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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". -

 :عًم هذِ األفعال 
 األفعال بالدخول على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى " اسم كان وأخواتها "و تنصب الخبر تختص هذه -
ةا َواِحَدةا". -وٌسمى " خبر كان وأخواتها " ، مثال:    اُس أُمَّ  قال تعالى: "َكاَن النَّ

: خبر كان منصوب وع      المة نصبه الفتحة الظاهرة.الناُس: اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة    أمــــةا

 - يا يعًُ أفعال َاسخة؟ 
 ناسخة من " نسخ الشًء إذا غٌره"، وكان وأخواتها ناسخة ألنها تغٌر حكم المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها، 

 وتنصب الخبر خبرا لها.

 يا يعًُ أفعال َاقصة؟ 
 ائما للمنصوب ، أو ألنها تدل على الزمن دون الحدث ناقصة ألن معناها ال ٌتم باالسم المرفوع فقط ولكنها تحتاج د

 ومن خصائص الفعل أن ٌدل على االثنٌن معا.

 - :شزوط عًم كاٌ وأخىاتها 
 تقسم كان وأخواتها إلى ثالثة أقسام:

 األول: أفعال تعمل دون أي شرط وهً ثمانٌة أفعال:"كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس". -2
 ال ال تعمل إال إذا سبقها النفً أو النهً وهً أربعة أفعال: " زال، برح، فتًء، انفك".الثانً: أفع -0
 الثالث: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها "مــــا" المصدرٌة وهو فعل واحد: "دام" -7

 :يعاَي هذِ األفعال 
كون االتصاف على وجه الدوام، قال كان: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً الماضً، مثل: كان الجو صحوا. وربما ٌ -2

 تعالى: "وكان هللا غفورا رحٌما"، وتأتً كان بمعنى "صار" "وفتحت السماء فكانت أبوابا".
 أمسى: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً المساء، مثل: أمسى الطائر عائدا إلى عشه. وقد تأتً بمعنى صار. -0
 خبر فً الصباح، مثل: أصبح العامل نشٌطا. وقد تأتً بمعنى صار.أصبح: ومعناها اتصاف المخبر عنه بال -7
 أضحى: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً الضحى، مثل: أضحى النسٌم علٌال. وقد تأتً بمعنى صار. -4
مثل:     ظل: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً النهار، مثل: ظل الزارع نشٌطا فً حقله. وقد تأتً بمعنى صار،    -1

 "ظل وجهه مسودا وهو كظٌم".
 بات: ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فً اللٌل، مثل: بات الجندي ٌقظا. -6
 صار: وتدل على التحوٌل واالنتقال، مثل: صار الجو صحٌحا. -3
 لٌس: وتدل على النفً، مثل: لٌس الكسل محبوبا. -8

 عال األربعة السابقة هو االستمرار، ما انفك الخٌر محبوبا." زال، برح، فتًء، انفك" معنى األف20، 22، 0،22
 دام: وهً تفٌد استمرار المعنى مدة ثبوت معنى خبرها السمها، مثل: ٌفٌد النوم ما دام المرء متعبا. -27

 - كاٌ وأخىاتها يٍ حيث انتصزف وانجًىد 
 تنقسم إلى ثالثة أقسام:

 ضً، والمضارع، واألمر، والمصدر، والمشتق وهً سبعة أفعال: تام التصرف، أفعال تأتً فً صورة الما : األول
 " كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار.

 ناقص التصرف ،أفعال تأتً فً الماضً والمضارع فقط وهً أربعة أفعال: "زال، برح، فتئ، انفك". : الثانً
 ." لٌس، دام"  : أفعال جامدة غٌر متصرفة تالزم صورة الماضً فقط وهما فعالن: الثالث

 

  



 

0202/ 0202 الثانوي األول الصف                                                                               )الترم األول(فً النحو تاٌلوس
    

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 22213771212        
2 

 - صىراسى كاٌ وأخىاتها 
 ٌأتً على ثالث صور وهً:

 اسما ظاهرا، مثل: أصبحت الفتاة متفوقة. -2
 ضمٌرا متصال، مثل: كنُت من المتفوقٌن. -0
 مسجونا.× ضمٌرا مستترا، مثل: العالم صار  -7

 - أَىاع خبز كاٌ وأخىاتها 
 لمصرٌون ماهرٌن.مفرد: ما لٌس جملة وال شبه جملة، مثل: أصبح ا -2
 خبر جملة:  -0
 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. -   
 لٌس بٌن العرب خالفات.  -جار ومجرور أو ظرف: أصبح الحق فً مكانة عالٌة خبر شبه الجملة: وٌشتمل على -7

  س: هم يتقذو خبز )كاٌ( عهً اسًها؟ 
 مثل: كان فً الفصل طالب نابهون. )طالب( اسم كان.،  نعم إذا كان الخبر شبه جملة

