
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

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

                 https://almanahj.com/bh/6arabic                   

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

   

                  https://almanahj.com/bh/6arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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الّلغة�العر�ّية�
حوّ�ةالنَّ 

الّلغة�العر�ّية�
 حوّ�ةالنَّ �
.

واِ�� َتْدِر�باٌت�َع���النَّ
�وأَخوا��ا�ان�وأَخوا��ا� إنَّ

واِ�� َتْدِر�باٌت�َع���النَّ
�وأَخوا��ا-�ان�وأَخوا��ا� إنَّ

�بتدا�ّي �الّسادس

�درٌس����ماّدة
القواعُد 
�درٌس����ماّدة
�القواعُد 

واِ�� َتْدِر�باٌت�َع���النَّ
�ان�وأَخوا��ا�

واِ�� َتْدِر�باٌت�َع���النَّ
�ان�وأَخوا��ا�

الّسادسالّصّف�



.نظيًفا الشارعُ  أصبحَ 

.)أضحى أمسى، مازاَل، بات، 

.نظيًفا الشارعُ  أصبحَ 
.ماِطرًا اجلوُّ  كانَ 

.إْخوةً  األْصِدقاءُ صاَر 

.)أضحى أمسى، مازاَل، بات، 
 وُيسّمى مرفوًعا املبتدأ فيبَقى االمسيَِّة،

.خربَها

أتذّكر

:أقرأُ وأالِحظُ 
. الشارُِع نظيفٌ 

:يأتي ما أْستَـْنِتجُ 
 صار، أصبح، كان،( وأخوا�ا كانَ 

. الشارُِع نظيفٌ 
. ماطرٌ اجلوُّ 

. األْصدقاُء إْخوةٌ 
:يأتي ما أْستَـْنِتجُ 

 صار، أصبح، كان،( وأخوا�ا كانَ •
االمسيَِّة، اجلملةِ  على وأخوا�ا كانَ   تدخلُ •

خربَها وُيسّمى اخلربُ  ويُنَصبُ  اْمسَها،



.نورٌ  العلمَ إّن 

  .)لكنَّ  لعلَّ، ليَت،

.نورٌ  العلمَ إّن 
.مجيلٌ  الطقسَ كأن َّ 
.دائمةٌ  السعادةَ لعلَّ 

  .)لكنَّ  لعلَّ، ليَت،
 اخلربَ  وتبقي اَمسها، وُيسّمى املبتدأ فتنصبُ 

أتذّكر

:أقرأُ وأالِحظُ 
. العلُم نورٌ 

:يأتي ما أْستَـْنِتجُ 
ليَت، ، كأنَّ   أنَّ، ، إنَّ  ( وأخوا�ا إنَّ 

. العلُم نورٌ 
.  الطقُس مجيلٌ 
. السعادُة دائمةٌ 

:يأتي ما أْستَـْنِتجُ 
ليَت، ، كأنَّ   أنَّ، ، إنَّ  ( وأخوا�ا إنَّ •
فتنصبُ  االمسيَِّة، اجلملةِ  على تدخلُ •

.خربَها وُيسّمى مرفوعا



�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
�جملٍة�مما�يأ�ي:أ عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
:أ

َخبَـُره اْسُمه الِفْعُل النَّاِسخُ 

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
أ

1نشاط  ُق  َطّبِ
ُ
أ

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
أ

الُجْمَلة

َهِمرًا .ما زاَل املَطُر ُمنـْ
.ليَس املَعلِّموَن ُمَقصِّرِينَ .ليَس املَعلِّموَن ُمَقصِّرِينَ 

.أْصَبَح اَجلوُّ بارًِدا



�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
:أ

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
:أ

َخبَـُره اْسُمه الِفْعُل النَّاِسخُ 

َهِمًرا ُمنـْ الَمَطرُ  ما زاَل 
ُمَقصِّرِينَ  الُمَعلِّمونَ  ُمَقصِّرِينَ ليسَ  الُمَعلِّمونَ  ليسَ 
بارًِدا الَجوُّ  أْصَبحَ 

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
أ

1نشاط  ُق  َطّبِ
ُ
أ

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�الفعَل�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
أ

الُجْمَلة

َهِمرًا .ما زاَل املَطُر ُمنـْ
.ليَس املَعلِّموَن ُمَقصِّرِينَ .ليَس املَعلِّموَن ُمَقصِّرِينَ 

.أْصَبَح  اَجلوُّ بارًِدا



�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�ا��رَف�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
:أ

َخبَـُرهُ  اْسُمهُ  الحرُف الناسُخ 

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�ا��رَف�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
أ

