
 



 

 بـسـم هللا الـرحـمـن الـرحـيـم 
 

 ملخص قاعدات مــــادة لغتــي الجميلة 

 الفصــل الدراســــي الثانـــــي

 

 االبتدائـــي  خامسالصف ال

 

 معلمة المادة: نــورة مساعـــد المرواني.

 االبتدائية الثانية بمحافظة أملج
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 الخامسملخص لمـــــــادة لغتي الجميلة للصف 

 

 

 

 :التعجب أسلوب  -1

 )!( يدل على التعجب في الكتابة بعالمة الترقيم 

وفي الكالم يعبر عن التعجب بتغيير نغمة الصوت تغييرا ينبئ عن الدهشة 

 واالنفعال .

  مثل:

 ! الشارع النظيف  أروعَ َمـا                               ! الفيل  مَ أضـخـَمـا  

   ! األزهاَر  لَ أجـمـَمـا                                !الربيع  ـنَ أحــسـَمـا 
     

 :ستثناءأسلوب اال -2

 إخراج ما بعد ) إالا أو غـيـــَر أو ســوى ( من حكم من قبلها . 

 ســوى (   -غـيـــرَ   -) إالا  أدوات االستثناء  

 المستثنى  -3أداة االستثناء     -2المستثنى منه   -1أركان االستثناء:

 

 

 مثال : 

 .  بًـــاَطــاِلــ          إِالا       الــطُّــــالب  َحــَضــَر 

 .  ت  بَـــْيـــ     ِســَوى    اْلـقَــِصـيــَدةَ َحـِفـْظـت 

 . ة  َطـــائِـــرَ      َغــْيـــرَ    الــطاـائِــَرات  َوَصــلَــْت 

لغوي 
ّ
 املكون: األسلوب ال

 المستثنى 

 منه 

أداة  

 االستثناء 
 المستثنى 

 



 

  :ترجي أسلوب ال -3

 ومتوقع حدوثه .انتظار أمر مرغوب 

 لَــعَـــل ا ( أداته ) 

 مثل: 

ــ لَــعَـــلا   ـَحـما  يَـْنـَجــح .   ًدام 

 يــقـــبـــل توبتي .هَ ــــلا ـــال لَـعَـــلا 

 يـنـتــشـر بـيـن الناس.  حَ الفر لَـعَـــلا 

 

  :التمني أسلوب  -4

 طلب أمر مرغوب من المستحيل حدوثه  . 

 أداته ) لَــْيــــَت( 

 مثل: 

 تـمـطــر ذهــــبــًا .  ءَ الـسـمـا لَـْيــتَ  

 يَــتَـــَوقـــــف  .  تَ الـــَوْقــــ لَـْيــتَ 

 يَــــِطـــــيــــر .  بَ اْلــِكـــتـــا لَـْيــتَ 

 تـمـطــر حلوى .  ءَ الـسـمـا لَـْيــتَ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 السالم: جمع المذكر  -1

 وياء ونون.  هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون

 -ونَ الـغـواصـ - ـيـنَ المعلم – ونَ الموظفـ – نَ ـيـالمتدرب –  ونَ مثل: الصادق

 .  ـيـنَ الفالح

 

 جمع المؤنث السالم: -2

 هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء. 

  – اتالطالب – اتدور –ات الشجير –ات واالخضر – اتمثل: حكاي

 .اتطائر -ات الحيوان

 

 جمع التكسير: -3

 هو ما دل عل أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده. 

 –األقالم  – المالعب –المياه  –األجسام  –زهور  –ألوان  –مثل: قصص 

 .الطالب 

 

 

 

 

 الصنف اللغوي.املكون: 

 املهارة: أنواع الجمع.



 

 

 

 

 

   الهمزة المتوسطة على الواو.المهارة: 

 تكتب الهمزة المتوسطة على الواو إذا كانت الضمة أقوى الحركتين. 

