
:التمهيد  

 . الخبر في كل جملة أكمل كل مبتدأ مما يلي بخبر، ثم حدد نوع

الجملة االسمية        الخبر           نوعه               

نور            العلم نور  مفرد               

فوائدها عظيمة     القراءة  فوائدها عظيمة  جملة             

في القلوب      اإليمان في القلوب   شبه جملة           

 :( 1)  التدريب

 قارن بينهما: ثم  ،يتينتالالجملتين ال اقرأ -1
 محمد باٌر بوالديه.  -أ
ا بوالديه.  - ب  ظل محمٌد بارًّ
 ؟ كل ركن منهما ؟ وما عالمة إعراب)محمد باٌر بوالديه( ركني الجملة األولىنسمي  ماذا -
)بارا(؟   -محمد( ركني الجملة األولى )نسمي  ماذا)ظل(  بعد دخول الفعل  في الجملة الثانية   -

    ؟وما عالمة إعرابهما
 ؟ ره وما نوع خب   وما أثره على الجملة االسمية بعده؟نسمي الفعل )ظل(؟  ماذا  -

 
 :بين نوع الخبرو ،خبرهه واسم الفعل الناسخ و حددو ية، تالالجمل ال قرأا -2

: رقم الحصة  : الحصة  : الصف  : التاريخ  : اليوم    

 
    

إنسانيتي سلوك وعمل   الوحدة الثالثة:   الوحدة التعلمية:  

( 1/   5 -  3المعيار: )  النشاط:  الكفاية:            

يســتخدم الخط المناسب )نســخ ورقعة( وقواعد النحو والهجاء التي تدرب  
الربط في كتابة نص قصير. عليها وعالمات الترقيم وأدوات   

3 - 5  /1 كان   (3)لغتي الجميلة نحًوا )     

103  :ص –  وأخواتها  

. احترام القوانين    القيمة التربوية:  

 الخبر  نوع الخبر مضبوطا اسم الفعل الناسخ  الفعل الناسخ ةالجمل

 مفرد  معتدال  الجو  كان . كان الجو معتدال

 فعلية جملة  يلعبون   األوالد  أمسى األوالد يلعبون في الحديقة.  أمسى

 اسمية جملة  عينها ساهرة األم ظلت .عينها ساهرةت األم ظل

 شبه جملة أبنائها بين األم ت بات  األم بين أبنائها.ت بات 

 مفرد  ين مسرور  الطفالن صبحأ ن.مسروريالطفالن  صبحأ

 شبه جملة في بيته  األب أضحى  األب في بيته.  أضحى

 مفرد  مجتهدا   المهمل   صار ا صار المهمل مجتهد  

 مفرد  حارا الجو  ليس  االجو حار  ليس 



 االستنتاج:  
 األفعال الناسخة ومعانيها:  -أوال 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..، فترفع المبتدأ ويسمى     االسمية على الجملة  ...... ناسخة تدخل    فعالأكان وأخواتها ....   -ثانيا 

 ... خبرها..  وتنصب الخبر ويسمى ...   اسمها....

 أو جملة أو شبه جملة. ا مفرديأتي أنواع خبر كان وأخواتها  -ثالثا 

:( 2)  التدريب  

      :ونوع الخبر الفعل الناسخ، ثم حدد اسمه وخبره تيةمن الجملة اآلاستخرج  -1

. ا على أبنائهمازال األب حريص                                    
 

 نوع الخبر  خبره  اسمه الفعل الناسخ

ا  األب   مازال  مفرد  حريص 

 
 ة بما هو مطلوب بين قوسين: يتال لأكمل الجملة ا  -2

 )اسم كان مضبوط ا(                        .هادئ ا البحــر  كان -
 )خبر أصبح مضبوط ا(           . أمهماب باريــنأصبح الولدان -

 مفرد  مستمرا العمل  ما زال ا ما زال العمل مستمر  

دام المطر   بيت ماالخرج من ألم 
 ا منهمر  

ا  المطر ما دام  مفرد  منهمر 



 االستمرار(  )فعل ناسخ يفيد   ين.        المجتهدون مكرم   ما زال -

 التطبيق:

 : أتي ية بالفعل الناسخ مما يال تلأكمل الفقرة ا-1

 ظل ،  مازالت  ،  بات  ، أضحت ( ) كان  ،أصبحت  ،أمسى ، صار ، ليست  ، 
 

ا، وفجأة اشتدت الريح،  كان ا،  وأصبحالجو صحو  ا،   وأمسىالجو غائم  الجو   وباتالمطر منهمر 
ا، فقد ظهر العشب   أصبحتبارد ا، وفي اليوم التالي   الشمس مشرقة، فخرج الراعي بغنمه مسرور 
الجو    وظلالغنم متفرقة تبحث عن العشب وتجري هنا وهناك،    وأضحت  ،األخضر على الجبل

ا.   صحو 
حتى غابت    ،السماء صافية  وليستالسحب كثيرة اليوم،    مازالتنظر الراعي إلى السماء، وقال:  

الشمس، وعندئذ وقف الراعي يصلي صالة المغرب، ثم جلس يدعو هللا، ثم عاد بغنمه وقد شكر  
 هللا على فضله.

 
 بينًا سبب الضبط: م ،ية تالاله خط في الجملة أضبط ما تحت-2

 . ألمها مطيعة الفتاةأصبحت 
 

 اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  الفتاة  

 خبر أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  مطيعة  

 الممارسة :

.مع مراعاة التنويع في الخبرعن الصديق،   باألفعال الناسخةتبدأ صغ ُجمال   

. عون ا الصديق   كان -1  )مفرد(            لصديق ه 

 اسمية( جملة)        . حسنة  صفات ه   الصديق   مازال  -2

 )جملة فعلية(                                يساعد  صديقه.الصديق    ظل -3

.الصديق   ليس -4  )شبه جملة(              في الحديقة 

 جملة()شبه             . قينفائ ال بينالصديق   أصبح -5

              

سعد األوسي :إعداد مدرسة                                     


