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מדינת ישראל
משרד החינוך

والّسادس الخامس للصّف عربیة لغة درس

المزید والفعل المجّرد الفعل الّدرس موضوع

قُطرّیة بّث منظومة

الّدرزّیة المدارس في معلمة فارس، أبو امال المعلّمة مع
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دقیقتان للحّصة؟ نحّضر أن یجب ماذا
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الیوم؟ سنتعلّم ماذا

الّزیادة• أحرف من الفعل تجرید المزید، والفعل المجّرد الفعل تعریف

الّزیادة• أحرف تحدید

الفعل• جذر ونتذّكر
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نتذّكر

زیادات بدون للكلمة األصلّیة الحروف ھو الجذر

كّتاٌب ، كتابٌة مكتوٌب، كاتب، كتَب، ب ت، ك، مثال
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اآلتیة• الجمل في َتحَتھا ُخّط اّلي الكلمات َجذر ما َنَتَمّرن ھّیا

كتاَبھ• الّتلمیُذ استرجَع
الّساحِر• خدعَة المشاھُد اكتشَف
لبیتھوفن• مقطوعاٍت عزفوا األوبرا دار في
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الحّل
ع ج ر استرجَع

ف ش ك اكتشَف

ف ز ع عزفوا
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اآلتیة الجذور من أفعاًال نكتب ھّیا

ع م س ر ب خ ع ج ر شف ك

تدّرب
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اآلتیة الجذور من أفعاًال نكتب ھّیا

انَكَشَف َیكَتِشُف یكِشُف َكَشَف

اسَتْرَجَع أرَجَع َتراَجَع َرَجَع

تخابَر استخبَر أخبَر خبََّر

انسمَع َع سمَّ أسمَع سمَع

الَحّل
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األفعال ھذه تأّملوا

تَرون؟ ماذا

المزیدة واألفعال المجّردة األفعال
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َر تغیَّ قد الّزیادة، حروف إلیھا أضفنا عندما األفعال ھذه أنَّ نرى
بھا ا خاّصً مستقّالً معًنى منھا كلمة لكّل وأصبح معناھا

والمزید المجّرد تعریف
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الّزیادة حروف واكتبوا والمزیدة المجّردة األفعال ِجدوا

الكرَة الالعُب قذف

أبیِھ لنصائَح الولُد استمع

الّتنفسيَّ الجھاَز یصیُب فیروس الكورونا

األشجاِر أوراق الّریاُح حّركت

نتمّرن ھّیا
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الحّل

الفعل جذره مزید مجّرد وأحرف
الّزیادة

قذَف ف ذ ق مجّرد
استمع ع م س مزید ت ا
أصاَب ب ي ص مزید ا
حّركت ك ر ح مزید ر
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فعل كّل معنى ونحّدد المزیدة األفعال َنسَتخرج الّتالي، الّنص َنقرأُ

في قواهُ كلَّ فاستجمَع أرِضھ، من المحاصیَل یجمع أن على الفّالُح عزَم
القشِّ عن البذوَر فصَل ثّم الّسنابَل، جّمَع االّوِل الیوِم في ذلك سبیِل

وھناك ھنا المبذور ِ القمِح حوَل الّنمُل ع تجمَّ خاّصٍة آلٍة بواسطة

رأي على فأجمعوا البیدر، في المنتشِر الّنمِل ظاھرة من الفّالحون خاَف
البیدر حول الحشرَیة المبیدات برّش یقضي

نّص طریق عن تدّرب
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استجمَع یجَمُع عزم
َع تجمَّ فصل َع َجمَّ
یقضي أَجمعوا خاف

حّل
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الكلمة• جذر ھو ما عّرفنا

الّزیادة• أحرف وحّددنا المزید والفعل المجّرد الفعل عّرفنا

وعرفنا• جذرھا، حّددنا والمزیدة، المجّردة األفعال الّنّص من استخرجنا

الكلمة فھم في الجذر تحدید أھمّیة

إجمال


