
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/om/6arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سامي يوسف اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  مدرسة بوابة الفكر                                                                       معلم اللغة العربية : سامي يوسف         

                                                  المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظف ار  
  مكتب اإلشراف التربوي  بثمريت  

                                                     (( 21 – 5مدرس   ة بوابة الفكر ))  
 
 

                                                    
  

 (2) الجدارة واالمتياز

 ((الاس تعداد الناجع لالختبار ))

  

  الصف السادس                                       
  ثانيالالفصل الدراسي 

 8102 \8102السنة الدراسية :                                                 
 

                                                     
 
  
 

 
 

 
 

 إعـــــــــــــــداد وجمــــــــــــــع وتنســـــــــــــٌك األستاذ : سامً  ٌوسف لاسمً
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 مىى2012/ىى2012الدنةىالدرادوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوزارةىالتربوةىوالتعلومىبدلطنةىرمانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىمدوروةىالعامةىللتربوةىوالتعلومىبمحافظةىظفارىال
ىى((ى21-5مدردةىبوابةىالفكرى))ىى
ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ى

ىئوةمالاإلىىىطةنذاأل
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 ىىىىىى

 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 

ى                                             

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

  مدرسة بوابة الفكر                                                                       معلم اللغة العربية : سامي يوسف         

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

  مدرسة بوابة الفكر                                                                       معلم اللغة العربية : سامي يوسف         

ى

ى

ى

ىمىى2012/ىى2012الدنةىالدرادوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتربوةىوالتعلومىبدلطنةىرمانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىالفصلىالدراديىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحافظةىظفارىىىىىىىىىىىىالمدوروةىالعامةىللتربوةىوالتعلومىبم

ىالطالبىى/ى................ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمكتبىاالذرافىالتربويىبثمروتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 (ى12ى–ى5مدردةىبوابةىالفكرىللتعلومىاألداديى)ى

  الدرس األول : اهلمزة املتوسطة على الياء

 حركة اهلمزة رسم اهلمزة الكلمة

حركة احلرف 
الذي قبل 

 اهلمزة

سبب كتابة اهلمزة على هذه 
 الصورة

 بعض األمثلة

 تطَمِئن
ء على اي

 نربة

 مكسورة

 مفتوح
وما قبلها  مكسورةألن اهلمزة 

 مفتوح
 َضِئيل  لَِئيم

 ُسِئل
على ايء 

 نربة
 مضموم

وما قبلها  مكسورة ألن اهلمزة
 مضموم

 رُِئي  ُسِئم

 مهِنِئني
على ايء 

 نربة
 مكسور

وما قبلها مكسورة ألن اهلمزة 
 مكسور

 مستهزِِئني  ملتِجِئني

 أْسِئلة
على ايء 

 نربة
 نساك

وما قبلها مكسورة ألن اهلمزة 
 ساكن

 أْفِئدة  داْئِم

 

 حركة اهلمزة رسم اهلمزة الكلمة

حركة احلرف 
الذي قبل 

 اهلمزة

سبب كتابة اهلمزة على هذه 
 الصورة

 بعض األمثلة

 انِشَئة
على ايء 

 نربة
 مفتوحة

 مكسور

ألن اهلمزة مفتوحة وما قبلها 
 مكسور 

 هاِدئَة  سِيَئة

 أهِنُئكم
ء على اي

 نربة
 مضمومة

ألن اهلمزة مضمومة وما قبلها 
 مكسور

 أبرُِئكم  أنِبُئكم

 بِْئس
على ايء 

 نربة
 ساكنة

ألن اهلمزة ساكنة وما قبلها 
 مكسور

 اطِمْئنان  بِْئر
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 رسم اهلمزة الكلمة

حركة احلرف 
الذي قبل 

 اهلمزة

حركة احلرف 
الذي قبل 

 الياء

سبب كتابة اهلمزة على هذه 
 الصورة

 مثلةبعض األ

َئة  بِي ْ
على ايء 

 نربة

 مكسور ايء ساكنة
ألهنا سبقت بياء ساكنة ما 

 قبلها مكسور .

َئة  بِذيْ َئة  خِطي ْ

َئة  مِشي ْ
على ايء 

 نربة
َئة َئة  مِلي ْ  دنِي ْ

 رِديْ َئة
على ايء 

 نربة
َئة  جرِيْ َئة  مِضي ْ

أو ترسم اهلمزة املتوسطة على ايء إذا كانت مكسورة أو مكسور ما قبلها 
 سبقت بياء مكسور ما قبلها .
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  الثاني  الفصل الدراسي                     المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                                    

 لصف / ................ا                 مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                                                 

 :...................... الطالب                              (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

  : اهلمزة املتوسطة على الياء يف االمالء الدرس األولالفصل الدراسي الثاين 
 ستخرج من الفقرة الكلمات التي تشتمل على همزة متوسطة على الياء فيما يلي ا  -: األول النشاط               

