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 أفعال المقاربة والرجاء والشروع
ويسمى خبرها وخبرها يجب أن  وتنصب الخبرويسمى اسمها  فترفع المبتدأ الجملة االسميةتدخل على : تعمل عمل كان أي أنها عملها 
 ) أْن+ الفعل المضارع ( مصدر مؤولأو  جملة فعليةيكون 

 كرب ( –أوشك  –أفعال تدل على قرب حدوث الفعل ) كاد  أفعال المقاربة : -1
 قام .....( –طفق  –جعل  –أنشأ  –بدأ  –أخذ  –أفعال تدل على بدء حدوث الفعل ) شرع  أفعال الشروع : -2
 اخلولق ( –حرى  – عسىهو طلب حدوث الفعل )  أفعال الرجاء : -3

  مكونات أفعال المقاربة والرجاء والشروع
  

 

 

 

 

 

 

 

 الفعل الناسخ

 كاد 

 

 

  مرفوع الناسخاسم الفعل 

 الولد 

  منصوب الناسخخبر الفعل 

 أن يلعب 

  اسم ظاهر

 السماء –الولد 

  ضمير متصل

 واأوشك - ت  كد

  ضمير مستتر

 يقع  ×كاد 

  جملة فعلية

 يقع 

  مصدر مؤول

 أن يبكي 

  اسم الفعل الناسخأو  رفع فاعلالضمائر المتصلة التي تأتي دائما في محل 

  نون النسوة –ياء المخاطبة  –ألف االثنين  –واو الجماعة  –تاء الفاعل 
 معلم المادة : أشرف عطيه

 ملخص نحو الفصل الثاني 



 البدل ( –التوكيد  –العطف  –التوابع ) النعت 

 البدل-4

  أنواع البدل
                                     بدل مطابق ) كل من كل ( -1

 ( البدليسمى  الكتاب منهالمبدل يسمى  هذامفيدة )  الكتاب هذامثال  اسم إشارة + اسم معرف بـ ) الـ ( -أ

 محبوب . الرجل ذلكمجدون      الطالب أولئك

 صلى هللا عليه وسلم  الخالفة بعد الرسول أبو بكر الصديقتولى  -     عمر الفاروققرأت سيرة      لقب + اسم علم ) اسم شخص( -ب

 مشارك في المسابقة . أحمد الطالبرحيم          مجدي الطبيب  وظيفة + اسم علم ) اسم شخص ( -جـ

  صاحبة أخالق فاضلة  عائشةأم المؤمنين    + اسم علم )اسم شخص ( (أب –أخت  –أم  –ابنه  –) ابن  كنية -د

   عادل خليفة المؤمنين عمرابن الخطاب 

 الذين أنعمت عليهم " صراط* الصراط المستقيم مثال    قال تعالى " اهدنا  اجمال بعد تفصيل -هـ 

 العلم  طالب،  الطالبأحب 

على المبدل منه ( . ) يكون البدل جزء من المبدل منه ويكون مادي ملموس ويرى بالعين ويحتوي البدل على   بدل بعض من كل -2
قرأت  -         هأغلب الرغيفضمير يعود على المبدل منه (     مثال        أكلت  هأسلوب معلميأحب             هعلم أخوكأعجبني 
  شوارعها المدينةأعجبتني  -  هانصف القصة

 ) يكون جزء يشمل المبدل منه ويكون معنوي ) اليري بالعين ( والبدل يحتوي على ضمير يعود  بدل اشتمال -3

 كريم رجلجاء  – ناجح النشيطالطالب ) الصفة (   النعت : -1

ذات  –عين  –والمعنوي بكلمات خاصة ) نفس  ( اللفظي بتكرار الكلمة معنوي –التوكيد )لفظي  -2
وإذا حذفت من الجملة ال تؤثر  كلتا ( يجب أن تتصل هذه الكلمات بضمير –كال  –عامة  –كل  –جميع  –

 .  كلهمأو حضر الناس  نفسهحضر الطالب  - الطالبالطالب حضر  –مثال &  على صحتها وسياقها

 مثال  (حتى  –لكن  –ال  –بل  –الفاء  –ثم –أو  –العطف له حروف معينه ) الواو  -3

  فسعيدجاء محمد  البرتقالأحب التفاح أو  - والمعلمحضر الطالب 

 معلم المادة : أشرف عطيه



 ) أداة النداء + المنادى + تكملة الجملة (يتكون من               النداء أسلوب 
 وا ( –أي  –أ  –هيا  –أيا  –) يا  أدوات النداء

 المنادى
 

 

 

 
 

 نبدأ بـ ) يا أيها أو أيتها ( ويكون المنادى هنا نوعه نكرة مقصودة  لـ اللنداء على ما فيه  

وإعراب ما بعد أيها إذا كان اسم مشتق يعرب نعت مرفوع وإذا كان اسم   -منادى مبني على الضم في محل نصب   أي :
 بدل مرفوعتعرب  جامدةالرجل إذا كانت  ال       :يا أيهامث     جامد يعرب بدل مرفوع

 مشتقألنه  نعت مرفوعتعرب المسلم      -يا أيها المسلم  

 أعرض عن هذا " يوسف  يمكن حذف أداة الناء ويبقى المنادي " قال تعالى "  ملحوظة :

  العلم المفرد

 يا محمد  

 يا دمشق  

منادى مبني على 
  الضم في محل نصب

 نكرة مقصودة

 يا مسلمان / ل  يا رج

/ يا مسلمون  يا طالب 

منادى مبني على 
  الضم في محل نصب

  

  نكرة غير مقصودة

 / يا مسلمين  الً يا رج

 يا طالبًا / يا معلمين

منادى منصوب وعالمة 
 نصبة الفتحة

 مضاف
  ي/ يا صديق يا رجل األمة 

 يا صاحبي الحق 

 يا عبد الرحمن 

منادى منصوب وعالمة 
 نصبة الفتحة

 مضافشبيه 
     يا طالبًا العلم  

 يا صاحبًا الحق   

 يا مقبواًل رأيه  

منادى منصوب وعالمة 
 نصبة الفتحة

 معرب معرب مبني

 معلم المادة : أشرف عطيه


