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 ػشٚشتٙ انتهًٛذج ، ػشٚش٘ انتهًٛذ :

، ػهٛك أٌ تُجشْا تكم  انتؼجةفٙ درص أسهٕب َضغ تٍٛ ٚدٚك يجًٕػح يٍ انتًارٍٚ انداػًح نًكتسثاتك    

 . ًٙقزر اندراسانيسؤٔنٛح ، ٔاَتظز يُا أَشطح أخزٖ فٙ درٔص يٍ 

  .انتؼجة بذكٛز تأسهٕت

  :تٍٛاٜتٛ تٍٛانجًه تأيم

   ! الطثٍؼح   أجول   ها ـ

   ! تالطثٍؼح أجول   ـ
********************************** 

(اشرقرا هي الفؼل  و أفعْل به( ) ما أَْفعَلَ بصيغتين الطبيعة جمال من  أننا تعجبناتالحظ   . الوثٍش لإلػجاب ) جُول 

الرؼجة: ُْ شؼْس داخلً ذٌفؼل تَ الٌفس سلثا أّ إٌجاتا إصاء شخص أّ حٍْاى أّ شًء ّلَ صٍغراى أٌفتستُتج 

 .قٍاسٍراى ها أفؼل ّ أفؼل تَ

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

 صٛاغح فؼم انتؼجة 

 : طزٚقح انًثاشزج: انانُٕع األٔل

 :تأيم انًثانٍٛ أػالِ

هرصشف،  هثثد، إرا ذأهلد فؼل الرؼجة فً الوثالٍي السالفٍي، سأٌرَ هي فؼل)جول(، ُّْ فؼل ثالثً، ذام،    

ؼل ساؽ لك أى ششّط إرا ّجذخ فً فال. ُزٍ هثًٌ للوؼلْم، لٍس الْصف هٌَ ػلى ّصى أفؼل، قاتل للرفاّخ

 أفؼل تَ ( أّ -ذصْؽ هٌَ هثاششج) ها أفؼل

 أستُتج:

 اسن الرفضٍل.صٍاغح ٌصاؽ الرؼجة هي الفؼل هثاششج هي كل فؼل اسرْفى جوٍغ ششّط 

*********************************************               
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 صٛاغح انتؼجة تطزٚقح غٛز يثاشزج: انُٕع انثاَٙ

 تأيم انجدٔل انثاَٙ:

 َٕػّ انفؼم انًتؼجة يُّ صٛغتّ ٕب انتؼجةأسه

 !انًهٓٗ  يا أشدَّ اسدحاو   -

  !  انشرع يا أشدَّ خضزج   -

 !   انثز٘ء ؼاقة  يا أقثح  أٌ ٚ   -

 يصدر +يا أفؼم  -

 يصدر +يا أفؼم  -

 يصدر يؤٔل+ يا أفؼم  -

 اسدحى -

 خضز -

 ٚ ؼاق ة -

 غٛز ثالثٙ -

 دال ػهٗ نٌٕ -

 ٕلٓيثُٙ نهًج -

 

ها  –ها أفؼل ) ها أشذ  حأى صٍغ هثلح الْاسدج فً الجذّ،، ذالح الوالحظح فً األ إرا دققد

لٍسد الغاٌح الرؼجة ف ،تل ّسدخ كوساػذاخ،رؼجة هٌَ لن ذشرق هي ًفس الفؼل الزي ٌشاد ال قثح ( أ

 .، خضشج الضسع، هؼاقثح الثشيء(م الوقِىدحاهي فؼل)شذَّ ّقثح(، ّلكي الغاٌح ًُ الرؼجة هي)اص

شقد ششطا هي الششّط الساتقح فً الطشٌقح ٌُؼاقة ( خ -خضش -ى األفؼا،) اصدحنإّحٍث   

، أصثح هي الضشّسي الوشّس إلى الطشٌقح اسن الرفضٍل صٍاغح الوثاششج، ّالرً ًُ ًفسِا ششّط

 .غٍش الوثاششج

ذْصلٌا إلى  أفؼل،ّصى إرا كاى الفؼل غٍش ثالثً، أّ ًاقصا،أّ كاى الْصف هٌَ ػلى  أستُتج: -

 ، ّأذٌٍا تؼذ رلك توصذسٍ صشٌحا.تَ ًّحُْوا الرؼجة هٌَ توا أشذ أّ أشذد

ًّحُْوا (  ـت ها أشذ ّأشذد)الرؼجة هٌَ ب ًصْؽإرا كاى الفؼل هثٌٍا للوجِْ،، أّ هٌفٍا  -

 ٍ هؤّال.توصذس هرثْػا

     

 : ٔدػــــــــــــــــــى تقٕٚى 

 :صغ انتؼجة يٍ األفؼال اٜتٛح تصٛغتّٛ انقٛاسٛتٍٛ -1

 ................................................................طا، صهُي الْتاء ...................................... -

 ً فغ  الركٌْي ............................................................................................................ -

ُخن الٌَّفق .................................................. -  .........................................................ض 
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 :كٌٕ جًهتٍٛ نهتؼجة ٔفق انًطهٕب -2

 : ..............................................................................................طشٌقح هثاششجت -

 .........................................................: .................................طشٌقح غٍش هثاششجت -

 :إػزاتا تايا أػزب انجًهتٍٛ اٜتٛتٍٛ -3

 ! ها أّسغ  األهل   -الٌوْرج األّ، : -

 ها .....................................................................................................................

 غ .....................................................................................................................أّس

 األهل ....................................................................................................................

 ! أقثح  تالثخل -ً:الٌوْرج الثاً

 : .........................................................................................................................أقثح  

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

..تالثخل:......................................................................................................................

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

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

 


