
 

 ١ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  بیومي سمیر/ اعداد 
  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت

 ھدیة مجانیة

  سلسلة مذكرات صدقة جاریة

  ملزمة النحو

  االبتدائيلسادس اللصف 

٢٠١٦/٢٠١٧  



 

 ٢ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  مراجعة على ما سبق
  

  أقســام الكلمــة                    -١-
  

    

 –نبات  -حیوان –إنسان 
) ا ل(مدینة أولھ –جماد 

  أو تنوین) ة(أواخره 

  حرف  فعل  )مؤنث  –مذكر ( اسم 
  عمل یحدث زمن 

  أمر  مضارع  ماضي
  ذاكر

  لعب

  نام

  یذاكر تذاكر - تذاكر -أذاكر
  تلعب-یلعب -تعلب -العب 

  تنام  -ینام -تنام -أنام

  ذاكر
  العب
  نم

  مثل حروف الجر 

من  ، إلى ، على ،عن " 
  " ، في ، الباء، الالم 

االسم الذي یأتي بعدھا 
  یكون اسمآمجرورآ

  االســـــم

  مفـــــرد
مادل على واحد أو 

  واحدة

  مثنـــــى
مادل على اثنین أو اتنتین 

  ) ان (وأخره 

  جمــــع              
  

  ماادل على أكثر من اثنین أو اثنتین

  

  أنواع اجلمل-٢-

  جملة فعلیة تبدأ بفعل جملة اسمیة 

  مبتدأ

  الشمس

  الرجل

  خبر
  مشرقة
  مؤدب

  فعل
  ضرب
  نام

  فاعل 

  ھو من قام بالفعل

  الرجل

  مفعول بھ

  الجرس



 

 ٣ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  إعراب
  

  

  

 الجر النصب الرفع النوع

د  مؤدب الولد الضمة           المفرد  رب الول ة      ض  الفتح
 الجرس.

ى  الكسرة     ذھب أحمد إل
 الحفل.

ي  الرجلینالیاء        شاھدت  مؤدبان  المؤمناناآللف         المثني  لمت عل اء       س .                                 الی
 الرجلین.                

ذكر  ع الم جم
  سالم 

ي  المؤمنین الیاء       شاھدت  مؤدبون المؤمنون الواو        ت أل اء       ذھب                                                           .الی
 المھندسین .                

ث  ع المؤن جم
  السالم

  الكسرة    سلمت علي لمؤمنات الكسرة    شاھدت ا مؤدبات المؤمنات الضمة      

 األمھات 

  الكسرة     سلمت علي  الرجالالفتحة    شاھدت  أقویاء الرجال الضمة          جمع التكسیر 

 الرجال 

  

  الظرف

  اسم منصوب وھو نوعان

  

  زمان                                                                                               مكان    

أي یبین مكان حدوث الفعل                                                                                   أي یبین زمن حدوث الفعل                          
                                                                             .  

الشجرة                                                                     ) خلف  –تحت   –فوق  –ام أم( العصفور )    عصراً  –مساًء  –صباحاً ( ذھبت إلى المحل 
                                                          .  

  

  الجمع  المثني  المفرد



 

 ٤ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  المفعول المطلق
  اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل یذكر لسببین

  

توكید الفعل                                                                                 بیان نوعھ                                
  قراءة جیدة  قرأت القصة  -                                                                    ذھاباً ذھبت إلى العمل .    

  محاربة الفرسانحاربت -                                                                                                    

  

  املفعول ألجله*** 

ً استذكرت - :مثل          ینصب بالفتحة الفعلاسم منصوب یذكر بعد الفعل ، لبیان سبب حدوث            للنجاح   طلبا

  

  املضاف إليه

 ً   اسم مجرور یبین نوع االسم الذي قبلھ والذي یسمى مضافا

  مصررأیت علم  -                  األبركبت سیارة  - أحمر                   التفاحةلون  -

  .المضاف یعرب حسب موقعھ في الجملة 

  السادات  مدرسةشاھدت  - الشرطة المرور             رجلینظم  - البلبل جمیل                          صوت -

  مبتدأ مرفوع       فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة        مفعول بھ منصوب وعالمة نصبة الفتحة 

  )ابن مصر ( اسم معرفة                     مضاف إلیھ  مثال + اسم نكرة ** 

  

  

  

  

  



 

 ٥ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  تدریبات على ما سبق في السنوات الماضیة
  -:حول الجمل اآلتیة من اسمیة إلى فعلیة ، ومن فعلیة إلى اسمیة فیما یأتى *  

 . البلبل یغرد على الشجرة     -٣.      التاجر األمین یربح  -٢شرب الطفل اللبن               - ١   

 . یساعد الجار جاره . - ٦أشعة الشمس تدفئ الجو     -٥.          یستعد التلمیذ للرحلة   -   ٤

 . األسرة تذھب إلى العریش   - ٩.   تحنو األم على أبنائھا  - ٨یكثر المطر في الشتاء      -٧ 

                            المعلم یشرح الدرس                              -١٢. یذھب التالمیذ إلى المدرسة   - ١١.  النبات ینمو في الشمس  - ١٠ 

.                                                                                  یحارب الجندي بشجاعة    - ١٤.                                      اإلمام صلى بالناس  - ١٣

  ) -:ضع خطآ تحت الفاعل فیما یأتي واضبطھ ( * 

 ذاكر التلمیذ الدرس  شرب الطفل اللبن 

 . تساعد البنت أمھا  یشرح المعلم الدرس 

  . حافظ أحمد على أدواتھ   یتوضأ المسلم للصالة 

  قال المؤمن الحق   شاھد دمحم الفیلم  التعلیمي 

  یحل التلمیذ المسألة   لعب التلمیذ في النادي

  یعطف المؤمن على الصغیر   یحترم دمحم الكبیر 

   -:ضع مفعوال بھ مكان النقط*** ضع خطآ تحت المفعول بھ فیما یأتى واضبط أخره*** 

  ..........................لبس الولد  -            یقرأ الرجل الجریدة 

  ......................ركب السائق  -            .تناولت الغذاء 

  .......................صاد الصیاد -            یقرأ األخ القصة 

  .......................وزن البقال  -            .تجھز األم الطعام 

  .......................یقرأ التلمیذ  -            .تشاھد البنت السیرك

  ...........................زرعت  -            ركبت السیارة 

  .................یحترم الصغیر  -            یكتب التلمیذ الواجب

  ....................یقرا المؤمن  -            .صعدت السلم 

  ....................شرب الرجل  -            .باع التاجر البضاعة 

  ...................سقى البستانى  -        . یذاكر التلمیذ الدروس عصرآ 



 

 ٦ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  ...................یشرح المعلم   -            . یزرع الفالح الشجر

  .مفتوحآ ..............الولد ترك  -          . یصنع العمال األحذیة 

  .....................یتقن العمال  -            .یخرج النحل العسل 

  ...................ضرب دمحم  -          تخرج دودة القز الحریر 

  ........................كتب الولد -            .كسرت الزجاج 

  ......................تجھز البنت  -            .شرب أحمد اللبن 

  .......................ینظف أحمد  -            . رمیت القاذورات 

  ......................صلى المسلم  -          . قطف الطفل األزھار 

  ............. غسل الولد  -            . صمت رمضان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -:ضع حرف جر مناسب مكان النقط * 

  .األشرار …………… ابتعدت       .القریة . ……………سافرت 

  . االمتحان …………… نجحت       .الكرة ……………… لعبت 

  . السیارة .. …………سافرت      .البیت . ……………ذاكرت 

  . القلم …………… كتبت       النادي ... ……………لعبت 

  . المدرسة .. …………ذھبت     . الرف ………… وضعت الكتاب 

  .دمحم .. ………سلم أحمد       الكتابین . ……………تعلمت 

   -:أذكر نوع كل كلمة مما یأتي " صنف الكلمات اآلتیة ، 

م  –یشرح  –الدرس   -التلمیذ  –تعلم  –المدرسة  –إلى  –ذھب  –الولد  –هللا  درس  –المعل ریش  –ال ة  –الع –مدین
ى –تقع  –جملیة ل  –المتوسط  –البحر  –عل ل  –شرب  –أك بن  –الطف  –عن  –من  –المسجد  –في  –صلى  –الل

  .مطیع  –رجل  –مھذب  –المؤمن  –أن   -إلى 

  -:بین نوع الالم في الكلمات اآلتیة 

ھ–اللعب  –هللا  –البر  –التواب  –اإلحسان  –القمر  –الشمس  راب  –اللعب افر  –الجوع  –الحق  –الغ د  –الك  –الول
ب  روف  –الثعل دب  –الخ ذكي  –ال وم  –ال ل  –الی ر  –الرج ل  –الزئی مك  –العق بر  –الس اء  –الص ق  –الفن  –اللقل
وروار  –السمان  –األبیض  ذھبي  –الخطاف  –ال ع  –ال ة  –الطب ائر  –الطلب ري  –القمیص  –الط اثر  –الكمث  –التك

  .الیرموك  –الولد  –الھم  –الھادئ –اللبن  –الدودة  –النحل  –النور  –المتسع  –المنزل  –اللیل 

   -:حول األفعال اآلتیة إلى مضارع وأمر 



 

 ٧ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

ام  –لعب  –ذھب  ام  –ن ب  –صلى  –ق رح  –شرح  –كت رأ  –استغل  –ف از  –خان  –رحم  –وقف  –ق ان  –ح  –ك
  .عبر  –نجح  –جرى  –رمي  –مشي  –سعي  –بات  –أصبح 

   -:أذكر نوع كل فعل مما یأتي 

رح  –یتعلم  –صلى  –تخطف  –العب  –یشرب  –أكل  رح  –ھذب  –ف اجر  –یھذب  –رحل  –أف اجر  –ھ تخرج  –ھ
ل  – ب  –اشرب  –یأك ف  –لع لى  –خط م  –ص ب   -تعل رح  –أذھ ذب  –یف اجر  –یرحل  –ھ ل  –یھ  –یخرج  –أرح

  .اشرح  –شرح  –صام  –كتب  –تعلم  –ذھب  –أصلى  –أخطف  –تلعب  –شرب  –كل  –أخرج 

  -:ضع فعآلمناسبآ مكان النقط  واذكر نوعھ 

  . الرجل الجرس *) ................               الولد العصر*)................ 

  . المعلم الدرس*) ................ القائد السیارة            *)................

  . الولد من المدرسة .   *) ................ التلمیذ في االمتحان*)................

  .  الحمارالرجل ) ................ .              *البنت أمھا *)............... 

  .الولد اللبن *) ............... المرأة الطعام            . *)..............

  .عبد الرحمن القرآن *) ................ الشاب مالبسھ            *)..............

  .األرنب الحشائش *) ................ دمحم الواجب             *)..............

   -: ضع فاعال مناسباً مكان النقط واضبط آخره 

  . العسل .................... یفرز *       الواجب ............... كتب * 

  . المالبس ................... یلبس *            على سطح اللبن ............. تظھر * 

  . للتكاثر ................. تھاجر *     في رحلتین .............. تھاجر * 

   -:ھات  المطلوب 

 الجملة أمر مضارع ماضي
    شرب
   أذھب  
  كل    
   صلى    
       كتب
     یشرح  
       مسح
     تمد  
   افرح    
       رحل

  



 

 ٨ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

    -:استخرج االسم المجرور وبین عالمة إعرابھ* 

  اشتریت من المتجر  -٤ذھبت إلي المحل     -٣لعبت في النادي            - ٢سلمت علي الرجل       -١

  :    جملة بحیث تكون مبتدأ   يإلى مثني وضعھا فحول الكلمات اآلتیة * 

ـ  ة ـ ـ المدرس رة  ـ ـ الك م  ـ ـ المعل ل  ـ ـ الطف ي  ـ ـ الكرس ة  ـ ـ الحقیب ـ الشجرة  ـ ة  ـ ـ الورق م  ـ ـ القل ل  ـ ـ الرج د ـ الول
  .المھندس ــ الطبیب  ــ السیارة  ــ القطار  ــ البحر  

  

  ـ :حول الكلمات االتیة إلى الجمع  * 

ـ  ـ الكوب  ـ البستان  ــ الحدیقة  ــ المسلم  ــ  المؤمن  ــ الرجل  ــ الطفل  ــ التلمیذ  ــ المدرس  ــ المحل  ــ المزرعة  ـ
  . الفدائي  ــ الطائر  ــ الحشرة  ــ الكلب  

  ـ :حول الجمل اآلتیة إلي مثني مرة وجمع مرة أخري  * 

  ــ الزھرة متفتحة                       ــ  البحر كبیر    ــ الشجرة مورقة                        

  ــ القلم جدید                                 ــ الطفل یبكي                           ــ الرجل قوي

 ً   اسم مجرور یبین نوع االسم الذي قبلھ والذي یسمى مضافا

  مصررأیت علم  -                  األبركبت سیارة  - أحمر                   التفاحةلون  -

  .المضاف یعرب حسب موقعھ في الجملة 

  السادات  مدرسةشاھدت  - الشرطة المرور             رجلینظم  - البلبل جمیل                          صوت -

  مبتدأ مرفوع       فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة        مفعول بھ منصوب وعالمة نصبة الفتحة 

  )ابن مصر ( اسم معرفة                     مضاف إلیھ  مثال + اسم نكرة ** 

  **تطبیقات ** 

 ل عنھا ضع خطاً تحت أداة االستفھام موضحاً بم نسأ - :اختر أداة االستفھام مما بین القوسین 

 ما شكل األرض ؟ ) ١ ) ھل  –ما  –من ( الذي حضر أمس ؟ ..........

  ماذا تأكل في طعام اإلفطار ؟ ) ٢  ) من  –ماذا  –ما ( تأكل في الغذاء ؟ ........ 

