
 

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                   
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المعاني و الدالالت: األفعال الناسخة المعاني و الدالالت: األفعال الناسخة
للصف الثالث الثانوي

األفعال الناسخةدرس األفعال الناسخةدرس 
للصف الثالث الثانوي 302مساق عرب  



أهداف الدرس

.العمل والدالالت): كان و أخواتھا .العمل والدالالت): كان و أخواتھا

.والداللةمن حیث البنیة ) وأخواتھاكاد 

) كاد وأخواتھا-وأخواتھاكان 
.استعماال سلیما

أهداف الدرس

كان و أخواتھا( أن یتعرف الطالب األفعال الناسخة -1 كان و أخواتھا( أن یتعرف الطالب األفعال الناسخة -1

كاد ( أن یتعرف الطالب األفعال الناسخة -2

كان ( أن یستعمل الطالب األفعال الناسخة -3
استعماال سلیماوالكتابي تواصلھ الشفھي في 



.كاد وأخواتھا-وأخواتھا
؟االسمیّةفي الجملة  ؟االسمیّةفي الجملة 

 من معنى للتّعبیرعن ؛االسمیّة الجملة 

.المبیت أو المساء أو

.المعاني من ذلك غیر أو فیھ، الّشروع

:تمھید
 ّوأخواتھاكان : قسمان اسخة األفعال الن
 في الجملة النّاسخة األفعال المتكلّم لِم یستعمل  في الجملة النّاسخة األفعال المتكلّم لِم یستعمل

 في النّاسخة األفعال المتكلّم یستعمل
:اآلتیة المعاني

لإلجابة اضغط ھنا

:اآلتیة المعاني
أو الّصباح وقت في الّزمن عن التّعبیر-
.التّحول أو االستمرار عن التّعبیر-
الّشروع أو الخبر وقوع قرب عن التّعبیر-



.شاھد ما یأتي من األمثلة، واقرأھا قراءة متأنیة
.وقیمھحقیقیا ألخالق اإلسالم 

ماذا نسمي الكلمات التي ُبدئت بها الجمل التي على يمينك؟ 

 الجمل بھا بُدئت التي الكلمات نسّمي

لإلجابة اضغط ھنا

 الجمل بھا بُدئت التي الكلمات نسّمي
 أخواتھا و كان ( ناسخة أفعاال الّسابقة
.)فعال 12 وعددھا

شاھد ما یأتي من األمثلة، واقرأھا قراءة متأنیة
حقیقیا ألخالق اإلسالم  مثالً رسول هللا صحابةُ  كان

.الصبيُّ جائًعا أمسى 
.           األمُر مدھًشا أصبح
الرجُل سلیًما أضحى

ماذا نسمي الكلمات التي ُبدئت بها الجمل التي على يمينك؟   - 

الرجُل سلیًما أضحى
.الطفُل قلًقا بات

 .الجوُّ مشمًسا صار
.المطُر نازالً  مازال

.الجرُح ینزفما انفك 
نسّمي.األمُر یتطورُ ما فتئ  .األمُر یتطورُ ما فتئ 
.النجاُح محقًقاما برح 

ا مادام .الرجُل مصّرً
.االمتحاُن صعًبا لیس

نسّمي
الّسابقة
وعددھا



.كان و أخواتھا

معنى التي على يمينك هل تجد للكلمات التي تحتها خط في أالمثلة 
؟)خارج سياق الجملة( إذا كانت مفردة ؟)خارج سياق الجملة( إذا كانت مفردة

لإلجابة اضغط ھنا

 مفردة السابقة األمثلة في المسطرة الكلمات 
 وعلیھ معنى، لھا یكون لن فإنھ الجملة، سیاق وعلیھ معنى، لھا یكون لن فإنھ الجملة، سیاق

