


:اتفاقية حصة اللغة العربية لهذا العام يه 



الأمن 

الس يرباين



ىل الأنشودة التالية قبل أأن نبدأأ يف درس نا ل  :ليوم لنس متع ا 



الالكم 

احلرفالامس  الفعل

عىل ترمس أأمل 

مور املهمة اي قبل البدء يف املرح و التسايل مع دب العسل لنتذكر بعض الأ 

:حلويت الصغرية 



الامس

امجلع املفرد املثىن

:عددي أأنواع الامس من حيث العدد مع دب العسل 



ة احلركة الأصلي

الواو 

الألف 

الياء  

: اللغة العربية لنتذكر مًعا اي صغاري احلراكت الأصلية و احلراكت الفرعية  يف

ة احلركة الفرعي

الضمة 

الكرسة 

الفتحة



مملكة البحرين 

وزارة الرتبية و التعلمي 

مدرسة طليطةل الابتدائية للبنات

قسم اللغة العربية 

القواعد النحوية 

عداد و تصممي   يل أ منة صقر البنع. أأ : ا 



:  تايل طريقنا لليوم مع دب العسل هو اكل 

ذكر أأن توظف الطالبة القاعدة النحوية ل عراب مجع امل

ية ل السامل من خالل الأنشطة التدريبية يف مدة زمن 

تتجاوز امخلسة عرش دقيقة 

ر السامل من أأن تس تنتج الطالبة القاعدة النحوية مجلع املذك

ل تتجاوز خالل الأمثةل التدريبية املعروضة يف مدة زمنية

.امخلسة عرش دقيقة 

تدريبية  أأن حتدد الطالبة الامس امجلع من خالل الأمثةل ال 

.  يف مدة زمنية قدرها العرش دقائق 



يَّةُ  ايضِّ َألّروُح الّرِّ

بوَن َحّّت َرَأيُْت  ْن َحََضَ الالَّعِّ
ِ
ديَن يَُصفِّّقوما ا َن َواكَن لُِّكِّّ  الُْمشاهِّ

عوَن  ِّّدوَن َوُمَشّجِّ دوَن َتَدَأتِّ الُْمباراُة فَأََخذَ َوابْ . فَريٍق ُمَؤي  الُْمشاهِّ

موَن و يَْنحازوَن ،  ْعُت يَْنَقسِّ نَدها مسِّ باراةِّ الَْمْسؤولنَي َعنِّ الْمُ عِّ

لْهُدوءِّ َوعَدَ  اَم ِبِّ لِْتِّ .مِّ التََّحّدي يَْطلُبوَن الِّ

َعتِّ الْجَ  ْنََتَتِّ الُْمباراُة ، فَُوّزِّ
ِ
وَن وائُِّز عىَل الْفائِّزينِّ َوتَ ا َم الْخاِسِّ َقدَّ

يَّةِّ فَصافَحوا الْفائِّزيَن ، لُِّيُعطوا َمثاًَل  ايضِّ َّيت  عىَل الّروحِّ الّرِّ الْعالَِّيةِّ ال

لّرِّضا َوتَرى أَ  يَّ تَْقَبُل الَْخساَرَة ِبِّ ايضِّ َة بنَْيَ فَريَقنْيِّ ل نَّ الُْمقابةََلَ الّرِّ

ُر الْ  ِّ .ُمصاَدَمَة تَْعرُِّف الُْخصوَمَة َو ل ترَُبّ



:يريد دب العسل منكن الاجابة عىل الاس ئةل التالية 

دينَ الُْمشاهِّ  ب ونالالَّعِّ

ىل مفرد كيف سوف يكتب ؟ حويل هذان الاسامن ا 

ما نوع هذان الاسامن هل هام مؤنث أأو مذكر ؟

ىل مج ع؟ما يه ال ضافة اليت أأدخلت عىل الامس ليتحول ا 

مشاهدلعب 

ايء و نون واو و نون 

مذكر



.حصَد الفالحون الأرَض 1)

.وصَل املعلمون2)

اس تقبلُت املسافرين3)

.أأرجو النجاَح للمجَتدين4)

