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 أضحى

 والتامة  األفعال الناقصة        اقرأ  

 كان  وأخواتها 
 

 

 
  

 

 

                                                                                              تدخل علي االسمية     :  ها عمل 

 " خبرهاويسمى " تنصب الخبر "،      واسمهاويسمى "  ترفع المبتدأ 

 ًما. يكان االنتصار  عظمثال: 

 

 

فعل ماض ناسخ ناقص  

 مبني علي الفتح

 اسم كان مرفوع  

 وعالمة رفعه الضمة 

 خبر كان منصوب  

 وعالمة نصبه الفتحة
 

 (   انفك ما     -فتئ ما   -برح ما    - زال ما )  تتعدد حروف النفي     (1

 (    نفك ال ي  -فتئ ال ي  -برح ال   -زال الي)                                

 (   نفك لم ي  - فتئ لم ي  -برح لم ي  -زال لم ي)                                

  

 المصدرية وال تسبق بباقي حروف النفي .(   ما)بــــ  سبق تناقصة  ال(    دامما ) (2

 

 عن قلبي. الهمزال  * : مثال

       

 عالمة رفعه الضمةوفاعل مرفوع   الهم :           

 

 ة عالمة رفعه الضموفاعل مرفوع   صحتك :              .يا رجل صحتكدامت   *  مثال

 كان

 صار أصبح

 ظل أمسى
 بات

 ليس

 مازال 
 مافتئ

  

 مابرح
 أنفك ما

 مادام
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  وأخواتها  كــــــــان

 

 ة ــتام ة ــناقص
 

 اسمها               خبرها 
 

 فاعلها   
 

  منتبًها    الطالبمازال 
 

 
 منصوب  مازالخبر مازال مرفوع      اسم 

 القناعةدامت  ماالحياة جميلة  
 
 

 فاعل مرفوع   
 

 مطمئنة القلوب ظلت
 
 

 منصوب  ظلمرفوع        خبر   ظلاسم 

  التحديات تنكا الجندي مستعد مهما
 
 

 فاعل مرفوع   
 

 

 

 

 التامة  الناقصة   

 اجتهدت فكان الفوز  معتدالً  الجو كان كان 

 : خبرها  معتدالً :اسمها  ،  الجو 

 التوقيت في الماضي بمعني  

 : فاعل  الفوز 

 بمعني حصل وتحقق 

 

 سهرنا نذاكر حتي أصبحنا  أصبحت مؤديًا عملي   أصبح 

 خبرها : مؤديًا ،  اسمها  :  التاء

 بمعني التوقيت في الصباح 

 فاعل : نا الفاعلين 

 بمعني دخلنا في الصبح 

 

   جلست أقرأ حتي أضحيت أضحي الطالب نشيطين  أضحي 

 خبرها : نشيطين ، اسمها :الطالب

 بمعني التوقيت في الضحي 

 فاعل : تاء الفاعل 

 بمعني دخلنا في الضحي 
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 نتدرب حتي نمسي  أمسي المؤمن خاشعًا  أمسي 

 خبرها :  خاشعًا،  اسمها : المؤمن

 بمعني التوقيت في المساء 

 فاعل : الضمير المستتر نحن 

 بمعني دخلنا في المساء 

 

 لو ظل العدل ، النتشر الحب  ظلت المحبة منتشرة   ظل 

 خبرها : منتشرة،  اسمها : المحبة

 بمعني التوقيت في النهار 

 فاعل: العدل 

 بمعني بقي 

 

 بات المريض وهو يتألم  بات الجنود ساهرين   بات

 خبرها : ساهرين   ،  اسمها :  الجنود

 الليل بمعني التوقيت في 
 فاعل :  المريض

 في الليل دخل بمعني 

 
 إلي هللا تصير األمور    صار الجو ممطًرا صار  

 خبرها :  ممطًرا    ،   اسمها :  الجو

 التحول بمعني  
 فاعل : األمور

 رجع بمعني 

 

 الجو معتدل مادام الربيع   دام الالعبون مستعدين  سنفوز ما ما دام 

 خبرها : مستعدين،    اسمها : الالعبون

 بيان المدة بمعني 
 فاعل : الربيع 

 ما بقي بمعني 

 
 ما برح الطالب مكانه  ما برح الطالب فاهًما  برح  ما

 خبرها : فاهًما ،    اسمها :  الطالب 

 االستمرار بمعني  
 فاعل : الطالب 

 ما فارق بمعني 
 

   الوحدة العربيةما انفكت  ما انفك الخير موجوًدا  انفك  ما

 خبرها : موجوًدا ،    اسمها : الخير 

 االستمرار بمعني  
 فاعل : الوحدة 

 ما انحل بمعني 
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 العقل  من العلم   زال ما مازال العلم في العقل   زال  ما

 خبرها : في العقل   ،    اسمها : العلم 

 االستمرار بمعني  
 فاعل : العلم  

 ما ُحذف  بمعني 
 

 ال تأتي تامة    ما فتئ الحق نوره ساطع فتئ  ما
 خبرها : نوره ساطع   ،    اسمها : الحق 

 االستمرار بمعني  
 

 تامة  تأتي  ال   ليس النجاح بصعب ليــس 
 مفرد   خبرها: صعب   ،  اسمها  :  النجاح 

 النفي بمعني  
 

 

   الفعل من حيث التصريف                           

 
 التصريف جامد   ناقص التصريف        التصريف وتام  كامل 

 *كان *أصبح *أضحى 

 *ظل *بات *صار * أمسى 

 ما دام  -ليس  نفك أما   -ما فتئ   -ما برح  -ما زال 

 

 ماضي  فقط  ماضي و مضارع  ماضي و مضارع و أمر 

 
 

 و أخواتها الناسخة اسم كان صور 
 

 ضمير مستتر  لمتص  ضمير اهر ـــــظ اسم

 متفوقة   الفتاةأصبحت  

اسم اصبح  الفتاة :  