  كاٌ انتاية وأخىاتها 
ا( هً التً تكتفً بمرفوعها االسم وال تحتاج -معنى كان التامة:  للخبر المنصوب،وٌعرب االسم بعدها )فاعال مرفوعا

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

 قال هللا تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة".              ) كان بمعنى وجد( -
 ى: "فسبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون". ) تمسً:تدخل فً المساء، تصبح:تدخل فً الصباح( قال هللا تعال -
 ) تبٌت: بمعنى تدخل فً اللٌل(   بات الضٌف فلما أصبح الصباح رحل.    -
 ) بمعنى ٌدخل فً الضحى(  أضحى المسلمون ٌوم العٌد.                 -
 ى بقى أو طال(.)ظل: بمعن     طلع النهار وظل الحر. -
 )بمعنى ترجع وتعود(            إلى هللا تصٌر األمور.           -
 قال هللا تعالى: "خالدٌن فٌها ما دامت السماوات واألرض".       )دام: بمعنى بقى ( -
 "لقد برَح الخفاُء". برح هنا معناها زال وانكشف، والخفاء: تعرب فاعالا  -
 معناها تترك والفاعل ضمٌر مستتر، مكانك: مفعول به. "ال تبرح مكانك" تبرح هنا -
 "انفكت العقدة ". انفك هنا معناها ُحلَّت، والعقدة: تعرب فاعال. وهكذا -

 فً األمثلة السابقة نجد أن:
 هذه األفعال المذكورة كلها )تامة( أي أنـها تكتفً بمرفوعها وٌعرب )فاعال( ولٌس اسمها.  -2
 تغٌر معناها نجد هذه األفعال قد  -0

 :تأتي األفعال: )ليس، ما زال، ما فتئ( ناقصة فقط وال تأتي تامة أبدا. -األفعال انتي ال تأتي تاية 

  : يالحظات يهًة 
 الفعل " زال " مضارعه الناسخ الناقص هو "ٌزال"، فإذا جاء "ٌزول، أو ٌزٌل" ٌكون تاما ٌرفع الفاعل وال عالقة  -2

َماَواِت َواأْلَْرَض أَن َتُزواَل".. فعل تام وألف االثنٌن فاعل.قال تعالى:"إِ  له بالنواسخ، ٌُْمِسُك السَّ  َ  نَّ هللاَّ
 أداة شرط...(. –حٌث  –حٌثما  –حٌن  –غالبا فً االمتحان تأتً كان التامة بعد: أٌنما  -0
اتها ؛ ألنها فً األصل جملة اسمٌة ما ٌنطبق على المبتدأ والخبر من حٌث التقدٌم والتأخٌر ، ٌنطبق على جملة كان وأخو -7 

 مكونة من مبتدأ وخبر.
ض عنها بشًء : وذلك بعد " إِْن " و" لَْو " الشرطٌتٌن . -4    ٌَُعوَّ  تحذف " كان " مع اسمها وٌبقى الخبر وال 

 مثال بعد " إن " : الناس مجزٌون بأعمالهم ، إن خٌراا فخٌر ، و إن شراا فشر . 
 ن عملهم خٌراا فجزاؤهم خٌر ، و إن كان عملهم شراا فجزاؤهم شر . أي : إن كا            

 مثال بعد " لو " : ) تقبل النصح ولو مراا ( .أي و لو كان النصح مراا .
 تأتً كان زائدة بٌن )ما( و)فعل التعجب( ، مثل : ما كان أجملها ! - 1   
هذه األخبار منفٌة. والغرض من الزٌادة هً توكٌد المعنى  تزاد )الباء( فً أخبار بعض األفعال الناقصة، إذا كانت -6   

 وتقوٌته ومن هذه المواقع: زٌادتها فً خبر لٌس مثل: لٌَس الحقُّ بضائٍِع = لٌس الحقُّ ضائعاا 
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 َبَدأ (. -أََخَذ  -َهْلَهلَ  -َعلََق  -َهبَّ  -َجَعل -َطفِق  -أَْنَشأ  -اْخلَْولَق  -َحَرى  -َعَسى -أَْوَشك  -َكَرب  -) كاَد  

 كاد وأخواتها : أفعال ناقصة ناسخة تعمل عمل كان فتدخل على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى اسمها ، و تكون 
 الجملة الفعلٌة بعدها فً محل نصب خبرها .

