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     * لتحميل جميع ملفات المدرس فايز الحربي  اضغط هنا                                           
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لغـتي الـجـمـيـلـةالـمـادة : 

الوظيفة النحويةالموضوع : 

   ( نصب المفعول به بالعالمات

الفرعية )

140صــفــحـة :  

الخامسالـصـف : 

األولـىالحـصة : 

 ــام1442الفصل الدراسي األول لـعــ 

 هــ1442 / 4 / 3التاريخ : 

            أهـداف الـدرس :-

 – أن يحـدد الطالب المفعول به في الجملة .1

 – أن يستعمل الطالب المفعول به المنصوب2

بالعالمات الفرعية استعماًال صحيًحا .

 – أن يميز الطالب المفعول به المنصوب بالعالمات3

األصلية ، و المنصوب بالعالمات الفرعية .

شريط الذكريات ، العصف الذهني ، خريطة مفاهـيم   .اعـداد المعلم : فایز الحـربي

االستراتـيـجـي
ات



بعد عن التعلم قوانین معًا نتذكر



اسـتـراتـيـجـية شـريـط
الـذكـريـات . . .

دعونا نسترجع مكـتسباتـنا السابقة
من خالل شريط الذكريات

  مـا أقــســام
الجملة الفعـلية

؟

  ما هي عالمة
الرفع األصلية ؟

ما الحالة
اإلعـرابية للفاعل

؟



ة ةُجملة اسمي� ُجملة فعلي�

أْنَواُع
الكِلمِة

أْقَساُم
الُجْملِة

اْس
م

ِفع
ل

َحر
ف

فع
ل

فاع
ل

مفعول
؟به

أكل       الولُد   التفاحَة



فـعـل
ألنها بدأت بفعـل

الـتـعـريـ
ف



س / ما تعـريـف المـفـعـول به ؟

.  وقع عليه فعـل الفاعـل اسـمالمفعـول به : هو 

. الدرَسكـتَب محـمُد 

اسأل الفـعـل و
الـفـاعـل

مـاذا ... ؟
. العـصيَرشـرَب الولُد 

. الطالَبكـافأ المعـلُم 

قـرأ الطالب
. القـصـَتـيـنِ



جمعأنـواًعـا
الـفـتـحـةتكسير
مـفـر
د

أضراًرا

الجـسـ
الـفـتـحـةَم

الـفـتـحـة جمع
تكسير



الخـضرواِت
جـمع
مؤنـث
سـالـم

الكـسرة
نيابة

عـن الفـتحة النـشـويا
ِت

جـمع
مؤنـث
سـالـم

الكـسرة
نيابة

عـن الفـتحة



يـنـوعـ
الـيـاءمـثـنىن

الـيـاءمـثـنىنيـفـحـصـ



يـالـفـالحـ
ن

جمع
مذكر
سالم

الـيـاء
يـالـباحـثـ
الـيـاءن

جمع
مذكر
سالم



كاأخـ
اسم من
األسماء
الخمسة

األلـف

اذ
هافـ
كاحـمـ

األلـف
األلـف
األلـف اسم من األسماء

الخمسة

اسم من األسماء
الخمسة

اسم من األسماء
الخمسة



الـفـتـحـ
ة

الـكـسـرة نـيـابـة
األلـفالـيـاءعـن الـفـتـحـة



مـشـرفـاِت
جـمع
مؤنـث
سـالـم

الـكـسـرة نـيـابـة
عـن الـفـتـحـة

مـثـنـنيـورقـتـ
الـيـاءى

نيـالـرياضـيـ
جـمع
مذكـر
سـالـم

كـرم المسؤوُل
الممرضاِت .

شكر المريض
ـَ نِ .يـالطـبـيـب كـافـأ المديُر

ك .اشكر الضيوف أبـَن .يـالمشرِفـ

الـيـاء



الـتـالمـيـالـتـنـفـَس
فـحـًصاَذ

خـاليـا

الـمـنـبـهـاِت
نِيـبـحـَثـ
َنيـالـفـالِحـ

كاأخـ



يتناول يزيد الفيتاميناِت من مصادرها الطبيعـية
.

نِ .يـخـلق ا� من كـل شيء زوَجـ

َن يسرعـون حـوليـشاهد محمٌد الالعـِبـ
المضمار .



ك يتلو القرآن .اسمع الحاضرون أخـ

نِ لكل إنسان .يـخـلق ا� عـيـَنـ

ك بـجائزٍة .اوعـد أبـوك أخـ

نِ .يـاشترى أبي الحـقـيـبـَتـ





فـعـ
مـبـنيل
فاعـ
ل

الضم
ة

مفعـول
به
مـثـنىالياء
حـر
ف

جـرهمجـرور

مـبـنيفعـل
الـواومرفـوع
من األسماء
الخـمـسة

مفعـول
األلـفبه

من األسماء
الخمسة

حـرف
جـرهمجـرور

حـرف
جـرهمجرور



ا
ل
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م ع و ل ب
ا

ط
ق
ة

ل سك ر

ا
ل
ف
ح



كـرمت المديرة
الطالباِت . نِ .يـكافأ المعـلم الطالـَبـ

جـمع مـؤنـثعـالماِت
سـالـم

الـكـسـرة نـيـابـة
عـن الـفـتـحة

جمع مذكرَنيـالالعـِبـ
الـيـاءسالم

الـفـتـحـةمـفـردالـمـريَض
اسم منكاأخـ

األلـفاألسماء الخمسة



يـالمعـلمـَتـ
نِ

المعـلماِت
يـالكـريـَمـ
نِ

الكرماَء



لنخـتم درسنا بمراجعة

لعـالمات نصبسريعة 

المفعـول به



الـفـتـحـة
الـكـسـرة
نيابة عـن
الفـتحة

األلـفالـيـاء



ھـیـا بـنـا نـلـعـب و
نـتـعـلم



انتهت الحصة .. و شكًرا لكم على تفاعـلكم
..

أ – فایز الحربي


