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أَْدِخْل كَلَِمَة )بُْغَيَة( يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك! 12

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 

14 اُكُْتْب ُجْملًَة فيها كَلَِمة "ساَفرُْت" ِبَثالثَِة طُرٍُق!

1

2

3

ِل! أَِعْد تَرْتيَب كَلاِمِت الُْجْملَِة ِبطََريَقَتنْيِ ُمْخَتلَِفَتنْيِ َمَع االْسِتْشاِد ِبالِْمثاِل اأْلَوَّ 13

اَلِْمثاُل:

َخرَْجنا َمَع الْعائِلَِة يف رِْحلٍَة بَْحِريٍَّة.

َمَع الْعائِلَِة َخرَْجنا يف رِْحلٍَة بَْحِريٍَّة.

يف رِْحلٍَة بَْحِريٍَّة َخرَْجنا َمَع الْعائِلَِة.

1

2

أَبَْحرْنا َعىل َمْتِ َسفيَنٍة إىل َجزيرٍَة َصغريٍَة.
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ُع  ماذا يُفيُد الَْحرُْف "إِْذ" يف الُْجْملَِة: "بَْيَنام نَْحُن كَذلَِك، إِْذ َخَرَج َمْخلوٌق ِمَن الْامِء يُْسِ

"؟ ِبيِّ إِىل الصَّ

13

بََب.   يُفيُد الُْمفاَجأََة.    يُفيُد الزَّماَن.    يُفيُد السَّ

أَْدِخِل الَْحرَْف )إذ( يف ثاَلِث ُجَمٍل ِمْن ِعْنِدَك كَام يف األَْمِثلَِة الّتالَِيِة: 12

اَمُء ِبَغزارٍَة. بَيَْناَم أَنا أَسرُي يف الطَّريِق إِْذ أَْمطَرَِت السَّ

بَيَْناَم كُّنا ناِئنَي إِْذ َرنَّ الْهاتُِف ِمْن فَْوِق ُرؤوِسنا.

بًا. بَيَْناَم كُْنُت أَْجلُِس يف الّساَحِة إِْذ جاَء َصديقي ُمرَحِّ

1

2

3

بَيَْناَم 

بَيَْناَم 

بَيَْناَم 

أَْدِخْل كَلَِمَة "ِعْنَدها" يف ثاَلِث ُجَمٍل ِمْن ِعْنِدَك كَام يف األَْمِثلَِة الّتالَِيِة: 14

ِبيَّ إىِل الّشاِطِئ َكْ ال يَْغرََق، ِعْنَدها َدَخَل رَُجٌل إىِل الاْمِء َوانْتََشلَُه. َسَحَب الّدولْفنُي الصَّ

شاَهَد الّسائُِق ُسلَْحفاًة َعىل الّشاِرِع، ِعْنَدها تََوقََّف َونَزََل ِمْن َسيّارَتِِه ثُمَّ َوَضَعها جانِبًا.

كُْنُت أَلَْعُب َمَع أَْصِدقايئ الُْكرََة فََوقَْعُت َعىل األَرِْض، ِعْنَدها جاَء َصديقي َورَفََعني.

1

2

3

أَْمِثلٌَة:
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أَكِْمِل الّناِقَص َحْسَب الِْمثاِل ُمْسَتعيًنا بالَْمْخزَِن! 4

طَريَقُه واَصَل  الَْمخاِطِر،  ِمَن   ، اْخِتالِفِهْم  ِمَن   ، الْيَْوَم  َسأَزورَُك  اَلَْمْخزَُن: 

َفِر بالرُّْغِم ________________. أُِصُّ َعىل السَّ

عاِب. _________ بالرُّْغِم ِمَن الصِّ

يَْحرَتِموَن بَْعَضُهِم الْبَْعَض بالرُّْغِم ____________.

_________ بالرُّْغِم ِمْن أَْشغايِل الَكثريَِة.

تَُعدُّ الّدالفنُي ِمَن الثَّْديّياِت بالرُّْغِم ِمْن أَنَّها تَعيُش يف الُْمحيِط.

