
الكتابةمهارة   

كتابة االستجابة األدبٌة: مهارة الفصل الثالث   

:ٌكتب الطالب استجابة أدبٌة لقصة أو نص قام بقراءته  مع مراعاة -  

- .الكتابة بخط واضح ومقروء-  

- .االلتزام بصحة الكتابة اإلمالبٌة  

- كالفاصلة والنقطة وعالمة التعجب وعالمة ) االلتزام بعالمات الترقٌم -

(.االستفهام   

- قد ٌطلب من الطالب كتابة استجابة أدبٌة عن قصة أو نص من : مالحة 
.المنهج الدراسً وقد ٌكون من قراءات الطالب الخارجٌة  

 مخطط لكتابة االستجابة األدبٌة

 
 : ....................................عنوان القصة او النص         

 

 ....................................للكاتب....................................تتحدث قصة .

 

 ............................................................................................عن

 

 ......................................................................................فً البداٌة

 

 .................................................ثم...............................................

 

 ....................................................................................وفً النهاٌة.

 

 ...................................................................................تعلمنا القصة
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التنظٌم استجابة أدبٌة  لقصة قمت بقراءتها مراعٌا صدٌقً الكاتب المبدع اكتب 

 :فً بناء النص ووضوح الخط وجماله وتوظٌؾ عالمات الترقٌم
 

                                  ................................................ 

 

 ....................................للكاتب....................................تتحدث قصة .

 

 

 ............................................................................................عن

 

 

 ......................................................................................فً البداٌة

 

.................................................................................................. 

 

 .................................................ثم...............................................

 

................................................................................................ 

 

 

 ....................................................................................وفً النهاٌة.

 

 

 ....................................................................................تعلمنا القصة
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اإلمالءمهارة   
 مهارة الفصل الثالث :ألف تنوٌن الفتح

:أكمل كل جملة بكلمة منونة تنوٌن فتح مما بٌن القوسٌن  
 

1) (مبكٍر  –مبكٌر  –مبكراً .  ) ............... حسان إلً المدرسة حضر   

 
(مسرعًة  –مسرعٌة  –مسرعٍة ..................... .        ) رأٌت السٌارة  ( 2  

  
(عظٌماً  –عظٌٌم  -عظٌمٍ .) فاختر أصدقاءك......... وجدت الصداقة مكسباً ( 3  

 
(.كثٌراً  –عالٌاً  –لٌالً . ) فوق الؽٌوم................ حلقت الطابرة ( 4  

 
(صادقاً  –عادالً  –عادٍل ) .حكمهفً . ............كان الخلٌفة عمر بن الخطاب ( 5  

:فً كل جملة مما ٌلً تنوٌن فتح ضع خطاً تحت الكلمة المنونة   
 

.اشترى سمٌٌر كتاباً من المكتبة   
 

.استٌقظ محمٌد من نومه مبكراً   
 

.أحرز الالعب هدفاً رابعاً   
 

. تمنٌت لصدٌقً المرٌض شفاًء عاجالً   
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 مهارة اإلمالء

 1-مهارة الفصل الثالث :عالمات الترقٌم

 هاجر مطرو   ابتسام رشود: ن متٌالمعلإعداد 



اإلمالءمهارة   
 مهارة الفصل الثالث :عالمات الترقٌم

َن َصدٌقُُكْم َعْبُد هللا )   ( اْلُمَعلُِّم لِلتَّالِمٌِذ قاَل -1 ٌْ ()   أَ  
 

َفَذَهَب () َوُدواٍر فً َرْأِسهِ )   ( لََقْد أََحسَّ ِبَمْؽٍص فً َبْطِنهِ )   ( قاَل التَّالمٌذُ 

ِة  ٌَّ حِّ )   ( إلى اْلِوْحَدِة الصِّ  
 

()   َوأَعاَدهُ سالًِما )   ( َشفاهُ هللاُ )   ( قاَل اْلُمعلُّم   
 

ٌد  ()   َسأَزوُرهُ ٌا أْستاُذ َبْعد اْلَعْصِر إِْن شاَء هللاُ )   ( قاَل ُمَحمَّ  
 

