت دكلمة وعكسها دمسكنا ،مدفنا((.

 ايها السائل عني من أنا  انا ذوب الحب طيب وجنى  -4
 ذوب الحب

 وجنى
 العسل 
قطف من ما ي
 الثمر

ايها السائل :اسلوب  
 نداء

يتحدث الشاعر عن نفسه ويقون لمن يسأن عنه ،انه انسان يتحلى بالحب والخير 
 والعطاء،فهو انسان رحيم يشفق على القبح ويهوى الجمان.ديوج

 سأناديك ولو ضاع الصدى وأد  الباب حتى تأذنا  -5
 ِِ  

 مذهبِي
 تأذنا

 صدى 

 مقصدي
 تسمح لي 

 الصوت  تََردَّدَ 

 
ولو ضاع : اسلوب 

 تمن 

ساستمر في دعواتك لتكون اخوة ولو كان ندائي مجرد صوت صدى , ساستمر بالدعوة 
 وابقي قي باب الصداقة مفتوحا حتى تسمح لي بالدخون لعالمك وتقبل اخوتي وصداقتي 

 لن تراني حاقدا مضطغنا  كن كما شئت وخالف فكرتي  -6
 

 مضطغنا : 
 

 شديد الحقد
 

ترانااااي حاقاااادا :  لاااان
 اسلوب نفي 

يتحدث الشاعر عن موقفاه تجااه االنساان المخاالف لاه باالرأي ،فهاو ساوف يتقبلاه ولان 
 يكون حاقدا وكارها له 

 فاجعِل اإلنساَن ِمثلي َمْوطنا َموِطني اإلنساُن ال لوَن لهُ  -7
 

  
 

 
 : اسلوب امر  فاجعلِ  

،فهو ال يميز بين انسان وانساان يتحدث الشاعر عن موطنه ،فهو موطنه االنسان نفسه 
حسب لونه ودينه واصله ،ويطلب الشاعر هناا مان االنساان االخار ان يتباع موطناه ،فا  

 يميز بين الناس حسب الوانهم وأصلهم ودياناتهم

 إْن برْسنا الحبَّ يُزهْر حولَنا   إْن زرْعنا البُغَض يأكْلنا مًع  -8
 البُغضَ 
 يُزهرْ 

 الكره
 ينبت ازهارا

: اساالوب   زرْعناااإْن 
 شرط

يخاطب الشاعر االنسان االخر ويقون ان زرعنا البغض والكراهية في قلوبنا فانها سوف 
تدمرنا معا وتؤثر علينا بشكل سلبي ،اما اذا برسنا ونشارنا المحباه فهنهاا ساوف تزهار 

 حولنا ونعيش بمحبة وس م
 



 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال                       قصيدة ) جدتي  ( للصف الخامس االبتدائي الفصل األول                                               رحش

 

الفكرة العامة : وصف الجدة انها حنونة 
 وتحاول إسعاد حفيدها والدفاع عنه 

: بيان غضب االب من تصرفات  5-4الحفيد والدفاع عنه .  د: وصف الجدة الحنونة والساعية دائما ال سعا 3-1االفكار الرئيسة : 
وهو صغير  هبيخ الجدة البنها االب ألنه كان شقيا كإبن: تو 10-8: الجدة هي الملجأ والحصن اآلمن الحفيد من غضب األب   7-الحفيد 

. 
 شرح ونثر البيت المظاهر اللغوية والبالغية معناها الكلمة

 ترأف   - لي جدة ترأف بي أحنى علّي من أبي  -1
 أحنى -

 تعطف وتحنو

 اكثر عطفا
  –أحنى   اسلوب تفضيل 
 ترأف وتحنو : ترادف

الحفيد بانه اكثرر عطفرا وحنانرا  يبين الشاعر ويصف تعامل الجدة مع
 من أبيه .. من صفات الجدة : العطف والحنان 

 وكل شيء سّرني تذهب فيه مقصدي -2
 سرني -

 مقصدي 
اسعدني  -

 وأفرحني
 مذهبي

الجرردة تلبرري كررل حلبررات حفيرردها فلرري ب ترررفس لرره حلبررا وهرري سرربب  
 سعادته وفرحته ومقصده باي شي يطلبه

 لم لم تغضب   إن غضب ابهل علّي كل -3
 إن غضب :  أسلوب شرح -  

 لم تغضب : أسلوب نفي  -
يبين الشاعر صفة اخرى من صفات الجدة وهي الحلم عند الغضب . 
حيررا انلررا ب تغضررب منرره كالررا يغررس ابخرررون وت ررتوعبه بعطفلررا 

 وحنانلا 

شية الالؤدب   -4 يقصد بلا ال ير  مشية  مشى أبي يوما إلّي م 
 نحوه لتأديبه 

الشررراعر الرررى ان ابب فررري حالرررة غضرررب مرررن خررر   مشررريته يشرررير  
 الالصطنعة والتي من شانلا ان تطالئن الحفيد من العقاب  

غضبان َ قد هّدد بالضرب وإن لم  -5
 يضرب  

وصررف حالررة اخرررى لرر ب وهررو فرري حالررة غضررب  حيررا هرردد ابنرره  لم يضرب : أسلوب نفي  
 بالضرب رغم ان نيته  بذلك التانيب والتوبيخ 

 فلم أجد منه غير جدتي من ملرب   -6
مكان اللروب  ملرب

 والالقصود الجدة
صورة فنية يصور الشاعر 
الجدة بانلا الالكان ابمن 
 الذي يحتالي به الحفيد

صررفة اخرررى مررن صررفات الجرردة انلررا للحفيررد مرر   أمررن وملجررأ وقرر  
 غضب ابب منه وعليه .

