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 األفعال الناسخة ثالثة عشر فعالا هً:

 "كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام". -

 عمل هذه األفعال:

اسم كان وأخواتها "و تنصب تختص هذه األفعال بالدخول على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى "  -

ةا َواِحَدةا". -وٌسمى " خبر كان وأخواتها " ، مثال:   الخبر اُس أُمَّ  قال تعالى: "َكاَن النَّ

: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة أمــــةا : اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة    الناسُ 

 الظاهرة.

 ما معنى أفعال ناسخة؟ -

الشًء إذا غٌره"، وكان وأخواتها ناسخة ألنها تغٌر حكم المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ  ناسخة من " نسخ

 اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها.

 ما معنى أفعال ناقصة؟

ناقصة ألن معناها ال ٌتم باالسم المرفوع فقط ولكنها تحتاج دائما للمنصوب ، أو ألنها تدل على الزمن دون 

 أن ٌدل على االثنٌن معا.ومن خصائص الفعل  الحدث

 شروط عمل كان وأخواتها: -

 تقسم كان وأخواتها إلى ثالثة أقسام:

 األول: أفعال تعمل دون أي شرط وهً ثمانٌة أفعال:"كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس". -1

 برح، فتًء، انفك".الثانً: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها النفً أو النهً وهً أربعة أفعال: " زال،  -2

 الثالث: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها "مــــا" المصدرٌة وهو فعل واحد: "دام" -3
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 معانً هذه األفعال:

: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً الماضً، مثل: كان الجو صحوا. وربما ٌكون االتصاف على كان -1

رحٌما"، وتأتً كان بمعنى "صار" "وفتحت السماء فكانت وجه الدوام، قال تعالى: "وكان هللا غفورا 

 أبوابا".

: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً المساء، مثل: أمسى الطائر عائدا إلى عشه. وقد تأتً أمسى -2

 بمعنى صار.

 ر.: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً الصباح، مثل: أصبح العامل نشٌطا. وقد تأتً بمعنى صاأصبح -3

 : ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً الضحى، مثل: أضحى النسٌم علٌال. وقد تأتً بمعنى صار.أضحى -4

: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً النهار، مثل: ظل الزارع نشٌطا فً حقله. وقد تأتً بمعنى ظل -5

 صار،  مثل: "ظل وجهه مسودا وهو كظٌم".

 بر عنه بالخبر فً اللٌل، مثل: بات الجندي ٌقظا.: ومعناها اتصاف المخبات -6

 : وتدل على التحوٌل واالنتقال، مثل: صار الجو صحٌحا.صار -7

 : وتدل على النفً، مثل: لٌس الكسل محبوبا.لٌس -8

 " معنى األفعال األربعة السابقة هو االستمرار، ما انفك الخٌرمحبوبا.زال، برح، فتًء، انفك" 12، 11، 9،19

 : وهً تفٌد استمرار المعنى مدة ثبوت معنى خبرها السمها، مثل: ٌفٌد النوم ما دام المرء متعبا.دام -13

 كان وأخواتها من حٌث التصرف والجمود -

 تنقسم إلى ثالثة أقسام:

تام التصرف، أفعال تأتً فً صورة الماضً، والمضارع، واألمر، والمصدر، والمشتق وهً سبعة  : األول

 ."كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صارأفعال: " 

 ناقص التصرف ،أفعال تأتً فً الماضً والمضارع فقط وهً أربعة أفعال: "زال، برح، فتئ، انفك". : الثانً

 .: أفعال جامدة غٌر متصرفة تالزم صورة الماضً فقط وهما فعالن: " لٌس، دام"  الثالث

 صوراسم كان وأخواتها -

 وهً:ٌأتً على ثالث صور 

 اسما ظاهرا، مثل: أصبحت الفتاة متفوقة. -1

 ضمٌرا متصال، مثل: كنُت من المتفوقٌن. -2

 مسجونا.× ضمٌرا مستترا، مثل: العالم صار  -3
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 أنواع خبر كان وأخواتها -

 ما لٌس جملة وال شبه جملة، مثل: أصبح المصرٌون ماهرٌن.مفرد:  -1

 خبر جملة:  -2

 جملة اسمٌة: وهً التً تشتمل على مبتدأ وخبر وبها الضمٌر الرابط ، مثل: صار التفوق أساسه االجتهاد. -   

 جملة فعلٌة: وهى التً تشتمل على فعل وفاعل وبها الضمٌر الرابط ، مثل: ما زالت مصر تدعو للسالم. -   

 ، مثل:وٌشتمل على جار ومجرور أو ظرفخبر شبه الجملة:  -3

 لٌس بٌن العرب خالفات.  -           أصبح الحق فً مكانة عالٌة  -               

 س: هل ٌتقدم خبر )كان( على اسمها؟ 

 مثل: كان فً الفصل طالب نابهون. )طالب( اسم كان.،  نعم إذا كان الخبر شبه جملة

 .كان التامة وأخواتها 

 -معنى كان التامة:

