
ة  ُمَحىسبة اتاليّ فعّ  غة العزبي 
 
 2013كاهىن الثاوي/في الل

ّالزابطّثىضيحّاإلاىضىعّرقم
    

1 

ّالضمير اإلاستتر

 )الصف السابع(

الضمير اإلاسحتر  -ًخىاوى البىستر الضمير اإلاسحتر بىىعيه

عن طسيق عسض اإلاعلىمة  ،الضمير اإلاسحتر وجىًباجىاًشا، و 

ط من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحية، ماملة بشهل مبس  

 .مدعمة بالصىت و الصىزة و الحسلة

http://www.nooor.com/files/a78d8cb29d4af368.swf 
 

ّالضمائز اإلاتصلة 2

 )الصف السابع(

البىستر الضمائس اإلاحصلة عن طسيق عسض ًخىاوى 

ط من دالى شسحها بأمثلة اإلاعلىمة ماملة بشهل مبس  

 .ثىضيحية، مدعمة بالصىزة

http://www.nooor.com/files/18750143e0432daf.swf 
 

 أهىاع اإلاعزفة 3

 )الصف السابع(

ًخىاوى البىستر أهىاع اإلاعسفة عن طسيق عسض اإلاعلىمة 

ة، ماملة بشهل مبسط من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحي  

 .مدعمة بالصىزة و الصىت

http://www.nooor.com/files/57d74118300d0837.swf 
 

ّاإلافعىل ألجله 4

ّالسابع( )الصف

ًخىاوى البىستر اإلافعىى ألجله عن طسيق عسض اإلاعلىمة 

، سط من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحيةماملة بشهل مب

 .مدعمة بالصىزة و الصىت و الحسلة

http://www.nooor.com/files/2470e097a6374554.swf 
 

ّأهىاع التىكيد 5

ّ(الصف الثامن)

الحىليد ، و الحىليد اللفظي  : ًخىاوى البىستر أهىاع الحىليد

عن طسيق عسض اإلاعلىمة ماملة بشهل مبسط  ،اإلاعىىي  

ة مدعمة بالصىزة من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحي  

 .الصىت و الحسلةو 

http://www.nooor.com/files/a97ecc474c9b2905.swf 
 

جمع اإلاؤهث  6

ّالسالم

ّ)الصف السابع(

جمع اإلاؤهث السالم عن طسيق عسض خىاوى البىستر ً

شسحها بأمثلة، مدعمة بالصىت و الصىزة و اإلاعلىمة 

 .، إضافة إلى ثمسينوالحسلة

http://www.nooor.com/files/95ead2ad6cc355cc.swf 
 

 الاسم اإلاقصىّر 7

 سع(ا)الصف الح

ًخىاوى البىستر الاسم اإلاقصىز عن طسيق عسض اإلاعلىمة 

ة مدعمة بالصىزة و الصىت ثىضيحي  شسحها بأمثلة و 

 .ثمسين، إضافة إلى والحسلة

http://www.nooor.com/files/e7ac20e9516d67b7.swf 
 

جمع اإلاذكز  8

ّالسالم

ّ)الصف السابع(

ًخىاوى البىستر جمع اإلارلس السالم عن طسيق عسض 

ط من دالى شسحها لة بشهل مبس  اإلاعلىمة ماملة و مفص  

 .ة، مدعمة بالصىت و الصىزة و الحسلةثىضيحي  بأمثلة 

http://www.nooor.com/files/4bf502c9817d9863.swf 
 

أسلىب  9

ّالاختصاص

ّ)إثساء(

، جعسيفه، وصىز ًخىاوى البىستر أسلىب الادحصاص

اإلاىصىب على ، و عامل اإلاىصىب على الادحصاص

الادحصاص عن طسيق عسض اإلاعلىمة ماملة بشهل 

ة، مدعمة ط من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحي  مبس  

 .بالصىت و الصىزة و الحسلة

http://www.nooor.com/files/9f89167f872242e0.swf 
 

أدوات الشزط  01

الجاسمة 

ّقسامهاأّو

 )إثساء(

إن،  :ًخىاوى البىستر أدوات الشسط الجاشمة و أقسامها

  ً  من، ما، مهما، أ
 
 ،ى، أًن، أي  ان، متى، ليف، حيثما، أو

شسحها من دالى أمثلة و عن طسيق عسض اإلاعلىمة 

 .ة مدعمة بالصىت و الصىزة و الحسلةثىضيحي  

http://www.nooor.com/files/d0aa4fef23c67042.swf 
 

أدوات الاستفهام  00

ّو أقسامها

ّ(الصف الثامن)

