
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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  الناسخة األفعال

 ولماذا سميت ناسخة ؟  ؟الناسخة األفعال أوالً ـ ما هي

هي : } كان ـ صار ـ ليس ـ أصبح ـ أضحى ـ ظلَّ ـ ما زال ـ  الناسخة األفعال ـ
 . أمَسى ـ بات ـ ما دام {

 . الخبر إعرابوسميت ناسخة ألنها تغير ـ 

 :  مثال ذلك
فمن المالحظ هنا أن نشيٌط خبر المبتدأ نشيطاً ،، الطالُب  ليسالطالُب نشيٌط ..... 

عندما دخلت عليه ليس أصبح ) نشيطاً ( حيث غيرت إعراب الخبر المرفوع إلى 
 . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ( ليس) خبر 

 عناصر جملة كان

 في الصمت   غارقة            المدينة    كانت       مثال : 
   
 

 عل الناقص + خبر الفعل الناقص الفعل الناقص + اسم الف
 : تدريبات 

 بين عناصر جملة كان وأخواتها وفق الجدول : 
    .شاقًّا السفرُ  كان (0

 .بريئين المتهمان يسل (7

ً  العنبُ  صار (3  زبيبا

 .بخير المريضُ  أصبح (4

 .سيئة حالته الطقسُ  أضحى (5

 .يعملون البناؤون ظل (6

 .الجبل فوق الثلج أمسى (2

 خبره اسمه الفعل الناقص  م
0    
7    
3    
4    
5    
6    
2    
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 : تعريف اسم كان وأخواتها
هو في األصل مبتدأ مرفوع ولما تدخل عليه كان أو إحدى أخواتها ترفعه ويصير اسما 

 .لها مرفوعا

كان وأخواتها اسمها تشبيها له بالفاعل وتنصب خبرها تشبيها له بالمفعول  ترفع:تنبيه
 .به

 :أنواع اسم كان وأخواتها
 .جميال الطقسُ  كان:مثال          سما ظاهراا يكون  -1

 .هنا يجب تأخيره) .أنا ما أصبح صائما إال:مثال ضميرا منفصال ويكون -7

  .مريضا لست:مثال    ضميرا متّصال ويكون -3

  .صفة حسنة ليس الكذب:مثال      ضميرا مستترا ويكون -4

 .أنّك مسافر كان في اعتقادي.أن تستشيرني كان واجبا عليك:مثال  مصدرا مؤّوال ويكون-5
 :المات رفع اسم كان وأخواتهاع

 :الظاهرة بالضمة يُرفع1- 

 .ممتعة الرحلةُ  كانت:مثال         إذا كان اسما ظاهرا مفردا- 

 .في قاعة المحاضرات الطالباتُ  كانت:مثال          إذا كان جمعا مؤنثا سالما- 

 .غائبين العّمالُ  كان:مثال                إذا كان جمع تكسير- 

 :بالضمة المقدرة يُرفع2- 

 (للتعذر) بعيدا.  المستشفى ليس:مثال              إذا كان اسما مقصورا- 

 لثقل(لفي المحكمة. )  القاضي أصبح:مثال               إذا كان اسما منقوصا- 

 .نائمين الحارسان بات:مثال         إذا كان مثنى باأللف يُرفع3- 

 .في المزرعة الفالحون ظلّ :مثال   إذا كان جمعا مذكرا سالما بالواو يرفع4- 
               

 
 خبر كان وأخواتها ينصب إذا كان مفردا )كلمة واحدة( مفردا كان أو مثنى أو جمعا.

 أمثلة:
 . )متعبا خبر مفرد(متعبا كان السفر -

https://sites.google.com/site/mihfadha/massadir/3
https://sites.google.com/site/mihfadha/massadir/3
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   خرب مفرد

 . )مريضين خبر مفرد(مريضين أصبح الولدان -
 . )غائبين خبر مفرد(غائبين المعلمون ليس -
 . )نشيطات خبر مفرد(نشيطات صارت التلميذات -

 يقصد بالخبر المفرد اإلفراد في تركيبه )كلمة واحدة( ال في داللته على العدد. تنبيه:
 :عالمات نصب خبر كان وأخواتها

: أضحى مثالالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح اآلخرمفردا كان أو جمع تكسير، -
 .صغارا .لستمبارداً  الجوّ 

ً  :ما زال الماءمثال،مفردا كان أو جمع تكسير اآلخربالياءالفتحة الظاهرة إذا كان معتل  -  .صافيا

:كان لمثامفردا كان أو جمع تكسير،(بسبب التعذّر )الفتحة المقّدرة إذا كان معتل اآلخر باأللف -
 .يتاَمى األرض.ليس هؤالء األطفالعلى  ملقًى الكيس

:ليس ثالمالفتحة المقّدرة إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم بسبب اشتغال المحل بكسرة المناسبة، -
 .أبِي محمد

 ك.أخا :ليس محمدمثالاأللف إذا كان من األسماء الخمسة، -
 .متألمين بات المريضانمثال:الياء إذا كان مثنى، -
 نائمين. سالم،مثال:كان األطفالذكر الياء إذا كان جمع م -
 .غائبات   مثال:ليست التلميذاتالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم، -
 
 

 هو ما ليس مجلة وال شبه مجلة                       

                                     الذي يتكون من ) كلمة واحدة مفردة ( تكون امسا وليس فعال                             
                 .جديدينأصبح الكتابان   -2.                جديداالكتاب أصبح    -1             أمثلة            

  .بارعني  أضحى املهندسون   -4مهذبات .      ظلت البنات    -3                                            

 و ينقسم إىل    ا( خرب مجلة فعلية        ب( خرب مجلة امسية                                  

 . يفيد الناسالعلم  يظل              * خرب مجلة فعلية :     

