


الصف الخامس

:مراجعة
مراجعة 

أخالق وفضائل: الوحدة األولى



الصف الخامس

بسم اهلل الرمحن الرحيم

:مراجعة:الموضوع 
:مراجعة الوحدة األولى

( .اسم التفضيل + النداء : ) األسلوب اللغويأخالق وفضائل

( .جمع المذكر السالم ) الصنف اللغوي 

( .الهمزة المتوسطة على األلف ) الظاهرة اإلمالئية 

(.ية رفع المبتدأ والخبر بالعالمات الفرع) الوظيفة النحوية 



رياتباستخدام إستراتيجية شريط الذك المدخل 

نص االستماع

أخالق المؤمنين: نص الفهم القرائي

يلاسم التفض+ أسلوب النداء : األسلوب اللغوي

االستراتيجية القرائية

جمع المذكر السالم: الصنف اللغوي

الهمزة المتوسطة على األلف: الظاهرة اإلمالئية

يةرفع المبتدأ والخبر بالعالمات الفرع: الوظيفة النحوية

خط النسخ : الرسم الكتابي

من أصادق ؟ : النص الشعري

الشفهي + التواصل الكتابي 



.اتقوا هللا ـناسالـها أيـيـا/ 1

مـثـال

.ذاكر دروسك محمديـا/ 2

المنادىحرف النداءالمنادىحرف النداء



الصف الخامس

خريطة ذهنية
أسلوب النداء

(يا) بعد حرف النداء ( أي ) يجب استخدام ( ال ) عندما يكون المنادى في أوله 

(.يا ) : أشهر حروفه

المؤنثالمذكر

أَيُّها

.طلُب اإلقبال من المخاطب أو تنبيهه

.الةالمسلم قم للصأَيُّها يا: مثل

هاأَيَّتُ 

.لصالةالمرأة قومي لأَيَّتُها يا: مثل

(منادى ) يسمى ( يا ) ما بعد حرف النداء 



.من السيارة أسـرعالطائرة 

مـفـضـل عـلـيـهـلاسم تـفـضـيـلُمـفَـض  



الصف الخامس

خرائط المفاهيم
لاسم التفضي

.فةهو اسم يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن اآلخر في هذه الص

(أَْفعَل ) : وزن اسم التفضيل

أركان جملة التفضيل 

لحفاةمن السأَْسَرع األرنب 

فاةالسلح: مفضل عليهَرعأَسْ : اسم التفضيلألرنبا: الُمفَضَّل



ركا هو اسم يدل على أن شيئين اشت

في صفة و زاد أحدهما على اآلخر 

.في هذه الصفة 

.وزن أفـعـل على –1

.قابل لـلـتـفـاوت –2

.من خالد أكـرممحمد -

.من القطار أسـرعالطائرة -
.طالب ذاكـر دروسك يا-

؟الكتاب معـك هل-

يلاسم التفض

أكملي المخطط التالي 

:الحـقـائق * :التعـريف * 

:مثال غـير دال * :مثال دال * 



مالحـظـة
+مذكر عاقل +يجب أن يكون اسم * 

.( حمزة )خالي من تاء التأنيث 

.مع الجمع دائًما لألسماء ، األفعال ال تج:تذكر* 

:

{ين المسلمـ-ون المسلمـ} -:مـثـال * 

.ونالمسلمون متعاون-

.ينَ شاهدت المسلم  -



تدلهناك الكثير من الكلمات الانتبه

-:مثل : على جمع المذكر السالم 

.فعل و ليست اسم : ونيكتب

.لتغير صورة المفرد : ينقوان

؟مسالمذكرجمعما سبب تسميته / س 

2: + جمع 

.ألنه جمع للعـلم المذكر العاقل : مذكر 

. جمع سلم المفرد من الزيادة و النقصان في حروفه عند ال: سالم 

ونالمسـلـمــ: ونــ+الـمـسـلـمـ 

{يَن ق ـمتـسابـ}{ين  متـسابـقَـ}

مـثـنى

.قبل الياء مفتوح

نون المثنى 

.مكسورة 

جمع المذكر السالم

.قبل الياء مكسور 

نون جمع المذكر 

.السالم مفتوحة 

ركـز على الحركات



ـددينقـسم االسم من حـيث الع

جـمعمـثـنىمـفـرد

:خريطة المفاهيم

جمع تكسيرجمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم

ـ–ونمعلمـ أبواب-مساجد اتطالبـ–اتمعلمـنَ يمهندس 



 ؟ما سبب تسمية مجع املذكر السامل
مجع املذكر السامل

أي أكثر 

من 

اثنين 

 +2

فائدة

جمع 

للعلم 

المذكر 

العاقل

سلم المفرد من الزيادة والنقصان في

ر حروفه عند الجمع بعكس جمع التكسي

.تكسرت صورة المفرد

مجع مذكر سامل ونصادقصادق       
مجع تكسري  ينمساكمسكين       



:

