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 المبتدأ والخبر وتطابقهما



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس المبتدأ و الخبر و تطابقهما للسنة األولى اعدادي ما يلي :

المبتدأ : اسم مرفوع رتبته التقديم في أول الجملة االسمية ، ويكون مجردا من العوامل اللفظية غير الزائدة ، وحكمه الرفع لفظا أو

محال ، وال يكون جملة بل كلمة واحدة .

الخبر : هو الذي يتمم مع المبتدأ جملة اسمية مفيدة ، وحكمه الرفع لفظا أو محال .

الخبر يطابق المبتدأ في االفراد و التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث .

اذا كان المبتدأ جمعا للعاقل يجب االخبار عنه بجمعٍ مثله ، و اذا كان المبتدأ جمعا لغير العاقل يجوز االخبار عنه بالجمع المؤنث أو

بالمفرد المؤنث .

تحديد الظاهرة ومالحظتها

الطائر ملتمس تقويم ما ال يستقيم.

الليلة باردة.

القردان ساكنان بالجبل.

الغيبة والنميمة خلتان سيئتان.

الرواة حكاؤون للخرافة.

الجدات عاشقات للحكي.

عوالم الخرافة واقعية وخيالية.

األخبار مدهشات وطريفة.

الوصف والتحليل

تتبع إنجاز الجدول التالي وقارن بين المبتدأ والخبر من حيث العدد والجنس

مقارنتهماجنسهعددهطرفا الجملة االسميةالجملة

الطائر ملتمس تقويم ما ال يستقيم.
المبتدأ: الطائر 

الخبر: ملتمس
تطابقمذكرمفرد

الليلة باردة.
المبتدأ: الليلة 

الخبر: باردة
تطابقمؤنثمفرد

القردان ساكنان بالجبل.
المبتدأ: القردان 

الخبر: ساكنان
تطابقمذكرمثنى

الغيبة والنميمة خلتان سيئتان.
المبتدأ: الغيبة والنميمة 

الخبر: خلتان
تطابقمؤنثمثنى

تتبع إنجاز الجدول التالي وقارن بين المبتدأ والخبر من حيث الداللة على العاقل أو غير العاقل

مقارنتهمالغير العاقلللعاقلطرفا الجملة االسميةالجملة

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi#section-1740
https://www.alloschool.com/element/23920


المبتدأ: الرواة الرواة حكاؤون للخرافة.

الخبر: حكاؤون

X تطابق

الجدات عاشقات للحكي.
المبتدأ: الجدات 

الخبر: عاشقات
X تطابق

عوالم الخرافة واقعية وخيالية.
المبتدأ: عوالم 

الخبر: واقعية
 Xتطابق

األخبار مدهشات وطريفة.
المبتدأ: األخبار 

الخبر: مدهشات
 Xتطابق

استنتاج

يطابق الخبر المبتدأ في اإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

إذا كان المبتدأ جمعا للعاقل يجب اإلخبار عنه بمثله، وإذا كان جمعا لغير العاقل يجوز اإلخبار عنه بالجمع المؤنث أو بالمفرد المؤنث.

الملخص

يتطابق المبتدأ والخبر تذكيرا وتأنيثا، وإفرادا وتثنية وجمعا، فنقول:

الرجل فاضل.

المرأتان فاضلتان.

الطالب فاضلون.

الطالبان يجتهدان.

ألن في كل خبر ضميرا ملحوظا يعود على المبتدأ:

إذا كان المبتدأ جمعا للعاقل يجب اإلخبار عنه بجمع مثله.

إذا كان المبتدأ جمعا لغير عاقل يجوز اإلخبار عنه بالجمع المؤنث أو بالمفرد المؤنث.


