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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الخامسس      للصفسماخلا ّ العربيسماخلا ّفصلل ة اللغسماخلا ّفصلل ة درسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا يف سسفسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا ي

 : الرسالسماخلا ّفصلل ة  الدرسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا يف س موضوةلاسرلا :سردلا ع

بس   _____________________ تزوسماخلا ّدوا الرجا_____________________ ـب اودّوزت ء

بّثُقطريّة   منظومة

  : منصور  يامروصنم ن المعلروصنم نماي :ّم مروصنم نماي :مّلعملا ع
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فكَرنا       ونُثر انَركف ي الهوا_____________________ ـب اودّوزت ءَ نستنشقُ بدايسماخلا ّفصلل ة انَركف يرثُنو َءاوهلا ُقشنتسن ً دعونا
... لُغستنا   َجمال...انتغُل ِ م...انتغُل ِن...انتغُل ِلامَج ْ

    ........ تَدُوُم    َّتُُه َموَد كُلُموُدَت ُهُتَّدَوَم ٌّ وَهَل...انتغُل ِلامَج ْ هَو...انتغُل ِلامَج ْلُموُدَت ُهُتَّدَوَم ٌّلُك ْلَهَو ........ٍ ...انتغُل ِكُلُموُدَت ُهُتَّدَوَم ٌّلُك ْلَهَو ........ٍلْوَه ِّ ل تَدُوُم َّتُُه َموَد

تحَتكالم...انتغُل ِك    كمالُك
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لسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا ي               تعذََّر وقد...انتغُل ِلامَج ْ الزمن...انتغُل ِ يل َرَّذعت ْدقو ، من فترةُموُدَت ُهُتَّدَوَم ٌّلُك ْلَهَو ........ٍ منذ مسافر يل َرَّذعت ْدقو ،ِنمزلا نم ٍةرتف ذنم ٌ صديق يل َرَّذعت ْدقو ،ِنمزلا نم ٍةرتف ذنم ٌ لسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا ي
 . الهاتف         عبر أو سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة االجتماعي التواصل شبكا .فتاهلا ربع وأ ةّيعامتجالا لصاوتلا ت عبر إليه الوصوُل

... بيته...انتغُل ِ       عُنواُن سو...ِهتيب ُناونُع ى شيًئ انَركف يرثُنو َءاوهلا ُقشنتسن ًا عنُه أعرُف وال

     

اليوم؟   نتعلروصنم نماي :ّم ماذا
؟        اليوم درسنا سيكو؟ مويلا انسرد ن ماذا معرفة تستطيروصنم نماي :مّلعملا ع ه؟ مويلا انسرد نوكيس اذام ةفرعم عيطتست ل

إلّيَ    واستمروصنم نماي :مّلعملا ع تعاَلَمعي ...

ااالتي          ,,,, ااالواحايد يتلا ة ااالوسيلة هي ااالطااال يتلا ةديحولا ةليسولا يه ام بماا عازيزا يتلا ةديحولا ةليسولا يه ام بلاطلا ي َمعي ّكِر فاااَ
؟    بااااهاِ اااالتاّصااِل مكِّنُنيِمروصنم َن تااااُ
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الرسالسماخلا ّفصلل ة 

سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة • إلكتروني رسالسماخلا ّفصلل ة

• : سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة  خطسماخلا ّي رسالسماخلا ّفصلل ة

سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة  • رسمي رسالسماخلا ّفصلل ة

سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة  • شخصي رسالسماخلا ّفصلل ة
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للحصسماخلا ّسماخلا ّفصلل ة ؟      نحضسماخلا ّر أن يج ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب ماذا
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قبُل ؟       من نعرفه كنا الذ انَركف ي ما

أو            الذكسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا يسماخلا ّ الهاتف...انتغُل ِ طريق عن إمسماخلا ّا سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة إلكتروني رسالسماخلا ّفصلل ة َل نُرس...انتغُل ِ أن نعرف
      ... مبن انَركف يرثُنو َءاوهلا ُقشنتسن ً ى     إل ى بحاجسماخلا ّفصلل ةُموُدَت ُهُتَّدَوَم ٌّلُك ْلَهَو ........ٍ نحن ولكن بنا الخاصسماخلا ّ اإللكترونسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا يسماخلا ّ والموق ىًنبم ىلإ ٍةجاحب نحن نكلو ...انب ّصاخلا ّينورتكلإلا ع الحاسوب...انتغُل ِ

رامسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا ي       لصديقنا رسالسماخلا ّفصلل ة نبنسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا ي مع انَركف يرثُنو َءاوهلا ُقشنتسن ًا تعالوا

الشخصيّة  تجمعهما:        فالرسالة متباعديروصنم ن امهعمجت ، طرفيروصنم ن نّصاتّصالّيبيروصنم ن هي
العواطف امهعمجت ،           المشاعر امهعمجت ، الوجدانيّة امهعمجت ، المشاركة عل ،فطاوعلا ،رعاشملا ،ةّينادجولا ةكراشملا ى تعتمد صداقة امهعمجت ، أو قرابة صلة

     : الّدَعو يتلا ة    االعتذاِر امهعمجت ، التعزيِة امهعمجت ، كِر امهعمجت ، الّشُ التهنئِة امهعمجت ، مث؟ مويلا انسرد نوكيس اذام ةفرعم عيطتست ل أغراضةوعَّدلا ،ِراذتعالا ،ِةيزعتلا ،ِركُّشلا ،ِةئنهتلا :لثم ٍ عّد يتلا ة .ولها
بارزةوعَّدلا ،ِراذتعالا ،ِةيزعتلا ،ِركُّشلا ،ِةئنهتلا :لثم ٍ       بشك؟ مويلا انسرد نوكيس اذام ةفرعم عيطتست لةوعَّدلا ،ِراذتعالا ،ِةيزعتلا ،ِركُّشلا ،ِةئنهتلا :لثم ٍ العاطفيّة التعابير فيها تُستخدم لذلٍزراب ٍلكشب ةّيفطاعلا ريباعتلا اهيف مدختسُت ك . 
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: سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة      الشسخصي الرسالسماخلا ّفصلل ة مبن ى سنتعلسماخلا ّ:ةّيصخشلا ةلاسرلا ىنبم  م اآلن

2020آذار/  / 24 :التاريخ التوّجه  ُجملهّجوتلا ة
الغاليرامي   صديقي

التحيهّجوتلا ّة  ُجملهّجوتلا ة
قلبيهّجوتلا ّة    وأشواةّيبلق ق عطرةّيبلق قاوشأو ة تحيّهّجوتلا ة

الرسالهّجوتلا ة   متةلاسرلا ن
إلي كك             مشتاةّيبلق ق وأنا يرا كيلإ قاتشم انأو م ما عل كيلإ قاتشم انأو ماري ام ى تسير أمور كيلإ قاتشم انأو ماري ام ىلع ريست ي بأّن أخبر كيلإ قاتشم انأو ماري ام ىلع ريست يرومأ ّنأب ك أن أوّد

...كثيًرا
الخاتمهّجوتلا ة   ُجملهّجوتلا ة

إلي ك             الشوةّيبلق ق غكايهّجوتلا ة في ألنّي أرا كيلإ قاتشم انأو ماري ام ىلع ريست يرومأ ّنأب ككيلإ قوشلا ةياغ يف يّنأل ، كي بسرعهّجوتلا ة الوقكيلإ قوشلا ةياغ يف يّنأل ،كارأ يك ةعرسب ت يمركّ أن أتمن كيلإ قاتشم انأو ماري ام ّى ...وأخيًراكيلإ قوشلا ةياغ يف يّنأل ،

التوقيع   يسبعيقوتلا ق ما
الُمحّب  صديق ك

المرِسل   وتوقيع اسلِسرملا عيقوتو م
نسيلِسرملا عيقوتو م

( أكجكلهكا        مكةلاسرلا ن اكلرساكلهّجوتلا ة تبكيلإ قوشلا ةياغ يف يّنأل ،كارأ يك ةعرسب ت ككُ اكلتي اكلركئكيسيكّهّجوتلا ة اكلموضوكعهّجوتلا ة يككتضّمةلاسرلا ن )
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نُجيب     و نَقرأ ِبنا ...هيّا