 أقساو كاد وأخىاتها 
 تقسم كاد وأخواتها من حٌث المعنى إلى ثالثة أقسام:

 : التً تدل على قرب وقوع الخبر وهً: )أوشك، كاد، كرب( ، مثل:أوشك المرٌض أن ٌبرأ.أوال: أفعال المقاربة -
 ثانٌا: أفعال الرجاء: التً تدل على رجاء حدوث الخبر وهً: )عسى، حرى، اخلولق(، مثل: عسى الحق أن ٌنتصر -
 أنشأ. طفق. علق. هب. جعل(ثالثا: أفعال الشروع: التً تدل على الشروع فً وقوع الخبر وهً:)بدأ. أخذ. شرع.  -
 .مثل : طفق القوم ٌغادرون  

 - ٌحكى اقتزاٌ خبز كاد وأخىاتها بأ 
 َحَرى(  ٌكثر اقتران خبرها " بأن " ،  مثل :أوشك العدل أن ٌختفً . -َعَسى  -األفعال) أَْوَشك  - 2
 نتصف . ) أو أن ٌنتصف (.َكَرب( ٌقل اقتران خبرها " بأن " ، مثل :   كاَد النهار ٌ -األفعال )كاَد  - 0
 أفعال الشروع كلها ٌمتنع اقتران خبرها بأن ، مثل : أخذ أحمد ٌذاكر بجد     - 7

 يالحظات يهًة 
 خـبر كاد وأخواتها ال ٌأتً إال جملة فعلٌة فعلها مضارع ، مع ) أْن ( أو بدونها .  - 2
 رع وٌعمل عملهماأوشك( فٌأتً منهما المضا -هذه األفعال كلها جامدة عدا )كاد  -0

 ٌكاد زٌتها ٌضًء . -       ٌوشك اللٌل أن ٌنقضً .             -مثل :   
 عسى وبعض أفعال الشروع قد تأتً  تامة  بمعنى أنها ترفع فاعالا وتنصب مفعوالا  . -7
 أخذ الطالب الكتاب .  -شرع هللا الحق .   -مثل :  

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

 تـــدرٌـــب
 :نوع الخبر للفعل الناسخ فً األبٌات التالٌة من بٌن البدائل المتاحةحدد  – 2س

  ّحععععععععععع٘ اىععععععععععععَا   ٗ  ّاٝعععععععععععا    ٗزٝععععععععععع   عععععععععععثا    اىشععععععععععععععؼس ىٞععععععععععععععـط حَاٍععععععععععععععـاخ  ّععععععععععععععـ ٞسٕا   -ٔ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ََْعععععععععععععِ ُد اأَلْ  ععععععععععععٚ ػيععععععععععععٚ   -ٕ عععععععععععٞا    ٗذَُق٘هُ:تععععععععععععاَخ اْى ْشعععععععععععِل اى   َ َيعععععععععععْد َ َ  ذُٖعععععععععععا َٗ ّْ  عِ ٍٗعععععععععععا ا
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـُ ُجْسُحعععععععععععُٔ فعععععععععععـٜ ُأْذِّعععععععععععـٖا   -ٖ ََٝظعععععععععععوج َْٝ عععععععععععُس  َحر ععععععععععععععععععـٚ ُٝععععععععععععععععععـثاِدَز تاىععععععععععععععععععد ٗاِ  ُأظععععععععععععععععععـاذُٖا     َٗ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  فعععععععععععععع  يٞععععععععععععععَس فععععععععععععععٜ ٗد  ٝ ععععععععععععععُٜ  ذنيج ععععععععععععععا    ح    إذا ىععععععععععععٌ ٝنععععععععععععِ  عععععععععععع ٘ اىعععععععععععع٘داد  ثٞؼعععععععععععع   -ٗ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  ػيعععععععععععٚ اىؼ عععععععععععـ٘ز   فععععععععععع ّٜ أزفععععععععععع  اىْععععععععععععثا    إُ معععععععاُ ٍععععععععِ ذتحععععععع٘ا اىرععععععععازٝ  ٕعععععععٌ ّعععععععععثٜ   -٘
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٌُ تاى ٞععععععععععععععععاِه ػعععععععععععععععع٘اىَِٜ       -ٙ   ٍعععععععععععععا حٞيعععععععععععععُح اىَ ععععععععععععع س   ٞعععععععععععععُس يٞاىعععععععععععععِٔ     أظععععععععععععععععوُ َأزظعععععععععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

عععععععععععععععـٖا   -3 ٜ  َُٝحـ ج ْ ثِعععععععععععععععـ ْؼعععععععععععععععـساُ  اى ٍِ ععععععععععععععععععععععععـ   أ   ذ ععععععععععععععععععععععععـ٘هَ ِظععععععععععععععععععععععععـْاذُٖا     ٍعععععععععععععععا شاهَ  ظ  َ٘  ٍُرَ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