 مرفوع بالضمة  

 من المتفوقين  تُ كن

           ضمير متصل مبني تاء الفاعل :  

 في محل رفع اسم كان   

 ا   مشهورً   هو××× العالَم صار

 :  اسم صار 

 ( هوضمير مستتر تقديره )
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 و أخواتها الناسخة  خبر كان صور  

 

 شبه جملة جملة مفرد

 ضعفًا   ليس التواضع 

   ضعفا :

              خبر ليس مفرد 

 منصوب بالفتحة  

 ××هي تذاكر أمسِت البنت 

××تذاكر
 :     هي

                 الجملة الفعلية في محل 

 نصب خبر أمسي  

 

 تحت االحتالل ما زالت فلسطين 

   : تحت

                  شبه الجملة في محل 

 نصب خبر مازال  

 

 

 متحدين  أصبح العرب  

  

 :   متحدين

   صبح منصوب بالياءأ خبر 

 نوره ساطع  مازال اإلسالم 

  

    : نوره ساطع 

نصب   محل  في  االسمية  الجملة 

 خبر مازال  

 في القلوب   ما انفك األمل 

 

   : في القلوب

شبه الجملة في محل نصب خبر  

 ما انفك   

 حرف جر زائد غالبًا = (  ليس الباء في خبر ) 
  للتوكيد علي خبر   ليسحرف الجر الزائد يدخل 

                  . بصعب  ليَس النجاح  مثل  : 

 )يجوز حذفه(   بعد حرف الجر الزائد  .  ا منصوب محالــً خبر ليس مجرور لفظ             

 .   بالمدرسةمثل : ليس الطالب  

 األصلي ) ال يحذف(بعد حرف الجر  .شبه جملة في محل نصب  خبر ليس                
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   ان الخبر شبه جملة و اسمها معرفةإذا ك   على اسمها( يجوز تقدم  خبرها 1

                     كنزكان تحت األرض مثل : 

 اسم كان مؤخر مرفوع و عالمة الرفع  الضمةكنز : 

 

   :على اسمها يجب تقديم الخبر(  2

 لنا ذكريات جميلة  تكان:  مثل          جملة و اسمها نكرةالخبر شبه إذا كان -أ

 محامون  في المحكمة كان :  مثل    اسمها ضمير يعود على بعض خبرها في  -ب

 

  أجمل الربيع ! كانما مثل :        في أسلوب التعجب زائدة(   كانتأتي )  (3

  

  الشرطيتين "لَْو"و  "إِْن" بعد ...    ويبقى الخبرتحذف "كان" مع اسمها (  4 

   : الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر.  مثال

 إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، و إن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر.أي: 

  و لو كان مرا.:  بمعني    )تقبل النصح ولو مرا(  ...مثال : 

 صور الفاعل مع الفعل التام  
 

 ضمير مستتر   - ضمير متصل  - اسم ظاهر  -

   االجتماع حيث كان تجلس

 

ِ ِحيَن تُْمُس  .هــو xxxن ما شاء هللا كا  .  نَ وفَُسْبَحاَن َّللاه
       

                            االجتماع : 

 مرفوع بالضمة فاعل

 

                 واو الجماعة  : 

ضمير متصل ميني في 

 محل رفع فاعل  

                                الفاعل :  

ضمير مستترتقديره                  

 (  هو )
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  .األفعال التالية 

 نفك(أما  -ما برح  -ما دام  -صار  -بات  - ظل  -أمسى  -أضحى  - أصبح  -)كان 

 .    قد تأتي  تامة أو ناقصة   

 ( تأتي ناقصة فقط .ما فتئ  –ليس )  :   اـً أفعال تأتي ناقصة دائم

 

 غالبًا في االمتحان تأتي ) كان التامة (  بعد:

 (  أداة شرط -حيث  -حيثما  -حين  -أينما    )
 ( ُوِجْدتَ )بمعنى:             .  كنتاتِق هللا حيثما  .1

 ( ُوِجدَ  )بمعنى:                  ذُو عُْسَرة  فَنَِظَرةٌ إلى َمْيَسَرة .  َكاَن  َوإِْن  .2

3.  ِ  ( تَْرِجع)بمعنى:                      األُموُر.  تَِصيُر  أاَل إلى َّللاه

  (بَِقيَ )بمعنى:   يحرس الموقع حتى أصبح.        الجندي ساهًراظل  .4

 ( بَِقيَ )بمعنى:                      العدل النتشرت السعادة.  دام لو  .5

 : اختر الصواب من بين البدائل   تدريب

 ....................  "أصبح  " خبر . إعراب   "مرتفعة   عزيمة ذا ، أصبحت محمد يا " -1

 الفتحة  نصبه وعالمة منصوب ب الياء نصبه وعالمة منصوب أ

 األلف نصبه وعالمة منصوب د المقدرة مرفوع بالفتحة ج

 نصبه .............  وعالمة منصوب " أصبح " خبر ". أسباب التفوق  مدركين العلم ذوو أصبح"-2

       الظاهرة الفتحة ب المقدرة  الفتحة أ

   األلف د الياء          ج

 ........................... محل  في  ضميًرا وقع  أصبح سما. ساعيًا  إلي طلب العلم "  " أصبحت-3

 جزم  ب        رفع أ

       نصب د       جر ج

 السابقان ...........................  الفعالن.  هللا "  علي عظمة شاهًدا كله الكون وأصبح " أصبحنا-4

 تامان ب ناقصان  أ

 ناقص  الثاني  ،  تام األول د تام  والثاني  ،  ناقص األول ج
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 نصبه ..................  وعالمة منصوب "ليس "خبر .  "   مانعي الحق عن أصحابه  " لسنا-5

         الظاهرة الكسرة ب       المقدرة الكسرة أ

 الياء  د المقدرة  الفتحة ج

 نوعه ....................  "صار "خبر  . الذكاء االصطناعي  "    أساسه العالم الجديد " صار -14