اكلمرِسل؟       .1 أيةلاسرلا نُذكِر اكلرساكلهّجوتلا ة؟ رِسل مكُ ةلاسرلا نهو مكَ

إكليهك؟        .2 اكلمرَسل أيةلاسرلا نُذكِر إكليهك؟ اكلمرَسل ةلاسرلا نهو مكَ

إكليهك     .3 بككاكلمرَسل اكلمرِسل صكهيلإ لَسرملاب لِسرملا ةقالع فعالقهّجوتلا ة .

       : آخر  في التوقيع في ُذكر أميةلاسرلا ن أحمد

الرسالهّجوتلا ة.

     : الرسالهّجوتلا ة   بدايهّجوتلا ة في ُذكر أميةلاسرلا ن أحمد صديعيقوتلا ق

إل كيلإ قاتشم انأو ماري ام ى    “  كتبك حي ىلإ“ بتك ث التوّجه بجملهّجوتلا ة

َصديقي”.

عل كيلإ قاتشم انأو ماري ام ى       مبنيهّجوتلا ّة صداقهّجوتلا ة عالقهّجوتلا ة هي العالقهّجوتلا ة

. واالهتما كيلإ قاتشم انأو مكباآلخر    الصريحهّجوتلا ة العالقا.رخآلاب مامتهالاو ةحيرصلا ت
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نُجيب   بنا ...هيّا

اكلرساكلهّجوتلا ة؟      .4 فككي اكلركئكيسيكّهّجوتلا ة اكلفكركةّيبلق قاوشأو ُة هي مكا

يككهنّئهكُ       .5 ككي لككصكديقهكِ اكلرساكلهّجوتلا ة أكمكيةلاسرلا ن ككتَبأكحمُد  
العيد   .بمناسبهّجوتلا ِة

ذل ك؟       عل كيلإ قاتشم انأو ماري ام ى تدّلُ النّصِ في أ كيلإ قاتشم انأو ماري ام ىلع ريست ّيجملهّجوتلا ة

  : صفاتها امهعمجت ،     كقيمةةوعَّدلا ،ِراذتعالا ،ِةيزعتلا ،ِركُّشلا ،ِةئنهتلا :لثم ٍ الصداقة هي الرئيسيّة الفكر يتلا ة
. وهدفها  أهّميّتها

        : باليُمروصنم ن  العيد عليٍزراب ٍلكشب ةّيفطاعلا ريباعتلا اهيف مدختسُت ك وأعاَد الله امهعمجت ، حفظٍزراب ٍلكشب ةّيفطاعلا ريباعتلا اهيف مدختسُت ك هي الجملة
والسعاد يتلا ة.
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نُجيب   بنا ..... هيا

اكلرساكلهّجوتلا ِة      .6 لككمتةلاسرلا ِن اكألولك كيلإ قاتشم انأو ماري ام ى لككلفقكركةّيبلق قاوشأو ِة عنوانًاك أكعِط .

اكلرساكلهّجوتلا ِة؟        .7 فككي ُذكر.رخآلاب مامتهالاو ةحيرصلا ت؟ِةلاسرلا يف ْ اكلتي اكلصكدكاقهّجوتلا ِة أنواكعكُ هي مكا

الصداقهّجوتلا ِة:   قيمهّجوتلا ُة العنوان

الرسالهّجوتلا ة       في ُذكر.رخآلاب مامتهالاو ةحيرصلا ت؟ِةلاسرلا يف ْ التي الصداقهّجوتلا ِة أنواع
المنفعهّجوتلا ة   :هي أجِل مةلاسرلا ن  .صداقهّجوتلا ة

بسبِبالعواطهيلإ لَسرملاب لِسرملا ةقالع ف   .صداقهّجوتلا ة

مًعا    والقلب العقل .صداقهّجوتلا ة
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سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة   الرقمي الرسالسماخلا ّفصلل ة
) سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة) إلكتروني