ا(   هً التً تكتفً بمرفوعها االسم وال تحتاج للخبر المنصوب،وٌعرب االسم بعدها )فاعال مرفوعا

 .تأتً األفعال: )كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، مادام، ما انفك، ما برح( تامة وناقصة  -

 أمثلة:

 كان بمعنى وجد(قال هللا تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة".              )  -

) تمسً:تدخل فً المساء،         قال هللا تعالى: "فسبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون".  -

 تصبح:تدخل فً الصباح( 

 ) تبٌت: بمعنى تدخل فً اللٌل(           بات الضٌف فلما أصبح الصباح رحل.    -

 ى ٌدخل فً الضحى() بمعن         أضحى المسلمون ٌوم العٌد.                 -

 )ظل: بمعنى بقى أو طال(.          طلع النهار وظل الحر. -

 )بمعنى ترجع وتعود(                              إلى هللا تصٌر األمور.           -

 )دام: بمعنى بقى (  قال هللا تعالى: "خالدٌن فٌها ما دامت السماوات واألرض".       -

 (برح هنا معناها زال وانكشف، والخفاء: تعرب فاعالا  )    الخفاُء"."لقد برَح  -

 .(تبرح هنا معناها تترك والفاعل ضمٌر مستتر، مكانك: مفعول به)   "ال تبرح مكانك"  -

 (انفك هنا معناها ُحلَّت، والعقدة: تعرب فاعال. وهكذا)    "انفكت العقدة ".  -
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 فً األمثلة السابقة نجد أن:

 هذه األفعال المذكورة كلها )تامة( أي أنـها تكتفً بمرفوعها وٌعرب )فاعال( ولٌس اسمها.  -1

 نجد هذه األفعال قد تغٌر معناها  -2

 األفعال التً ال تأتً تامة:

 تأتً األفعال: )لٌس، ما زال، ما فتئ( ناقصة فقط وال تأتً تامة أبدا. -

 مالحظات مهمة : 

الناسخ الناقص هو "ٌزال"، فإذا جاء "ٌزول، أو ٌزٌل" ٌكون تاما ٌرفع الفاعل  الفعل " زال " مضارعه -1

َماَواِت َواأْلَْرَض أَن َتُزواَل".. فعل تام وألف االثنٌن  ٌُْمِسُك السَّ  َ
وال عالقة له بالنواسخ، قال تعالى:"إِنَّ هللاَّ

 فاعل.

 أداة شرط...(. –حٌث   -احٌثم –حٌن  -ا غالبا فً االمتحان تأتً كان التامة بعد: أٌنم -2

ما ٌنطبق على المبتدأ والخبر من حٌث التقدٌم والتأخٌر ، ٌنطبق على جملة كان وأخواتها ؛ ألنها فً  -3 

 األصل جملة اسمٌة مكونة من مبتدأ وخبر.

ض عنها بشًء : وذلك بعد " إِْن " و" لَْو " ال -4  ٌَُعوَّ  شرطٌتٌن تحذف " كان " مع اسمها وٌبقى الخبر وال 

 الناس مجزٌون بأعمالهم ، إن خٌراا فخٌر ، و إن شراا فشر . مثال بعد " إن " : 

 أي : إن كان عملهم خٌراا فجزاؤهم خٌر ، و إن كان عملهم شراا فجزاؤهم شر .             

 ) تقبل النصح ولو مراا ( .أي و لو كان النصح مراا .مثال بعد " لو " : 

 بٌن )ما( و)فعل التعجب( ، مثل : ما كان أجملها !تأتً كان زائدة  - 5 

تزاد )الباء( فً أخبار بعض األفعال الناقصة، إذا كانت هذه األخبار منفٌة. والغرض من الزٌادة هً  -6 

 توكٌد المعنى وتقوٌته ومن هذه المواقع: زٌادتها فً خبر لٌس مثل: لٌَس الحقُّ بضاِئٍع = لٌس الحقُّ ضائعاا 
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 َبَدأ (. -أََخَذ  -َهْلَهلَ  -َعلََق   -ب هَ  -َجَعل -َطفِق  -أَْنَشأ  -اْخلَْولَق  -َحَرى  -َعَسى -أَْوَشك   -بَكرَ   -د) كا 

كاد وأخواتها : أفعال ناقصة ناسخة تعمل عمل كان فتدخل على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى اسمها 

 محل نصب خبرها . ، و تكون الجملة الفعلٌة بعدها فً

 أقسام كاد وأخواتها

 تقسم كاد وأخواتها من حٌث المعنى إلى ثالثة أقسام:

