
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

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

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

   

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 .أسماء الجزمي \معلمة المادة 

  تدريبات إعراب املثىن

 :أكمهي انجذول(أ)

 المثىى المفشدج المؤوث المثىى المفشد المزكش
  قصيذة  كبيش

  ساعت  قاسب
  سياسة  غّىاص
  قزيفت  بشكان

 :ضعي خطا ححج انمثنى واكخبي حانخه اإلعشابيت (ب)

ٌمل الىاس  -4 د لصرٍه مه لصص األوثٍاءذصفح -3مش الضائح تذَلرٍه عشتٍرٍه اثىرٍه  -2ٌشك الىٍشان اسض العشاق  -1

 -8ألشأخ الجشٌذذٍه كلرٍٍما  -5 صذس للٍاذف دلٍالن اثىان -6ثاس الثشكاوان ثُسج شذٌذج -5ٍما عمل مه المُظفٍه اللزٌه ٌٍمالن

 ؟ مه صاحثا ٌزي الضٍاسج

 :في انجمم نها مع مشاعاة انمىقع اإلعشابي في كم فشاغ ،بيه انقىسيه انخي ضعي مثنى انكهماث (ج)

 (دٌُان. )للشعش ............ تحثد فً   -2       (ح آٌ) ...................  قرأُْت  -1

  (جالمعُر) .................حّصه وفضك تـ  -4 (حجامع. )ذخشجان طالب الطة ...............  -3 

 (.شٍش. )مُعذ االخرثاس  على............... تمً  -6( .  لاير.............. )فً حمٍثح ٌذي  -5

 (.الكراب ................ ) اصرفذخ مه -8(.  مؤدب............. ) محمذ َعلً -7

 :أعشبي ما ححخه خط إعشابا كامال (د)

 . مثرذأ مشفُع َعالمح سفع األلف ؛ألوً مثىى( : الفائزان.  )الفائزان واال الجائزج   -1

  .مه آٌاخ هللا آٌرانالشمش َالممش  -2

 .الرمثٍلٍرٍهشاٌذخ   -3

 . الكشٌمٍهاحرشمد  -4

 .صخشذٍهعلى  َلف محمذ َعلً  -5

  .مششٍهاشرشٌد الملم ت -6

 : انمثنى إنىانجمهت  يحىن(هـ) 

 .............................................................................................................. الثىد مٍزتح  -

 ....................................................................................................  . المعلم المجذ محثُب مه ذالمٍزي -
 
 :نمارا ُحزفج اننىن مه انمثنى في انجمهخيه اآلحيخيه ( و)
 .أخرا مشٌم صغٍشذان  -1

 .هٍمصٍشذالالجمل  ًأروسأٌد  -2

 :خطأ  فيما ححخه خط صححي ان( ص)

 . نمرماتالشفح الغ ًات  ت   -1 

 .جمٍالن  ثُتٍهعىذي  -2
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