
 جدول توزيع الّدروس من اإلثنين ٢٨ إلى الجمعة ١ تشرين الثّاني ٢٠١٩

)أسئلةٌ في تحليل النّصّ ( ٢و ١اإلثنين: قراءة نّص يوم مميّز + حّل رقم   

)أسئلةٌ في تحليل النّصّ ( ٦و ٥و ٤و ٣الثّالثاء: حّل األرقام   

اإلمالء والقواعد) أسئلةٌ فياألربعاء: حّل أسئلة اإلمالء وأسئلة القواعد (  

 الخميس: درس الفعل المضارع وحفظ عالمات إعرابه + حّل التّمرين الموجود في

Nearpod code: LWJBM 

تمارين حول الفعل المضارع المرفوع) الموجودة في(٤و ٣و ٢و١الجمعة: حّل األرقام   

nearpod : LWJBM 

 
 الّصّف األساسي الخامس 

اللّغة العربيّةبطاقة  في   

 تصحيح لتمارين القواعد الُمرسلة عبر 

Nearpod code: LWJBM 

 

 تمارين حول الفعل المضارع المرفوع

  ثّم أجيب عن األسئلة:  اآلتيأقرأ النّّص  )١

لكّل فصل ثماره ورونقه. في الّشتاء، يصحو الجّو أحيانًا وتظهُر شمس الّشتاء ضعيفة. مررُت 

بأوالٍد يلعبوَن ويتسابقوَن. يشتهي األوالدُ ركوَب المزلجِ ويتمنّى الجميُع التّراشَق بكراِت الثّلج. هنا 

  ولدٌ يهتّم بصنع رجٍل ثلجّي، وهناك فتاتان تتراشقان بالثّلج. 

 النّّص الفعل المضارع المرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره: أختار من  -أ

  يهتمُّ  – تظهرُ 



أختار من النّّص الفعل المضارع المرفوع وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة على األلف   -ب

 : للتعذّر

  يتمنّى

  للثّقل:أختار من النّّص الفعل المضارع المرفوع وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة على الواو  -ج

  يصحو

أختار من النّّص الفعل المضارع المرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النّون ألنّه من صيغ األفعال  -د

   الخمسة:

 تتراشقان  –يتسابقون  –يلعبون 

  

 ٢) صرِّ ف في المضارع مع الّضمائر: " هو يعود  بالقطيِع إلى منزلِ هِ ."

يعود بالقطيعِ إلى منزِلههو  الغائب:  

همابالقطيعِ إلى منزلِ  يعودان هما             

هم يعودون بالقطيعِ إلى منزِلهم             

هي تعود بالقطيعِ إلى منزِلها الغائبة:  

 هما تعودان بالقطيعِ إلى منزِلهما

هنبالقطيعِ إلى منزلِ  يعدنَ ُهنَّ   

تعود بالقطيعِ إلى منزِلك أنتَ  المخاطب:  

القطيعِ إلى منزِلكماأنتما تعودان ب               

أنتم تعودون بالقطيعِ إلى منزِلكم               

أنِت تعودين بالقطيعِ إلى منزِلكِ المخاطبة:   



 أنتما تعودان بالقطيعِ إلى منزِلكما

 أنتنَّ تعُدَن بالقطيعِ إلى منزِلكنَّ 

أنا أعود بالقطيِع إلى منزِلي المتكلّم:  

نحن نعود بالقطيعِ إلى منزِلنا            

 ٣) حّول الفعل الماضي إلى صيغة المضارع

َرتْ يشتريهُ إلى العشاِء واشترى  () الوالدُ رفاقَ يدعودعا ( ) تُحّضرُ (  ) أشهى المآكل. حضَّ
) بشهيٍّة.يأكلون) المدعّووَن وأكلوا  (يصلُ زوجتُهُ المائدةَ. وصَل  (  

 

 ٤) أعرب األفعال اآلتية

فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره.يُمِسُك:   

الّضمة المقدّرة على الياء للثقل. رفعه فعل مضارع معرب مرفوع وعالمةيَشوي:   

الّضمة المقدّرة على الواو للثقل. رفعه : فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة يعدو:  

تّعذّر.األلف لل الّضمة المقدّرة علىرفعه  : فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة  يرى:   

: فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة  رفعه ثبوت النّون ألنّه من األفعال الخمسة. يذهبوَن:  

 


