
تدريبات أنواع الخبر-1  

 

 

 

 

:-  استخرج الخبر وبين نوعه- 1  

 الرابط نوعه الخبر الجملة

 ---------------- مفرد طالب مؤدب هذا طالب مؤدب

(ها)ضمير ظاهر  جملة اسمية شرحها جميل المعلمة شرحها جميل  

 ------------------- مفرد عليم هللا عليم بالصدور

 ----------------------- مفرد مفيد الكتاب مفيد لصاحبه

 فاعل ضمير مستتر جملة فعلية تقوى الجسم الرياضة تقوي الجسم

 --------------------- شبه جملة  بين االغصان  العصفور بين األغصان

(ها)ضمير ظاهر  جملة اسمية عاطفتها قوية نهى عاطفتها فياضة  

 -------------------- نشيطون مفرد  فالحو ن القرية نشيطون

 فاعل ضمير مستتر جملة فعلية يهدى  القرآن يهدي للحق

(ها)ضمير ظاهر  جملة اسمية تعاليمه سمحة القران تعاليمه سمحة  

 

 

2 :-حول الخبر الجملة إلي خبر مفرد وغير ما يلزم -  

 الحديقة سورها عالى                                       الحديقة عالية        -1

الحياة متعها كثيرة                                              الحياة ممتعة-2  



المهندس يوجه عمالة                               المهندس موجه العمال3  

نجالء تؤدي واجبها                                 نجالء مؤدية الواجب-4  

:-حول الخبر المفرد إلي جملة اسمية وغير ما يلزم -3  

 التلميذ متقن عمله                                               عمله متقن -1

 فاطمة مستمعة جيدة                                          استماعهاجيد          -2

الصالة عماد الدين                                               عمادها الدين- 3   

:-حول الخبر المفرد إلي جملة فعلية وغير ما يلزم -4  

 المهمل  كسول                                                يكسل فى عمله -1

 الحديقة مثمرة                                                      تثمر صيفا                   -2

محمد مسجل الهدف                                           يسجل الهدف- 3   

:-حول الخبر من جملة اسمية إلي جملة فعلية وغير ما يلزم -5   

 هللا رحمته واسعة                                             يرحم عباده -1

 الشباب طباعه مختلفة                                        تختلف طباعه    -2

وعلى الجميع ,ويتفوق فى عمله تفوقا عظيما  , فى حياته اإلنسان النجاح وبهما يسعد طريقواإلخالص فى العمل ,من صفات المؤمنين الصدق " 

 اإللتزام بهاتين الصفتين حتى يصبح النجاح سهل المنال 

  أعرب ما تحته خط (أ  )

 إعرابـــها                                                            الكلمة

 مبتدأمرفوع بالضمة الصدق الصدق 

,المؤمنين  ا    

 خ خبر مرفوع بالضمة  طريق

 فاعل مرفوع بالضمة  االنسان

 

:-استخرج من العبارة  (ب  )  

تفوقا : فى عمله                      مفعوال مطلقا :- جارا ومجرورا *   

المنال : خبر شبه جملة من صفات                        مضاف اليه   



 

:-أكمل كل جملة بما هو مطلوب أمامها  (ج  )  

((ظــــرف زمــــــان .                                )) يذهب الناس إلى الشواطئ صيفا ( 1)   

((مفعول مطلق )) يتقن الطبيب عمله اتقانا                                    ( 2)   

((ظــرف مكــــان )) الشجــــرة                                      . يجلس الفالح تحت ( 3)    

((جار ومجرور ))األســـد فى الغابة                                              (4)  

(أكمل بخبر جملة فعلية  ).                               العلم ينفع صاحبه (هـ  )  

 :-هات أمثلة لكل مما يأتى 

 خبر مفرد الولد مجتهد 

  الحديقة أزهارها متفتحة.خبر جملة اسمية 

  خبر جملة فعلية القمر ينير 

 خبر شبه جملة ظرف مكان العصفور فوق الشجرة 

 خبر شبه جملة ظرف زمان التدريب صباحا 

 خبر شبه جملة جار ومجرور الثياب من القطن 

 

 

 


