
على كل جملة من الجمل التالية وأشكل آخر كل كلمة فيها:الناسخ المناسب ــ أدخل"  1

.....................................ُمْمِتٌع   اْلَوْقتُ ــ 

....................................َقِصيٌر   اللَّْيلُ ــ 

َباحُ  ....................................... َباِكٌر  ــ الصَّ

.........................................نَِظيَفةٌ   السَّاَحةُ  ــ

 ......................................... َصْعَبةٌ  اْلَحَياةُ ــ 

رٌ  اْلَوْقتُ ــ  ....................................... ُمتَأَّخِ

ــ أكمل تعمير الجدول: 2

خبر الناسخ  اسم الناسخ  الناسخ

............اْلَهَواءُ    َكاَن 

ثًا   اْلَهَواءُ ................ ُملَوَّ

َحاِلًكا............ْصَبحَ أَ 

نَاِضَجةٌ   الثٍَّمارُ ..............

ـــ أدخل على كل جملة الناسخ الموجود بين قوسين: 3

ي ُمَهْنٍدٌس َماِهرٌ  .........................................            (كان) ــ َجّدِ

.........................................الثٍّيَّاُب نَِظيَفةٌ (أصبحت)  ــ 

........................................  ــ الدَّْرُس ُمْمِتٌع (صار)

........................................ــ الَمَكاُن ُمنَاِسٌب (ليس)  

لغة عربية                      السنة الرابعة

 تمارين النواسخ الفعلية

النواسخ الفعلية هي : كان ـ  أصبح ـ صار ـ مازال ـ ليسأتذكر: 
وتنصب  المبتدأ فترفعتدخل النواسخ الفعلية على الجملة االسمية 

 الخبر
َصْحًوا   وّ لجَ ا   انَ كَ               وٌ حْ صَ    وّ الجَ  

مبتدأ



ــ أعيد كتابة الجمل التالية بعد حذف النواسخ: 4

 .......................................... ةً يَ ارِ ــ َكانَِت األَْشَجاُر عَ 

 ......................................... ــ َصاَرِت األَْشَجاُر ُموِرَقةً      

 .........................................ــ َكاَن الطَّْقُس َجِميالً      

 ......................................... بِ حُ السُّ بِ  ــ أَْصبََحِت السََّماُء ُملَبََّدةً 

ــ أربط ألحصل على جمل: 5

َل  ةً َع تِ مْ مُ  ةً َل حْ رِ ●●اءَ ذَ الغِ  سَ يْ ــ

صَ  انً ازِ وَ تَ مُ ●●رُ َف السَّ  ارَ ــ

َرْمًزا ِلْلعََطاءِ   ●                  ●أَْصبََحِت العُْطَلةُ ــ

ةً يكَ شِ وَ ●●كاَنَِت الُمَعلَِّمةُ ــ



الجمل التالية وأشكل آخر كل كلمة فيها:ــ أدخل" الناسخ المناسب على كل جملة من  1

.ُمْمِتعًا اْلَوْقتُ  َكانَ ُمْمِتٌع                        اْلَوْقتُ ــ 

قَِصيًرا اللَّْيلُ  أَْصَبحَ َقِصيٌر   ــ اللَّْيلُ 

َباحُ  َباحُ  َماَزالَ َباِكٌر   ــ الصَّ َباَكًرا الصَّ

َنِظيَفةً  الَساَحةُ  أَْصبََحتِ نَِظيَفةٌ   السَّاَحةُ  ــ

 َصْعَبةً  اْلَحَياةُ  لَْيَستِ  َصْعَبةٌ  ــ اْلَحَياةُ 

رٌ  اْلَوْقتُ ــ  ًرا اْلَوْقتُ  َصارَ  ُمتَأَّخِ ُمتَأَّخِ

ــ أكمل تعمير الجدول: 2

خبر الناسخاسم الناسخالناسخ

نَِقيٌّ اْلَهَواءُ َكاَن 

ثًااْلَهَواءُ َصارَ  ُملَوَّ

َحاِلًكاالظََّالَّمُ ْصَبحَ أَ 

نَاِضَجةٌ الثٍَّمارُ ْيَستِ َل 

ـــ أدخل على كل جملة الناسخ الموجود بين قوسين: 3

ي ُمَهْنٍدٌس َماِهٌر (كان) ي ُمَهْنِدًسا َماٍهًرا  ــ َجّدِ َكاَن َجّدِ

أَْصَبَحِت الثٍّيَّاُب َنِظيَفةً ــ الثٍّيَّاُب نَِظيَفةٌ (أصبحت)  

َصاَر الدَّْرُس ُمْمِتعًا ــ الدَّْرُس ُمْمِتٌع (صار)

لَْيَس الَمَكاُن ُمنَاِسبًاــ الَمَكاُن ُمنَاِسٌب (ليس)  

السنة الرابعة                      لغة عربية

ــ اإلصالحتمارين النواسخ الفعلية 

مازال ـ ليسالنواسخ الفعلية هي : كان ـ  أصبح ـ صار ـ أتذكر: 
وتنصب  المبتدأ فترفعتدخل النواسخ الفعلية على الجملة االسمية 

 الخبر
َصْحًوا   الَجوّ َكاَن                 َصْحوٌ    الَجوّ  

مبتدأ



حذف النواسخ: ــ أعيد كتابة الجمل التالية بعد 4

األَْشَجاُر َعاِرَيةٌ ــ َكانَِت األَْشَجاُر َعاِرَيةً                       

األَْشَجاُر ُموِرَقةٌ                           ــ َصاَرِت األَْشَجاُر ُموِرَقةً 

الطَّْقُس َجِميلٌ ــ َكاَن الطَّْقُس َجِميالً                             

ِبالسُُّحبِ  السََّماُء ُملَبََّدةٌ ِبالسُُّحِب               ــ أَْصبََحِت السََّماُء ُملَبََّدةً 

ــ أربط ألحصل على جمل: 5

ِرْحَلةً ُمْمِتَعةً ●●ــ لَْيَس الِغَذاَء 

ُمتََواِزنًا  ●●ــ َصاَر السََّفُر 

َرْمًزا ِلْلعََطاءِ   ●                  ●ــ أَْصبََحِت العُْطَلةُ 

َوِشيَكةً  ●●ــ كاَنَِت الُمَعلَِّمةُ 


