
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

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

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

    

                  https://almanahj.com/om/5arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ى إلنها ال تكتفي بالمرفوع و تحتاج إل: كان وأخواتها سميت باألفعال الناقصة* 
.  منصوب

مى تدخل كان وأخواتها على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويس: عمل كان وأخواتها* 
.اسَمها، وتنصب الخبر ويسمى خبَرها

(كاملة التصرف)أفعال تامة التصرف : كان وأخواتها* 
مر، المقصود بكلمة تامة التصرف هي األفعال التي يأتي منها الماضي والمضارع واأل

:  وهي
اتصاف االسم بالخبر في الزمن الماضي أو في الحال )كن -يكون : كان•

(واالستقبال
(إفادة حدوث الخبر في وقت الصباح)أصبِح -يصبح : أصبح•
(إفادة حدوث الخبر في وقت الضحى)أضحِ -يضحي : أضحى•
(إفادة حدوث الخبر في وقت المساء)أمِس -يمسي : أمسى•
(إفادة حدوث الخبر في وقت الليل)بِت -يبيت : بات•
(إفادة حدوث الخبر في وقت النهار)ظل -يظل : ظل•
(للتحول)صر -يصير : صار•

.  وتفيد هذه األفعال الحدث بوقت مخصص كالصباح أو المساء
:  تدريبات 

:  أدخل كان أو احدى أخواتها على الجمل التالية مراعيا الضبط الصحيح -1
............................................................:مبتهج  الطفل  -أ
: ...............................................................المسافر  متعب  -ب
: ............................................................النجوم  واضحـــة -ت

:اعد الجمل اآلتيــــة إلى الجملة االسميـــــــة مراعيا الضبط الصحيح-2
: .........................................مرتفعةً       صارت األسعار  -أ
تَيِقظاً َظلَّ -ب : .........................................الحاِرس  م 

ى إلنها ال تكتفي بالمرفوع و تحتاج إل: كان وأخواتها سميت باألفعال الناقصة* 
.  منصوب

مى تدخل كان وأخواتها على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويس: عمل كان وأخواتها* 
.اسَمها، وتنصب الخبر ويسمى خبَرها

(كاملة التصرف)أفعال تامة التصرف : كان وأخواتها* 
مر، المقصود بكلمة تامة التصرف هي األفعال التي يأتي منها الماضي والمضارع واأل

:  وهي
اتصاف االسم بالخبر في الزمن الماضي أو في الحال )كن -يكون : كان•

(واالستقبال
(إفادة حدوث الخبر في وقت الصباح)أصبِح -يصبح : أصبح•
(إفادة حدوث الخبر في وقت الضحى)أضحِ -يضحي : أضحى•
(إفادة حدوث الخبر في وقت المساء)أمِس -يمسي : أمسى•
(إفادة حدوث الخبر في وقت الليل)بِت -يبيت : بات•
(إفادة حدوث الخبر في وقت النهار)ظل -يظل : ظل•
(للتحول)صر -يصير : صار•

.  وتفيد هذه األفعال الحدث بوقت مخصص كالصباح أو المساء
:  تدريبات 
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:اعد الجمل اآلتيــــة إلى الجملة االسميـــــــة مراعيا الضبط الصحيح-2
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