
 
                       

                                                   

                     

ّالخامسّّّّّّّّّّّّّالصّ  ّاألساسي   2020-2019ّّ   ّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالل غةّالعربي ةّّ      ّّّّّ ف 

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

ّ:ت كوينيّ الت قييمّالّ

يريَّة،ّهوّالت أك دّمنّفهمّالن واتجّالمتعل قةّبكل ّمنّالس يرةّالذ اتيَّةّوالغّاألعز اء،ّالهدفّمنّهذاّالت قييمّتالميذي*ّ
ّالمذك رّالس الم"ّو"ّجمعّالمؤن ثّالس الم".ِّإضاَفًةّإلىّدرسيّ"ّجمعّ

،ّولذلكّالمطلوبّمنكمّهو2020ّحزيران19ّّالموعُدّالُمحدَُّدّلإِلجاَبِةَّعْنّهذهّاأَلسِئلةّهوّنهارّالجمعةّ*ّ
ّالمطلوب،ّ حزيرانّ،ّمنّخالل19َّّوَسُتجيبوَنّعِنّاألسئلةّنهارّالجمعةّمراجعةّماّيْأتيّجي ًدا،ّوقراءةّالن ص 

ّبطّالموجودَّأماَمكم.الر ا

ةّ*ّ ِّلُمراجعةّهذهّالن واتجّمعَّبْعضناّالبعض.ّّحزيران(18ّّنهارّالخميسّ)ّالمقبلةّ  zoomَسُنخص ُصِّحصَّ
ّ

ّ(إعرابّجمعّالمذك رّالس المبطاقةّ)ّتصحيحّمراجعة:َّأو الًّ

ل ّّ:الن شاطّاألو 

ْنَّحَرَكَتُهُّثمَّّّ-أ ْلُهّإلىّجمعّالمذك رّالس المَضْعَّخطًّاَّتْحَتّالفاِعِلّ،َّلو  ّ:َّحو 
يوَف:  م  المعل  * ِاْستَْقَبَل  يوَف. الم عل مونَ ِاْسَتْقَبَل الضُّ  الض 

 الفقيَر. المهندسونَ ساَعَد : . الفقيرَ  س  الم هند * ساَعدَ 
ا* َصَنَع  ارونَ َصَنَع :    طاِوَلًة. ر  الن ج   طاِوَلًة. الن ج 

ّ

 : أكمْلّماّيْأتيّ-ب
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

ل ه  إلى جمع المذك ر الس الم ِبزيادةمرفوًعاالفاِعل  هو اْسٌم َيقوم  بالفعل، َوَيكون    ، وأ حو 
 واو ونون مفتوحة.  
 



لالت مرينّأ)ُّسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيَّوأعرِبّالفاعلّفيّجملُأنّّْ-ج ّ(:ّالن شاطّاألو 
مَّة الظ اهرة على آخره. : فاعل للفعل "   المعل م    ِاْستَْقَبَل" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

 ِاْستقبل" مرفوع وعالمة رفعه الواو ألَنَّه  جمع مذك ر سالم.المعل موَن: فاعل للفعل "
مَّة الظ اهرة على آخره.فاعل للفعل " :   المهندس    ساَعَد" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

 ساَعَد" مرفوع وعالمة رفعه الواو ألَنَّه  جمع مذك ر سالم.فاعل للفعل " المهندسوَن:
ار   م ة الظ اهرة على آخره.     الن ج   : فاعل للفعل " َصَنَع" مرفوع وعالمة رفعه الض 

ارونَ   عل " َصَنَع" مرفوع وعالمة رفعه الواو أَلنَّه  جمع مذك ر سالم.: فاعل للف الن ج 
 

ّّّّ:الن شاطّالث اني

ْلهّإلىّجمعّالمذك رّالس المّ-أّ ْنَّحَرَكَتُهُّثمََّّحو  ّ:َّضْعَّخطًّاَّتْحَتّالمفعولّبه،َّلو 

حيَن.ساَعَد الر جل  :  حَ الفال   الرَّجل  * ساَعَد      الفال 

 الن اجحيَن.: هن َأ المعل م    .حَ الن اج* هنََّأ المعل م     

  المزاِرعيَن.شاَهَد واِلدي  : عَ شاَهَد واِلدي المزار  *   
 
 :أكمْلّماّيْأتيّ-ب
 
 
 