     اسمية جملة ب        جملة شبه خبر أ

 مفرد  خبر د فعلية جملة ج

 بـــــ ...........  منصوب صار خبر "ماهرات". كلمة  في اإلعراب " ماهراتالطالبات  " صارت-15

         الكسرة ب         الياء أ

         الفتحة  د األلف ج

 ...  .........هو خبرأصبح . العلماء الذين يفكرون في المستقبل  "  مستهدف اآلن أصبح " الفضاء-16

            اآلن ب يفكرون  أ   

        مستهدف د   في المستقبل   ج

 هو ...................  صار اسم.  وطنكم "  يطور ما كل في  إال تفكرون ال " مازالتم-17

          الجماعة واو ب          مستتر ضمير أ

 المصدر الموؤل   د   التاء الضمير ج

   ....................تصبح ( أنت ذو فضل وساع  للخير  )  جملة " علي صار"  الفعل  أدخلنا  إذا  -18

 صرت ذوعلم وساعيًا للخير ب للخير   يًاصرت ذا علم وساع أ

 علًما وساًع للخير صرت ذي د صرت ذا علًما وساعيًا للخير ج

 تصير ......................... ( محبوب  الصدق  ذو ) جملة علي ( فتئ   ما)الفعل   أدخلنا إذا-19

 محبوب الصدق  ذو مافتئ  ب محبوبًا الصدق   ذا مافتئ  أ

 محبوبًا  الصدق  ذي مافتئ  د محبوبًا  الصدق  ذو مافتئ  ج

 تصبح ...................... ( علم  ذوو أنتم  ) الجملة علي  (صار )الفعل   أدخلنا إذا-20

 صرتم ذوي علم  ب صرتم ذوو علًما  أ

 صرتما ذوا علم   د صرتم ذوي علًما  ج

 تصير .................. ( الطالب المجتهدون ذوو همة ) جملة " علي  أمسي "   الفعل  أدخلنا إذا-21

 المجتهدين ذوو همة الطالب  أمسي  ب الطالب المجتهدون ذوو همة  أمسي  أ

 الطالب المجتهدون ذوي همة  أمسي  د الطالب المجتهدين ذوي همة  أمسي  ج

 نوعه ..................   "يكون" خبر. غًدا "     االمتحان  " سيكون-22

     مفرد ب      مصدر أ

           فعلية جملة  د  جملة شبة ج

 ستكون......................  الجملة علي  (أصبح)الناسخ  الفعل دخول عند. "أصدقاؤكم متعاونون " -23

 أصبح أصدقائكم متعاونين   ب أصبح أصدقاؤكم متعاونين   أ

 أصبح أصدقاءكم متعاونين  د أصبح أصدقاءكم متعاونون  ج
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 ...................... " نصرإعراب كلمة " .  "المؤمنين   نصر علينا حقا وكان:" تعالي  قال -24

            كان اسم ب         مؤخر مبتدأ أ

   إليه مضاف د   كان خبر ج

 " سواءإعراب كلمة "   .وجهول " عالمُ  سواءً  فليس **وعنهم  عنا  الناس جهلت إن سلي  "-25

       ليس اسم ب       فاعل أ

       ليس خبر د مؤخر مبتدأ ج

 .  مشاغيل "  بالدنيا  والناس بالدين  **  مشتغالً  المأمون الهدي إمام " أضحي  -26

 هو..................  السابق البيت  في  الناسخ الفعل خبر

          الهدي ب       مشتغال أ

         المأمون د مشاغل  ج

 .......................... هو  الجملة  في  الناسخ الفعل  اسم.حيًا "  دمت ما ربي  "  أعبد -27

 مستتر ضمير ب حيًا أ

      التاءالضمير المتصل   د   ما  ج

 إعرابه ..........................  خط تحته خطر " .  ما  في   األقصي  يزل " لم -28

 الظاهرة بالضمة مرفوع فاعل ب الظاهرة  بالضمة مرفوع يزل لم اسم أ

 المقدرة  بالضمة مرفوع فاعل د المقدرة   بالضمة مرفوع يزل لم اسم ج

 إعرابه .............................  خط . ما تحته"  مساكين أصبحوا الناس " أكثر-29

 الظاهرة  بالفتحة منصوب أصبح خبر ب المقدرة  بالفتحة منصوب أصبح خبر أ

 بالياء منصوب أصبح خبر د بالكسرة منصوب أصبح خبر ج

 :إعرابه  خط تحته ما  .ربك "   إرضاء الحياة  دامت ما األسمي  هدفك " اجعل -30

    فاعل ب دام  ما خبر أ

     دام  ما اسم د ثان به مفعول ج

 هي  ............  (كان )بالفعل  المتصلة التاء.كانت"  حيث أمها النشيطة هي التي تساعد " االبنة -31

  الفاعل تاء ب كان اسم أ   

 التأنيث  تاء د كان خبر ج

 الجملة .........................  تصبح الناسخ الفعل حذف عند.متعاونين "  " أصبحتم-32

     متعاونون نحن ب       متعاونين أنتم أ

 متعاونون أنتم   د متعاونون  هم ج

 . تتوهج  "  جمرة فراشي  خالل  **  كأنما  للهموم نجيًا  " أبيت -33   

 هو .......................  السابق   البيت في  الناسخ الفعل اسم

       مستتر ضمير ب     نجيًا أ

        متكلم تاءضمير  د التأنيث  تاء ج
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 الجملة ...............  في  الناسخ الفعل خبر نوع . بها "   يتحدث  لغة له العلم " سيظل -34

        مفرد ب   فعلية جملة أ

       اسمية جملة د جملة  شبه ج

 :  الجملتين في  خط تحته ماإعراب .  عذبًا  "  ماؤه النيل " أصبح  - عذب " ماؤهالنيل  " أصبح-35