َََسج    ْة ٝععععععععععا ػْرععععععععععسج     َمْ نِععععععععععو دٍَ٘ػععععععععععَل ٗاّعععععععععععحِ    -1 ٍُعععععععععععععععععرؼ ُُ ػثيععععععععععععععععَح أ ععععععععععععععععثَحْد    فؼٞعععععععععععععععع٘
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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ِ  إذا ٍععععععععععععععععا مْععععععععععععععععد ٍقرععععععععععععععععدزا     -0 ًِ       ذظيَعععععععععععععععع ْ عععععععععععععَد ٍَْسذَؼُعععععععععععععُٔ ُْٝ ِ عععععععععععععٜ إىعععععععععععععٚ اى  ٌُ   َفعععععععععععععاىُظْي
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ساُب اْىُقععععععععععْدضِ َْٝعععععععععععَ هُ ُأٍ رععععععععععـَٜأْضععععععععععحٚ ذُعععععععععع   -ٓٔ
  

َ عععععععععععععععععـُٔ زاٝاذُٖعععععععععععععععععا    ْ٘ ٌَ   ذَُسْفعععععععععععععععععـسُِ  َف  ىِععععععععععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٔٔ-    ِْ ٌْ ٝنعععععععععع ٌ  اذا ٕعععععععععع٘ َىعععععععععع   حعععععععععععععععععسا   ٖععععععععععععععععع٘زا  ماىشعععععععععععععععععؼاعِ اىٖعععععععععععععععععادٛ      يٞععععععععععس فععععععععععٜ  يعععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 أزٙ أي٘ٝعععععععععععععععععععل اىثعععععععععععععععععععا ِٞٞ ميَٖٞعععععععععععععععععععا   -ٕٔ
  

  ٝنّ٘ععععععععععععععاُ ىاحععععععععععععععصاُ أٗزٙ ٍععععععععععععععِ اىصّععععععععععععععد   
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  ىَععععععععععععا ازذحيععععععععععععـد ػععععععععععععـِ اى ٞحععععععععععععـا  ٍ رستععععععععععععا    ٕعععععععععـرٛ اىثعاذعععععععععـِٞ ماّعععععععععد تعععععععععِٞ أٍرؼرعععععععععٜ   -ٖٔ
 

 يحشثٔ جَ ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ًِ َفاِ ععععععععثِس إِىععععععععٚ َ ععععععععد         -ٗٔ إُِ ضععععععععاَ  زِشُ  اىَٞعععععععع٘ ََّنثعععععععععععععاخِ اىعععععععععععععَدٕسِ َػْعععععععععععععَل ذَعععععععععععععصٗهُ     َٗ   َػععععععععععععععٚ 
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُْ ٝقععععععععععععع٘هَ ِػعععععععععععععداذُٖا   -٘ٔ َِ اْىَ ٖاَىعععععععععععععـحِ َأ ععععععععععععع ٍِ ْ  ععععععععععععاِد َحٞاذُٖععععععععععععا     ٗ ْشععععععععععععِل اى َٗ  َأْضععععععععععععَحْد ػيععععععععععععٚ 
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     إسمٌةجملة  ׄ     مفرد ׄ  

َىعععععععععععععععَد تِ اىِععععععععععععععةِ اىَشععععععععععععععَٖ٘اخِ َحرّععععععععععععععٚ   -ٙٔ اِحرِعععععععععععععععععععععاتا    َٗ َٗ ِ  َ ععععععععععععععععععععثسا     ذُِؼععععععععععععععععععععد  َىُٖعععععععععععععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِْ أ ٘اُىععععععععععععععععُٔ     -3ٔ ٌُ ىععععععععععععععععٌ ذنعععععععععععععععع    ثععععععععععععععَو اى ِؼععععععععععععععاِه فقُ٘ىععععععععععععععٔ ىععععععععععععععِ ٝ َععععععععععععععسا    ٗإِذا اىَؼيعععععععععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     ة إسمٌةجمل ׄ     مفرد ׄ  