1

2

3

4

اُكُْتْب ُجْملََتنْيِ ِمْن ِعْنِدَك َعىل ِغراِر التَّْمريِن الّساِبِق! 5

بالرُّْغِم من 1

بالرُّْغِم من 2

َضعِ التَّْعبريَ "بَنْيِ الْحنِي واآلَخِر" يف ُجْملََتنْيِ ُمفيَدتنَْيِ ُمْسَتعيًنا ِبالِْمثاِل! 3

اَلِْمثاُل: 
بنَْيَ الْحنِي واآلَخِر أَقوُم ِبَريِّ الزُّهوِر يف َحديَقتي.

يت بنَْيَ الْحنِي َواآلَخِر. ِة َجدَّ أَطِْمِئُّ َعىل ِصحَّ

1

2
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) ما الَْفْرُق بَنْيَ )لِذا( َو )أِلَنَّ

ا لِذا أَْشَعلُْت الّناَر. اَلَْجوُّ بارٌِد ِجدًّ

ا. أَْشَعلُْت الّناَر أِلَنَّ الَْجوَّ بارٌِد ِجدًّ

لِذا لِلنَّتيَجِة َوتُْستَْخَدُم قَبَْل النَّتيَجِة.

بَِب. بَِب َوتُْستَْخَدُم قَبَْل السَّ أِلَنَّ لِلسَّ

: أَْدِخِل التَّْعبريَ "ِباإلضاَفِة إِىل" يف ُجْملََتنْيِ ُمفيَدتنَْيِ ِمْن ِعْنِدَك كَام يف الِْمثالَنْيِ

ًة" يف ُجْملََتنْيِ ُمفيَدتنَْيِ ِمْن ِعْنِدَك كَام يف الِْمثاِل: أَْدِخْل كَلَِمة "خاصَّ

18

19

أُِحبُّ ِمَن الثِّامِر الَْمْوَز َوالَْخْوَخ ِباإلضاَفِة إِىل التُّّفاِح َوالرُْبْتُقاِل.

تَْنظيُف األَْسناِن يُقّويها َويَْجَعلُها بَيْضاَء ِباإلضاَفِة إِىل َمْنعِ ُحدوِث تََسوٍُّس فيها.

ًة إِذا كاَن ُمَحىلًّ ِبالَْعَسِل. اَلِْمثاُل: أُِحبُّ ُشَْب الّشاِي خاصَّ

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

1

1

2

2
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ُ َعِن الّصوَرِة ِباْسِتْخداِم لِذا! اُكُْتْب ُجْملًَة تَُعبِّ 22

_________________________________________________________________

بِْط الّتالَِيِة يف ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك! أَْدِخْل كَلاِمِت الرَّ 23

: أِلَنَّ

لِذا: 

ِصْف ِبكَلِامتَِك يف َسطَْريِْن كَْيَف تَْقيض الْعائاِلُت ُعطْلََتها َوِرْحلََتها الْعائِلِيََّة يف الرُّسوماِت 

الّتالَِيِة كَام يف الِْمثاِل الُْمرَْفِق!
24

يف  األُْسبوِع  نِهايَِة  ُعطْلََة  الْعائِلَُة  هِذِه  تَْقيض 

الُْخروِج إِىل الُْمتََنزَِّه الَْقريِب ِمَن الْبَلَْدِة َوالَْملِء 

َوالِْكباِر  غاِر  لِلصِّ َوالُْمَسلِّيَِة  َعِة  الُْمَنوَّ ِباأْلَلْعاِب 

َوَمأْكوالٍت  تَساٍل  ِمْن  يَُسلّيِهْم  ما  أَْخِذ  َمَع 

َوَمْشوباٍت لَذيَذٍة.