 الثانية  في  ومبتدأ األولى في  بدل ب  الجملتين في  مبتدأ أ

 ثانية  في  وبدل األولى في  مبتدأ د الجملتين في  بدل ج

 : صحيحة   مما يلي  واحدة جملة -36

   كبيًرا  فضل ذو أبوك صار ب كبير  فضل  ذو أباك صار أ  

   كبيًرا  الفضل ذا أباك صار د كبيًرا  الفضل ذو أبوك صار  ج

 "علي الترتيب  يكون -كاد ".الفعالن"  رسوال يكون أن المعلم   كاد ** التبجيال وفيه للمعلم "قم-37

 تام    –ناقص  ب تامان  أ

 ناقص   –تام  د   ناقصان ج

 الجملتين   في  "الطالب" كلمة إعراب.  " سهالً  االمتحان  الطالب ظن " - " يقظاً  الطالب ظل "-83

 مبتدأ مؤخر والثانية ظل اسم األولي  ب فاعل والثانية ظل اسم األولي  أ

 ظن اسم والثانية ظل اسم األولي  د فاعل نائب والثانية ظل اسم األولي  ج

 .................... إعرابه  خط تحته ما   .طويال "   الظلم دام " ما-93

               فاعل ب            دام ما خبر أ

 مادام  اسم د إليه  مضاف ج

 "مرجًوا  األمل فكان المصريون اجتهد  "   _   "المرجو   األمل فكان المصريون اجتهد "-40

 .  الترتيب  علي  الجملتين في (  األمل  ) كلمة إعراب.

 مرفوع في الجملتين  كان اسم ب فاعل - كان اسم أ

  مرفوع في الجملتين فاعل د كان اسم -فاعل  ج

                            األحرار " عداوة الزمان خلق **   مسالًما   حرصت وإن الزمان ليس" : الشاعر قال -14

 ..........................   هو السابق بالبيت( ليس ) الناسخ الفعل خبر

          الزمان ب          مسالماً  أ

 حرصت  د عداوة ج

 بالجملة ..............................  الواردان الفعالن. األعلى قدًرا "   تصبح بالل  مؤمنًا  كن" -24

           ناقصان ب ناقص  والثاني  تام األول أ

 تامان د تام  والثاني  ناقص األول ج

                                      .  " خرج األمر من يدي وصار إلى القاضي   "   -   " ـاـً صار الوقت ربيع " -43          

 " في الجملتين ........... صار  .          نوع الفعل "

           ناقصان ب ناقص  والثاني  تام األول أ

 تامان د تام  والثاني  ناقص األول ج
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    "                                                              لل كله أصبح الملك   "       – "      حمد هللا ما أصبحت وأمسيتأ " -44

 " في الجملتين ....... أصبح نوع الفعل " 

           ناقصان ب ناقص  والثاني  تام األول أ

 تامان د تام  والثاني  ناقص األول ج

                                                 " العظيم عظيم حيث كان"   -"   ينبت الزرع حيث يكون الماء " -45

 " في الجملتين .......  كــاننوع الفعل " 

           ناقصان ب ناقص  والثاني  تام األول أ

 تامان د تام  والثاني  ناقص األول ج

 " ........................... ليس  "  نوع خبر "  ؟ هللا بأحكم الحاكمينأليس "    - 46     

           شبه جملة  ب جملة فعلية   أ

 مفرد د جملة اسمية  ج

 نوع ما في الجملتين علي الترتيب .     "زال الطالب فاهًما   ما "   -"   دمت مخلًصا  ماأحبك  " -47

        نافية    –نافية   ب مصدرية    -نافية     أ

 موصولة -مصدرية   د نافية    -  مصدرية ج

 الخير قائًما  " نوعا الفعل " دام " في الجملة السابقة   دام الود بيننا ما   دام"   -46

 ناقصة     –تامة     ب تامة     -تامة     أ

 تامة      – ناقصة   د ناقصة    -ناقصة   ج

 " في الجملة كان "  أنواع الفعل "  كانمثله وقد  سأكونوالدي أديبًا ، وتنبأ لي بأنني  كان"   -47

 تامة   –ناقصة    –تامة     ب تامة  -تامة    -    ناقصة أ

 ناقصة     -تامة    –  تامة د   تامة - ناقصة  -ناقصة   ج
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 كاد وأخواتها
 

 الناسخة " كان " عمل أفعال ناقصة ناسخة تعمل  -

 تدخل على الجملة االسمية   -

 ترفع المبتدأ ويسمى اسمها   -

 في محل نصب خبرها.خبرها  جملة فعلية  يجب أن يكون    -

 

 

 الشروع   الرجاء       اربةـــالمق
 يكاد  - كاَد  

   يوشك - أَْوَشك  

 َكَرب      

 َعَسى 

 َحَرى   

 اْخلَْولَق   

 أَْنَشأ   -َهبه  -شرع 

 بََدأ -أََخذَ   -َجعَل 

 َطِفق 

 البدء في الخبر. حصول الخبر رجاء  قرب وقوع الخبر

 الالعب يفوز كاد 

 يصل  أن القطار  أوشك  

 ينفذ   أنصبر  ال كرب  

 ينجح أن محمد  عسى 

 خالد أن يصل حرى 

 المطر أن ينزلاخلولق 

 البنت تذاكر.شرعت 

 الطالبة تغنّي.أنشأت  

 وطنهم. يحمونالمصريون هبه 

 يتوافدون.الرجال بدأ 

 الخطيب يعظ الناس.  جعل 

 القوم يغادرون طِفق  

 الولد  يغني.  أخذ

 

 م :ـــــرط مهـــــــش 

فقط                                                        الماضي  ناقصة في صورة تأتي كاد وأخواتها 

 المضارع والماضي ( تأتي ناقصة في صورتي أوشك  –كاد ) 
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 كاد وأخواتها )نوعان(                

ــ ناقص                    ة ــــتام ة ـ
 

 

 )جملة فعلية( خبرها     اسمها                    

 

    

 فاعلها 

 

 يزرع         الفالح   بدأ 

 

                                              جملة فعلية  بدأوع        خبر ـــمرف بدأاسم      

 في محل نصب                                     .

