
 

 

 

 

 

 

ن الجهلة االسهْية  نن  َْ  نبتدأ  ٍخبر  ٍيهكن أن يكَنا :  تتك

                                                  أٍ 

أٍ                                                أٍ 

 

اّسِع / أٓحَهُر         الَهٓنٍزُل /ُنًْذِب       الَباُلَُن / َراّني  ٍَ
 

 

 
 

ْذِب / َراّني  ًَ اّسِع /  َلّطيِف      الَباُلَُن ٍَ ُن ٍَ ٍن     الَهٓنٍزُل  َٓ َجّهيِل ٍَ أٓحَهُر الْل
 

 
  

ْذِب       الَباُلَُن الكَّبيُر  ًَ َلُد َراّني ُن ََ اّسِع / ال ٍَ أٓحَهُر             َيَذا الَهٓنّزُل 
 
 
 
 

َلُد َراّني   ََ ْذِب /  ال ًَ ٍَ ُن اّسُع   ََ كٓلّ / َلّطيِف       الَهٓنّزُل ال  َجّهيُل اللَّش

ُنَسالَّهِة ٍَ َطْيَبِة / َيّذّى الّبٓنُت 

 

 قَاعد الْلغة

 الجهلة االسهية

 ُنٓبَتَدأ ُنٓفَرَدة ٍ َخَبِر ُنٓفَرَدة

 

 ُنٓبَتَدأ نفردة ٍ َخَبِر ُنرَكْب

 َخَبر ُنٓفَرَدة+ُنٓبَتَدأ ُنرَكْب 

 

 َخَبِر ُنرَكْب+ُنٓبَتَدأ ُنرَكْب 

 

 َخَبر ُنرَكْب+ ُنٓبَتَدأ  - 2

 خبر نفردة+نبتدأ نركْب  - 3

 

 خبر نركْب+نبتدأ نركْب  - 4

 

 مرّكب عطفي مرّكب إضافي مرّكب عطفي

 مرّكب بدلي
 مرّكب نعتي

 مرّكب إضافي مرّكب عطفي

 مرّكب عطفي

 مرّكب بدلي

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الُهرَكَّشُب اإلَضاّفي
 نضاف إليٌ+  نضاف *

ٌّ نجرٍرا   َيُكَُن الُهَضاُف إَلٓي
ساحة /كتاب القراءة 
 الهدرسة 

ٌّ + ظرف نضاف *  ُنَضاِف إَلٓي
/ ٍراء / أنام / قرب / قبيل 

 قرب/حَل 
 

 الُهرَكَّشُب الَعٓطّفي

حرف + نعطَف عليٌ * 

 نعطَف+ عطف 

اُس  الُكرَّش ٍَ َلُد / الّكَتاُب  ََ ال

الّبٓنُت  ٍَ 
 

 الُهرَكَّشُب الَبَدلّي

 نبدل ننٌ ٍبدل * 

ُجُل   َيّذّى الّبٓنُت / َيَذا الرَّش

 الَعوُّ َصالِّح 
 

 الُهرَكَّشُب بّالَجرِّر 

 حرٍف الجر* 

 حرف جر نع نجرٍر

َلةّ – بّالُكَرّة –ّفي الَهٓنّزّل  ٍّ ا   َعَل  الطَّش
 

 الُهرَكَّشُب الْنٓعّتي

 َنٓعِت + َنٓنُعَِت * 

ّجيُب  ٓلّهيُذ النَّش  التِّر

ِة   ًَ  بّٓنِت َنّبي
 

 

 أنَاع الهركبات

 



 

 

أبْين الهبتدأ ٍالخبر في الجهل الْتالية    ( 1
ِد  ًّ الْتٓلّهيُذ ُنٓجَت
َياَرُة ُنٓسرَّعِة   السَّش

الَبٓرُد َشّديِد 
َُو ُنكَٓت ٌّظ   السُّ

 
أبْين الهبتدأ ٍالخبر في الجهل الْتالية    ( 2

ارٍ  . الّقٓدُر َعَل  النَّش
َُ ّنٓن ّشَيّو الّكَراّم  . الَعٓف
. الكََسُل َطّريُق الَفَلّل 