 أوال: أفعال المقاربة: التً تدل على قرب وقوع الخبر وهً: )أوشك، كاد، كرب( ، مثل: -

 أوشك المرٌض أن ٌبرأ.  -      

 )عسى، حرى، اخلولق(، مثل:ثانٌا: أفعال الرجاء: التً تدل على رجاء حدوث الخبر وهً:  -

 عسى الحق أن ٌنتصر  -      

ثالثا: أفعال الشروع: التً تدل على الشروع فً وقوع الخبر وهً:)بدأ. أخذ. شرع. أنشأ. طفق. علق.  -

 .مثل : طفق القوم ٌغادرون  ،  هب. جعل(

 :حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بأن -

 ٌكثر اقتران خبرها " بأن " ،  مثل :أوشك العدل أن ٌختفً . َحَرى(  -َعَسى  -األفعال) أَْوَشك  - 1

 َكَرب( ٌقل اقتران خبرها " بأن " ، مثل :   كاَد النهار ٌنتصف . ) أو أن ٌنتصف (.  -د األفعال )كا - 2

 أفعال الشروع كلها ٌمتنع اقتران خبرها بأن ، مثل : أخذ أحمد ٌذاكر بجد     - 3

 :مالحظات مهمة

 خـبر كاد وأخواتها ال ٌأتً إال جملة فعلٌة فعلها مضارع ، مع ) أْن ( أو بدونها .  - 1

 أوشك( فٌأتً منهما المضارع وٌعمل عملهما  -د هذه األفعال كلها جامدة عدا )كا -2

 ٌكاد زٌتها ٌضًء . -       ٌوشك اللٌل أن ٌنقضً .             -مثل :   

 قد تأتً  تامة  بمعنى أنها ترفع فاعالا وتنصب مفعوالا  .عسى وبعض أفعال الشروع  -3

 أخذ الطالب الكتاب .  -شرع هللا الحق .   -مثل :  

ٌر لَُكْم(    -        ٌْ ئاا َوُهَو َخ ٌْ  المصدر المؤول )أن تكرهوا( فً محل رفع فاعل لعسى . -)َعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش

 ( https://dardery.site/archives/2571بات اضغط عهٗ انرابط  نهتدرٚب اإلنكترَٔٙ ٔانتأكد يٍ اإلجا) 
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 تـــدريـــب

 حدد نوع الخبر للفعل الناسخ فً األبٌات التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – 1س

 انشعععععععععععمر نٛععععععععععع    ًايععععععععععع ات  َععععععععععع  ٛرْا   -ٔ

  
 َاٚعععععععععاصبب ٔرٚععععععععع   ععععععععع ابَحعععععععععٕ ان عععععععععًا   ٔ   

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ْ عععععععععِ ُد ا َْ  عععععععععٗ عهعععععععععٗ   -ٕ ًَ  ٔتَقُُٕل:بعععععععععاَت اْن

  
ََْ هَعععععععععْ  َ  َ تُٓعععععععععاب  َِ ٔيعععععععععا ا عععععععععٛا ْشعععععععععِع انا  َٔ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
َٚظَعععععععععُم َْٚ عععععععععُرُذ ُجْرُ عععععععععُّ  ععععععععع ٙ  ُْ َِععععععععع ٓا   -ٖ َٔ 

  
 َ ت ععععععععععععععع ٗ ُٚععععععععععععععع  اِ َر بانعععععععععععععععد ٔاِ   ُ ععععععععععععععع اتُٓاب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 إ ا نعععععععععى ٚكععععععععععٍ  ععععععععع ٕ انععععععععععٕ ا    ٛمعععععععععع        -ٗ

  
  عععععععععععع  يٛععععععععععععَر  ععععععععععععٙ ٔ   ٚ ععععععععععععُٙ  تكهُ ععععععععععععاب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 إٌ كعععععاٌ يعععععٍ  بحعععععٕا انتعععععارٚ  ْعععععى َ عععععع ٙ   -٘

  
 عهععععععععٗ انم عععععععع ٕربب  عععععععع َٙ  ر عععععععع  انُ عععععععع اب 

 
 ش ّ جًه  ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
  ظعععععععععععععُم  َر عععععععععععععُى بان ٛعععععععععععععاِل ععععععععععععععٕانًِٙ       -ٙ

  
ِّ ب   يعععععععععععا  ٛهععععععععععع ُ انًاععععععععععع ر   ٛعععععععععععُر يٛانععععععععععع

 
 جملةشبه  ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٙ  َُٚح  ُعععععععععععع ٓا   -7  يععععععععععععا جاَل ِيْمعععععععععععع راُ  انُ  ِعععععععععععع 

  
عععععععععععععععععععع  ص     ت عععععععععععععععععععع َٕل ِ عععععععععععععععععععع ُاتُٓاب    َٕ  ُيتَ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 َكْ ِكععععععععَ  يَٕعععععععععَع ٔاَ ععععععععِحْب ٚععععععععا عُتععععععععر         -8

