بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

ورقة عمل للصف السادس – إعداد المعلمة دعاء وعل
أوالً  :جمع المذكر السالم :
جمع المذكر السالم  :مادل على أكثر من اثنين و دل على مذكر  ،وهو جمع سالم ألن إضافة
عالمة الجمع ال تغير شيئا ً في البنية األصلية للكلمة وسلم جمعه من التكسير .
عالمة رفع جمع المذكر السالم الواو وعالمة نصبه وجره الياء .
األمثلة :
 – 1مررتُ بالمعلمين .
الباء  :حرف جر  ،المعلمين  :اسم مجرور وعالمة جره الياء النه جمع مذكر سالم
 – 2شاهدتُ المعلمين .
المعلمين  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم
 – 3المعلمون مبدعون .
المعلمون  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم
ثانيا ً  :جمع المؤنث السالم :
جمع المؤنث السالم  :هو جمع يتم باستبدال التاء المربوطة في آخر اسم مؤنث مفرد بألف
وتاء ولذلك سمي بالسالم ألنه يغير حرفا ً واحداً فقط من الكلمة األصلية  .وسلم جمعه من
التكسير .
عالماته اإلعرابية  :الحركات  ،الضمة للرفع والكسرة للنصب والجر .
أمثلة :
الدرس  ( .الطالباتُ  :فاعل مرفوع وعالمة رفع الضمة ألنه جمع
 – 1فهمتْ الطالباتُ
َ
مؤنث سالم )
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ت  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع
ت  ( .دجاجا ٍ
 – 2اشتريتُ دجاجا ٍ
مؤنث سالم )
ت  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ألنه جمع مؤنث
ت  ( .بالكرا ِ
 – 3لعب األوال ُد بالكرا ِ
سالم )
ثالثا ً  :جمع التكسير :
جمع التكسير  :هو جمع يتم بتغيير الكثير من األحرف في االسم المفرد ودون االعتماد على
قاعدة ثابتة  ،وهذا سبب تسميته بجمع التكسير ألنه يكسر الكلمة ويغير أصلها .
عالماته اإلعرابية بالحركات  ،الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر.
أمثلة :
ج  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة )
ج جميلة  ( .المرو ُ
 – 1المرو ُ
األكواب  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة)
األكواب على الطاولة ( .
 – 2وضع دمحم
َ
َ
جميلة(.حدائق  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة)
حدائق
 – 3ذهب علي إلى
ٍ
ٍ
تدريبات :
تدريب ( : )1ميز نوع الجمع في الكلمات التالية :
أقالم  ....................مدارس  ...................مهندسون .....................
مزارعين  ..................معلمات  ................مهندسات .....................
تدريب ( : )2اعرب ما تحته خط في الجمل التالية :
 – 1أقال ٌم ملونة ٌ .

ت.
 – 2رأيتُ المهندسين و المهندسا ِ
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