
 تعميق مهارة ) أوىاع اخلرب (      للصف السادس        املعلمت / إميان علي 
الدراسي الثاني الفصل 

 م8102-8102

 
 

 سادس األوىلالوحدة      

    

                                           ==================================================================================  

    

      

 وله عدة أنواع:  لمعنى الجملةفً الجملة االسمٌة والمتمم  الثانًالركن الخبر هو *     

 الخبر شبه جملة ( وهو على النحو اآلتً :   –الخبر الجملة  –) الخبر المفرد                       

 

 الخبر شبه الجملة      –ج   الخبر الجملة وٌنقسم إلى :  –ب  
 وتنقسم إلى :      

 * ظرف * جار ومجرور * جملة فعلٌة  جملة اسمٌة*  الخبر المفرد -أ

الخبر المفرد ما  -
 كلمةكان الخبر 

 سواء  واحدة
مثنى  –) مفرد 

 جمع ( –
 .مسلٌة  * القصة 

* الالعبان فً 
أرض المباراة 

 .ناماهر
* علماء العصر 

 .نومبدعالحدٌث 

ٌكون الخبر فً الجملة  -
االسمٌة عبارة عن 

كلمتٌن الكلمة األولى 
 .ضمٌراشتملت على 

 
 .زاهٌة هاألوان* الحدٌقة 
 .قٌمة همعلومات* الكتاب 

 
 هناك طرٌقة سهلة -

للخبر الجملة االسمٌة 
بأن نأخذ شًء موجود 
 فً المبتدأ ونصفه مثل 
 ) القرآن الكرٌم ......
نصف أي شًء فً 

 : فنقول مثالا القرآن 
 ( وهكذا. محكمة   هآٌات

 ) الحدٌقة ............(
نصف أي شًء فً 
 الحدٌقة فنقول مثالا :

 جمٌلة ( هاأزهار
 

ٌكون الخبر فً  -
الجملة الفعلٌة عبارة 

 ( . فعلعن ) 
 
 

 باألمة. ٌنهض*العلم 
 الدرس. ٌشرح*المعلم 
 النفس. ٌهدي* القرآن 

 

ما كان الخبر  -
جار عن  عبارة

 . ومجرور
 
 
 

 .فً الصدور*العلم 

 بالرٌاضة*الصحة 
 والغذاء.

* محمد رسول 
 .فً قلوبناهللا 

ما كان الخبر  -
عبارة عن 

إما  ظرف
مكان أو )ظرف 

 زمان (.
فوق * العلم 
 الجهل.
تحت * الجنة 

 أقدام األمهات.
 
 

 المعلمة / إٌمان علً أوىاع اخلرب -1

 لغتً الجمٌلة نحواا 
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 تعميق مهارة ) أوىاع اخلرب (      للصف السادس        املعلمت / إميان علي 
الدراسي الثاني الفصل 

 م8102-8102

 

 وىعه. بنيأاخلرب يف اجلمل اآلتيت ثم  حذدأ -1س   

 الخبر ونوعه       األمثلة

  اإليمان في قلوبنا . -1

  القمر منير. -2

  الطالبان مجتهدان. -3

  العمل الطيب يرفع قدر صاحبه. -4

  الرجل المسلم يذكر ربه.-5

  الرسول الكريم خلقه القرآن.-6

  العصفور فوق الشجرة.-7

 الفراغاث اآلتيت مبا هى مطلىب بني القىسني. أكمل  -2س    
 األصدقاء ............ال ٌنضب .            ) خبر مفرد ( -أ   

 الصدٌق الوفً ...............             ) خبر جملة اسمٌة ( -ب   

 الصدٌق الصالح ............صاحبه.      ) خبر جملة فعلٌة ( -ج   

 ) خبر شبه جملة ( الصدٌق المخلص ................        –د    

 الصدٌق .........صدٌقه.                 ) خبر مفرد ( -هـ   

 مفيذة مع الضبط.كلمت ) املخلص ( حبيث تكىن خربًا مفردًا يف مجلت أوظف  -3س    
    ................................................................................................................... 