اَلِْمثاُل:
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َبَب َوالنَّتيَجَة َوالّراِبَط الَّذي يَْرِبطُُهام! اِْسَتْخِرْج ِمَن الُْجْملَِة الّتالَِيِة السَّ

بِْط )لِذا(! َبَب َوالنَّتيَجَة ُمْسَتْخِدًما كَلَِمَة الرَّ حاِوْل أَْن تَْعِكَس السَّ

أَْدِخِل التَّْعبريَ "فيام لَو" يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ُمْسَتعيًنا ِبالِْمثاِل:

3

4

5

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 

تََجنَّْب أَْخَذ الَْحلَِويّاِت اللَِّزَجِة أِلَنَّها تَْجِذُب الَْكثرَي ِمَن الَْحَشاِت.

تََجنَّْب أَْخَذ الَْحلَِويّاِت اللَِّزَجِة أِلَنَّها تَْجِذُب الَْكثرَي ِمَن الَْحَشاِت.

اِحرْص َعىل أَْن تَكوَن أََدواُت الرِّْحلَِة َخفيَفَة الَْوْزِن فيام لَْو كاَن َمْوِقُع الرِّْحلَِة يَْحتاُج للَْكثريِ 

. ِمَن الَْمْشِ

بَُب:  اَلسَّ

بَُب:  اَلسَّ

اَلُْجْملَُة الَْجديَدُة بَْعَد َعْكِسها:

اَلنَّتيَجُة: 

اَلنَّتيَجُة: 

بِْط: كَلَِمُة الرَّ

بِْط: كَلَِمُة الرَّ
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58

الْبَيِْت، إِْذ  ياِح َوأَنا يف طَريِق َعْوَديت ِمَن الَْمْدرََسِة إىِل  ذاَت يَْوٍم عاِصٍف َشديِد الرِّ

َغزيرًا  َمطَرًا  لِيَْنَهِمَر  َوقَِوَي  اْشتَدَّ  أَِن  لَِبَث  ما  َخفيًفا،  رَذاًذا  حاِب  السَّ ُدموُع  ساَحْت 

نابريِ. ِمْدراًرا كَأَنـَُّه يَتََدفـَُّق ِمْن أَفْواِه الصَّ

1يَْوٌم عاِصٌف

أَكِْمْل ما ييَل َحْسَب الُْجْملَِة الّتالَِيِة: 1

ياِح َمَكثُْت يف َمْنِزيل َولَْم أَْخُرْج. ذاَت يَْوٍم عاِصٍف َشديِد الرِّ

1

2

3

، َجلَْسُت تَْحَت ِظلِّ َشَجرٍَة أِلَْسرَتيَح. ذاَت يَْوٍم حارٍّ َشديِد 

 ، ذاَت يَْوٍم بارٍِد  

 ، ذاَت يَْوٍم ماِطٍر 

امُء َمطَرًا.  َسَقطَِت الُْغيوُم ِبُسَْعٍة.  امُء ِبالُْغيوِم.أَْمطَرِِت السَّ اِْمتأَلِت السَّ

حاِب" ُهَو تَْعبريٌ َمجاِزيٌّ يَْعني: "ساَحْت ُدموُع السَّ 3

أَْدِخِل التَّْعبريَ )ذاَت يَْوٍم( يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك! 2

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 
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بَِت  تََسَّ َوقَْد   ، يََديَّ َوتَلَْسُع  َوْجهي  تَْصَفُع  ُمواِجًها ريًحا َشديَدًة  أَْسَْعُت يف طَريقي 

الِْمياُه تَْحَت ِمْعطَفي فارْتََعَش ِجْسمي ِمَن الرَْبِْد الْقارِِس، َوبَدا يِلَ الرَْبُْد وَكَأنَُّه َوْحٌش ضاٍر 

بََدأَ يَلْتَِهُم أَطْرايف.

2اَلَْبُْد الْقارُِس

ُْب َعىل الَْخدِّ ِبَكفِّ الْيَِد َمبْسوطًَة. اَلضَّ

ُْب َعىل الرَّأِْس ِبَكفِّ الْيَِد َمْقبوَضًة. اَلضَّ

ُْب َعىل الظَّْهِر ِبَقَدِم الرِّْجِل َمبْسوطًَة. اَلضَّ

يَْقِذُف ما يف بَطِْنِه.

