
 
                  

                                             

                   

ّالخامسّّّّّّّّّّّّّالصّ  ّاألساسي   ٢٠٢٠ّ-٢٠١٩ّّّ   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالل غةّالعربي ةّّ      ّّّّّ ف 

 ّ...........:ّّالر قمّّّ...........  :لش عبةاّّّ...............................................................................:ّاالسم

ّأي ار١4ّ أي ارّإلى4ّمنّبطاقةّالد روسّ

ّ:ّفيّالقواعدّ:َأو الًّ

مشاهدةّالفلمّالمتعل قّبدرسّ"ّجمعّالمذك رّالس الم"ّعلىّالر ابطّالت الي:ّّ-١
https://www.youtube.com/watch?v=G7CaOIxJpo8ّ

نجازّمرحلةّاألسئلةّ)الجزءّعودةّإلىّكتابّالقواعدّ)ّ-٢ ل(ّواِ   نحل لّونستنتج(ّشفويًّاّاألو 

ّمعّكتابةّاالستنتاجّفقطّعلىّالكتاب(ّ.ّ.)٩3ّ-٩٢-٩١-٩٠صّ     

ّ.٩4ّقراءةّالت رسيمةّصّ -3

8ّ-5-4-٢-١رقم86ّّ-85-84-83اعدّصّتطبيقّالقّوإنجازّالت مارينّفيّّ-4

ّ:ّاإلعرابِّلتعل مّإنجازّبطاقةّ)ّجمعّالمذك رّالس الم(ّ-5

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

-١-ّ

https://www.youtube.com/watch?v=G7CaOIxJpo8
https://www.youtube.com/watch?v=G7CaOIxJpo8


 
                  

                                                           

ّالخامسّّّّّّّّّّّّّالصّ  ّاألساسي   ٢٠٢٠ّ-٢٠١٩ّّّ   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالل غةّالعربي ةّّ      ّّّّّ ف 
ّ...........:ّّالر قمّّّ...........  :لش عبةاّّّ...............................................................................:ّاالسم

ّبطاقةّ)ّإعرابّجمعّالمذك رّالس الم(

ل ّّ:الن شاطّاألو 

ْلُهّإلىّجمعّالمذك رّالس المَضْعَّخطًّاَّتحّّْ-أ ْنَّحَرَكَتُهُّثمََّّحو  ّ:َّتّالفاِعِلّ،َّلو 
يوفَ  * ِاْستَْقَبَل المعّلم    ...................................: .الضُّ

 ...................................:  . الفقيرَ  الم هندس   * ساَعدَ 
ّ...................................:     .* َصَنَع الّنّجار  طاِوَلة  

 : أكمْلّماّيْأتيّ-ب
 
 
لّالت مرينّأ)ُّأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيَّوأعرِبّالفاعلّفيّجملّ-ج ّ:ّ(الن شاطّاألو 

مَّة الّظاهرة على آخره. : فاعل للفعل "المعّلم    ِاْستَْقَبَل" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ
 وعالمة رفعه الواو ألَنَّه  جمع مذّكر سالم. ِاْستقبل" مرفوعالمعّلموَن: فاعل للفعل "

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
ّّّّ:ث انيالن شاطّال

ْلهَضْعَّخطًّاَّتْحَتّالمفعولّبهّ-أّ ْنَّحَرَكَتُهُّثمََّّحو  ّ:ّإلىّجمعّالمذك رّالس المّ،َّلو 

 ...................................: .فاّلحَ * ساَعَد الرَّجل  ال

 ...................................: .  * هنََّأ المعّلم  الّناجحَ 

ّ...................................: .اِلدي المزارعَ شاَهَد و  *

 :أكمْلّماّيْأتيّ-ب
 

-٢- 

 ، وأ حّول ه  إلى جمع المذّكر الّسالم ِبزيادة..............الفاِعل  هو اْسٌم َيقوم  بالفعل، َوَيكون  
................ 

 

، وأ حّول ه  إلى جمع المذّكر الّسالم ..........المفعول به هو اْسٌم َيقع  عليِه فعل  الفاعل، َوَيكون  
 ................ِبزيادة 

 



ّ(الن شاطّالث اني):أ"فيّجملّالت مرين"ّأعرِبّالمفعولّبهّالموجودُأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيّوَّّ-ج

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره.  الفاّلَح:

 .وعالمة نصبه الياء ألنَّه  جمع مذّكر سالم ه منصوب: مفعول بالفاّلحينَ 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

ّّ:الن شاطّالث الث

ّّ:َأتذك ُرّأحرفّالجرّ 

ّ

ّ

نّْوَّخطًّاَّتْحَتّاالسمّالمجرورَّضْعّداِئَرًةّحوَلّحرِفّالجرّ ّ-أّّ ْلهّإلىّجمعّالمذك رّالس المّ،َّلو  ّ:َّحَرَكَتُهُّثمََّّحو 