  ھل سافرت إلى القاھرة ؟ ) ٣  )ما  –ماذا  –كیف ( لون علمك مصر ؟ ..... 

  كیف حالك ؟ ) ٤  )ما  –من  –ھل ( سجلت اسمك ؟ ....... 

  



 

 ٩ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

   - :ضع أداة استفھام مناسبة ** 

  كتبت الدرس ؟ ...............  - حالك ؟                                  ............. 

  عاصمة سوریا ؟ ...............  -قابلت الیوم ؟                          ............  

  تصنع اآلن ؟ ..................  -           محافظة في مصر ؟      .............. 

  عمر زمیلك ، حال أخاك ،    القصة التي قرأھا ، الذي حضر الحفل   --:استفھم عن اآلتي ** 

  - :استخدم كل أداة مما یلي في جملة استفھامیة من عندك ** 

 .متى  –أین  –ما  –ماذا  –من  –ھل 

  -:ھات سؤاال لكل إجابة مما یلي ** 

  حضرت مبكراً .. نعم / جـ / .............................................................................. س

  اذھب إلى المدرسة ماشیاً / جـ / .............................................................................س

  محافظة ٢٧عدد المحافظات / جـ ........................................./ ....................................س

  لون علم مصر أبیض ، احمر وأسو/ جـ/................................................................................ س

  -:استخرج االسم المجرور وبین عالمة اعرابة ** 

  سلمت على الرجلین                                ابتعدت عن الفاسقین 

  كتبت بالقلم                                            استمعت  للمدرسین 

  لعبت في النادي                                       استفدت من المؤمنین األبطال 

  اشتریت من المتجرین                   ذھبت إلى المحلین                  

   - :صحح ما تحتھ خط ** 

  الرجالناستعدت الكتاب من  -              للتلمیذتانشرحت  -

  المسجدانإلى  المسلمینذھب  -            نالحدیقتالعبت في  -

  حول الفاعل إلى مثنى مرة وجمع مرة أخرى وغیر ما یلزم في كل مرة ** 

  شاھدت الفتاة المسلم  - جرس                                    ضرب الولد ال -

  اشترى الرجل الفاكھة –قرأ المعلم الدرس                                        -

  ثن ما تحتھ خط مرة وأجمعھ مرة أخرى وغیر ما یلزم في كل مرة ** 

  اشترى الرجل سیارة  - شاھدت المؤمن                        -

  سلمت على المسلم  –شرح المعلم الكتاب                   -



 

 ١٠ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  لعبت بالكرة   - الصائم غفر لھ هللا                    -

   -:اكمل كل جملة بمثنى مناسب ** 

  ................................ورتین رسمت ص) ٢............................     رأیت عجوزین   )١
  ..........................تحدث واعظان ) ٤.......................     تعلمت من زمیلین  )٢
  .............................سجل الفریق ) ٦یشرحان الدرس             ) .............   ٥

   -:ثن كل مبتدأ فیما یأتى واكتب الجملة صحیحة * 

  الشیطان رجیم ) ٢العلم مرفوع                          ) ١

  المؤمن نظیف ) ٤النافذة مفتوحة                        ) ٣

  -:اجعل كل كلمة مما یأتي مرة مثنى مرفوعاً ، ومرة مثنى مجروراً في جملة من عندك وغیر ما یلزم * 

  )القلم  –الصحیفة  –الكتاب  –الطریق ( 

  -:ادخل كل مثنى مما یأتي في جملة من عندك مع الحفاظ على العالمة اإلعرابیة * ١٣

  .الخطیبان  –المسافرین  –العائدین  –الحارسان 

   -:أعرب ما تحتھ خط * 

  المھندسین قابلت -                  المدرسینذھبت إلى  -متمیزان                   الالعبان

  

  - :بین موقعھ ، وعالمة إعرابھ استخرج كل جمع مذكر سالم و* 

 .سلمت على المصلین    -  ٢.                                        الفالحون یزرعون األراضي  - ١

  . استقبلت السائحین   - ٤.                                                  یحتفل الطیارون بعیدھم  -   ٣ 

 

   -:ضع جمع مذكر سالم مناسباً مكان النقاط * 

  .بالنجاح ................... یفرح  - متحدون                ،             .................   -

  المباني .......................... یبنى  -على جوائز    ،             ...................حصل  -

  ..................................تكرم الدولة  - األبقار         ،             .....................یربى  -

   -:حول كل مبتدأ إلى جمع مذكر سالم وغیر ما یلزم *  

  .المھندس ذكى  - المعلم مكرم                     - المدرس مخلص                    -

  

  



 

 ١١ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

   - :صحح الخطأ لما تحتھ خط * 

.                             رجالنسلمت على  -.       متحدینالمسلمون  –.             لوحتان رسمت -.              لونالمصرأیت  -
  .         مھذبتینالممرضتان  -         المخلصونالعصر       تكرم الدولة  المسلمینصلى  –

  الصورترأى أحمد  - جمیلتین          صورتانالتقطت  -

  

   -:حدد نوع كل جملة مما یأتى ثم اذكر نوعھا وركنیھا *)

  .شرب الطفل اللبن  -

  ربى الصینیون دورة القز  -

  .الجندي شجاع  -

  . الرجل مؤدب  -

  .تشرق الشمس كل یوم  -

 .یربح التاجر األمین  -

  .یجتھد التلمیذ في المدرسة  -

  . الحضارة الفرعونیة عظیمة  -

  . تالمیذ مجتھدون ال -

  . یصنع العمال األحذیة  -

  . یلعب األطفال في النادي  -

  .الرجل الحق محترم  -

 . الجو معتدل في الربیع  -

  . أحمد مجتھد  -

  . ینزل المطر في الشتاء  -

   -:أطلب من زمیلك االمتناع عن *) 

 .قطف األزھار - مذاكرة الدرس في الشارع - قول الزور -

 .غش الناس  - قول الكذب  - كسر الزجاج  -

  رفع صوتھ في المسجد -  تعذیب الحیوانات  -  صالة العصر في الضوضاء  -

  . سب زمیلھ  -  رمى القاذورات في النھر  -  صید األسماك الصغیرة  -

  :ضع مبتدأ مناسبآ مكان النقط*

  .مشرقة..................  -- 

  .جمیلة ..................  -- 

  .واسع ................... -- 

  .عظیم ................... -- 

  .مؤدب ................... -- 

  .نشیط .................  -- 

  .مجتھدة .................  -- 

  .مخلصتان .................  -- 

  :ضع خبرآمناسبآ مكان النقط*

  .....................الولد  -- 

  ....................الحقل  -- 

  ...................التلمیذة -- 

  .......................األم  -- 

  ....................الناس  -- 

  .....................مصر  -- 

  ..................األمھات  -- 

  ...................المؤمن  -- 

  ...............المسلمتان  -- 



 

 ١٢ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  -:مر زمیلك باآلتي  

 كتابة الواجب  - االبتعاد عن ماء الترع - أداء الواجب   -

 أن یھتم بأدواتھ  - أن یسمع كالم أمھ  - على نظافة مالبسھالحفاظ  -

  التمھل في القراءة -  نظافة أسنانھ -  أن یقرأ القصة  -

  عبور الطریق من األماكن المخصصة لذلك -

    معاملة الوالدین معاملة حسنة -

  )  -:ضع فعل أمر مكان النقط (        -:أنھ زمیلك عن اآلتي * 

  . الكتاب في مكانھ .................            . اللعب في الشارع 

  . في صالتك .................         .االستحمام في میاه الترع 

  .بذنبك ................           .الشجار مع أخیھ 

  . عن الكذب ................             .خصام زمیلھ 

  . ك في دروس................           .الصالة بسرعة 

  . الحق دائما وال تكذب ................         القراءة بصوت مرتفع

  .الدرس بخط جمیل ................         . لبس المالبس المتسخة 

  .النشید ................            عبور الشارع عند اإلشارة الخضراء

  .الكبیر ................           . مصاحبة األشرار

  .على الصغیر ................            .خیانة األمانة 

  .على الكرسي ................           إھمال الواجب 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  

  

  

  

  
  .وھو ما لیس جملة وال شبھ جملة بل یكون كلمة واحدة قد تدل على المفرد أو المثنى أو الجمع

 مثل اإلفراد وجمع التكسیر وجمع المؤنث السالم فى حالةویكون مرفوعاً بالضمة:  -               

  .الطالبات محبوباٌت  -.               الطالب سعداُء  -.            المتفوق محبوٌب 

 المثنىفي حالة  ویكون مرفوعاً باأللف  

  خبر مرفوع باأللف ألنھ مثنى.      جدیدانالكتابان : مثل 

 جمع المذكر السالمفي حالة  ویكون مرفوعاً بالواو  

  خبر مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم.محبوبون المتفوقون : مثل 

  

  

  

  انواع الخبر
 

أنواع الخبر 

الخبر شبھ 
الجملة 

الظرف الجار 
والمجرور

الخبر 
الجملة 

جملة فعلیة  جملة اسمیة 

الخبر 
المفرد



 

 ١٤ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  

  

  

  :خبر الجملة االسمیة -أ

  وشروطھ 

 یعود على المبتدأ األول ویطابقھ فى النوع والعدد ) رابط( ضمیر بالمبتدأالبد أن یتصل  

سمیة المكونة من المبتدأ الثاني وخبره فى محل رفع خبر للمبتدأ األول   وتكون الجملة اإل  

    خبر لالسـم الثاني] + ضمیر یعود على االسم األول + اســم + [ اسـم  

  ة                أوراقھا كثیرالشجرة            :مثال 

  إعرابھا  الكلمة
  مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  الشجرة
  مبتدأ ثـاٍن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  أوراق
  ضمیر مبني في محل جر مضاف إلیھ  الھاء
  خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  كثیرة

المكونة من ) أوراقھا كثیرة ( والجملة االسمیة 
المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ 

  األول
  

ة .. سم المبتدأ ضمیر منفصل یعود علیھ ثم خبر الضمیر یقع بعد اإل أن ره جمل فیكون الضمیر وخب
  .اسمیة في محل رفع خبر المبتدأ األول

    خبر للضمیر] + ضمیر منفصل یعود على االسم األول + [ اسـم  

  العمل ھــو الحیاة   :          مثال 

  

  

  

  

 خبر جملة فعلیة خبر جملة اسمیة

 الخبر الجملة 



 

 ١٥ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

یكون الخبر عبارة عن 
 )ظرف مكان أو زمان(

  

  إعرابھا  الكلمة
  مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة  العمل
  ضمیر منفصل مبنى فى محل رفع مبتدأ ثان  ھو

مرفوع وعالمة ) الضمیر ( خبر للمبتدأ الثانى   الحیاة
  رفعھ الضمة الظاھرة

المكونة من ) ھـــو الحیاة ( والجملة االسمیة 
المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ 

  األول
  

  خبر الجملة الفعلیة  -ب 

ة ... ویكون فى محل رفع والبد من ضمیر رابط یعود على المبتدأ ویكون مستتراً أو متصالً  وفعل الجمل
  .وال یكون أمراً أبداً إما أن یكون ماضیاً ، أو مضارعاً ، 

  ))  ھو(الرابط ضمیر مستترتقدیره(                القمر ینیر لیال   -: مثل  
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاھرة :/ القمر 

  ) ھو ( والفاعل ضمیر مستتر تقدیره فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة : ینیر 

  "القمر" محل رفع خبر للمبتدأ  من الفعل والفاعل فى" ینیر"والجملة الفعلیة          

  ظرف زمان منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة: لیال 

  ھو ما لیس جملة وال مفرد ولھ ھیئتانبر شبھ جملةخ -ج 

  

  

  

  

  

  

 جار ومجرور ظرف 

      یكون الخبر عبارة عن 
 )اسم مجرور+ حرف جر (

  النظافة من اإلیمان

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : النظافة 

  حرف جر : من 

  اسم مجرور وعالمة جره الكسرة : اإلیمان 

  التلمیذ أمام الفصل

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : التلمیذ 

ظرف مكان منصوب وعالمة نصبھ : أمام 
  الفتحة 



 

 ١٦ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  إعراب نموذجي

 ملحوظة

 
  

  

      ٠الخبر المفرد یكون مرفوعا ، أما الخبر الجملة وشبھ الجملة ، فیكون في محل رفع 
  مثال

   ٠) نشیط خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة (                ٠ نشیطالریاضي  -١

  ٠) أرضھ واسعة خبر جملة اسمیة في محل رفع (          ٠ أرضھ واسعة الملعب  -٢

  

  -:أعرب ما تحتھ خط 

  ٠في الشتاء  البرد یشتد -٢                                                 ٠ النیل ماؤه عذب -١

  ٠المكتب الكتاب فوق  - ٤              ٠ الحیویة في الریاضة -٣

  

  اإلعراب  الكلمة

  النیل
  ماؤه
  عذب

  ٠مبتدأ أول مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة  -
  مبتدأ ثان ، مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة ، والضمیر في محل جر مضاف إلیھ ) ماء (  -
  ٠مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة  خبر المبتدأ الثاني ، -

  ٠والجملة من المبتدأ الثاني وخبره ، خبر المبتدأ األول في محل رفع 
  البرد 
  یشتد

  ٠مبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة  -
) ھو ( فعل مضارع ، مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره  -

  ٠الفعل والفاعل خبر المبتدأ یعود علي المبتدأ ، والجملة الفعلیة من 
  الحیویة

  في الریاضة
  ٠مبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة  -
، وعالمة جره الكسرة ، والجار ) في ( اسم مجرور بـ ) الریاضة ( حرف جر ، و) في (  -