2نشاط  ُق  َطّبِ
ُ
أ

الحرُف الناسُخ  الُجْمَلةُ 
إنَّ الطالَب ُجمتهدٌ 
َلَعلَّ الَفرَج َقرِيبٌ َلَعلَّ الَفرَج َقرِيبٌ 

لَيَت السََّعاَدَة َداِئَمةٌ 



�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�ا��رَف�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
:أ

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�ا��رَف�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
:أ

َخبَـُرهُ  اْسُمهُ  الحرُف الناسُخ 
ُمجتِهدٌ  الطالبَ  إنَّ 
َقرِيبٌ  الَفرجَ  َقرِيبٌ لَعلَّ  الَفرجَ  لَعلَّ 
داِئَمةُ  السََّعاَدةَ  ليتَ 

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�ا��رَف�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
أ

2نشاط  ُق  َطّبِ
ُ
أ

�جملٍة�مما�يأ�ي عّ�ُن�ا��رَف�الّنا�َ��واسَمُھ�وخ�َ�ُه�����ّلِ
ُ
أ

الحرُف الناسُخ  الُجْمَلةُ 
إنَّ الطالَب ُجمتهدٌ 
َلَعلَّ الَفرَج َقرِيبٌ َلَعلَّ الَفرَج َقرِيبٌ 

لَيَت السََّعاَدَة َداِئَمةٌ 



�ِ�َعالَمِة��ْعراِب�املُناِسَبِة�ل�ا����الَعموِد�املَُقاِبل �َ�ِلَمٍة�َتْحَ��ا�َخطٌّ �ِ�َعالَمِة��ْعراِب�املُناِسَبِة�ل�ا����الَعموِد�املَُقاِبل:أِصُل�ُ�لَّ �َ�ِلَمٍة�َتْحَ��ا�َخطٌّ أِصُل�ُ�لَّ

عالَمُة اإلْعَرابِ 
عن الفتحة الَكْسرُة النَّائِبةُ  إلزامي�ا                                 

الفْتَحةُ  الفْتَحةُ ُجمَْتِهَدْيَن                                         ُجمَْتِهَدْيَن                                        
الياءُ 

األِلفُ 

�ِ�َعالَمِة��ْعراِب�املُناِسَبِة�ل�ا����الَعموِد�املَُقاِبل �َ�ِلَمٍة�َتْحَ��ا�َخطٌّ أِصُل�ُ�لَّ

3نشاط  ُق  َطّبِ
ُ
أ

�ِ�َعالَمِة��ْعراِب�املُناِسَبِة�ل�ا����الَعموِد�املَُقاِبل �َ�ِلَمٍة�َتْحَ��ا�َخطٌّ أِصُل�ُ�لَّ

الُجْمَلُة 
إلزامي�ا                                 أْصَبَح التَّعليُم 

ُجمَْتِهَدْيَن                                         الطالبانصار  ُجمَْتِهَدْيَن                                         الطالبانصار 
بارِعني كان املَهْنِدسونَ 
لِـُمراجَعِة ُدُروِسِهنَّ  يقظاتٍ باَتْت الطَّالِباُت 



:أصُل��ل��لمة�تح��ا�خط��عالمِة��عراب�املناسبة�ل�ا����العمود�املقابل

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

َعالَمُة اإلْعرابِ 
عن الفتحة الَكْسرُة النَّائِبةُ  إلزاميا                                 

ُجمَْتِهَدْيَن                                        الَفْتَحةُ ُجمَْتِهَدْيَن                                        الَفْتَحةُ 

الياءُ 
األِلفُ 

أصُل��ل��لمة�تح��ا�خط��عالمِة��عراب�املناسبة�ل�ا����العمود�املقابل

3نشاط  ُق  َطّبِ
ُ
أ

الُجْمَلُة 
إلزاميا                                 أْصَبَح التَّعليُم 

ُجمَْتِهَدْيَن                                         الطَّالِبانِ َصاَر  ُجمَْتِهَدْيَن                                         الطَّالِبانِ َصاَر 
بارِِعنيَ  َكاَن املَهْنِدسونَ 
لِـُمراجَعِة ُدُروِسِهنَّ  يِقظاتٍ باَتْت الطَّالِباُت 



أَضُع ِفي الَمكاِن الخالي ِفي ُكّل ِممَّا يأِتي اْسًما أو َخبَـًرا ِللَحْرِف الناِسِخ مبيّـًنا عالَمَة 
عالمة اإلعرابعالمة اإلعراب

.مواِظباٌت على القراَءةِ 
.جّنٌة يف مجاِهلا.جّنٌة يف مجاِهلا

.مسرَعانِ 

أَضُع ِفي الَمكاِن الخالي ِفي ُكّل ِممَّا يأِتي اْسًما أو َخبَـًرا ِللَحْرِف الناِسِخ مبيّـًنا عالَمَة 
الجملة:إْعراِبهِ 