 شرط یتحقق حتى ضروري معین بسیاق ارتباطھا
.لمعناھا

كان و أخواتھا: أوال

:تأمل جیدا األمثلة اآلتیة
-

هل تجد للكلمات التي تحتها خط في أالمثلة 
إذا كانت مفردة .الرجُل شجاًعا كان-

.األمُر سھالً  صار-
النجاُح مستحیالً  لیس-
.الجوُّ ماطًرا مازال-

إذا كانت مفردة

 استعملنا إذا
سیاق خارج أي سیاق خارج أي.الجوُّ ماطًرا مازال-
ارتباطھا فإن

لمعناھا اكتسابھا



ب
بارًدا الطقسُ  كان  

نظیفةً الّشوارُع  صارت
جدیدةً  السّیارةُ  مازالت

  وخبر مبتدأ من تتكون اسمیة جمل ھي األول العمود

لإلجابة اضغط ھنا

  وخبر مبتدأ من تتكون اسمیة جمل ھي األول العمود
  وعندما الثاني العمود جمل أن غیر آخرھما، على

 جملة كل في الخبر إعراب عالمة في تغییرا نالحظ
  المبتدأ على الناسخة األفعال أبقت وعلیھ آخره، على

 :بينها وقارن  آالتية أالمثلة اقرأ 
أ      

الّطقُس باردٌ   
صارت الّشوارُع نظیفةٌ 
مازالت السّیارةُ جدیدةٌ 

العمود جمل أن نالحظ السابق الجدول في التأمل بعد

لإلجابة اضغط ھنا

العمود جمل أن نالحظ السابق الجدول في التأمل بعد
على الظاھرة الضمة منھما كل رفع وعالمة مرفوعین

نالحظ )أخواتھا و كان (الفعلیة النواسخ أحد علیھا أدخلنا
على الظاھرة الفتحة نصبھ وعالمة منصوبا صار حیث

.خبرھا فسمي الخبر ونصبت اسمھا فسمي مرفوعا



 :الجدولين كال في الناسخين الفعلين

ب
البرُد شدیًدا ُیصبح البرُد شدیًدا ُیصبح
األمُر معلًّقا یكون

لإلجابة اضغط ھنا

 صیغة من تحوال أنھما حیث )وب أ ( الجدولین بین صیغة من تحوال أنھما حیث )وب أ ( الجدولین بین
  كان الناسخة األفعال فإن وعلیھ )ب( الجدول في
 دون من یبقیان إذ مادام و لیس باستثناء واألمر والمضارع

الفعلين صيغة بين وقارن  آالتيين المثالين تٔامل

أ
البرُد شدیًدا أصبح البرُد شدیًدا أصبح

األمُر معلًقا كان

لإلجابة اضغط ھنا

بین صیغتھما تغیرت قد الناسخین الفعلین أن نالحظ بین صیغتھما تغیرت قد الناسخین الفعلین أن نالحظ
في المضارع صیغة إلى )أ( الجدول في الماضي

والمضارع الماضي في متصرفة أفعال ھي وأخواتھا
.جامد فعل وكالھما تغییر



 :لٔالفعال الناسخة كان و ٔاخواتها دالالت مختلفة بحسب سياق الجملة، تٔاملها في الجدول آالتي
داللتھ

الزمن الماضي أو على االستمرار
على زمن المساء
على زمن الصبحعلى زمن الصبح

على زمن الضحى قبیل الظھر
)اللیل( زمن المبیت 

)إلى...من( التحول
الجملة المالزمة و االستمرار بحسب سیاق

المالزمة و االستمرار بحسب سیاق الجملة
المالزمة و االستمرار بحسب سیاق الجملة
المالزمة  و االستمرار بحسب سیاق الجملة
المالزمة و االستمرار بحسب سیاق الجملة

)فعل جامد یختص باألسماء( 

لٔالفعال الناسخة كان و ٔاخواتها دالالت مختلفة بحسب سياق الجملة، تٔاملها في الجدول آالتي
الفعل الناقص

