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 ظرفا زنان أٍ نكان ٍيها نتضاّدان في الهعنى لكن إعرابًها  :قبل ٍبعد
. نتقاربا

ظرف الّزنان ٍالهكان يَ نا يسّهى بالهفعَل فيٌ ، أي اّن الحدث نفعَل * 
. فيًها زنانا أٍ نكانا 

قد تضاف قبل أٍ بعد إلى اسو ظاير ، أٍ اسو إشارة أٍ إلى نصدر  أٍ إلى * 
. ضهير نّتصل 

:  ٍتصاغ الجهلة كها يلي  . (بعد أن)أٍ  (قبل أن)يهكن إضافة تعبير 
. (الفعل الهضارع + أن +بعد / قبل )

:  األنحلة 
. قانت الخالفة العّباسية بعد أن سقطت الخالفة األنَية - 

. ـ كان الّناس يعيشَن في الجايلّية قبل أن يظًر الّدين اإلسالني 
، نبني على الفتح في نحّل  (نا)زيدت فيٌ  (بين) ظرف زنان ، ٍ أصلٌ :بينها 
. نصب 

: األنحلة 
. ـ بينها نسير في الّطريق أبصرنا رجال ضريرا 

. ـ بينها أنا جالس في غرفتي أكتب رسالة إلى أبي دخل علّي صديقي حاند 
: نهاذج نن اإلعراب 

. بينها نسير في الّطريق أبصرنا رجال ضريرا 
. بينها ظرف زنان نبني على الفتح 

. فعل نضارع نرفَع : نسير 
. جار ٍنجرٍر نتعّلقان بنسير: في الّطريق 

. فعل ٍفاعل : أبصرنا 
. نفعَل بٌ : رجال 

 .صفة : ضريرا 

 بينها/بعد أن / أدٍات الّربط قبل أن 
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: التهرين  
: أكتب نكان الفراغ أداة الّربط الهناسبة 

بينها  / بعد أن / قبل أن 
. أذيب لّلعب......................... أكهل كّل ٍاجباتي الهدرسّية  

. أكهل عهلٌ ...................... عاد أبي إلى الهنزل 
. رّن الجرس..................دخل الّتالنيذ إلى األقسام  

. أكهلت أّني تحضير الّطعام....................جلسنا حَل الّطاٍلة لتناٍل الغذاء  
. الهعّلو يشرح الّدرس دخل علينا الهدير.....................

. يأكلًا .................... غسل ساني التّفاحة جّيدا 
 . بايتهاماعرض على التلفاز كنت أتابعٌت نباراة كرة القدم كانت ................

 .األطفال يلعبَن في الحديقة كانت األّم تراقبًو بانتباى ................... 
. أن  يشارك في الّسباق .....................تدّرب الّرياضّي جّيدا 

. تناٍل أدٍيتٌ بانتظام ......................تهاجل الهريض للّشفاء 

. كنت ألعب في الحديقة ، تساقط الهطر..................

 .ركب جهيع الهسافرين .......................انطلقت الحافلة 

: اإلصالح 

بعد أن /قبل أن/بينها/ بينها/قبل أن/ بينها/بعد أن /بعد أن /بعد أن /قبل أن 

 بعد أن /بينها/


