
 

 

 ورقة عمل

   (معانيها و عملها و حكم اقرتان خربها بأن  ) (معانيها و عملها و حكم اقرتان خربها بأن  )أفعال املقاربة والرجاء والشروع أفعال املقاربة والرجاء والشروع 
  : (أن  )، فتأملها جيداً في الجدول اآلتي ، والحظ أثرها في الجملة التي تدخل عليها ، وحكم اقتران كل منها بـ المقاربة والشروع والرجاءأفعال : فترفع اسمها وتنصب خبرها (كان وأخواتها)من األفعال التي تعمل عمل 

 الرقم
 (أن)حكم اقتران خبره بـ خبره اسمه   معناه و ما يدل عليه  الفعل المثال

 المقــاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

1 
 "  يقتلونني واكادإن القوم استضعفونً و"

 [150األعراف ]                                          
  وقوع الخبرقرب كاد

في )واو الجماعة 
 (محل رفع

 جملة (يقتلونني)جملة 
 فعلية في محل نصب

 (أن) اقترانه بـ يقل

بَك  2 رَك بَك  ينقضي الليل كَك رَك  (مرفوع) الليل  وقوع الخبرقرب كَك
  في محل(ينقضي)جملة 

 نصب
 (أن) اقترانه بـ يقل

 (مرفوع) الصبح  وقوع الخبرقرب أوشك يتنفس أن الصبح أوشك 3
 في محل (يتنفس)جملة 

 نصب
 (أن) اقترانه بـ يكثر

 الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                               أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

 (مرفوع)ربكم   وقوع الخبررجاء عسى "يرحمكم أن ربكم عسى" 4
في محل  (يرحمكم)جملة 

 نصب
 (أن) اقترانه بـ يكثر

 (مرفوع) المطر  وقوع الخبررجاء حرى  ينزلأنالمطر  حرى 5
في محل  (ينزل) جملة

 نصب
 (أن) اقترانه بـ يجب

 (مرفوع)السماء   وقوع الخبررجاء اخلولقت  تمطر أنالسماء خلولقتا 6
 في محل (تمطر)جملة 

 نصب
 (أن) اقترانه بـ يجب

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل                              

 المسافرون  فً تنفٌذ الخبرالشروع جعل  أمتعتهميعدون المسافرون جعل 7
في محل  (يعدون) جملة

 نصب
 (أن) اقترانه بـ يمتنع

 الناس  فً تنفٌذ الخبرالشروع شرع لوداع المسافرٌن يتجمعون الناس شرع 8
في  (يتجمعون)جملة 

 محل نصب
 (أن) اقترانه بـ يمتنع

 السفينة  فً تنفٌذ الخبرالشروع أخذ  بالحجاجتبحر السفينة أخذت 9
في محل  (تبحر)جملة 

 نصب
 (أن) اقترانه بـ يمتنع

 الحجاج  فً تنفٌذ الخبرالشروع طفق  على الحرميتوافدون الحجاج طفق 10
في  (يتوافدون)جملة 

 محل نصب
 (أن) اقترانه بـ يمتنع

 الحجاج  فً تنفٌذ الخبرالشروع بدأ  بالكعبةيطوفون  الحجاجبدأ 11
 في محل (يطوفون)جملة 

 نصب
 (أن)اقترانه بـ يمتنع 

 الشعوب   فً تنفٌذ الخبرالشروع  بَك   بحرٌتها تطالبالشعوب  بَك  12
في محل  (تطالب  )جملة 

 نصب 
 (أن)اقترانه بـ يمتنع 

 



 

 

 ورقة عمل  

   (معانيها و عملها و حكم اقرتان خربها بأن  ) (معانيها و عملها و حكم اقرتان خربها بأن  )أفعال املقاربة والرجاء ولشروع أفعال املقاربة والرجاء ولشروع 
  : (أن  )، فتأملها جيداً في الجدول اآلتي ، والحظ أثرها في الجملة التي تدخل عليها ، وحكم اقتران كل منها بـ المقاربة والشروع والرجاءأفعال : فترفع اسمها وتنصب خبرها (كان وأخواتها)من األفعال التي تعمل عمل 