  
َر ب  ًَ ٌُ ع هععععععععععععع َ   ععععععععععععع َحْ  ُي عععععععععععععتم   مٛعععععععععععععٕ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٍ  إ ا يعععععععععععععا كُععععععععععععع  يقتعععععععععععععدراص    -9    تظهًععععععععععععع

  
  َعععععععععععانظُْهُى َيْرتَمُعععععععععععُّ ُْٚ ِاعععععععععععٙ إنعععععععععععٗ انُ عععععععععععَدِوب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
تععععععع ٙ   -ٓٔ َُ اْنقُعععععععْدِس َْٚ عععععععأَُل  ُي    َْضعععععععحٗ تُعععععععرا

  
ْٕ َعععععععععععععع ُّ راٚاتُٓععععععععععععععا ب   نِععععععععععععععَى   تَُرْ عععععععععععععع ِرُ   َ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٔٔ-    ٍْ    يٛععععععععر  ععععععععٙ  هععععععععى  ا ا ْععععععععٕ نَععععععععْى ٚكعععععععع

  
َِ انٓععععععععععععععا ٘ب    ععععععععععععععراص  ٓععععععععععععععٕراص كانشععععععععععععععما

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
  رٖ  يٕٚععععععععععععععععع ان ععععععععععععععععا ٍٛٛ كهًٛٓععععععععععععععععا   -ٕٔ

  
 ٚكَٕعععععععععععاٌ نم ععععععععععع اٌ  ٔرٖ يعععععععععععٍ ان َعععععععععععد بب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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 ْععععععع ا٘ ان  اتععععععع ٍٛ كاَععععععع  بعععععععٍٛ  يتمتعععععععٙ   -ٖٔ

  
 نًعععععععععا ارتحهععععععععع   عععععععععع ٍ ان ٛحععععععععع ا  يغتربعععععععععاب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
إٌِ ضعععععاَز ِرجُز انَٛعععععِٕو  َاِ ععععع ِر إِنعععععٗ َ عععععد         -ٗٔ َٔ 

  
 تَععععععععععع ُٔلبَع عععععععععععٗ َََك عععععععععععاِت انعععععععععععَدِْر َعُعععععععععععَع  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٌْ ٚقععععععععععَٕل ِعععععععععععداتُٓا   -٘ٔ ٍَ اْنَ ٓانَعععععععععع ِ   َ  ِٔيعععععععععع

  
ْشععععععععععِع انُ  ععععععععععاِ  َ ٛاتُٓععععععععععاب  َٔ   َْضععععععععععَحْ  عهععععععععععٗ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
َٕٓاِت َ تّعععععععععععٗ   -ٙٔ نَ عععععععععععَ  بِغانِعععععععععععِب انَشععععععععععع َٔ 

  
اِ تِ عععععععععععععععععابابتُِمعععععععععععععععععد    َٔ ٍ  َ ععععععععععععععععع راص   نَُٓععععععععععععععععع

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٍْ   ٕانُعععععععععععععُّ     -7ٔ  ٔإِ ا انًمهعععععععععععععُى نعععععععععععععى تكععععععععععععع

  
   ععععععععععععَف ان ِمععععععععععععاِل  قٕنُععععععععععععّ نععععععععععععٍ ٚ ًععععععععععععراب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٌَ َعانًِععععععععععاص    -8ٔ ٌْ كععععععععععا ٌ  َ ععععععععععغَٛر انقَععععععععععِٕو إ  ٔإ

  
ِّ انًَحا ِععععععععععععععععععععُمبب   َك ٛععععععععععععععععععععرا إَ ا ُر  ْت إنٛعععععععععععععععععععع

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
تعععععععععع ٙ   -9ٔ ٌِ َْٚرععععععععععع ٗ  ُي  ْٕ َُ اْنَكعععععععععع  يععععععععععا  اَو َر

  
ٍَ اْنَحًا َعععععععععععععع ِ   ٌ ُٚعععععععععععععراَ  َيًاتُعععععععععععععع ٓاب  ععععععععععععع ًِ َ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 ٔنععععععععععَٛ  انععععععععععا ُب ٚأكععععععععععُم نحععععععععععَى   ععععععععععب        -ٕٓ

  
 ٔٚأكععععععععععععععععُم بماععععععععععععععععُا بماععععععععععععععععاص عٛاَععععععععععععععععاب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 ٚعععععععا  عععععععارَس ان ٛعععععععداِ بب ِ عععععععرَت  رٚ ععععععع ص           -ٕٔ

  
 ع ععععععععععععداص  نععععععععععععٛ ص   ععععععععععععٕ اص يععععععععععععا   قععععععععععععَرِب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٍِ انتعععععععٙ كُعععععععَ  َيعععععععر  ص    -ٕٕ ْٛ َٙ بعععععععانَم عععععععٍ نععععععع ًَ   

