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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
 
 
 ت لغتً الجمٌلة املخص لاعد

 الفترة الرابعة
 الفصل الدراسً الثانً
 للصف السادس االبتدائً

 
 

 معلمة المادة / أمل آل هاشم 
 ابتدائٌة صدى اإلبداع  

 
 
 
 



 

 المكون / األسلوب اللغوي
 أسلوب التحذٌر و اإلغراء

  التحذٌر

 هو تنبٌه المخاطب إلى أمر مكروه لٌجتنبه 

 ألسلوب التحذٌر نستخدم إٌان 

  مثال

 إٌان أن تحكم على شًء لبل أن تجربه 

 إٌان والكذب 

 أسلوب اإلغراء 

 هو حث المخاطب على أمر محبوب لٌفعله 

  مثال

 الكتاب الكتاب فإنه خٌر رفٌك

 منجاة  فإنه الصدق الصدق 

إن  احذر(ولكً نمٌّز  بٌن أسلوب  التحذٌر واإلغراء نضع بداٌة الجملة ) 
 ( إن كان إغراء والزم  كان تحذٌرا )

 

 

 

 

 



  المكون / الظاهرة اإلمالئٌة

 

 المهارة : الهمزة المتوسطة 

 

ونأخذ لبل الهمزة  عند كتابة الهمزة ننظر لحركة الهمزة وحركة ما
 بألوى الحركتٌن 

 ألوى الحركات

 مثل ــــــــ لائدالكسرة ـــــــ الٌاء ) ئـــ(  

 مثل ـــــــ الرؤٌة الضمة ــــــــ الواو ) ؤ ( 

 مثل ـــــ دأب الفتحة ـــــــ األلف ) ـــأ ( 

 مثل ــــــــ المراءة   السكون ــــــ السطر 

 مثل/

 أبنائه ٌعطف األب على 

 للفمراء فً مٌزان حسناتكم  عطاؤكم

 

  المتطرفة/ الهمزة 2

 تكتب فً آخر الكلمة 

 مثل  بادئ إذا   كان ما لبلها مكسور  على الٌاء ـــــــ ئ

 مثل لؤلؤ  إذا كان ما لبلها مضمومأو على الواو ــــــ ؤ  

 مثل صدأ   إذا كان ما لبلها مفتوح    أو على األلف ـــأ 

 مثل  فناء   إذا كان ما لبلها ساكن      أو على السطر ء



وعند كتابة الهمزة المتطرفة ننظر لحركة مالبل الهمزة وال ننظر لحركة 
 الهمزة مطلما 

 أصل حروف الكلمات التالٌة 

 ( ــــــــــــ مبتدأ) م، ب ، ت ، د ،أ

 ( ـــــــــــ فائدة ف ، ا ، ء ، د ، ة) 

 

  المكون / الصنف اللّغوي

 المهارة : اسم اآللة 

 

 مفتاحال ــ ع  ف  م  

 مسطرةلة ــ ع  ف  م  

 منجلل ــ ع  ف  م  

 طابعةلة ــ اع  ف  

 حصادة فعّالة ــ

 ــ ساطور ولاع  ف   

 

 

 الوزن  اسم اآللة الفعل
 مفعلة مطحنة   طحن
 مفعال  محراث حرث
 

  



 

 

  المكون / الوظٌفة النحوٌة 

 المهارة : الحروف الناسخة ) إن وأخواتها(

 

 الحروف الناسخة/ هً 

 إن وتفٌد التوكٌد 

 لعل وتفٌد الترجً 

 لٌت وتفٌد التمنً

 كأن تفٌد التشبٌه 

 الحروف الناسخة تدخل على الجملة االسمٌة

 فتنصب المبتدأ وترفع الخبر

 مثال

الحرف  الجملة
 الناسخة

عالمة  اسمه
 إعرابه

عالمة  خبر
 إعرابه

 الواو مجتمعون الفتحة األصدلاء لعل لعل األصدلاء مجتمعون
كأن المراءة سفر عبر 

 الصفحات
 الضمة سفر الفتحة المراءة كأن

 وأغٌر ماٌلزم  أدخل الحرف الناسخ على الجملة التالٌة

 كأن الورلتٌن جناحان جناحان ـــــــــــ  الورلتان 

 لٌت المكتبتٌن لرٌبتان من المنزل المكتبتان لرٌبتان من المنزل ــــ 

  عمر بن الخطابإن أبا حفص كنٌة كنٌة عمر بن الخطاب ـــــ  أبو حفص



 

 ٌلزم  أحول الجملة من المفرد إلى الجمع وأغٌر ما

 إن التلمٌذ حرٌص على طلب العلم 

 إن التالمٌذ حرٌصون على طلب العلم 

 

  عالمات الرفع

 
 

عالمة الرفع 
 (الضمة ) األصلية 

 المفرد

جمع المؤنث 
 جمع التكسير السالم 



 
 

 
 

 

 

 

 عالمة 
الرفع الفرعية 

 األلف 

 المثنى

عالمة 
الرفع 
 الفرعية

 (  الواو) 
األسماء 
 الخمسة

جمع 
المذكر 
 السالم 



 

  عالمات النصب

 

  األصلٌة :

 للمفرد وجمع التكسٌر الفتحة/    

 لجمع المؤنث سالم الكسرة نٌابة عن الفتحة / 

 الفرعٌة :

 للمثنى وجمع المذكر السالم   الٌاء/
 لألسماء الخمسة  األلف/

 

 

 نماذج إعرابية 

 / إن القراءة مفيدة 1

 إعرابها   الكلمة
 حرف ناسخ إن

 اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة  القراءة
 خبر إن مرفوع بالضمة  مفيدة

 / إن المكتبات مزدحمة 2

 إعرابها  الكلمة 
 حرف ناسخ إن 

 اسم إن منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة  المكتبات 
 خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة  مزدحمة 

 



 

 

 
  المكون الرسم الكتابً

 

 الملم المناسب  لبل الكتابة أراعً اختٌار 

  تنمسم حروف خط النسخ ّإلى لسمٌن* 
  الحروف )ن ـ ل ـ و( حروف نازلة عن السطر * 

 ) من الحروف المستمرة )ب * 
  ي إلصف إلسادس هو حط

*إلخط لذي ندرسه ف 
 إلنسخ

 من ؤرشادإت إلكتابة إلسليمة إلجلوس معتدال* 
 نمسك إلقلم بي   إلسبابة وإالبهام* 

 

 معلمة إلمادة : أمل آل هاشم 

 

 

 