 (أن)حكم اقتران خبره بـ خبره اسمه  معناه و ما يدل عليه  الفعل الناسخ المثال الرقم

 المقــاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

 "  يقتلونني واكادإن القوم استضعفونً و" 1
 [150األعراف ]                                          

 (أن) اقترانه بـ يقل    وقوع الخبرقرب 

بَك  2 رَك  (أن) اقترانه بـ يقل    وقوع الخبرقرب   .ينقضي الليل كَك

 (أن) اقترانه بـ يكثر    وقوع الخبرقرب  .يتنفس أن الصبح أوشك 3

 الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                               أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

 (أن) اقترانه بـ يكثر    وقوع الخبررجاء  " .يرحمكم أن ربكم عسى" 4

    وقوع الخبررجاء   . ينزلأنالمطُر  حرى 5
 (أن) اقترانه بـ يجب

    وقوع الخبررجاء  . تمطر أنالسماء خلولقتا 6 

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع                               أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

    فً تنفٌذ الخبرالشروع   أمتعتهميعدون المسافرون جعل 7
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    فً تنفٌذ الخبرالشروع  لوداع المسافرٌن يتجمعون الناسُ  شرع 8

    فً تنفٌذ الخبرالشروع   بالحجاجتبحر السفينة أخذتْت  9

    فً تنفٌذ الخبرالشروع   على الحرميتوافدون الحجاجُ  طفق 10

    فً تنفٌذ الخبرالشروع   بالكعبةيطوفون  الحجاجُ بدأ 11

    فً تنفٌذ الخبرالشروع  الشعوُب تطالب بحرٌتها  بِّبتْت  12



 

 

: تذكز 
. تدل على قرب وقوع اخلرب لالسم  (كاد ، َكَرَب ، أوشك  ): أفعال املقاربة  – 1
. تدل على رجاء وقوع اخلرب لالسم   (عسى حرى اخلولق  ): أفعال الرجاء  – 2
. تدل على الشروع يف اخلرب و أول الدخول يف الشيء ، أي دخول االسم يف اخلرب و مباشرته  (.. شرع ، بدأ ، أخذ ، جعل ، جعل ، طفق ، أنشأ ، هب  )أفعال الشروع و هي كثرية منها  – 3
 .أفعال املقاربة و الرجاء و الشروع تعمل عمل األفعال الناسخة ، إال أن خربها ال يكون إال مجلة فعلية فعلها مضارع  – 4

 51إجابة تقويم كتاب النحو ص 
:ىثانوا ىوالذروعىوالرجاءىالمػاربظىأفطالى
ى51ىصــــىوأخواتؼاى(ىكادى)

:المرفقىالجدولىفيىوذلكى،ىبأنىالخبرىاقترانىحكمىوبونىوخبرهىمنؼاىكلىوادمى،ىوالذروعىوالرجاءىالمػاربظىأفطالىوأتيىمماىادتخرج -1  ىى

 (فذبحوىا وما كادوا يفعمون  )  -
  (فعسى ربي أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده  ) -
  (وطفقا يخصفان عمييما من ورق الجنة  ) -
  (تكاد السموات يتفطرن منو وتنشق األرض وتحر الجبال ىدا  ) -
 .اخمولق الموج أن ييدأ  -
 .جعل المتسابق يركض  -
 .أوشك الفجر أن يتنفس  -
  .أخذت اإلدارة تشجع عمى ممارسة النشاطات المختمفة -

 
 
 
 

 

ىبأنىالخبرىاقترانىحكمىخبرهىادمهىنورهىالغطل
 ( ٌقل ) ٌجوز ٌفعلون الجماعة واو مقاربة كاد