َُ َػاىَِعععععععععععععا     -1ٔ ُْ معععععععععععععا ًِ إ ُ  َ ععععععععععععع َٞس اىَقععععععععععععع٘   َمثٞععععععععععععععععععععععععَس إَذا ُزد ْخ إىٞععععععععععععععععععععععععِٔ اىََحافِععععععععععععععععععععععععوُ     ٗإ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُِ َْٝسػعععععععععععععـٚ ُأٍ رعععععععععععععـٜ   -0ٔ ْ٘ ًَ َزبج اْىَنععععععععععععع َِ اْىَحَاَ ععععععععععععععععـحِ أُ ُٝععععععععععععععععسادَ     ٍعععععععععععععا دا عععععععععععععععع َِ  ٍََاذُععععععععععععععععـٖا  َف
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٌَ ذ ععععععععععععة        -ٕٓ   ٗٝ معععععععععععععععععععوُ تؼ عععععععععععععععععععْا تؼ عععععععععععععععععععا  ػٞاّعععععععععععععععععععا    ٗىععععععععععععَٞط اىععععععععععععر ُة ٝ مععععععععععععوُ ىحعععععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  ٍعععععععععععععععا أحقعععععععععععععععَسٓػثعععععععععععععععدا  ذىعععععععععععععععٞ   أظععععععععععععععع٘دا      ٝععععععععععا فععععععععععازَض اىثٞععععععععععداِ    ِ ععععععععععسَخ فسٝعععععععععععح            -ٕٔ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ج     -ٕٕ ٍَعععععععععس  ِِ اىرعععععععععٜ مْعععععععععَد  َٜ تعععععععععاىؼَْٞ ََعععععععععِ ىععععععععع ظعععععععععععُس     ف ْْ ٜ  تٖعععععععععععا فعععععععععععٜ َظعععععععععععاىِو اىعععععععععععد ٕسِ ذُ  إىععععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  افَعععععععععععععععععا حٞيعععععععععععععععععُح اىَ ععععععععععععععععع س إ  زم٘تٖععععععععععععععععع    إذا ىعععععععععععععععٌ ذنعععععععععععععععِ إ  األظعععععععععععععععُْح ٍسمثعععععععععععععععا     -ٖٕ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِػَظعععععععععحَ    -ٕٗ ْ٘ ٍَ سِ  ْٕ َىعععععععععُٔ فِعععععععععٜ اىعععععععععد  َٗ ُُ     َٝعععععععععا َ عععععععععافِ    ُس َْٝقَظعععععععععععععا ْٕ َْح  َفاىعععععععععععععد  عععععععععععععَد فِعععععععععععععٜ ِظععععععععععععع ْْ ُْ ُم ِ  إ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  فَععععععععععععععععععِ اىؼ ععععععععععععععععععص اُ ذؼععععععععععععععععععٞ  جثاّععععععععععععععععععا    دٗ إذا ىعععععععععععععٌ ٝنعععععععععععععِ ٍعععععععععععععِ اىَععععععععععععع٘خ تععععععععععععع   -ٕ٘
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍَععععععععِ تععععععععاَخ حاِظععععععععدا     -ٕٙ  ٌِ ٌُ َإٔععععععععِو اىُظيعععععععع َأظَيعععععععع عععععععععععععععةُ     َٗ َّؼَا ِعععععععععععععععِٔ َٝرََقي  ََعععععععععععععععِ تعععععععععععععععاَخ فعععععععععععععععٜ  ِ   ى
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُِ فععععععٜ ٗجععععععِٔ اى رععععععٚ شععععععسفا  ىععععععٔ   -3ٕ   إذا ىعععععععععععععٌ ٝنعععععععععععععِ فعععععععععععععٜ فؼيعععععععععععععٔ ٗ اى   عععععععععععععو    ٗ ٍععععععا اىحععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     ة إسمٌةجمل ׄ     مفرد ׄ  
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 إُ اىَحعععععععععععععععععععة ىَعععععععععععععععععععِ ٝحعععععععععععععععععععة ٍ ٞعععععععععععععععععععغ     ىعععععععععععع٘ مععععععععععععاُ حثععععععععععععل  ععععععععععععاد ا أل ؼرععععععععععععٔ   -1ٕ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 فعععععععععععععععععععع مسٓ اُ امععععععععععععععععععععُ٘ ىععععععععععععععععععععٔ ٍ ٞثععععععععععععععععععععا    ٝ ععععععععععععععععا ثْٜ اىععععععععععععععععع ٞٔ تنععععععععععععععععو  ععععععععععععععععث    -0ٕ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  سٝعععععععععععععععة ٍعععععععععععععععِ ػعععععععععععععععدٗ فعععععععععععععععٜ اىقٞعععععععععععععععاض      ععععععععععععدٝو ىععععععععععععٞط ْٝ ععععععععععععغ ٝععععععععععععً٘ تعععععععععععع ض   -ٖٓ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 أّععععععععععععٜ ٝنععععععععععععُ٘ ىْععععععععععععاظٌ اىشععععععععععععؼس اىس ٞععععععععععععو        عععععععععععاى٘ا :اذ عععععععععععر ىعععععععععععل يادٍعععععععععععا فععععععععععع جثرٌٖ   -ٖٔ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 إثعععععععععععععععععععععععععععععععْٔ فدػعععععععععععععععععععععععععععععععٔ فدٗىرعععععععععععععععععععععععععععععععٔ ذ    إذا ٍيععععععععععععععععععَل ىععععععععععععععععععٌ ٝنععععععععععععععععععِ ذا ٕثععععععععععععععععععْٔ    -ٕٖ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  فعععععععععععععععععع ُ فعععععععععععععععععععاَد اىععععععععععععععععععسأٛ أُ ذرععععععععععععععععععسددا     إذا مْعععععععععععععععععَد ذا زأٛ فنعععععععععععععععععِ ذا ػصَٝعععععععععععععععععح     -ٖٖ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٗ-    ٌُ   عععععععععععد ضعععععععععععو ٍعععععععععععِ ماّعععععععععععد اىؼَٞعععععععععععاُ ذٖدٝعععععععععععِٔ     أػَععععععععععععٚ ٝقعععععععععععع٘د ت ععععععععععععٞسا    أتععععععععععععا ىنعععععععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُُ     حٞعععععععععاك ٍعععععععععِ ىعععععععععٌ ذنعععععععععِ ذسجععععععععع٘ ذحٞرعععععععععٔ   -ٖ٘ ٌُ ٍععععععععععععععا حٞععععععععععععععاك إّعععععععععععععععا  ىعععععععععععععع٘  اىععععععععععععععدزإ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ًِ ٗىععععععععععٚ   -ٖٙ  فعععععععععععععععععععععع ُ  ععععععععععععععععععععععدا  ىْععععععععععععععععععععععاظسٓ  سٝععععععععععععععععععععععةُ     فعععععععععع ُ ٝععععععععععُل  ععععععععععدُز ٕععععععععععرا اىٞعععععععععع٘
 