) كان وأخواتها (أنواع خبر  

خرب مجلة   
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 . يتقنون عملهماملهندسون  أضحى.                       يعمالن جبدالفالحان  أصبح

 . طعمها لذيذالفاكهة  أصبحت:                           خرب مجلة امسية* 
 . عملهم متقنالفالحون  ظل.                         مالبسهما نظيفةالتلميذان  أضحى

 يربطه باملبتدأ  .  دائما يف خرب اجلملة االمسية البد من ضمري يتصل باخلرب   ملحوظة :    

 ( حرف جر + اسم جمرور 1 :إما يكون           خرب شبه مجلة       

 ( ظرف مكان + مضاف إليه  2                                                                     

  فوق الشجرةالطائر  ظل (3                               يف الفصلاملعلم  كان (1   :أمثلة  

 حتت الشجرةالفالحان  أضحى (4                    يف املصنع ما زال( املهندس 2                         

 تدريبات                                                      
 حدد الخبر في كل جملة وبين نوعه  - -1

 *  كان التالميذ في المدرسة .....................................................................................    

 ................................................................................*  أضحي  العامالن المجدان محبوبين .....     

 *  يكون الصوم فريضة على كل المسلمين.....................................................................................    

 ............................................................................*  األسد يظل يأكل اللحوم ....................     

 أكمل كل جملة بما هو مطلوب :  -2
 ...............                ) خبر جملة اسمية ( أصبح الشارع* 

 * تظل الرياضة   ...............               ) خبر مفرد  (

 * صارت األشجار   ............               ) خبر شبه جملة (
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 .             ) خبر جملة فعلية (* صار الكمبيوتر  ...............

    

 

في صيغة الماضي أو األمر أو  الناسخة األفعال س ـ هل هناك فرق في عمل 
 . فرق ( الجواب قطعاً : ) ال    المضارع ؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماضي

 المضارع
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 .ف االسم بالخبر في الزمن الماضي تفيد اتصا كان :

 . لخبر في الصباح بااتصاف االسم  :صبح أ                  بالخبر في المساء . اتصاف االسم  أمسى :

 . لنهار ا: اتصاف االسم بالخبر في ظل     . م بالخبر في الضحى اتصاف االس أضحى :

 لخبر في الليل .م بااتصاف االس بات :             .من صفة إلى صفة  : تحول االسمصار 

  : تفيد االستمرار . ما انفك    .ر : تفيد االستمرا ما برح      ة اتصاف االسم بالخبر . : بيان مد ما دام

 

صبح غزيراً أيتقّدم خبر األفعال الناقصة، عليها، وعلى أسمائها أيضاً، نحو: ]قد   ¨
[. ولكن يستثنى من ذلك ]ليس[ وما يقترن بـ ]ما[ فإن الخبر المطر، وأصبح غزيراً المطر

يتقدَّم على أسمائها فقط، ولكْن ال يتقّدم عليها هي نفسها، فال يقال مثاًل: ]غزيراً ليس 
 ُم زهيراً مجتهداً ما دام[المطر[، وال ]ُأكر  

 هناك ثالث صور شائعة لترتيب العناصر في جملة كان : 
 (  نافعا العلم ظل).  خبرها+  اسمها+  كانالترتيب األصلي .    -0

 ( العلم نافعا ظل)اسمها+ +خبرها كان.أن يتوسط الخبر بين كان واسمها  -7

( ، العلم  ظل نافعا) اسمها+  كانأن يتقدم الخبر عليها وعلى اسمها.الخبر +   -3
 ويستثنى من الحالة الثالثة ) ليس ، وما سبق بما (

 كن محبا للعلم . }قُل ُكونُواْ ِحَجاَرةً أَْو َحِديداً {قال تعالى 
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 : أمثلة توضيحية

 اأصبح العامل نشيطً ـ 1

 . الصباح ( فينشيطاً )  ( بالخبر العاملُ ناسخ مبني على الفتح ) تفيد اتصاف المبتدأ )  : فعل ماضأصبح 

 . ( مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أصبح : اسم ) العاملُ 

 . (منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أصبح: خبر ) نشيطاً 

مين ـ 2  . يمسي الضيوف مكرَّ

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره ؛ وهو فعل ناسخ يرفع المبتدأ ويسمى اسمه ، :  يمسي
ى خبره  . وينصب الخبر ويسمَّ

 : اسم يمسي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ألنه جمع تكسير الضيوف

مين    . : خبر يمسي منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالممكرَّ

واسمه ضمير متصل ) واو الجماعة (  الناسخة األفعال : فعل أمر مبني وهو من كونوا       .ا صادقينـ كونو 3

 . : خبر كونوا منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم صادقين على الضم في محل رفع اسمهامبني 

 . ـ صار بطالً  4

ل ( ، فعل ماض  ناسخ ٌ مبني على الفتح صاَر :  بني م) هو (  واسم صار ضمير مستتر تقديره) تفيُد التَّحوُّ
 . محل رفع اسم صارعلى الفتح في 

 . خبر صار منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهبطالً ـ 

  : أعرُب ما يلي

1  ً  . ـ بات الفقيُر جائعا

 . فعل ماض  ناسخ مبني على الفتحباَت : 

 . اسم ) باَت ( مرفوع ، وعمة رفعه الضمةُ الظاهرةُ على آخرهالفقيُر : 

 . خبر ) بات ( منصوب وعالمة نصبه الفتحةُ الظاهرةُ على آخرهعاً : جائ

 

 . ـ أضحى المجاهدون منتصرين 2

 . فعل ماض  ناسخ مبني على الفتحأضحى : 

 . ) أضحى ( مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم اسم :المجاهدون

 . ر سالممنصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذك) أضحى (  خبر:صرين تمن
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