
 

عداد: إعمل من                        

 مساعد بيداغوجي(لطفي بلحاج علي  :السيد(                  

 معمر بوزيد) معلم تطبيق اول( يدالس :  

 عبدهللا مرزوق )معلم تطبيق(: يدالس    

 
  االسم المعرف باإلضافة-1

 يعرف االسم النكرة اذا اضيف الى ضمير )شارعنا(
 او الى اسم معرفة )سجل الوالدات(

 او الى اسم علم )بيت علي(
 : )يعوض اسما مجرورا( ضمير الجر -1

 كون وظيفته  : ت
 فتحت كتابها :اذا اتصل باسم             مضاف اليه  *
 اذا اتصل بحرف جر : يئس منه                 مجرورا  *

 ا منصوبايعوض اسم : ضمير النصب -2
 تكون وظيفته مفعوال به  اذا اتصل بفعل : كلمني

 م ناسخ   اذا اتصل بناسخ : انكم مجتهدونسا تكون وظيفته 
 :نصب االفعال المضارع بــ ت     : المضارع المنصوب -3

 حتى / اذن -أن / لن / كي  
 بأن مضمرة  بعد:

 ذهبت السبح        الم التعليل : 
 فتفوز .تدرب            فاء السببية

 ب الوظيفةتكلم و تكتالمعية :     .ا واو
 أفوزاو  أتدرب)بمعنى الى(   :   او 

الناهية/الم االمر  و اخرى تجزم فعلين من  جزم المضارع بــ : لم/لما/الي : المضارع المجزوم -4
 مهما/متى/ايان/اين/انى حيثما/كيفما/أي

 
 

 الخمسة  األفعال
 :كل فعل مضارع اتصلت به 

 الف االثنين   تكتبان   يكتبان*
 واو الجماعة  تكتبون / يكتبون *
 باء المؤنث المخاطبة انت تكتبين*
 يوت النونعالمة رفعها ث -
 عالمة جزمها و نصبها حذف النون  -
 

 زم و الفعل المتعد::الالفعل ال
 وصل المسافر   :              عله االذي يكتفي بفالفعل الالزم هو    
 ويكون ال يكتفي بفاعله   اما الفعل المتعدي فهو الفعل  الذي  

 :أرضى الرجل أمه.متعد الى مفعول  -
 الى مفعولين :أعطى هللا االنسان عقال. -
 ناجحا.الى ثالثة :اعلمتك زيدا -

 الفعل المبني للمجهول:
 والعد      زمه  الذي لم يعرف فاعله          

 نائب فاعل فعل مبني للمجهول                        

98716894رقم الهاتف  لالستفسار    

بتدائيةخالصة  دروس المرحلة اال  

 



 
 التعجب:

 ) الربيع مفعول به( اجمل الربيع     ما 
 خبر )جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر(      مبتدأ
 

 :  الفاعل
 يكون :

 الحقظاهرا : انتصر  ااسم*
 الذي فازاسما موصوال : وصل *
 البطل غرور العدو هذا اسم اشارة : حطم *
 انامنفصال : ما تفوق اال  اضمير*
 عن ارضي تضميرا متصال : دافع*
 ولم يعد 0ضميرا مستترا : سافر*

 انك وفيمصدرا مؤوال : يعجبني *
 
 

 المبتدأ و الخبر
 المبتدا يكون  : 

 اسما مفردا البحر هائج*
 ضميرا منفصال : انت مجد*
 اسم اشارة : هذا الطالب ذكي*
 مصدرا مؤوال : ان تضحي في سبيل الوطن خير لك *
 

 المفعول به
 تي المفعول به :أي
 ظاهرا : كرمت الدولة االبطال ااسم*
 متصال : قدرتك الجتهادكضميرا *
 ضميرا منفصال : اياك اقصد  )مقدم(*
 اسما موصوال : كافأت من تفوق*
 اسم اشارة : اقدر هذا الرأي*
 مصدرا مؤوال : اتمنى ان تتفوق*
 

 ألجلهالمفعول 
 احتراما للعمالوقفت 
 للتعلمسافر 

 :  المفعول معه
 عني )مع(ياتي بعد " واو " بم

 البحر ركض المتسابقون و شاطئ
 : هيالمفعول ف

 سافرت صيفا  )للزمان(
 جلست تحت الشجرة )للمكان(

 
 الحال 

 راكضا            الولدجاء 
 حال                 صاحب الحال 

 
 () الحال جملة فعليةيركضجاء الولد 

 )الحال جملة اسمية(   هو يركضجاء الولد و 
 



 الضمائر المنفصلة
 هن –هم  –هما  –هي  –هو  –انتن  –انتما  –انت  –انت  –نحن  –: انا  ضمائر الرفع المنفصلة*
 اياك –اياي  ضمائر النصب المنفصلة :*
 

 الضمائر المتصلة
 ضمائر الرفع المتصلة :*

 درست 
 درسنا
 درسوا
 درسن
 ادرسي

 ضمائر مشتركة بين النصب والجر*
 جارك  -اكرمك   –صديقي 
 صديقها    -صديقه  

 مشتركة بين الرفع و النصب و الجر :  نا  : ولدنا 
 يسمعنا   ينادينا                               

 : الهمزة المتطرفة 1الدرس 

 تكون الحركة قصيرة او طويلة  -1
 ـــ( -الكسرة ) –( ــــالفتحة  ) –( والحركات القصيرة : الضمة  )*
 ـا (   الكسرة + الياء ) ـــيـــ(الفتحة + ألف )  واو  ) ــــو( الحركات الطويلة : الضمة  + *

 :تكتب الهمزة حسب حركة الحرف الذي قبلها دون اعتبار حركتها -2
 ترسم على السطر اذا كان قبلها  - أ

 حركة طويلة :  ـــاء : سماء 
 وء : سوء                        

 ـــيء: مليء                       

 حرف ساكن : ـــ بطء 
 لى االلف اذا كان قبلها فتحة قصيرةترسم ع - ب

 مثال : ــــأ : بدأ
 ترسم على الواو اذا كان قبلها ضمة قصيرة  - ت

 مثال : ــــؤ : جرؤ
 ترسم على الياء اذا كان قبلها كسرة قصيرة - ث

 مثال : ـــئ : ملئ
 

 : الهمزة المتوسطة 2الدرس 

 ترتيب الحركات من االضعف الى االقوى كما يلي :  -
 ـــ    <   -   <    و      0 -

 او حركة الحرف الذي قبلها  حركتهاترسم الهمزة المتوسطة حسب  -
 رة(  اذا كانت مكسورة : سئمالهمزة المتوسطة على الياء )النب ترسم-1

 او ما قبلها مكسور :  ذئب    

 اذا كانت مضمومة و ليست قبلها كسرة : تؤومترسم على الواو :*-2
 كان ما قبلها مضموما وليست مكسورة : سؤالاذا *                     

 اذا كانت مفتوحة وليست ما قبلها ضمة او كسرة : مسألة ترسم على االلف -3
 بفتحة و لم تكن هي مسكورة او مضمومة : سأل مسبوقةاذا كانت   

 تكتب على السطر : اذا كانت مفتوحة وقبلها فتحة طويلة : تفاءل-4
 طويلة : مقروءةاذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة 

 
 
 