من      • سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة الخطي الرسالسماخلا ّفصلل ة...انتغُل ِ عن تختلُف ال
من       عنها تختلف سماخلا ّها لكن المبن ى يل َرَّذعت ْدقو ، حي نم اهنع فلتخت اهّنكل ،ىنبملا ث

 . العر .ض    وطريقسماخلا ّفصلل ة...انتغُل ِ األسلوب حي نم اهنع فلتخت اهّنكل ،ىنبملا ث
• : اإللكتروني :ّة   الرسال :ة مميّزا :ةّينورتكلإلا ةلاسرلا ت

سماخلا ّا .فتاهلا ربع وأ ةّيعامتجالا لصاوتلا ت      برمجي تمليها ثابتسماخلا ّفصلل ة بنيسماخلا ّفصلل ة لها
بشبكسماخلا ّفصلل ة    سماخلا ّقسماخلا ّفصلل ة المتعل الحاسوب

سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة     إجباري خانا .فتاهلا ربع وأ ةّيعامتجالا لصاوتلا ت وفيها اإلنترنت يل َرَّذعت ْدقو ،
. سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة  اختياري وأخر...ِهتيب ُناونُع ى

.. سماخلا ّن   مبي هو كما

البريد    عنوا؟ مويلا انسرد ن كتابة
إليه   للمرَس؟ مويلا انسرد نوكيس اذام ةفرعم عيطتست ل اإللكتروني

الرسالة   موضوعة  كتابة

فارغة     صفحة عروصنم ن عبار يتلا ة
إلكترونيّا    نّصالرسالة لكتابِة

فارغة     صفحة عروصنم ن عبار يتلا ة
إلكترونيّا    نّصالرسالة لكتابِة
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https://katzr.net/a53509

  /     ... أو  التال وأ /ي الراب وأ /يلاتلا ط عل وأ /يلاتلا طبارلا ى ندخل وأ /يلاتلا طبارلا ىلع ُ مًعا تعالوا
الِشفر ة    مس ةرفِشلا ح QRبإمكانك ةرفِشلا حسم م

عل ،فطاوعلا ،رعاشملا ،ةّينادجولا ةكراشملا ى            وكتابتها الراب ىلع اهتباتكو ط عبر المعطا يتلا ة الصور أحدا ىلع اهتباتكو طبارلا ربع  ةاطعملا روصلا ث بتصنيف قوموا ثروصنم نماي :م
    : رسميّة:    أمةّيمسر ْ شخصيّة الرسالة نوةّيمسر ْمأ ةّيصخش  :ةلاسرلا ع نحّدد  دفاتركروصنم نماي :م

عبر    الدخول يتروصنم نماي :ُم
الهواتف  تطبيفتاوهلا ق

https://katzr.net/a53509
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الحلسماخلا ّ
اإلجابسماخلا ّفصلل ة         من سماخلا ّد نتأك أحداةباجإلا نم دّكأتن ث تصنيف من أنهينا أن بعد

شخصيّة  رسميّة رسالة رسالة
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رسال :ًة    ن وأ /يلاتلا طبارلا ىلع ُعدّ هيّا
شخصي :ًّة

التاريخ:

التوّجه  جملهّجوتلا ة

التحيهّجوتلا ّة  جملهّجوتلا ة

الرسالهّجوتلا ة  متةلاسرلا ن

الخاتمهّجوتلا ة  جملهّجوتلا ة

التوقيع   يسبعيقوتلا ق ما

المرسل   وتوقيع اسلِسرملا عيقوتو م

2020آذار/  26
المحتر كيلإ قاتشم انأو م     وليد السيّد حضرةّيبلق قاوشأو ة

العائلهّجوتلا ة       أفراد جميع إل كيلإ قاتشم انأو ماري ام ى سالمي بلةلئاعلا دارفأ عيمج ىلإ يمالس ِّغ وأخيراً

قلبيهّجوتلا ة    وأشواةّيبلق ق َعِطرةّيبلق قاوشأو ة تحيهّجوتلا ّة

سيًرا         تسير دراستي بأّن أُطمئن ك أن أوّد
حسنًا...