ّ()الن شاطّالث اني:أ"أعرِبّالمفعولّبهّالموجودّفيّجملّالت مرين"ُأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيّوَّّ-ج

حَ   ة على آخره. : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ اهر   الفال 

حيَن: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنَّه  جمع مذك ر سالم.  الفال 
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ اهرة على آخره.:    الن اجحَ 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنَّه  جمع مذك ر سالم.:  الن اجحينَ 
 حة الظ اهرة على آخره.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفت :   المزاِرعَ 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنَّه  جمع مذك ر سالم.:  المزاِرعينَ 
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ل ه  إلى جمع المذك ر الس الم ِبزيادةمنصوًبافاعل، َوَيكون  المفعول به هو اْسٌم َيقع  عليِه فعل  ال  ، وأ حو 

 ياء ونون مفتوحة.
 



ّّ:الن شاطّالث الث

ْلهّإلىّجمعّالمذك رّالس المّ-أّّ ْنَّحَرَكَتُهُّثمََّّحو  ّوَّخطًّاَّتْحَتّاالسمّالمجرور،َّلو  ّ:َّضْعّداِئَرًةّحوَلّحرِفّالجر 

  الم عل ميَن.َسلَّْمت  على :   مِ المعل      *َسل ْمت            

ي  *َطَلَب الر جل  المساَعَدَة             ي اديَن.طَلَب الر جل  الم ساَعَدَة مَن :  ادِ الص    الص 

  المزاِرعيَن.: َهَرَب الل صُّ مَن  عِ المزارِ * َهَرَب الل صُّ         

 

، َوَيكون   : االسم المجرور هو اْسٌم يَ أكمْلّماّيْأتيّ-ب ل ه  إلى جمع المذك ر الس الم مجروًراقع  َبعَد َأحرف الجر  ، وأ حو 
 .ياء ونون مفتوحةِبزيادة 

 

ّ()الن شاطّالث الث:أ"أعربّاسَمّالمجرورّالموجودّفيّجملّالت مرين"ُأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيّوَّّ-ج

 آخره.الجار والمجرور متعل قان بالفعل" َسلََّم".: اسم مجرور بعلى وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على    المعل مِ 

 المعل ميَن: اسم مجرور بعلى وعالمة جر ه الياء ألنَّه  جمع مذك ر سالم. الجار والمجرور متعل قان بالفعل" َسلََّم".

ي ادِ   ".: اسم مجرور بمن وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على آخره.الجار والمجرور متعل قان بالفعل" طلبَ   الص 

ي اديَن: اسم مجرور بمن وعالمة جر ه الياء ألنَّه  جمع مذك ر سالم. الجار والمجرور متعل قان بالفعل" طَلَب".  الص 

 : اسم مجرور بمن وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على آخره.الجار والمجرور متعل قان بالفعل" َهَرَب".   المزاِرعِ 

 ياء ألنَّه  جمع مذك ر سالم. الجار والمجرور متعل قان بالفعل" َهَرَب".المزاِرعيَن: اسم مجرور بمن وعالمة جر ه ال

 

 103االستنتاجّفيّكتابّالقواعدّصّقراءةّ+  جمع المؤن ث الس الم"ثاِنًيا: م راجعة تصحيح "
ّ

  َتصحيح ِبطاقة " ِإعراب جمع المَؤن ث الس الم". َأو اًل:ّ

ل ّّاّيْأتيُّمحو اًلّالفاعلّإلىّجمعّالمؤن ثّالس الم،ُّمْنَتِبًهاّإلىَّحَرَكِةّاإلعراب:ُاْنُسْجّعلىّمْنواِلّمّ-أ :الن شاطّاألو 

.: َوَصَلِت        المعل مة  * َوَصَلِت    المعل مات 

 : .* حلََّقِت الط اِئَرة  في الجو   َحلََّقِت الط اِئرات  في الجو 

 : .* خاَفِت الس ي دة  مَن الل ص   خاَفِت الس ي دات  مَن الل ص 

3ّ

 على

 من

 من



ل(:)عرِبّالفاعلّفيّجملّالت مرين"ّأ"ُأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيَّواّ-ب ّالن شاطّاألو 

مَّة الظ اهرة على آخره.   المعل مة   : فاعل للفعل " َوَصَلْت" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ  

م ة الظ اهرة على آخره .  : فاعل للفعل" َوَصَلْت" مرفوع وعالمة َرفعه الض   المعل مات 