ىل مشاهد رائعة ومناظر خالبة من البيئة العامنية الغنية ب                 تنوع النبااتت يف حموران ) البيئة واحلياة الطبيعية ( سنتعرض مبشيئة هللا ثعاىل ا 
شاكال دلى البعض منا وس نجيب عىل أ س ئةل ك   واحليواانت فهيا ،     ........ثرية اكنت متثل ا 

 اللكامت اليت جش متل عىل مهزة متوسطة عىل ايء

 

....................*......................*.....................*..........................*.......................* 

 

 : يأتي مما كلمة كل في ياء على وسطةالمت الهمزة كتابة سبب علل  -:ثانيال لنشاط ا

 .............................................................................................................. فِئَة

 ............................................................................................................. ُسئِل

 ........................................................................................................ُمْخِطئٌِن 

 : إمالئيا أصح أيهما اختر بطل يا هيا -: لثالثا النشاط 

 (. ئٌمالل - الؤلٌم)......................................... لنفسه الناس أظلم- 1

 (ملٌئةٌ  ، ملٌإة).  بالزهور.........................  الحٌاة- 2

 .( بالبئر – بالبًءر )................................العصا الولد ألمى- 3

 (بٌإة --- البٌئة)....................  نظافة على المحافظة ٌجب- 4

 .) الساءل ، الساإل  ، السائل (ال تنهر .....................................-5

 : إنشائك من جمل في اآلتية  الكلمات ضع:  رابعال النشاط 

 :................................................................................................... * سٌئة       
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 ........................................................: ........................................... *   دائرة

 : ................................................................................................... ذئب * -

 

 الفصل الدراسي  الثاني         المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                                       

 الصف / ................           مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                                                      

 :...................... الطالب                              (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

  : اهلمزة املتوسطة على الياء مالءاإليف  الدرس األولالفصل الدراسي الثاين 
 

 اقرا الفقرة اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها  

ماظؾقؽةمػيماحملقطماظذيممؼعقشمصقهماالغلانموؼطؿؽنمإظقهم،ظذظكمجيبماحملاصظةمسؾقفامظؿظلمبرؼؽةم
مةم،موغائقةمسنمأيمععاعؾةمدقؽةم،مصـعممعنماذرتاػامباظـظاصةم،موبؽسمعنمطلمسقب،مبعقدةمسنمطلمرزؼؽ

معنمباسفامباظؿؾوثم
 استخرج من الفقرة الكلمات التي تشتمل على همزة متوسطة على الياء -1

م...........................*..............................*.............................................مم*م
...............................*...............................*........................ 

 صقؿامؼؾيم:متوسطة على الياءالهمزة ال علل سبب كتابة  -2

 يطمئن ..........................................................................................:............................... 

  سيئة..........................................................................................:............................... 

 بئس ............................................................................................:................................ 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -3

مِعؽذغةم:مطؿؾتماهلؿزةماملؿودطةمسؾىماظقاءمألغفام:
م*جاءتمعػؿوحةمبعدمدؽونمممممممممممممم*ممداطـةمبعدمصؿحمممممممم*ممداطـةمبعدمطلرةمممممممممممم*مممعؽلورةمبعدمدؽونم

ممةماملؿودطةمسؾىماظقاءمألغفام:ُدِؽلم:مطؿؾتماهلؿزمممممممممممممممممممممم
م*مممعؽلورةمبعدمدؽونمممممم*عؽلورةموعامضؾؾفامعرصوعمممممممم*معرصوسةموعامضؾؾفامعؽلورم

مطؿؾتماهلؿزةماملؿودطةمسؾىماظقاءمألغفام:مضؽقلم:مممممممممممممممممممم
مةم*عؽلورةمبعدمصؿحممممممممممم*عؽلورةموعامضؾؾفامضؿةممممممممممممممممم*داطـةمبعدمطلر

م
 صوب الخطأ فيما يلي مع ذكر السبب -4

ماظلؾبماظصوابمماىؿؾةم
مممدتفممإىلماظؽعؾةماظشرؼػةمؼؿفهمامللؾؿونمبأصِأ
مممظؾؿطاظعةمصواِءدمطـريةم
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مالدراسي  الثاني  الفصل                    المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                                       
 الصف / ................                 مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                                                      

 :...................... الطالب                                 (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ماقرا الفقرة اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها

موؼرشبميفماظعؾمم،موػومؼعؿلمدائؿامجبدمواجؿفادم،مالمميلموالمؼقأسم،مؼلفرماظؾقاظيماظطوالمصدؼؼيمحلاممتؾؿقذمحيّبمايقاةم
صؼلمعنماظػائزؼنمجبوائزماظؿؼدؼرممؼعؿلمبعزميةموصربمحؿىمؼؿػوقموؼؽونمعنماألوائلميفماعؿقاغاتهمبنيمأضراغهم،وإنمذؽت

م،املؿقزؼنماظذؼنممتػكرمبفممعدردؿفمم،وؼعؿزمبفممعدردوػمم،صفومدائبماظعؿلمالمؼعرفماظؽؾلم،إذامدؽممعنماظؼراءةمتـاولماظؽؿابةم
مةموشريػام.أومعـؾـام،أوممظققلماظواجؾاتمماظؾقؿقةمطامللائلمايلابقصإذامتعبمعـفامودهممملؽامأدواتهماهلـددقةمظريدممدائرةم