 

  الزراعة الفالحبدأ 

 

 فاعل مرفوع   

 

 يذاكر        الطالب  أخذ 

 

               جملة فعلية  أخذخبر    وع         ـــــمرف أخذاسم 

 في محل نصب                          .

 

 

    يفرقنا     العدو   ادــ ك                    

 

                             خبر كاد جملة فعلية        اسم كاد مرفوع  

 في محل نصب                        .

   الكتاب  الطالبأخذ 

 

 فاعل مرفوع   

 

 

 

 لنا    العدوكاد 

 

 

 مرفوع   فاعل           

                                                                                     

 

   :        "أن "   معحكم اقتران خبر كاد وأخواتها 
أخذ الولد يذاكر بجد أناقتران خبرها بـ  يمتنعأفعال الشروع 

                      كاَد النهار ينتصف أنها بـ اقتران خبر يقلَكَرب  –كاَد 

                      ينتصفأن كاَد النهار 

ينتهيأوشك الظلم أن أناقتران خبرها بـ يكثر أَْوَشك  –َعَسى 

اخلولق الفريق أن يفوز       أن ـ اقتران خبرها بيجب اخلولق -حري 
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 ر:ــــــــتذك
   . فعلها مضارعجملة فعلية  ( وأخواتها ال يأتي إال  الناقصةخـبر كاد  )  -1

 .في صورة الماضي فقط   ناقصة تكون و    األفعال كلها جامدة -2

 الصانع يعمل  يبدأ -الصانع يعمل                                      بدأ-

 )مضارع(فعل تام                                       )ماض(فعل ناقص             

                       أيضا     المضارع   في والماضي  ( تكون ناقصة في صورة  أوشك  –كاد  )  -3

 .زيتها يضيءيكاد  -مثل        ينقضيالليل أن يوشك  - مثل:

به                                                مفعوالوتنصب فاعال ترفع  بعض األفعال تأتي تامة   -4

 . أخذ الطالب الكتاب-مثل      .      شرع هللا الحق -مثل: 

                                                                  امة( ترفع فاعال و تنصب مفعولين)الت جعل -5

                                                                                  للسماء              زينة النجومجعل هللا  - مثل :    

 مفعول به ثان  زينة :      مفعول به أول  النجوم :        .

 

 تدريبات
 

 ( أمام العبارة الخطأ، مع تصحيح الخطأ: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )_ضع عالمة )

 (  )  " دال على الشروع. أوشك". الفعل "الصيف أن ينقضي  أوشك" -1

 (  )     " فاعل.  الصعب". "سهاًل بالعمل الصعبصار " -2

 (  )       " جملة في محل نصب حال. يدعو". "للصالةيدعو بدأ المؤذن " -3

    (        )                    " اسم أخذ مرفوع. الطالب ". "يجتهدون الطالبأخذ "  - 4

   )         (       "         فاعل اب ما تحته خط " إعر   .  "  يذاكر محمدأخذ "  - 5

 )         (       "          فاعل اب ما تحته خط " إعر"          القلم  محمدأخذ  " -  6

   )         (       "     فاعل عراب ما تحته خط " إ  ."  عمارتين المهندسأنشأ " – 7

 )         ( "        فاعلعراب ما تحته خط " إ " يبني عمارتين المهندسأنشأ " – 8

   )         (    " فاعلعراب ما تحته خط " إ"  االستعداد لالمتحان  الطالب بدأ" – 9

 )         ( "   فاعلعراب ما تحته خط " إ ."  يستعدون لالمتحان الطالببدأ  "  – 10
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 تدريبات 

 

 : الكريمة اآلية في ( طفق) مــ اس ". الجنة ورق من عليهما يخصفان وطفقا"  :تعالى قال -1

  مستتر ضمير ب يخصفان أ

   االثنين ألف د (يخصفان) في  األلف  ج

                للجملة السابقة ................... المناسب  الخبر   "....  ................  المظلوم حري "-2

             منتصر ب ينتصر  أن  أ

      منتصرا د ينتصر ج
 أن .................... ـ ب( عسى) خبر  اقتران . حكم " يرحمكم أن ربكم عسى:" تعالى قال -3

             يجب ب               يمتنع أ

            يكثر  د يقل ج

   الناسخ .......................  للفعل المناسب " .  الخبر......................... الرخاء " أخذ -4

               منتشًرا ب                ينتشر أ

  منتشر د ينتشر أن  ج

 اإلعرابي ................  موقعه(  البالد يعم  أن) جملة  . البالد  "   يعم أن السالم " أوشك -5

 ( أن ) خبر رفع محل في  ب (  أوشك) خبر رفع محل في  أ   

 ( أن) اسم نصب محل في   د (  أوشك) خبر نصب محل في  ج

 ................   ( األجير  ) كلمة باإعر  .  كامال  "  حقه األجير " أخذ-6

 بالضمة مرفوع ( أخذ) اسم ب بالضمة  مرفوع مبتدأ أ  

 بالضمة مرفوع فاعل  د بالفتحة منصوب( أخذ) خبر  ج

 ".    يتكلما أن كاد حتى الحسن من **   ضاحكا يختال  الطلق  الربيع " أتاك : الشاعر قال -7

 :  السابق  البيت في   (أن)بـــــ   الناسخ  الفعل خبره اقتران حكم

             يجب ب              يكثر  أ

        يمتنع د يقل ج

 .  تقطعا "   أن بالفتى الهوينى حبال** أوشكت الكريهة )الحرب (  يغش لم المرء "إذا: الشاعر قال -8

 :هي  حقيقة عدا ما صحيحة التالية  الحقائق

 المقاربة  فعالأ من( أوشك) الفعل ب  فعلية جملة( أوشك) خبر أ   

 (التاء) المتصل الضمير( أوشك) اسم  د (أن)بــ  اقترانه يكثر( أوشك) خبر ج

 ...............  (إن )بـــــ  ( أخذ) الشروع فعل  استبدال  عند.  "أهدافكم  لتحقيق ساعون إنكم " -9