هل، همصة  :ًخىاوى البىستر أدوات الاسحفهام و أقسامها

ً  ، منالاسحفهام ان، ، ليف، ما، متى، ماذا، لم، أي، أ

 
 
شسحها من دالى و عن طسيق عسض اإلاعلىمة  ،ىأًن، أو

 .ة مدعمة بالصىت و الصىزة و الحسلةأمثلة ثىضيحي  

http://www.nooor.com/files/162810db12bc4bb1.swf 
 

 http://www.nooor.com/files/49b6a0a6a2eb3f2c.swf :ألاسماء الخمسة وهيشسح مىضىعة ًخىاوى البىستر ّألاسماء الخمسة 01
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ّالزابطّثىضيحّاإلاىضىعّرقم

  .أب، أخ، حم، فى، ذو )إثساء(

 ألافعال الخمسة 02

 )إثساء(

ًخىاوى البىستر ألافعاى الخمسة عن طسيق عسض 

ط من دالى شسحها بأمثلة اإلاعلىمة ماملة بشهل مبس  

 .ة مدعمة بالصىزة و الصىت و الحسلةثىضيحي  

http://www.nooor.com/files/bb0b09a1a7afc4b6.swf 
 

 جمع ثكسير القلة 03

 )إثساء(

 ،أفعاىأفعلة،  -لبىستر جمع ثنسير القلة وأوشاههًخىاوى ا

لة فص  معن طسيق عسض اإلاعلىمة ماملة و  ،أفعل، فعلة

ط من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحية، بشهل مبس  

 .، إضافة إلى ثمسينمدعمة بالصىت

http://www.nooor.com/files/736dc251b07299e8.swf 

اإلادح  اأسلىب 15

 لذماّو

 )إثساء(

صىز ، و جعسيفهما، و اوى البىستر أسلىبي اإلادح والرمًخى

. منهما، وثىضيح الاسم اإلاقصىد باإلادح أو الرم فاعل مل  

شسحها من دالى أمثلة و عن طسيق عسض اإلاعلىمة 

 .ة مدعمة بالصىت و الصىزة و الحسلةثىضيحي  

http://www.nooor.com/files/30ec35e81d352311.swf 
 

 اسم آلالة 61

 سع(ا)الصف الح

 :ًخىاوى البىستر اسم آلالة، جعسيفه، وأوشاهه القياسية

عن طسيق عسض  ،مفعل، مفعاى، فعاى، مفعلة، فعالة

ة مدعمة شسحها من دالى أمثلة ثىضيحي  و اإلاعلىمة 

 .إضافة إلى ثمسين ،بالصىت و الصىزة

http://www.nooor.com/files/d60669354fd8075a.swf 
 

 أسماء ؤلاشارة 67

 (الصف الثامن)

، هاثان، ، هرانهرا، هره :ًخىاوى البىستر أسماء ؤلاشازة

هؤالء، ذاك، ذلو، أولئو، ثلو، و جعسيفها، وأهىاعها، 

ط لة بشهل مبس  فص  معسض اإلاعلىمة ماملة و عن طسيق 

من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحية، مدعمة بالصىت، 

 .ثمازينإضافة إلى 

http://www.nooor.com/files/33db11a44cd7a7fe.swf 
 

 ألاسماء اإلاىصىلة 81

 (الصف الثامن)

  :البىستر ألاسماء اإلاىصىلةًخىاوى 
 
 ال

 
تي، اللران، ري، ال

 
 
، ، اللىاجي، اللحين، الالجي، الالئي، اللحانرًناللرًن، ال

شسحها من دالى و عن طسيق عسض اإلاعلىمة  ،ما، من

 .ة مدعمة بالصىت و الصىزةأمثلة ثىضيحي  

http://www.nooor.com/files/8d0ec6abdc95515c.swf 
 

 اإلاثنى الاسم 69

 )الصف السابع(

عن طسيق عسض اإلاعلىمة اإلاثنى  الاسمًخىاوى الفالش 

ط من دالى شسحها بأمثلة ثىضيحية، بشهل مبس  

 .ثمازينمدعمة بالصىت، إضافة إلى 

http://www.nooor.com/files/0904a762aabb91b9.swf 
 

عالمات التأهيث  02

ّفي ألاسماء

ّسع(ا)الصف الح

الفالش عالمات الحأهيث في ألاسماء عن طسيق  ًخىاوى 

عسض اإلاعلىمة بشهل مبسط من دالى أمثلة ثىضيحية 

محبىعة بشسح مفصل ثم دالصة مدعمة بالصىت، 

 .إضافة إلى ثمازين

http://www.nooor.com/files/0db65408f4699de3.swf 
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