  
ُْظعععععععععُر   َِ انعععععععععد ِْر تُ ٙ  بٓعععععععععا  عععععععععٙ َ عععععععععان  إنععععععععع

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 إ ا نععععععععععععى تكععععععععععععٍ إ  ا  ععععععععععععُ ُ يرك ععععععععععععاص    -ٖٕ

  
 با ًععععععععععععععا  ٛهعععععععععععععع ُ انًاعععععععععععععع ر إ  ركٕبٓعععععععععععععع 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ِعظَععععععع ا    -ٕٗ ْٕ ِر َي ْْ نَعععععععُّ  ِعععععععٙ انعععععععد  َٔ  َٚعععععععا َ عععععععا ِ ص 

  
  ٌُ ُر َْٚقظَعععععععععععا ْْ ُْعععععععععععَ   ِعععععععععععٙ ِ عععععععععععَُ    َانعععععععععععد  ٌْ ُك  إِ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 دٔ إ ا نععععععععععى ٚكععععععععععٍ يععععععععععٍ انًععععععععععٕت بعععععععععع   -ٕ٘

  
  ًعععععععععععععععٍ انم ععععععععععععععع  اٌ تمعععععععععععععععٛ  ج اَعععععععععععععععاب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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  غعععععععععععععدت  ٚايُعععععععععععععا ن معععععععععععععدكى  انععععععععععععع    -ٕٙ

  
 بنٛانُٛعععععععععععا بٛاعععععععععععا بكعععععععععععى ٔكاَععععععععععع   عععععععععععٕ ا 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ِّ ان تععععٗ شععععر اص نععععّ   -7ٕ ٍُ  ععععٙ ٔجعععع  ٔ يععععا انح عععع

  
 إ ا نعععععععععععى ٚكعععععععععععٍ  عععععععععععٙ  مهعععععععععععّ ٔ ان   عععععععععععفب 

 
 شبه جملة ׄ      فعلٌة جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 نععععععععععٕ كععععععععععاٌ   ععععععععععع  ععععععععععا  ا   متععععععععععّ   -8ٕ

  
 إٌ انًحععععععععععععععععب نًععععععععععععععععٍ ٚحععععععععععععععععب ي ٛعععععععععععععععع   

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 ٚ عععععععععععععا  ُٙ ان ععععععععععععع ّٛ بكعععععععععععععم  ععععععععععععع     -9ٕ

  
  عععععععععععععععععأكرِ اٌ اكعععععععععععععععععٌٕ نعععععععععععععععععّ ي ٛ عععععععععععععععععا 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
  عععععععععدٚف نعععععععععٛ  ُٚ عععععععععع  ٚعععععععععٕو بعععععععععع س   -ٖٓ

  
  رٚعععععععععععععب يعععععععععععععٍ ععععععععععععععدٔ  عععععععععععععٙ انقٛعععععععععععععاس  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
  ععععععععانٕا :ات ععععععععا نعععععععععع يا يععععععععا  عععععععععأج تٓى   -ٖٔ

  
  َععععععععععٙ ٚكععععععععععٌٕ نُععععععععععاظى انشععععععععععمر انر ٛععععععععععف  ب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٖٕ-    ّْ  إ ا يهععععععععععععععععا نعععععععععععععععى ٚكعععععععععععععععٍ  ا ْ ععععععععععععععع

  
  ّْ   دععععععععععععععععععععععععععععّ  دٔنتعععععععععععععععععععععععععععّ  اْ ععععععععععععععععععععععععععع

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 إ ا كُعععععععععععععَ   ا ر ٘  كعععععععععععععٍ  ا ع ًٚععععععععععععع      -ٖٖ

  
  ععععععععععععععع ٌ   عععععععععععععععاَ  انعععععععععععععععر ٘  ٌ تتعععععععععععععععر  ا ب 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
  عًعععععععععٗ ٚقعععععععععٕ  ب عععععععععٛراص    بعععععععععا نكعععععععععىُ    -ٖٗ

  
ِّ  عععععععععد ضعععععععععم يعععععععععٍ كاَععععععععع  انمًٛعععععععععاٌ    تٓدٚععععععععع

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
  ٛعععععععا  يعععععععٍ نعععععععى تكعععععععٍ ترجعععععععٕ تحٛتعععععععّ   -ٖ٘

  
  ٌُ  نععععععععععععٕ  انععععععععععععدراُْى يععععععععععععا  ٛععععععععععععا  إَ ععععععععععععا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
  عععععععع ٌ ٚععععععععُع  ععععععععدُر ْععععععععاا انٛععععععععِٕو ٔنععععععععٗ   -ٖٙ