  ٠والمجرور شبھ جملة خبر المبتدأ 
  الكتاب
  فوق

  ٠مبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة  -
  ٠منصوب ، وعالمة نصبھ الفتحة ، والظرف شبھ جملة خبر المبتدأ  ظرف مكان ، -

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٧ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  تدریبات أنواع الخبر                                                       

    -:استخرج الخبر وبین نوعھ

  المعلمة شرحھا جمیل  -٣األمھات تربین األبناء          -٢الممرضات رحیمات                   -١

  الكتاب مفید لصاحبة    -٦الصالة نور                     -٥هللا علیم بالصدور                    -٤

  الریاضة تقوي الجسم  -٩مصر أم الدنیا                  -٨الشجرة تثمر                         -٧

  سھام عاطفتھا فیاضة  -١٢العصفور بین األغصان       -١١مارینا تفوقھا واضح               -١٠

  القمر یستمد نورة من الشمس  - ١٥سامي یشرح بإتقان          -١٤فالحوا القریة نشیطون             -١٣

  غادة تحب والدیھا  -١٨نورھان فتاة مؤدبة          -١٧مجدي أخالقة طیبة                 -١٦

  القرآن تعالیمھ سمحة  -٢١ن الوطن واجب     الدفاع ع -٢٠الجد والعمل یخدمان المجتمع      -١٩

  القاھرة مآذنھا كثیرة  -٢٤اإلسكندریة عروس البحر      -٢٣القرآن یھدي للحق               -٢٢

  

  -:حول الخبر الجملة إلي خبر مفرد وغیر ما یلزم 

  متعھا كثیرة     الحیاة -٣سمیر كالمھ ممتع                     -٢الحدیقة سورھا عال           -١

  السیارة محركھا قوي  -٦نجالء تؤدي واجبھا                  -٥المھندس یوجھ عمالة         -٤

  

  -:حول الخبر المفرد إلي جملة اسمیة وغیر ما یلزم 

  الصالة عماد الدین  -٣ھویدا مستمعة جیدة               -٢          ھالتلمیذ متقن عمل -١

  -:د إلي جملة فعلیة وغیر ما یلزم حول الخبر المفر

  مھند مسجل الھدف  -٣الحدیقة مثمرة                         -٢المھمل  كسول             -١

  المدیران حاضران    -٦حضارة مصر مشرقة      -٥المعلمون مھتمون بتطویر التعلیم       -٤

ً ظرفا في المكان الخالي -  :ضع خبرا

  .................المدرس ) ج....................(الفاكھة ) ب.......................  (الكتاب ) أ(

ً ومجرورا في المكان الخالي - ً جارا   .ضع خبرا

  ....................الثیاب ) ج.....................(الفالح ) ب..................... (التالمیذ ) أ( 

ً جملة اسمیة لك -٣س   ل مبتدأھات خبرا
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  ...............الشمس ) ج..............(األسرة السعیدة ) ب................... (الریاضة ) أ( 

ً جملة فعلیة لكل مبتدأ  -   :ھات خبرا

  ..............الطائرة ) ج..................(األزھار ) ب....................... (الھرم األكبر ) أ( 

  :عین المبتدأ والخبر ونوع الخبر فیما یأتي  - 

  .العرب أمة واحدة) أ(  

  ....................، نوع الخبر ......................... ، الخبر .................. المبتدأ    

  - :استخرج الخبر وبین نوعھ ، فیما یأتي  -

  ٠الكتاب موضوعھ سھل  -١

  ٠القاھرة بنت المعز  -٢

  ٠عمال مخلصون في عملھم ال -٣

  ٠الریاضة في الممارسة  -٤

  ٠الزھر یمتع النظر  -٥

  - :ھات لكل مبتدأ فیما یلي خبرا جملة اسمیة مرة ، وخبرا جملة فعلیة مرة آخري  -٢

  ٠) جملة اسمیة (                     ٠....................................... الكتاب  -١

  ٠) جملة فعلیة (                     ٠............................. ...........الكتـاب  -

  ٠) جملة اسمیة (                     ٠....................................... العمال  -٢

  ٠) جملة فعلیة (                     ٠........................................ العمـال  -

     ٠) جملة اسمیة (                     ٠...................................... الطعام  -٣

  ٠) جملة فعلیة (                     ٠....................................... الطعـام  -

   -:حول الخبر الجملة إلي خبر مفرد فیما یأتي  -٣

  ٠التلمیذ یفرح بنجاحھ  -١

  ٠اھرة تاریخھا عظیم الق -٢

  ٠األم تربي ابنھا  -٣

  ٠النظافة تفید الجسم  -٤

  

  



 

 ١٩ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  -:حول الخبر المفرد إلي خبر جملة ، والخبر الجملة إلي مفرد  -٤

  ٠الصدق یھدي إلي البر  -١

  ٠األمواج صوتھا مرتفع  -٢

  ٠الصدیقان متعاونان  -٣

  ٠المعلمون صانعون لألجیال  -٤

  - :أعرب ما تحتھ خط  -٥

  ٠حمیدة أخالقھم المشجعون  -١

  ٠خرطومھ طویل الفیل  -٢

  ٠ تخضر أوراقھ النبات  -٣

     ٠ أمام التالمیذالمدرس  -٤

  ٠ مصر أوفیاءرجال  -٥

  ٠جزاؤه الجنة الشھید  -٦
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  )ولكنھا تحتاج إلى خبر ألنھا ال تكتفي بمرفوعھا( ناقصة أفعاالتسمى :كان وأخواتھا

ً ألنھا تغیر اسم المبتدأ فیصبح اسم كان ویظل مرفوع( ناسخةتسمى و ا وتغیر الخبر ویصبح خبركان ـ
ً ویصیر منصوب   )اــ

  تدخل على الجملة االسمیة ترفع المبتدأویسمى اسمھا وتنصب الخبر ویسمى خبرھا 

      جدیدًا                   الحذاء      كان                        الحذاء      جدید: مثال 

  

  )خبر)     ( مبتدأ(      

    

  

  

  

  

  

  

نصوب مخبر كان 
  وعالمة نصبھ

 الفتحة 

  فعل ماض

 ناسخ ناقص 

اسم كان مرفوع 
  وعالمة رفعھ 

 الضمة

 كان وأخواتھا

أخوات كان 

لیس  صار بات  أمسى  ظل  أضحى  أصبح  كان 
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 :مالحظات ھامة

یبیت -بات(،)كن –یكون  -كان( -یعمل المضارع واألمر عمل الماضي من كان وأخواتھا
 )بت –

  فقطیالزم حالة الماضي ) لیس(

 أي ضمیر یتصل بكان أو أخواتھا یعرب ضمیر مبني في محل رفع اسم كان

  أصبحتم طالبا مجتھدین:مثال

  

  

  

    

  
  

  

  

  
  

 كان الجو معتدال

  إعرابھا  الكلمة

  ماض ناسخ ناقص فعل  كان

  اسم كان مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  الجو

  خبر كان منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  معتدال

ًا في دراستھ  كان متفوق

  إعرابھا  الكلمة

  فعل ماض ناسخ ناقص ،اسم كان ضمیر مستتر تقدیره ھو  كان

ً متفوق   خبر كان منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  اــ

  حرف جر  في

  دراستھ
  مجرور وعالمة جره الكسرةاسم 

  ضمیر مبني في محل جر مضاف إلیھ:الھاء 

 )ما فتئ  –ما انفك  –ما برح  -مازال(من أخوات كان أیضا

 نموذج لإلعراب
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ـقویأصبح الجیش * ً ً قوی( .اــ   )خبر مفرد(خبر أصبح منصوب وعالمة نصبھ الفتحة     ): اــ

 خبر لیس منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ جمع مذكر سالم ):محبوبین(    .محبوبینلیس المھملون *

  )خبر مفرد(خبر ظل منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ مثني  ): جدیدین(.جدیدینظل الكتابان *

  

  

  

  . أزھارھا متنوعةكانت الحدیقة*:مثل

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة والضمیر مبني في محل جر مضاف إلیھ  : أزھار

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة والجملة االسمیة في محل نصب خبر لكان: متنوعة

 )ضمیر یعود على اسم كان(اسمیة أو فعلیة ویكون بھا رابط أو جملة  -ب

  یعربان )  جار ومجرور( خواتھا أذا جاء بعد كان وإ

  )  خبركان مقدم فى محلنصب( 

  ) :  اسم كان مؤخر( سمبعدھما یعرب واإل

 أنواع خبر كان وأخواتھا

یأتى خبــر كان إذا كان 
مفردا 

مالیس جملة أو شبھ جملة 

جمعا 
محبوبینلیس المھملون 

مثنى 
جدیدین ظل الكتابان 

مفردا 
ـا أصبح الجیش  ً قویـ
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  .تھطلظلت األمطار *

  فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھي والجملة الفعلیة في محل نصب خبر لظل: تھطل

  

  

  :مثل 

  .لیالكان السفر*

  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبھ الفتحة وشبھ الجملة في محل نصب خبر لكان: لیال

  .في المصنعأمسى العامل*

في حرف جر والمصنع اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة وشبھ الجملة في محل نصب : المصنعفي 
  خبر ألمسى

  } كان وأخواتھا{ملحوظة في 

  فعل جامد أي لیس لھ مضارع أو أمر مثل باقي األفعال الناسخة مثل كان ــــ یكون ـــــ كن: لیس ** 

  .یفید االستمرار والثبات : ظــــل ** 

  . حول والتغیر یفید الت: ر صــــا** 

  مثل ) ما زال  –ما فتئ  –ما انفك  –ما برح (  -:أیضا ) أخوات كان ( من: 
  ٠زید قائما ما زال 
  ٠ما انفك زید قائما 
  ٠ما فتئ أخي یقرأ الكتاب 
  ٠ما برح الحارس یقظا 
  ) فترفع المبتدأ ویسمي اسمھا ،  ألنھ تدخل علي الجملة االسمیة فتنسخ حكمھا ، - :أفعال ناسخة ) كان وأخواتھا

 ٠وتنصب الخبر ویسمي خبره 
  ) ٠ألنھا تدل علي زمان فقط ، فھي ال تدل علي حدث ، وال تحتاج إلي فاعل  - :أفعال ناقصة ) كان وأخواتھا  
  فعال تاما إن دلت علي حدث یقتضي فاعال ، مثل ) كان ( وقد تأتي: 

  ٠تلبدت السماء بالغیوم فكان المطر ** 

  ٠فاعل مرفوع بالضمة ) المطر ( ،           ٠فعل ماض تام مبني علي الفتح ) كان(** 

  

  

  

 )جار ومجرورأو ظرف زمان أو مكان(أو شبھ جملة - ج
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  : ضع خطاً تحت اسم كان وأخواتھا وبین عالمة إعرابھ

  ـ كان الولدان مجتھدین                                   ـ ظل العاملون مخلصین 

  ـ صار المحل مفتوحاً                                      ـ  أصبح اإلنتاج وفیراً 

  ـ أمسي المسلمون شاكرین                                ـ  لیس الطالبان راسبین
   - :ضع وفعآلناسخآ وأكتب الجملة صحیحة 

الالعبان  –.                           الشمس مشرقة - . المھندسون نشیطون  –.                    تھدان الالعبان مج -
  . الصغیر كبیر  –.                         ظیم االحتفال ع -.محترمات

  الفتاتان مھذبتان -. المعارض مفتوحة  -العاملون متطورون       -
   - :أعرب ما یأتي 

  .كان الرجل رحیما رقیقآ  -    كان السائح یشاھد اآلثار -

  لیس الالعبون نشیطین في الملعب          - .         صارت الطبیبتان مشھورتین  -  .أصبح الطعام لذیذ  -

  

  :أكمل الجمل اآلتیة بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتھا مع الضبط بالشكل -

  ........                                                        صار الكتاب ) أ(

  ........                                                       كان البحر ) ب(

َم ) ج(   ........                                                     أصبح العال

  ........      لیس الجو ) د(

  

  :أدخل كان أو إحدى أخواتھا على الجمل اآلتیة واضبط االسم والخبر بالشكل  -

  .                                      المصانع كثیرة) ........ أ( 

  أنتم معلمون مخلصون                                     ) ب( 

  تدریبات



 

 ٢٥ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  .                                           العلم نافع) ........ ج( 

      .                                   الجھل ضار) ........ د( 

  .                                     الماء ثلج) ........ ھـ( 

  .                                                                                                  الجو بارد) ........ و(  

  .   صار الطفل الصغیر رجال كبیراً : أعرب ما یأتي  -

  ....................................................: صار    

    ........................................................: الطفل

 ً   ..........................................................: رجال

  : احذف كان وأخواتھا من الجمل اآلتیة ثم اضبطھا بالشكل بعد الحذف -

ً صبح الورد متفتحأ) أ(    ........................................................     اــ

ً صار الماء ثلج) ب(   .......................................................         اــ

  ........................................................      أمسى الطفُل نائًما) ج(

  ........................................................   ظلت الحرارةُ مرتفعةً ) د(

  ................................................   أضحى القطاران مسرعین) ھـ( 

  .....................................................  كان المتفوقون فائزین) و( 

  :یر الواحد وغیر ما یلزماجعل ھذه الجمل لغ

ً ظل الالعب المدافع نشیط-١   .............................................................اـ

ً صار التلمیذ متفوق -٢   ا ــ

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

  اكان الكتاب جدیدً  -٣

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

  : بین نوع خبر كان وأخواتھا في الجمل اآلتیة  -

ً ) أ(   ...................................................................كان العقاد أدیبا

  .......................................................ظلت القطة فوق السطح) ب(
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  .........................................................بات القمر نوره منتشر) ج(

  .........................................................الكون یسبح هللا أمسى) د(

ً ) ه(   ...............................................................كان الشعب واعیا

