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 املختصر املفيد   

 في مهارات النحو ) املنهاج الجديد (

 الصف : الخامس

 2018- 2017 األول  الدراس ي الفصل 

 إعداد األستاذة : انتصار إسماعيل عيس ى 

 رئيسة القسم األستاذة : فاطمة الشعيبي 

  مديرة املدرسة : سعاد الجنيبي
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  الكلمة : أنواعولا أ 
 

 

 

 

 –جماد  –نبات  –حيوان  –، ] اسم إنسان  دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن ما:  االسم

 صفات [  –بالد 

 شجاع (  –كريم  -اإلمارات   –قلم  –طاولة  –خيار  -غزال –هند   -:  ) أحمد  مثل

  أمر ( -مضارع   -ما دل على معنى مقترن بزمن ) ماض  : الفعل  -2  

 اكتب   -يكتب   -قل  /    كتب   -يقول    -قال    :    مثل   

 : ما ال يدل على معنى  إال إذا اتصل بغيره . الحرف     -3

 لــــ  (  -كـــ  -بـــ  –في  -على   –عن  -إلى   -حروف الجر : ) من  

 فـــ  (   -ثم     -أو      -حروف العطف : ) و    

 لعل  (  -ليت   -لكن   -كأن   –أن  –الحروف الناسخة : ) إن  

 :  صنفي الكلمات التالية في الجدول : السؤال األول
 

  -ساهم    -إلى     -إن     –ثم    –يحافظ   -يستفيد  ––التلميذ   -شرب    -) من   

 صائم  (   -صبور  
 

 حرف فعل اسم

   

   

   

   

 2018-2017لفصل الدراسي األول ا

 اسم الطالبة : ...............          الصف الخامس                             المادة : اللغة العربية   

 : أن للكلمة ثالثة أقسام  هي :  تذكري

 حرفو      فعلو     اسم

 تتعرف الطالبة أنواع الخبر في الجملة االسمية .الهدف : 

 . تنشيء جمال صحيحة متضمنة أنواع الخبر         
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 ثانيا   : أنواع الجمل 

 :  تركيب من الكلمات دل على معنى مفيد  . الجملة 

 

 وتنقسم الجملة إلى نوعين هما : 

 ، وهي التي تبدأ باسم مثل  )  العلم  نور (  الجملة االسمية 

 .  والخبر المبتدأوتتكون من  

،  وهي التي تبدأ بفعل  مثل  )  ينير هللا قلبب  الجملة الفعلية 

 المسلم  بالعلم  ( 

 .   ل بهومفعو وفاعل فعلوتتكون من                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعلية اسمية

 فاعل  مبتدأ فعل 

 

 أنواع الجملة 

 خبر
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 حددي نوع الجملة فيما يلي :  .1
 

              . جملة ............................         السماء صافية 

  جملة ............................                .يلعب األطفال في ساحة المدرسة 

  جملة .............................       .ساهم التالميذ في تنظيف الشاطئ 

  جملة ..............................        .القرآن آخر الكتب السماوية 

   جملة ..............................      .يصلي المسلمون جماعة 

  جملة ..............................    .يمارس األوالد هواياتهم المفضلة 

  جملة ..............................           . احرص على تعلم كل ما هو جديد 

  جملة ..............................    .وسوسة الشيطان عدو حقيقي للمسلم 

 حددي المبتدأ والخبر فيما يلي :  .1

 

 الخبر  المبتدأ  الجملة االسمية 

   السماء صافية 

   وسوسة الشيطان عدو حقيقي للمسلم  

   القراءة غذاء للروح والعقل 

   الصبر من أخالق المسلم 

   األزهار رائحتها فواحة 

 

 

 

 

 

 



 

 DEPARTMENT OF EDUCATION AND KNOWLEDGE     

  AL DHABIANIA SCHOOL   دائرة التعليم والمعرفة 

  AL DHABIANIA SCHOOL                                       1مدرسة الظبيانية للتعليم األساسي ح

 

                                                                  1مدرسة الظبيانية للتعليم األساسي ح             إعداد األستاذة  : انتصار إسماعيل عيسى 

 

 

 

 

 

 حددي الخبر المفرد في الجمل اآلتية : 

 ....................حكاُم اإلمارات عظماء .    •
 ....................      . ساحة المدرسة واسعة  •
 الطالب مجتهدون في دراستهم .   ................... •
 القراءة غذاء العقل .  ......................... •

أنواع 
الخبر

خبر جملة مفرد
اسمية

خبر جملة 
فعلية

شبه جملة

الخبر المفرد

ة عندما يكون الخبر كلمة واحد
وليس جملة والشبه جملة

الشارع 
.واسع  

مخلصة  المعلمة 

د  ُمْجت  التلميذُ  .هد
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خبر جملة فعلية 

ية جملة فعلعندما يكون الخبر 

ت يزدحم بالسياراالشارع 
.