 شثٔ جَيح ׄ      ٌةجملة فعل ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٗ عععععععععععععد ٝنعععععععععععععُ٘ ٍعععععععععععععِ اىَععععععععععععععرؼ و اىصىعععععععععععععوُ      عععععععععععد ٝعععععععععععسك اىَرععععععععععع ّٜ تؼععععععععععع  حاجرعععععععععععِٔ    -3ٖ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍَععععععععععععٔ   -1ٖ ُُ ٍٝ٘ععععععععععععا  ذَا ًُ     ٍرععععععععععععٚ ٝثيعععععععععععع  اىثْٞععععععععععععا  إذا مْععععععععععععععععععَد ذثْٞعععععععععععععععععععِٔ ٗ ٞععععععععععععععععععُسك ٖٝعععععععععععععععععععد
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 أىعععععععععععععععععععععععععٞط ٍ عععععععععععععععععععععععععٞس ذاك إىعععععععععععععععععععععععععٚ شٗاهِ     ٕعععععععععععععة اىعععععععععععععدّٞا ذقعععععععععععععاد إىٞعععععععععععععل ػ ععععععععععععع٘ا     -0ٖ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٗىٞعععععععععععععد ػيععععععععععععٚ  ٞععععععععععععس اىظثععععععععععععاج ذعٞـــععععععععععععـو    ذععععععععععععٞو ػيعععععععععععٚ حعععععععععععد اىظثعععععععععععاج ّ ٘ظعععععععععععْا   -ٓٗ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 َٝععععععععععععععععس تععععععععععععععععٔ ػيععععععععععععععععٚ جٞععععععععععععععععو اىنعععععععععععععععع بِ     دىعععععععععععععٞ    ٍٗعععععععععععععِ ٝنعععععععععععععِ اى عععععععععععععساُب ىعععععععععععععٔ   -ٔٗ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ّ َععععععععععععععععععععا اىَْٞععععععععععععععععععععُد ٍٞ ععععععععععععععععععععُد األحٞعععععععععععععععععععععا ِ     ىعععععععععععَٞط ٍعععععععععععِ ٍعععععععععععاَخ فاظعععععععععععرساَ  تَٞعععععععععععد     -ٕٗ  إ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِٔ ُ عععععععـُْٞس ّعععععععـ عِٔ    -ٖٗ ِْ فعععععععٜ معععععععـ    ى ععععععععععععععععععععاد تٖععععععععععععععععععععا فْيٞر ععععععععععععععععععععوِ  َ ظععععععععععععععععععععا ُئْ     ٗىععععععع٘ ىعععععععٌ ٝنععععععع
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

عععععععععععععع٘ ٍسٝثُععععععععععععععٔ    ٗمعععععععععععٌ  اىعععععععععععة ىي ٞعععععععععععس ىعععععععععععٞط ٝ عععععععععععٞثُٔ   -ٗٗ ْٕ  ٗمععععععععععععععٌ  ععععععععععععععا ة ىي ٞععععععععععععععس ٗ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 إ  اىرععععععععععععععععععٜ مْععععععععععععععععععد تاألػَععععععععععععععععععاه تاّٖٞععععععععععععععععععا      داز ٝعععععا  عععععاحثٜ تؼعععععد اىَععععع٘خ أّعععععد ذععععععنْٖا   -٘ٗ
 

 شثٔ جَيح ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيردزٝة اإلىنرسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘ غ أحَد دزدٝسٛ ىيردزٝثاخ اإلىنرسّٗٞح  ) 
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 :من بٌن البدائل المتاحة تخٌر الصواب - ٕض