مجؽؿهممعرةممبشؽؾةمأذرطؿهميفمحؾفامصؽانمظهمرأيمصائبمددؼدمصقفام،
م
 اسزخشج انكهمبد انزً رحزىي ػهى همزح مزىسطخ ػهى انٍبء وػهم سجت كزبثزهب  -2

ماظلؾبماظؽؾؿةماظلؾبماظؽؾؿة
مممم
مممم
مممم
مممم
مممم
مممم
 بء ضغ خطب رحذ انكهمخ انزً رحزىي ػهى همزح مزىسطخ ػهى ٌ -3

 "إّنمايلـاتمؼذػنبماظلقؽاتم" 

 "عصائبمضوممسـدمضوممصوائدم 

 "طممصؽةمضؾقؾةمشؾؾتمصؽةمطـريةمبإذنماهللم 

 عنموزقػةماظرئةمتـؼقةماظدممعنماظشوائبم 

 املعاعؾةمايلـةموعلماظوئاممؼلودمبنيماظـاسم 

 "مصؽؾوهمػـقؽامعرؼؽام" 

ممأكمم رؼمٍش انجذول اَرً حست انمطهىة \4
ماىؿعماملػردم
ممأولم
مصوائدم

ممصضقؾةم
مرؤداءم

م
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مالفصل الدراسي  الثاني                    المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                                       
 الصف / ................                 مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                                                      

 :...................... الطالب                                 (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

م
اذتملتىىرلىىهمزةىىىىوصححىالخطأىاإلمالئيىىلردمىبعضىىالكلماتىىالتيوتوقعىمنىالطالبىىأنىىوكونىىقادًراىرلىىأنى:

ىمتودطةىرلىىنبرةى.
 أكمم انجمم انزبنٍخ  ثكهمبد  رشزمم  ػهى همزح مزىسطخ ػهى ٌبء مه ثٍه انجذائم انزبنٍخ :

 انغش  .………… ثئس  مب ٌزصف ثه   -1
 اىجَأع –اىجبئِغ            د  -اىجبِءع     د  -اىجبِؤع    ة  -أ

 دهمب  .كم أسجبة  انسؼبدح  ألوال……………  انىانذان   -2
 َهُبِءُ -َهُِإاُ               د  -َهُِأاُ      جـ  -َهُئِبُ           ة  -أ

 وال رخه مه خبوك  .……………… أِد األمبوخ  نمه   -3
 ائِزَْل -اءرَْل                د -أرَْل         جـ -اؤرَْل         ة -أ

 انىفس  .…………… قم انحق  رؼش هبدئًب  -4
 ٍُطَبِءُ -ٍُطَِإُ             د -ٍُطَئِِ           جـ -ٍُطَِأُ        ة -أ

 وال ثبئسٍه  .…………… وحه انفهسطٍىٍٍه  نسىب   -5
 ثُبءسُِ -ثُبئِسُِ              د -ثُبِؤسُِ        جـ -ثُبأسُِ       ة -أ

 ثبنفهسطٍىٍٍه انفشحٍه  ثبالوسحبة .…………… انشىاسع  -6
 ٍألح -ٍيُأح                د -جـ    ٍيُئىح         -ٍيُئَخ          ة -أ

 إال وجه هللا  هلالج لج  .………… كم شئ  -7
 سآه -ساِءه             د -سائِو                جـ -ساِؤه        ة -أ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

تذتملىىرلىىهمزةىمتودطةىىرلىىنبرةىىوكملىبعضىىالجملىبكلماتىىوتوقعىمنىالطالبىىأنىىوكونىىقادًراىرلىىأنى:
ى.
 . ………أو انحشف  انزي ٌسجقهب  …..… أكمم: ركزت انهمزح  انمزىسطخ ػهى وجشح  إرا كبوذ  انهمزح  
 . امضمومة أو الحرف الذي يسبقيا مفتوح   - أ

 . امكسورة  أو الحرف الذي يسبقيا مكسور   - ب
 . امفتوحة  أو الحرف الذي يسبقيا مفتوح   - ت
 .     اف الذي يسبقيا ساكن  ساكنة  أو الحر  - ث

************************************************* 
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ى
ى
ى
ى
ى

ودتخرجىمنىالنصىالكلماتىالمذتملةىرلىىهمزةىمتودطةىرلىىنبرةىوتوقعىمنىالطالبىىأنىىوكونىىقادًراىرلىىأنى:ى
ى.ىىمعىذكرىدببىكتابتكاى

 .  سبب رسم  الهمزة عمى نبرةلتذكر ي تشتمل  عمى همزة  متوسطة  الكممة  الت ستخرج:اقرأ القطعة  التالية ، ثم ا  

