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العوائد: موضوع الدرس

م
ّ
سجود خاليلة:ة/ مع المعل

يّةق طرالبّثُالمنظومة ُ

للصّفُالثالثُاالبتدائيُّربيّةُ عُ لغةُ درسُ 



تعالواُلنكتشفُمعًاُموضوعُ

!!الدرس



ةأناُلد ّيُمالبِسُجميل

ُلديِهُمالبسُجميل ةه و 

ُلديهاُمالبسُجميل ةِهي 



جميلة ُمالبسُ لديُ أ نا

جميلة ُمالبسُ هُِلديُ ه وُ 

جميلة ُلديهاُمالبسُ ِهيُ 

البِس ميل ة ُيم  ج 

البِس ميل ُه ُم  ة ُج 

البِس ميل ة ُهام  ج 



الضمائِر

:ةمنفصلمائرُالُ ضُّال
نأناُونح: مالمتكلُّضمائرُ

،ُ: المخاطبضمائرُ أنت 

للمذكرُ)أنِت،ُأنتماُ

.،ُأنتم،ُأنتنُ (والمؤنث

ُ ،ُهو،ُهي: الغائبُِضمائر 

،ُهمُ(للمذكرُوالمؤنث)هماُ
وهنُ 

:متّصلةمائرُالُ الضُّ

متّصلةُباالسم
فعلمتّصلةُبالُ 
حرفمتّصلةُبالُ 



المتّصلة باألسماءمائرُبالضُّسنتعّمقُ يومُ الُ 

وموضوعناُلهذاُاليومُ

العوائد: ي سّمى



؟ماذاُنعنيُبالعوائدُِ

!العوائد



(أنا)ليُ+ كتابُ

(نحن)لناُ+ كتابُ

ُ+كتابُ (أنتُ )لك 

(أنتُِ)لِكُ+ كتابُ

( أنتما)لكما+كتابُ

(أنتم)لكمُ+كتابُ 

(أنتنُ )لكّنُ+ كتابُ

(هو)لهُ + كتابُ

(هي)لهاُ+ كتابُ

(هما)لهماُ+ كتابُ

(هم)لهمُ+ كتابُ

(هنُ )لهّنُ+ كتابُ

كتابي

كتابنا

كتابك

كتابك  

كتابكما

كتابكم

كتابكن  

كتابه

اكتابه

كتابهما

كتابهم

كتابهن  



مهُ دروسُ الميذ ُالتُّكتبُ 

!مكُ رُِفيُدفاتُِواكتب ُا: ياُطاّلبُ 

نُ هُ ت ُصديق ُديقاتُ الصُّزارتُِ

هُِتُِقصُ قراءة ُأنهىُجميلُ  هاتان ُفسنورُ تُ دُ ارت ُ



أنا؟(لي)+فستانُ 

فستاني

نُ فستانه

هافستان

مفستانك



هيا 

نتأّكد  



!لألسف

أخرىمّرةحاِول

اضغط 
للمحاولة



السؤالُالتالي



ميرُفيُكلمةُِالضُّلمنُيعودُ
"مكُ أصدقائُِ"

أنتنُ أنتم



هيا 

نتأّكد



!لألسف

أخرىمّرة ًحاِول

اضغط 
للمحاولة



السؤالُالتالي



حلُِّلُِنُجميلُ مُِدة ُنورُالمساعُ طلبتُ 

هادروسُِوقراءةُِرسّيُِمدُ هاُالُ واجبُِ



ميرُفيالضُّيعودُ نُ لمُ 

وُ" واجبها"نُالكلمتيُ 
؟"دروسها"

جميلنور



هيا 

نتأّكد



!لألسف

مّرة ًحاِول

أخرى
اضغط 
للمحاولة



مكُ دروسُ 

ت ك ما ع ِلّم  م 
نُ كُ صديقات ُ

كُِسُ مالبُِ

كُ ألوان ُ

السؤالُالتالي



الضمائرُفيُالكلماتُالتيُ
:قرأناهاُهيُضمائر

غائبةمخاطبة

متكلّمة



هيا 

نتأّكد



اضغط 
للمحاولة

!لألسف

مّرة ًحاِول

أخرى



ضُ عرُِلت ُسمُِالرُّدفترُ نورُ رتُ ضُ أحُ 

ه ُروعُ مشجميلُ جُ ها،ُوأخرُ مُِّل ُهاُت ُمُ رسُ 

،ُكهربائيّةُِالُ ائرةُِالدُّنُِعُ علومُِالُ ِسُرُ دُ لُِ

. همجازاتُِنُ هاُعلىُإءُ أبنامُ ال ُتُِع ُجُ شُ ف ُ



: فلنقرأُالفقرةُمرةُأخرىُولنجدُالضمائر

ضُ عرُِلت ُسمُِالرُّدفترُ نورُ رتُ ضُ أحُ 

ه ُروعُ مشجميلُ جُ ،ُوأخرُ هامُِّل ُهات ُمُ رسُ 

،ُكهربائيّةُِالُ ائرةُِالدُّنُِعُ علومُِالُ ِسُرُ دُ لُِ

. همجازاتُِعلىُإنُ هاءُ أبنامُ ال ُتُِع ُجُ شُ ف ُ



ميرُفيالضُّيعودُ نُ لمُ 
وُ" رسمتها: "كلماتُِالُ 

؟"أمها"

لنورلجميل

لألمُّ



السؤال 

التالي



اضغط 
للمحاولة

!لألسف

مّرة ًحاِول

أخرى



ميرُفيُكلمةُالضُّيعودُ نُ لمُِ
مشروعه؟

البناءالمُّ

جميلنور



السؤال 

التالي



!لألسف

مّرة ًحاِول

أخرى
اضغط 
للمحاولة



ميرُفيُكلمةُالضُّلمنُيعودُ 
أبنائها؟؟

البناءنور

جميلالمُّ



مالحظة



!لألسف

مرةحاول

اخرى
اضغط 
للمحاولة



سماءُلأل ُالعائدةُمائرُالمتّصلةُِالضُّمناُعنُِتعلُّ

ماذاُفعلناُاليوم؟



نةُِملوُّالواكتبواُلمنُيعودُالضميرُفيُالكلماتُِ،التالية ُلُ مُ اقرأواُالجُ 

:بالحمر

هُِعلىُظهرُِه ُوحقيبت ُهُِبينُيديُ ه ُكتاب ُيزيدُ لُ يحمُِ. 1

كُ وأمُ كُ أباُأيّهاُالطالبُ مُ احترُِ. 2

ماهُِمُِمعلُّعلىُطاولةُِهمااتُِمهمُّالبانُِالطُّوضعُ . 3

ُالطالبُ . 4 هموواجباتُِمهُ مجتهدونُوظائف ُالُ حل 
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