ُق  َطّبِ
ُ
4نشاط أ

الجملة:إْعراِبهِ 
..................إنَّ العاِلَمْني 

مواِظباٌت على القراَءةِ  ...........لعلَّ 
جّنٌة يف مجاِهلا ...............كأنَّ  جّنٌة يف مجاِهلا ...............كأنَّ 

مسرَعانِ .......... الطريُق واسَعٌة، لكنَّ 



أَضُع ِفي الَمكاِن الخالي ِفي ُكّل ِممَّا يأِتي اْسًما أو َخبَـًرا ِللَحْرِف الناِسِخ مبيّـًنا عالَمَة 
عالمة اإلعراب

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

عالمة اإلعراب
األِلفُ 

الَكْسَرُة النائبة عن الفتحة .
الَفْتَحةُ الَفْتَحةُ 

الياء .مسرعانِ 

أَضُع ِفي الَمكاِن الخالي ِفي ُكّل ِممَّا يأِتي اْسًما أو َخبَـًرا ِللَحْرِف الناِسِخ مبيّـًنا عالَمَة 
:إْعراِبهِ 

ُق  َطّبِ
ُ
4نشاط أ

الجملة:إْعراِبهِ الجملة
مجتِهدانإنَّ العاِلَمْني 

.مواظباٌت على القراءةِ  الطالباتِ لعلَّ 
كأنَّ الحديقةَ  جّنٌة يف مجاِهلا.كأنَّ الحديقةَ  جّنٌة يف مجاِهلا.

مسرعانِ  السَّائَِقْينِ الطريُق واسَعٌة، لكنَّ 



ُأدِخُل على ُكّل جملٍة مّما يأتي ما يناِسُبها من األفْـَعاِل الّناسخِة مّرًة والحروِف 

الحروُف الّناِسخة األفعاُل الناِسخةُ 

ُأدِخُل على ُكّل جملٍة مّما يأتي ما يناِسُبها من األفْـَعاِل الّناسخِة مّرًة والحروِف 
:الّناسخِة مّرًة ثانيًة، وأغيـِّرُّ ما يلزمُ 

ُق  َطّبِ
ُ
5نشاط أ

:الّناسخِة مّرًة ثانيًة، وأغيـِّرُّ ما يلزمُ 
األفعاُل الناِسخةُ  الُجْملةُ 

القمُر منيرٌ 
ُمَتَضاِمُنونَ  الُمواِطنونَ  ُمَتَضاِمُنونَ  الُمواِطنونَ 

المؤمناُت خاشعاتٌ 



ُأدِخُل على ُكّل جملٍة مّما يأتي ما يناِسُبها من األفْـَعاِل الّناسخِة مّرًة والحروِف 

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

الحروُف الّناِسخة األفعاُل الناِسخةُ 
كأنَّ القمَر منيرٌ  أصبح القمُر منيًرا

إنَّ المواطنيَن ُمتَضاِمُنون إنَّ المواطنيَن ُمتَضاِمُنونصار المواطنوَن متضاِمِنينَ  صار المواطنوَن متضاِمِنينَ 
لعلَّ المؤمناِت خاِشعاتٌ  ما زالت المؤمناُت خاِشعاتٍ 

ُأدِخُل على ُكّل جملٍة مّما يأتي ما يناِسُبها من األفْـَعاِل الّناسخِة مّرًة والحروِف 
:الّناسخِة مّرًة ثانيًة، وأغيـِّرُّ ما يلزمُ 

ُق  َطّبِ
ُ
5نشاط أ

:الّناسخِة مّرًة ثانيًة، وأغيـِّرُّ ما يلزمُ 
األفعاُل الناِسخةُ  الُجْملةُ 

أصبح القمُر منيًرا القمُر منيرٌ 
صار المواطنوَن متضاِمِنينَ  صار المواطنوَن متضاِمِنينَ ُمَتَضاِمُنونَ  الُمواِطنونَ  ُمَتَضاِمُنونَ  الُمواِطنونَ 

ما زالت المؤمناُت خاِشعاتٍ  المؤمناُت خاشعاتٌ 



:  ْعِرُب ما َتْحَته َخطٌّ في  الُجَمِل اآلتَِيِة إْعَراب�ا تام�ا ْعِرُب ما َتْحَته َخطٌّ في  الُجَمِل اآلتَِيِة إْعَراب�ا تام�اأُ 