مَّة الظ اهرة على آخره.  الط اِئَرة   : فاعل للفعل " َحلََّقت" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ  

مَّة الظ اهرة على آخره. : فاعل للفعل " َحلََّقِت" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ  الط اِئرات 

مَّة الظ اهرة على آخره.   الس ي َدة   : فاعل للفعل " خاَفت" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ  

مَّة الظ اهرة على آخره. الس ي دات   : فاعل للفعل " خاَفت" مرفوع وعالمة رفعه الضَّ  

 

ّّأ_ُّاْنُسْجّعلىّمْنواِلّماّيْأتيُّمحو اًلّالمفعولّبهّإلىّجمعّمؤن ثّسالم،ُّمْنَتِبًهاّإلىَّحَرَكِةّاإلعراب:ّالن شاطّالث اني

 الفقيراِت.: ساَعَد الر جل    الفقيَرةَ * ساَعَد الرَّجل  

بيُّ  * تناَولَ  بيُّ التُّف احاِت.: الت ف اَحةَ الصَّ  تَناَوَل الصَّ

 ِاْشترى واِلدي السَّي اراِت.:  الس ي اَرةَ  * ِاْشترى واِلدي

ّ

ّالن شاطّالث اني(:)بهّالموجودّفيّجملّالت مرين"ّأ"ّعرِبّالمفعولاُأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيّوَّّ-ب

 فتحة الظ اهرة على آخره. : مفعول به منصوب وعالمة نصبه ال  الفقيَرةَ 

 الفتحة ألَنَّه  جمع مؤن ث سالم. الفقيراِت: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة عوًضا عن

 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ اهرة على آخره. التُّف اَحةَ 

 ن ث سالم.الت ف احاِت: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة عوًضا عن الفتحة ألَنَّه  جمع مؤ 

 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ اهرة على آخره.  السَّي اَرةَ 

 السَّي اراِت: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة عوًضا عن الفتحة ألَنَّه  جمع مؤن ث سالم.
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ّ:الن شاطّالث الث

ّّ:ثّالس الم،ُّمْنَتِبًهاّإلىَّحَرَكِةّاإلعرابُاْنُسْجّعلىّمْنواِلّماّيْأتيُّمحو اًلّاالسمّالمجرورّإلىّجمعّالمؤنّ أّ_ّّّ

    الر اِبحاِت.: َسلَّْمت  على الر اِبحةِ * َسل ْمت  على     

 ِخْفت  مَن الَكْلباِت.* خْفت  مَن الكلَبِة:    

 َوَقْعنا َعِن الشَّجراِت.عِن الشَّجرِة:  * َوَقْعنا   

 

ّالن شاطّالث الث(:)دّفيّجملّالت مرين"ّأ"عربّاسَمّالمجرورّالموجّوُأْنُسْجّعلىّمنواِلّماّيْأتيَّواّ-ب

 الجار والمجرور متعل قاِن بالفعل " َسل َم". الر اِبحِة: اسم مجرور بعلى وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على آخره.

 ".الر ابحاِت: اسم مجرور بعلى وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على آخره . الجار والمجرور متعل قاِن بالفعل " َسل مَ 

 الكلبِة: اسم مجرور بمن وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على آخره. الجار والمجرور متعل قاِن بالفعل " خاَف".

 الكْلباِت: اسم مجرور بمن وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على آخره. الجار والمجرور متعل قاِن بالفعل " خاَف".

 ظ اهرة على آخره. الجار والمجرور متعل قاِن بالفعل " َوَقَع".اسم مجرور بعن وعالمة جر ه الكسرة الالشَّجَرِة: 

 اسم مجرور بعن وعالمة جر ه الكسرة الظ اهرة على آخره. الجار والمجرور متعل قاِن بالفعل " َوَقَع".الشَّجراِت: 
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ّمَنّالس يرةّالذ اتيَّةّوالَغْيِريَّة.:ّثالثًا ّّمراجعةّمؤش راتّكل 

 
 

 

 

ّ

ّ

ّ
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ّاآلتيّقراءةُّمْتَقنة.ِاقّرّ:ّراِبًعا ّالن ص  ّّاِ 

