
 أنشطة داعمة فً مادة اللغة العربٌة

 النص:

.,فهقذ بذث انطبيعت  نىحت فنيت رائعتر انببديت انخالبت عبدل يىمه مع انرعبة يسخمخع بمنب ظ قضى  

فتزٌد المنظر بهاء وجماال.هذا حقل أخضر , وهذا حقل بنً , وذاك مرعى مزركش األلوان , متنوع األزهار.وكانت المواشً أكثر انتشارا ,   

م ٌرتفع ثغاؤها إال واحدة ,وهً نعجة الشك مرٌضة ,وهذه قطعان األبقار ترعى هادئة مطمئنة .هكذا قضى عادل أٌامه ألول مرة فً نهذه قطعان الغ

 القرٌة وقد استمتع استمتاعا لن ٌنساه .

 1-األسئلة :

 ـ اقرأ النص قراءة صامتة وأجٌب عن األسئلة:

 ـ أبحث عن مرادف الكلمات التالٌة وأكتبه:

:.....................ـ ثغاإها ..............ـ بهاء  ...........ـ مزركش  ........ الخالبة  

 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــهم:

كٌف بدت الطبٌعة لعادل ؟*      

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

  لماذا ٌرتفع ثغاء الغنم ؟*     

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

    كٌف قضى عادل ٌومه فً القرٌة؟*     

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

     أعطً الفكرة العامة للنص:

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

 2 – الشـــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــل

 أقرأ النص التالً ثم أضبطه بالشكل التام:

 إالالطفٌلٌة. وكان ال ٌتناول من األعشاب  القمح والشعٌروٌقضً النهار كله مع الرعاة ومع عمه فً تنقٌة حقول عادل ٌستٌقظ مع بزوغ الفجر، كان

 وجبتٌن فً الٌوم ، ٌقبل علٌهما برغبة وشهٌة شدٌدتٌن.

 3- الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس اللــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــوي:

 أـ التراكٌب :

 أصل بٌن الجمل والظاهرة التركٌبٌة المناسبة:

مفعول مطلق   .                          .  قضى عادل ٌومه ٌستمتع بمناظر البادٌة    

حال جملة فعلٌة   .                          .ٌرتفع ثغاإها إال واحدة                         

مستثنى باال   .                              .       وقد استمتع استمتاعا                     

 أعرب  ما ٌلً :   

:...........................................................................................................مطمئنة          

......................................................................................................:.......ـ استمتاعا       



 ب ـ الصرف والتحوٌل :

 أمٌز الكلمات التالٌة وأكتبها فً المكان المناسب فً الجدول :

 

راع –مواشً  –ٌدي  – أكثر -مزركش  –مختلفة  –مرعى   

 

  

 أحول الجملة التالٌة حسب المطلوب:

 عادل قضى أٌامه فً القرٌة، واستمتع استمتاعا لن ٌنساه.

 الطفالن:......................................................

....................................................األطفال:   

 البنات :.....................................................

 

 4- اإلمالء:

 أعلل كتابة الهمزة المتطرفة :

رســــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــمزة    التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌل الكــــــــــــــــــلمات            
...بد    

...ٌجر                         

...جزا                        

....هدو                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم فاعل اسم مفعول اسم مقصور اسم منقوص اسم تفضٌل مصدر اسم مضاف
       



 نشطة داعمة فً مادة اإلنشاء أ

 نص الموضوع:

 ملحوظة:

قبل ان أشرع فً كتابة الموضوع استعٌن بمعلومات من ماما الحبٌبة أو أبً العزٌز عن االستعدادات التً تسبق االحتفال بالزواج المغربً سواء 

 بالقرٌة أو المدٌنة.

 المكتسبات فً مجال المظاهر العمرانٌة واالجتماعٌة بالمدٌنة والقرٌة

 

: المظاهر االجتماعٌة فً القرٌة:  1  

المواسم ـ التعامل االجتماعً بٌن العالئق التً تربط األسرة فً القرٌة ـ احترام العادات واألعراف ـ المحافظة على التقالٌد ـ احتفاالت األعراس ـ الختان ـ العقٌقة ـ 

أهل المٌت ـ القٌام بالدفن واستدعاء الحاضرٌن ـ أٌام الجفاف ـ األفراد فً القرٌة ـ فً األسواق ـ التآزر والتكافل االجتماعً فً القرٌة ـ فً األفراح واألتراح ـ زٌارة 