َوُدعاَءنا لَُه )   ( َبلِّْؽُه َسالمً َوَسالَم ُزَمالِبِه َجمًٌعا )   ( قاَل اْلُمَعلُِّم 

()   ِبالشِّفاِء اْلعاِجِل   

 
 

ِه قاَل -2 ؽٌُر ألمِّ ( ) األمُّ َضِحَكت () أَنا أَْؼلُُب اْلِقطَّ اْلَكبٌَر ( ) اْلَفأُْر الصَّ  

 

ٌُّها اْلَفأُْر اْلَمْؽروُر )   ( َوقالَْت   أَْجري)   ( قاَل )   ( َكٌَؾ َتْؽلُِب اْلِقطَّ أ  

 
)   (َوأَْدُخُل اْلُجْحَر )   ( ِبُسْرَعةٍ    

 ضْع عالمة الترقٌم المناسبة فً الفراغ :
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 .هً الجملة التً تبدأ بفعل سواء كان فعل ماض أو مضارع أو أمر: الجملة الفعلٌة 

أركان 
الجملة 
 الفعلٌة

 المفعول به

 الفاعل

 الفعل

 :  الفعل : أوالً 

 .الفعل الماضً حدث فً الزمن الماضً مثل كتب 

الفعل المضارع حدث فً الحاضر أو سٌحدث فً المستقبل مثل ٌكتب وٌمكن 

 .التأكد منها بإضافة حرؾ س  مثل سٌكتب

 .الفعل األمر هو طلب مثل اكتب

 :  ثانٌاً الفاعل 

 .مثل كتَب الطالُب الدرسَ ( َمن؟ )هو من قام بالفعل ونسأل عنه ب 

 .وهو دابماً مرفوع  بالضمة( الطالُب ) من كتب الدرس؟ اإلجابة ستكون الفاعل 

 

 (  ماذا؟ ) هو من وقع علٌه عل الفاعل ونسأل عنه ب : ثالثاً المفعول به 

 .منصوب بالفتح  وهودابماً (. الدرَس ) ماذا كتب ؟ تكون اإلجابة مفعول به 
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 مهارة النحو



 

 :ضع خطا ذحد انفعم ، ودائرج حىل انفاعم فيما يأذي

 

 .سار اىخيَيذ ٍنخبت اىَدرطت  -1

 

 .يظخَخع اإلّظاُ بجَاه اىطبيعت  -2

 

 .يدرب اىَعيٌ حالٍيذٓ عيى اىقزاءة  -3

 

 :امأل انفراغاخ تانفاعم انمناسة مع انضثط تانشكم 

 

 .أبىابها الطخقباه عاً ٍجديدٍ ................غدا طخفخح  -1

 

 .اىهدوء في ٍنخبت اىَدرطت ................. ييخشً  -2

 

 .عيى ّظافت فصيهَا...............ححافظ  -3

 

 .اىزياضت في حياحهِ اىيىٍيت.............. حَارص  -4

 

 

 :أكمل الجمل التالٌة بمفعول به مناسب مع الضبط بالشكل 

 

 ...................ٌحب هللا  -1

 

 .................ٌذاكر التلمٌذ -2

 

 .على شاشة التلفاز ........................ ٌشاهد المدرب  -3

 

 

 هاجر مطرو   ابتسام رشود: ن متٌالمعلإعداد 



 -:اقرأ الفقرة اآلتٌة ، ثم أجب عن السؤال الذي ٌلٌها

 

ذهب األصدقاء إلى الحدٌقة ٌوم الجمعة ، وكانت جمٌلة جدا، توجد فٌها األزهار 

 .المتفتحة ، والطٌور التً تؽرد على األشجار، فاحرصوا على نظافة الحدابق

 

 -:استخرج من الفقرة اآلتٌة -1

 : ..............................اسما : ............................ فعل مضارع

 : ......................فعل ماض : ................................ فعل أمر 

 : .....................................................................جملة فعلٌة 

 

 -: حول الجملة االسمٌة إلى جملة فعلٌة  -2
 .الطفل ٌنام فً السرٌر 

.......................................... 