  ...............................................أصبحت الشمس حرارتھا شدیدة) و(

  ...............................................................بات الكروان یغرد) ز(

  ...........................................أمسى المؤمنون في أمان وسالم) ح(

  : ضع في المكان الخالي خبراً مناسباً لكان وأخواتھا مع التنویع 

                                 ......                  .................صار الماء ) أ( 

  .                                               ...................بات العامل ) ب( 

  ......                                            ............لیس الغشاش ) ج( 

          .                            الغصن........ أمسى العصفور ) د( 

  .القلوب........ كانت الرحمة ) ھـ( 

  : أكمل بالمطلوب بین القوسین - 

  ).                                   خبر جملة فعلیة.. (................................بات الحارس ) أ(

  ).                                       خبر مفرد(... ...............................أصبح الجو ) ب(

  ).                                خبر جملة اسمیة...... (............................ظل الجندي ) ج(

  ).                                 خبر شبھ جملة.. (...............................أمسى القطار ) د(

  ).                                 مفعول مطلق..... (.........................انتصر الجیش ) ھـ(

  ).                               اسم أضحى(مسرورین .. ........................أضحى ) ح( 

  : أعرب ما یأتي -

  .   أصبح التلمیذ یفھم 

  .........................................................: أصبح  -  

  ..........................................................: التلمیذ  -

  .   ...........................................................: یفھم  -
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  كان وأخواتھا
  

  :الضبط بالشكلأكمل الجمل اآلتیة بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتھا مع  -١س

َم ) ج........(كان البحر ) ب........(صار الكتاب ) أ(   ........أصبح العال

  ........ظل التلمیذ ) و........ (بات الحارس ) ھـ........(لیس الجو ) د(

  :أدخل كان أو إحدى أخواتھا على الجمل اآلتیة واضبط االسم والخبر بالشكل  -٢س

  .   العلم نافع) ........ ج.  (القراءة مفیدة) ........ ب(  .المصانع كثیرة) ........ أ(

  الجو بارد   ) ........ و.   (الماء ثلج) ........ ھـ.  (الجھل ضار) ........ د(

  : امأل الفراغ باسم كان أو إحدى أخواتھا  -٣س

ً ........ كان ) أ( بات ) د.   (ساھًرا........ ظل ) ج(.   كبیًرا........ صار ) ب. (جمیال
 ........ ً ًا........ أمسى ) ھـ.   (نائما   .كاذبا........ لیس ) و.   (كثیف

  .   صار الطفل رجال كبیراً :  )مجاب عنھ( أعرب ما یأتي -٤س

  . اسم صار مرفوع بالضمة: الطفل.فعل ماٍض من أخوات كان:  صار

  .   نعت منصوب بالفتحة:  كبیراً .خبر صار منصوب بالفتحة:  رجالً 

  .  كان المسافرون متجھین إلى المدینة: أعرب الجملة اآلتیة  -٥س

  : احذف كان وأخواتھا من الجمل اآلتیة ثم اضبطھا بالشكل بعد الحذف -٦س
  .   أمسى الطفُل نائًما) ج.  .(صار الماء ثلًجا) ب.  (أصبح الورد متفتًحا) أ(

  . .فائزینان المتفوقونك) و.(أضحى القطاران مسرعین) ھـ. (ظلت الحرارةُ مرتفعةً ) د( 

  . أعرب ما بین القوسین -٧س

ً ) الجیش(أصبح ) أ(   .   الجمال) رائع(أضحى الزھر ) ب(منتصرا

ً (أحب الصدیق ) د).      (محبوبا(لیس المھمل ) ج(   )مخلصا

  ).   إكراما(رمت الضیف أك) و).     (عظیما(كان دمحم رجال ) ھـ(
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  )مسرورین) (السائحون(صار ) ح(للعفو ) طلبا(ادعُ هللا ) ز(

  أنواع خبر كان وأخواتھا
  : بین نوع خبر كان وأخواتھا في الجمل اآلتیة  - 

ً كان العقاد ) أ(   .   فوق السطحظلت القطة ) ب.   (أدیبا

  .   یسبح هللاأمسى الكون ) د.   (نوره منتشربات القمر ) ج(

  : عین خبر كان وأخواتھا فیما یأتي وبین نوعھ -

ً ) أ(   . أصبحت الشمس ضوؤھا ساطع) ب.    (كان الشعب واعیا

  أمسى المؤمنون في أمان وسالم ) د.   (بات الكروان یغرد) ج(

  ) مجاب عنھ (    :اجعل كُال مما یأتي خبراً لكان أو إحدى أخواتھا - 

  ).شاعراً  -جھھ مشرق و -یقول الحق  -في المدرسة (

  . َظلَّ العاِلُم یقول الحق) ب(                           . بات الحارس في المدرسة) أ(

ً ) د. (أصبح الفارس وجھھ مشرق) ج(   . صار الطفل شاعرا

  : ضع في المكان الخالي خبراً مناسباً لكان وأخواتھا مع التنویع  -

أمسى ) د........   (لیس الغشاش ) ج..(...........بات العامل ) ب( ........  صار الماء ) أ(
  .   القلوب........ كانت الرحمة ) ھـ(.  الغصن........ العصفور 

  :امأل الفراغ بخبر مناسب من بین القوسین -٥

  ).شرحھ واضح -ممتعة  -ینظم المرور  -في الحدیقة (

  ........   أصبحت الرحلة ) ب(..............كانت الفاكھة ) أ(

  .......أضحى المدرس ) د( .      ........   أمسى الشرطي ) ج(

  : أكمل بالمطلوب بین القوسین -

  ).خبر مفرد........ (أصبح الجو ) ب).(خبر جملة فعلیة........ (بات الحارس ) أ(

  ).خبر شبھ جملة(..... أمسى القطار ) د( ).خبر جملة اسمیة(........ظل الجندي ) ج(
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  .   أصبح التلمیذ یفھم) أ:  (أعرب ما یأتي - ٧س

  ..........................................:  أصبح -

  ..........................................:  التلمیذ -

  ..........................................:  یفھم -

  .   بات الطائر فوق الشجرة) ج.   (كانت المسرحیة فصولھا ثالثة) ب(

  ظل المدرس في المدرسة ) ھــ.  (أمسى العامالن في المصنع) د(

  

ً ) أ: (أعرب ما یأتي  - ٨س   أمسى التلمیذ یذاكر) ب ( . بات القمر مضیئا

  . صار الجو أمطاره غزیرة) ج(

  ..........................................:  صار -  

  ..........................................:  الجو -

  ..........................................:  أمطاره -

  ..........................................:  غزیرة -

  -:وخبرھا من الجمل اآلتیة وبین عالمة اإلعراب ) كان أو أحدي أخواتھا ( استخرج اسم  -

  ٠ظل الصدیقان حریصین علي عدم اإلسراف في تناول الطعام  -١

  ٠لیست الشوارع خالیة من الناس  -٢

  ٠أمست العاملة متعبة من العمل  -٣

  ٠كان الفالح مھتما بزراعة القطن  -٤

  ٠أصبحت المدینة مملوءة بالحركة  -٥

  ٠صار البلح تمرا  -٦

  - :تھا ، واضبط االسم والخبر فیھا أو أحدي أخوا) كان ( أدخل علي الجمل اآلتیة  -٢

                                                   ٠الجو معتدل  -١

  ٠الجو شدید الحرارة  -٢
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  ٠الكتاب جدید  -٣

  ٠القطاران مسرعان  -٤

  ٠المھندسون ماھرون  -٥

  :ف أو أحدي أخواتھا فیما یأتي ، ثم اضبط المبتدأ والخبر بعد الحذ) كان ( احذف  -٣

  ٠أمسي المطر نازال  -١

  ٠صارت المواصالت صعبة  -٢

  ٠لیست خیرات البالد قلیلة  -٣

  ٠ظل المصریون محبوبین من الجمیع  -٤

  ٠أصبح عما ل مصر محبوبین  -٥

  - :أعرب ما تحتھ خط  -٤

    ٠خضراء  جنةأصبحت الصحراء  -١

   ٠لیال  الجوباردالیس  -٢

  

  

  

  ٠ المرضي علي رعایةساھراكان الطبیب  -٣

  ٠ المصریونمخلصینما زال  -٤

  ٠ الزھرتانمتفتحتینكانت  -٥
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معناھا 

: أن –إن 
للتوكید 

للتشبیھ : كأن 

: لكن 
لالستدراك 

للتمنى : لیت 

للترجى : لعل 

  )التمنــى  ( 

كما .یكون للشئ الذى یصعب حدوثھ 
  یتمنى الرجل المسن أن یعود إلى الشباب

  :كما فى المثال 

  )الترجي ( 

  :یكون لألمر المتوقـع حدوثھ   فنقول 

َ یبسط الرزق(    ـ)  لعل هللا

الحروف 
الناسخة 

أن –إن 

لكن –كأن 

لعل –لیت 

 إن وأخواتھا 

  : عملھا 
  وترفع الخبر ویسمى خبرھا –تدخل على الجملة اإلسمیة فتنصب المبتدأ ویصبح اسمھا 
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أنواع خبر إن 
وأخواتھا 

خبر شبھ 
جملة 

من ظرف المكان أو 
الزمان 

من الجار 
والمجرور

خبر جملة 

جملة فعلیة  جملة إسمیة 

خبر مفرد 

ما لیس جملة أو 
شبھ جملة

  :  الخبر الجملة االسمیة ) أ 

َ فصـولُھا واسعـة   . إن المدرسة

  . حرف ناسخ: ـ إن 

  . اسم إن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة: ـ المدرسة 

  مبتدأ مرفوع وعالمھ رفعھ الضمة : ـ فصــــول 

  :   الخبر الجملة الفعلیة ) ب 

  . لیت العاصفة تھــدأ 

  حرف ناسح: لیـــت    

  . اسم لیت منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة:  العاصفة  

  ). ھى(فعل مضارع ، والفاعل ضمیر مستتر  تقدیره:  تھــــــــدأ 
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  )إن وأخواتھا  ( اتصال الضمیــر بـ  

  : یكــون اسمھــا ، ویعرب كما یلـى ) إن وأخواتھا ( أى ضمیر یتصل بـ 

  ).ویكتب اسم الحرف الناسخ .............  ( ــ ضمیر متصل مبنى فى محل نصب اسم 

  . إنــھ رجــل عــادل:  مثال 

  . محل نصب اسم إن ضمـیر متصل مبنى  فى:  ویعــرب ) : الھاء ( ھـو  )إنــھ (فالضمیر فى 

  قدمت لك ید العون ، لكنك مقصـر :  مثال 

ً ) لكنك ( فالكاف فى    ).لكن ( ضمیر متصل مبنى فى محل نصب اسم : أیضا

  

  

  

  ) :شبھ الجمـلة ( الخــبر )  ٣

  جار ومجرور وظرف    : ( وینقسم إلى نوعین *

  ) مكــان  ـ زمــان ( والظرف إما   

   -: أمثلـــة 

      . ــ  علمت أن المتعة فى السفـــر

  ).خبر شبھ جملة جار ومجرور (                  

      .  ــ  لعل الطائــرة فوق السحـــاب

ـان  (      رف مك ة ظ بھ جمل ر ش  ).خب
  قد یتقدم الخبر شبھ الجملة على إن وأخواتھا، فنقول-: الحـظ أن 

 "اإن للمتقین مفازً "
 ..اءلموباـــي الكــل فــلع - 

 بالفتحةمنصوب وإن اسم لعل:ومفازا اءـــالم
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  )إن وأخواتھا (  على   ) مــا ( دخــول 
تبطل عملھا فال تنصب المبتدأ وال ترفع  على إن وأخواتھا ، وحینئذ تكفھا عن العمل ، أى) ما ( قد تدخل 

  .ــ إذا دخلت على جملة اسمیة) مبتدأ وخبر ( الخبر ، ویأتى  ما بعدھـا 

  إنـمـا المؤمنون إخــوة:مثال 

  كافـة                                             ) مـا ( حرف ناسخ    والـ : إن   -

  . الواو ألنھ جمع مذكر سالم مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ: ــ المؤمنون 

  . خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة:  ــ إخـــــــوة 

  ) لكَن  –لیَت  –لعَل  –كأنَّ   –أنَّ  –إنَّ :    (  الحروف  التي تنسخ المبتدأ والخبر ؟ 

َنَّ ( ِنَّ وأ َ ك(یفیدان التوكید لمضمون الجملة،) إ تفید ) ولكنَّ (تفید التشبیھ والتوكید،))نَّ أ
  .  الترجي و تفید التوقع) لعل(، تفید التمني) لیت(االستدراكوالتوكید،

 ما عمل ھذه الحروف ؟ :  س 

  ویسمى خبرھاوترفع الخبر  ویسمى أسمھاتدخل على الجملة االسمیة فتنسخ المبتدأ والخبر وتنصب المبتدأ :  ج   

) اسم إنَّ ( تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ویسمى اسمھا  مبنیة على الفتح حروف ناسخة : لخالصةا
  .)خبر إنَّ ( وترفع الخبر ویسمى خبرھا 

  } مفازاً◌ً للمتقین  إن{: كقولھ تعالى:مثال) شبھ جملة(والسیما إذاكان  ،علیھا) إنَّ (یتقدم خبر :تنبیه مهم
  

  

  ملحوظة     

  

  ) ألنھ تدخل علي الجملة االسمیة فتنسخ حكمھا ، فتنصب المبتدأ ویسمي اسمھا ،  -:حروفا ناسخة ) إنَّ وأخواتھا
 ٠وترفع الخبر ویسمي خبره 

  ) َّ٠للتوكید ، كأنَّ للتشبیھ ، لیتَّ للتمني ، لعلَّ للترجي ، لكنَّ لالستدراك ) إنَّ وأن 

  للمتقین  إن{: كقولھ تعالى:مثال) شبھ جملة(والسیما إذاكان  ،علیھا) إنَّ (یتقدم خبر ◌ًً   }مفازا
  مثل  ضمیرااسم إن یمكن أن یكون:  

ُ  ھاــــــــــــــإن.          ** مصنُع كبیرُ  ھــــــــــــإن**    . امرأةُ مؤدبة

 حرف ناسخ: إن.  
  والھاء ضمیر في محل نصب اسم إن.  