ُفّمنّأبيّوأم يَّوُأختي.ّوَتَرعَرْعُتّفيّعاِئلٍةّتتأَلّ َّوَنشْأتُّّ.ّكبرت1983ُّبيروت"ّسنةّ"ُّولْدُتّفيّمدينةِّّّّّّّ
"ّسنةّالجامعةّاليسوعي ة"كملُتّمسيَرتيّالت عليمي ةّفدخلُتّمة"ّفيّبيروت.ّأالحكدخلُتّمدرسةّ"1986ّسنةّ

.ّواآلَن،ّصْرُتّطبيَبّقْلٍبّيهتمُّّبالمرضىَّوُيخف فُّّ،ّحيث2001ُّ ّمنّآالمهم.َّّتخص ْصُتّفيّالط ب 

العالية،ّوكيَفّأنسىّذكرياٍتُّحفَرْتّفيَّعْقليّوذهني.ّّكيَفّأنسىّطفوَلتيّالجميلةّال تيَّتميَّزْتِّبضحكتيّّّّّ
،ّيْضِرُبّالكرَةِّبَقَدِمِهّإلىّأعلىوكن اّنتسابُقّلنرىّمْنّسَّكاَنّفيّمْدَرَستيَّشجَرٌةّعاِلَيُةّاأَلغصاِنَّعريَضُةّالجذِع،ّ

َّأحَدَّأْصحابيّكانْتَّضْرَبُتُهّقوي ةًّ ،ّفحيَنّتخُرُجّالكرَةّمْنَّقَدِمِهَّتطيُرّإلىّالفضاِءَّوَتْبلُغّأعلىّالغصوِنّوَأذكُرَّأنَّ
عجاب.ّفيّالر بيِع،ّكن اّنمضيَّأجمَلّاألَّ الخالِق،ُّّمْنَدهشيَنَّأماَمّعظمةَِّفِرحيَنّّوّقفنوقاِت،ّفََّفَنْشهُقّفيَّدْهَشٍةَّواِ 

ّ"؟الط بيعةّفيّالر بيعَّأرَأْيُتمَّأْروَعّمْنّجمالونصرخ:ّ"

.َّوَصْلُتّإلى1993ّنيسان20ّّكيَفُّيْمحىّمْنّذاِكَرتيّتاريخّّوّّ ّالخامسّاألساسي  .ّكنُتّحيَنهاّفيّالص ف 
اِلُّفروَعهاّبالحبَّعهاّالَحبيبّبالفْأِس،َّوَربطواجذُّّْيحيطوَنّبالشَّجرِة،ّوَقْدّقطعوايَنَّرَسِةّباكرًا،ّفرَأْيُتّعاِملالمدّْ

حوَلّالش جرةَّتْجريّفيّّها.َّوَقْفُتُّمَتجم ًداّفيّمكانيَّوَقْلبيَّيْخفُقِّبُقوٍَّة،ّوراَحْتّذكرياتيّالجميلةُّنوَأخذواَّيْجِذبّو
طفولتنا؟ّوكيَفُّيْمكُنّإِلنساٍنّمهماَّبَلَغّمَنّ:ّ"تدوُرّفيّرأسيّ،ّوتساؤالٌتّكثيرةذهنيَّسريَعةًّ لماذاُّتْقَطُعَّشَجَرةُّ

ّالَقْسَوِةَّأْنَّيقضَيّعلىَّشَجرةّراِئعة؟"ّ....ّ

َوَقْدّصْرتّفيّالعقِدّّ،ٍةّفيَّقْلبي،ّوماّزلُتّحت ىّاليومفيّذلَكّاليوم،ُّعْدُتّإلىّبيتيَّحزيًنا،ّوأناَّأْشعُرِّبغصَّّّّّ
ّلعمِر،َّأحزُنّكلَّماّتذكَّْرُتّكيَفَّقطعواّهذهّالشَّجرة.ّمنّاّالر ابع

ّ

 ِاْضَغْط على الر ابِط الموجود َأماَمَك واْخَتِر اإِلجاباِت الم ناِسَبة. :ّخاِمًسا

https://forms.gle/hrX3ijPjZMUW9jLk6 

 

 19ار الجمعة الواقع فيه ملحوظة:  ال ي ْمِكن  الد خول إلى هذا الر ابط واإِلجابة عِن اأَلسِئلة َقْبَل نه
ة   الم ْقِبلة ِلم راجعة الن واتج المطلوبة.   zoomحزيران، َوَست َخصَّص  ِحصَّ
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