 مه اجلملت اآلتيت خربًا مجلت امسيت. أحذد -4س    

 ................:......... اخلرب )  ال ٌستطٌع اإلنسان العٌش بدون أصدقاء ، فهم أثرهم كبٌر فً حٌاتنا(     

 مه اجلملت اآلتيت خربًا مفردًا مرة وخربًا مجلت فعليت مرة أخري. أحذد -5س   
 ) اإلنسان كائن اجتماعً ، ال ٌستطٌع العٌش بدون أصدقاء ، فالصاحب ٌنفع صاحبه  (    

 خبر الجملة الفعلٌة       الخبر المفرد      

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

 

 المعلمة / إٌمان علً

 تذريباث
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 ( للصف السادس  لغة عربية     املعلمة / إميان علي   احلالاستخذام مهارة  )  
الفصل الدراسي 

-8102 الثاني
 م8102

 
 

 سادس الثالثةالىحذة      

                                              ==================================================================================  

    

 

 احلبل هى اسى يُصىة ٌأتً نجٍبٌ هٍئخ صبحجه ، وَسأل عُه ثأداح االستفهبو ) كٍف ( . -1   

 ( ؿبتسؿًادخل ادلعؾُم اؾصف ؿبتسؿًا .    ـسأل دؤااًل عن اجلؿؾة اؾسابؼة ػأؼول : ؽقف دخل ادلعؾم اؾصف؟   ) ؿثاًل :     

 ٌأتً احلبل دائًًب ) يُصىثًب ( وعاليبد انُصت هً :  -2    

 اؾقاء اؾؽسرة اؾػتحة

وذؾك إذا ؽان ؿػردًا أو مجعًا 

 . ؾؾتؽسري

أؼبل اجلـدي ؿن ادلعرؽة  -

 .ؿـتصرًا

وؼف اجلـود يف ادلعرؽة  -

 .أؼوقاَء

 

 وذؾك إذا ؽان مجعًا ؿؤـثًا دادلًا.

 

 أؼبؾت اؾطاؾبات إىل احلػل-

 .ؿسروراٍت

 .خاذعاٍتتؤدي ادلسؾؿات اؾصالة  -

 

وذؾك إذا ؽان احلال ؿثـى أو مجعًا 

 ؾؾؿذؽر.

 .ؿـتصرقنعاد اجلـدقان ؿن ادلعرؽة  -

 .ؿبشرقنأردل اهلل تعاىل ردؾه  -

   

 االسى انذي َجني حبنته َسًٍه ثـ ) صبحت احلبل ( وٌعرة حست يىقعه يف اجلًهخ. -3    

 ؿثاًل:      

 وؼف اؾعصػور عؾى اؾغصن ؿغردًا. ) احلال : ؿغردًا   ، صاحب احلال : اؾعصػور (*         

 : ادلؤؿن ( ، صاحب احلال       ) احلال : خاذعًا       دعا ادلؤؿن ربه خاذعًا.       *         

 احلال

 
 
 لغتي اجلميلة حنىا
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 ( للصف السادس  لغة عربية     املعلمة / إميان علي   احلالاستخذام مهارة  )  
الفصل الدراسي 

-8102 الثاني
 م8102

 

  احلبل و صبحت احلبل فًٍب ٌأتً. أيٍز ثني  -أ        

 صاحبه احلال األؿثؾة        

   أؼبل اؾتؾؿقذ إىل ادلدردة ـشقطًا. -1

   أدى اؾعؿال عؿؾفم  خمؾصني. -2

   دؼط ادلطر ؿن اؾسؿاء غزقرًا. -3

   عادت اؾـاجحات ؿن احلػل ؿسروراٍت. -4

   اؾتالؿقذ ؿـظؿني أثـاء رابور اؾصباح.اصطف  -5

 .وغري يب ٌهزو يُبسجًب يف مجم يفٍذح حبالً كم كهًخ ممب ٌأتً  أجعم -ة    

 دعداء         ؿسرع ؿتضرعات ؿتأؿل          

    

 أحذد انكهًخ انذانخ عهى احلبل يف اجلًهخ اَتٍخ ، وأثني عاليخ إعراثهب. -ج   
 ...احلال:..........عالؿة إعرابه:............ صالة اجلؿعة ؿـتبفني.قستؿع ادلصؾون خلطبة  -