 . مضموموما قبلها مضمونة  * إذا كانت 

 وما قبلها مفتوح. مضمومة  * إذا كانت 

 وما قبلها ساكن. مضمومة  * إذا كانت 

 . مضموم * إذا كانت ساكنة وما قبلها 

 . مضموم* إذا كانت مفتوحة وما قبلها 

 مثال:

 سبب كتابة الهمزة على الواو   ـةالكلمـ الجملـــة 

 الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم ونَ ـ ن  ـمِ ؤْ ـم  ـالْ  ة وَ ـخْ إِ  ونَ ـ ن  ـمِ ؤْ ـم  ـالْ 

 الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم  ة  ــبَ دا ؤَ ـم   .ة  ــبَ دا ؤَ ـم   ة  ذَ ــي ـمِ ـلـْ تِ  د  ـنْ ـهِ 

 الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم  ي دِ ؤَ ـي   . ةِ ـنَ ـ مْ ـسُّ ـى اللَ ي إِ د ِ ؤَ ـي    امِ ـعَ ـطا ـال ة  ادَ يَ زِ 

 الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم  ر  ــث ِ ؤَ ـي   . ةِ ـحا ى الص ِ لَـ عَ   ر  ــث ِ ؤَ ـي    لِ ـكْ اأْلَ   ص  ـقْ ـنَ 

 أصل حروف هذه الكلمات وفق ما تعلمت

 ر  ــــــثِ ؤْ ــي                                       ر   ثِ  ءْ  ي  

 ر ـــمَ ـــتَ ؤْ ــــم  م                                      تَ  ءْ  م  

 مُّ ؤ  ــــيَ                                          مُّ  ء   يَ 

 

 الظاهرة اإلمالئيةاملكون: 



 

 

 

 

 رفع الفاعل بالعالمات الفرعية: -1المهارة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمة الرفع نوعه الفاعل  األمثلة

 الضمة مفرد الضوضاء   في الشوارع الضوضاء  تكثر 

 الضمة جمع التكسير  الجراثيم   في كل مكان الجراثيم  تعيش 

 الضمة جمع مؤنث سالم السيارات   في الشارع  السيارات  تسير 

 

 

 

 الوظيفة النحويةاملكون: 

 مفرد ـال

 عالمة الرفع األصلية )الضمة( 

جمع املؤنث 

 السالم
 التكسير جمع 



 

 

 

 

 

 

 عالمة الرفع نوعه الفاعل  الجملة

 األلف  ى ـنـثـم انِ ـتـ يـلـكـال . على تنقية الدم انِ ـت ـيـلـك ـوم الـقـت

 األلف  ى ـنـثـم انِ ـتـقـ ديـصـال . على فعل الخير  انِ ـتـق ـديـصـ تتعاون ال

 

 

 

 

 

 ة الرفعمعال نوعه الفاعل  الجملة

 الواو  جمع مذكر سالم  ونَ ـلمـمسـال .الخير  ونيحب المسلم

 الواو  جمع مذكر سالم  ونَ رـزائ ـال . بمشاهدة الحديقةون يستمتع الزائر

 ك وــ أخ .ر ادخاالك  وــخ  م أَ ـلاـ عـت
اسم من األسماء 

 الخمسة
 الواو 

 ك وـــف   .دق  ـصالـك بوــق ف  ـطـ نـي
اسم من األسماء 

 الخمسة
 الواو 

 

 

 عالمة الرفع الفرعية 

 )األلف(

 مثنىـال

عالمة الرفع الفرعية  

 )الواو(

جمع املذكر  

 السالم

األسماء 

 الخمسة 



 

 . نصب المفعول به بالعالمات الفرعية -2المهارة: 

      عالمة النصب األصلية.