ىل الساحبني5) .نظَرُت ا 

جود يف امجلل يريد منك دب العسل اي عزيزيت اصطياد مجع املذكر السامل املو 

:التالية

املعلمة عند الانَتاء أأرفع س بوريت لرتى

جابيت  ا 



.الأرَض ونيزرُع الفالح

.رجال املواطنني اليدرب 

من خدمات متنوعة للمواطنني لأ قدم أأهجزة ات

:نفهم جيًدا و نفتح عقولنا مع دب العسل حّتلننتبه

حددي مجع مذكر سامل ؟

هل اختلفت كتابة مجع املذكر السامل ؟

عراب لك امس يدل عىل مجع املذكر السامل؟ حاويل ا 

للمواطننياملواطننيونالفالح

نعم

واو و نون  

ايء و نون  

ايء و نون

فاعل مرفوع ِبلواو لأنه مجع مذكر سامل

امل مفعول به منصوب ِبلياء لأنه مجع مذكر س

امس جمرور ِبلياء لأنه مجع مذكر سامل  



عرابه مجع مذكر ساملامجلةل  ا 

يقدم املذيعون نرشة الاخبار 

هتمت ادلوةل برعاية املس نني 

كرم املدير املعلمني اجملدين 

وزع املدير الشهادات عىل املعلمني

يبذل املعلمون املزيد من اجلهد

املذيعون

املس نني 

املعلمني 

املعلمني 

املعلمون

امل فاعل مرفوع ِبلواو لأنه مجع مذكر س

ليه جمرور ِبلياء لأنه مجع مذكر سملمضاف ا 

ر سامل مفعول به منصوب ِبلياء لأنه مجع مذك

ر ساملامس جمرور ِبلياء لأنه مجع مذك

امل فاعل مرفوع ِبلواو لأنه مجع مذكر س

:عسلأأنتبه أأكرث لأفهم مع دب ال 



من مجع املذكر السامل  امس يدل عىل أأكرث

اثنني بزايدة

.عىل مفرده( ايء ونون ) أأو ( واو ونون )

لواوا
الياء
الياء

قلتطري الفالشات يف احلرشح املعلمون ادلرس 



ضافة  حسب ( ين)أأو ( ون)اجعيل لك لكمة حتَتا خط مجع مذكر سامل مع حتديد ا 

:املوقع ال عرايب لللكمة 

.يف موقفِّ العملِّ املهندُس وقَف 1)

. ادلرَس املعملُ رشَح 2)

.يف احلقلِّ الفالحَ رأأيُت 3)

.  يف الفصلِّ املعملِّ سلمُت عىل 4)

املهندسون

املعلمني

الفالحني

املعلمون



سؤال التحدي

؟عىل مجع مذكر سامل مع التعليل أأي امجلل التالية حتتوي

.جيب أأن تقدموا أأفضل اخلدمات للزِبئن1.

.املعلمون جمدون يف معلهم 2.

امجلةل الثانية 



ها قد حان وقت اذلهاب 

ىل الطريق الثالث له ذا ا 

اليوم و اي هل من طريق

توي مجيل و مسيل فهو ي 

 اي عىل العديد من التسايل

طلق جميي هيا لنهنض و نن

...مًعا 



ع كوين مجةل حتتوي عىل مج

لفردية مؤنث سامل يف الس بورة ا

املعلمة مث ارفعي الس بورة لرتى

جابتكِّ  ا 



:ساملمذكرمجعال تيةالأسامءاجعيل

جمرمحماربمسملجزار

جمرمونحماربونمسلمونجزارون

جمرمنيحماربنيمسلمنيجزارين



:أأمكيل امجلل التالية جبمع مذكر سامل 

ىل الطائرة ............................. توجه 1. .ا 

.لزايرة املرشوع ..................... حَض 2.

.قة يف املساب.................... تكرم املدرسة 3.

................... .هتمت ادلوةل برعاية 4.

املسافرون

املهندسون

الفائزين

املس نني



املذكر مجعامجلةل

السامل 

ال عرابيةالعالمة

ة مراكبمل تقهْر أأمواج البحر الصاخب

.الغّواصني 

.املواطنون لوطهنم خيلص

.املدير املصورينكرمَ 

عر  عراًِب اتًما عييّن مجع املذكر السامل يف امجلل التالية مع ا  :  ابه ا 

نيالغّواص

املواطنون

ناملصوري

ليه جمرور ِبلياء لأ  نه مضاف ا 

مجع مذكر سامل 

ع فاعل مرفوع ِبلواو لأنه مج

مذكر سامل 
نه مفعول به منصوب ِبلياء لأ 

مجع مذكر سامل 



ن الصورة كوين مجةل حتتوي عىل مجع مذكر سامل من خالل التعبري ع

:التالية مع ضبطه ِبلشك 

جابيت عند الانَتاء أأرفع س بوريت لرتى املعلمة ا 



عداد الط البةمسابقة الفراشات من ا 

أأمرية التكنولوجيا 

لتميز ل جنازها سوف ترفع املسابقة يف قناة اللغة العربية ِب

يف املزنل 



الباحثة الرسيعة 

جاِبتنا يف البوابة التعلميية يف حلق ات النقاشنرفع ا 