 صحبة  الكتاب
الحقيقِة ،   إخفاءَ   تجمى باإلجابِة  ، أو تعمدَ  يءومعارفِو  من إذا ُسِئل  عن ش  ،قد يكون من أصدقاِء  اإلنساِن 

ا  ال يتخمى  عنكَ وقمة الكراِم  ، ولكن    من مظاىِر  ىذا  الزمان كثرة  المِئامِ   فقد أصبحَ    ىناك صاحب ا  واحد 
و  في أحشاِئو وفي ثناياه، ذلك الصاحُب  الثقُة تك بو  ، وال يبخُل  عميك بشيٍء  مما  يخبئُ إذا وثَّقت صمَ 

الباحثين     العمماِء  والمدققين  ، وموِئلُ  الصادُق  ىو الكتاُب   ،  فيو مجاُل  إفادِة  الناشئين  ومرجعُ 
ٍٍ  إذا أقبمتَ والدارسين  ،  خباَر  العالمين   ، أو  ، فيو ينقُل  لك ال تمُل  منو  وال تسِئمك  مطالعتُ  عميو بصدٍق
ا  ، وباقتناِئو ميتم ا  ، تظفُر  عمى  صحبتوِ  األولين  وينِبُئك  عن  العمم  النبَأ اليقين  فكن    ويقرُئك سيرةُ  حريص 

 .عرفَة  ده  وتنل  منو الخيَر والموتجني عوائِ  بفواِئدهِ 
 

************************************************ 
 

ىوكتذفىالخطأىىاإلمالئيىىمنىخاللىىقراءتهىىلبعضىىالقطعىى.وتوقعىمنىالطالبىىأنىىوكونىىقادًراىرلىىأنى:ى
 .اكزشف انخطأ اإلمالئً  فً انكهمبد  انزً رشزمم  ػهى همزح  مزىسطخ ػهى وجشح   واثحش  ػه انصىاة   

 يار األصدقاءاخت
، فإن    والعاداتِ   وفي األخالقِ  والصفاتِ   في الطباعِ   بسموكك ألنكما  توَأمانِ   جئني بصديقك  أخبُركَ 
  زمالِءهنحو   مؤدي ا  لمواجبِ   ، ذاكر ا  لمودادِ    حافظ ا  لمعيدِ   عن الشرِ   ناِءي اكان  كارى ا  لمسوء ،  

يم ان  كان  وأصدقاِئو   ، فأنت كريٌم  مثمو  ، وا   في ألفاظو ،   بذيأ  في طباعِو  ، دنيئ ا  في خمقِو ،   أَلِ
،  وال يسعُد بوجوِدىا المجتمُع  ،  والصديُق الحُق  ىو الذي   ليا  األفِئدةُ   تطَمِؤن ال    فإنو  من ِفَئةٍ 
ٍَ   يقُف  معكَ  معرف  اإلخوان  .يُ ، ففي الشداِئِد  وال يتخمى  عنكَ  الشداؤدِ  وقَت
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مالفصل الدراسي  الثاني                    المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                                       
 ..الصف / ..............                 مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                                                      

 :...................... الطالب                                 (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

م
م
م
م
م
م
م

ىوةوحلناىىىطةنذاأل
موةفلصرواى

م
م
م
م
م
م
م
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 الفصل الدراسي  الثاني                          المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                       
 الصف / ................         مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                                                      

 ...:................... الطالب                         (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
  الكشف فً المعجم :الملخص السبوري لدرس 

 
 يكشف عن معنى أي كلمة في المعجم بإرجاعيا إلى فعليا المجرد )الجذر (ثم يبحث عن الكلمة في مادتو -ٔ

 للتوّصل إلى جذر الكلمة ومادتيا يؤتي : -ٕ

 ( الفعل المجرد من الكلمة إف كانت اسما ) كتابة  = كتب  = ؾ ت ب 

 ) المفرد إف كاف جمعا أو مثنى ) الراسخوف = رسخ = ر س  خ 

 ) الفعل المجرد الثالثي للفعل المضعف األصلي ) رّد  = ردد  = ر د د 

 ) الحرؼ األصلي الواو أو الياء إذا كاف وسط الفعل ألف ) قػاؿ  = يقوؿ  = قوؿ  = ؽ و ؿ 

 
 ماضي المجرد منيا ) أعلق  ، علق  = علق = ع ؿ ؽ  إذا كانت الكلمة فعال مضارعا أو أمرا فػإننا نأتي بال

 المجرد مثل :منيا ثم الفعل الماضي    إذا كانت مثنى أو جمعا نأتي بالمفرد
 أغصانيا = غصن = غصن = ) غ ص ف (

 فرعين = فرع = فرع = ) ؼ ر ع (
 إذا اشتملت على حرؼ أصلي مضعف ، نفك التضعيف ، ثم نأتي بالفعل المجرد مثل : 

 = شّد = شدد = ) ش د د (  أشده
 إذا اشتملت على حرؼ أصلي محذوؼ ، فػإننا نرجع  الحرؼ األصلي المحذوؼ مثل  

 متسعة  = وسع  = ) و س ع (
 إذا كانت الكلمة تحوي ألفػا أصليا واو أو ياء ، فػإننا نرجع األلف إلى أصليا  