ُق  َطّبِ
ُ
6نشاط أ

.في الرَّْسمِ ماِهَرْين  الطَّالِبانَصاَر  - 
:الطالبان
:ماهرين

ِدين التََّساُمح اإلْسالمإنَّ  -  ِدين التََّساُمح اإلْسالمإنَّ  - 
:اإلْسَالم

:ِدين
:التََّساُمح



:  ْعِرُب ما َتْحَته َخطٌّ في  الُجَمِل اآلتَِيِة إْعَراب�ا تامٌّا

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

.  اْسُم صاَر َمْرُفوع، وَعالَمُة رْفِعه األِلُف ألنَّه ُمثَنى
.  َخبَـُر َصاَر مْنُصوٌب ،وَعالَمُة َنْصِبِه الياء ألنَّه ُمثَنى

.اْسُم إنَّ َمْنُصوب، وعالَمُة َنْصِبِه الَفْتَحُة الظَّاِهَرُة َعلى آِخره.اْسُم إنَّ َمْنُصوب، وعالَمُة َنْصِبِه الَفْتَحُة الظَّاِهَرُة َعلى آِخره
.خبَـُر إنَّ َمْرُفوع، وعالَمُة رْفِعِه الضَّمَُّة الظَّاِهَرُة على آِخرِه، وهو ُمَضاف

.ُمَضاٌف إليه مْجُرور، وعالَمُة َجرِّه الَكْسَرة الظَّاِهَرة على آِخرِه

ْعِرُب ما َتْحَته َخطٌّ في  الُجَمِل اآلتَِيِة إْعَراب�ا تامٌّاأُ 

ُق  َطّبِ
ُ
6نشاط أ

.في الرَّْسمِ ماِهَرين  الطَّالِبانَصاَر  -  .في الرَّْسمِ ماِهَرين  الطَّالِبانَصاَر  - 
اْسُم صاَر َمْرُفوع، وَعالَمُة رْفِعه األِلُف ألنَّه ُمثَنى :الطالبان

َخبَـُر َصاَر مْنُصوٌب ،وَعالَمُة َنْصِبِه الياء ألنَّه ُمثَنى :ماهرين

ِدين التََّساُمح اإلْسالمإنَّ  - 
اْسُم إنَّ َمْنُصوب، وعالَمُة َنْصِبِه الَفْتَحُة الظَّاِهَرُة َعلى آِخره اْسُم إنَّ َمْنُصوب، وعالَمُة َنْصِبِه الَفْتَحُة الظَّاِهَرُة َعلى آِخره:اإلْسَالم :اإلْسَالم

خبَـُر إنَّ َمْرُفوع، وعالَمُة رْفِعِه الضَّمَُّة الظَّاِهَرُة على آِخرِه، وهو ُمَضاف :ِدين
ُمَضاٌف إليه مْجُرور، وعالَمُة َجرِّه الَكْسَرة الظَّاِهَرة على آِخرِه :التََّساُمح



ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، 

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

ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، 
: وُأَغيـُِّر ما يـََلزم

ُف  7نشاط أوّظِ
ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، 

: وُأَغيـُِّر ما يـََلزم

            . السََّعاَدَة َداِئَمةٌ ) َمتَْنيُت لو أنَّ (-
             . الَفرَُج قريًبا) أْرُجو أنَّ َيكونَ (-
                      .الثلُج الُقْطنَ ) ُيْشِبهُ ( -

الَفرَُج قريًباأْرُجو أنَّ َيكونَ 
                      .الثلُج الُقْطنَ ) ُيْشِبهُ ( -
          . الصِّدَق َمْنجاةٌ ) أُؤِكُد َعلى أنَّ (-



ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، 

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، 

                               

.ليَت السَّعاَدَة دائمةٌ 
.لعلَّ الَفَرَج قريبٌ 
.  َكأنَّ الثَّلَج ُقْطنٌ                                 

                   

لعلَّ الَفَرَج قريبٌ 
.  َكأنَّ الثَّلَج ُقْطنٌ 

.إنَّ الّصْدَق مْنجاةٌ 

ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، 
: وُأَغيـُِّر ما يـََلزم

ُف  وّظِ
ُ
7نشاط أ

ُأْدِخُل على ُكّل ُجْملٍة ممَّا يأِتي َحْرفًا ناِسًخا يُعبِّر عن معنى ما بين الَقوَسيِن، 
: وُأَغيـُِّر ما يـََلزم

. السََّعاَدَة َداِئَمةٌ ) َمتَْنيُت لو أنَّ (-
.  الَفرَُج قريًبا) أْرُجو أنَّ َيكونَ (-
                               .الثلُج الُقْطنَ ) ُيْشِبهُ ( -

الَفرَُج قريًباأْرُجو أنَّ َيكونَ 
                               .الثلُج الُقْطنَ ) ُيْشِبهُ ( -
                   . الصِّدَق َمْنجاةٌ ) أُؤِكُد َعلى أنَّ (-



انت���الدرسانت���الدرس


