
 

 

) استخدم الخطوط الكتابٌة  5-3(. الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار : 4(  لغتً الجمٌلة نحوا) 44نشاط ) 

 مع مراعاة لواعد النحو المختلفة (

 الحروف الناسخة ) إن وأخواتها ( :                           

إن وأخواتها أو الحروف الناسخة هً مجموعة الحروف التً تنصب المبتدأ وترفع الخبر وتدخل فمط   

 على الجمل االسمٌة فتنسخها تنصب المبتدأ وٌسمى اسمها و ترفع الخبر وٌسمى خبرها.

 و هً :

: للتوكٌد.  إّن وأنَّ

 : للتشبٌه.كأنّ 

 لكن: لالستدران، وال ٌصح أن تكون فً أول الجملة االسمٌة

 لٌت: للتمنً.

 لعّل: للترجً.

 أمثلة :  

 إن العلَم نوُر. -4

إن : حرف نصب واستمبال ومصدر ٌدخل على الجملة اإلسمٌة فٌنصب المبتدأ اسما له وٌرفع الخبر خبراً 

 له

 العلم : اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 ور : خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.ن

 كأن الجندٌٌن أسدان. -2

 كأن : حرف تشبٌه و نصب.

 الجندٌٌن : اسم كأن منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى.

 أسدان : خبر كأن مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.

 لٌت المدعوٌن مسرورون. -3

 لٌت : حرف ناسخ ٌنصب المبتدأ وٌرفع الخبر.

 : اسم لٌت منصوب وعالمة نصبه الٌاء ؛ ألنه جمع مذكر سالم. المدعوٌن

 مسرورون : خبر لٌت مرفوع وعالمة رفعه الواو ؛ ألنه جمع مذكر سالم.



 

 

 : 44إجابة تدرٌبات  الكتاب  على الحروف الناسخة  صــــــــــ 

  : حدد الحرف الناسخ  / اسمه  /  خبره   وأبين نوع الخبر في كل جملة مما يأتي  -4

 نوع الخبر خبره اسمه الحرف الناسخ أمثلة                   
 مفرد مذموم البخل إن إن البخل مذموم

 مفرد نادم المتسرع أن علمت أن المتسرع نادم
 جملة فعلٌة ٌرٌدان الخٌر الرجلٌن  لعل  لعل الرجلٌن ٌرٌدان الخٌر 

 جملة اسمٌة  صالتهم خاشعة المصلٌن لٌت لٌت المصلٌن صالتهم خاشعة
 مفرد جذوة الغضب كأن  كأن الغضب جذوة نار

 شبه جملة فوق الرؤوس الغٌوم لكن الجو حار لكن الغٌوم فوق الرؤوس
 التطبٌك :-3

     : أضع في كل فراغ مما يلي الخبر المطلوب بين قوسين 

 الماء ... حار....                          ) خبرا مفردا ( -

 أفراحً وأحزانً.     ) خبرا جملة فعلٌة ( الجار ..ٌشاركنً -

 سالم .خلمه عظٌم ..                       ) جملة اسمٌة ( -

 اإلسالم ..فً المعاملة ..                     ) خبرا شبه جملة(  -

 تدرٌبات على الحروف الناسخة                 

 ضع خطاً تحت الحرف الناسخ وبٌن إفادته فٌما ٌلً: -4

 إّن الصٌف جمٌل  .                   الحرف الناسخ _________ ٌفٌد _______ -4

 كأن الكتاب ورق .                   الحرف الناسخ _________ ٌفٌد _______ -2

 السكر للٌل لكن الشاي طعمه لذٌذ . الحرف الناسخ _________ ٌفٌد ______ – 3

 الحرف الناسخ _________ ٌفٌد _______  لٌت النهار دائم .                   -4

 لعّل الغائَب آٍت .                   الحرف الناسخ _________ ٌفٌد _______ -5

 ضع خطاً تحت اسم الحرف الناسخ وخطٌن تحت خبره :  -2

 ـ إّن المدارس ممفلة فً الصٌف .

 ـ كأّن النور فً الصٌف ناُر كاوٌة .

 ـ الحرٌّ ال ٌمهر لكنّه ٌحّد .