 

 ٣٥ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  ُخبر إن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة: مصنع.  
  ُنعت مرفوع وعالمة رفعھ الضمة: كبیر                                                                                  .  
 **نود                                                           ـــــــــــنا جـــــــــــإن  

  )إني إنسان ، إنك إنسان ( ضمیر في محل نصب اسم إنوھكذا في: نا الفاعلین 

  

 **** ما الكافة عن العمل {یبطل عمل إن وأخواتھا  إذا اتصل بھا{  
  على إن فإنھا تلغي عملھا من نصب للمبتدأ ورفع للخبر) ما ( أي إذا دخلت.  
 إن المؤمنین أخوة :مثال.  
  إنما المؤمنون أخوة.  
 ٠لة ، فیكون في محل رفع الخبر المفرد یكون مرفوعا ، أما الخبر الجملة وشبھ الجم  

  

  

 ٌ   إن السماَء  ممطرة

  .حرف ناسخ: ــ إن 

  .منصوب وعالمة نصبھ الفتحة) إن ( اسم : ــ السمـاء 

 .خبر إن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة: ــ ممطرة 

  كأن الجندیین أســدان 

  .حرف ناسخ: ـ كأن 

  .ألنھ مثنىاسم  كأن منصوب بالیاء : ـ الجندیین  

 . خبر كأن مرفوع باأللف ألنھ مثنى: ـ أســــــدان  

  لیت المسلمین متحدون

  .حرف ناسخ: لیت  -

  . اسم لیت منصوب بالیاء ألنھ جمع مذكر سالم: ـ المسلمین

  . خبر لیت مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم: ـ متحــدون 

  

  لعل المذنبات نادمات

 
 نماذج لإلعراب
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  .حرف ناسخ: ـ لعــــــــل 

  . اسم لعل منصوب بالكسرة ألنھ جمع مؤنث سالم:ـ المذنبات 

  . خبر لعل مرفــوع بالضمة ألنھ جمع مؤنث سالم: ـ نادمــات  

  -:أعرب ما تحتھ خط . 

  ٠ العلم منافعھ كثیرة إن -٢                                                    ٠ العلم نافع إن -١

  ٠ البركة في اإلخالص إن  -٤                                               ٠ العاصفة تھدأ لیت -٣

  اإلعراب

  اإلعراب  الكلمة

  إن 
  العلم
  نافع

  ٠حرف ناسخ  -
  ٠اسم إن منصوب ، وعالمة نصبھ الفتحة  -
  ٠خبر إن مرفوع ، وعالمة رفعھ الضمة  -

  إن 
  العلم

  منافعھ
  كثیرة

  ٠حرف ناسخ  -
  ٠وعالمة نصبھ الفتحة  اسم إن منصوب ، -
  ٠منافع مبتدأ ثان ، والھاء ضمیر في محل جر مضاف إلیھ  -
  ٠خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة  -
  ٠في محل رفع خبر إن ) والجملة االسمیة ( 

  لیت
  العاصفة

  تھدأ

  ٠حرف ناسخ  -
  ٠اسم إن منصوب ، وعالمة نصبھ الفتحة  -
  تھدأ فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھي  -
  ٠في محل رفع خبر إن ) والجملة الفعلیة ( 

  إن
  البركة

  في اإلخالص

  ٠حرف ناسخ  -
  ٠اسم إن منصوب ، وعالمة نصبھ الفتحة  -
، وعالمة جره الكسرة ، ) في ( اسم مجرور بـ ) اإلخالص ( حرف جر ، و) في (  -

  ٠شبھ جملة في محل رفع خبر إن  والجار والمجرور
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  :الجمل المجردة واالفعال الناسخة والحروف الناسخة    بین جدول یوضح الفرق(*) 

مجلة امسية جمردة من 
  النواسخ

  احلـروف النـاسخة  األفعــال النـاسخة

ً خالدٌ كان   كان  كرميٌ خالٌد     كریمٌ خالدا ًإّن   توكید  إنّ   كریما

انالتاجران ّ أصبح   أصبح  ثري
  ثریینالتاجران

  ثریانالتاجرینكأّن   تشبیھ  كأنّ 

اهدومن   أضحى  نتصرونا
أضحى 
منتالمجاھدون
  صرین

  منتصرونالمجاھدینلیت   تمنٍّ   ليت

 ذاأبوكصار   صار  مال ذوأبوك
  مال

  مال ذوأباكلعّل   ترج◌ٍ   لعّل 

في دمحمٌظّل   ظّل   يف املصنعحممد
  المصنع

المصنع ظل ٌدمحم في   استدراك  لكن
ٌ ھولكن   نائم

 عندَ علیٌّ لیس   ليس  أبيه عنَد عليٌّ 
  أبیھ

أَنَ◌ 
  علمت أن الیوم جمیل  توكيد

  مازال  أخوه مهاجرسعيدٌ 
مازال 

أخوه سعیدٌ 
  مھاجرٌ 

  أن سعيدًا أخوه مهاجر   توكيد   إن َ 

  مادام  سينجحبكرٌ 
بكر سینجح 

 )ھو(مادام 
  مجتھداً 
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  : أو إحدى أخواتھا على الجمل التالیة وغیر مایلزم)إنّ (ادخل)  ١

  ............... ...  ........الھواء منعشٌ     -٢      ...................................... . البرد شدیدٌ . ١

 ٣   -  ٌ   ........   .......البیُت جدیدٌ .  -  ٤.   ........................               العصیر لذیذ

 ٥-   ٌ ُ مسرعة   ...................الباب  مفتوحٌ .  - ٦.                 .....................  السیارة

  ....................المحل مزدحمٌ .  - ٨           .  ..........................     السمك طازجٌ   -  ٧ 

ٌ . ١٠           ...........................   ..الرجل قويٌ  -  ٩    .  ...........................البنُت لطیفة

  . ......................النحلة نشیطة ٌ.١٢            . ........................  العصفور جمیلٌ . - ١١

  ...................................  الولد مطیعٌ . ١٤. .........................       الحافلة قریبة ٌ - ١٣ 

 التلمیذ یفھم لعل ) أ(أعرب ما یأتي - ٢س

  .   الطائر فوق الشجرة إن ) ج.   (المسرحیة فصولھا ثالثة لیت ) ب(

  أب للتالمیذ  المدرس في المدرسة  كأن )ھــ. (العامالن في المصنع علمت أن )د(

  احذف الحرف الناسخ أو الفعل الناسخ واكتب الجملة صحیحة ) ٣
    أن الالعبات محترمات -. لیس العفو ضعفاً  -    .صار المھندسون متطورین  -

  . أصبح التالمیذ ناجحین  -  لیت الداعین منتشرون  -.لعل الجو بارد  -

     . كان الالعبون ماھرین  -.بات الشرطیان مخلصین  -.  لیس العمال متطورون   -

  : اآلتیة  ةأعرب الجمل) أ 

  . نــورٌ  إن العلـمَ 

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

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

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

  

 تدریبات
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  .أو إحدى أخواتھا ) إن ( أدخل على الجمل اآلتیة ) ب 

  ..........................................................ـ  السیارتان جدیدتان ١

  ............................................................ـ الفالحون طیبون  ٢ 

  . ...........................................................ـ التالمیذ مجتھدون  ٣

  . أو إحدى أخواتھا من الجمل اآلتیة واكتب  الجملة صحیحة ) إن ( احذف  )  ج 

  ..........................................................ـ  إن الفتاتین ملتزمتان  ١

  ..........................................................ـ  لعل الكتابین جدیدان  ٢

  ..........................................................ـ لیت العاملین متقنون  ٣

  : أكمل ما یأتى بخبر جملة اسمیة )  أ 

    ....................ــ  لعل الطفــل  

    ...................ــ  إن الفجــر 

  ....................لیت الشمـس ــ 

  . حــول الخـبر المفرد إلى خبر جملـة فعلیــة )  ب 

  .................................................... ــ  إن اقتصادنا المصرى متوازن

  ............................................................ــ عرفت أن الحق منتصر 

  . .................................................................ــ لیت العاصفة ھادئة

  

  ) . مفــرد ( حول الخبر فى الجمل اآلتیة إلى خبر  ) ج 

  ............................................................ ــ إن المسلم یعمل بإخالص

    ........................................................ ــ لیت الصحف یزداد نشرھــا 

  .................................................................. ــ كأن السماء تمطــر

  :أعرب الجمل التالیة)د

  إن المیزان رمز العدالة -١

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

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

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

  لیت للمذنبین قوال صادقا  - ٢

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

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

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

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

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

  :أكمل كل جملة بما ھو مطلوب  -

 )خبر جملة اسمیة .                ( ..........................................لعل الشارع * 

  )خبر مفرد  (              ............................................إن الریاضة   * 

  )خبر شبھ جملة ........               ( .................................لیت األشجار   * 

  )خبر جملة فعلیة (  ....  .........................................تر  علمت أن الكمبیو* 

  

  

  

  )عالمثنى والجم (روالخبالمبتدأ 
  : تذكر أن  

یرفع المبتدأ والخبر بالضمة إذا كان كل منھما مفردًا أو جمع مؤنث سالم أو جمع  -
  .تكسیر

  یرفع المبتدأ والخبر باأللف إذا كان كل منھما مثنى  -

  . یرفع المبتدأ والخبر بالواو إذا كان كل منھما جمع مذكر سالًما -

 تذكر أن 
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  أنواع الخبر
   -: خبر المبتدأ ثالثة أنواع :  تذكر أن

  .وھو ما لیس جملة وال شبھ جملة :الخبر المفرد -١

  .ھو الذى یكون جملة اسمیة أو جملة فعلیة: الخبر الجملة  -٢

  والجار والمجرور  ) ظرف الزمان أو المكان (ھو الظرف : الخبر شبھ الجملة  -٣
  

  كان وأخواتھا
  : تذكر أن  

اسم ( أو إحدى أخواتھا على الجملة األسمیة ، فترفع المبتدأ ویسمى ) كان(تدخل  -
  ) خبر كان( وتنصب الخبر ویسمى )  كان

  )لیس -صار  -بات  -أمسى  - ظل  -أضحى  -أصبح (من أخوات كان  -

  ) األفعال الناسخة( وتسمى أفعال ماضیة: كان وأخواتھا  -
  

  أنواع خبر كان وأخواتھا
  

ظرفا أو ( وشبھ جملة ) اسمیة أو فعلیة: (وجملة ) مفردا(خبر كان وأخواتھا  تىأی: تذكر أن  
  ) جاًرا ومجروًرا

  المثنى والجمع -المبتدأ والخبر 
  

  :ضع خبراً في المكان الخالي واذكر عالمة إعرابھ  -١س 

  .... .........الصادقون ) ب.  (...............الطفالن ) أ( 

  المھندسون ) د(   ..     ...........التلمیذات ) ج(
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  ...     ........المجتھدون ) و.(   ......     ........القطاران ) ھـ(

  :ضع مبتدأ في المكان الخالي، واذكر عالمة إعرابھ -٢س

  .رحیمات) ........ ج(    . نشیطون) ........ ب.  .(ناجحان) ........ أ(

  .محلقتان) ........ و(  .فاھمات) ........ ھـ.(عائدون) ........ د(

  :اجعل المبتدأ والخبر في الجمل اآلتیة مثنى وبین عالمة إعرابھما -٣س 

  .  الخرطوم طویل) ب.   (الجبل كبیر) أ( 

  .   الحاكم عادل) د.(الزھرة ناضرة) ج(

  :اجعل المبتدأ والخبر فیما یأتي جمع مذكر سالما واذكر عالمة إعرابھما  -٤س

  العالم زاھد) ب(السائح مسرور ) أ(

 .  المؤدب محبوب) د.     (المجتھد فائز) ج(

  :اجعل المبتدأ والخبر فیما یأتي جمع مؤنث سالماً واذكر عالمة إعرابھما -٥س

  .   األم رحیمة) ب.   (العاملة نشیطة) أ(

  .   المعلمة مخلصة) د(المؤدبة محبوبة ) ج(

  .   أعرب الجملة السابقة. المجتھدون فائقون -٦س

  :أكمل الجمل اآلتیة بكلمة مما بین القوسین  -٧س

  ). فائزات - فائزون -فائزان ........ (المجتھدون ) أ(

  ). مسرورتان -مسرورون  -مسرورات ........ (السائحتان ) ب(

  ). متفتحتان - متفتحات -متفتحون ........ (الزھرات ) ج(

ًا سالًما الكلمات اآلتیة ثم  -٨س    :أخبر عنھا بعد التثنیة والجمع ثّنِ واجمع جمع

  ).الثمرة -الفالح  -الممرضة  -المھندس (
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  أنواع الخبر

  :بین نوع الخبر فیما یأتي  -١س

  .القراءة مفتاح العلم) ب.  (الكتاب جدید) أ(

ً ) د. .(الحدیقة أزھارھا ناضرة) ج(   .الحر یشتد صیفا

  ..الحارس أمام المصنع) و.(العصفور في العش) ھـ(

  :عین الخبر في الجمل اآلتیة، واذكر عالمة إعرابھ -٢س 

  .التالمیذ فاھمون للدروس) ب.(الشجرة الكبیرة كثیرة الثمر) أ(

  .المجتھدات ناجحات) د.(التلمیذان مجتھدان) ج( 

  :ضع خبراً ظرفا في المكان الخالي -٣س " 

