
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

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

                 https://almanahj.com/bh/12                   

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

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رباب طاهر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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: مثل (أي ٌشتق منه الماضً والمضارع واألمر )أفعال ناقصة ال ٌتم معناها إال إذا ارتبطت بسٌاق،بعضها تام التصرف :كان وأخواتها

ما / ما برح/ ما فتئ/مازال  : (ٌشتق منه الماضً والمضارع)وبعضها ناقص التصرف . صار/ بات / ظل/أضحى /أصبح / أمسى / كان
. مادام/ لٌس : (أي ال ٌصاغ منهما إال الماضً فقط)واثنان ال ٌتصرفان . انفك 

: كان وأخواتها تدخل على الجمل االسمٌة فترفع األول وٌسمى اسمها وتنصب الثانً وٌسمى خبرها مثل
نوعه خبر الفعل الناسخ وإعرابه اسم الفعل الناسخ  وإعرابه داللته الفعل الناسخ 

 الشرق موطن كان- 
. االختراعات

الزمن الماضً 
أو على 

االستمرار 

مفرد خبر كان منصوب بالفتحة : موطناسم كان مرفوع بالضمة : الشرق

األم وهً ساهرة  أمست -
. على ابنها 

ضمٌر منفصل فً (هً): وهً ساهرةاسم أمست مرفوع بالضمة : األمزمن المساء 
خبره  (ساهرة)محل رفع مبتدأ،

مرفوع،والجملة االسمٌة فً محل نصب 
خبر أمست 

جملة اسمٌة 

مفرد خبر أصبح منصوب بالفتحة :شعلةاسم أصبح مرفوع بالضمة : العلمزمن الصبح .  العلم شعلةأصبح- 
مفرد خبر أضحى منصوب بالفتحة : حاراًا اسم أضحى مرفوع بالضمة :الجوزمن الضحى .  الجو حاراأضحى- 
مفرد خبر بات منصوب بالفتحة :واضحاًا اسم بات مرفوع بالضمة :الحقزمن المبٌت  .  الحق واضحابات- 
 التلمٌذان ٌذاكران ما فتئ- 

. دروسهما
المالزمة 

واالستمرار  
سم ما فتئ مرفوع :التلمٌذان 

باأللف ألنه مثنى 
فعل مضارع مرفوع بثبوت : ٌذاكران

النون ألنه من األفعال الخمسة وألف 
االثنٌن ضمٌر متصل فً محل رفع فاعل 
والجملة الفعلٌة فً محل نصب خبر ما 

فتئ 

جملة فعلٌة 

 القلب ٌنبض بحب مازال- 
. البحرٌن

المالزمة 
واالستمرار 

فعل مضارع مرفوع بالضمة : ٌنبضاسم مازال مرفوع بالضمة :القلب
وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره هو 

والجملة الفعلٌة فً محل نصب خبر 
. مازال

جملة فعلٌة 

 المجتهدون ما انفك- 
. مثابرٌن

المالزمة 
واالستمرار 

اسم ماانفك مرفوع :المجتهدون 
بالواو ألنه جمع مذكر سالم 

خبر ما انفك منصوب بالٌاء :مثابرٌن 
. ألنه جمع مذكر سالم 

مفرد 

 أخوك  ٌبكً على ما برح- 
. ما فرط من جهد 

المالزمة 
واالستمرار 

اسم مابرح مرفوع بالواو :أخوك
. ألنه من األسماء الخمسة

فعل مضارع مرفوع بالضمة :ٌبكً
المقدرة وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره هو 

والجملة الفعلٌة فً محل نصب خبر ما 
برح 

جملة فعلٌة 

 السماء مادامتلن أخرج - 
.  تمطر

المالزمة 
واالستمرار 

اسم مادامت مرفوع :السماء
بالضمة 

فعل مضارع مرفوع بالضمة :تمطر
وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره هً 

والجملة الفعلٌة فً محل نصب خبر 
مادامت 

جملة فعلٌة 

اسم لٌس مرفوع :المممنالنفً .  المممن كذوباًا لٌس- 
بالضمة 

مفرد خبر لٌس منصوب بالفتحة :كذوبا

 :األفعال الناسخة، تأتً على ثالث حاالت
 

 

 

...  ال ٌفتأ– لم ٌفتأ –ما فتئ / لم ٌزل - الزال- ما زال : على األفعال الدالة على االستمرار مثل (لم/ ال/ما )تدخل حروف النفً : مالحظة

