
 الّدرس التّاسع عشر: المبتدأ والخبر   الّله محّبة
 

  ٨۰الّتمارين الّتطبيقّية ص 
 دّل على المبتدأ والخبر في ما يأتي، واذكر نوع الخبر، ثّم أوضح وظيفته: -أ -۱

ُبددده بيضددداُو تتلدددّو  فدددي و ُر الددددري فدددي المديندددةد الريدددُ  در الدددّدري فدددي الريددد   يددد 
، لتددأنس  بزدد  ُخضددر، ، و ددي فددي المدينددة سددوداُو  فاحمددةي يزوا ددا الّشددىُر علددى الىددانبَينب
د  األنسب فوق ذلك  الّسوادب الّطويلب

كلُّ دري  في الّري  قديمي، فيقال: ُفالني حّول  درب ده عّندا، يزندون أّنده  ّيدر  ع دد  د  
 لذلك تىُد الّدروي  الريفّية محطات  للّتذكيرد

المفّكددددددددددر،  -أمددددددددددين نخلددددددددددة
  الريفّية

 وظيفته نوع الخبر الخبر المبتدأ
  كلمة مفرد،  ير الّدري
 يخبر عن المبتدأ، وبه ىملة اسمّية دروبه بيضاو الري 
 يتم مزنى الىملة االسمّيةد كلمة مفرد، بيضاو دروي
  ي
 
 
 
 
 

 سوداو فاحمةي 
 يزوا ا الّشىُرددد

 
 

 قديمي 
 

 كلمة مفرد،
 

 ىملة فزلّية
 

 كلمة مفرد،

 



 كلُّ 
  فزلّيةىملة  حّول دربه فالني 

 
 استخرج من الّنّص: -ي

الىانبَين: عالمة ىّر  هداسم في المثّنى: اسًما في المثّنى، واذكر عالمة إعراب -
 دألّنه في المثّنى الياو

ىمع تكسير: دروبه: نوعين من الىموع، واذكر عالمة إعراي كّل من ماد  -
، عالمة رفزه الّضّم الّظا رد : مفزول  -مبتدأ ثان  ىمع مؤّنث سالم: محّطات 

به ثان  منصوي وعالمة نصبه الكسر، عوًضا عن الفتحة ألّنه في الىمع 
 الّسالمدالمؤّنث 

الّضّم المقّدر على األل  تتلّو  )فزاًل مضارًعا عالمة رفزه الّضّمة المقّدر،د  -
 للّتزّذر(

     الفاعل()لزدم مزرفة  ُيقال فزاًل للمى ول، وأوضح سبي استخدامهد -
 
 
 
 

، ثّم اىمع الىمل االسمّية اآلتية: -٢  ثنِّ
 الىمع المثّنى الىمل االسمّية

د مزّلم الّصّ  نشيطد د مزّلما الّصّ  نشيطانب  مزّلمو الّصّ  نشيطون 
د الّرىالنب  الّرىل صادقد د صادقانب  الّرىال صادقون 



د الزامل مىت دد  / الزّمالالزاملون الزامالنب مىت دانب
 مىت دوند

د عّمتي حنوند د عّمتاي حنونانب  عّماتي حنوناتي
أختاي الّصغيرتانب  أختي الّصغير، شقراود

د  شقراوانب
أخواتي الّصغيرات 

 شقراواتد
د محامي الّدفاع بارعد  دون  الّدفاع بارع محامو محاميا الّدفاع بارعانب

د الّثمر، ناضىةد  الّثماُر ناضىةيد الّثمرتانب ناضىتانب
 
 أنشئ ىماًل يكون المبتدأ في ا: -٣

 د  اسًما صريًحا: الزرُ  المسرحيُّ مثيري
 د  مصدًرا مؤواًل بالّصريح: أن تدافع  عن وطنك واىيي مقّدسي
 ضميًرا منفصاًل: نحن نزشق الّري د 

 حّدد الخبر في الىمل اآلتية، ثّم اذكر نوعه، وأوضح وظيفته: -٤
 وظيفته نوعه الخبر الىمل

  اسم مفرد صافية  صافّيةدالّسماو 
  ىملة فزلّية ال تتحّرك الّشمس ال تتحّركد

القمر يدور في 
 الفضاود

الخبر يخبر عن  ىملة فزلّية يدور في الفضاو
 المبتدأ،

ىملة اسمّية/ اسم  بحر  واسع الزلم بحر  واسعيد
 مفرد

وبه يتّم مزنى 
 الىملة،

و و يايل  شبه ىملة في حقله الفاّلح في حقلهد



 الغمو د
في المدرسة 

 مدير اد
  شبه ىملة في المدرسة

الحديقُة أشىار ا 
 مثمر،يد

  ىملة اسمّية أشىار ا مثمر،

د   شبه ىملة بين مدّبرين القطيُع بين مدّبرينب
 
 اىزل الكلمات اآلتية خبًرا لمبتدأ مالئم: -٥

 د  م ّذي: الّتلميُذ م ّذيي
 د  عادالن: القاضيانب عادالنب
 د  نشيطون: الزّمال نشيطون 
 د : الماارعاُت عامالتي مخلصاتي  عامالتي