.هي همزة تقع في وسط الكلمة و ترسم على ألف 

َ ــسَ }: أمـثـلة  َـ ج  س  ، فـأ  رَ ل  ،  أ {ة  أ

سلم الحركات و الحرف المناسب لكل حركة*

ننظر إلى حركة / 1

الهمزة ، و الحرف 

.الذي قبلها 

نحدد أقوى الحركتين/ 2

، ثم نكتب الهمزة بما 

.يناسب الحركة األقوى 

طريقة كتابة الهمزة المتوسطة 

:على ألف 



َســأَل

َرأ س

ــأَلـةمـس  



ماستراتيجية خريطة المفاهي

همزة متطرفة همزة متوسطةهـمزة أول الكلمة

الـسـطرالـيـاءالـواواأللـف

:الهمزة كانتإذا

َ سَ } مثل : مفتوحة والحرف الذي قبلها مفتوح-1 {لأ

{سأْ رَ }مثل : ساكنة والحرف الذي قبلها مفتوح-2

{لةأَ سْ م}مثل: مفتوحة والحرف الذي قبلها ساكن-3



باستخدام مهارة العصف الذهني

أتََذك رُ  ما هي قاعدة الهمزة المتوسطة ؟

. الحرف الذي قبلهاوحركة الهمزةننظر إلى حركة • أوالا 

.نحدد أقوى الحركتين• اثانيا 

.نكتب الهمزة بما يناسب الحركة األقوى• اثالثا 

َ ْســــم: مثال ـأالسكونالفتحةةلأ >



-( :الحروف عالمة فرعية ( ) الحركات عالمة أصلية ) نتذكر أن 

.عـالمة أصلية : الضمة*

.عـالمات فرعـية : األلـف+ الواو*



أَْقَساُم الُجملَة 

مفعول بهفاعلفعلخبرمبتدأ

لفعبـتبدأ تبدأ بـ اسم فعليةاسمية

المبتدأ والخبر مرفوعان

عالمات

(الرفع ) 

أصلية

فرعية

مفردالضمة
جمع 

تكسير

جمع 

مؤنث سالم

الواو األلف



عالمات رفع املبتدأ واخلرب

خبرمبتدأ

تبدأ بـ اسم ةالجملة االسمي

مبتدأ

الشمُس مشرقة  

خبر

:المبتدأ هو

:الخبر هو

.االسم الذي يكون في بداية الجملة االسمية

.االسم الذي يخبر عن المبتدأ ويتم معناه

الطيوُر مغردة  األمطاُر غزيرةُ الوطُن نعمة  :أمثلة

خبرمبتدأخبرمبتدأخبرمبتدأ

:أوالً 

:اثانيً 

:اثالثً 



األسماء الخمسةجمع مذكر سالمالمثنىجمع مؤنث سالمجمع تكسيرالمفرد

يرفع بالواويرفع بالواويرفع باأللفيرفع بالضمةيرفع بالضمةيرفع بالضمة

:مثل:مثل:مثل:مثل:مثل:مثل

بُ الطال

.د  مجته

لُ الجبا

ة  مرتفع

تُ الطالبا

.ت  مجتهدا

ِن االطالب

.نِ امجتهد

َن والمسلم

.نَ ومنتصر

ل  ك رجوأب

.طيب

عالمات رفع املبتدأ واخلرب

فرعيةفرعيةفرعيةأصليةأصليةأصلية



األمساء اخلمسة

وذكوفكوحمكوأخكوأب

األسماء الخمسة ترفع بالواو



كوف، وك ، ذوك ، حموك ، أخوأب



.ألن الناسخـون كانوا يستخدمونه في نسخ الكتب



يف وسط الكلمة
{ــــغــــ -ــــعــــ -مثـــ }



:ن هماقسميإلىسم حروف النسخ من حيث كتابتها على السطرـنقـت* 

تقَّرةُ . 1 تَكزةُ )الُحُروُف الُمس  ر  َوه يَ على الس  (الُمر  :ط 

(أ ، ب ، د ، ط ، ف ، ك ،  هـ)

يَ . 2 ر  َوه  لةَ َعن  الس ط  :الُحُروُف النا ز 

(ن، ص، ل، ي ش، ر، و، ق، ج، م، ع، ـهـ )

لة  - َي َمجُموُع ُحُروف  الُجم  (معهنصلي شروق ج)َوه 