 ـ هل عرفت أن العلم نوُر وأّن المعلمٌن ٌهدون الشعوب .

 ـ لعّل أبان لاهر البحار .



 

 

 ـ لٌت لً حكمة سلٌمان فأوّجه الناس إلى الحّك .

 أدخل أحد الحروف الناسخة على الجمل التالٌة مع الضبط بالتشكٌل :  -3

 -------------------------المناصون ماهرون : -4

 -----------------------------الهواء علٌل : -2

 -----------------------------الظلٌل ظلٌل : -3

 ----------------------------الماء سلسبٌل : -4

 --------------------خرٌر الماء ٌنعش النفوس : -5

 ----------------------لً لرٌة كثٌرة األشجار : -6

 ---------------:السائحون ٌمصدون األمكنة األثرٌة  -7

 -------------------المنارتان مضٌئتان فً اللٌل : -8

 ----------------------------أبون ذو كرم : -9

 ضع خطاً تحت خبر الحرف الناسخ وبٌن نوعه فٌما ٌلً :  -4

 ـ إّن ٌد هللا مع الجماعة .

 ـ إّن المرء مخبوء تحت لسانه .

 ـ إّن النظافة تجلب السعادة .

 اضة مفٌدة لكن اإلسراف فٌها ضار .ـ الرٌ

 ـ لٌت االستبداد لٌله زائل .

 ـ لعّل الصدٌك فً ولت الضٌك .

 أكمل بعض الجمل بخبر للحرف الناسخ فٌما ٌلً : -5 

 ـ كأّن الممرضة ________ .                     ـ لٌت عمال النظافة ________ .

 ـ نحن فً الصٌف ولكّن الجّو ________  ـ لعّل المسافر ________ .                 

 

 

 

 



 

 

 

) استخدام  4-2( . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار : 2( لغتً الجمٌلة نحوا ) 44نشاط ) 

 الخطوط الكتابٌة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة ( 

: هو من التوابع، وٌسمى الصفة أٌضا، وٌأتً لبٌان صفة االسم الذي ٌتبعه فً  (  الصفةأو ) النعت  

 اإلعراب.

 مثال:             الهواء نعمة عظٌمة. 

 كلمة عظٌمة هً النعت )الصفة(. فهً تصف النعمة بالعظمة.

 "لمن الملن الٌوم هلل الواحد المهار".

 وصفتا هللا، سبحانه وتعالى، بالواحد وبالمهار.كلمتً الواحد والمهار هما النعتان، فمد 

 * ٌَتْبَُع النَّْعُت ِلْلَمْنعُوِت فٌَُطابِمُهُ فًِ:

ْعراِب: - 4   اإْلِ

ْعراِبٌَِّة ِمثْلَ   :فٌََُكوُن النَّْعُت َمْرفُوًعا أَْو َمْنُصوبًا أَْو َمْجُروًرا تََبعًا ِلحالَِة ااِلْسِم اْلَمْنعُوِت اإْلِ

ٌْـد  -  اْلعَاِلـُم. َجاَء َز

ٌْـًدا اْلعَاِلـَم.- ٌُْت َز  َرأَ

ٌْـٍد اْلعَاِلـِم.-  َمَرْرُت بَِز

  التَّْعِرٌِف َوالتَّْنِكٌِر: - 2

ٌَُكوُن ُمَنكًَّرا إَِذا َكانَ  فًا َو فًا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوُت ُمعَرَّ  ُمَنكًَّرا ِمثَْل: اْلَمْنعُوتُ  فٌََُكوُن النَّْعُت ُمعَرَّ

ةً ُمْمِتعَةً.لََرأُْت -  لِصَّ

ةَ اْلـُمْمتِعَةَ. لََرأْتُ -  اْلـِمصَّ

  التَّْذِكٌِر َوالتَّأِْنٌِث: - 3

 ِمثَْل: ُمَؤنَّثًا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوتُ  ُمَذكًَّرا، َوُمَؤنَّثًا فٌََُكوُن النَّْعُت َغاِلبًا ُمَذكًَّرا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوتُ 