 .عادل ٌشاهد التلفاز 

  .......................................... 

 

 -:فً جملة فعلٌة مفٌدة، بحٌث تكون فاعال( الطالب) استخدم كلمة  -3

... .................................................. 

 

 : اختر الكلمة الصحٌحة التً تكمل الجملة فٌما ٌأتً  -4

 .كتاَب العلوِم ............. درَس •

 أحمدِ  –أحمُد              ج  –أحمَد             ب  -أ    

 .............وعصٌراً، وأسرعت قبل أن ٌبكً .............. خرَجت األمُّ لتشتري •

 الصؽارُ / الصؽاَر           ج كعكاً / كعٌك  -الصؽاُر           ب/ كعٍك  -أ  

 ....................قرأَ المعلُم •

 قصةٍ  -قصًة                       ج  –قصٌة                ب  -أ    
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 ضمائر الرفع المنفصلة

نوع 

 الضمٌر

 الجمع المثنى المفرد

 مؤنث مذكر مؤنث مذكر

 نحن نحن نحن أنا أنا المتكلم

 أنتن أنتم أنتما أنتِ  أنتَ  المخاطب

 هن   هم هما هً هو الغائب

 :تدرٌبات 

 :أكمل الجمل التالٌة بما هو مطلوب: 1س

 .أَنَا طَاِلٌب ُأِحبُّ الدِّرَاَسة( 1
 ...............................................َنْحُن ( 2

 ............................................... ِىيََ( 3

 ................................................ُهْم ( 4

 ...............................................أَْنِت ( 5

 ...............................................أَنْ ُتْم ( 6

 

اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن ، ثم اكتبها فً الفراغ المجاور فٌما : 2س

 :ٌأتً

 .العبوَن َماِهرون( ............... 1
 (أَنْ ُتن   -أَنْ ُتمْ  -أنُتَما)
 .ُمَعلَِّمٌة ُأِحبُّ الط الَِباتِ ( ............... 2
 (أَنَا -ِهيَ  -أَْنتِ )
 .ُمَهْنِدٌس بَارِعٌ ( ............... 3
 (َنْحنُ  -أَنْ ُتَما-ُهوَ )

َضِمٌَر اْلَغائَِبِة َمَكاَن َضِمٌِر اْلَغائِِب ،  ضعْ .مسرورذهب الطالب إلى المدرسة وهو : 3س

ْلَزمُ  ٌَ ْر َما  ٌِّ  :َوَغ
........................... .................................................. .......... 



 :انّضمائر انمنفصهح انّري في انجمم آالذيح، واركروا نْىعها  اسرخرج. أ  

ُِ ّطيعُ    .1  .  أَّج حأٍُز وّح

 .  اىشَُض واىقَُز هَا اىَصدُر األمبُز ىيّضياءِ    .2

 .  اىشراعتُ هَي أطاص اىثزوة   .3

 .اىّشباُب هٌ ثزوةُ اىبالِد . 4

   :انرّانيح انجمم من جمهح كمّ  أّول في مناسثًا ضميًرا ضع .ب

   .ٍبنزا اىّْىً ٍِ أقىً   __________ .1

   .يىً مو شعزها حَشط  __________ .2

   .اىفقزاء يظاعدوُ _________ .3

   .يظاعدك ٍِ حشنز   _________ .4

   .اىصحت قىاعد حخبعيِ   _________ .5

  .اىضيف ّنزً   _________ .6

   :آالذيح انجمم تذايح في انىاردج األسماء تذل مناسثا ضميرا ضع .ج

   .اىظَل يصيد عيي   .1

2.    ُِ    .اىحيىاُ حديقت سارا اىىىدا

   .األهزاً شاهدُ اىفخياثُ    .3

4.    ُُ  .اىْهز في يظخحَىُ اىفخيا
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