ٌبات الزفاف ـ الصداق ـ النفقة ـ العروس األهازٌج ـ الغناء الشعبً ـ حفر اآلبار ـ الحرث الجماعً ـ التوٌزة ـ الوشم ـ المسٌد ـ أو الكتاب القرآنً ـ الزفاف فً القرٌة ـ ترت

عالقات العائلٌة ـ تستعد للزواج ـ األسرة تبتهج ـ ال  

:المظاهر االجتماعٌة فً المدٌنة:  2  

اتٌة ـ الكفالة االجتماعٌة والمستوٌات العالقة التً تجمع بٌن أفراد األسرة ـ بٌن سكان العمارات ـ سلوك األفراد ـ طرٌقة اللباس ـ الموضة ـ التعامل التجاري ـ المصالح الذ

ل فً األعراس ـ فً المناسبات السارة ـ فً حفالت الزواج ـ تكالٌف االحتفاالت ـ ممول االحتفاالت ـ دعوات العرس ـ الختان ـ االجتماعٌة ـ طرٌقة األكل ـ طرٌقة االحتفا

 العقٌقة ـ االستعدادات األولٌة للعرس ـ سلوكات األفراد ـ التكافل االجتماعً ـ التضامن األسري .

 

 

 

 

 

 

 

حضرت حفلة عرس ،فً إحدى المدن أو القرى المغربٌة تحدث عن األجواء التً سبقت االحتفال ، واصفا الجو العام الذي مر 
 فٌه العرس

 

 

االستعدادات األولٌة لحفل الزواج..: * المقدمة   

وصف عرس الزواج  *  :* العرض   

العادات والتقالٌد *  

* أفراح أسرتً العرٌس والعروسبٌن سكان القرٌة أو المدٌنة  طبٌعة العالئق التً تجمع *  

أجواء االحتفال  *  

األهازٌج الشعبٌة  *  

.بٌن األسر المغربٌة أهمٌة االحتفاالت فً تحقٌق الترابط والتآلف: * الخاتمة   



 

اإلمالء أنشطت داعمت في مبدة  

 

   1-أمأل انفراغ برسم انخبء انمنبسبت * ث – ة - ـــت  *

 

فشحح إوً تيد انحكمح ، قفزخ فُق سفُف انكرة   مىً كانسٍم ! قال......مفرُحا، فذخم. تاب انمكرة ......مه جحشٌا، فُجذ. ....ـ.انفأسج انشمادي .....ـ.خشج

.َانقصص َانمجالخ َ انمؤنفاخ  

ضٍا تٍذَء َحشيح . ما ذشكد ذقشض صفحح مه ٌزا انكراب َصفحح مه راك ٌَي ذقُل : كم يرعة اإلوسان في ذأنيف ٌزي انكرة ، َ ٌا أوا أقش ......تذأ

.اآلن عانمح ......أخزخ ذغىي، قذ صش ثممه صفحاذً ،  ـ...كراتا في فه أَ عهم إال قشض ..انفأس  

، فمارا يىقصىي ؟ .....مه كم أصىاف انمعشفح : األشعاس َانقصائذ َانحكايا ....ـ..نقذ أكه   

 

  2 – أقرأ اننص جيذا وأضع سطرا ححج األسمبء انمقصىرة وانمنقىصت وانممذودة وأصنفهب في انجذول أسفهه:

 

 دار انبر

تىّ أحذ انمحسىيه مأَِ السرقثال انعجزج َانمحراجيه . يششف عهّ ذذتيش ٌزا انمأَِ مجمُعح مه انمرطُعيه مه تيىٍم فرّ  في إحذِ انقشِ انصغيشج ،

جاذٍم ؛ في سه انشثاب ، محثُب تيه وزالء ٌزي انذاس، ثغشي عهيً اترسامح عشيضح ، ََجًٍ مششق تٍاء، َمه كثشج ما يرشدد عهّ انىزالء ، َيقضي حا

  .في إسعاد َساحح انضعفاء َانعجزجداعيا نً في كم حيه تخانص انذعاء، ساجيا نً انثُاب انجزيم ، َنكم ساع  ذجذ كال مىٍم

 

 االسم الممدود االسم المنقوص االسم المقصور

   

   

   

   

   

   

 

 – اكخب انكهمبث انخبنيت كخببت صحيحت :  

 

 

                                                  

      

 

 

 

 

 – ضع سطرا ححج انكهمبث انخبطئت في انعببراث انخبنيت و صححهب أمبمهب :                

 نىع انهمزة : مخىسطت/مخطرفت كخببخهب انصحيحت انكهمبث مجزأة

ة   -َر  –ْء  -ُبـ     

ن   -ـ مِ  –ْء  -ُمـ     

مَ  - ءِ  -َسـ     

ة   –َد  – ءِ  –ـا   -َمـ     



 

 

 حصحيحهب انجمم 

يُة ِعِبٌئ  َثِقيٌلامَلِسُؤوِل  
 

اْكرَِسْة أََدتاً ك   ََ ْه اِْتَه َمْه ِشأَْخ    

ٍِْزْء تَِغْيِشَك الَ ذَ  ْسرَ !  