ُد َناّجِح  ًّ ٓلّهيُذ الُهٓجَت . التِّر
 
: أضع  الهبتدأ الهفردة ٍالهبتدأ الهركْبة في الجدٍل التالي  ( 3 

. الُعٓصُفَُر الَجّريُح ّفي الُعشِّر 
اَلّنيُذ ّفي الّقٓسّو  . التَّش

. الَحّليُب ُنّفيِد  
ة ّفي الّقٓسّو  . ُنَعْلَهُة الَعَربّيَّش
َسٓلَه  َشّقيَقاّن  ٍَ . َراّني 
َجَرّة  َو اللَّش َٓ .  الّقْط َف

 
: أضع  الخبر الهفردة ٍالخبر الهركْبة في الجدٍل التالي  ( 4

. أٓفَراُد الَعاّئَلّة ّفي الَحّديَقّة 
. الْطٓفُل َجاّئِع 

. ُدٍَدُة الَحّريرّ َحَلَرِة َصّغيَرِة 
. َباُب الَهٓدَرَسّة َنٓفُتَِح 

. الْلٓهُس ُنٓلّرَقِة 
َجَرُة الَعالَّيُة ُنٓثّهَرِة  . اللَّش

خبر نبتدأ 
 
 
 

 

 

خبر نبتدأ 
 
 
 

 

 

الهبتدأ نركبة الهبتدأ نفردة 
 
 
 

 

 

الخبر نركْبة الخبر نفردة 
 
 
 

 

 

 



 

 

أبْين الهبتدأ ٍالخبر في الجهل الْتالية    ( 1
ِد  ًّ الْتٓلّهيُذ ُنٓجَت
َياَرُة ُنٓسرَّعِة   السَّش

الَبٓرُد َشّديِد 
َُو ُنكَٓت ٌّظ   السُّ

 
أبْين الهبتدأ ٍالخبر في الجهل الْتالية    ( 2

ارٍ  . الّقٓدُر َعَل  النَّش
َُ ّنٓن ّشَيّو الّكَراّم  . الَعٓف
. الكََسُل َطّريُق الَفَلّل 

ُد َناّجِح  ًّ ٓلّهيُذ الُهٓجَت . التِّر
 
: أضع  الهبتدأ الهفردة ٍالهبتدأ الهركْبة في الجدٍل التالي  ( 3 

. الُعٓصُفَُر الَجّريُح ّفي الُعشِّر 
اَلّنيُذ ّفي الّقٓسّو  . التَّش

. الَحّليُب ُنّفيِد  
ة ّفي الّقٓسّو  . ُنَعْلَهُة الَعَربّيَّش
َسٓلَه  َشّقيَقاّن  ٍَ . َراّني 
َجَرّة  َو اللَّش َٓ .  الّقْط َف

 
: أضع  الخبر الهفردة ٍالخبر الهركْبة في الجدٍل التالي  ( 4

. أٓفَراُد الَعاّئَلّة ّفي الَحّديَقّة 
. الْطٓفُل َجاّئِع 

. ُدٍَدُة الَحّريرّ َحَلَرِة َصّغيَرِة 
. َباُب الَهٓدَرَسّة َنٓفُتَِح 

. الْلٓهُس ُنٓلّرَقِة 
َجَرُة الَعالَّيُة ُنٓثّهَرِة   .اللَّش

خبر نبتدأ 
الْتٓلّهيُذ 
َياَرُة  السَّش
الَبٓرُد 
َُو  السُّ

ِد  ًّ ُنٓجَت
ُنٓسّرَعِة 
َشّديِد 
ُنكَٓت ٌّظ 

 

خبر نبتدأ 
الّقٓدُر 
 َُ الَعٓف
الكََسُل 

ُد  ًّ ٓلّهيُذ الُهٓجَت التِّر
 
 

اٍر  َعَل  النَّش
ّنٓن ّشَيّو الّكَراّم 
َطّريُق الَفَلّل 
َناّجِح 

 

الهبتدأ نركبة الهبتدأ نفردة 
اَلّنيُذ  التَّش
الَحّليُب 
الّقْط 

الُعٓصُفَُر الَجّريُح 
ة  ُنَعْلَهُة الَعَربّيَّش
َسٓلَه   ٍَ َراّني 

 

الخبر نركْبة الخبر نفردة 
َجاّئِع 
َنٓفُتَِح 
ُنٓثّهَرِة - ُنٓلّرَقِة  
 

ّفي الَحّديَقّة 
َحَلَرِة َصّغيَرِة 

 

 