  
  ععععععععععععععععععع ٌ  عععععععععععععععععععداص نُعععععععععععععععععععاظرِ  رٚعععععععععععععععععععبُ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     إسمٌةجملة  ׄ     مفرد ׄ  
ٖ7-    ِّ   عععععععععد ٚعععععععععر  انًتعععععععععأَٙ بمععععععععع   اجتععععععععع

  
 ٔ عععععععععععد ٚكعععععععععععٌٕ يعععععععععععٍ انً عععععععععععتم م ان نعععععععععععمُ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٌُ ٕٚيعععععععععاص تًاَيعععععععععّ   -8ٖ  يتعععععععععٗ ٚ هعععععععععم ان ُٛعععععععععا

  
ِّ ٔ ٛععععععععععععععععُر  ٚٓععععععععععععععععدوُ    إ ا كُععععععععععععععععَ  ت ُٛعععععععععععععععع

 
 شبه جملة ׄ      فعلٌةجملة  ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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 ْعععععععععععب انعععععععععععدَٛا تقعععععععععععا  إنٛعععععععععععع ع عععععععععععٕاص    -9ٖ

  
  نعععععععععععععععععععععٛ  ي عععععععععععععععععععععٛر  ا  إنعععععععععععععععععععععٗ جٔالِ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 ت عععععععععٛم عهعععععععععٗ  عععععععععد انظ عععععععععا  َ ٕ عععععععععُا   -ٓٗ

  
 ٔنٛ عععععععععع  عهععععععععععٗ  ٛععععععععععر انظ ععععععععععا  ت ٛ   عععععععععع م 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
َُ نعععععععععععّ  نعععععععععععٛ ص    -ٔٗ  ٔيعععععععععععٍ ٚكعععععععععععٍ انغعععععععععععرا

  
  َِ  ًٚعععععععععععععر بعععععععععععععّ عهعععععععععععععٗ جٛعععععععععععععَ انكععععععععععععع 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 نعععععععععَٛ  يعععععععععٍ يعععععععععاَت  ا عععععععععتراَ  بًٛععععععععع      -ٕٗ

  
ْٛععععععععععععععععععُ  يٛ ععععععععععععععععععُ  ا  ٛععععععععععععععععععا ِ   ععععععععععععععععععا انً  إًَ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٖٗ-    ِّ ُْٛر َععععع    ِّ ُ ععععع  ٍْ  عععععٙ كععععع     ٔنعععععٕ نعععععى ٚكععععع

  
  ّْ  ن عععععععععععععععععا  بٓعععععععععععععععععا  ْهٛت عععععععععععععععععِف  َ  عععععععععععععععععا هُ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 ٔكعععععععععى  انعععععععععب نه ٛعععععععععر نعععععععععٛ  ٚ عععععععععٛ ُّ   -ٗٗ

  
عععععععععععٕ يرٚ ُعععععععععععّ  ْْ  ٔكعععععععععععى  عععععععععععا ب نه ٛعععععععععععر ٔ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
    ار ٚعععا  عععا  ٙ بمعععد انًعععٕت  َععع  ت عععكُٓا   -٘ٗ

  
 إ  انتعععععععععععععععٙ كُععععععععععععععع  با عًعععععععععععععععال باَٛٓعععععععععععععععا 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2571نهتدرٚب اإلنكترَٔٙ ٔانتأكد يٍ اإلجابات اضغط عهٗ انرابط  ) 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة: - 2س

 : الفعالن فً الجملة  .....أكثر الناس إٌماناا وعلماا .   تصرمع هللا  كن  -1

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ       تامان ׄ  

 حكم اقتران الخبر بأن  هو: ....".  " بدأ الطالب ٌنصتون إلى شرح المدرس   - 2

 ٌكثرׄ        ٌقل ׄ       ممتنع ׄ         واجب ׄ  

 خبر الفعل الناسخ :.... " .ولو سئل الناُس التراب ألوشكوا       إذا قٌل هاتوا أن ٌَملُّوا وٌمنعوا "  -3

 اٌمنعوׄ      ٌَملُّوا أنׄ                قٌلׄ        هاتوا ׄ  

 الفعالن فً الجملة  : ...... أعبد الناس ". تكنالمحارم  اتق"  - 4

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ        تامان ׄ  

ًَ بِاْلَفْتِح ".   -5 أْتِ ٌَ ُ أَن   حكم اقتران الخبر بأن  هو: .....قال تعالى : "  َفَعَسى هللاَّ

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ      ممتنع ׄ     واجب ׄ  

https://dardery.site/archives/2571


  

 

العربيالنحو تايلوس في   

 تاٚهٕس 11

 تاٚهٕس

 للتواصل واتس 01156008819

 الجملة بعد دخول" كان" تكون على هذه الهٌئة.....المشروعان المنفذان مصممان بعبقرٌة." " -6

ׄ    مصممان بعبقرٌة ذٌنالمشروعان المنفكان   ׄ    .بعبقرٌة ٌنالمشروعان المنفذان مصممكان  .