 : الفعالن فً الجملة  أكثر الناس إٌماناا وعلماا .  . تصرمع هللا  كن  -2

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ        تامان ׄ  

 حكم اقتران الخبر بأن  هو: ".  " بدأ الطالب ٌنصتون إلى شرح المدرس   - 0

 ٝن سׄ        ٌقل ׄ      ممتنع ׄ         واجب ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : " .ولو سئل الناُس التراب ألوشكوا       إذا قٌل هاتوا أن ٌَملُّوا وٌمنعوا "  -7

 اٌمنعوׄ      أن ٌَملُّواׄ               قٌلׄ        هاتوا ׄ  

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

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ         تامان ׄ  

ًَ بِاْلَفْتحِ ".   -1 ْأِت ٌَ ُ َأن   حكم اقتران الخبر بأن  هو: قال تعالى : "  َفَعَسى هللاَّ

 ٝن سׄ      ٌقل ׄ      عممتن ׄ     واجب ׄ  

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

ׄ     مصممان بعبقرٌة ذٌنالمشروعان المنفكان   ׄ    .بعبقرٌة ٌنالمشروعان المنفذان مصممكان  .

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

 . خبر الفعل الناسخ : "لم ٌكِن الرجل العجوز ٌمشً فً الحدٌقة"  – 3

 .فً الحدٌقة ׄ            ٌمشً ׄ     العجوز ׄ          الرجل ׄ   

 . الفعالن فً الجملة  : ٌتساءلونالناس  ما انفك - 8

   ص والثانً تاماألول ناقׄ          األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ     تامان ׄ  

 كل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  : -0

 قد ٌصٌر العدو صدٌقـا ׄ   إذا كان الغُد سأزورك ׄ    ما أنفك للقانون حماته ׄ      ما برح المعلم بٌن طالبه . ׄ  

 خبر الفعل الناسخ "مازالت المنافسة التجارٌة شرسة بٌن دول العالم "  -22

 بٌن ׄ     شرسة  ׄ     التجارٌة ׄ           المنافسة ׄ  

 : الفعالن فً الجملة  الماء ٌكونالزرع حٌث  ٌنبت - 22

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ        ناقصانׄ           تامان ׄ  

 : األفعال التالٌة تأتً تامة ما عدا -20

 بات ׄ     مابرح ׄ     صار ׄ              .ما فتئ  ׄ  

 " تكون  : الشروع" بـ " فعل من أفعال  إن." الجملة بعد استبدال "ٌستعدون لمواجهة الصعاب  المصرٌٌن إن" -27

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

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

ِة  تعالى قال -24 هَِما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ٌَْخِصَفاِن َعَل  خبر الفعل الناسخ : ‘ "َوَطِفَقا 

ْخِصَفانِ  ׄ   ِهَماׄ          ٌَ ٌْ ةِ ׄ     ِمن َوَرقِ ׄ      َعلَ  اْلَجنَّ
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 : الفعالن فً الجملة  المطر.. . فكانالسماء بالغٌوم  تلبدت - 21

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ        صانناقׄ           تامان ׄ  

 " تكون  : الرجاء" بـ " فعل من أفعال  إن" الجملة بعد استبدال " :" إن المؤمنٌن مدركون قٌمة العمل " – 26 

 ٌدركون قٌمة العملأن  المؤمنون  عسى ׄ      قٌمة العمل. أن ٌدركوا ونالمؤمنأوشك  ׄ  

 المؤمنون ٌدركون قٌمة العمل كاد  ׄ      قٌمة العمل. ٌدركوا ن أن والمؤمنعسى  ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : والقدس أسٌرة بٌد االحتالل" عٌٌن تناملٌس فٌنا "  -23

 أسٌرة ׄ      .نائم ׄ       عٌنٌ  ׄ          فٌنا. ׄ  

 ما عدا  : تامكل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل  -28

ِ َتِصٌُر األُمورُ ׄ     فك الناس ٌتساءلونما ان ׄ        النعم ال تدوم ׄ     لوال هللاُ لما كنا ... ׄ    أاَل إِلَى هللاَّ

 : " لعل أخاك مهتم بدروسه   .  " الجملة بعد استبدال "لعل" بـ " فعل من أفعال  الرجاء " تكون  -20

   أوشك أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ       بدروسه   . امهتم وكأخ عسى  ׄ  

 عسى أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ       بدروسه   . ٌهتم ٌك أنأخ عسى  ׄ  

ِة ".   -02 هَِما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ٌَْخِصَفاِن َعَل  حكم اقتران الخبر بأن  هو: قال تعالى : " َوَطِفَقا 

 ٝن سׄ      ٌقل ׄ     ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 الشروع تكون الجملة: بعد استبدال الفعل الناسخ بفعل من أفعال ."اخلولقت األرض أن تنبت" -02

