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

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

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

اإلمالء والقواعد) أسئلةٌ فيأسئلة اإلمالء وأسئلة القواعد ( األربعاء:   

التّمرين الموجود فيلمضارع وحفظ عالمات إعرابه + الخميس: درس الفعل ا  

Nearpod code: LWJBM 

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

nearpod : LWJBM 

 الّصّف األساسي الخامس 

 
عربيّةالغة بطاقة في اللّ   

  يوٌم مميّز
ذهْبُت فيه إلى المدرسِة كاَن يوًما مميًّزا في حياتي وذاكرتي. كنُت خائفًا إلى أّوُل يوٍم 

درجِة الّرعب. كنُت قرويًا صغيًرا يدخُل المدينةَ ألّوِل مّرةٍ، وكنُت طفًال نحيًال كشمعٍة 
تنوُس حتّى لَتَكادُ تنطفُئ مَع كّلِ هبِّة ريح. وكان اِالحتماُء في حضِن األّمِ يقي هذه 

ا إلى فِراق أّمي والذّهاِب إلى مدرسٍة ال الّشم عةَ اِالنطفاء. فجأةً، وجدُت نفسي ُمضطرًّ
 أعرف شيئًا عنها، وال عن تالميذها من أوالِد المدينة.

ندَهَ المديُر إحدى المعلّماِت، وأسلََمني إليها. نظرُت إلى أّمي متضّرًعا أّال تُفاِرقَني، 
عَْت في جيبي قِطعَتَي سكاكر، وقَاَلَْت: "إذهْب يا ضَ لكنّها اِنحنت عليَّ وقبّلتني، ووَ 
بي قائلةً: "هللاّا يَْستُُر عليِك  ذّبًا ومطيعًا" وأوصِت المعلّمةَ صغيري مع المعلّمِة وُكْن مه

ويَْحفَُظ شبابَِك وأهلَِك... الولدُ خجوُل ومستغرٌب، فكوني رحيمةً به، وال تدعي األوالدَ 
معلّمِة إلى إحدى الغرِف، وساَرْت أّمي إلى باِب المدرسِة يعتدون عليه". ِسْرُت مع ال

 الخارجّي، وانغَلََق الباُب ورائي، فوجْدُت نفسي داِخَل الّصّف.
 

 أسئلةٌ في تحليل النّّص (معالجة األسئلة على دفتر الّصف)



 
لكلمات اآلتية.ا د ضّ وأ ادفمرعِط أ) ١  

 يتضّرع=                  تنوس=
≠رعب          ≠       خجول   

في جملة مفيدة. اآلتيتين لمفردتينا  منكالًّ  وّظف) ٢  
 يتضّرع:
 طمأنينة:

) استخرج من النّص عبارة تدّل على التّوّسل وأخرى على الخوف.٣   
 التّوّسل: 
 الخوف: 

د وظيفته.بالمدرسة وحدّ  متعلّقاستخرج الحقل المعجمي ال  (٤ 
 الحقل العائد إلى المدرسة هو: 

 وظيفته:

منها. في النّّص وأعِط شاهًدا على كلٍّ  من مؤّشرات الّسرد ةً ثالث) أذكر ٥  

 
) في المقطع األّول تشبيًها استخرجه وحّدد أركانه.٦     

 التّشبيه: 
 المشبّه: 

 المشبّه به: 
 أداة التّشبيه: 

 

  في اإلمالء (على دفتر الّصف)

ين.اآلتي ينالمثال حاكِ   

للباب. -الباب -باب  

للّْهو. -اللّْهو -لَْهو  

..... .-....  -لحمة  

..... .-....  -ليمون  



..... .-....  -لوح  

..... .-....  -جبل  

..... .-....  -خريف  

..... .-....  -مدرسة  

 أسئلةٌ في القواعد(على دفتر الّصف)

عرب ما تحته خطّ ) إ١  

  ذهْبتُ   إلى المدرسةِ - ندَهَ  المديُر إحدى المعلّماتِ - َوَضعَتْ   أّمي في جيبي قِطعَتَي سكاكر.

 ذهْبُت: 

 ندَهَ:

 َوَضعَتْ :

 ّول الجمل الفعليّة إلى جمل اِسميّة وبالعكس:حَ  )٢

  رفاقي يتسلّقوَن الجبال بشجاعة.        ______________________________

  تحتفل األّمهات بعيدهّن.          _________________________________

  الجنديّان عن المدينة بشهامة.        ____________________________يدافُع 

  جريًحا.        __________________________________ أنا وبولس  أنقذنا 

 ) ألّف جملة فيها فعل ماٍض معتّل اآلخر (ناقص): ٣

__________________________________________________  

  
   ماٍض اتّصلت به ألف المثنّى: ) ألّف جملة فيها فعل٤

_________________________________________________ 

 