وديع    الغالي صديقي

وبعد   تحيهّجوتلا ة

.... المستحعيقوتلا ق   الضرائب تسديد

الطلب    تنفي بلطلا ذ ممكةلاسرلا ن   .بأسرعنرجو وقكيلإ قوشلا ةياغ يف يّنأل ،كارأ يك ةعرسب ت

المخلص  صديق ك الجبايهّجوتلا ة    قسلِسرملا عيقوتو م رئيةيابجلا مسق س وسيلِسرملا عيقوتو مباحترا كيلإ قاتشم انأو م
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رسال :ًة    ن وأ /يلاتلا طبارلا ىلع ُعدّ هيّا
رسمي :ًّة

التاريخ:

التوّجه  جملهّجوتلا ة

التحيهّجوتلا ّة  جملهّجوتلا ة

الرسالهّجوتلا ة  متةلاسرلا ن

الخاتمهّجوتلا ة  جملهّجوتلا ة

التوقيع   يسبعيقوتلا ق ما

المرسل   وتوقيع اسلِسرملا عيقوتو م

2020آذار/  26
المحتر كيلإ قاتشم انأو م     وليد الّسيد حضرةّيبلق قاوشأو ة

العائلهّجوتلا ة        أفراد جميع إل كيلإ قاتشم انأو ماري ام ى سالمي بلةلئاعلا دارفأ عيمج ىلإ يمالس ِّغ وأخيًرا

قلبيهّجوتلا ة    وأشواةّيبلق ق َعِطرةّيبلق قاوشأو ة تحيهّجوتلا ّة

سيًرا         تسير دراستي بأّن أُطمئن ك أن أوّد
حسنًا

وديع    الغالي صديقي

وبعد   تحيهّجوتلا ّة

.... المستحقهّجوتلا ّة   الضرائب تسديد

الطلب    تنفي بلطلا ذ .بأسرعنرجو ممكةلاسرلا ن   وقكيلإ قوشلا ةياغ يف يّنأل ،كارأ يك ةعرسب ت

المخلص  صديق ك الجبايهّجوتلا ة:    قسلِسرملا عيقوتو م رئيةيابجلا مسق س وسيلِسرملا عيقوتو مباحترا كيلإ قاتشم انأو م
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ونُجمل  نُنهسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا ي

: اليوم   درسنا نُجمل

      ... سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة   والخطي اإللكترونيسماخلا ّفصلل ة منها الرسالسماخلا ّفصلل ة

: قسمين   إل ى تقس:ةّيصخشلا ةلاسرلا ىنبم  م

سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة   الشخصي األصدقا_____________________ ـب اودّوزت ء     : الرسالسماخلا ّفصلل ة يتبادلها العاطفسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا يسماخلا ّ يل َرَّذعت ْدقو ، للتعبير تنتمسماخلا ّفصلل ةيبرعلا ةغللا ي

. والمعارف  واألقارب

سماخلا ّسماخلا ّفصلل ة   الرسمي :    الرسالسماخلا ّفصلل ة عر .ض:     عمل يل َرَّذعت ْدقو ، طل ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب مختلفسماخلا ّفصلل ة أغرا .ض لها

للتواصل        المواطنون ويتبادلها اقترا لصاوتلل نونطاوملا اهلدابتيو ح تقدي:ةّيصخشلا ةلاسرلا ىنبم  م شكو...ِهتيب ُناونُع ى يل َرَّذعت ْدقو ، مشكلسماخلا ّفصلل ة يل َرَّذعت ْدقو ،

العامسماخلا ّسماخلا ّفصلل ة   المسؤسسماخلا ّسا .فتاهلا ربع وأ ةّيعامتجالا لصاوتلا ت .م ىًنبم ىلإ ٍةجاحب نحن نكلو ...انب ّصاخلا ّينورتكلإلا ع

الرسميّة الشخصيّة
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الطال ب      أعّزائي معكروصنم نماي :م استمعُتكثيًرا
وإيما؟ مويلا انسرد ن     وعافية صّحة في ... ُدمتروصنم نماي :م
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