تشرح الدرس المعلمة 

.يذاكر التلميذُ 

 :  الجملة الفعلية( في الجمل اآلتية  )حددي الخبر

 .  .................... يخلصون لوطنهم حكاُم اإلمارات   •
 .                   ...................يرفع قدر صاحبه العلُم  •
 ....................      تمتلئ بالطالب  .ساحة المدرسة  •
 .   ................... يكتبون الواجب الطالب  •
 .  ......................... تنمي العقل القراءة  •

 :  اكتبي خمس جمل تكون أخبارها جمال فعلية  

•  .......................................................... 
• ................................................................ 
• ...................................................................... 
• ......................................................................... 
• ............................................................................. 
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خبر جملة اسمية 

جملة اسمية عندما يكون الخبر 
دأ  تتضمن ضميرا يعود على المبت

.مساحته واسعة الشارع 

شرحها واضح المعلمة 

.ز سلوكه متميالتلميذُ 

 : جمال اسمية   اكتبي خمس جمل تكون أخبارها 

• .......................................................... 
• ................................................................ 
• ...................................................................... 
• ......................................................................... 
• ............................................................................. 

 

 :  الجملة االسمية    ( في الجمل اآلتية  )حددي الخبر

 .  .................... سيرتهم عطرة حكاُم اإلمارات  •
 .                   ...................قيمته عظيمة  العلُم  •
 ....................      ألعابها متنوعة   .ساحة المدرسة  •
 .   ................... سلوكهم متميز  الطالب  •
 .  ......................... فوائدها كثيرة .  القراءة  •
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خبر شبه جملة 

جارا ومجرورا عندما يكون الخبر 
أو ظرف مكان أو ظرف زمان 

.االمتحان يوم األربعاء

أمام السبورة المعلمة 

.في الصف التلميذُ 

 :  شبه الجملة  ( في الجمل اآلتية  )حددي الخبر

 .......................... الالِعُب فِي الَمْلعَِب.  •
 ............................ الِكتاُب على الطاِولَِة. •
 ............................... التالميذُ في الصِف. •

 ................................ .الشََّجَرة    فَْوقَ  العُْصفُورُ  •

 ......................................... العَْصر   قَْبلَ  الظُّْهرُ  •

 

 : اكتبي خمس جمل تكون أخبارها شبه جملة     

• .......................................................... 
• ................................................................ 
• ...................................................................... 
• ......................................................................... 
• ............................................................................. 
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 تدريبات على أنواع الخبر

 :اخلرب ونوعه يف اجلدول الآيت  ىمهنا امجلل الامسية  وحدد الفقرة التالية ، مث اس تخريج يئاقر

 

 

 

 

 

 الآتية خربا يف مجةل امسية مفيدة :  الرتاكيب  اجعيل -2

 –في الصف   -تدل على قدرة الخالق  –ألوانها مدهشة  –شوارعها فسيحة 

 عند المسجد   -فوق الطاولة  

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

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

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

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

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

 

 

 نوع الخبر الخبر الجملة
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

" إمارة الفجيرة من أجمل إمارات الدولة ، أفضل وقت لزيارتها في فصل الشتاء ، فالجو بديع ، والمطر 

غزير، والجلوس على مقعد خشبي أمام البحر راحة كبرى ، والغرق في دفء شمس الشتاء ذكرى ال 

  "أشعة الشمس تداعب رمال الشاطئ الذهبية ، فتنسى 
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 الجملة الفعلية

 يه اليت تبدأ  بفعل امجلةل الفعلية : 

 . بال أعمدة   السماء   هللاُ   خلق  : مثال 

والفاعل ، والفاعل هو االسم الذي يدل على من   الفعلتتكون الجملة الفعلية من 

-سبحانه وتعالى -بالفعل كما في المثال السابق فكلمة ) هللا ( دلت على  أن هللا  مقا

 هو خالق السماء بال أعمدة 

 كيف نعرب الفاعل ؟

إذا كان مفردا أو جمع الضمة دائما  وعالمة رفعه هي مرفوعا  الفاعل يكون  

 تكسير أو جمع مؤنث سالم . 