 
 

 مالحظة : يراعى عند اإلتياف بجذر الكلمة  
   حذؼ الحروؼ المزيدة 

 فك التضعيف 

   إرجاع األلف إلى أصليا الواوي أو اليائي إف كانت ضمن حروؼ جذر الكلمة 
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مالفصل الدراسي  الثاني                                       المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار       
 الصف / ................                                  مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                             

 :...................... الطالب                         (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  
 
 

 نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط تقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي
 

 كيف تكشف في معجمك عن الكلمات اآلتية  
 

 جبنس  ،  اسزغفبس ،  مىزصش ، اسزفزح ، اوطهق  ، مىبل ، دػب ، ٌىزظش ، مشفىض ، رمذّد 
 

 مادة البحث الكلمة
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مي  الفصل الدراسي  الثان        المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                                       
 الصف / ................         مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                                                      

 :...................... الطالب                         (ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي )  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 جمع المذكر السالم وإعرابه رس :الملخص السبوري لد

  تعريف مجع مع املذكر السامل

ػومعامدلمسؾىمأطـرمعنماثـنيم،ودؾممعػردهمعنماظؿغقريمبزؼادةمواومعضؿوممعامضؾؾفاموغونمسؾىمعػردةميفمحاظةماظرصعم،مأومؼاءم
معؽلورةمعامضؾؾفاموغونميفمحاظيتماظـصبمواىرم
مالمتغريمذقؽاميفماظؾـقةماألصؾقةمظؾؽؾؿةممؼلؿىمباىؿعماظلاملمألنمإضاصةمسالعةماىؿع

صؼطمغضقفماظواومواظـونمأوماظقاءمواظـونمصـؼولم)معلؾؿونم،معلؾؿنيم(مصاملػردمملمعـالم:معلؾمم)معػردم(مسـدممجعهممجعمعذطرمداملم
مؼؿغريمسـدماىؿعمبلماظزؼادةمطاغتميفمآخرهم

ممسالعةماإلسراب
مسالعةمغصؾهموجرهم)ماظقاءم(مجعماملذطرماظلاملم)ماظواوم(م،ومسالعةمرصعم
ممأعـؾةم:
 وسالعةمرصعهماظواومألغهممجعمعذطرمداملم:مصاسلمعرصوعمونم:ماظعاعؾموناظعاعؾجاءم 

 اظعاعؾونم:معؾؿدأمعرصوعموسالعةمرصعهماظواومألغهممجعمعذطرمداملممونجمؿفدونماظعاعؾ: 

 عذطرمداملممعـصوبموسالعةمغصؾهماظقاءمألغهممجعمعػعولمبه:ممني:اظعاعؾمنيرأؼتماظعاعؾ 

 مادممجمرورمحبرفماىرماظؾاءموسالعةمجرهماظقاءمألغهممجعمعذطرمداملمنيم:ماظعاعؾمنيعررتمباظعاعؾ: 

 مادمماظـادخمايريفمإنمعـصوبموسالعةمغصؾهماظقاءمنيمجمؿفدونم:ماظعاعؾنيمإنماظعاعؾ
متذطرمم)مذروطممجعماملذطرماظلاملم(

 ؼشرتطميفممجعماملذطرماظلاملم:

 عدردةم)معؤغثمشريمساضلم(مزؼـبم،مصارؿةم)معؤغثمساضلم(م‘ذطرمساضلمصالمنؿعم)معلؿشػىم،متػاحةمأنمؼؽونمسؾؿاممل 

 صػةمملذطرمساضلمخاظقةمعنماظؿاءمموصايةمظدخولمتاءماظؿأغقثمسؾقفام:معـلمعاػرم:معاػرونممم،مساضلم:مساضؾونممصاظصػاتم
 ةماظلابؼةموأذؾاػفامصايةمظدخولماظؿاءمسؾقفامصقؼالمعاػرةموساضؾ

 اظلاسيم(ممجعمعذطرمصإغهمهذفماظقاءمثممتضافماظواوم‘سـدممجعماالدمماملـؿفىمباظقاءماظالزعةمعـلم)ماحملاعيم،ماظـاجيم
 واظـونمأوماظقاءمواظـونم

 هذفمغونممجعماملذطرماظلاملمسـدماإلضاصةمصـؼولم:م 

 ردةم()محذصتماظواومواظـونمعنمطؾؿةمععؾؿونمألغهمعضافمإىلماملدرأؼتمععؾؿيماملدردةم -

 ادؿؿعتمإىلمعؼدعيمايػلم)محذصتماظواومواظـونمعنمطؾؿةمعؼدعونممألغهمعضافمإىلمايػلم( -

 

 حرثمعزارسوماظؼرؼةماألرضم)محذصتماظواومواظـونمعنمطؾؿةمعزارسوممألغهمعضافمإىلماظؼرؼةمم( -