الزمن الماضي أو على االستمرار على كان
أمسى
أصبحأصبح

على زمن الضحى قبیل الظھر أضحى
بات
صار

المالزمة و االستمرار بحسب سیاق مازال
المالزمة و االستمرار بحسب سیاق الجملة ما نفك
المالزمة و االستمرار بحسب سیاق الجملة ما فتئ
المالزمة  و االستمرار بحسب سیاق الجملة ما برح
المالزمة و االستمرار بحسب سیاق الجملة ما دام

( النفي لیس



:خالصة عامة:خالصة عامة

بمعنى فعل تام

تدل على الزمن وال تدل على الحدث

یمكن حذفھا

خالصة عامةخالصة عامة

تامة

األفعال الناسخة
ناقصة)كان وأخواتھا( 

زائدة



 ویسّمى المبتدأ فترفع االسمیّة الجملة على

.جدیدة معاني فتكسبھا االسمیّة الجملة .جدیدة معاني فتكسبھا االسمیّة الجملة

 :2عامة خالصة :2عامة خالصة
على تدخل وأخواتھا كان النّاسخة األفعال

.خبرھا فیسّمى الخبر وتنصب اسمھا

الجملة على تدخل ناقصة أفعال النّاسخة األفعال الجملة على تدخل ناقصة أفعال النّاسخة األفعال



1جزئينشاط تطبيقي 
 .ما يجب تغييرهفعلّيا وغّير على الجملتين الواردتين في الجدول ٔادناه ناسخا 

22
...................................صارت

.......................................كان

2

لإلجابة اضغط ھنا

2
واسعةً الحدیقُة  صارت

عادالً الخلیفُة  كان

نشاط تطبيقي 
على الجملتين الواردتين في الجدول ٔادناه ناسخا ٔادخْل  

11
الحدیقُة واسعةٌ 
الخلیفُة عادلٌ 

1

لإلجابة اضغط ھنا

1
الحدیقُة واسعةٌ 

الخلیفُة عادلٌ 



2.نشاط تطبيقي جزئي
 .مما تحته خط في المثالين آالتيْين) كان و ٔاخواتها

داللة فعل الناسخ
........................................

...........................................

لإلجابة اضغط ھنا

داللة فعل الناسخ
یدل على الزمن الماضي أو االستمرار

التحول

نشاط تطبيقي جزئي
كان و ٔاخواتها( اذكر داللة كل فعل ناسخ: الجدول آالتئاكمل 

المثال
........................................ الفضاُء واسًعا كان

........................................... الشمُس مشرقةً  صارت

لإلجابة اضغط ھنا

المثال
الفضاُء واسًعا كان
الشمُس مشرقةً  صارت



.ٔاخواتها

.یقع أن الكأسُ  كرب - مداه یصل أن .یقع أن الكأسُ  كرب - مداه یصل أن

عرقھا تمسح األمُّ  أخذت - المكان ینظف العاملُ 

.المكان على یخیم

 أن العالم تضامنُ  اخلولق -  العالم یعم أن السالمُ  أن العالم تضامنُ  اخلولق -  العالم یعم أن السالمُ 

ٔاخواتهاكاد و : ثانيا
 :آالتية أالمثلة تٔامل

أن الصوتُ  أوشك -  ینتھي األمرُ  كادأ- أن الصوتُ  أوشك -  ینتھي األمرُ  كادأ-

العاملُ  طفق -  عملھ ینجز األبُ  شرع - ب

یخیم الظالم بدأ - غضبھا تصب األم ھبت 

السالمُ  حرى - یرحمنا أن هللاُ  عسى -ج السالمُ  حرى - یرحمنا أن هللاُ  عسى -ج

.الحروب یمنع



 على تدخل ناسخة، أفعال ھي كرب - 
 .خبرھا یسمى و الخبر تنصب و اسمھا .خبرھا یسمى و الخبر تنصب و اسمھا

