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 ػزَزحٍ انخهمُرة ، ػزَزٌ انخهمُر :

ما َخضمىً مه  حىجزأي بخسكُز وحقس ، ػهُك أن  ه انصسفدزس انممىىع من دػما وحثبُخاوضغ بُه َدَك 

 . ٍمقسز اندزاسانبكم مسؤونُت ، واوخظس مىا أوشطت أخسي فٍ دزوس مه  حمازَه

  .ف انممىىع مه انصسفحؼسَ

  :خُهاِحُ خُهانجمه حأمم

ٌ   ػمس   ػٍ هللا سضٙ ـ   .ٔػصًا

 "أبابُم   طٛشا ػهٛٓى ٔأسعم :"ذؼانٗ لال ـ
********************************** 

يغ أٌ انرٍُٕٚ يٍ خصائص االعى، ٔأَٓا  ،عرالدظ أٌ كهًح ػًش غٛش يَُٕحٗ ًهح األٔنإرا ذأيهد انجـ 

انًًُٕع )ْٕ ٚجش تانكغشجٍُٕٚ ٔال أٌ االعى انز٘ ال ٚهذمّ ذ يجشٔسج تانفرذح انُائثح ػٍ انكغشج، ٔيٍ ُْا َؼهى

  .(يٍ انصشف

  أٌ كهًح أتاتٛم نى ذٌُٕ ْٙ األخشٖ. جذذَٙ انًصال انصاذأيهد ٔإرا ـ 

 ج:أسخىخ

 شِ، ٔٚجش تانفرذح َٛاتح ػٍ انكغش.رٍُٕٚ فٙ آخٚمثم انال  االعى انز٘  انًًُٕع يٍ انصشف ْٕ

                      **************************************  

 واحد أو نسببُه( )َمىغ االسم مه انصسف نسبب مخً َمىغ االسم مه انصسف؟ 

 :: انممىىع مه انصسف نسبب واحدانىىع األول

 حأمم األمثهت اِحُت:

 جًٛهح. مساجد  فٙ انًذُٚح     -    

 َائٛح. صحساء  ذاِ انثطم فٙ     -    

 سائؼح. ذكسيٚا نٓا يٍ     -    

 إيا ْزِ انكهًاخ يٍ انصشف، فهٍ َجذ رنك انؼاسض إال عثثا ٔادذا يرًصال غإرا تذصُا ػٍ انؼاسض انز٘ يُ

صٛغح يُرٓٗ انجًٕع ْٙ كم جًغ ذكغٛش جاء تؼذ  -جذ( ) يغافٙ كَٕٓا اعًا ػهٗ ٔصٌ يُرٓٗ انجًٕع 

َٛس انًًذٔدج) صذشاء(، أٔ خرًد تأنف انرأ ، أو- دشفاٌ، أٔ شالشح دشٔف ٔعطٓا ٚاء عاكُح أنف انجًغ فّٛ

 أنف انرأَٛس انًمصٕسج )ركشٖ(.

 

 عثما

 

 

 تعليمية تعلمية عن بُعد أنشطة دروس و

 .استمرارية الدراسة  لضمان

 ثانوي إعدادي  الثالثة المستوى: 
 المادة: اللغة العربية   

 9102/9191الموسم الدراسي :
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 أسخىخج:

كاٌ ػهٗ ٕسج، أٔ ًُٚغ االعى يٍ انصشف نغثة ٔادذ إرا كاٌ فٙ آخشِ أنف انرأَٛس انًًذٔدج أٔ انًمص

 صٛغح يُرٓٗ انجًٕع.

 حقىَم  :

 انخانُت: ححج انكهماث انممىىػت مه انصسف نسبب واحد فٍ انكهماث خطاضغ  1

 دًشاُء    -ػظًٗ    -  ذاليزج  -يؼانُى    -أدًذُ    -يصاتُٛخ   -

*********************************************               

 ُهىىع مه انصسف نسبب: انممانىىع انثاوٍ

 :االسم انؼهم*

 حأمم انجدول انثاوٍ:

 دضش يٕخـ 

 تٛد نذىـ 

 تؼهثكـ 

 أدًذ -

 ٚشكش -

 ٚضٚذ -

 ػصًاٌ -

 سيضاٌ -

 ػًشاٌ -

 طهذح  -

 ػائشح -

 صُٚة -

 إعذاق -

 ٕٚعف -

 ٚؼمٕب -

 ُػًش -

 ُصفش -

 ُصدم -

انؼهًٛح  -

ٔانرشكٛة 

 انًضجٙ.

