
 النــــــحو

 أنواع الخبر

 االمثلة:

 السماء صافية -1

 التلميذان منتبهان -2

 المهندسون ماهرون -3

 المصباح ضوئه شديد -4

 الفتاة شعرها طويل -5

 النيل ماؤه عذب -6

 التلميذ يذاكر الدرس -7

 الفالح يزرع االرض -8

 الكتاب فى الحميبة -9

 المدرجات حول الملعب  -11

 بعد صالة الفجر الرزق الكثير -11

 القاعدة

 خبر المبتدأ ثالثة انواع:

 الخبر المفرد:وهو ما ليس جملة أو شبه جمله -1

 الخبر الجملة: وينمسم الى خبر جملة اسميه وخبر جملة فعلية -2

 الخبر شبه الجملة:وهو الجار والمجرور, أو الظرف)ظرف الزمان,وظرف المكان( -3

 ملحوظة:

 ا ,أما الخبر الجملة وشبه الجملة فيكون فى محل رفع . الخبر المفرد يكون مرفوع
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 االبتدائى سادسال معهد الحسن األزهرى 

 الفصل الدراسى األول لغة عربية

 تدريبات

 -استخرج الخبر وبين نوعه, فيما يأتى:1س

 . موضوعه سهلالكتاب  -1

 ....خبر جملة اسمية . 

 المعز. بنتالماهرة  -2

 خبر مفرد .

  

 فى عملهم .العمال المخلصون  -3

 خبر شبه جملة . 

 . فى الممارسةالرياضة  -4

 ......شبه جملة خبر ..

 .يمتع النظرالزهر  -5

 .خبر جملة فعلية . 

 -حول الخبر الجملة إلى خبر مفرد فيما ياتى :2س

 التلميذ يفرح بنجاحه . -1

 التلميذ فرٌح بنجاحه . 

 الماهرة تاريخها عظيم . -2

 تاريخ الماهرة عظيم . 

 األم تربى ابنها . -3

 ..األم مربيةٌ ابنها . ...

 فيد الجسم .النظافة ت -4

 النظافة مفيدةٌ للجسم . 
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 االبتدائى سادسال معهد الحسن األزهرى 

 الفصل الدراسى األول لغة عربية

 -حول الخبر المفرد إلى خبر جملة والخبرالجملة إلى مفرد :3س

 األمواج صوتها مرتفع . -1  

 األمواج مرتفعة الصوت . ..

 الصديمان متعاونان . -2   

 الصديمان يتعاونان . 

 المعلمون صانعون لألجيال . -3

 المعلمون يصنعون األجيال . 

 ما تحته خط: أعرب4س

 حميدة .أخاللهم  المشجعون -1

 خرطومه طويله .الفيل  -2

 . تخضر أورالهالنبات  -3

 أمام التالميذ .المدرس -4

 إعرابها الكلمة

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر  المشجعون
 سالم 

 خبر للمبتدإ الثانى مرفوع وعالمة رفعه الضمة  حميدة 

 ان مرفوع وعالمة رفعه الضمة مبتدأ ث خرطومه

 خبر للمبتدإ الثانى مرفوع وعالمة رفعه الضمة  طويل

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  تخضر 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة والهاء ضمير  أوراله 
 مبنى فى محل جر مضاف إليه 

 ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  أمام 

 يه مجرور وعالمة جره الكسرة مضاف إل التالميذ 
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 االبتدائى سادسال معهد الحسن األزهرى 

 الفصل الدراسى األول لغة عربية

 تابع الفصل الثانى:عزة نفس ..وطموح مبكر 

 المفردات

 الجمع المفرد  المضادها الكلمة معناها الكلمة

  حزينة  نسى  الجد

  األلم  تواصل  مهمومة

  ليمة  صائحا    اغترابه

  صاحب  الغليظة  ليمة

  حرة  الماسية  األفاضل

  كاشر  المتفتح  كريمة

  الوجه  الشجاع  األخطار

 

 :  ما ليمة العلم التى تعرفه األم ؟ 1س

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

 أبو خضر عندما ذهب إليه ؟:  كيف وجد )على مبارن( الشيخ أحمد  2س

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

 :  ما شعور الصبى نحو شيخه ؟ وماذا لال فى نفسه ؟3س 

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

 :  ماذا أدرن على مبارن لكى ينجو من العصا ؟ 4س

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

 :  كم سنة أمضاها )على مبارن( فى حفظ المرآن ؟  5س

....................................................................................................................................................... 
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 االبتدائى سادسال معهد الحسن األزهرى 

 الفصل الدراسى األول لغة عربية

 التــقويم
 

 

 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى :  -1

 يخـافونـه ( –يكـرهونـه  –معنى " يهابونه "   ) يحبونـه 

 أخــــــــاف ( –أكــــره  –مضاد " أحب "     ) أســـرع 

 موظفون (  –موظوفون  –جمع " موظف "    ) مواظف 

 رة السابمة ؟ وماذا أحب أن يكون ؟من لائل العبا -2

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

 هل تحمك لمائل العبارة ما يحب ؟ وكيف ؟ -3

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

 انسب كل عبارة مما يأتى لقائلها : -4

 أعود مرة أخرى إلى العصا الغليظة والمعاملة الماسية . -

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

 سنترن لن الحرية ياصديمى فى اختيار طريمن إلى مستمبلن . -

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

 ستعود رغما  عنن فال طريك سوى التعليم . -

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

 أمنية على مبارن الذى كان يتمناها ؟ا م -

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

 -مستوى الطالب:

 الواجب الحصة المواظبة السلون

    

 -توليع ولى األمر:                                            

 

وسرتنى  شكلهكبير، أعجبنى  موظفعند  يعملمثل ذلك الرجل الذى رأيته  كاتبا  )أحب أن أكون 1س

 يهابونه ويحترمونه ( الناسمالبسه ورأيت 
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