 .احلال:...........عالؿة إعرابه:............. قسرـي اؾػتقاُت حرقصاٍت عؾى اؾعؾم. -

 احلال :............عالؿة إعرابه :............ قعجبين اؾشباب ؿتسؾحني باألخالق. -

 حتت صاحب احلال فيما يأتي.  -د      
 
 أضع دائرة حىل احلال وخطا

 ذافدُت اؾطائرة ؿرتػعًة.  -1

 رأقت عؾؿاء اإلدالم ؿستبشرقن. -2

 وصل ادلساػر ؿرفؼًا. -3

 عادي واؾدي ؿن رحؾة احلج ؿبتفجًا. -4

 جؾس ادلتدربان ؿستؿعني ؾؾشرح. -5

     

 تدريبات
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 ( للصف السادس  لغة عربية     املعلمة / إميان علي   احلالاستخذام مهارة  )  
الفصل الدراسي 

-8102 الثاني
 م8102

 

 .يع انضجط أيأل انفراغبد اَتٍخ حببل يُبست -هـ      

 أؼابل صدقؼاتي .................................... -

 قؼف ادلسؾم يف صالته ............................... -

 أؼبؾت اؾطاؾبات إىل ادلدردة .......................... -

 أؼبل اؾسائحون عؾى زقارة اآلثار ...................... -

 اجلًهتني اَتٍتني.أضجط احلبل يف  -و     

 اـدػعت اخلقل يف اؾسباق ؿسرعة. -

 ؼطػت اؾثؿرات ـاضجات. -

 .ثىضع خطًب حتته اَتٍخ حبالً يُبسجبً  أستخرج  يٍ اجلًم -ي   

 حيؿل اؾتؾؿقذ ؽتبه ؿستعدًا ؾؾذفاب إىل ادلدردة. -

 حتب ادلعؾؿات اؾطاؾبات ؿفذباٍت يف اؾػصل. -

 ؿسرعني.قؼبل ادلسؾؿون عؾى اخلري  -

 قؤدي ادلفـددان عؿؾفؿا ـشقطني. -

    

 

 

       

 

 حتياتي/ إميان علي
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 ( للصف السادس  لغت عربيت     املعلمت / إميان علي  اسخخذام النعج مهارة  )  
الفصل الدراسي 

-8102 الثاني
 م8102

 
 

 سادس الثانيتالوحذة      

                                              ==================================================================================  

    

 

 .رهالنعد ) الصفح ( هى اسم ٌرثع ما قثله ، فهى ٌثني صف -1   
ذ)ذفؼدذمتذوصفذالبقتذعؾىذأنهذمجقل(ذذذذذذذذذذمثاًلذ:ذرأوُتذبقتًاذمجقاًلذ.ذفؽؾؿةذ)ذمجقاًلذ(ذصػةذلؾبقتذ.ذذذذ

 ٌطلق على االسم الذي ٌرم وصفه تـ ) املنعىخ أو املىصىف ( .  -2 ذذذ

ذفػيذادلثالذالدابقذادلـعوتذهوذكؾؿةذ)ذبقتًاذ(ذ.    

 ٌرثع النعد ) الصفح ( ما قثله يف عدج أمىر وهً :  -3    

ذالتعروفذوالتـؽريذالتذكريذوالتأنقثذوالتثـقةذواجلؿعذذاإلعراب

الـعتذوطابقذادلـعوتذيفذذ-

اإلعرابذ،ذمبعـىذلؽيذأضبطذ

الـعتذالبدذأواًلذمنذضبطذادلـعوتذ

ذ.

ذمبدٌعذ.ُطذالـشقذُمادلعؾذ-

ذ.ذًةوادعذًةرأوتذحدوؼذ-

ذ.ذٍعوادذٍدمررُتذمبدجذ-

فإذاذكانذالـعوتذمذكرًاذالبدذأنذ-

ذوأتيذالـعتذمذكرًا.

أنذوإذاذكانذادلـعوتذمؤنثًاذالبدذذ-

ذوأتيذالـعتذمؤنثًا.