   أهدافكم لتحقيق ساعون أخذتم ب   أهدافكم  لتحقيق تسعون أخذتم أ  

   أهدافكم  لتحقيق ساعين أخذتم د أهدافكم  لتحقيق  تسعوا أن أخذتم ج
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 :ناقص فعل على تشتمل يلي  مما واحدة جملة -10

 لنا  العدو  كاد ب   حياتنا  فاسًدا  العدو  كاد  أ

 بهم  ليوقع للعرب العدو  يكيد  د حياتنا  يفسد العدو يكاد ج

 "............................ األب إعراب كلمة "   .   "جيرانه يساعد ابنه األب جعل " -11

             فاعل  ب       مؤخر مبتدأ أ

 (جعل  ) اسم   د  به مفعول ج

                                                                        ."  يسير المعمل إلي  العالم  أخذ "       -"       كتابه    العالم أخذ" -12

 الجملتين ..................  في  " العالم  " كلمة إعراب

 فاعل - فاعل ب أخذ اسم -عل اف أ

  أخذ  اسم -أخذ  اسم  د  فاعل - اخذ اسم  ج

 ...........................  (أوشك  ) الفعل  إعراب.   "االنتهاء  على الحفل أوشك "-13

   الفتح على مبني  ناقص ماض فعل ب   الفتح على مبني  ناسخ ماض فعل أ

   الفتح على مبني  تام  ماض فعل د السكون على مبني  ماض فعل ج

 تصبح ...............  الجملة  تصويب  عند.    "آمالهم   يحققوا الطالب اخلولق "-14

 آمالهم  يحققوا أن الطالب اخلولق ب آمالهم يحققون أن الطالب اخلولق أ  

 آمالهم يحققون الطالب اخلولق د   آمالهم يحققو أن الطالب  اخلولق  ج

 " ................................ أبواك إعراب كلمة  "   . " بك يهتمان أبواك  عسى "-15

 بالواو مرفوع عسي   اسم ب   المقدرة بالضمة مرفوع عسي  اسم أ

 باأللف مرفوع عسي  اسم  د الظاهرة بالضمة مرفوع عسي  اسم ج

                         .  ويمنعوا " يملوا أن هاتوا  قيل  إذا**  ألوشكوا التراب   الناس ئلسُ  " ولو: الشاعر قال -16

 .............................. هو  بالبيت ( أوشك ) الناسخ الفعل خبر

             قيل  ب           هاتوا  أ

 يملوا  أن د يمنعوا   ج

                                  . قريب "  فرج  وراءه يكون ***    فيه أمسيت  الذي الكرب "عسى: الشاعر قال -17

 ...................... هو  بالبيت( عسي ) الناسخ الفعل خبر

                 الذي ب              يكون أ   

 أمسيت د قريب   ج

 الجملة ........  تصبح( إن )بــــ ( عسي) استبدال عند."  موفقون للخير الساعين " إن -18

 أن يوفقون للخير الساعون عسى ب  موفقين للخير الساعون عسى أ  

  يوفقوا أن للخير الساعون عسى  د يوفقوا للخير الساعون عسى ج

 موضعه .............  في ( بدأ  ) الفعل. "  نهضتهم فتبدأ   بالعلم يتمسكون العرب  بدأ"  -19

 الموضعين في  تام ب تام  - ناقص أ

 الموضعين  في  ناقص د ناقص  -تام   ج
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 : صحيحة  يلي  ما من واحدة جملة-20

   الصدر منشرح  المؤمن عسى ب   منشرح  صدره المؤمن عسى أ   

 صدره  ينشرح  المؤمن عسى د صدره  منشرًحا المؤمن عسى ج

 ............  ( تردع )لجملة  اإلعرابي  المحل . "المفسدين  تردع قوانين الحكومة شرعت "-21

 شرع  خبر نصب محل في  ب  حال نصب محل في  أ

   نعت نصب محل في   د اإلعراب من لها محل ال ج

 .................  هو يلي  فيما  الصواب،    "واألعناق بالسوق مسحا فطفق" : تعالى قال-22

 الرجاء يفيد( طفق) الفعل ب تام  فعل( طفق) الفعل أ

 المقاربة  يفيد ( طفق) الفعل  د   محذوف خبره( طفق) الناسخ  الفعل  ج

 توجع "   منه  وكان قواه خارت ***  بالصفا  سهم عينيك من مر " لو: الشاعر قال -23

 هي ......................  حقيقة عدا ما صحيحة التالية الحقائق  

 تام  فعل:  كان  ب فاعل مرفوع بالضمة  :  توجع أ

   جامد ناسخ فعل:  كان  د المقدرة  بالضمة مرفوع فاعل:  قواه  ج

 .    "يوافقها  غراته بعض في  ***  منيته  من فر من يوشك " : الشاعر قال-24

 :  وــ ه السابق   بالبيت( يوشك ) الناسخ الفعل خبر

             رــ فمن  ب يوافقها  أ

         منيته من د       غراته ج

 الجملتين    في ( الطالب) كلمة إعراب.  "الكتاب   الطالب أخذ"  -" يتصفحه  الكتاب  الطالب أخذ "-25

 فاعل -فاعل  ب أخذ  اسم -فاعل   أ

 أخذ  اسم -أخذ  اسم د فاعل -أخذ  اسم ج

 تصبح ...........  الجملة أمام للشروع  فعل  وضع عند.  "البلد  لنفع يتنافسون األعضاء "-26

 البلد  لنفع يتنافسون األعضاء كاد ب البلد   يتنافسوا لنفع أن األعضاء عسي  أ

   البلد لنفع يتنافسون األعضاء حري د   البلد لنفع يتنافسون األعضاء أنشأ ج

 :يلي  مما النقط مكان تصح التي  . الجملة"  .. ................ ...المؤمن  حري "-27