المممنون أعزاء - 3لم ٌزل الكتاب صدٌقا- 2.أمسى الطفل باكٌا- 1: استخرج كل فعل ناسخ مع اسمه وخبره ثم أعربٌهما:1تدرٌب 
ما فتئ الخٌر قائما - 5كان الحً غاصا بالناس - 4ماداموا متمسكٌن بدٌنهم 

أضحى الولد - 3لعل أفضل الطالبات كانت رقٌة - 2بات محمد فً بٌتنا - 1:(الزائد/ الناقص / التام )صنفً الفعل الناسخ : 2تدرٌب
. لٌس األب ظلوماًا - 6عملنا معا فكان البحث  - 5مابرح محمد متفوقا - 4هذا الدٌك صار مزعجا - 3مرٌضا 

 (كان وأخواتها)األفعال الناسخة 

 ناقصة زائدة تامة
أنشأ : مثال (تحتاج لفاعل)بمعنى فعل تام 

أصبحت فاطمة / الخالق األرض فكانت البحرٌن 
كن فٌكون: إذا قال هللا ألمر/ وذهبت للمدرسة   

ٌمكن حذفها وال تمثر على المعنى 
خاتم األنبٌاء كان محمد : مثال  

تدل على الزمن ولٌس الحدث وهذه هً 
التً تدخل على الجمل االسمٌة وتحتاج 

أصبح الجو غائما: مثال (السم وخبر)  

رباب طاهر: إعداد األستاذة   



 
 

 

 

 

 

 
: كاد وأخواتها ثالث فئات 

كرب   / أوشك / كاد : تدل على قرب وقوع الخبر وهً: أفعال المقاربة - 1
. هبَّ / طفق / جعل /بدأ / أخذ :كثٌرة وتدل على بدء القٌام بالعمل ومنها : أفعال الشروع- 2
. اخلولق/ حرى/عسى : أفعال الرجاء وتدل على رجاء وقوع الخبر وهً - 3

. كاد وأخواتها تعمل عمل كان وأخواتها أي تدخل على الجمل االسمٌة وترفع المبتدأ وٌسمى اسمها وتنصب الخبر وٌسمى خبرها
 
 
 
 
 

نوع الخبر خبرها اسمها كاد وأخواتها 
فعل مضارع  ٌقع الكأس .   الكأس أن ٌقع من ٌديٌوشك- 
ألنه من أفعال الشروع  (أن)فعل مضارع متجرد من ٌشرح المعلم .  المعلم ٌشرح الدرسطفق- 
فعل مضارع  ٌعم الخٌر  الخٌر ٌعم األرض  عسى-
ألنه من أفعال الشروع  (أن)فعل مضارع متجرد من ٌكتب الطالب  الطالب ٌكتب واجبه  أخذ-
فعل مضارع ٌصل القطار ألقطار أن ٌصل  أوشك -
فعل مضارع ٌكون المعلم .  المعلم أن ٌكون رسوال كاد-
 

: نموذج إعرابً
أوشك القطار أن ٌصل 

 
. فعل ماضً مبنً على الفتح وهو فعل  ناسخ: أوشك
. اسم ٌوشك مرفوع  وعالمة رفعة الضمة الظاهرة: القطار

حرف مصدري ناصب : أن 
فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌر هو ،والمصدر الممول من أن  والجملة الفعلٌة : ٌصل

.   فً محل نصب خبر ٌوشك
 

: استخرجً كل فعل ناسخ مع اسمه وخبره من كل مما ٌأتً: 1تدرٌب 
.  طفقا ٌخصفان علٌهما من شجر الجنة - 4أخذت الغٌوم تنتشر - 3جعلت األم تطعم ابنها  - 2كاد الفالح أن ٌحصد حرثه - 1
  
 
 

 (كاد وأخواتها)األفعال الناسخة 

 كاد وأخواتها

أفعال الرجاء 

. اخلولق/ حرى/ عسى 

 

أفعال الشروع 

. هبَّ / طفق / جعل /بدأ / أخذ 

 أفعال المقاربة 

كرب  / أوشك / كاد   

: خبر كاد وأخواتها ٌشترط فٌه  
مع أفعال الشروع (أن)أن ٌكون فعال مضارعا مجردا من -   

كاد وأخواتها  كلها أفعال تلزم صٌغة الماضً ما عدا - 
 .فهما ٌأتٌان على صٌغة المضارع  أٌضا (كاد وأوشك )

رباب طاهر: إعداد األستاذة   