  ........... المدرس) ج(..    ........الفاكھة ) ب..(............الكتاب ) أ(

  .ضع خبراً جاراً ومجرورا في المكان الخالي -٤س

  ........الثیاب ) ج........(الفالح ) ب(. ........ التالمیذ ) أ(

  ھات خبراً جملة اسمیة لكل مبتدأ -٥س

  ...............الشمس ) ج......(األسرة السعیدة ) ب(.....الریاضة ) أ( 

  :ھات خبراً جملة فعلیة لكل مبتدأ  -٦س 

  .............الطائرة ) ج(........األزھار ) ب( .  ......الھرم األكبر ) أ(

  :)مجاب عنھ (  عین المبتدأ والخبر ونوعھ فیما یأتي  -٧س

  .   العرب أمة واحدة) أ(  

  
  .   الصدیقان المخلصان ال یفترقان) ب(
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  .   الجنود الشجعان ینتصرون) ج( 

  
  .   الفالحون في الحقول) د( 

  
  .   القمر ینیر لیالً ) ھـ(

  
  .   النظافة من اإلیمان) و(  

  
  .   الحق فوق القوة) ز( 

  
  

  المربیات مثقفات) ب(..  الالعبان متنافسان) أ: (أعرب ما یأتي  -٨س

  .األلف، ألنھ مثنى: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ:  الالعبان

  .األلف، ألنھ مثنى: خبر مرفوع وعالمة رفعھ:  متنافسان

  :اختر اإلجابة الصحیحة لما بین قوسین في الجمل اآلتیة -١٠س

  ).جملة اسمیة -شبھ جملة  -مفرد : (خبر المبتدأ ).أثاثھا مرتب(الحجرة ) أ(
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  ).جملة فعلیة -جملة اسمیة  - شبھ جملة: (بتدأ خبر الم).في الحقیبة(الكتب ) ب(

  ).جملة فعلیة -مفرد  -جملة اسمیة : (خبر المبتدأ ).یكتب الدرس(التلمیذ ) ج(

  ).جملة   -مثنى  -مفرد : ( خبر      .) شجعان(الجنودالمصریون ) د(

  ).شبھ جملة -مفرد  -جملة فعلیة : (خبر المبتدأ .التالمیذ) أمام(المدرس ) ھـ(

  :ھات المبتدأ المناسب لكل خبر فیما یلي -١١س

  ..حول المدرسة) ........ ب(فوق الشجرة ) ........ أ( 

  .في الكوب) ........ د.  . (خلف القائد) ........ ج(

  : أعرب الجمل اآلتیة  -١٢س

  .   الطائر فوق الغصن) ب.   (السماء نجومھا متأللئة) أ(

  .   الماء في الكوب) د(                    .  القمر ینیر لیالً ) ج(

ل الخبر الجملة إلى مفرد  -١٣س   )مجاب عنھ  (والخبر المفرد إلى جملة -َحّوِ
  . الحر یشتد في الصیف .الحر شدید في الصیف) ب( .العلم نافٌِع لصاحبھ   .العلم ینفع صاحبھ) أ(

  .القمر ظاِھٌر في اللیل .القمر یظھر لیالً ) د( .األم ترحم صغارھا   .األم رحیمة) ج(
  

  كان وأخواتھا
  

  :أكمل الجمل اآلتیة بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتھا مع الضبط بالشكل -١س

َم ) ج........(كان البحر ) ب........(صار الكتاب ) أ(   ........أصبح العال

  ........ظل التلمیذ ) و........ (بات الحارس ) ھـ........(لیس الجو ) د(

  :أدخل كان أو إحدى أخواتھا على الجمل اآلتیة واضبط االسم والخبر بالشكل  -٢س

  .   العلم نافع) ........ ج.  (القراءة مفیدة) ........ ب.  (المصانع كثیرة) ........ أ(

  الجو بارد   ) ........ و.   (الماء ثلج) ........ ھـ.  (الجھل ضار) ........ د(

  : امأل الفراغ باسم كان أو إحدى أخواتھا  -٣س
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ً ........ كان ) أ( بات ) د.   (ساھًرا........ ظل ) ج.   (كبیًرا........ صار ) ب. (جمیال
 ........ ً ًا........ أمسى ) ھـ.   (نائما   .كاذبا........ لیس ) و.   (كثیف

   .  صار الطفل رجال كبیراً :  )مجاب عنھ( أعرب ما یأتي -٤س

  . اسم صار مرفوع بالضمة: الطفل.فعل ماٍض من أخوات كان:  صار

  .   نعت منصوب بالفتحة:  كبیراً .خبر صار منصوب بالفتحة:  رجالً 

  .  كان المسافرون متجھین إلى المدینة: أعرب الجملة اآلتیة  -٥س

  : احذف كان وأخواتھا من الجمل اآلتیة ثم اضبطھا بالشكل بعد الحذف -٦س
  .   أمسى الطفُل نائًما) ج.  .(صار الماء ثلًجا) ب.  (ح الورد متفتًحاأصب) أ(

  . .فائزینان المتفوقونك) و.(أضحى القطاران مسرعین) ھـ. (ظلت الحرارةُ مرتفعةً ) د(

  

  . أعرب ما بین القوسین -٧س

ً ) الجیش(أصبح ) أ(   .   الجمال) رائع(أضحى الزھر ) ب(منتصرا

ً (أحب الصدیق ) د).      (محبوبا(لیس المھمل ) ج(   )مخلصا

  ).   إكراما(أكرمت الضیف ) و).     (عظیما(كان دمحم رجال ) ھـ(

  )مسرورین) (السائحون(صار ) ح(للعفو ) طلبا(ادعُ هللا ) ز(

  أنواع خبر كان وأخواتھا
  : بین نوع خبر كان وأخواتھا في الجمل اآلتیة  -١س 

ً كان العقاد ) أ(   .   فوق السطحظلت القطة ) ب(.   أدیبا

  .   یسبح هللاأمسى الكون ) د.   (نوره منتشربات القمر ) ج(

  : عین خبر كان وأخواتھا فیما یأتي وبین نوعھ -٢س

ً ) أ(   . أصبحت الشمس ضوؤھا ساطع) ب.    (كان الشعب واعیا

  أمسى المؤمنون في أمان وسالم ) د.   (بات الكروان یغرد) ج(
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  ) مجاب عنھ (    : مما یأتي خبراً لكان أو إحدى أخواتھااجعل كُال  -٣س 

  ).شاعراً  -وجھھ مشرق  -یقول الحق  -في المدرسة (

  . َظلَّ العاِلُم یقول الحق) ب(                           . بات الحارس في المدرسة) أ(

ً ) د. (أصبح الفارس وجھھ مشرق) ج(   . صار الطفل شاعرا

  : الخالي خبراً مناسباً لكان وأخواتھا مع التنویع ضع في المكان  -٤س

أمسى ) د........   (لیس الغشاش ) ج..(...........بات العامل ) ب........   (صار الماء ) أ(
  .   القلوب........ كانت الرحمة ) ھـ(.  الغصن........ العصفور 

  :امأل الفراغ بخبر مناسب من بین القوسین -٥س

  ).شرحھ واضح -ممتعة  -ینظم المرور  -في الحدیقة (

  ........   أصبحت الرحلة ) ب(..............كانت الفاكھة ) أ(

  .......أضحى المدرس ) د( .      ........   أمسى الشرطي ) ج(

  : أكمل بالمطلوب بین القوسین -٦س

  ).ردخبر مف........ (أصبح الجو ) ب).(خبر جملة فعلیة........ (بات الحارس ) أ(

  ).خبر شبھ جملة..... (أمسى القطار ) د( ).خبر جملة اسمیة(........ظل الجندي ) ج(
  .   أصبح التلمیذ یفھم) أ:  (أعرب ما یأتي - ٧س

  . فعل ماٍض ناسخ یرفع المبتدأ وینصب الخبر:  أصبح -

  . اسم أصبح مرفوع بالضمة:  التلمیذ -

  .   والجملة من الفعل والفاعل خبر أصبح) ھو(فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره :  یفھم -

  .   بات الطائر فوق الشجرة) ج.   (كانت المسرحیة فصولھا ثالثة) ب(

  ظل المدرس في المدرسة ) ھــ.  (أمسى العامالن في المصنع) د(

  

ً ) أ: (أعرب ما یأتي  - ٨س   التلمیذ یذاكر أمسى) ب ( . بات القمر مضیئا

  . صار الجو أمطاره غزیرة) ج(
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  . فعل ماٍض ناسخ یرفع المبتدأ وینصب الخبر:  صار -  

  . اسم صار مرفوع بالضمة:  الجو -

  . مبتدأ مرفوع بالضمة والھاء مضاف إلیھ:  أمطاره -

  .   صارخبر)أمطاره غزیرة(والجملة االسمیة ) أمطاره(خبر للمبتدأ :  غزیرة -

  واخواتھاإن . 

  

  ) لكَن  –لیَت  –لعَل  –كأنَّ   –أنَّ  –إنَّ :    (  الحروف  التي تنسخ المبتدأ والخبر ؟ 

َنَّ ( ِنَّ وأ َ ك(یفیدان التوكید لمضمون الجملة،) إ تفید ) ولكنَّ (تفید التشبیھ والتوكید،))نَّ أ
  .  الترجي و تفید التوقع) لعل(، تفید التمني) لیت(االستدراكوالتوكید،

 ما عمل ھذه الحروف ؟ :  س 

  ویسمى خبرھاوترفع الخبر  ویسمى أسمھاتدخل على الجملة االسمیة فتنسخ المبتدأ والخبر وتنصب المبتدأ :  ج   

) اسم إنَّ ( تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ویسمى اسمھا  مبنیة على الفتح حروف ناسخة : لخالصةا
  .)خبر إنَّ ( وترفع الخبر ویسمى خبرھا 

  } مفازاً◌ً للمتقین  إن{: كقولھ تعالى:مثال) شبھ جملة(والسیما إذاكان  ،علیھا) إنَّ (یتقدم خبر :تنبیه مهم
  
  

  تـــــــــدريب
  
  : أو إحدى أخواتھا على الجمل التالیة وغیر مایلزم)إنّ (ادخل)  ١ 

  ............... ...  ........الھواء منعشٌ     -٢      ...................................... . البرد شدیدٌ . ١

 ٣   -  ٌ   ........   .......البیُت جدیدٌ .  -  ٤.   ........................               العصیر لذیذ

 ٥-   ٌ ُ مسرعة   ...................الباب  مفتوحٌ .  - ٦.                 .....................  السیارة

  ....................المحل مزدحمٌ .  - ٨           .  ..........................     طازجٌ  السمك  -  ٧ 

ٌ . ١٠..........................           .   ..الرجل قويٌ  -  ٩    .  ...........................البنُت لطیفة

  . ......................النحلة نشیطة ٌ.١٢            . ........................  العصفور جمیلٌ . - ١١

  .  ..................................الولد مطیعٌ . ١٤. .........................       الحافلة قریبة ٌ - ١٣ 
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 التلمیذ یفھم لعل ) أ(أعرب ما یأتي - ٢س

  .   الطائر فوق الشجرة إن ) ج.   (المسرحیة فصولھا ثالثة لیت ) ب(

  أب للتالمیذ  المدرس في المدرسة  كأن )ھــ. (العامالن في المصنع علمت أن )د(

  احذف الحرف الناسخ أو الفعل الناسخ واكتب الجملة صحیحة ) ٣
لیت  -.لعل الجو بارد  -  أن الالعبات محترمات -. لیس العفو ضعفاً  -    .صار المھندسون متطورین  -

  . أصبح التالمیذ ناجحین  -  الداعین منتشرون 

  .كان الالعبون ماھرین  -.بات الشرطیان مخلصین  -.  لیس العمال متطورون   -
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ا فى مصر لكل أبنائھا ؛ ألن التعلیم ضرورى التعلیم أصبح((  - ١ ً لكل إنسان ، فھو یفتح لھ أبواب  متاحـ
  )) الحیاةالعمل والرزق والثقافة ،وھذا یؤدى إلى رفعة الوطن وتقدمھ فى كل مجاالت 

  .أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة  –أ 

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

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

  :استخرج من العبارة السابقة  –ب 

  )مضافا إلیھ  –ثم بین نوعھ  –خبرا لفعل ناسخ ( 

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

  :بما ھو مطلوب أمامھا ، أكمل كل جملة مما یأتى  –ج 

  )خبر جملة فعلیة ..................................     ( الصدق  - ١

  )خبر جملة اسمیة ..................................      ( الكتاب  - ٢

  )   ) صار ( خبر لـ ( فى الشتاء    ...................صار الجو  - ٣

  وغیر ما یلزم ، ) كان ( أدخل على الجملة السابقة " القمر مضىء "  –د 

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

  وخبرھا فى الجملة السابقة ) لیت ( عین اسم .  لیت السالم محقق فى منطقتنا -ھــ

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

وعن طریق القراءة ، ة وسیلة مھمة من وسائل تحقیق الثقافة والتقدم الحضارى القراءأصبحت ((  - ٢
. وتكون مكانتھ فى مجتمعھ بمقدار ثقافتھ ، وینمو عقلھ وتتشكل سلوكیاتھ ،م اإلنسان تتكون مفاھی

  ))المستمرة لتنعم بفوائدھا الكثیرة  القراءة على –یا بنى  –فحافظ 

  أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة  - أ

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

 
  قطع حنوية شاملة     



 