 للمفرد وجمع التكسير.  :الفتحة   

 .لجمع المؤنث السالم :الكسرة نيابة عن الفتحة

 النصبعالمة  نوعه المفعول به الجملة

 الفتحة  مفرد نسانَ ال .بالصداع انَ ـسَ ـ نْ الِ  الضجيج   يصيب  

مَ ـك  الفتحة  جمع تكسير  التالميذَ  . على تفوقهم  التالميذَ  المدير   ر 

 جمع مؤنث سالم اآلالتِ  . الحديثة اآلالتِ   المصانع   تستخدم  
نيابة عن  الكسرة 

 الفتحة 

 

 

 

 

 

 عالمة النصب نوعه المفعول به الجملة

 الياء ى ـنـثـم نِ ـيـنوع . من األطعمة ينِ ـنوع فاطمة   تتناول  

َـ افـك  الياء جمع مذكر سالم  نَ ـيـالمشرف . نَ ـيـرفـ شـمـال ر  ـ ديـمـال أ

 اك ـأخَ  . الصحيحللطريق  اك ـأخَ  ه المعلم  ـجوَ 
اسم من األسماء 

 الخمسة
 األلف 

 

 

النصب  عالمة 

 الفرعية 

الياء: للمثنى وجمع 

 املذكر السالم

لألسماء األلف: 

 الخمسة 



 
 

 . تِ الحيوانا التلوث   يهدد   -1

 إعرابها الكلمة 

 الظاهرة على آخره . فعل مضارع مرفوع بالضمة يهدد  

 . الضمة الظاهرة على آخرهوعالمة رفعة  فاعل مرفوع  التلوث  

 نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم بالكسرة مفعول به منصوب  اتِ وانـ يـحـالْ 
 

 . الثمارَ  ونـالفالح يجمع   -2

 إعرابها الكلمة 

 الظاهرة على آخره . فعل مضارع مرفوع بالضمة يجمع  

 فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم ون الفالح

 مفعول به منصوب بالفتحة ألنه جمع تكسير ارَ ـمـثـال

 

 
 

 

 

   نقسم حروف خط النسخ إلى قسمين:ت* 

 حروف مرتكزة )مستقرة (على السطر وحروف نازلة عن السطر. 

 (  ج   –ع  –ق  –   و –ل  –)ن نازلة عن السطرال الحروف من *

 (. - ت- ك  –ف   – * من الحروف المستقرة )ب

 ط النسخ. خ* الخط الذي ندرسه في الصف الخامس هو 

 *من إرشادات الكتابة السليمة الجلوس معتدال. 

 بهام. * نمسك القلم بين السبابة وال

  معلمة المادة: نورة مساعد المرواني.   

 نماذج إعرابية

 املكون: الرسم الكتابي
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

 

 ت لغتً الجمٌلة املخص لاعد

 الفترة الرابعة

 الفصل الدراسً الثانً

 االبتدائً للصف الخامس

 

 

 معلمة المادة / أمل آل هاشم 

 ابتدائٌة صدى اإلبداع  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المكون / الصنف اللغوي

 المهارة / أنواع الجموع 

  جمع المذكر السالم



 هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون  وياء ونون

 المتدربين  ـــ الصادقونمثل / 

   جمع المؤنث السالم

 هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء

 ــ الشجيرات ـ دورات الخضروات  ــــ حكاياتمثل / 

  جمع التكسير

 هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده

 / قصص ـــ ألوان ــ زهور ــ األجسام ـ المياه ـ المالعب  مثل

 

 المكون / الظاهرة اإلمالئٌة

 المهارة / الهمزة المتوسطة على الواو 

 تكتب الهمزة المتوسطة على الواو إذ كانت الضمة ألوى الحركتٌن 

 *إذا كانت مضمومة وما لبلها مضموم 

 *إذا كانت مضمومة وما لبلها مفتوح

 كانت مضمومة وما لبلها ساكن*إذا 

 *إذا كانت ساكنة وما لبلها مضموم 

 *إذا كانت مفتوحة وما لبلها مضموم 

 مثال 

 السبب الكلمة الجملة

 الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم  المؤمنون المؤمنون إخوة 

 الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم  مؤدبة  هند تلميذة مؤدبة 

 الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم  يؤدي السمنةزيادة الطعام يؤدي إلى 

 الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم  يؤثر نقص األكل يؤثر على الصحة 

  



 أصل حروف هذه الكلمات وفك ما تعلمت 

 ي ء ث ر                              ٌؤثر

 م ء ت م                               مؤتمر                        

 ي ء م                                  ٌؤم                       

  