 بالحق فاه  ينطق أن ب بالحق  فوه ينطق أن أ

 بالحق   فيه ينطق أن د بالحق فوه ينطق ج

 ..... (جعل) بالفعل المتصل( نا  ) للضمير اإلعرابي  الموقع . "بشرحه  نستمتع المعلم جعلنا "-28

 (           جعل)اسم  ب              به مفعول أ

 فاعل  د ( جعل ) خبر ج

 .      "للعبور  جسوًرا الجنود  أنشأ"     -   " ينتصرون الجنود أنشأ "-29

 الجملتين ..................  في  "الجنود" إعراب

 الجملتين في  فاعل ب (  أنشأ  ) اسم   - فاعل   أ

 الجملتين في ( أنشأ  ) اسم د فاعل  –   ( أنشأ ) اسم ج
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 .     "السكر  الشارب  نهض فأنهض ثوبي ... يثقلني  -قمت ما إذا  -جعلت  وقد": الشاعر قال -30

 هو .......................  بالبيت( جعلت) الناسخ الفعل خبر

            قمت ب         أنهض أ

        يثقلني  د نهض ج

 .    "صائًما  عسيت إني  تكثرن ال  ***  دائًما )اللوم( ملًحا العذل في  أكثرت" : الشاعر قال -31

 السابق ................  بالبيت الواردة  الشاذة النحوية القاعدة

 متصال ضميًرا( عسي) اسم مجيء ب اسمها علي ( عسي ) خبر تقدم أ

 مستتًرا ضميًرا( عسي) اسم مجيء د مفرًدا  (عسي ) خبر مجيء ج

    : نصب محل في " تنهض " ، جملة " بالتعليم تنهض مصر أخذت "-32

                      حال ب              أخذ خبر أ

        نعت د به مفعول ج

 :( نا ) للضمير االعرابي  الموقع ." من المجرمين الحق  أخذنا"  - " المجرمين نحارب أخذنا "-33

  الجملتين في  رفع محل في  ب الجملتين في  نصب محل في  أ

 رفع  محل في  - نصب محل في  د نصب  محل في  - رفع محل في   ج

 : ، اإلعراب الصحيح لما تحته خط  "سهلة  الصعوبات  الحديث  العلم جعل "-34

 الصعوبات : خبر جعل منصوب بالفتحة   ب   الصعوبات : مفعول به منصوب بالفتحة  أ

   خبر جعل في محل نصب  الصعوبات :  د : مفعول به منصوب بالكسرة   الصعوبات ج

 .  " دـ غ له يكون أن سؤاال اليوم من***   منعته إن حاجة ذو سائل عسى" : الشاعر قال-35

 :هو السابق البيت في ( عسى) الناسخ الفعل خبر

              منعته  ب             يكون أن أ

 سؤاال  د غد  ج

 الجملة ............  تصبح (أن)بـــ ( اخلولق)  استبدال عند.  "للمستقبل   متطلعون أبناءنا  إن  "-36

 للمستقبل  يتطلعوا أن  أبناءنا اخلولق ب للمستقبل  يتطلعوا أن  أبناؤنا اخلولق أ

 للمستقبل يتطلعوا  أبناؤنا اخلولق د للمستقبل يتطلعون أن  أبناؤنا اخلولق ج

 :الجملتين في ( هب) الفعل .      "ينتشر  األمل  نسيم هب"    -"  علينا   النسيم هب "-37

 ناقص  -ناقص  ب ناقص  -تام  أ

 تام  -تام  د تام   –ناقص  ج

 .  "  هدفه  يحقق الطالب عسي  "     -   "    هدفه يحقق الطالب سعي  "-38

 ............... الجملتين  في ( يحقق  )لجملة  اإلعرابي  الموقع

 رفع خبر عسي   –خبر  رفع  ب مفعول به   نصب  -نعت  رفع  أ

 نصب خبر عسي   –حال  نصب د نصب حال  –خبر عسي نصب  ج
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 تصبح .............  السابقة  الجملة أمام (عسي )الفعل  وضع عند. "بجيشهم  سعداء المصريون"-39

 بجيشهم  سعداءً  المصريون عسي  ب بجيشهم  سعداء المصريون عسي  أ

 بجيشهم  يسعدون أن المصريون عسي  د بجيشهم  يسعدوا أن المصريون عسي  ج

 .  "مغريا   باللوم كنت )اضطرب( كأني  فلج الهوي** طاعة في  القلب  ألوم هببت" : الشاعر قال-40

 :د ـ يفي فعل السابق   البيت في  خط تحته ما

               مقاربة ب شروع  أ

 رجاء  د تام ج

 يلي ..................   مما النقط مكان المناسبة التكملة ،  " ...  ............... الجيران حري "-41

              يتعاونوا ب          يتعاونون أن أ

 يتعاونوا  أن د يتعاونون ج

 .  " يجتهد وهو يومه  الفالح  بدأ "      - "        يجتهد يومه الفالح  بدأ "-42

 الجملتين .....................  في   (يجتهد)لجملة   اإلعرابي  الموقع

 الجملتين في  نصب محل في  ب   رفع محل في  - نصب محل في  أ

  الجملتين في  رفع محل في   د نصب محل في  -رفع  محل في  ج

 الجملة ..........  تصبح( ليت ) مكان(  أوشك) وضع  عند.  "بلدهم  في  مقدرون النابغين ليت "-43

  بالدهم في  مقدرين النابغون أوشك  ب  بالدهم في  يقدرون أن النابغون أوشك أ

 بالدهم في  يقدرون النابغين أوشك د بلدهم في  يقدروا أن النابغون أوشك ج

 ...................... جملته  في  نوعه(  أخذ)   الفعل .  " دتتش الرياح  أخذت "-44

 جامدوناقص  ب   جامدو  تام أ   

 متصرفو ناقص   د متصرف و  تام ج
 : (إن) الناسخ بالحرف( جعل) الفعل استبدال عند ." هدفهم لتحقيق ماضون مفكري مصر إن "-45