ئ ثالث ىمل  يكون في ا الخبر متقّدًما على المبتدأ، وأوضح الغاية من  -٦ أنشب
 تقديمهد

 شديدي القيُظ )الحّر(د
 على الّشىر،ب عصافيُر اد

 للببغاوب منقاري حادٌّد
 الغاية من التّقديم إبراا األ ّمّيةددد -

 خبًرا لكلٍّ من الكلمات اآلتية بحيث يكون ىملًة اسمّيًة:ضع  -٧
 األر  دوراُن ا سريعيد -
 الوطُن أبناؤ  مخلصوند -



 الّسماُو نىوُم ا تتألأل لياًلد -
د -  الحّرّية ثمُن ا  ال 

 اىزل خبر الكلمات اآلتية ىملًة فزلّيًة، وأوضح وظيفة كلٍّ من المبتدأ والخبر: -٨
 أخوك يدافع عن الحّقد

 الّتلميذان يطالزان في المكتبةد
 الزامالت يسا من في تقّدم المىتمعد

 أنتما تثرثران كثيًراد
يضاحه، وبه يتّم مزنى  للمبتدأ األ ّمّية األساسّية في الىملة، وياتي الخبر لخدمته، وا 

 الىملةددد
 اذكر نوع الخبر في كّل من الىمل اآلتية وأوضح وظيفته: -٩

 سماو الخمسةدمن األأبوك ذو مروو، د 
 ىملة اسمّيةدالمطالزُة منافز ا كثير،د 
د   ىملة فزلّيةدالزلم يصنع الزىائي 
 شبه ىملة متزّلقد أنا في حير،  من أمريد 

 شبه ىملة ظرفّيةد يد الّله فوق كّل يدد 
 :أعري ما تحته خطٌّ في الىمل اآلتية -۱۱

في البستان  -دون الزالمين الّصدرلنا  -الحال؟ كي  - ؤالو فاّلحون 
من ال دمد الحديقة أشىار ا  لك خيري  أن تبني -األخالق الزالية محترمي  ذو -صاحبه
 رائزةيد

 اسم إشار، مبنّي على الكسر في محّل رفع مبتدأد بيه، ؤالو: ال او للتّن



: خبر للمبتدأ " ؤالو" مرفوع وعالمة رفزه الواو ألّنه في الىمع المذّكر  فاّلحون 
 الّسالمد

 كي : اسم استف ام مبنّي على الفتح في محّل رفع خبر مقّدم للمبتدأ: "الحال"د
 الّصدر: مبتدأ مرفوع وعالمة رفزه الّضّم الّظا ر على آخر د

صاحبه: مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة رفزه الّضّم الّظا ر على آخر ، و و مضا ، 
 اإلضافةده" ضمير مّتصل مبنّي على الّضّم في محّل ىّر ب"

 ذو: مبتدأ مرفوع وعالمة رفزه الواو ألّنه من األسماو الخمسة، و و مضا د
 أن: حر  نصي ومصدر واستقبالد

: فزل مضارع منصوي بد"أن" وعالمة نصبه الفتح الّظا ر على آخر د وفاعله  تبني 
ضمير مستتر فيه وىوًبا تقدير  "أنت"د وأن وما بزد ا في تأويل مصدر تقدير ما 

 ناو" واقزان في محّل رفع مبتدأد"الب
لك: الاّلم حر  ىّر والد"ك" ضمير مّتصل مبنّي على الفتح في محّل ىّر باإلضافة 

"د   والىار والمىرور متزّلقان بالخبر "خيري
أشىار ا: مبتدأ ثان  مرفوع وعالمة رفزه الّضّم الّظا ر على آخر ، و و مضا ، 

 ي محّل ىّر باإلضافةدو" ا" ضمير مّتصل مبنّي على الّسكون ف
رائزةي: خبر للمبتدأ "أشىار ا" مرفوع وعالمة رفزه الّضّم الّظا ر على آخر ، والثّاني 

   في محّل رفع خبر للمبتدأ "الحديقة"د  للتنويند والىملة االسمّية "أشىار ا رائزة" واقزة
     