م
مذػؾونم...............سقونم،مم‘ػذهماظؽؾؿاتمظقلتمعنمممجعماملذطرماظلاملم)ماظشقارنيم،معلاطنيمممعالحظةمعفؿةم:
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ماظـػصـــــــــلماظـدرادـــــــــيماظـاغيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموزارةماظــــرتبقــــــةموماظؿعؾقـــــــــــــــــــممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 2112|2112اظعـــــامماظدرادــــــي:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةمزػارمممممممممممم

م( 12 -5مذسسخ ثىاثخ انفكش )
      ورقة عمل لمادة اللغة العربية                                         

                  الصف السادس           المذكر السالم وإعرابه جمع: األنشطة النحوٌة                  

             مفهوم جمع المذكر السالم  . : أوالً: أن ٌتعرف الطالب األهداف                

 ثانٌاً: أن ٌستخرج الطالب جمع المذكر السالم من نصوص معٌنة .                           

 ثالثاً : أن ٌتعرف الطالب حاالت إعراب جمع المذكر السالم رفعاً ونصباً وجراً .                           

 رابعا :أن ٌوظف جمع المذكر السالم فً جمل من إنشائه                           

 خامسا :أن ٌضبط بالشكل الجمع المذكر السالم ضبطا صحٌحا                             

             ------------------------------------------------------------------------- 
 :              : أكمل الجدول التاليالتمرين األول                         

 مفـــــرد                 جمع             

 صائم صائمون             

  غالبٌن             

  ونمسلم             

  محاسبٌن             

                                                                                         

 تحت جمع المذكر السالم فيما يلي : ا: ضع خط التمرين الثاني                

 سٌعلم الظالمون أن عالبة ظلمهم وخٌمة .*  
 افلٌن " ." ثم رددناه أسفل س*      

 إن المسافرٌن متؤخرون .*  

 سلمُت على العاملٌن بجٍد ونشاٍط  .*  

 : ضع دائرة حول جمع المذكر السالم :التمرين الثالث            

 ، الساجدٌن ، ٌدرسون (    ) الفرحون  ، المساكٌن ، الٌاسمٌن (  لرٌة ذهبون )                

 : أِعد كتابة الجملة على صيغة الجمع  رابع:التمرين ال                      

 سورة البلد . المعلمونلرأ              سورة البلد  .                المعلمُ لرأ           
 ......................................     بالمعصٌة مكروه                   المجاهر إن    
 .......................................               ناِر .خالـدٌ فً ال  الكافرُ              

 ......................................               .  المرالبِ فتحُت باَب غرفِة              

 ......................................            . المجاهدَ رأٌُت      

 
 سامي يوسفمعلم املادة /                                                                                                                   
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 : عيِّن جمع المذكر السالم واكتب مفردهُ و إعرابه كما في المثال األول :التمرين الخامس                     

 إعرابه مفرده جمع المذكر السالم

 اسم مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه جمع مذكر سالم التائب  عن التائبٌنرضً للاُ 

   ٌحصد الفالحون الممح

إلى  تفولٌنأرسل المدٌُر الم

. تكرٌمال  

  

 : أعرب ما تحتهُ خط : سداسالتمرٌن ا               

 المدعوٌن مسرورون . إن                    

 ..................................................المدعوٌن : ...                 

 مسرورون : .......................................................                 

 المكان بارعون  مستكشفو                 

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

 إلى الحك طٌبٌن  الداعون كان                

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

 كلمة ))السائحون (( فً جملة رفعاً ونصباً وجراً: وظف :  بعالتمرٌن السا               

 :    ...............................................  فً حالة الرفع               

 فً حالة النصب :   ................................................              

 فً حالة الجًر    :    ...............................................           

 

 

                                                                     

 

 

 
 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

  مدرسة بوابة الفكر                                                                       معلم اللغة العربية : سامي يوسف         

 ـ   2ٕٔٓ/  2ٕٔٓالسنة الدراسية                           وزارة التربية والتعليم بسلطنة عماف                                          
 الثاني  الفصل الدراسي                             المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                           

 الطالب / ................                                        مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                            

 ٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي ) 

 

 
 

 :انّسؤال انّشاثغ:  أصحح انخطأ فً انُجمم انزّبنٍخ
 اىزّصحُح               اىخطأ                اىجَيخ               

َِ شهَز رٍعبُ    َصىً اىَسيَُ

ِِ َقىداُ اىجُشَ     اىقبئذَ

 ِِ ُِ ئىً اىّسج    أحبه اىقبظٍ اىَزهَب

َُ دوُ ّؼىَط    صزَف اىَذَُز اىؼبٍيى

َُ ئىً االّزظبً ًُ اىَصيى    دػب األٍب

َُ اىشّ  ًُ اىَؼيَى    زفبءأحزز

 َِ َِ خبئفُ    ظّو اىَزهَُ

 
 انّسؤال انخبمس: أكزت صالس جمم رحزىي ػهى جمغ مزكش سبنم.