انؼهًٛح ٔٔصٌ  -

 انفؼم.

انؼهًٛح ٔصٚادج  -

 أنف ٌَٕٔ

انؼهًٛح  -

 .ٔانرأَٛس

انؼهًٛح  -

 ٔانؼجًح.

انؼهًٛح  -

ٔانؼذل تّ ػهٗ 

 ٔصٌ فؼم.

را تذصُا انؼاسض انز٘ يُغ ْزِ انكهًاخ يٍ انصشف، َجذ عثثٍٛ: انؼهًٛح ٔشٙء آخش. ٔإرا ذرثؼُا أيصهح إ

 انجذٔل َجذ انذاالخ اٜذٛح:

 ٗ.) يؼذ ٚكشب( كًا فٙ انخاَح األٔن يشكثا ذشكٛثا يضجٛا كاٌ إرا -

 ) ٚصشب(، انخاَح انصاَٛح. إرا كاٌ ػهٗ ٔصٌ انفؼم -

 )نثُاٌ، طٓشاٌ، عشداٌ(، انخاَح انصانصح. إرا كاٌ يخرٕيا تأنف ٌَٕٔ -

فٙ )فاطًح، نٛهٗ(، كًا  )صُٚة، يشٚى( أٔ نفظا ٔيؼُٗ ( أٔ يؼُٗ)صكشٚاء، أعايح إرا كاٌ يؤَصا نفظا -

 انخاَح انشاتؼح.

 )إتشاْٛى، إعًاػٛم(، انخاَح انخايغح. إرا كاٌ أػجًٛا -

ُْثم( ٔال ػهٗ ٔصٌ فُؼ مإرا كاٌ يؼذ - ، فكم ػهى ػهٗ ٔصٌ فُؼ م يًُٕع يٍ انصشف ٔكاٌ )لُضح، 

فٙ انخاَح ػايش(شى ُػذل ػٍ رنك إنٗ ٔصٌ فُؼم ألَّ أخف. كًا  )لاصح،ػهٗ ٔصٌ فاػمأصهٓا 

 انخايغح.

    أسخىخج: -
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أٌ ٚكٌٕ  –أٌ ٚكٌٕ ػهٗ ٔصٌ انفؼم  -ًُٚغ انؼهى يٍ انصشف فٙ عرح يٕاضغ: أٌ ٚكٌٕ يشكثا ذشكٛثا يضجٛا

أٌ ٚكٌٕ ػهٗ  –دشف أٌ ٚكٌٕ أػجًٛا صائذا ػهٗ شالشح أ  -أٌ ٚكٌٕ يؤَصا  –يخرٕيا تأنف ٌَٕٔ صائذذٍٛ 

 .ٔصٌ فُؼ م

 حقىَم  : 

 .مىاسب واشكهً  مه  بؼ   اقص فٍ انجمم اِحُتأكمم انى-1

 ..... ٚغاػذِ.................. تثُاء انكؼثح، ٔكاٌ اتُّ ...................لاو َثٙ هللا -

 . انشاشذٍٚ......................... ٔشانصٓى....................... اَٙ انخهفاءش -

 ......................... أو انًؤيٍُٛ انذذٚس ػٍ سعٕل هللا. سٔخ   -

 ممىىػا مه انصسف: ػهماكىن جمهخُه فٍ كم واحدة مىهما  -2

 .........................................................................انؼهًٛح ٔانرأَٛس: .....................-

 انؼهًٛح ٔٔصٌ انفؼم: ..........................................................................................-