يَأْكُُل ِببُْطٍء َشديٍد.

يَبْتَلُِع الطَّعاَم ِبُسَْعٍة.

ْفُع؟ : "اَلّريُح تَْصَفُع َوْجهي". َفام ُهَو الصَّ جاَء يف النَّصِّ

: "الَْبُْد يَلَْتِهُم أَطْرايف". َفام َمْعنى كَلَِمِة )يَلَْتِهُم(؟ جاَء يف النَّصِّ

! حيَح ِمْن بَنْيِ الَْقْوَسنْيِ ؤالَنْيِ 1 و 2، اِْخَتِ الصَّ َم ِمْن َمعاٍن يف السُّ ِبناًء َعىل ما تََقدَّ

1

2

3

ِة( الّريِح. ( يَُدلُّ َعىل )َضْعِف\ِشدَّ \َحقيقيٌّ اَلتَّْعبرُي "الّريُح تَْصَفُع َوْجهي" ُهَو تَْعبرٌي )َمجاِزيٌّ

ِة( الرَْبِْد. ( يَُدلُّ َعىل )َضْعِف\ِشدَّ \َحقيقيٌّ اَلتَّْعبرُي "الرَْبُْد يَلْتَِهُم أَطْرايف" ُهَو تَْعبرٌي )َمجاِزيٌّ

أ

ب
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َشتَّى َمواضيُع    ، أَقاِربُُه     ، نَواحيها     ، أَْشافُُهم   اَلَْمْخزَُن: 

أَِعْد تَرْتيَب كَلاِمِت الُْجْملَِة ِبَثالثَِة طُُرٍق ُمْخَتلَِفٍة! 16

1

2

3

أَْدِخِل التَّْعبريَ "بَدا يل" يف ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدَك! 15

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 

ُة معاٍن ُمْخَتلَِفٍة َحْسَب ِسياِقها يف الُْجْملَِة. لِكَلَِمِة "أَطْراف" ِعدَّ

اِْخَتِ الَْمْعنى الُْمناِسَب لِكَلَِمِة "أَطْراف" يف الُْجَمِل الّتالَِيِة ُمْسَتعيًنا بالَْمْخزَِن!

13

َوقَْفنا ِعْنَد أَطْراِف الَْمديَنِة.    1

تَجاَذبْنا أَطْراَف الَْحديِث.2

تََعرَّفُْت َعىل أَطْراِف الّناِس.3

قابََل الرَُّجُل أَطْرافَُه.4

الَْمْعَنى: 

الَْمْعَنى: 

الَْمْعَنى: 

الَْمْعَنى: 

ما َمْعنى التَّْعبريِ "بَدا يل"؟

أَْعَجبَني غاَب َعّني        ظََهَر يل   

14

بَِت الِْمياُه تَْحَت ِمْعطَفي. تََسّ
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ما َمْعَنى كَلَِمِة "كَىَس" يف الُْجْملَِة: "َوتَطايََر الَْوْحُل َرذاًذا كَىس َوْجهي َوَشْعري"؟

ما َمْعنى كَلَِمة "ُمَتثاِقاًل"؟

     ُمْسًِعا               ُمتَباِطئًا             ُمتَْعبًا

     لَطَّخَ               نَظََّف              َغطّى

6

7

َضْع كَلَِمة "بَْغَتًة" يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك! 5

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 

أَكِْمِل الّناِقَص ِمَن الَْمْخزَِن َحْسَب الِْمثاِل! 8

1

2

3

4

اَلِْمثاُل: َوقَْعُت يف ِبرْكٍَة موِحلٍَة، فََنَهْضُت َمَتثاِقاًل أِلُلَْملَِم أَْغرايض.

