
 ^^واخواتها كان:

 لها اسما المبتدا فنرفع والخبر المبتدا على تدخل افعال وهي.الناقصه االفعال

 وهي امور في(التام)الحقيقي الفعل عن النها ناقصه وسميت لها خبرا الخبر وتنصب

 االفعال بينما(كتب)مثل الحدث وزمان الحدث على يدل الحقيقي الفعل ان_1

 (كان) مثل فقط الزمان على اال التدل الناقصه

 والمفعول لها فاعل ال زائده حروفا تكون انها-2

 الناقصه واالفعال

فافتيء()مابرح()مازال()صار()ليس()اضحى()بات()ظل()امسى()اصبح()كان)هي

 اسم من لها البد بل الموضوع اسماء ذكر بمجرد معناها اليتم االفعال وهذه(

 بها خاص معنى الناقصه االفعال هذه من فعل ولكل الفائده به تتم منصوب

 |مثل

 النسيم كان()نشيطين الطالبان اصبح() قائما زيد كان()حارا الصيف كان)

 الشوارع امست()نشيطين العمال اصحى()معتدال الجو اصبح()عليال

 بات()مسرورا الشعب ظل()سكرا القصب صار()ثلجا الماء صار()مزدحمه

 (يقظا الحارس

  االفعال هذه اسم ياتي

 \مثل ظاهرا اسما واخواتها كان اسم ياتي -1

 حارا الصيف كان -2

 االعراب -3

 الماضي الزمن في التوقيت يفيد ناقص ماضي فعل\كان

  اخره على الضاهره الضمه رفعه وعالمه مرفوع كان اسم\الصيف

 اخره على الضمه رفعه وعالمه مرفوع كان خبر\حارا

 مسافرا لست\مثل متصال ضميرا واخواتها كان اسم ياتي-2

 \\االعراب



 اسم رفع محل في مبني متصل ضمير والتاء النفي يفيد ناقص ماضي فعل\لست

 ليس

 اخره على الظاهره الفتحه نصبه وعالمه منصوب ليس خبر\مسافرا

 \مثل مستترا ضميرا واخواتها كان اسم ياتي-3

 نائما كان زيد

 \االعراب

 اخره على الظاهره الضمه رفعه وعالمه مرفوع مبتدا\زيد

 ضمير واسمها الماضي الزمن في التوقيت يفيد ناقص وعالمه ماضي فعل\كان

 (هو)تقديره مستتر

 واسمها كان)وجمله اخره على الظاهره الفتحه نصبه منصوب كان خبر\نائما

 (زيد) للمبتدا خبر رفع محل في(وخبرها

 \\مالحظه

 واخواتها كان خبر ياتي

 نائما الطفل اصبح\مثل مفردا اسما ياتي-1

 \\االعراب

 الصباح في التوقيت يفيد ماضي فعل\اصبح

  اخره على الظاهره الفتحه نصبه وعالمه منصوب اصبح خبر\نائما

 \مثل جمله واخواتها كان خبر ياتي-2

 يتقدم المجد بات

 /////االعراب

  الليل في التوقيت يفيد ماضي فعل\بات

 اخره على الظاهره الضمه رفعه وعالمه مرفوع بات اسم \المجد

 والفاعل اخره على الضاهره الضمه رفعه وعالمه مرفوع مضارع فعل\يتقدم

 بات خبر نصب محل في(يتقدم) الفعليه والجمله(هو)تقديره مستتر ضمير



 \مثل جمله شبه واخواتها كان خبر ياتي-3

 ,الشجره فوق الطير اصبح,المعمل في العامل امسى

 \\االعراب

 المساء في التوقيت يفيد ماضي فعل\ امسى

 

 اخره على الظاهره الضمه رفعه وعالمه مرفوع امسى اسم\العامل

 جر حرف\في

 الجار من الجمله وشبه اخره في الظاهره الكسره جره وعالمه مجرور اسم\المعمل

 امسى خبر نصب محل في(المعمل في)والمجرور

 


