
 

 تموٌم عم ود

مراجعة سرٌعة للدروس اللغوٌة التً سبق  ستجد فً هذا الملف)ة( المتعلم  عزٌزتً األهداف: عزٌزي

الضمائر المتصلة  -الضمٌر البارز والمستتر -العلم -ودرستها منذ بداٌة األسدوس الثانً) النكرة والمعرفة

 91وسنوافٌك ٌوم الخمٌس  والمنفصلة(، باإلضافة إلى تطبٌقات كتابٌة قصد التحقق من الفهم واالكتساب.

 مارس بدلٌل التصحٌح لتدعم تعلماتك.

 المعرفة النكرة و                        :األولالدرس                

أن النكرة هً كل اسم ٌدل على شًء غٌر  ،فً درس النكرة والمعرفة )ة( المتعلم عزٌزتً تعرفت عزٌزي     

حٌوان، و تنمسم إلى  ، بٌنما المعرفة كل اسم ٌدل على شًء معٌن من شخص أو نبات أو) شائع الداللة(معٌن

النكرة  -األسماء الموصولة -أسماء اإلشارة -باإلضافةالمعرف  -الضمائر  -لبأالمعرف  سبعة أنواع وهً:

 .أسماء العلم -المقصودة

 :تمارٌن تطبٌمٌةدعنا ننتمل إلى  ،بناء على هذا الفهم

 اقرأ النص قراءة متأنٌة: -

، والمتاعب محفوف بالمخاطر ألنه طول النفس والصبر إلىسباق المسافات الطوٌلة ٌحتاج  إن النص: ٌا عداء  

 لفوز.جل افجدد عزمن أل

 ما ٌلً:لنص استخرج ابعد لراءتن  -1

 األسماء النكرة: - أ

-............................................................................................................ 

 األسماء المعرفة المختلفة مع تحدٌد أنواعها: -ب

 انوعه المعرفة اءسماأل

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 ٌتعلك بطرق تحوٌل االسم النكرة إلى معرفة. ،آخر سننتمل إلى سؤال )ة(،المتعلم عزٌزتً واآلن عزٌزي

 :لممكنةق اكلمة معرفة بالطر إلى "عداء"حّول كلمة  -2

-............................................- ............................................ 

-................................... 

 بكلمة معرفة مناسبة: اآلتٌةالفراغ فً الجمل  امآل -3

 .........................السلٌم فً ..........................السلٌم -

 خصمه.فاز فرٌك...................على  -

 ٌا ..............................اصمد. -

 عمر هو...........................فاز فً المسابمة. -

 

 

 

 

 معهد تحكمه قيم

 

دروس وأوشطة تعليمية تعلمية عه بعد لضمان استمرارية 

 الدراسة

ثاوىٌ إعدادٌ ًالمادة: اللغة العربية            المستىي: السىة األول  

  



 

 

 اسم العــــــلم                     الدرس الثانً: 

 

معرفة من المعارف، ٌسمً واحدا  س السابك أن اسم العلمرفً الد)ة( المتعلم  عزٌزتً عرفت عزٌزي

، حٌث مسماهنبات...، وٌمسم حسب معٌارٌن اثنٌن: األول حسب  -حٌوان -بعٌنه من أفراد جنسه: شخص

 اسم وكنٌة ولقب.ٌنمسم إلى 

والثانً: حسب لفظه وٌنمسم إلى مفرد) ما تركب من كلمة واحد( ومركب )ما تركب من كلمتٌن أو أكثر( 

 .مركب مزجً -مركب إسنادي -مركب إضافًره إلى وٌنمسم هذا األخٌر بدو

 اآلن عزٌزي عزٌزتً المتعلم )ة( الرأ األسئلة بتمعن ثم أجب:

 .امركب  ا والثانٌة علمامفرد اعلم جملتٌن تتضمن األولى هات -1

- ...................................-  ..................................................... 