 ٥١ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

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

   - :استخرج من العبارة السابقة  -ب

  )فعل أمر  –مضافا إلیھ  –ثم بین نوع ھذا الخبر ، خبرا لفعل ناسخ ( 

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

   -:ثم اذكر نوعھ ، عین خبر الفعل الناسخ فى كل جملة ممایأتى  -جـ 

  . .............................................................ر فوق الشجرة بات العصفو - ١

  ..............................................................أصبح السفر مریحا            - ٢

  ..........................................................صار األوالد یلعبون فىالنوادى  - ٣

  "صار األوالد یلعبون فىالنوادى "  –د 

  مع الضبط بالشكل ، واكتب الجملة صحیحة ، ) صار( احذف الفعل 

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

  "المصرى محب لوطنھ "  -ھـ 

  .وغیر ما یلزم ، ولجمع المذكر مرة أخرى ، اجعل الجملة السابقة للمثنى المذكر مرة  -

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

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

 البحرفمن ، وكل كائن حى ّ ، یحتاج إلیھ اإلنسان والحیوان والنبات والطیور ، عصب الحیاة  الماء ( - ٣
وعلى وجھ المیاه فى المحیطات والبحر تسیر السفن حاملة الناس ، نحصل على السمك بأنواعھ 

  )كل شىء لمنفعتنا  فسبحان هللا الذى خلق لنا. والبضائع 

  أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة - أ

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

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

  :استخرج من العبارة السابقة  -ب

  )مضافا إلیھ  –وبین نوعھ ، خبرا لمبتدأ ( 

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



 

 ٥٢ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  :فى كل جملة من الجمل اآلتیة ، عین الخبر وبین نوعھ  -جـ 

  ………………………………القمر یضىء الدنیا لیال   - ١

  ..…………………………………الكتب فوق المكتب  - ٢

  .………………………………صارت السماء صافیة  - ٣

  ……………………………أصبح الشجر ثمره ناضج  - ٤

  )) الشجر مورق ((  -د

  وغیر ما یلزم، ) صار ( خل على الجملة السابقة الفعل أد

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

  ))الفالح النشیط إنتاجھ كثیر ((  -ھـ 

  واكتب الجملھ صحیحة فى كل حالھ ، ) الفالح ( واجمع كلمة ، ثن 

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

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

عمل المتقن وتشجعھم على االبتكار حتى ال یضیع تعودھم ال، الحدیثة تھتم بأبنائھا  المدرسةإن (  - ٤
فى بناء مستقبل أمالأمل األمة فى أبنائھا  لقد أصبح تالمیذنا ھم الغرس الذى نغرسھ كل یوم لینمو 

  )أفضل 

  أعرب ما تحتھ خط فى القطعة السابقة  –أ 

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

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

  :استخرج من القطعة السابقة ما یأتى  -ب

  ....................................................................وبین نوعھ   خبرا لناسخ - ١

  .................................................فعال ناسخا وبین اسمھ وعالمة إعرابھ  - ٢

  .......................................................................فعال مضارعا منصوبا  - ٣

  ))أبناء مصر متفوقون ((  -جـ 

  اجعل الخبر المفرد جملة وغیر ما یلزم  -



 

 ٥٣ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

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

ً التالمیذفرحالدراسى  الجدید وفرح العامبدأ (  - ٥ ومقابلة زمالئھم، دخل  المدرسةا بذھابھم إلى شدیدً  اـ
اجتھدوا فالعلم أساس التقدم : بنظام التالمیذ ونشاطھم وقال لھم مسروراالمدرس الفصل مبتسما وكان 

  .)المجتھدین، والمجد دائما یحافظ على وقتھ المثابرینولیس التفوق یصعب على 

  أعرب ما تحتھ خط - أ

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

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

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

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

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

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

  :استخرج من القطعة  -ب

  ....................................................... ا جملة لمبتدأ واذكر نوعھخبرً  -١ 

  .................................................................... ا مفردا لناسخخبرً  - ٢

  ..................................................... ر نوعھاا جملة لناسخ واذكخبرً  -٣ 

  ............................................................................... افعال أمرً  - ٤

  :احذف الناسخ واكتب الجملة مضبوطة -جـ    

  .............................................................صار التالمیذ مسرورین  - ١

  ...........................................................ظل الفلسطینیون مكافحین - ٢

  -:اجعل الجملة التالیة للمثنى المذكر والجمع بنوعیھ -د

  .أصبح العامل نشیطا       

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

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

  : تخیر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین فیما یأتى - ١



 

 ٥٤ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  )مضاف إلیھ–خبر  -مبتدأ(  "    كلمة معلمون "مخلصون  مونمعلفي مدرسة التقوي - ا

  )جملة فعلیة -جملة اسمیة –مفرد ( بات العلماء ساھرین خبر الفعل الناسخ  -ب

  صارت فلسطین المجاھدة تحتاج إلى تعاون وإخالص من العرب - ج

  )مفرد –شبة جملة  –جملة فعلیھ  –جملة اسمیة ( خبر الفعل الناسخ 

  :::بحسب ما ھو موجود بین القوسین أكمل  - ٢

  )ما نوع الخبر فى كل جملة؟( المؤمن خاشع   - المؤمن یخشع  - أ

  )ادخل الناسخ المناسب مع الضبط(األغنیاء كالفقراء  -ب

  )اكتب الجملة مضبوطة بعد إدخال أصبح( التالمیذ متفوقون  -جـ

  )كتب الجملة مضبوطةاحذف الناسخ وا(ظل العراقیون مقاومین االحتالل  - د 

ولیست  قدرھاتتمسك بھا حتى یرتفع  األمم،وجمیع  الحیاةمن ضروریات  المعرفةأصبحت (( - ٦
  )الناس لكلالعلمیة مفیدة لمن یقوم بھا فقط بل صارت فوائدھا عامة  األبحاث

  : استخرج من القطعة - أ

  .................................................................خبرا شبھ جملة لناسخ   - ١

  ........................................................ خبرا جملة لناسخ واذكر نوعھا -٢ 

  .................................................................خبرا لمبتدأ واذكر نوعھ - ٣

  ........................................................................ ردا لناسخخبرا مف - ٤

  ................................................................................ مضافا إلیھ - ٥

  أعرب ما تحتھ خط -ب

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

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

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

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

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

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



 

 ٥٥ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  اختر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین  -جـ

  )شبھ جملة -جملة –مفرد (نوع الخبر. كان في الفصل تلمیذ - ١

  )شبھ جملة  –جملة فعلیة  –جملة اسمیة ( خبر المبتدأ  أفضالھا كثیرةالمدرسة  - ٢

مرة أخرى ثم اكتب الجملة )إن(مرة و) ظل(العمال المخلصون محبوبون أدخل على الجملة السابقة  -د
  .مضبوطة

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

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

الھامدة إلى  األرضازدھرت النھضة الزراعیة فصارت األرض الصفراء جنات خضراء وتحولت ( - ٧
  )والثمار الزروعتدب فیھا الحیاة لتخرج لنا  أرض

  :ما یأتىاستخرج من العبارة السابقة  - أ

  .......................................................................... مفعوال بھ -١ 

  ....................................... فعال من أخوات كان واذكر اسمھ وخبره - ٢

  أعرب ما تحتھ خط  فى العبارة السابقة -ب

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

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

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

  : أكمل بالمطلوب بین القوسین فیما یلى -جـ 

  )خبر جملة فعلیة....(..........................القراءة - ١

  )خبر مفرد....( ..................أمسى الحارسان - ٢

  )مفعول مطلق مؤكد لفعلھ.......( ..................اجتھد العمال - ٣

  )مفعول ألجلھ ( ......................یصلى المسلمون- ٤

  

  



 

 ٥٦ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

الحق  المصرىبالدھم فلیس  مستقبلرخیص وغال من أجل  كلأبناء مصر المخلصون یقدمون (  - ٨
  )الزمنذلك على مر  التاریخومقدام ، وقد أكد  جرئكسوال أو جبانا، ألنھ بطبعھ 

  أعرب ما تحتھ خط- أ

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

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

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

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

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

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

  :استخرج من العبارة السابقة -ب

  .....................................................................خبر لفعل ناسخ    - ١

  ..........................................................مبتدأ واذكر عالمة إعرابھ  - ٢

  ............................................................ .نوعھخبرا لمبتدأ وبین  - ٣

  ...................................................... خبرا لحرف ناسخ وبین نوعھ - ٤

  :أجب بالمطلوب فیما یأتى-جـ 

  اجعل المبتدأ فى ھذه الجملة للمثنى المؤنث -١ 

  )المصرىاألصلى مخلص(

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

  على الجملة اآلتیة ثم اكتبھا صحیحة ) إن(ثم) أصبح(أدخل - ٢

  )المخلصون لبالدھم مضحون من أجلھا( 

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

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

    



 

 ٥٧ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  : اجعل الخبر فیما یأتى جملة ثم اكتبھا صحیحة - ٣

  )التلمیذ الذكى مجتھد دائما( 

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

  ............المصریون: أكمل الجملة اآلتیة بخبر مفرد  - ٤

وقراءة الكتب القیمة ، ولذلك  المكتبات، ویحرصون على زیارة یھتمالمثقفونبالقراءة(   - ٩
  )یقدرھمالوطن

  أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة) أ

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

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

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

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

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

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

  استخرج من العبارة السابقة)ب  

  ............................................... جمع مذكر سالم  

  ................................................جمع مؤنث سالم 

  ................................. فعال ناسخا واذكر نوع خبره

  

  قرأ التلمیذ كتابا جدیدا) جـ

  .ثن الجملة السابقة وغیر ما یلزم 

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

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

  :أعد كتابة الجمل اآلتیة مع تصویب الخطأ إن وجد )د



 

 ٥٨ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  ..............................................................ما الذى رسم الصورة؟   - ١

  .............................................................. .غرس الرجل شجرتان - ٢

  ..............................................................إن التلمیذان نشیطان    - ٣

  .............................................................. تكرم المدرسة الفائزان - ٤

وقد صار ،في تطور سریع وقد تعددت ھذه الوسائل في عصرنا الحدیث  المواصالتإن وسائل (( -١٠
محافظا كن : فیا بني .  اإلنسانعلى راحة  حرصابتطویر ھذه الوسائل  العلماءسھال وقد اھتم  السفر

  .))على المواصلة التي تركبھا

  : استخرج من القطعة   -

  : .................نوعھ  وبین....................... خبًرا لحرف ناسخ 

  : .................................... وبین نوعھ: ........................................ خبًرا لفعل ناسخ -

  

  :أمأل الفراغ بما ھو مطلوب بین القوسین  -٣

  ) اسم إن ( متعاونان                       .................. إن  -

  ) خبر جملة اسمیة ..........................            ( أمسي العاملون  -

  أعرب ما فوق الخط - ٤

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

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

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

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

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

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

  البحر مرتفع األمواج

  حول الخبر المفرد إلي جملة وغیر ما یلزم    

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



 

 ٥٩ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  :أدخل كان مرة وإن مرة أخرى علي الجملة التالیة واكتبھا صحیحة - ٥

  خالد مشارك في مشروع التشجیر

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

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

  بلدي بیئة نقیة جمیلة - ٦

  حول الخبر المفرد إلي خبر جملة مرة وشبھ جملة مرة أخرى     

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

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

  مفعوال ألجلھ في جملة أخرىمفعوال مطلقا في جملة و )) إجالال(( اجعل كلمة - ٧

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

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

  :لة التالیة جملة مرة وشبھ جملة مرة أخرىاجعل الخبر في الجم - ٨

  أعالم مصر مرفرفة في كل مكان

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

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

  .ضع كلمة مواطنة في ثالث جمل بحیث تكون مرفوعة مرة ومنصوبة مرة ومجرورة مرة - ٩

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

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

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

  

  

  

  



 

 ٦٠ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

منھ في  رغبة، ھذا الطریق توضیحاً مبیناً ) ص( وقد وضح لنا الرسول ، طریقھا واضح  الجنة(( -١١
 ضرورةفقد أصبح الرجوع إلى هللا ، فیا مسلمون أطیعوا هللا ورسولھ ، حصولنا علي أعلي الدرجات 

  ))ملحة في زمن ملئ بالشھوات والذنوب  
  . أعرب ما فوق  الخط في العبارة السابقة  ) أ  

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

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

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

خبراً لمبتدأ وبین نوعھ  ــ اسماً لناسخ  ــ مفعوالً ألجلھ  ــ مفعوالً ": استخرج من العبارة السابقة) ب
  "  -لیھإمضافاً ، مطلقاً وبین نوعھ 

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

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

  . ن في أقوالھم ون متحدیالمسلم إن) جـ 

  . الناسخ واكتب الجملة صحیحة   الحرف  احذف

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

  : ھات المطلوب مما بین القوسین) د 

  )  خبر شبة جملة.. (………ــ إن الطائر   )      خبر جملة فعلیة .. ( ……… المسلمون  -

  )خبر جملة اسمیة(………… الفستان   ــ )           خبر مفرد ( ……… صار الالعبون   -
  

  في خلق جیل یسایر  رغبة ، المتعلمینعظیمة ؛ لذلك یحرص المسئولون على رعایة  أثارهالعلم ((-١٢

  ))الحیاة العصریة مسایرة صحیحة 

 .أعرب ما تحتھ خط   - ١
...............................................................................................  