  فجعلتني خلفلا أنجو بلا وأختبي  -7
 اختبي  -

 
 تالي اح -

 
 انجو وأختبئ : ترادف  -

* اظلر الشاعر براعتره فري التصروير مرن خر   تصروير الجردة انلرا 
 الجدار الالتين الذي يختبئ وراءه الحفيد هروبا من عقاب والده

  وهي تقو  ألبي بللجة الالؤنّب    -8
 الالؤنّب

 
 الالوبّخ 

* ترررد الجرردة علررى تصرررف ابنلررا بللجررة شررديدة بعررس الشرريء علررى  
 ه تجاه حفيدها وتوبخه لطريقة تلديده لحفيدها تصرف

كلالة يراد بلا  ويح  ويح له ! للذا الولد الالعذب    -9
 والتلديد  الشفقة 

* مبالغة من الجدة في وصرف حفيردها حيرا وصرفته براببن الالعرذب  ويح : اسلوب تعجب 
 دبلة على ق وة ابيه بالتعامل معه ا ا ا نب 

 إ  كن  َ صبي  ألم تكن تصنع ما يصنع -10
*تذكر الجدة ابنلا ابب انه كان شقيا عندما كان صبيا وهذا نوع من  ألم : أسلوب استفلام  تفعل  - تصنع  -

 التخفيف على الحفيد من عقاب والده 



        
 36265635إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال     2017/2018 الفصل الأول  ( للصف الخامس الابتدائي رمز الحضارةقصيدة )  شرح

 الفكرة العامة: 
 األزمانالبحرين بلد للحضارات عبر 

 

 االفكار الرئيسة :
: الوحدة الثالثة: البحرين طبيعة جذابة وأبناء شجعان أبطال مثقفون متحابون. دة الثانيةالوح: البحرين عريقة في حضارتها مواكبة للتطور الحديث. األولىالوحدة 

 البحرين في العصر الحاضر وبناة نهضتها. رجاالت: الوحدة الرابعة أهل البحرين أهل نجدة وحسن خلق وإرادة قوية وتضحية.

 البيت
 معاني المفردات

 والصور الجمالية  تشرح ونثر البي  المظاهر اللغوية والبالغية
 معناها الكلمة

 بحريـن يـا رمـز الحضـارة والسنن
 يـا أصــل كل فضيـــلـة لــم تمتهــن

 مـن قــدم واألصالةأنـت العــراقة 
بالدي أنت الحـداثـة فـي مقـاييـس الزمـن عيشــي 

 تــولتــك المحــن ال 
 

 زرم
 السنن
 فضيلة
 تمتهن
 العراقة  
 تولتك

 محنال
 

 مةعال
 مثالالطريقة والنهج وال 
 .وجمعها فضائل  درجة رفيعة 
 تحتقر، تبتذل. 
 ألصالةا
 زمتك. ال , استولت عليك 

 والشد ة. البالءجمع محنة وهي 

: اسـلو   تــولتـــك المحـــن بـالدي ال عيشـــي 
 دعاء للبحرين ان يبعد عنها البالء والفتن

 واألصالة عالقة ترادفالعــراقة  
 داثة عالقة تضادوالح قــدم
ـــن ال  ـــك المحـ : اســلو  دعــاء  رضــ   تــولتـ

 النفي 
 لم يمتهن: أسلو  نفي

 : اسلو  نداءبحريـن يـا رمـز الحضـارة

أصـل  ، وأنـتواألديانيا بلدي البحرين أنت مثال للتطور والرقي والتعايش بين المذاهب 
، قديمـة ألـن حضـاراتك رذيلة، وأنت بمقـاييس الـزمن قديمـة حديثـة ال تقربهالكل فضيلة 

 الـــبالءتـــواكبين التطـــور والتقــدم ... فليحفبـــك ا... بعيــدة عـــن  ألنــك عريقــة، وحديثـــة 
 والمحن.