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

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

 

 

اىزفغ :اىىاو 
 واىْىُ 

اىْصت واىجز  
 :اىُبء واىْىُ

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

  مدرسة بوابة الفكر                                                                       معلم اللغة العربية : سامي يوسف         

ىىالفصلىالدراديىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمدوروةىالعامةىللتربوةىوالتعلومىبمحافظةىظفارىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى/داميىوودفىقادميىىىمعلمىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمكتبىاالذرافىالتربويىبثمروتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 \الطالب                                                       (ى12ى–ى5مدردةىبوابةىالفكرىللتعلومىاألداديى)ى
................................... 

 : التدرب عىل حل أ س ئةل الاختبار

 درجات ( 01) الصف السادس   اأ ششطة النووةة () أ س ئةل 

 رهٍهب زًاقشأ انفقشح اَرٍخ صم أجت ػه األسئهخ ان
يتسلقون املناطق الوعرة إىل أن التحقوا مبستكشفي املكان . كان )املكان (الذي قد وصلوا  املغامرونظل   

يبعث دىشة يف)  شكلن األخضر بإليو رائعا حتيطو اجلبال من كل انحية وتكسوه نبااتت يتدرج فيها اللو 

 (النفس 

 استخرج من الفقرة السابقة -1

 

 *مجع مذكر سامل يف حالة الرفع ...................................*مجع مذكر سامل يف حالة اجلر :............................
 

 أعرب ما حتتو خط يف الفقرة السابقة  -2

 ... .......................................................................................اىَغبٍزوُ .........................*

 ...................................................................*شنو.........................................................

 :ىنيَبد اِرُخ مُف ّجحث فٍ اىَؼجٌ ػِ ٍؼًْ ا   -3  

 .................................................................................................................: اىزحقىا 

 ...........................................................................................................: ٍُسزنشفى.... 

 ......................................................................................................................: دهشخ 

 ....................................................................................................................: ًاسزفهب 

 اظجط ثبىشنو اىنيَبد اىزٍ ثُِ اىقىسُِ فٍ اىفقزح اىسبثقخ  4

 اىَنبُ                                 *اىْفس 
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 اسزخزج جَغ اىَذمز اىسبىٌ ٍَب َيٍ وظؼه فٍ جَيخ ٍِ ئّشبئل ) ٍَزض   ،    ٍؼيٌ    ، ػبٍو   (  -5

.........................................................*........... 

.........................................................................* 

 

 أمَو ٍب َيٍ : -6

 ...........جَغ اىَذمز اىسبىٌ هى ........................................................................................................
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 ـ   2ٕٔٓ/  2ٕٔٓالسنة الدراسية                                                            وزارة التربية والتعليم بسلطنة عماف        
 ي  الثانالفصل الدراسي                                   المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفػار                     

 / ................ طالبال                                        مكتب االشراؼ التربوي بثمريت                            

 ٕٔ – 5مدرسة بوابة الفكر للتعليم األساسي ) 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
  نص أديب شعري للحفظ

 

 مٌر الشعراء أحمد شولًأ      

 م، 1161وأدٌب مصرّي وأمٌر الشعراء العرب، ُولد فً الماهرة سنة  أحمد شولً، شاعرٌ 

 موضوع المصٌدة :

 ٌتغنى الشاعر بما فً الطبٌعة من جمال كبٌر ورائع وٌتغنى فً لدرة للا عز وجل فً خلك الكون
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 هاشرح املفردات ومعانيها ومضاد

 

 

 شرح قصيدة وصف الطبيعة

 تلك الطبيعُة، ِقف بنا يا ساري        حتى أُريَك بديَع ُصْنِع الباري

 ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت واآلثػػػػػػػػاألَرُض حولك والسماُء اىتزَّتا          لروائع اآلي

ٌبدأ الشاعر أحمد شولً لصٌدته مخاطبًا الساري، والساري هو الماشً الذي ٌتفكر فً بدٌع خلك للا تعالى، فٌمول: 
هذه هً الطبٌعة أٌها الماشً، فتولف للٌاًل حتى أرٌن أجمل ما صنع للا تعالى وخلك وأبدع، ثم ٌمول 

كتا من جمال هذه المناظر الخالبة التً تراها، للساري إن  األرض التً حولن والسماء فولن اهتزتا وتحر  
 .-سبحانه وتعالى-والتً هً آٌات من بدٌع خلك للا 

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

  دلت ائر معناها :الماشً والس  الساري

  تدع خالك ، عظٌم الخلك واالبداع بديع

  الفمهاء خلك للا  صنع الباري

  األحبار العجائب ، األدلة ، البراهٌن مفردها آٌة  اآليات

  الخمائل  مفردها األثر وهً العالمات  اآلثار

  خلخال   روائع

  ذات   اهتزت

  أنامل   سنى

  أوتار   النجد

    األتراب

   األعماق مفردها " غور " ألغوارا

   تحسبه ، تظنه  تخاله

   صوت الماء خرٌره
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ُّ الكتاب على لساف القػاري   ا              ػمن كلّ ناطقِة الجالؿ، كأَنَّي  ُأ