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

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

 :استخرج من القطعة ما یلى  - ٢
ًا ، و بین - أ   .........................................................نوعھ مفعوالًمطلق



 

 ٦١ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  ................................................................ .خبًرا ، و بین نوعھ  -ب 

  .........................................................................وأعربھ  فاعالً  -جـ

  :أكمل كما ھو مطلوب بین القوسین   - ٣
  ))خبر جملة فعلیة ((              ................األمطار  . أ

  ))خبر شبھ جملة .................             (( الكوب . ب

  ))مفعوالً ألجلھ .   (( المعرفة في زیادة ....... نقرأ الكتب . جـ

إلي وسائل اتصال إال في حدود المستطاع ،  حاجةبسیطة ولم تكن البشریة في  الحیاةكانت ((  -١٣
ھكذا أصبح كل ...  وصار الناس منشغلین بما یفعلون   معقدةالحیاة أصبحت األمور  ولكن مع تطور

  )) منا یحتاج أن یتعلم كیفیة التعامل مع وسائل االتصال المعاصرة

  أعرب ما تحتھ خط ) أ 

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

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

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

  استخرج من القطعة السابقة ما یلي ) ب 

  ) لناسخ وبین نوعھ  اإلیھ ، خبر امضاف ( 

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

  عالمھندس المصري بار لیت ) ج

  اجعل العبارة للمثني المذكر وغیر ما یلزم 

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

  ضع مكان النقط ما ھو مطلوب أمامھ ) د 

  ) خبر جملة فعلیة .   (.........الطالب  -٢   )        خبر جملة اسمیة (    .........الشجرة  - ١

  "والمعرفة  القراءةإلیھا  حبا في  التالمیذ مكان ھادئ جمیل،یذھب المكتبة " -١٤

  أعرب ما تحتھ خط ) أ(

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

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



 

 ٦٢ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

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

  

  استخرج من العبارة السابقة) ب(

  )الما قمریة  –الما شمسیة  –مفعوال ألجلھ  -.خبرا وبین نوعھ(  

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

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

  -:أكمل كل جملة بما ھو مطلوب بین القوسین ) ج(

  )خبر جملة اسمیة .                        ( ...................................................الشمس – ١ 

  )خبر جملة فعلیة .........................................................                      ( المعلم  -٢ 

  ) خبر شبھ جملة.....................................................                         ( الكتب  – ٣ 

على  –النیلیا أبناء  –فحافظوا ، الحیاة ؛ ألنھا تعین اإلنسان على العمل  عنوانالصحة ((  -١٥
  ! ))فما أجمل المحافظة على الصحة ، األمم  مقدمةصحتكم ؛ حتى تكونوا فى

  : استخرج من العبارة السابقة / أ 

  )أسلوب تعجب واضبطھ بالشكل  –خبرا لحرف ناسخ وبین نوعھ  –ثم بین نوعھ ، خبرا لفعل ناسخ ( 

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

  أعرب ما تحتھ خط فىالعباة السابقة / ب

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

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

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

  :أكمل كل جملة مما یأتى بالمطلوب أمامھا / ج

  )خبر جملة اسمیة ........................................      ( المؤمن  - ١

  )خبر مفرد   .......................................      ( األمھات  - ٢

  )شبھ جملة ) إن ( خبر ......       ( .............................إن الالعب  - ٣

  



 

 ٦٣ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  واكتب الجملة صحیحة ، احذف الناسخ )) :إنكم ناجحون /(( د

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

  )) :والناس المؤمنون المخلصون محبوبون من هللا / (( ھـ

  وغیر ما یلزم ، وحرفا ناسخا مرة أخرى ، أدخل على الجملة السابقة فعال ناسخا مرة 

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

  السؤال الثانى

  :أجب بالمطلوب فیما یأتى 

 ثم اكتب الجملة صحیحة ، ) لعل ( احذف )) : مشجعى كرة القدم ملتزمون لعل ((  - ١
  

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

 ))إن المعلم مھتم بعملھ ((  - ٢
  وغیر ما یلزم تغییره ، السابقة لجمع المذكر السالم فى الجملة ) إن (اجعل اسم                   

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

 )أكمل بمفعول بھ .........................   ( كتب التلمیذ  - ٣
 :مما یأتى  وضح نوع خبر الفعل الناسخ فى جملة  - ٤
ظل البستانى یعن بالحدیقة  -

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

صار البستانى معتنیا بالحدیقة  -
................................................................................  

  ...............................................أزھار الحدیقة  أمسى البستانى بین -

، ومسیرة العلم أجزاؤھا  موصولة ومستمرة ، لغیرھم  لطریقالسابقون رجال مھدوا ا العلماء (( -١٦
فیا طالب العلم علیكم أن . وأصبح العلماء المعاصرون یقرون ذلك ، قدیم وال جدید إال ولھ بدایة من

  ))إن التشبھ بالرجال فالح،مثلھم  تحبوا العلم

  أعرب ما تحتھ خط فى القطعة السابقة  - أ

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

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



 

 ٦٤ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

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

  :استخرج منھا ما یأتى  -ب

  )وبین نوعھ، خبرا لفعل ناسخ  –وبین نوع الخبر ، خبرا لمبتدأ ( 

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

  واكتب الجملة صحیحة ،أدخل على الجملة السابقة فعال ناسخا )) الفالحون صابرون ((  - ج

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

ا ، تقدم كثیرا العلم ((  -١٧ ً فما أعظم .أن یفھم قول محدثھ األصمواستطاع ،فصار المكفوف قارئـ
  ))والتقدم ، إن العالم الیوم متجھ إلى العلم ؛ لتحقیق الخیر :ویا أبناء الوطن ! االختراعات الحدیثة 

  ا تحتھ خط فى الفقرة السابقة أعرب م - أ

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

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

  :استخرج منھا ما یأتى  -ب

  )وبین نوعھ ، خبرا لفعل ناسخ  –وبین نوعھا ،خبرا جملة ( 

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

  .واكتب الجملة صحیحة ، ) صار(احذف الفعل الناسخ )) صار المكفوف قارئا ((  - ج

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

  .وغیر ما یلزم ، وجمعھ ، اجعل الجملة للمثنى المذكر )) المھندس المصرى بارع ((  -د

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

 میاهووصلت حقیقة  وقد أصبح الحلم، یبشر بالخیر والرخاء  لمستقبلإن ا: یا شباب  مصر ((  -١٨
  !))فما أسعد الجیل القادم . النیل إلى سیناء 

  أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة  - أ

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

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

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



 

 ٦٥ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  

  :استخرج من العبارة السابقة  -ب

  .ثم اكتب الجملة صحیحة } ، إن { خبرا لــ  –} أصبح { اسما لـ( 

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

من رموز حیاتنا رمزا وقد أصبح الخیر ،  التكافلطریق البشریة  إلى  الخیرإن : یا فاعل الخیر ((  -١٩
  ! ))م بین الناس سعیا لحیاة أفضل وما أجمل التراح. ؛ حتى یعیش المواطنون سعداء 

  أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة  - أ

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

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

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

  :ما یأتى  استخرج من العبارة -ب

  )وأعربھ ، جمع مذكر سالم  –جارا ومجرورا  –واضبطھ ، اسما لفعل ناسخ ( 

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

) إن(واضبط اسم ، ) أضحى (  من بدال) إن ( ضع )) :أضحى الخیر طریق البشریة إلى التكافل ((  - ج
  وخبرھا 

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

والدول ، ال نستطیع قھره فى معركة التقدم والرخاء ، إن العلم سالح قوى : یا أبناء مصر ((  -٢٠
  ))فما أعظم العلم الذى یحقق الرخاء .  لمجاالتبالعلوم فى شتى امھتمة أصبحت المتقدمة 

  أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة - أ

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

  ما یلى استخرج من الفقرة السابقة -ب

  )وبین نوعھ ، خبرا لحرف ناسخ ( 

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

  :أكمل مكان النقط بما ھو مطلوب بین القوسین  - ج

 خبر شبھ جملة ...............................    إن الكتاب  -



 

 ٦٦ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  خبر جملة فعلیة ...............................    لیت االبن  -
یشھد ، هللا فى أرضھ  جنة بلدكم! وما أعظم تاریخكم ! ما أجمل بالدكم : یا أبناء الوطن ((  -٢١

  ))والتفوق  لسبقلكم با التاریخ

  .وبین سبب الضبط ، التى تحتھا خط اضبط الكلمات  - أ

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

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

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

  )أسلوب تعجب : ( استخرج من العبارة  -ب

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

  :ضع المطلوب مكان النقط  - ج

 )جملة فعلیة ) إن ( خبرا لـــ (لكم بالسبق              ........................... إن التاریخ  -
 ) شبھ جملة ) إن ( خبرا لـــ ( أقدام  األمھات           ................ .............إن الجنة  -

  وغیر ما یلزم ، مرة أخرى ) كان ( مرة و ) إن ( أدخل على ھذه الجملة )) المصریون مخلصون ((  -د

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

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

ولو حدث ھذا لصارت مصر من أقوى ، الدائم بین الشعب والحكومة لتعاون ما أشد حاجتنا إلى ا((  -٢٢
  ))فاحرصوا علیھ یا أبناء وطنى األوفیاء،اون یأمرنا بالتعهللا إن . األمم 

  .أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة  - أ

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

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

  :استخرج من العبارة السابقة ما یلى  -ب

  )وبین نوع ھذا الخبر ، خبرا لحرف ناسخ  –واذكر اسمھ ، ) كان ( فعال من أخوات  –مضافا إلیھ ( 

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

  وغیر ما یلزم ، خبرا مفردا ) صار ( اجعل خبر )) صارت مصر من أقوى األمم ((  - ج

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



 

 ٦٧ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  ثم اكتب الجملة صحیحة بعد الحذف ، ) كأن ( احذف )) كأن الصدیقین أخوان شقیقان ((  -د

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

  ل بما ھو مطلوب أمام العبارة أكم -ھـ 

 )) إن ( اسم ( متعاونان         ....................إن  -
  )خبر جملة اسمیة ..............         ( أمسى  الالعبون  -

  وغیر ما یلزم ، أدخل على الجملة السابقة حرفا ناسخا )) : المعلمان المخلصان محبوبان ((  -و

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

ثم رحل عنا بعد أن دافع بقلمھ وفكره عن ، محبا للعلم والعلماء والكتاب ) عباس العقاد ( عاش ((  -٢٣
فیا طالب العلم . ن فضلھ یعرفو الناسولیت . حتى صار مشھورا ، حبا لھا ، عظیما  دفاعاالعربیة  اللغة

  ))فھو رمز التفوق ) !العقاد ( فما أعظم . وكن حریصا على أن تكون مثلھ ، ابذل الجھد 

  :تخیر افجابة الصحیحة لما یأتى مما بین القوسین  - أ

 )مفعول بھ  –مجرور بحرف جر  –مضاف إلیھ :    ( مجرورة ؛ ألنھا ) : اللغة (  -
 )مفعول مطلق  –مفعول ألجلھ  –مفعول بھ :   ( منصوبة ؛ ألنھا ) : دفاعا (  -
 )مفعول ألجلھ   –) لیت ( اسم  –مفعول بھ :  ( منصوبة ؛ ألنھا ) : الناس (  -

  :استخرج من القطعة  السابقة  ما یأتى  -ب

  )مفعوال ألجلھ  –فعل أمر  –خبرا لفعل ناسخ ( 

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

  وغیر ما یلزم ، ) صار ( أدخل على الجملة السابقة )) : الطالبان نشیطان ((  - ج

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

عبر ، المواصالت الحدیثة  وسائل بعد أن تقدمت، العالم  أرجاء میسوًرا بین تصالأصبح اال((  -٢٤
  ))یا جیل الحاضر والمستقبل ! فما أعظم العلم . األقمار الصناعیة التى تجوب    الفضاء 

  .أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة  - أ

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

  :استخرج منھا ما یأتى  -ب

  )مضافا إلیھ  –وبین نوعھ ، خبرا لفعل ناسخ ( 

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



 

 ٦٨ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  وغیر ما یلزم ، أدخل على الجملة السابقة فعال ناسخا )) العالم مقدر من الدولة ((  - ج

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

الشرطة یحرسون  رجالوإن ، والنظام فى الوطن  األمنفھم یحفظون !  ما أعظم رجال الشرطة((  -٢٥
فیا ،وھم یوفرون األمن للناس متحملین كل الصعاب تحمال كبیرا ،  الدولةوكل مرافق ،المتاجر والمنازل 

  ))ساعدوا رجال الشرطة فى عملھم ، أبناء الوطن 

  أعرب الكلمات التى تحتھا خط فى العبارة السابقة  - أ

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

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

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

  :استخرج من العبارة السابقة  -ب

  )أسلوب تعجب  –وبین نوعھ ، خبرا لحرف ناسخ ( 

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

  ))صار المصریون متقدمین فى الصناعة ((  - ج

  واكتب الجملة صحیحة ، ) صار( ضع حرفا ناسخا بدال من  -
.................................................................................................................  

، وتجعل الفرد یقبل على العمل فى جد ونشاط ، جمیل ؛ ألنھا تكسب المكان بھجة  شىءالنظافة((  -٢٦
  !))فما أجمل النظافة مظھرا ، تمسك بھا ، فیا كل مصرى 

  أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة  - أ

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

  :استخرج من العبارة السابقة ما یلى  -ب

  )واذكر نوعھ ، خبرا لحرف ناسخ  –أسلوب تعجب ( 

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

  ))المصریون محبون وطنھم ((  - ج

 وغیر ما یلزم ، مرة أخرى ) ظل ( و ، مرة ) إن ( على ھذه الجملة  أدخل -
................................................................................................................. 



 

 ٦٩ھدیة مجانیة صدقة جاریة على روح أبى٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومى سمیر  ت/ اعداد 
 

  :أكمل الفراغ بما ھو مطلوب مما بین القوسین فیما یأتى  -د

 )فاعل ( األرض        ....... ..................یزرع  -
 )مثنى مناسب ( فائزان بالجائزة           .................... -
  :صوبھ ، فیما تحتھ خط فى التعبیر اآلتى خطأ نحوى  -ھـ 

 ))فأقرأ فیھ درس ، موجودالیت الكتاب ((  -
................................................................................................................  

       
 