ׄ    ٌن مصممان بعبقرٌةذالمنف ٌنكان المشروع  ׄ    بعبقرٌة. المنفذان مصممٌن ٌن المشروعكان  .

 خبر الفعل الناسخ : ..... "لم ٌكِن الرجل العجوز ٌمشً فً الحدٌقة"  – 7

 .فً الحدٌقة ׄ            ٌمشً ׄ     العجوز ׄ          الرجل ׄ   

 الفعالن فً الجملة  : ...... ٌتساءلونالناس  ما انفك - 8

   األول ناقص والثانً تامׄ          األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ     تامان ׄ  

 كل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  : -9

 صار الجو حارا ׄ   إذا كان الغُد سأزورك ׄ    ما أنفك للقانون حماته ׄ      ما برح المعلم بٌن طالبه . ׄ  

 خبر الفعل الناسخ بببببب"مازالت المنافسة التجارٌة شرسة بٌن دول العالم "  -19

 بٌن ׄ     شرسة  ׄ     التجارٌة ׄ           المنافسة ׄ  

 : الفعالن فً الجملة  ....الماء ٌكونالزرع حٌث  ٌنبت - 11

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ           تامان ׄ  

 : األفعال التالٌة تأتً تامة ما عدا -12

 بات ׄ     مابرح ׄ      صار ׄ              .ما فتئ  ׄ  

  الشروعمن أفعال  "" بـ " فعلإنالجملة بعد استبدال "..."ٌستعدون لمواجهة الصعاب  المصرٌٌن إن" -13

  لمواجهة الصعاب. االمصرٌون  ٌستعدو أخذ ׄ       ٌستعدون لمواجهة الصعاب. ون المصرٌكاد  ׄ   

 الصعاب. لمواجهة نالمصرٌون  ٌستعدو أخذ ׄ      لمواجهة الصعاب. اٌستعدوون أن المصرٌأخذ  ׄ   

ِة  تعالى قال -14 ِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ  خبر الفعل الناسخ : .....‘ "َوَطِفَقا 

ْخِصَفانِ  ׄ   ِهَماׄ          ٌَ ٌْ ةِ ׄ     ِمن َوَرقِ ׄ       َعلَ  اْلَجنَّ

 : الفعالن فً الجملة  المطر.. . فكانالسماء بالغٌوم  تلبدت - 15

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ      ناقصانׄ           تامان ׄ  

 ": الرجاء" بـ " فعل من أفعال  إنالجملة بعد استبدال ".."  :" إن المؤمنٌن مدركون قٌمة العمل " – 16 

 ٌدركون قٌمة العملأن  المؤمنون  عسى ׄ      قٌمة العمل. أن ٌدركوا ونالمؤمنأوشك  ׄ  

 المؤمنون ٌدركون قٌمة العمل كاد  ׄ     قٌمة العمل. ٌدركوا ون أن المؤمنعسى  ׄ  

 خبر الفعل الناسخ :..... لٌس فٌنا عٌٌن تنام والقدس أسٌرة بٌد االحتالل""  -17

 أسٌرة ׄ      .نائم ׄ       عٌنٌ  ׄ          فٌنا. ׄ  



  

 

العربيالنحو تايلوس في   

 تاٚهٕس 12

 تاٚهٕس

 للتواصل واتس 01156008819

 ما عدا  : تامكل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل  -18

ِ َتِصٌُر األُمورُ ׄ     ما انفك الناس ٌتساءلون ׄ     النعم ال تدوم ׄ     ... لوال هللاُ لما كنا ׄ    أاَل إِلَى هللاَّ

 : الجملة بعد استبدال "لعل" بـ " فعل من أفعال  الرجاء " تكون ...." لعل أخاك مهتم بدروسه   .  "  -19

   أوشك أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ        بدروسه   . امهتم وكأخ عسى  ׄ  

 عسى أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ       بدروسه   . ٌك أن ٌهتمأخ عسى  ׄ  

ِهَما ِمن َوَرِق   -29 ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ ِة ".قال تعالى : " َوَطفَِقا   حكم اقتران الخبر بأن  هو:  ....اْلَجنَّ

 ٌكثرׄ      ٌقل ׄ     ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 بعد استبدال الفعل الناسخ بفعل من أفعال الشروع تكون الجملة:..... ."اخلولقت األرض أن تنبت" -21

 األرض تنبتطفقت  ׄ     األرض أن تنبت أخذت ׄ       األرض أن تنبتعسى ׄ      األرض أن تنبت كادت ׄ  

 الفعالن فً الجملة  : ....." برحهالجندي فً مكانه وما  بقً"  -22

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : ببببب " صار للعلم أثره فى كل ألوان النشاط البشرى "-23

 النشاط. ׄ          فى كل. ׄ           أثره. ׄ       للعلم. ׄ  

ْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ".   -24 ٌَ َكاُد اْلَبْرُق  ٌَ  حكم اقتران الخبر بأن  هو: .....قال تعالى : "  