ؤاِل. َسأََل الُْمَعلُِّم ُسؤااًل َصْعبًا فََنَهْضُت _____________ أِلُجيَب َعِن السُّ

َسِمْعُت َخرَبًا َسيِّئًا فََنَهْضُت _____________ َوَخرَْجُت ِمَن الْبَيِْت أِلَْستَطْلَِع اأْلَْمَر.

ُْت يف طَريقي أَماَم الّناِس فََنَهْضُت _____________ دوَن أَْن أَلْتَِفَت مَيَْنًة َويَْسًَة. تََعثَّ

فَتََحِت الّريُح الّناِفَذَة َوأَنا يف َسيري ُمْستَْدِفئًا فََنَهْضُت _____________ أِلُْغلَِقها.

ُمْنزَِعًجا  ، ًعا  ُمتََشجِّ  ، َخِجاًل   ، ُمتَكاِساًل  اَلَْمْخزَُن: 
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اًل الِْعباَرَة الِْمْفتاِحيََّة! اُكُْتْب َحَدثًا ُمناِسًبا لِكُلِّ َرْسَمٍة ِمَن الرُّسوماِت الّتالَِيِة ُمكَمِّ 9

1

2

3

بَيَْنام كانَْت تَسرُي لَيْىل ذاَت يَْوٍم يف طَريِقها إِْذ _____________

_____________________________________________

_____________________________________________

َرأَِت األُمُّ َمالِبَس لَيْىل ______________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________ األُمُّ  َغَسلَِت 

_____________________________________________

_____________________________________________

ًة ُمَتاِبطًَة َوُمتكاِملًَة! َن ِقصَّ اُْربُِط األَْحداَث الَّتي كََتْبَتها أَْعالُه َمَع بَْعِضها؛ لُِتكَوِّ 10

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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اِْحَمرَّْت ُخدوُدها َوصارَْت ِبلَْوِن الَْورِْد.

ْفِء. تََورََّمْت ُخدوُدها كَثريًا ِمَن الدِّ

َد ِمَن الرَْبِْد. عاَدْت ُخدوُدها لِتَتََجمَّ

ما الَْمْقصوُد بالتَّْعبريِ "َوتََورََّدْت ُخدودي ِمْن َجديٍد"؟ 5

أَكِْمْل َعىل ِمْنواِل الُْجْملَِة الّتالَيِة ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن! 6

1

2

3

4

يَُحلُّ َجواٌد َوظائَِفُه الْبَيِْتيََّة بَيَْنام _________________________________.

أََخْذنا أَنا َوأُّمي نَتَجاَذُب أَطْراَف الَْحديِث بَيَْنام الْعاِصَفُة لَْم تَْهَدأْ بَْعُد يف الْخارِِج.

يوُف لِِزيارَتِنا بَيَْنام __________________________________. َوَصَل الضُّ

حيَفَة يف الَْمساِء بَيَْنام ______________________________. يَْقَرأُ أيَب الصَّ

َرنَّ َجرَُس الْبَيِْت بَيَْنام ____________________________________.

نائٌِم غرُي  الصَّ أَخوُه        ، أَْستَِحمُّ      كُْنُت 

ي تَُنظُِّف الَْمْنزَِل تُِعدُّ أُّمي الَْعشاَء      ،     كانَْت أُمِّ
اَلَْمْخزَُن: 

اُكُْتْب ُجْملًَة ِمْن ِعْنِدَك فيها الّراِبُط بَْيَنام! 7

 بَيَْنام 
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ًة َحْوَل الَْمْشَهِد الّتايل ُمْسَتعيًنا ِباألَْسِئلَِة الُْمرَْفَقِة! اُكُْتْب ِقصَّ 9

)عاِصَفٌة ثثَلِْجيٌَّة(  ما اْسُم الْعاِصَفِة الَّتي تَراها يف الرَّْسَمِة؟  

)يف طَريٍق عام(  أَيَْن يَتَواَجُد الرَُّجالِن؟      

يّارَُة يف الثَّلِْج( )َعلَِقِت السَّ  ما الُْمْشِكلَُة الَّتي َحَدثَْت َمَعُهْم؟    