هحفَاج أْتطَؤ  مه األسوة انس     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقرأ النص قراءة صامتة : 

رحلتنا إلى مراكش:                                                                    النص   

للقٌام برحلة مدرسٌة إال خالل العطلة البٌنٌة الثانٌة . كان المسإولون قد هٌؤوا جمٌع الظروف لتكون رحلتنا إلى مدٌنة مراكش أفضل  ماألٌالم تسعفنا 

م وأمهاتهم فً هالرحالت تسٌٌرا ، وأجملها تنظٌما ، وأكثرها استفادة ، وأطولها مدة زمنٌة . فً الصباح الباكر من ٌوم الرحلة ، وقف التالمٌذ مع آبائ

رتدٌها ، ومحفظتً التً وضعت فٌها فرشاتً ومعجون بسً التً أساحة المإسسة ، وهم ٌحملون أمتعتهم استعدادا للسفر ، أما أنا فلم ٌكن معً إال مال

 أسنانً ومشطً ، ودفترا أدون فٌه مذكراتً طٌلة أٌام الرحلة .

علمون فرحٌن والمتعلمات نشٌطات وهم ٌودعون الجمٌع .انطلقت بنا الحافلة من أمام المدرسة ببطء ، كان المت  

ٌع ، وحضرنا قضٌنا بمدٌنة مراكش ثالثة أٌام متعة واستفادة ، زرنا خاللها المآثر التارٌخٌة العتٌقة مثل : صومعة الكتبٌة ودار الحمراء وقصر البد

«جامع لفنا » الفرجات الشعبٌة لـ   

............إلى آخر النص.فً الصباح.. من  :انقل النص واشكله  *  

  * الشرح والفهم :

لم تسعفنا ـ أرتدٌها ـ أدون .اشرح : °    

قرٌة ـ أسوأ ـ وقفت ـ سرعة ـ قلقٌن ـ ٌستقبلون ) من النص (اٌت بضد : °   

أجٌب : °   

 ـ متى كانت الرحلة المدرسٌة إلى مدٌنة مراكش ؟

استخرج من النص :*  

كسٌر على وزن مفاعٌل .ـ جمع مإنث سالما مضافا ـ جمع ت   

: أجٌب *  

أنعم هللا تعالى على األزواج؟ ابما ذـ   

 ـ لماذا استمد المشرع المغربً قوانٌن تنظٌم األسرة من تعالٌم اإلسالم؟

  :أنجز التطبٌقات* 

فً كتابة فقرة جدٌدة :استعمل األسلوب التالً   

.كان .......وهم ......كلها............انطلقت .......من ......    

ها فً النص : ع* أعرب الكلمات التالٌة حسب موق  

 مقومات ـ لتسكنوا ـ التعالٌم السماوٌة .

استخرج من النص الجمل الحالٌة*   

كل حال مفردة فً النصضع سطرا تحت *   

: الجدول التالً جمع المذكر والمإنث السالمٌن وبٌن إعرابهما من خاللابحث فً النص عن *   

 جمع المذكر السالم  إعرابه جمع المإنث السالم إعرابه

 

.تمٌٌزا وبٌن نوعهاستخرج من الفقرة األخٌرة *   

عن جمل االستثناء وبٌن من خاللها المستثنى وأداة االستثناء والمستثنى منه وبٌن حكمه:ابحث فً القطعة *   

حكمه   نهالمستثنى م أداة االستثناء المستثنى   

 



  

 

: النص نبالجملة المناسبة م لتالٌة ا* امإل الترسٌمة   

 فعل ماض فاعل جار ومجرور مفعول به مضاف مضاف إلٌه تمٌٌز

اسم فاعل واسم مفعول.من النص  * استخرج  

:عن الجمل التً تتضمن ألسماء التفضٌل وضعها فً الجدول التالً * ابحث فً النص   

 المفضل  اسم التفضٌل المفضل علٌه

: الفقرة الثانٌةاستخرج من  *  

 األسماء المتضمنة لٌاء المتكلم

إلى المثنى المإنث ـ الجمع المذكر ـ الجمع المإنث. «كان معلمً ٌساعدنً على فهم دروسً  » * حول الجملة التالٌة :   