 ٌكثرׄ        ٌقل ׄ           ممتنع ׄ      واجب ׄ  

 األفعال التالٌة تأتً تامة ما عدا:  - 25

 .ما برح ׄ     مازال ׄ     مادام  ׄ        ما انفك ׄ  

 الجملة بعد دخول" مازال"  تكون على هذه الهٌئة:...." المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرون "-26

 لدٌنهم كثٌرون ٌنالمخلصٌن المسلممازال  ׄ       المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرونمازال   ׄ  

 . نٌلدٌنهم كثٌرون المخلص ونمازال المسلمׄ       نٌن لدٌنهم كثٌرٌمازال المسلمون المخلص  ׄ  

ْرَحَمُكْم ".  -27 ٌَ ُكْم أَن   حكم اقتران الخبر بأن  هو:  .....قال تعالى : "  َعَسٰى َربُّ

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ     ممتنع ׄ     واجب ׄ  

 بعد حذف الفعل تكون الجملة:....... ."كان أبوك ذا منصب " -28

 رفٌع منصب ذوك باأ ׄ   ك ذا منصب رفٌعباأ ׄ         منصب رفٌع وأبوك ذ ׄ   أبوك ذا منصب رفٌع ׄ  

 األفعال التالٌة تأتً تامة ما عدا - 29

 لٌس ׄ      صار ׄ      أصبح ׄ                 كان  ׄ  

 



  

 

العربيالنحو تايلوس في   

 تاٚهٕس 13

 تاٚهٕس

 للتواصل واتس 01156008819

 الفعالن فً الجملة  : .......أصبحناحتى  سرنا – 39

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ     ناقصان ׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ :  ......" العقبِة جاهزٌن للسفرأصبح المسافرون إلى "  -31

 للسفرِ  ׄ      جاهزٌن ׄ     إلى العقبة ׄ      المسافرون ׄ  

 كل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  : -32

 لن أبرح وطنى ابدا  ׄ    ما فتأت الحٌاة تتطور  ׄ     ألٌس هللا بأحكم الحاكمٌن ؟. ׄ   صار الوقت ربٌعـا.  ׄ  

ْذَهُب بِاأْلَْبَصاِر ".   -33 ٌَ َكاُد َسَنا َبْرقِِه  ٌَ  حكم اقتران الخبر بأن  هو: ......قال تعالى : "  

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ      ممتنع ׄ      واجب ׄ  

 " أوشكنا أن  نحقق أحالمنا" . اسم أوشك هو: -34

 أحالمناׄ     نا " الفاعلٌن ׄ    المصدر المؤول"أن نحقق" ׄ       ضمٌر مستتر ׄ  

 إعراب كلمة " المظلوم " هنا هو:  ........" أخذ المظلوم حقه أمام القاضً"-35

 خبر أوشك ׄ       اسم أوشك ׄ     مفعول به ׄ     فاعل ׄ  

 ........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطأ: كان مدرسٌن المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌر -36

  المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌركان مدرسون  ׄ      ن لدى المدٌر وكان مدرسً المدرسة مجتمع ׄ  

   كان مدرسو المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌر ׄ      ن لدى المدٌر والمدرسة مجتمع وكان مدرس ׄ  

 طفق الموظفٌن  ٌباشروا أعمالهم........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطأ: – 37

 طفق الموظفٌن أن ٌباشروا أعمالهم ׄ      طفق الموظفٌن  ٌباشرون أعمالهم ׄ  

 طفق الموظفون  ٌباشرون  أعمالهم ׄ      الموظفوٌن  ٌباشروا أعمالهم طفق ׄ  

 أوشك  المسافرون  أن ٌغادرون -38

 أوشك  المسافرٌن  أن ٌغادرون ׄ       اأوشك  المسافرون  أن ٌغادرو ׄ  

 أوشك  المسافرون  أن ٌغادرون ׄ       ان  أن ٌغادروٌأوشك  المسافر ׄ  

 ياتعععععععع  يٛععععععععٕل بُععععععععٙ  يٛعععععععع  كهٓ     عععععععع ا   -9ٖ

  
 بي ععععععع ص ٔظعععععععم ان عععععععر  ٔا ع              ععععععع راَ 

 
 :  البٌتالفعالن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  
   ر ععععععع  يععععععععٍ يه ععععععععٙ جًٛعععععععع  يراك ععععععععٙ      -ٓٗ

  
 باٌ انٓعععععععععععععععٕٖ اٌ   ٚكعععععععععععععععٌٕ إٚ        ععععععععععععععع اَ 

 
 :  البٌتالفعالن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2571نهتدرٚب اإلنكترَٔٙ ٔانتأكد يٍ اإلجابات اضغط عهٗ انرابط  ) 
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