)تَراكُُم الثُّلوِج َعىل الطَّريِق ِبَكثافٍَة(  ما َسبَُب الُْمْشِكلَِة؟      

)ُسقوُط ثُلوٍج ِبَكثافٍَة ِبَسبَِب الْعاِصَفِة الثَّلِْجيَِّة(  ما َمْصَدُر الثَّلِْج؟      

ُر ِمْن ُوجوِد ثُلوٍج كَثيَفٍة َعىل الطَّريِق( )تُِحذِّ  ما َوظيَفُة إِشارَِة الُْمروِر الَّتي ِبجانِِب الطَّريِق؟ 

يّارَُة إىِل األَماِم( )يَْدفَُع السَّ يّارَِة؟     ماذا يَْفَعُل الرَُّجُل خارَِج السَّ

يّارََة  السَّ لِيُساِعَد  الَْوقوِد  َدّواَسِة  َعىل  )يَْضَغُط  يّارَِة؟     ماذا يَْفَعُل الرَُّجُل داِخَل السَّ

َعىل التََّحرُِّك(         

 َحْسَب َرأِْيَك كَيَْف ُشعورُُهْم؟

 َهْل نََجحوا يف َحلِّ الُْمْشِكلَِة؟ وَكَيَْف؟

سافََر رَُجالِن يف َسيّارٍَة ذاَت يَْوٍم عاِصٍف إِىل بَلٍَد أُْخرى، َويف طَريِقِهام _______________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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ْكيَب )بَْعَد + اسم( يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك كَام يف التَّْمريِن الّساِبِق! َضعِ التَّ 11

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 

ًة َقصريًَة َحْوَل الَْمْشَهِد الَّذي أَماَمَك ُمَتطَرًِّقا إِىل: اُكُْتْب ِقصَّ 12

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

؟ َولاِمذا؟ ُشعوِر األُمِّ َوالِْبْنِت... الزَّماِن، الَْمكاِن، َوْصِف اللَّيِْل، َمْوضوِع الِْكتاِب، ماذا تَْقَرأُ اأْلُمُّ

ْكيِب )بَْعَد + اسم( كَام يف األَْمِثلَِة الّتالَِيِة: أَكِْمِل الّناِقَص ِبهذا التَّ 10

1

2

3

َزَرَع الَْفاّلُح َحْقلَُه بَْعَد ______________________________________

يِر بَْعَد __________________________________ ناَم الطِّْفُل يف السَّ

باِق بَْعَد ________________________________ فاَز الُْمتَساِبُق يف السِّ

ها َجلَْسُت أِلَْسرَتيَح بَْعَد َعَمٍل شاقٍَّهَدأَْت لَيْىل بَْعَد َسامِع كَالِم أُمِّ

يٍَّة نََجْحُت ِباالْمِتحاِن بَْعَد ِدراَسٍة َجدِّ
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اَلْيََقظَُة  ، اَلنَّجاُح   ، اَلرَّفُْض   ، اَلْبَقاُء   ، اَلُْمثابَرَُة   ، ااَلْهِتامُم  اَلَْمْخزَُن: 

ا لَِمْعناُه. كَلَِمُة )َعَدُم( ِهَي كَلَِمٌة تَْسِبُق الَْمْصَدَر َفُتَؤّدي َمْعًنى ُمضادًّ 7

َعَدُم الُْحضوِر: اَلِْغياُباَلِْمثاُل: 

َفِر: 1 َعَدُم الرُّسوِب: 4َعَدُم السَّ

َعَدُم النَّْوِم: 5َعَدُم الُْقبوِل: 2

َعَدُم الُْمباالِة: 6َعَدُم الْيَأِْس: 3

أَكِْمْل ِبناًء َعىل ذلَِك ِمْن َمْخزَِن الْكَلاِمِت!