 َهَذا ُمعَلِّم  ُمْجتَِهد .-

 َهِذِه ُمعَلَِّمـة  ُمْجتَِهَدة .-

 ـ اْلعََدِد: 4



 

 

ًُّ ٌُطاِبُك اْلَمْنعُوتَ  ْفراِد والتَّثِْنٌَِة والَجْمعِ ِمثَْل: َغاِلبًا فَالنَّْعُت الَحِمٌِم  فًِ اإْلِ

 َهنَّأُْت الطَّاِلَب اْلفَائَِز. -

ٌِْن. - ٌِْن اْلفَائَِز  َهنَّأُْت الطَّاِلبَ

َب  -  اْلفَائِِزٌَن.َهنَّأُْت الطُّالَّ

 تَْنبٌه :

ٌَجوُز َنْعتُهُ بُِمْفَرٍد ُمَؤنٍَّث ِمثَْل: َهِذِه َشواِرعُ فَِسٌَحة . ٌِْر اْلعالِِل   َجْمُع َغ

  84إجابة تدرٌبات الكتاب صـــــــ 

 استخرج النعت / المنعوت من كل جملة مما يأتي :    

 اشترى أبً سٌارة جدٌدة .  - 

 المنعوت:   ........ سٌارة.......... النعت: ................. جدٌدة.......... 

 تفوق الطالب المتمٌز  .  -

 ...المنعوت:   ....... الطالب............. النعت: ........... المتمٌز..................... 

 أعجبت بالرجل الكرٌم  .   -

 النعت : .......... الكرٌم................  ..المنعوت:      ... الرجل.............

  : أكمل  الجمل التالٌة ألستمتع بمصة ) النحلة النشٌطة ( بصفة مناسبة مراعٌا المطابمة– 

 عاشت فً البستان نحلة ...نشٌطة  ...وعصفور ...جمٌل . -

 كان بٌنهما صدالة ...لوٌة...... وحب ...كبٌر ....... -

 .... والعصفور ٌغط فً نوم ...عمٌك ....تعمل النحلة بهمة مستمرة  -

 فجاء الصٌاد مصوبا بندلٌته  ....الكبٌرة ....... إلى العصفور ...المسكٌن .... -

 فانتبهت النحلة للصٌاد ...الغادر ......ولسعته فً ٌده لسعة ...لوٌة ... -

 شكر العصفور صدٌمته ...النحلة ......  ووعدها بأن ٌكون وفٌا لها . -

   : ضع في الفراغ منعوتا مناسبا 

 هذه  .....حدٌمة................. فسٌحة .                   -

 تفتحت ....الوردة .......      الجمٌلة .   -

 لرأت  ....مماال...              مفٌد اً.  -

 نظرت إلى  ...المناطك......البعٌدة .     -

   ( فً جملة مناسبة مضبوطا بالشكل :وظفً كل اسم مما ٌلً بحٌث ٌكون نعتا  ) صفة 

 نائمة  (   -مسلٌة     -)  صغٌر                    



 

 

 الفراشة النائمة فوق الزهرة جمٌلة .    -لرأت لصة مسلٌة .      -هذا بٌت صغٌر .   -

 

) استخدام الخطوط  5-3  ابة .  المعٌار :ت. الكفاٌة العامة : الك (2لغتً الجمٌلة نحوا)( 44نشاط ) 

 .     لواعد النحو المختلفة ( الكتابٌة مع مراعاة 

وصف منصوب ٌبٌن هٌئة ما لبله من فاعل أو مفعول به أو منهما معا ، أو من غٌرهما :مفهوم الحال   

 ودائما نسأل عن الحال ب  ) كٌف ( .عند ولوع الفعل . 