 وإسنادٌا. ازجٌا و مضافٌإ:  علما مركبا تركٌباعلى التوالً تتضمن  ثالث جملركب  -2

- ...................................... .......................... 

-................................................................ 

-.............................................................. 

 : ترتٌب العلممراعٌا لاعدة  اآلتٌة األعالمرتب  -3

 .........................: .........................الحضرمً -أبوزٌد -عبد هللا -

 ........:.....................................................محمود -دروٌش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الضمٌر البارز و المستتر                :الثالث الدرس     

معرفة من المعارف، وهو اسم  الضمٌرفً درس النكرة والمعرفة أن  عزٌزي عزٌزتً المتعلم )ة(،تعرفت 

 ، بغرض اختصار الكالم وتفادي التكرار.مخاطب أو متكلم أو غائبمعرفة مبنً ٌدل على 

 أجل تثبٌت المكتسبات دعنا ننتمل إلى تطبٌمات كتابٌة: ومن

 الضمٌر المستتر فٌما ٌلً: بٌّن -9

 ...........................................................................:..........على فعل الخٌر أساعد   -

 ..................................:.................................................األجٌالفً تكوٌن  تساهم   -

 ..................................................................احفْظ دروسن:........................... -

 ..................................................:.................................الفمراء والمحتاجٌن ساعد  -    

 أعرب الضمائر المستترة فً الجمل التالٌة كما هو مبٌن فً المثال األول: -2

 

 

 :أعرب ما ٌلً:  احفظ نقودك من التبذٌر -3

 ....................................احفظ:....................................................................

 

 ن:........................................................................................................نمود  

 

 من :...........................................................................................................

 

 ............................................................................التبذٌر:...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعراب الضمٌر المستتر الجمل

 مستتر تمدٌره هو الفاعل ضمٌر و المطار ٌتأخر عن موعد الوصول -

  التلمٌذة المجتهدة تنجز واجبها-

  تنتهً اآلن المباراة -



 

 

 

 ةو المنفصل ةالمتصلالضمائر                  الدرس الرابع:         

 

بالكلمة تعرفنا فً الدرس السابك على الضمٌر البارز والمستتر، واآلن مع معٌار آخر للتصنٌف وهو االتصال 

 .ٌتعلك األمر بالضمٌر المتصل والمنفصل. )انظر دفتر الدروس والكتاب المدرسً( عنها؛أو االنفصال 

 فهٌا بنا نطبك ما اكتسبناه داخل الفصل:

 وحدد الضمٌر المنفصل الخاص بالرفع والخاص بالنصب: اآلتٌة األمثلةالحظ  -9

 ......................................................................: .وإٌاهم نحترمكمنحن  األبناءال تسبوا  -

 : .......................................................................................إٌاه عالج الطبٌب -

 .............................: ..............................................أنتم وآباؤكم تحبون الخٌر للجمٌع -

 :..............................................................نحن نعرف مدى حرصكم على تمبل النصائح -

 :اإلعرابواستخرج منها الضمائر المتصلة وبٌّن محلها من  األمثلة_ اقرأ 2

 محلها من اإلعراب الضمائر المتصلة الجمل

أنت وأخون عن أعمال الخٌر  ابحث -
 ال صادلا فً كل األحوال.وْ  ل  وال  ول  

  

   ٌا فتاة احترمً صدٌماتن. -

ٌا فتى كنت لد وعدتنا بالجد واالجتهاد  -
 فال تخلف وعدن لنا اآلن.

  

لنساء حمهن فً التعبٌر عن ا أعطوا -
 رائهن.آ

 دون مالحظاتن وال تتركها تضٌع. -

  

 

نون  –واو الجماعة  –ثالث جمل تشتمل على ضمائر متصلة خاصة بالرفع: ) ألف االثنٌن  كون -3

 النسوة(

-........................................................................................................... 

-.......................................................................................................... 

-.......................................................................................................... 