 هدفهم لتحقيق ماضين مفكري مصر جعل ب   هدفهم لتحقيق يمضون مفكرو مصر جعل أ

 هدفهم لتحقيق ماضين مفكرو مصر جعل  د هدفهم لتحقيق يمضوا أن مصرمفكرو  جعل ج

 : (بدأ ) الفعل   ،   "الشرح  المعلم  بدأ حين االستماع في  الطالب بدأ "-46

 الجملتين في  تام ب ناقص  الثاني  -  تام األول أ

 الجملتين  في  ناقص   د   تام الثاني   - ناقص األول  ج

                             "؟  زياد حفير جاوزنا نحن إذا   ** جهده  يبلغ الحجاج  عسى وماذا" : الشاعر قال -47

ــ  خبره اقتران حكم السابق  بالبيت الناسخ الفعل  ( : أن) بـــــــ

                 يجب ب            يمتنع أ   

 يكثر د يقل ج

                                "غضوب  هند الوشاة قال حين  *** يذوب  جواه من القلب كرب" : الشاعر  قال-48

 : هو السابق   بالبيت ( كرب) الناسخ  الفعل خبر

               جواه من ب                       قال أ

  يذوب د غضوب  ج
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 : صحيحة   يلي  مما واحدة جملة-49

 مكرمين  المجتهدون العاملون عسى ب يكرمون  أن المجتهدون العاملون عسي  أ

 مكرمين  المجتهدين العاملون عسى  د يكرموا  أن المجتهدون العاملون عسي   ج

   " ..................... يذاكرانإعراب "    .  "الدرس الجديد  يذاكرانوطفقا  "-50

  باأللف منصوب( طفق) خبر ب  باأللف مرفوع( طفق) خبر  أ

 بالنون منصوب( طفق) خبر د النون بثبوت مرفوع مضارع فعل ج

                          "كرب   أو اـً طعام ذاق وقد اـً عيش ***  له  جعلت جار في  ذنبي  كان ما"  : الشاعر قال-51

 : هي  حقيقة عدا ما صحيحة التالية  الحقائق

 المقاربة  يفيد(  كرب ) الفعل ب محذوف (  كرب ) خبر أ

   مستتر ضمير(  كرب ) اسم د ناسخ  فعل(  جعل)  ج

 .....................   للشروع أفعالها  يلى مما واحدة مجموعة -52

 جعل - طفق -يبدأ  –شرع  ب طفق -جعل  -بدأ  -أخذ أ

 ظن  -جعل  -هب -انشأ   د هب -عسي - جعل  -شرع   ج

ــ ( حري) استبدال عند. " بالحق  ناطق فاك لعل "-53  ............. الجملة  تصبح(  لعل ) بــ

   بالحق ينطق فيك حري  ب   بالحق  ناطقًا فوك حري أ

 بالحق  ينطق أن فيك حري د بالحق  ينطق أن فوك حري ج

 يلي ................  مما النقط مكان المناسبة التكملة    " .......... ... .....المصريون  طفق " -54

          يتعاونوا ب        يتعاونوا  أن  أ  

 يتعاونون أن د يتعاونون ج

         " تقطعا أن أعناقها  كربت  وقد**  أالظم )دلو ماء( على )العقول( سجال ذوواألحالم " سقاها  -55

 .............  (أن)بـــ   خبره اقتران حكم السابق  بالبيت الناسخ الفعل

               يجب ب                يمتنع أ

   يكثر د يقل ج

                                                                        ." التميز على مبدعو الوطن مصرين أصبح" -56

 الجملة .....................  تصبح " أصبح "بـــــ  "  بدأ " الفعل  استبدال عند

 التميز على مبدعون الوطن مصرون بدأ ب التميز علي   مبدعوا الوطن يصرون بدأ أ   

  التميز على مبدعو الوطن مصرين بدأ  د   التميز على يصرون مبدعو الوطن  بدأ ج

 " ...................... المعلم إعراب كلمة ". المجتهدين "   تكريم   المعلم " بدأ-75

 فاعل  ب مبتدأ مؤخر أ

 (  بدأ) اسم  د به مفعول  ج

                            .  " تأسينا لوال اآلسى علينا يقضي ***  ضمائرنا  تناجيكم نكاد حين"  : الشاعر قال -58

 هو ...........................   البيت  في  الناسخ الفعل خبر

           مستتر ضمير  ب                        يقضي  أ

       تناجيكم د تأسينا  ج
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 " نوعه ............................ يكاد "   الفعل،     "الدرس أن ينتهي   يكاد " -59

 جامد ب التصرف   ناقص أ

 التصرف   تام  د صحيح   ج

 :تصبح السابقة الجملة قبل الرجاء يفيد فعل وضع عند. "هللا  رضا راج   المؤمن" -60

 هللا رضا راج  المؤمن لعل ب  هللا رضا يرجو المؤمن حري أ

  هللا رضا يرجو المؤمن عسى د هللا  رضا يرجو المؤمن يكاد ج

 مكتوًما " كان )أعلن( عما أعرب  أنشأت )الكارهين( لكم ** الكاشحين مين) كذب( تبين لما " -61

 :هي  حقيقة عدا ما صحيحة التالية  الحقائق

 جامد ( أنشأ ) الفعل ب ( أعرب ) الناسخ الفعل خبر أ  

  مستتر ضمير الناسخ الفعل  اسم  د الشروع   يفيد الناسخ الفعل ج

                   " مية )اسم الحبيبة( يبرح  حب )أثره( من الهوي رسيس***يكد  لم المحبين النأي غير إذا " -62          

 هو ........................  السابق بالبيت  الناسخ  الفعل خبر         . 

             الهوي  ب          حب من أ

 رسيس  د  يبرح  ج

 يلي .........................  ما ( أن)بـــ  خبره اقتران يكثر الذي الفعل-63

            أوشك  ب            شرع  أ

 حري  د أخذ ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


