
 االبتدائية المرحلة دروس خالصة من 3 الجزء

(ى اسم الناسخ ) النواسخ الفعلية الجملة االسمية : تقديم الخبر عل  

 النواسخ الفعلية هي:

/ ما دام " تدخل الواحدة  " كان / صار / أصبح / مازال / ليس / أضحى / ظل / أمسى / بات / ما برح / ما فتئ / ماانفك

 منها على الجملة االسمية فيصير المبتدأ اسما لها مرفوعا و الخبر خبرا لها منصوبا.

كان الطقس باردا  الطقس بارد   

 يتقدم خبر الناسخ على اسم الناسخ إذا كان اسم الناسخ نكرة و الخبر جار و مجرور.

سم الناسخ نكرة والخبر ظرفا مضافا ومضافا اليه.كما يتقدم خبر الناسخ على اسم الناسخ إذا كان ا  

 إذا تقدم الخبر على اسم الناسخ الفعلي يرد مرفوعا.

 

 ال اله إال هللا في السيارة سائقها عندي موعد في التعب لذة

في التعب لذة أصبح عندي موعد مازال  في السيارة سائقها كان  ال اله إال هللا ...ما دام    

تقديم الخبر على اسم الناسخ ) النواسخ الحرفية (الجملة االسمية :   

 النواسخ الحرفية هي:

 " إن / أن / كأن / لكن / ألن / ليت / لعل"

تدخل الواحدة منها على الجملة االسمية فيصير المبتدأ اسما لها منصوبا و الخبر خبرا لها مرفوعا.   

إن البحر هادئ  البحر هادئ   

الناسخ على اسم الناسخ إذا كان اسم الناسخ نكرة و الخبر جار و مجرور. يتقدم خبر  

 كما يتقدم خبر الناسخ على اسم الناسخ إذا كان اسم الناسخ نكرة و الخبر ظرفا مضافا و مضاف اليه.

 إذا تقدم الخبر على اسم الناسخ الفعلي يرد مرفوعا.

له إال هللاال ا في البيت صاحبه أمامي حاجز في التلقيح وقاية  

في التلقيح وقاية إن أمامي حاجزا لعل  في البيت صاحبه كأن  ال اله إال هللا ...أشهد أن    

 المصدر من المزيد بحرف ) فاعل ، فعل ، أفعل

كل فعل يدل على حدث، ونعبر عن هذا الحدث اسم يسمى مصدرا فالمصدر إذن اسم مشتق يدل على العمل وله معنى 

 الفعل.

الثالثية المجردة مصادرها مختلفة األوزان غير مضبوطة فهي سماعية مثل :االفعال   

 حمر كتب سار بكى زكم سرى أبى صعب فرح خرج سمع

 حمرة كتابة مسير بكاء زكام سريان إباء صعوبة فرح خروج سمع



 

 

 األفعال المزيدة لها مصادر قياسية حسب الجدول التالي :

 المصدر الفعل وزن المصدر وزن الفعل

 إسالم أسلم إفعال أفعل

 تعليم / تبرئة علم / برأ تفعيل / تفعلة فعل

 قتال /مقاتلة قاتل فعال / مفاعلة فاعل

 المفعول المطلق

 يؤكد الفعل في الجملة بزيادة مصدره منصوبا يسمى هذا المصدر مفعوال مطلقا .

المطلق مصدر متمم يأتي عادة بعد فعل من لفظه وحكمه النصب. المفعول  

 من معاني المفعول المطلق

 بيان العدد بيان النوع تأكيد معنى الفعل ولفظه

 ركع ركعتين انتصر انتصار البطال دفعه دفعا

يرد المفعول المطلق    

 مركب جر مركبا نعتيا مركبا إضافيا مفردة

استسالم الجبناءاستسلم  التهمه التهاها  نصحني نصيحة فيها حب شكره شكرا جزيال 

 أضف إلى معلوماتك

 من معاني المفعول المطلق كذلك :

 تأكيد معنى الفعل : جلده ضربا

 تعويض التلفظ بالفعل : صبرا يا أخي

 رسم الهمزة المتطرفة المسبوقة بفتحة قصيرة

انت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة وتكتب تحت األلف إذا كانت تكتب الهمزة المتطرفة المسبوقة بفتحة على األلف إذا ك

 مكسورة.

 رسم الهمزة المتطرفة المسبوقة بضمة قصيرة

الواو تكتب الهمزة المسبوقة بضمة على   

 على رفض طلب االبن المدلل فهو بمثابة بؤبؤ العين.

 رسم الهمزة المتطرفة المسبوقة بكسرة قصيرة

الياءتكتب الهمزة المتطرفة المسبوقة بكسرة على   


