
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/ae/5arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
0arabic
0arabic
0arabic1
0arabic1
0arabic1
https://almanahj.com/ae/grade5
https://almanahj.com/ae/grade5
https://t.me/UAElinks_bot
https://t.me/UAElinks_bot
http://www.tcpdf.org


                              
   

  
  

Learner-based high quality education 
 

  

  : Classe الخامس 

  Subject:لغة عربية                              

ورقة عمل عن أنواع الخبر                       
2L  

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 ( الجملة : االسمية ، الفعلية  ( 2الخبر ) 

 

 -حدد ما هو مطلوب منك في الجدول اآلتي :(1
 نوع الخبر                       الخبر      املبتدأ                                                     الجملة

 ..........................................................................................................................   الخير املسلُم يحب
 .......................................................................................................................                     الفتاة أخالقها حسنة

____________________________________________________________________________________________ 
 -ضع خًطا تحت الخبر في الجمل اآلتية مع تحديد نوع الخبر : (2
 
 املدينة أبراجها عالية .            ) خبر ...................  ( •
 املياه تخلو من الشوائب .         ) خبر .................... ( •
 التلميذ خطه مرتب .               ) خبر .................... ( •
      الطبيب يعالج املرض ى             )  خبر .................... ( •

__________________________________________________________________________________________ 
 
 -عبر عن الصور اآلتية بجمل اسمية خبرها جملة اسمية مرة واألخرى خبرها جملة فعلية : (3
 

      
 
 

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



                              
   

  
  

Learner-based high quality education 
 

  

  : Classe الخامس 

  Subject:لغة عربية                              

ورقة عمل عن أنواع الخبر                       
2L  

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 نموذج إجابة
 
 -حدد ما هو مطلوب منك في الجدول اآلتي :أ

 وع الخبرن                      الخبر                         املبتدأ                                                     الجملة
  جملة فعلية        يحب الخير                     املسلم                            ملسلُم ) يحب الخير (ا

  جملة اسمية      أخالقها حسنة                    الفتاة                الفتاة ) أخالقــها حسنة (           
     ___________________________________________________________________________________ 

                                                     
 -ضع خًطا تحت الخبر في الجمل اآلتية مع تحديد نوع الخبر :أ

 

 ( خبر  جملة اسمية.(            )   أبراجها عاليةاملدينة)  •
 ( بر  جملة فعليةخ(.         ) تخلو من الشوائب املياه)  •
 ( خبر  جملة اسمية( .               )  خطه مرتبالتلميذ ) •
   (خبر  جملة فعلية(            )   ) يعالج املرض ىالطبيب  •

_________________________________________________________________________________ 
 -ملة اسمية مرة واألخرى خبرها جملة فعلية :(عبر عن الصور اآلتية بجمل اسمية خبرها ج

 
 

 الخبر الجملة االسمية                                                                      الخبر الجملة االسمية         
  رائحتها زكيةالزهرة                                                  لعبته جميلةالولــُد          

 الخبر الجملة الفعلية                                                       الخبر الجملة الفعلية 
 تبدو جمالزهرُة                                                     يلعب بلعبتهالولُد  