  المكون / الوظٌفة النحوٌة 

 المهارة / رفع الفاعل بالعالمات لفرعية 

  

عالمة  نوعه الفاعل األمثلة
 الرفع

تكثر الضوضاء فً 
 الشوارع

 الضمة مفرد الضوضاء

تعٌش الجراثٌم فً كل 
 مكان

 الضمة التكسٌرجمع  الجراثٌم

تسٌر السٌارات فً 
 الشارع

 الضمة جمع مؤنث سالم السٌارات

 

 

عالمة الرفع 
 (الضمة ) األصلية 

 المفرد

جمع المؤنث 
 جمع التكسير السالم 



 

 عالمة الرفع نوعه الفاعل الجملة

تموم الكلٌتان على 
 تنمٌة لدم

 األلف مثنى الكلٌتان

تتعاون الصدٌمتان 
 على فعل الخٌر

 األلف مثنى الصدٌمتان

 

 

 

 

 عالمة 

الرفع الفرعية 
 األلف 

 المثنى



 

 

 بالعالمات الفرعٌة  / نصب المفعول به2المهارة : 

   نصب  األصلٌةالعالمات 

 للمفرد وجمع التكسٌر الفتحة/    

 لجمع المؤنث سالم الكسرة نٌابة عن الفتحة / 

 عالمة النصب نوعه المفعول به الجملة

جمع مؤنث  اآلالت تستخدم المصانع اآلالت الحدٌثة
 سالم

 الكسرة نٌابة عن الفتحة

 الفتحة تكسٌرجمع  التالمٌذ كّرم المدٌر التالمٌذ على تفولهم

ٌصٌب الضجٌج االنسان 
 بالصداع

 الفتحة مفرد االنسان

 

عالمة 
الرفع 
 الفرعية

 (  الواو) 

األسماء 
 الخمسة

جمع 
المذكر 
 السالم 

 عالمة الرفع نوعه الفاعل الجملة

 الواو جمع مذكر سالم المسلمون المسلمون الخٌرٌحب 

ٌستمتع الزائرون بمشاهدة 
 الحدٌمة

 الواو جمع مذكر سالم الزائرون

 الواو اسم من األسماء الخمسة أخون تعلم أخون االدخار

 الواو اسم من األسماء الخمسة فون ٌنطك فون  بالصدق



  

 

 عالمات النصب الفرعٌة 

 

 للمثنى وجمع المذكر السالم   الٌاء/

 لألسماء الخمسة   األلف/

عالمة  نوعه المفعول به الجملة
 النصب

تتناول فاطمة نوعٌن 
 من األطعمة 

 الٌاء مثنى نوعٌن

جمع مذكر  المشرفٌن  كافأ المدٌر المشرفٌن 
 سالم 

 الٌاء     

وجه المعلم أخان 
 للطرٌك الصحٌح

اسم من  أخان
األسماء 
 الخمسة

 
 األلف

 

 

 

 

 

 



  نماذج إعرابٌة

 

 ٌهدد التلوث الحٌوانات / 1

 إعرابها الكلمة 

 فعل مضارع مرفوع بالضمة ٌهدد

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره التلوث

نٌابة عن الفتحة ألنه جمع مفعول به منصوب بالكسرة  الحٌوانات
 مؤنث سالم 

 

 / ٌجمع الفالحون الثمار2

 إعرابها الكلمة

 فعل مضارع مرفوع بالضمة  ٌجمع 

 فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم الفالحون

 مفعول به منصوب بالفتحة ألنه جمع تكسٌر  الثمار

  المكون / الرسم الكتابً

 *تنمسم حروف خط النسخ ّإلى لسمٌن 

 * الحروف )ن ـ ل ـ و( حروف نازلة عن السطر 

 * من الحروف المستمرة )ب (

ي إلصف إلخامس*إلخط 
 
 هو حط إلنسخ لذي ندرسه ف

 *من ؤرشادإت إلكتابة إلسليمة إلجلوس معتدال

 *نمسك إلقلم بي   إلسبابة وإالبهام

 

 معلمة إلمادة / أمل آل هاشم



  

 

 

  