 ارِ ػػػػاألَحباِء وَ ػػػػِة الفُقَيػػػػػػػػألَِِدلَّ       َدلَّت َعلى َمِلِك الُملوِؾ فَػَلم َتَدْع      

تً حولن تنساب طاهرة كآٌات المصحف الثم  ٌتابع شولً وٌخاطب الساري فٌمول له: انظر إلى كّلِ آٌات الجمال 
الشرٌف وهً تنساب من فم المارئ، وهذه اآلٌات تدلُّ على الملن المدوس، مالن الملن، وكلُّها آٌات ترشد 

 .التائه إلى سبٌل الحك، سبٌل عبادة للا وحده

 ِ  َشكَّ فيِو فََنظرَةٌ في ُصنِعِو           َتمحو أَثيَم الَشكِّ وَاإلِنكارٍَ

ٌموُل الشاعر: إن  الذي ٌشّن بوجود للا تعالى فلٌنظر إلى هذه اآلٌات العظٌمة، وهذه المناظر الرائعة التً لو نظر 
 الظانُّ إلٌها لمحت كل  شكوكه وظنه بالخالك العظٌم، 

 ِل َوىَي َبعُض ِإماِئيا       ِمن ذاِت ِخلخاٍؿ َوذاِت ِسوارِ في الَخمائػِ َمٌ 

بذات السوار وذات الخلخال، وفً هذه الصورة  المآلىبالجنان  هاٌشبهف، شولً فً لصٌدة وصف الطبٌعة ثّم ٌتابع 
سبحانه -تشبٌه الشجر فً هذه الطبٌعة بالنساء فً الجنة، وتشبٌه هذه األراضً بجنان رب العالمٌن 

 .-الىوتع

 معانً لصٌدة وصف الطبٌعة

ٌعتمد شولً فً وصفه على بعض األلفاظ المعجمٌة التً تتالءم مع والع الموضوع المطروح فً النّص،  
كاستعماله لكلمات مثل: بدٌع، روائع، آٌات، جالل، وكلُّها عبارات تعبر عن الصفاء والنماء الذي أراده 

 :ة الرائمة، فمالالشاعر وشعر به أثناء مشٌه فً هذه الطبٌع

 تلك الطبيعُة، ِقف بنا يا ساري         حتى أُريَك بديَع ُصْنِع الباري

 ارِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػع اآلياِت واآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألَرُض حولك والسماُء اىتزَّتا          لروائ

ُّ الكتاب على لساف القػا  ريمن كلّ ناطقِة الجالؿ، كأَنَّيا            ُأ

 وألّن ُمرادَ الشاعر هو أن ٌبرَز بدٌع خلك للا، غلبَت على نّصه التشابٌهُ الدٌنٌة واأللفاظ الدٌنٌّة أًٌضا، 

، وتتجّمع لتشكل تشبٌهاٍت دٌنٌّةً أرادها  ًّ لذلن كانت معانً لصٌدة وصف الطبٌعة ألحمد شولً تحمُل الطابع الدٌن
ض المصٌدة الرئٌس وهو إظهار بدٌع خلك للا تعالى، الشاعر لٌعود بخٌال المارئ من خاللها إلى غر

  وتعظٌم وتوحٌد خالك هذا الجمال كلِّه.

شرح لصٌدة تلن الطبٌعة لف بنا ٌاساري التً تنطبك ضمن لصائد أمٌر الشعراء أحمد شولً شاعر العصر المدٌم 
على أن ٌجعل وأحد أفضل الشعراء فً التارٌخ إن لم ٌكن األفضل بالفعل، حٌث حرص أحمد شولً 

لصائده ضمن أفضل ما لٌل فً الشعر العربً بتوضٌح المعانً وداللها على أكثر من معنى ٌكون فً 
سٌالها، كما أنه كان واحد ممن ٌمتعون كل من ٌمرأ هذه المصائد الجمٌلة وال تزال روائع هذا الشاعر 

مالها الكبٌر وتنطبك ضمن العربً الرائع موجودة فً العصر الحالً وٌتم دراستها لبعض الصفوف لج
 .األدب
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 اىصىر اىجَبىُخ : ٍظبهز اىجَبه 

اىجُذ األوه : اػزَذ اىشبػز أسيىثٍ األٍز ) قف ( واىْذاء ) َب سبرٌ (حزً َذػى ئىً رأٍو ٍظبهز اىجَبه 

 فٍ اىطجُؼخ وقذرح هللا رؼبىً ػيً اىخيق واإلثذاع 

خ ىٌ رززك ثغزح ٍِ اىشل أٍبً اىفقهبء وأهو اىنزبة ميهٌ فٍ اىجُزبُ اىثبٍّ واىثبىث : اَِبد واِثبر فٍ اىطجُؼ

 قذرح هللا رؼبىً 

اىجُذ اىخبٍس : رزي اىطجُؼخ ثحذائقهب وأشجبرهب اىنثُفخ ) اىخَبئو ( مبىجْبد فٍ اىجُىد ٍزشَْخ ثخيخبه فٍ 

 اىقذً وأسبور فٍ اىُذ 
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