
 

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 األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/5arabic1                   

* 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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الجملة االسمية
المبتدأ والخبر



قبل البداية
ما هو االسم ؟•

.هو كلُّ كلمٍة يسمى هبا شيء

:أنواع االسم•
مؤنث-2مذكر    -1





ةظحالمللة لثمأ

.حــار  الطقس  -
.حـارقـة  األرض  -
.قلـيـلـة  امليـــاه  -



حــار  الطقس  
ما نوع هذه الجملة ؟ –س 

(جملة اسمية ) 
لماذا تسمى جملة اسمية ؟–س 

(ألنها تبدأ باسم ) 
ما االسم الذي ابتدأت به الجملة؟–س 

(الطقُس : االسم هو ) 
ماذا نسمي االسم الذي يقع في ابتداء الجملة ؟–س 

(مبتدأ ) 



:مما سبق نستنتج أن 

ايِة اجلُملِ الامُس اذلي يقُع يف بد
ى  .ُمْبتََدأ  يُسمَّ



حــار  الطقس  
هل أحصل على معنى تام بذكر المبتدأ فقط ؟–س 

(ال ) 
ما الكلمة التي تممت معنى الجملة وأخبرتنا عن المبتدأ ؟–س 

(حـــاٌر ) 
؟( حــــاٌر ) ما نوع كلمة –س 

(اسم : نوعها ) 
ماً ؟ماذا نسمي االسم الذي يخبر عن المبتدأ ويفيد معه معنى تا–س 

(خبٌر ) 



:مما سبق نستنتج أن 

تدأ  ويفيد الامُس اذلي خيرُب عن املب 
”رباى خ” معه معًنى اتماى يسمى 



حــار  الطقس  
؟(الطـقس ) ما حركة الحرف األخير في المبتدأ –س 

ة )  مَّ (الضَّ
؟( حــار  ) ما حركة الحرف األخير في الخبر –س 

ة )  مَّ (الضَّ
ة ؟–س  مَّ على ماذا تدل الضَّ

فع )  (تدلُّ على الرَّ

المبتدأ والخبر مرفوعان



(الطقُس حارٌ ) كيف أعرب المبتدأ والخبر في جملة 

إعرابهاالكلمة

.مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخرة الطقس

.خبر مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخرة حار



القاعــدة
:اجلملة االمسية تتكون من ركنني أساسيني مها 
املبتدأ واخلرب

.هو االسم الذي تبدأ به اجلملة:املبتدأ 
.عىًن اتماً هو االسم الذي خيرب عن املبتدأ ويفيد معه م:اخلرب 



استخرج من الفقرة التالية جمل اسمية أخرى ؟: س 