اِْمَلِ الَْفراَغ ِمَن الَْمْخزَِن! 6

1

2

3

4

ْحراِويَِّة. اَلاْمُء ____________ يف هِذِه األَرِْض الصَّ

. مِّ ِة الشَّ ِمْن أَْعراِض فريوس كورونا ____________ حاسَّ

. رايِسِّ اُجُع الدِّ راَسِة يَبَْدأُ الرتَّ ِعْنَد ____________ االْهِتامِم ِبالدِّ

هذا الرَُّجُل ____________ ال مَيْلُِك َشيْئًا.

انِْعداُم  ، ُمْنَعِدٌم   ، ُمْعَدٌم   ، َعَدِم  اَلَْمْخزَُن: 
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ِبيَُّة: اَلُْجَملَُة االنِْفعالِيَُّة َوالتََّعجُّ

َعْن   ُ تَُعربِّ ألَنَّها  انِْفعالِيٌَّة؛  ُجْملٌَة  ِهَي  أُّمي!".  يا  الَْجامِل  رائُِع  ا  َحقًّ "إِنَُّه  اَلُْجْملَُة: 

انِْفعاٍل وَمشاِعَر.

ما  ِبـ  تَبَْدأُ  ألَنَّها  انِْفعالِيٌَّة؛  ِبيٌَّة  تََعجُّ ُجْملٌَة  ِهَي  الَْقَمَر!"  أَْجَمَل  "ما  ُجْملَُة  بَيَْنام 

ٍب وانِْفعاٍل. ُ َعْن تََعجُّ التََّعُجِبيَِّة َوتَُعربِّ

يف نِهايَِة َحديِث األُمِّ َولَيْىل، أَشارَِت األُمُّ إِىل الَْقَمِر الَّذي يُِطلُّ ِمَن الّناِفَذِة َوقالَْت: 

اُنْظُري يا لَيْىل ما أَْجَمَل الَْقَمَر!

ا رائُِع الَْجامِل يا أُّمي! - إِنَُّه َحقًّ

- َهْل ما زِلِْت خائَِفًة يا َصغرييَت؟

- كَاّل يا أُّمي، فَأَنا اآلَن أُِحبُُّه وأَعي ما ُهَو الَْقَمُر!

وِر دوَن أَْن تَْعلََم لَيْىل  اِبْتََسَم الَْقَمُر، َوقَْد بََدْت َعىل َوْجِهِه َعالماُت الُْحبوِر َوالسُّ

ها ابِْتساَمَة الَْقَمِر. َوأُمُّ

َجامُل الَْقَمُر

أَْعرُِف أَنْظُُر     أُفَكُِّر     

ما َمْعنى الِْفْعِل "أَعي" يف الُْجْملَِة "َفأَنا اآلَن أُِحبُُّه وأَعي ما ُهَو الَْقَمُر!"؟ 1

6
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نوِر الَْقَمِر. َجامِل الَْقَمِر.    قُْدرَِة الَْقَمِر.    

اِنَْفَعلَْت ِمْن َرْوَعِة َجامِل الَْقَمِر. 

اِنَْفَعلَْت ِمْن قُبِْح َجامِل الَْقَمِر.

َبِت األُمُّ يف الُْجْملَِة "ما أَْجَمَل الَْقَمَر!" ِمْن: تََعجَّ

ا رائُِع الَْجامِل يا أُّمي!؟ ِمْن ماذا انَْفَعلَْت لَْيىل ِعْنَدما قالَْت: إِنَُّه َحقًّ

2

3

ِبيٌَّة انِْفعالِيٌَّة( َوأَيّها )اِنِْفعالِيٌَّة(! ْد أَيَّ الُْجَمِل الّتالَيِة )تََعجُّ َحدِّ 4

كَْم أَنَْت َجميٌل أَيُّها الَْقَمُر! 1

َهَر يف اللَّيِْل!3 نُِحبُّ السَّ

ما أَلْطََف الَْفتاَة! 2

أَخاُف ِمْن َصْوِت الرَّْعِد!4

ما أَْشَجَع األََسَد!5

امَء! 6 ما أَبَْعَد السَّ

َسِعْدُت لَِعْوَدتَِك سالاًِم!  7


