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مبین للنوع–حّبًا 

النجاحِ 

تنوین بالفتح–رغبًة 

اسم مجرور وعالمة جره الیاء–سالم جمع مذكر –الناجحین 



حرًصا

احتراًما

المتفوقات



أنتن مدرباٌت ماھراٌت ومحبوباتٌ أنتن مدرباٌت ماھراٌت ومحبوباتٌ 

أنتم مدربون ماھرون ومحبوبون



الالعبان  ماھران 

شاھدت الالعبین الماھرین

سلمت على الالعبین الماھرین



أحترم معلمي احتراما كبیرا

وقفت احتراًما لمعلمي

أجاب المتفوقان عن األسئلةأجاب المتفوقان عن األسئلة

كرم المعلم المتفوقین

سأزور جدي وسط األسبوع

سأقابل أخي وسط المدینة 



ھل أنت سعید بصداقتي؟

متى یدق جرس المدرسة؟

أین مدرستك؟



لن

ال

لم



اإلجابة

مشرقة

یجلب النجاح

نھاره طویل 

في المنزل

فوق الغصن



الماء والھواء ضروریان في الحیاة

المصریون القدماء برعوا في العلوم

المعادن في باطن األرض

األب عطاؤه وافر

الوزیر فوق المنصة



!ما أجمل السماءتعجب

ما اسم مدینتك؟استفھام

ما أكلت الیومنفي



الصبي قوي

األمر واضح

المھندسون ماھرون

الرجالن واقفانالرجالن واقفان



ظل الالعبان نشیَطین

ظل الالعبون نشیِطین



مفرد - نظیفة مفرد - ممال 

مفرد - شجاًعا 
جملة إسمیة–شمسھ جمیلة 

الطالب في المدرسة

المعلم شرحھ ممتع

المعلم یحترم تالمیذه



كأن البرتقالَة كرةٌ كأن البرتقالَة كرةٌ 

إن نتیجَة االمتحاِن ظھرت

لعل الرجلَ بخیلٌ 

لیت المباراَة تعاد



المذنباُت صادقاتٌ القادروَن رحماءُ العلُم نورٌ لك أجرٌ 



مفرد -كرةٌ 

جملة فعلیة–تؤلم أسناني  جملة فعلیة–تؤلم أسناني 



أعرب الجمل التالیة: ٣نشاط 
إن المیزان رمز العدالة -١
: إن

: المیزان
:  رمز

: العدالة
لیت المذنبین نادمون -٢

:  لیت
:  المذنبین

حرف توكید ونصب مبني على الفتح

اسم إن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة

خبر إن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة
مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة

حرف للتمني مبین على الفتح

اسم لیت منصوب وعالمة نصبھ الیاء؛ ألنھ جمع مذكر سالم :  المذنبین
: نادمون

كأن القضاء حصن الضعفاء -٣
:  كأن

:  القضاء
: حصن

:الضعفاء

اسم لیت منصوب وعالمة نصبھ الیاء؛ ألنھ جمع مذكر سالم
خبر لیت مرفوع وعالمة رفعھ الواو؛ ألنھ جمع مذكر سالم 

حرف للتشبیھ مبني على الفتح

اسم كأن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة
خبر كأن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة

مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة
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