**********************************************              

  انصفت*

 يم األيصهح اٜذٛح:ذأ

 .د  أسىأضؼُد لهًا نَّٕ  -

.ألثم انشجم  -  ػطشان 

 .مثىً  مثىً ألثم انراليٛز  -

 .خس  أ  لال ذؼانٗ: فًٍ كاٌ يُكى يشٚضا أٔ ػهٗ عفش فؼذج يٍ أٚاو  -

 ذالدظ أٌ انصفح ذًُغ يٍ انصشف نغثثٍٛ فٙ األدٕال اٜذٛح:

 عٕداء -أعٕد :الء( يصمؼ  يؤَصّ )ف   م( انز٘فؼ  صفح نهًزكش ػهٗ ٔصٌ )أ   -

 ػطشٗ –ػطشاٌ  :هٗ( يصمؼ  الٌ( انز٘ يؤَصّ )ف  ؼ  صفح نهًزكش ػهٗ ٔصٌ )ف   -

ف   - ؼم( يصم: صفح ػذدٚح ػهٗ ٔصٌ )فُؼ ال( يصم: أداد، شُُاء، شاُلز......إنٗ ُػشاس، أٔ ػهٗ ٔصٌ )ي 

 شش......إنٗ يؼ  هسُٗ يص  يٕدذ يص  

، ْٔٙ جًغ أُخشال صفح ٔادذج ْٔٙ أٔ كاَد صفح ػهٗ ٔصٌ )فُؼم(، ٔنٛظ فٙ انهغح انؼشتٛح إ -

 نكهًح)أُخشٖ(، كًا فٙ انًصال انشاتغ.  

 أسخىخج: -



4 

 

أٌ ذكٌٕ صفح نًزكش ػهٗ ٔصٌ أ ف ؼم انز٘ يؤَصّ ف ؼ الء -ذًُغ انصفح يٍ انصشف فٙ شالشح يٕاضغ:  -

أٌ ذكٌٕ صفح يؼذٔنح ػٍ ٔصٌ آخش، ْٔٙ  –ؼ هٗ أٌ ذكٌٕ نهًزكش ػهٗ ٔصٌ فؼالٌ انز٘ يؤَصّ ف   –

ف ؼم، أٔ صفح ػهٗ ٔصٌ فُؼ م.إيا   نألػذاد ػهٗ ٔصٌ فُؼال ٔي 

 حقىَم  : -

 تٍٛ عثة أٔ عثثٙ انًُغ يٍ انصشف فٙ انكهًاخ اٜذٛح: -

 انغثثاٌ  أٔ   انغثة  انًًُٕع يٍ انصشف

 ػصًاٌ -

اط -  ً  ُخ

 يصاتٛخُ  -

 ٚضٚذُ  -

 

************************************************** 

 إسقاط ػهت انمىغ مه انصسف:*

  الحظ األمثهت اِحُت:-

- .  ٔجذ انصٛاد انض ةَّ فٙ صذشاء 

 .ٔجذ انصٛاد انضة فٙ انصذشاء   -

 .انًغشب ٔجذ انصٛاد انضة فٙ صذشاء   -

خ تانفرذح انُائثح ػٍ انكغشج. ٔفٙ شَّ فٙ انجًهح األٔنٗ ٚرثٍٛ أٌ كهًح صذشاء يًُٕػح يٍ انصشف، ٔأَٓا جُ 

كغشج انظاْشج، ٔأٌ انؼهح فٙ رنك دخٕل ال ػهٛٓا، ٔفٙ انجًهح انصاَٛح َالدظ أٌ كهًح صذشاء جشخ تان

) صذشاء ( لذ اَصشفد أ٘ نى ذؼذ يًُٕػح يٍ  ظنذانرٍٛ َمٕل إٌ نففٙ ْاذٍٛ ا.  انًصال انصانس ذًد إضافرٓا

  .انصشف

 حقىَم  :

 األسماء انممىىػت مه انصسف مصسوفت مغ شكهها:اجؼم  -1

 سائؼح: ............................................................................................ دذائكذُضْد فٙ  -

 : .................................................................................................جٕػاٌإنٗ أدغُد  -

 يؼذٔدج: ..................................................................................... تذساْىالرُٛد انكراب  -

 

 