.المقاربة أفعال فسمیّت
 الجملة على تدخل ھبّ  - شرع - أخذ 
 وھي .خبرھا یسمى و الخبر تنصب و
.الشروع أفعال تسمى لذا و
 االسمیة، الجملة على تدخل اخلولق -  حرى االسمیة، الجملة على تدخل اخلولق -  حرى

 رجاء على وتدل خبرھا، یسمى و الخبر

  الطالبة عزیزتي الطالب، عزیزي
 أوشك - كاد )أ( األمثلة في أنّ  الحظ * 

اسمھا یسمى و المبتدأ فترفع االسمیة، الجملة اسمھا یسمى و المبتدأ فترفع االسمیة، الجملة
فسمیّت الخبر وقوع اقتراب على تدلّ  وھي

 -  طفق -  بدأ )ب( األمثلة في أن الحظ*
و اسمھا یسمى و المبتدأ فترفع االسمیة

و الخبر، تنفیذ في الشروع على تدل أفعال
حرى - عسى )ج( األمثلة في أن الحظ * حرى - عسى )ج( األمثلة في أن الحظ *

الخبر تنصب و اسمھا یسمى و المبتدأ فترفع
.الّرجاء أفعال فسمیت الخبر، وقوع



:فئات ثالث وأخواتھا :فئات ثالث وأخواتھا
 .كرب - أوشك -  كاد : وھي الخبر
.ھب - طفق - جعل - بدأ – أخذ :ومنھا بالعمل
.اخلولق- حرى-عسى : وھي الخبر

 خبرھا ویكون لھا اسما المبتدأ ترفع أي خبرھا ویكون لھا اسما المبتدأ ترفع أي

الطالبة عزیزتي ...الطالب عزیزي
وأخواتھا كاد أن نستنتج السابق الشرح وفق وأخواتھا كاد أن نستنتج السابق الشرح وفق

الخبر وقوع قرب على وتدل المقاربة أفعال-
بالعمل القیام بدء على وتدل الشروع أفعال-
الخبر وقوع رجاء على وتدل الرجاء أفعال-

أي وأخواتھا كان عمل تعمل وأخواتھا كاد- أي وأخواتھا كان عمل تعمل وأخواتھا كاد-
.نصب محل في الفعلیة الجملة



)وأخواتھا كاد ( الناسخة

لإلجابة اضغط ھنا)مقاربة فعل (. )مقاربة فعل (.

)شروع فعل (   

لإلجابة اضغط ھنا

لإلجابة اضغط ھنا

لإلجابة اضغط ھنا)فعل رجاء(والعافیة 

عسى

 3جزئي تطبيقي نشاط
الناسخة األفعال من یناسب بما اآلتیة الجمل أكمل

.األرض من یقترب أن النیزكُ  ................ * .األرض من یقترب أن النیزكُ  ................ *

   .الدرس یشرح المعّلمُ  ....................... *

والعافیة هللاُ أن یمتعك بالصحة .............. *

أخذكاد



 1تقويم شامل

داللتھ الناسخ الفعل

لإلجابة اضغط ھنا

داللتھ الناسخ الفعل
................... ...................
................... ...................
................... ...................
................... ...................

تقويم شامل
 :الجدول آالتئاكمل  - أ 

المثالالمثال
.األمُر یقیًنا أصبح
.الحفلُ أن یبدأ أوشك
.العاملُ ینظف المكان شرع
.هللاُ أن یقّدر األمن بین الناس عسى



 2تقويم شامل
 :الّناسخة

لإلجابة اضغط ھنا

)فعل شروع

لإلجابة اضغط ھنا

لإلجابة اضغط ھنا

تقويم شامل
الّناسخة أالفعال من يناسب بما الفراغ ٔاكمل -  ب

)الّنفيداللة ( األمُر سھالً    .............. )الّنفيداللة ( األمُر سھالً    ..............

فعل شروع( یحرث أرضھ الفالُّح ....................



أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر
أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر
أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر
أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر


