
 

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 أحمد مبارك اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 األفعال الناسخة و معانيها و دالالتها

 * كان و أخواتها :

 يسمى اسمها و تنصب الثاني و يسمىسمية , فترفع األول و جمل اال تدخل كان و أخواتها على ال 
 خبرها .

 خبر الناسخ اسم الناسخ الفعل الناسخ  الجملة
 خبر مازال منصوب –هاربا   اسم مازال مرفوع –الديك  ما يزال مايزال الديُك هاربا  
 خبر كان منصوب –طاهية   اسم كان مرفوع –أم  كانت كانت أُم سالٍم طاهية  

 

 : تنقسم الى قسمان 

 تامة : دلت على فعل معنى تام . (1

 زائدة : اذا حذفت ال يختل املعنى . (2

 السبب زائدة تامة الجملة
 جائت كانت بمعنى ُوِجدت  * حين كان املنزل  كانت الحديقةُ 

 يمكن حذفها , فال يختل املعنى *  كان أجمل الشاطئما 
 

 : اإلعـــراب 

 إعراب ماتحته خط الجملة
 لطيف : خبر اصبح منصوب بالفتحة الجو : اسم اصبح مرفوع بالضمة لطيفا   الجوُ اصبَح 

 الحديقة : فاعل مرفوع بالضمة  كان : فعل ماض ي مبني بالفتح  حين كان املنزل  الحديقة تكان
 الشاطئ : اسم كان مرفوع بالضمة كان : فعل ناسخ يدل على املاض ي هادئا   الشاطئ كان

 

 * تعرب الجمل على حسب نوع الناسخ فيها .
 

 : كان و أخواتها و معانيها 

 . 119الكتاب املدرس ي ص 

 

 

اركإ عدإد :   إ حمد مب   



 * كاد و أخواتها :

  . تدخل كاد وأخواتها عل الجمل االسمية وتعمل عمل كان و أخواتها 

 . يكون خبرها جملة فعلية 

 : كاد و  أخواتها ثالث فئات على حسب داللتها 

 

 أفعال الرجاء                       أفعال الشروع                                      أفعال مقاربة             

 ) رجاء وقوع الخبر (               ) بدء القيام بالعمل (                      ) قرب وقوع الخبر (        

 

 خبره  داللته الفعل الناسخ الجملة
 يخطف أبصارهم فعل املقاربة  يكاد البرق يخطف أبصارهم  يكاد

 يعزز دور التربية و التعليم  فعل شروع بدأ بدأ امللك يعزز دور التربية و التعليم
 يكون فرجا  قريبا   فعل الرجاء عس ى عس ى الكرب يكون فرجا  قريبا  

 

 ( فهما في صيغة املضارع . كاد و أوشك* األفعال كلها تلتزم صيغة املاض ي ماعدا ) 

 

 * انظر الى الكتاب املدرس ي ملعرفة خوات كاد و دالالتها  .

 

 

 

 

  

اركإ عدإد :  إ حمد مب   