 الصور الجمالية
" و "أنت الحداثة" لم يقل أنت عريقة وأصيلة للمبالغة في هـذ  واألصالة"أنت العراقة 

 الصفات.
 على نفس  منذ القدم العريق الذي يحافظ  ءشب  الشاعر حضارة البحرين بالشي

 البيــارق فــوق أطــراف القنـا أنـت
يرات كالس  أ  ــنـانـت المشـــاعـــل نـ 

 نـت الحــدائق مزهــرات ســوسنـاأ
ـــة يــا   والهنـــا بالديأنـت المحبـ 

 تــولتــك المحــن العيشــي بـالدي 

 البيارق 
 المشاعل 

 السنا
 سوسن

 القنا

 ني رات
 مزهرات

 الهنا

 جمع بيرق وهو العلم الكبير
 جمع مشعل وهو إناء ب  شعلة. 

 لضوء الساطعا
 نبتة زهرية عطرة الرائحة  

 الرمح 
 مضيئات.

 زهور  طالعة. 
 السعادة والفرح 

يرات كالس ــنـا  عالقة ترادف نـ 
 : اسلو  تشبي  كالس ــنـا

 : اسلو  امر  رض  الدعاء عيشــي بـالدي
 

 المحن : مفردها محنة 
 الحـــدائق,  المشـــاعـــل,  أطــراف.  بيــارقال

 : جموع تكسير 

، األبطــالوالشــجاعة والقـوة فرايتــك مرتفعـة علـى رمــاح جنـود   البطـوالتوأنـت أر  
ــد البســاتين اآلخــرونوأنــت أر  العلــم والعلمــاء، وبنــور علمــك يستضــيء  ، وأنــت بال

ــة ســعيدةالمطــرزة بــالور ــك متحــابين يعيشــون حيــاة هانئ   ود البيضــاء العطــرة، وأهل
 والمحن البالءفليحفبك ا... بعيدة عن 

 وشجاعة أهلها لبطوالتأنِت البيارق فوق أطراف القنا" إشارة 
 أنت المشاعل نيرات كالسنا" إشارة لعلم وثقافة أهلها.

 "أنت الحدائق مزهرات سوسنا" إشارة لجمال طبيعة البحرين.

 "أنت المحب ة يا بالدي والهنا" إشارة للعالقة الحميمة بين أبناء البحرين

بلــد       بحـريـن يـا بلـد المـــروءة والشمـم
 ـكارم والفضـائـل والشـيممال

 والضيـا م والهمـم األشاوسبلـد 
 والعــلم بالدينفــدي ترابـــك يـا 

 تــولتــك المحــن بالدي ال عيشــي 

  ّ 

 المروءة
 الشمم

 الشيم
 األشاوس

 مالضيا 
 الهمم
 نفــدي
 ترابـــك

  االنسانالتي تزي ن  اآلدا 
 الرفعة والعلو الخلق،

 وجمعها طبائع  الطبع 
 الشجعان.. األبطال
 مفردها : ضيغم األسود

 القوي ة اإلرادات 
 تضحي 
 ارضك

 :بحـريـن يـا بلـد المـــروءة
 اسلو  نداء

 

ا  خلق عالية وأفعال كريمة ونفوس فاضلة، وهم أبطال وأبناؤ  يا بلدي البحرين أصح
شجعان، يحمون أرضك ويضحون بأنفسهم فداء لترابك ويحافبون على علمك مرفوعا 

 والمحن البالءخفاقا فوق الرؤوس ... فليحفبك ا... بعيدة عن 
بلد المروءة والشمم" إشـارة لنخـوة أبنـاء البحـرين وعلـو قـدرهم وإسـراعهم فـي نجـدة 

 والمحتاج. الضعيف

"بلد المكارم والفضائل .." إشارة لكرم أفعال أبناء البحرين وحسن خلقهم.  
 ليبين أن  شجعان أقوياء باألسودوالضيا م" شب   أبناء البحرين  األشاوس"بلد 

  يـدانيـ  أحـد ال بحـريـن مجـد      
 قـد شــاد  عيسـى ودق  لــ  الوتــد

ــده والنهضــة الكــبرى تعه   حمــد اّ 
 ردوكــذا خـليفــة فــي جهـــاد مطـ

 تــول تــك المحــن ال  بالديعيشــي 

  يداني

 دمج

 شاد 
  الوتد

تعه دها  ّ  

  مطرد
 النهضة

  يقتر  من
 العزة والرفعة والشرف

 بنا . 
 كل ما تثبت ب  الخيمة

 اعتنى بها، حافظ عليها 
  دائم ، مستمر. 

 التطور  والتقدم 

الوتد" شب   النهضة التي  شاد  عيسى ودق  ل 
تشهدها البالد بالبناء وشب   الجهود التي تبدل 
للمحافبة على هذ  النهضة بالوتد الذي يسند 

 البناء ويحفب  عن السقوط

ة والرفعة والتقدم الذي تشهدين  يا بلدي كل   بفضل جهود أمير  السابق عيسى  إن العز 
ركانها وساعد  على ذلك أخو  خليفة بن بن سلمان فهو الذي بدأ بناء الدولة وثب ت أ

سلمان، ولما استلم الملك حمد المهمة نهض بالبالد نهضة كبيرة، وال زال محافبا على 
 والمحن. البالء هذ  النهضة يرعاها ويهتم بها ... فليحفبك ا... بعيدة عن 

 

 