 ...................................: .  *َسّلْمت  على المعّلمِ 

 ...................................:  .مَن الّصّيادِ  *َطَلَب الّرجل  المساَعَدةَ 

 ...................................:  .َهَرَب الّلصُّ مَن المزاِرعِ * 

 : أكمْلّماّيْأتيّ-ب
 
ّ(الن شاطّالث الث):أ"فيّجملّالت مرين"ّأعربّاسَمّالمجرورّالموجودُأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيّوَّّ-ج

 الجار والمجرور متعّلقان بالفعل" َسلََّم".وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة على آخره. مجرور بعلى : اسمالمعّلمِ 

 الجار والمجرور متعّلقان بالفعل" َسلََّم".. ألنَّه  جمع مذّكر سالموعالمة جّره الياء  : اسم مجرور بعلىمعّلمينَ ال
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 

7ّرقم85ّّص١ّّعودةّإلىّتطبيقّالقواعدّالن شاطّالر ابع:ّ

-3-ّ

 -عن  -إلى -من

 -الباء -في  -على

 الاّلم -الكاف -عن

، وأ حّول ه  إلى جمع المذّكر الّسالم ..........االسم المجرور هو اْسٌم َيقع  َبعَد َأحرف الجّر، َوَيكون  
 ................ِبزيادة 

 



 
                  

                                                           

ّالخامسّّّّّّّّّّّّّالصّ  ّاألساسي   ٢٠٢٠ّ-٢٠١٩ّّّ   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالل غةّالعربي ةّّ      ّّّّّ ف 
ّ...........:ّّالر قمّّّ...........  :لش عبةاّّّ...............................................................................:ّاالسم

ّ.الر ابعةّمنّالس يرةِإنجازّالبطاقةّّ:ّفيّالت حليل:ّثانًيا

ل ّالُمناسبِّلكتاَبِةّسيرةّذاِتي ة:ّ:الن شاطّاألو   َّرت ِبّاألْفكاَرّاآلتيَةّبالت َسْلُسِلّالز مني 

 َأْحداٍث باِرَزٍة َأْو ِذْكَرياٍت َتَرَكْت َأَثر ا في الَقْلب.  الّتوّقف ِعْندَ        

 تاريخ الوالدة والمكان.        

 َعمل الواِلَدْيِن.        

 مكان الّنمّو ) مرحلة الّطفولة(        

 الَمْدَرَسة اّلتي َدَخْلت  إلْيها .       
 

َّثّحياةّهذهّالشَّْخصيَّةّ:َرت ْبّبالتََّسْلُسِلَّأْحدا:ّالن شاطّالث اني

 كاَن ميشال في العاِشرة من ع ْمِرِه ِعْنَدما َكَسَر ِمْسمار ا ِلَيْصَنَع منه  آَلة  مْن َحديٍد ِلَنْحِت الَحَجر. َوَبدَأْت          
          .  ِهواَيت ه  تََتَوضَّح 

 ناِنيَّة للف نوِن الَجميَلِة في بيروت. َوَبْعَدها ساَفَر إلى وص" باألكاديمية اللُّبْ بِاْلَتَحَق "ميشال بص 1945عام         
 َفرنسا للتَّخصُِّص. َوفوَر عوَدِتِه إلى لبنان بَدَأ ِبِإْنجاِز َمْنحوتاِتِه.           
َر السََّكَن في راشانا. فبدَأْت َمْنحوتات ه  َومنحوتات َأَخَوْيِه َتْكثر  َفمأَلِت  1961عام           الَبْيت.َقرَّ
ِلَد َأبناء  الخو           ويوسف سنة  1924ألفرد سنة  -1921وص: ميشال سنة بري شكرالّله  بصفي راشانا و 
َل األمِر للبناِء، ث مَّ إلى الّنْحت. 1929          . وفيها نشأوا واْنَصرفوا َأوَّ

 ْنحوَتة .مَ  51َأقاَم َمعرَضه  اأَلّول في بيروت َوبيَعْت  1951عام          
فّ             .1981وص" عام بي الّنّحات الّشهير  " ميشال بصت و 

ْيَعِة إلى الَوطن والعالم. وصاَرْت راشانا َمْتحف ا للنَّْحِت َيزور   1973عام           ه  َعَدٌد كبيٌر َخَرَجْت منحوتاته  مَن الضَّ
                                                        مَن الّناس.           

 راشانا                                                                              
 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-4-ّّّّّ 
 



ّ:الن شاطّالث الث

؟ّلماذا؟ّّ-أ َّيْنَتميّهذاّالن ص  ّنوٍعَّأَدبي  ّّإلىّأي 

    ....................................................................................................................... 

:ّّاَأْعِطُّمَؤش رًّّ-ب ّمعّشاهدّمنّالن ص   ّلهذاّالن وعّاألدبي 

 ...............................................................................................................المؤّشر : 

 ...............................................................................................................:   الّشاهد
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