 المثال السابق :  يف

 فاعل مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره  ذ: )لفظ الجاللة(هللا 

 ييأتي الفاعل عل ثالثة أنواع وهي موضحة في المخطط التال:  مالحظة هامة

 

 

 

 

أنواع 
الفاعل

اسم ظاهر 
ضمير مستتر ضمير متصل
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(اسم ظاهر ) الفاعل -1

الفاعل اسما ظاهراعندما يكون 
موجودا بالجملة 

.االجتماعُ بدأ 

الدرس  المعلمةُ تشرح 

النشيد  الطالبُ حفظ 

 : فعلية يكون فاعلها اسما ظاهرا جمل أربع  اكتبي 

•  ................................................................... 
• ............................................................. 
• ............................................................ 
• ............................................................. 
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(ضمير متصل ) الفاعل -2

من يتصل بالفعل ضميرعندما 
ضمائر الرفع المتصل 

-ألف االثنين -تاء الفاعل 
-ياء المخاطبة -واو الجماعة 
نا الدالة على -نون النسوة 

الفاعلين 

.االجتماع نا بدأ

الدرس  تُ شرح

.النشيد وااحفظ

 : فعلية يكون فاعلها ضميراً متصالً  جمل أربع  اكتبي 

•  ................................................................... 
• ............................................................. 
• ............................................................ 
• ............................................................. 
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(ضميرمستتر ) الفاعل -3

يكون الفاعل غير ظاهر عندما 
بالجملة ولكنه يفهم من سياق

الكالم قبله 

اسيقظ الطفل-3
من نومه مبكرا 

إلى وذهب
.المدرسة 

صديقتي فاطمة -2
.  في المسابقةفازت دخل المعلم الصف -1

موضوع الدرس وكتب 
.  على السبورة 

( والتي كتبت باللون األحمر في الجمل الفعلية السابقة لم يذكر بعدها اسم ذهب  –فازت  –كتب الحظنا أن األفعال ) 

 .يدل على الفاعل ولكننا فهمنا من هو الفاعل من خالل سياق الكالم  قبلها 

 .يعود على المعلم  هومستترا تقديره  اً نستطيع أن نقول أن الفاعل ضمير  الجملة األولى لذلك ففي 

  .يعود على فاطمة   هي همستترا تقدير اً نستطيع أن نقول أن الفاعل ضمير   الجملة الثانيةفي 

 .يعود على الطفل   هومستترا تقديره  اً نستطيع أن نقول أن الفاعل ضمير  الجملة الثالثةفي 

 

 

 : فعلية يكون فاعلها ضميراً مستترا جمل أربع  اكتبي 

•  ................................................................... 
• ............................................................. 
• ............................................................ 
• ............................................................. 



 

 DEPARTMENT OF EDUCATION AND KNOWLEDGE     

  AL DHABIANIA SCHOOL   دائرة التعليم والمعرفة 

  AL DHABIANIA SCHOOL                                       1مدرسة الظبيانية للتعليم األساسي ح

 

                                                                  1مدرسة الظبيانية للتعليم األساسي ح             إعداد األستاذة  : انتصار إسماعيل عيسى 

 

 ضمير متصل ( –ضمير مستتر  –اقرئي الجمل اآلتية ، ثم عيني الفاعل فيها ونوعه ) اسم ظاهر 

 

 نوعه الفاعل الجملة

   المعلمون أخلصوا في عملهم .

   يعالج األطباء المرضى .

   ساعدُت أمي في تجهيز الطعام . 

   تسابقت معي فاطمة .

   راشد ذهب إلى الحديقة  يوم الجمعة . 

   المعلم يخلص في عمله . 

 

 ؟ ) ضميرا متصال أو ضميرا مستترا (كيف يعرب الفاعل إذا كان 

 مبنيا في محل رفع يكون الفاعل في هذه الحال 

 

  نموذج لإلعراب من الجدول السابق 

 إعراب الفاعل الفاعل الجملة
الدالة تاء الفاعل  .ساعدُت أمي في تجهيز الطعام 

 على المتكلم 

 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل 

ضمير مستتر تقديره ) هو( في محل رفع  ضمير مستتر  المعلم يخلص في عمله .

 فاعل 
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 الضمير المتصل هو الذي يقع متصالً بكلمة قبله ،وال يمكن النطق به وحده  

ة تاء الفاعل الدال
على الغائب

واو الجماعة

ياء المخاطبة  ألف االثنين

ة تاء الفاعل الدال
على المخاطب 

ة تاء الفاعل الدال
على المتكلم 

الدالة على نا
الفاعلين

نون النسوة

 المتصلة  ضمائر الرفع 

  الضمائر المتصلة 
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 تاء الفاعل الدالة على المتكلم     -1

   المخاطبةتاء الفاعل الدالة على    -2

   المخاطبتاء الفاعل الدالة على    -3

   نا الدالة على الفاعلين    -4
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 واو الجماعة  -5

 ألف االثنين   -6

 ياء المخاطبة  -7

 نون النسوة   -8