 نمول :

 ظهر الممُر هالالً  -4

 الحال بٌّنت هٌئة الفاعل )الممر( عندما ظهر 

 وَم متأللئةً أبصرت النج -2

 الحال بٌّنت هٌئة المفعول به )النجوم( عندما أبصرتها 

ََ جالسٌن -3  فحص الطبٌُب المرٌَض

 الحال بٌّنت هٌئة الفاعل )الطبٌب( والمفعول به )المرٌض( معاً عندما تم الفحص

 استرجع المساهُم لٌمةَ أسُهِمِه كاملةً  -4

 د نموده الحال بٌّنت هٌئة الفاعل )المساهم( عندما استر

 استمبل الرجُل وزوجتهُ ضٌوفَُهْم باسمٌَن  -5

 الحال  بٌّنت هٌئة الفاعل )الرجل( وما عطف علٌه )زوجته( عندما استمبال الضٌوف

6-  ً  ٌُشرُب الماُء مثلجا

 الحال بٌّنت هٌئة نائب الفاعل )الماء( عند الشرب 

َُ منه بارداً  -7  الشاُي ساخناً ألذُ

 الحال بٌّنت هٌئة المبتدأ )الشاي( عند برودته وسخونته 

 عالمات نصب الحال                              

 الفتحة  إذا كان مفرد أو جمع تكسٌر . -4

 الٌاء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم . -2

 اتِ   الكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم . -3



 

 

  

 

    

   111إجابة تدريبات الكتاب صــــ                                      

    : حدد الحال وصاحب الحال ، وإعراب الحال فيما يأتي  

 را .اشترى الرجل المالبس مسرو -

 ........................... الرجل ...............صاحب الحال : ........مسرورا الحال :   ...... 

  ... ...................حال منصوبة بالفتحة  إعراب الحال : .........

  اشترى الرجل المالبس خفٌفة .   -

 ............... المالبس .........صاحب الحال : ......خفٌفةالحال :   ......

  .................حال منصوبة بالفتحة  : .......................إعراب الحال 

   ولف الطالب مبتهجٌن بنجاحهم .   ) تدرٌب (  -

 ......................   ..................صاحب الحال : ...... الحال :    ..

  .................................... إعراب الحال : 

  (  أمام الصٌغة الصحٌحة للحال :. √أضع العالمة ) 

 ) ...( استمبل الرجل ضٌوفه استمباال حسنا . -

 ..(  عاد الولد من مدرسته باسما .√).. -

 )... ( اصطف التالمٌذ تحٌة العلم .  -

 

 بها عن حال خالد : أستخدم فٌما ٌلً أداة استفهام أسأل 

 ..........كٌف ............. ارتدى خالد مالبس العٌد ؟ -

 .......... كٌف ..........ذهب إلى مصلى العٌد ؟  -

 

 : أكمل ما ٌلً وفما لما استنتجته مما سبك 

 نسمً االسم المنصوب الذي ٌأتً لٌبٌن هٌئة اسم معرفة لبله  ....حال ..... -

 لبله  ........صاحب الحال .................... ونسمً االسم المعرفة الذي

 .: أحدد الكلمة التً تدل على الحال فً الجملة التالٌة وأبٌن عالمة إعرابها 

   



 

 

 ٌستمتع األوالد لخطبة العٌد منتبهٌن . 

 الحال :....منتبهٌن ........   عالمة اإلعراب :....الٌاء .

 

 وهذه اإلجابات 449التالٌة : الرأ الفمرة صـــ حدد نوع الحال وعالمة نصبه وفما لألمثلة 

 إعرابه                       نوعه     الحال              

 مفرد      متطٌبا            
 

 حال منصوبه وعالمة نصبها الفتحة ؛ ألنه مفرد . 

 مفرد     مسرورا
 

 نه مفرد .ألحال منصوبه وعالمة نصبها الفتحة ؛ 

 جمع مذكر فرحٌن         
 

 . جمع مذكر ؛ ألنه  ٌاءحال منصوبه وعالمة نصبها ال

 جمع مذكر  خاشعٌن         
 

   حال منصوبه وعالمة نصبها الٌاء ؛ ألنه  جمع

 جمع مؤنث سالم   متضرعات         
 

 حال منصوبه بالكسرة ؛ ألنها جمع مؤنث       

 

  ٌأتً :امأل الفراغ بحال مناسبة فٌما 

 حضرت األمهات االحتفال .....سعٌداِت  ....بتفوق أبنائهن . -

 جلسنا .....منصتٌن ...... إلى لصة جدتنا . -

 شاهدت الوردة ....متفتحة ..... -

 . وظف كلمة ) سعٌدا ( فً جملة مفٌدة 

 جاء دمحم سعٌدا .                               

 

 

 


