
العشماوي 

الحرف الناسخ
 
 
إن

 
 
لعل  أن

ليت

لكن

 
 
كأن
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حروف تدخل عىل الجملة االسمية فتنصب المبتدأ ويسىم اسمها هي 

ها  .وترفع الخبر ويسىم خبر

خبر إن مرفوع وعالمة : منارة .   اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة : الكويت 

.رفعه الضمة 

( إن وأخواتها ) احلروف الناسخة   

.إن الكويَت منارةٌ للثقافة 

 لكنليتلعل  
 
كأن  

 
 إن

 
أن

العشماوي 
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الخبر األمثلة 

جميلةإن المدرسة جميلة 

فصولها واسعة إن المدرسة فصولها واسعة

.  الطالب تعلم إن المدرسة تعلم الطالب

ي منطقة بي
 
ي منطقة بيان ان إن المدرسة ف

 
ف

أمام الجمعية إن المدرسة أمام الجمعية 
العشماوي 
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:   نصب اسمها عالمات 

المفرد
(إن العالم  )

جمع التكسب  
( إن العلماء ) 

الفتحة

المثن  
( إن المتسابقي    )

جمع المذكر السالم            
( إن المتسابقي    )

الياء 

جمع مؤنث السالم              الكرسة
( إن المعلماِت ) 

العشماوي 
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ها  : عالمات رفع خبر

الضمة

األلف

الواو

(جمع المؤنث السالم 

بشؤون وطنهمهتمٌ إّن العالم 

أذكياءٌ إّن العلماء 

 الطالبات 
 
 إن

 
.متفوقات

المفرد

جمع التكسب  

 الطالبي   المثنى 
 
متفوقانإن

 المعلمي   (السالم ذكرالمجمع 
 
العشماوي .عىل طالبهمحريصونإن
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:تدريبات عىل الحروف الناسخة 

ه  حدد الحرف الناسخ واسمه وخبر

ه اسمهالحرف الناسخاألمثلة  خبر

علمت أن الحاسوب مفيد 

.لعل االمتحان أسئلته سهلة

دة ليت الحضارة اإلسالمية عائ
.إلى ماضيها العظيم 
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ي -2
 
:اضبط ما تحته خط فيما يأت

...........................................................................      : الضبط .      لنهضة الفرد والمجتمع مفيد العلمإن 

..............................       ...............................................: الضبط .      مضيئات نجماتالمعلماتكأن –ب 

..................................................................................................................مفيدانالكتابان–1

....................................................................................................................فائزونالمؤمنون–2

3– 
 
 المتسابقات

 
...............................................................................................................مستعدات
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ي الجملة اآلتية 
 
ب الخطأ ف :  صو 

ونالكويتيونإن- ي بالتعامليتمب  
 
.......................................................................................الراف

........................................................................................ ليت المسلمي   عائدين إىل تراثهم القديم –ب 

 سهل  –ج 
 
................................................................................................................................. لعل االمتحان

 –د 
 
 نجمات

َ
............................................................................................................................... كأن الطالبات

العشماوي 
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.      بحضارته ي   متمسكما زال المسلمون –أ 

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

ن لألعداء –ب 
ْ
.            بات الجنديان مستعدي

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

 حريصاٍت عىل طالباتهن –ج 
 
.  ما زالت المعلمات

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

ا يتضمن حرفا ناسخا صياغة سليمة –6 .صغ من إنشائك تعبب 

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

.

. ما يلزم وغب   , استبدل بالفعل الناسخ حرفا ناسخا –

العشماوي 
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