ذرائعون.ذونادلخؾصذونادلعؾؿذ-

ذحمبوبتان.ذانادلفذبتذانالطالبتذ-

ذ.اِتادلثالقذاِتاألمفرأوتذذ-

إذاذكانذادلـعوتذنؽرةذوأتيذذ-

،ذواالدمذالـؽرةذهوذذالـعتذنؽرة

ذ.االدمذبدونذ)ذالذ(

بألذذًاوإذاذكانذادلـعوتذمعرفذ-

،ذذالبدذأنذوؽونذالـعتذمعرفة

واالدمذادلعرفةذهوذاالدمذالذيذ

ذ.أضقػتذإلقهذ)ذالذ(

ذذ.مجقاًلذكتابًاقرأتذذ-

ذ.ٍةوادعذحدوؼٍةذهبتذإىلذذ-

ذوادعِة.الذحدوؼِةـالذهبتذإىلذذ-

ذ.َلؿقاجلذَبؽتاالقرأتذذ-

   

 النعج

 
 
 لغخي اجلميلت حنوا
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 ( للصف السادس  لغت عربيت     املعلمت / إميان علي  اسخخذام النعج مهارة  )  
الفصل الدراسي 

-8102 الثاني
 م8102

 

ذذذذ   حذريباث -     

 أحدد النعد واملنعىخ فٍما ٌأذً. -أذذذذذذذذ

ذالـعتذادلـعوتذاألمثؾةذذذذذذذذ

ذذذادلؤمنذالؼويذخريذمنذادلؤمنذالضعقف.ذ-1

ذذذيفذادلصـعذعؿاٌلذخمؾصون.ذ-2

ذذذاذرتوتذكتابًاذمجقاًل.ذ-3

ذذذالؼرآنذالؽرومذوفديذلؾحقذالواضح.ذ-4

ذذذفتحتذأبوابذادلعرفةذالعاملذاجملفول.ذ-5

ذذذإنذادلدؾؿنيذالصادقنيذحروصونذعؾىذعبادةذاهلل.ذ-6

حروصنيذعؾىذمحاوةذمازالذاجلـدوانذاجملاهدانذذ-7

ذورـفؿا.

ذذ

 مناسثا  يف مجلح مفٍدج. نعرا  كل كلمح مما ٌأذً  أجعل -ب       

ذالطائرذذذذذذذذذالشجرةذذذذذذذذذادلعؾمذذذذذذذذذذذاألمذذذذذذذذذذ

ذذذذ

 منعوح يف الفراغاث اآلحيتأضع  -ج    
 
 . ا

 
 مناسبا

ذنظرُتذإىلذ................العالقِة.ذ-1

ذ...............خؾوقٌة.هذهذذ-2

ذتعؿلذ..........الـشقطُةذبفؿٍةذ.ذ-3

 جيؿعذبنيذ...........األوفقاِءذاحملبةذوادلودة.ذ-4
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 ( للصف السادس  لغت عربيت     املعلمت / إميان علي  اسخخذام النعج مهارة  )  
الفصل الدراسي 

-8102 الثاني
 م8102

 

 أحدد النعد يف العثارج اَذٍح ثم أضثطه. -د    

ذ)ذوقفذعؾىذالغصنذالرربذرائرذمجقلذوغردذحلـاذعذباذ(ذ-

ذ:............/............./.............ذمعذالضبطالـعُتذ

        

  الكلماخ اَذٍح حبٍث ذكىن نعرا  مناسثا  مع الضثط. أوظف  -هـ     
ذادلفذبانذ(ذ–اخلاذعونذذ–)ذالصاحلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ.........................................................:األوىلذذذاجلؿؾةذ

ذاجلؿؾةذالثانقةذ:.........................................................

ذاجلؿؾةذالثالثةذ:.........................................................

 أمأل الفزاغاخ اَذٍح تنعدٍ مناسةٍ مع الضثط. -و      

ذ..................لؾؿتػوق.قدمذادلعؾمذجائزًةذذ-

ذادتؿعتذإىلذخطقبذ......................ذ-

ذدؾؿتذعؾىذالطالبنيذ.....................ذ-

ذكرمتذادلدردةذالطالَبذ....................ذ-

ذتػتحتذاألزهاُرذ...........................ذ-

    

 

 

       

 

 حتياتي/ إميان علي
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إليكم روابط قنوات ومجموعات الصفوف التابعة لموقع 

  ملفات الكويث التعليمية

 

 .حيذ سخجذون فيهب االف وأحذد انمهفبث وآخز أخببر انمىبهج

 

 t.me/kwcourses  قىبة انمىبهج انكىيخيت أوالً:

 :صفىفروابظ ان اً ثاني

  انصف االول

 https://t.me/grade1kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA انمجمىعت

------------------- 

 انصف انثبوي

  https://t.me/grade2kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انثبنذ

  t.me/grade3kwhttps//: انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g انمجمىعت

---------------- 

 انصف انزابع

  https://t.me/grade4kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q انمجمىعت

---------------- 

 انصف انخبمس

  https://t.me/grade5kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انسبدس

  https://t.me/grade6kw انقىبة

   V1kghttps://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انسببع

  https://t.me/grade7kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA انمجمىعت

---------------- 

 انصف انثبمه

  https://t.me/grade8kw انقىبة

  U4uywPW25zQ-https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf انمجمىعت

https://www.t.me/kwcourses
https://t.me/grade1kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA
https://t.me/grade2kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ
https://t.me/grade3kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g
https://t.me/grade4kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q
https://t.me/grade5kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ
https://t.me/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQV1kg
https://t.me/grade7kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA
https://t.me/grade8kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf-U4uywPW25zQ


---------------- 

 انصف انخبسع

  https://t.me/grade9kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA انمجمىعت

---------------- 

 انصف انعبشز

  https://t.me/grade10kt انقىبة

  taUSgdw-https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F انمجمىعت

---------------- 

 انصف انحبدي عشز

  https://t.me/grade13kw قىبة انحبدي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انحبدي عشز انعهمي

https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg 

 

  https://t.me/grade11kw قىبة انحبدي عشز األدبي

  مجمىعت انصف انحبدي عشز األدبي

w-https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td  

 

---------------- 

 انصف انثبوي عشز

  https://t.me/grade14kw قىبة انثبوي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انثبوي عشز انعهمي

joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfghttps://t.me/  

 

  me/grade12kwhttps://t. األدبيقىبة انثبوي عشز 

 مجمىعت انصف انثبوي عشز األدبي

https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA  

---------------- 

 

 :انزيبضيبث نهصف األول

https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A  

 :انزيبضيبث نهصف انثبوي

7w-https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd  

 :انزيبضيبث نهصف انثبنذ

https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg  

 :انزيبضيبث نهصف انزابع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA  

 :انزيبضيبث نهصف انخبمس

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw  

 :انزيبضيبث نهصف انسبدس

D0deiN_UbA-https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW  
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 :انزيبضيبث نهصف انسببع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q  

 

 :ثبمهانزيبضيبث نهصف ان

https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA  

 

 :انزيبضيبث نهصف انخبسع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ  

 

 :هصف انعبشزانزيبضيبث ن

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg  

 

 :انزيبضيبث نهصف انحبدي عشز

https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw  

 

 :نزيبضيبث نهصف انثبوي عشزا

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg  

__________________________________________________________ 

  يسعذوب حىاصهكم واوضمبمكم وانزد عهي

  ✍  اسئهخكم واسخفسبركم

 انخعهيميت  مجمىعبث انمىبطق  صم عهينهخىا

 

 حعهيم خبص 

https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg  

 مىطقت انجهزاء انخعهيميت

chat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfghttps://t.me/join  

 مىطقت األحمذي انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng  

 مىطقت انفزواويت انخعهيميت

FdvDdQ-.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5ghttps://t  

 مىطقت مببرك انكبيز انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA  

 مىطقت حىني انخعهيميت

ttps://t.me/joinchat/HXIVQ014kAw_fvCs2Zp4Nwh  

 مىطقت انعبصمت انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0W75IQkgZnGWGvA7Q  

  top مذرسىن في انكىيجtop قزوة

  نهخىاصم  وخبت مه كببر االسبحذة

 ✍ حكموانزد عهي اسخفسبرا

https://t.me/joinchat/HXIVQ1IagbL_kVF5QrDiDQ 
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