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 ( التعبير)                                                            

 :عالمات الترقيم هي وضع عالمات بين أجزاء الكالم المكتوب لتمييز بعضه عن بعض وأشهر: الترقيم 

 االستخدام الرسم العالمات الرقم

 توضع بين الجمل أو أجزائها المتصلة المعنى ، الفاصلة 1

 توضع بين جملتين تكون إحداهما سببا في األخرى ؛ الفاصلة المنقوطة 2

 توضع في نهاية الفقرة . النقطة 3

 وبين المجمل وتفصليه ، والشيء وأقسامه توضعان بعد قال ، : النقطتان الرأسيتان 4

 توضع في نهاية أسلوب االستفهام ؟ عالمة االستفهام 5

 توضع في نهاية الجمل التعجبية المعبرة عن الفرح أو الحزن ! عالمة التعجب 6

 كالم غيرهماويوضع بينهما ما ينقل بنصه دون تغيير من قرآن كريم أو حديث نبوي أو  "      " عالمة التنصيص 7

 ويوضع بينهما األلفاظ المفصلة المفسرة لما قبلها )     ( القوسان 8

 (الصف الخامس ) نماذج تعبير  

 .أثره على الفرد واجملتمع ، مستخدما أدوات الربط وعالمات الرتقيم  بطة عن خلق من أخالق املسلم مبيناأكتب مثان مجل مرتا ـ1

ألمانة واحدة من أمجل األخالق اليت يتحّلى بها اإلنسان، وهلذا فقد حث عليها اإلسالم، حيث وردت يف الُقرآن الكريم يف عدة مواضع، ا

عكس األمانة اخليانة، وهي ُخلق . وقد ُسمي الرسول الكريم بالصادق األمني، قبل أن ُيصبح نبيًا، وهذا دليل على أنه ُخُلق عطيم الشأن

 .ق العديد من املشاكل بني الناس على ُمختلف معتقداتهمقبيح خيل

 .مبينا الطرق الصحية الستخدامها.ـ أكتب ست مجل مرتابطة عن األلعاب اإللكرتونية واجلوانب املفيدة والضارة فيها 2

وهلا جوانب مفيدة وأخرى ضارة   ، األلعاب اإللكرتونية بالرغم من أنها ممتعة ومسلية، إال أنها تؤثر على الفرد واجملتمع بُطرق متنوعة

والتشجيع على  إضاعة الوقت، ومن أضرارها  ُتشجع على القراءةو وتوسع مدارك العقل   ُتحسن عملية اختاذ القرارمن فوائدها ، ف

 .  لذلك جيب أن تستخدم باعتدال ويف أوقات الفراغ ، العنف جبانب األثر الكبري على الصحة

، موضحا السلوكيات اليت تعكس حيب الصادق لوطين ، مستخدما أكتب ست مجل مرتابطة عن مشاركيت يف االحتفاالت الوطنية  ـ3

 .أدوات الربط استخداما صحيحا 

لي و لوطننا الكويت حيث تكتسي الشوارع بأعالم الوطن الغا واالنتماءب احلتعبري عن ، فهو واجب وطين  باألعياد الوطنيةن اإلحتفال إ

جيب علينا االجتهاد يف الدراسة حتى لذلك  كذلك متتلىء الشوارع باملسريات واألهازيج الوطنية ، ويتزين األطفال بأزياء علم الكويت،

 .بكل غال ونفس والدفاع عنه نعمل على رفعته وتقدمه  بني دول العامل ، 
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أكتب سبع مجل أبني خالهلا السلوكيات اليت تعينين على طلب العلم وحتقيق التقدم لي ولوطين ، مستخدما عالمات الرتقيم ، ـ  4

 . وأدوات الربط املناسبة

وعاادم تأجياال   ،بالعماال اداااد ، وتنااايم الوقاات     بطاعااة اع عزوجاال ورضااا الوالاادين ، و    يتحقااقيف طلااب العلاام   النجااا  

التااازام الدّقاااة باملواعياااد، والاااذهاب إا املدرساااة  يف التوقيااات ، واالنتباااا  خاااالل  ااار  املعّلااام وعااادم والواجباااات أو تأخريهاااا ، 

  . والسااااااعي الاااااادائم ماااااان أجاااااال رفعااااااة الااااااوطن وتقدمااااااه  وبااااااذل ادهااااااد  االنشااااااغال بااااااأمور أخاااااارى

 . اخرتاعه ، وفائدته مراعيا استخدام عالمات الرتقيم ـ أكتب سبع مجل مرتابطة عن أحد املخرتعني الكويتيني مبينا 5

املخرتع الكوييت الدكتور املهندس مشاري املطريي ، الذي رفع اسم الكويت عاليا حني منحته إدارة معرض جنيف الدولي لالخرتاعات 

واختارته من بني العديد من املخرتعني من دول  ادائزة الذهبية يف جمال البيئة ناري اخرتاعه تقنية متميزة لتنقية الرتبة امللوثة بالنفط ،

 . العامل املشاركة يف املعرض

 .ـ أختار ظاهرة طبيعية يف الكون من حولي ، وأكتب عنها مثاني مجل مرتابطة مراعيا استخدام عالمات الرتقيم  6

هو ذلك املاء املنهمر من السحاب على  و  يحي ألارض ومن عليها ،، فاملطر هو الذي نعمة عظيمة من نعم هللا عزوجل املطر 

لذلك يجب ، واملوت ، حيث يصيبها القحط والجفاف  شكل قطرات ، ويعتبر انحباس املطر عن ألارض بمثابة كارثة حلت بها

 .  علينا شكر هللا عزوجل على نعمة املطر ، وعدم إلاسراف في استخدام املاء

 .اعيا عناصر القصة وترتيب األحداث والكتابة الصحيحة ـ أكتب قصة خيالية من مثان مجل مرتابطة مر 7

ففزع منه وجرى ولكنه الحظ  ،سموجد القمر يف منتصفها وينار له ويبتفنار إا السماء وخرج أمحد يتنز  يف الطرقات،  ليلة من الليالييف 

وطلب منه  .بأنه صديقه وحيبه  خرب  أوعندما نام حلم بالقمر و  شعر أمحد باحلرية الشديدةفالقمر يالحقه يف أي مكان يذهب إليه،  أن

ووضعه يف غرفته وجعله يضحك يف الصورة ه دما استيقظ امحد رسم القمر ولونوعن، أن يرسم له صورة مجيلة ويعلقها يف غرفته الصغرية 

 .ومل خيف منه مرة اخرى

 


