
 

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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     * لتحميل جميع ملفات المدرس فاطمة أسامة ووردة سعيد وايمان القحطاني وفاطمة بوزبون اضغط هنا                                      

    

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 األفعال الخمسة / نائب الفاعل  – قواعد نحويّة

 
 : اقرئي الجمل التالية واستخرجي األفعال الخمسة وبيّني عالمة إعرابها:1س
 

 عالمة إعرابه الفعل الجمل
   التالميذ يكتبون الدرس كتابة مرتبة.

   لن تناال النجاح إال باالجتهاد .
   أنِت تدافعين عن دينِك ووطنِك .

 
 حّولي العبارة من المفرد إلى المثنى و الجمع المذّكر . : 2س

 تسهر لوقت متأخر .(  ، التذاكر لالمتحان  أنت  ) 

 ........................:..................................المثنى المذكر -

 

 ........................................................ ..الجمع المذّكر: -

 

استخرجي الفعل من الجمل اآلتية و بيّني صيغته ) ماضي مبني : 3س
 للمجهول / مضارع مبني للمجهول ( .

 صيغته  الفعل الجمل
    ُخِلق اإلنسان من عجل .

   يُمَل  الصندوق بالدنانير . 
 

 ، مع الضبط الشكل :  اآلتية للمجهول  ةفي الجملالفعل ابني : 4س

 يستقبل األب الضيوف .
----------------------------------------------------------- 

 إعداد:          منسقة المادة              المديرة المساعدة                مديرة المدرسة 
 فاطمة بوزبون               أ. وردة سعيد            أ. إيمان القحطاني    فاطمة أسامةأ.  

                 

  

 األفعال الخمسة / نائب الفاعل  –قواعد نحويّة 

 
 : اقرئي الجمل التالية واستخرجي األفعال الخمسة وبيّني عالمة إعرابها:1س
 

 عالمة إعرابه الفعل الجمل
   التالميذ يكتبون الدرس كتابة مرتبة.

   لن تناال النجاح إال باالجتهاد .
   أنِت تدافعين عن دينِك ووطنِك .

 
 : حّولي العبارة من المفرد إلى المثنى و الجمع المذّكر . 2س

 ال تسهر لوقت متأخر .( ، تذاكر لالمتحان  ) أنت  

 ........................:..................................المثنى المذكر -

 

 ........................................................ ..الجمع المذّكر: -

استخرجي الفعل من الجمل اآلتية و بيّني صيغته ) ماضي مبني : 3س
 للمجهول / مضارع مبني للمجهول ( .

 صيغته  الفعل الجمل
   ُخِلق اإلنسان من عجل . 

   يُمَل  الصندوق بالدنانير . 
 

 ، مع الضبط الشكل :  اآلتية للمجهول  ةفي الجمل الفعلابني : 4س

 يستقبل األب الضيوف .
--------------------------------------------------------- 

المدرسة مديرة                المساعدة منسقة المادة        المديرة:          إعداد         

 بوزبون فاطمة              القحطاني إيمان. وردة سعيد           أ. أ   فاطمة أسامة. أ 

 مملكة البحرين
 وزارة التربية و التعليم

 مدرسة العروبة االبتدائية للبنات

 مملكة البحرين
 وزارة التربية و التعليم

 االبتدائية للبناتمدرسة العروبة 

 االسم: .......................
 الصف: ......................
 التاريخ: .....................

 االسم: .........................
 الصف: .........................

 التاريخ: ..........................