 ( ٌكثر ) ٌجوز ٌأتً أن هللا رجاء عسى

 ٌمتنع ٌخصفان االثنٌن ألف شروع طفق

 ( ٌقل ) ٌجوز ٌتفطرن السموات مقاربة تكاد

 ٌجب ٌهدأ أن الموج رجاء اخلولق

 ٌمتنع ٌركض المتسابق شروع جعل

 ( ٌكثر ) ٌجوز ٌتنفس أن الفجر مقاربة أوشك

 ٌمتنع تشجع اإلدارة شروع أخذ



 

 

:ىبأنىاقترانهىحكمىمرارواىمنادبىبخبرىاآلتوظىالجملىأكمل -2  ى

 . ( سرٌعا ٌأتً أن ) ........................  الفوز عسى -
  .( ٌسافرون ) ...................... الرحالة شرع -
  .( المجاالت كل فً ٌدخل ) ...................... الحاسوب كاد -
  .( تنتهً أن ) ................... المشكلة اخلولقت -
  .( ٌنتصر أن ) ........................ البطل حرى -
  .( ٌزول أن ) ...................... الكرب أوشك -

:الذروعىلعورىأخرىىومرةى،ىللذروعىمرةىوكونىبحوثى،ىجملتونىفيىاآلتوظىاألفطالىمنىفطلىكلىضع  ى

  ( المبنى المهندس أنشأ )  ،  ( المبنى ٌشٌد المهندس أنشأ ) : أنشأ- 
  ( القلم الطالب أخذ ) ،  ( دروسه فً ٌجتهد الطالب أخذ ) : أخذ- 
  ( غاٌته التفوق الطالب جعل ) ، ( دروسه فً ٌجتهد الطالب جعل ) : جعل- 

:ىاألفطالىهذهىمدتوفواىولزمىماىإضافظىمعىالرجاءىأفطالىمنىفطالىاآلتوظىالجملىمنىجملظىكلىرلىىأدخل -3  ى

ى.ىتتوحدىوالمدلمونىالطربىكلمظ -
  .تتوحد أن والمسلمٌن العرب كلمة اخلولقت -

 ى.بإتػانىدورهىوؤديىالطربيىالذباب -

  .بإتقان دوره ٌؤدي أن العربً الشباب عسى -

 ى.ودومىالود -

  .ٌدوم أن الود حرى -

:ىوأتيىفوماىالنادخىالغطلىتحتىوخطونىالتامىالغطلىتحتىخطاىضع -4  ى

  ناسخ فعل  عسى  .   ٌنفرج أن الكرب عسى -
  تام فعل  اخلولق  .  تارٌخنا من العبر نأخذ أن اخلولق -
  ناسخ فعل  اخلولق  .   ٌعود أن الغرٌب اخلولق -
  تام فعل  عسى  .    ننجح أن عسى -

 
 



 

 

 

:ىوليىفوماىخطىتحتهىماىأررب -5  ى

 ى.بحروتؼاىتطالبىالذطوبىهبت -

  .للتأنٌث والتاء الفتح على مبنً ناقص ماضً فعل : هبت -
  .الضمة الرفع وعالمة مرفوع (هبت) اسم : الشعوب -
 . ( هب ) خبر نصب محل فً الفعلٌة والجملة ( هو ) تقدٌره مستتر والفاعل الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل : تطالب -

 ى.الجائزةىالمتغوقىأخذ -

  .الفتح على مبنً تام ماضً فعل : أخذ -
  .بالضمة مرفوع فاعل : المتفوق -
  .الفتحة النصب وعالمة منصوب به مفعول : الجائزة -

 ى.كلمتهىولػيىالمتغوقىأخذ -

  .الفتح على مبنً ناقص ماضً فعل : أخذ -
  .الضمة الرفع وعالمة مرفوع ( أخذ ) اسم : المتفوق -

  .( أخذ ) خبر نصب محل فً الفعلٌة والجملة ( هو ) تقدٌره مستتر ضمٌر والفاعل المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل : ٌلقً -