عن الكلمات المتضمنة للهمزة وضعها فً الجدول حسب المطلوب وبٌن سبب رسمها  * ابحث فً النص   

 الهمزة المتوسطة سبب رسمها الهمزة المتطرفة سب رسمها

بكلمتٌن متضمنتٌن همزة متطرفة على الواو وكلمتٌن متضمنتٌن همزة على الٌاء وضعها فً الجدول حسب المطلوباٌت *   

 الهمزة المتطرفة على الواو الهمزة المتطرفة على الٌاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقرأ النص قراءة صامتة : 

:                                                                    المودة والرحمة النص   

ٌنها وشروط استمرارها من تعالٌم الدٌن الحنٌف ، قال هللا تعالى : " ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ومقومات تك تستمد األسرة المسلمة

مئنان ٌتغذى بالمودة والرحمة فالزوجان نفساهما عنصرا تركٌب األسرة ، وال ٌستقٌم هذا التركٌب كل االستقامة إال باالطإلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة " 

 اللتٌن وزعهما هللا بٌن المرأة والرجل على حد سواء.

استمد المشرع المغربً روح القوانٌن التً تنظم شإون األسرة ، رغبة فً صالح المجتمع كله . وسعى إلى خلق التوافق بٌن  ةمن هذه التعالٌم السماوٌ

ظل المودة لكل واحد كرامته. وستبقى األسرة المغربٌة متماسكة ما دامت مراعٌة للحقوق والواجبات فً  جمٌع األفراد ، فحدد الحقوق والواجبات ، وحفظ

 والرحمة .

انقل النص واشكله شكال تاما. *  

  * الشرح والفهم :

اشرح : الحنٌف ـ التوافق ـ المشرع ـ متماسكة .°    

اٌت بضد : الرحمة ـ صالح.°   

استخرج من النص :*  

سالما مضافا ـ جمع تكسٌر على وزن مفاعٌل . ـ جمع مإنث   

: أجٌب *  

أنعم هللا تعالى على األزواج؟ ابما ذـ   

 ـ لماذا استمد المشرع المغربً قوانٌن تنظٌم األسرة من تعالٌم اإلسالم؟

  :أنجز التطبٌقات* 

ـ استخرج من النص : مفعوال مطلقا ـ مفعوال ألجله ـ توكٌدا ـ بدال.   

 * أتمم الجمل التالٌة بـ : مفعول ألجله أ, مفعول مطلق أو توكٌدا أو بدال.

ـ استمد المشرع المغربً ...... روح القوانٌن.........من تعالٌم اإلسالم.    

ـ االطمئنان ٌتغذى بالرحمة والمودة..........    

ـ أحكم المشرع مدونة األسرة ...........ها.    

ت ..............لكرامة كل واحد من أفراد األسرة.ـ حدد الحقوق والواجبا    

ها فً النص : ع* أعرب الكلمات التالٌة حسب موق  

 مقومات ـ لتسكنوا ـ التعالٌم السماوٌة .

 * ضع الجملة التالٌة فً ترسٌمة : 

تنظم شإون األسرة ، رغبة فً صالح المجتمع كله.    

النص مصادر األفعال الثالثٌة : ناستخرج م*   

ـ مصادر األفعال الثالثٌة وبٌن أوزانها .    

ـ مصدرٌن لفعلٌن غٌر ثالثٌن واذكر وزنٌهما .    

وزن تفاعل. علىـ مصدرا     

ـ فعال جامدا .    

ـ ثالثة أفعال متصرفة، واذكر أزمنة تصرٌفها .    

 * حول الجملة التالٌة إلى المثنى والجمع المإنثٌن :

ا من المرأة الغربٌة . ـ المرأة المغربٌة لٌست أقل حقوق    



  

 

 

 

 * ضع كل فعل من األفعال التالٌة فً الخانة المناسبة :

 عدل  ـ أوشك ـ عسى

فٌتام التصر ناقص التصرٌف جامد  

 * امأل الفراغ بـ : ابن ـ بن واشكل الجملة.

ـ التارٌخ العربً ٌزخر باألعالم من مثل : ........بطوطة وجابر .....حٌان و.........زٌدون.    