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

 . الفعالن فً الجملة  :" برحهالجندي فً مكانه وما  بقً"  -00

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : : " صار للعلم أثره فى كل ألوان النشاط البشرى "-07

 النشاط. ׄ          فى كل. ׄ           أثره. ׄ        للعلم. ׄ  

ٌَْخَطُف َأْبَصاَرُهْم ".   -04 َكاُد اْلَبْرُق  ٌَ  حكم اقتران الخبر بأن  هو: قال تعالى : "  

 ٝن سׄ       ٌقل ׄ           ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 األفعال التالٌة تأتً تامة ما عدا:  - 01

 .ما برح ׄ     مازال ׄ    مادام  ׄ         ما انفك ׄ  

 " الجملة بعد دخول" مازال"  تكون على هذه الهٌئة:المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرون "-06

 لدٌنهم كثٌرون ٌنالمخلصٌن المسلممازال  ׄ       المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرونمازال   ׄ  

 . نٌلدٌنهم كثٌرون المخلص ونمازال المسلمׄ       نٌن لدٌنهم كثٌرٌمازال المسلمون المخلص  ׄ  

ٌَْرَحَمُكْم ".   -03  حكم اقتران الخبر بأن  هو: قال تعالى : "  َعَسٰى َربُُّكْم َأن 

 ٝن سׄ      ٌقل ׄ     ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 ة:بعد حذف الفعل تكون الجمل ."كان أبوك ذا منصب " -08

 منصب رفٌع ذوك باأ ׄ    ك ذا منصب رفٌعباأ ׄ            منصب رفٌع وأبوك ذ ׄ   أبوك ذا منصب رفٌع ׄ  
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 األفعال التالٌة تأتً تامة ما عدا - 00

 لٌس ׄ      صار ׄ      أصبح ׄ                 كان  ׄ  

 . الفعالن فً الجملة  :أصبحناحتى  سرنا – 72

   األول ناقص والثانً تامׄ      الثانً ناقصاألول تام وׄ     ناقصان ׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : " . أصبح المسافرون إلى العقبِة جاهزٌن للسفر"  -72

 للسفرِ  ׄ     جاهزٌن ׄ     إلى العقبة ׄ      المسافرون ׄ  

 كل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  : -70

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

ْبَصاِر ".   -77 ٌَْذَهُب بِاأْلَ ٌََكاُد َسَنا َبْرقِِه   حكم اقتران الخبر بأن  هو: قال تعالى : "  

 ٝن سׄ       ٌقل ׄ      ممتنع ׄ      واجب ׄ  

 " أوشكنا أن  نحقق أحالمنا" . اسم أوشك هو: -74

 أح ٍْاׄ      نا " الفاعلٌن ׄ    المصدر المؤول"أن نحقق" ׄ     ضمٌر مستتر ׄ  

 " أخذ المظلوم حقه أمام القاضً" إعراب كلمة " المظلوم " هنا هو: -71

 يثس أٗشل ׄ      اسم أوشك ׄ     مفعول به ׄ      فاعل ׄ  

 ........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطأ: كان مدرسٌن المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌر -76

  ن المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌركان مدرسو ׄ      ن لدى المدٌر والمدرسة مجتمع كان مدرسً ׄ  

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

 ........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطأ:ٌباشروا أعمالهم الموظفٌن طفق  – 73

 ٌباشروا أعمالهم الموظفٌن أنطفق  ׄ      أعمالهمن ٌباشرو الموظفٌن طفق  ׄ  

 أعمالهم ن ٌباشرو الموظفون طفق  ׄ      ٌباشروا أعمالهم الموظفوٌن طفق  ׄ  

 أن ٌغادرون  المسافرون أوشك  -78

 أن ٌغادرون المسافرٌن أوشك   ׄ       اأوشك  المسافرون  أن ٌغادرو ׄ  

 أن ٌغادرون المسافرون أوشك   ׄ       ان  أن ٌغادروٌأوشك  المسافر ׄ  

  خجالالالالالال  وصالالالالالم انصالالالالالزف واألعررررررررررررررالالالالالرزا     ٍاذعععععععععععد يٞععععععععععع٘ه تْعععععععععععٜ أٍٞعععععععععععح ميٖـــــعععععععععععـا   -0ٖ
 

 :  البٌتالفعالن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

  ال يكالالالالالالالالالالالالالالىٌ  يررررررررالالالالالالالالالالالالالالرا اٌ انهالالالالالالالالالالالالالالىي اٌ     أحس ععععععععععد ٍععععععععععِ يي ععععععععععٜ جَٞععععععععععغ ٍسامثععععععععععٜ      -ٓٗ
 

 :  البٌتالفعالن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 

 ( https://dardery.site  ىيردزٝة اإلىنرسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘ غ أحَد دزدٝسٛ ىيردزٝثاخ اإلىنرسّٗٞح  ) 
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