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اإلمارات الذين أحبهم  ،ويحملون شرف االنتماء والوالء للوطن .....
أنا العلم الذي تحيوونه كل صباح في مدارسكم وفي مناسباتكم الوطنية...
أنا صرح االتحاد الذي أسّسه زايد الخير وإخوانه من أجل رفعة مكانكم بين الدول
 ..فقرّ رت أن أسرد هذه الحكاية عن بطل  ،بطل جعل روحه فداء للوطن..
اقرأ ثم اجب:
ضع عنوانا ً للفقرة :
..........أي عنوان مناسب....
اسخرج من الفقرة مايلي:
حرف جر............:في -عن............
حرف عطف.......:و................ -
اسم موصول.............:الذي..............
فعل مضارع.......:يحملون............
كلمة تنتهي بتنوين كسر.....:بطل............
جمع كلمة (مدرسة).......:مدارس............
جمع كلمة (مناسبة)...........:مناسبات......
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عندما صرت طف ً
ّ
زالزيارة  .فأصبحت تكتفي
لة كبير ًة لم تقدر أمّي جديدة على الخروج
بالجلوس أمام منزلنا وقت العصر للتحدث مع المارّ ة .لقد كان الجميع يتوقف ليلقى السّالم
عليها ويتناول معها أطراف الحديث  .عندما صرت ّ
ط ً
فلة كبير ًة دخلت المدرسة  ،وعرفت
الكثير من الصّديقات كانت أمي تعاتبني على عدم ّ
الزيارة ألمي جديدة..

ُ
ستخرج من األبيات مايلي :
*ا
ً
ً
 -1تنوين فتح ............:كبيرة طفلة............
 -2كلة تنتهي بتاء مفتوحة .........:أصبحت -دخلت..............
 -3كلمة تنتهي بتاء مربوطة...............:الزيارة.
ّ
(ال)شمسية َّ ..............:
َّ
الزرة -الصديقات..........
-4كلمة تبدأ
 -5كلمة تبدأ (ال) َّ
قمرية........:الخروج...............
 -6حرف َعطف.........:و............
 -7حرف َجر...........:من –في -عن –على ...............
-8كلمة جمع............:أطراف.........
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*ما مفرد الكلمات اآلتية: :
َ
ْ
 أحجام.....:حجم..........ْ
 ِأطراف ..........:طرف.ِ -ثياب...........:ثوب......

ْ
ِأشعار................:شعر......

 ____________________________________________* -ما معنى الكلمة التي تحتها خط :
ُ
بالحجة ُ
َّ
والبرهان ........قدم -دليل.....
دعم الباحث أفكارةً
ُ
الحفيد جده معنويا.......ساند –عاون ......
 دعم____________________________________________________________

* ضع التراكيب في جمل مفيدة:
مركز التسّوق................................:
السماء البعيدة......................................:
عند الحاجة......................................:
الواحة الكبيرة...................................:
أمي جديدة........................................:
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* ميّز الجملة الفعلية والجملة االسمية:
العبارة

اسميّة

فعليّة

الوقت يمر سريعا ً

*

هذا العام عام الخير.

*

التقيت جارنا القديم

*
*

قرأ الطفل القصة

*

العلم نور
* استخدم الكلمات اآلتية في جمل اسمية مفيدة من إنشائك
حاسوب.................:أخي لديه حاسوب رائع..............................
نافذة.................:النافذة كبيرة وجميلة..................................
صديقة.................:أنا لدي صديقة رائعة............................

* ميّز التركيب من الجملة

:

العبارة
الحديقة جميلة .

*

البستاني يحافظ على بستانه.

*

هذه األزهار
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*ص ّنف الكلمات التالية حسب الجدول .:
 األمان  -أحسن -إلى -أحمد  -الولد  -استخدام  -أن  -امتحان -اكتب -المدرسة  -اخرج-أدرس -أسال -الوداد -أدهم – انتظار
همزة الوصل
............األمان.............
............الولد..............
.............استخدام............
...........امتحان..........
..............اكتب........
...........المدرسة......اخرج

همزة القطع
.............أحسن...........
.............أحمد........
إلى
...............أدهم.........
.............أسال............
ا

*حدد المبتدأ والخبر في األمثلة اآلتية حسب الجدول -:
الجملة

الخبر

المبتدأ

السماء عاليةٌ
ُ

السماء

المعلم نشيطٌ
ُ

المعلم
العلم

نور
العلم ٌ
ُ

عالية
نشيط
نور
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حول التراكيب إلى جمل

:

جملة تامّة

التركيب

...................على جدران صور

على الجدران

.....................النجوم المضيئة

النجوم المضيئة
األقارب واألصدقاء

جميلة..............................

..............................األقارب

رائعة.....................

واألصدقاءرائعون..............................

تذكير:
حروف الجر (:من إلى –عن –على -في -ب) -
االسماء الموصولة  ( :الذي التي اللذان اللتان اللواتي الذين)
أسماء اإلشارة ( :هذا هذه هذان هاتان هؤالء)
حروف العطف ( :أو –ثم –و)
الضمائر المنفصلة :

ضمير الغائب :هو هي هما هم هن
ضمير المخاطب :أنا أنت أنت أنتم أنتن
ضمير المتكلم  :أنا نحن
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الجملة الفعلية والجملة االسمية:
الجملة الفعلية  :تبدأبفعل:

كتب أحمد ال َّدرس
الجملة االسمية تتكون من:

مبتدأ

خبر

العلم

نور

أنواع الخبر :
مفرد ( الولد رائع)
جملة فعلية( الولد يلعب في السَّاحة)
شبه جملة ( الولد أمام أمه)
جملة اسمية ( الولد خطه جميل)

( أتمنى لكم التوفيق)
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