
 

 

 احملاضرة الثانية

 األفعال الناقصة )كان واخواتها(

كان واخواتيا :ىي أفعال ناقصة ناسخة تدخل عمى المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ 
 -صبحأ –مسى أ -وتجعمو اسمًا ليا وتنصب الخبر وتجعمو خبرًا ليا وىي)كان 

 ما أنفك( -ما فتئ -ما دام  -ما برح  –مازال  -ليس  -بات-ظل  -ضحى أ

ىذا  النوع األول من نواسخ المبتدأ والخبر وىو األفعال الناقصة)كان 
وأخواتيا(،وسميت ناقصة ألنيا تحتاج إلى خبر حتى يتم المعنى ، وسميت 

،وتنسخ الخبر من الرفع  بالنواسخ ألنيا تنسخ المبتدأ من االبتداء وتجعمو اسمًا ليا
 وتجعمو خبرًا ليا .

 معاني)كان واخواتها(

 كان :تفيد التوقيت في الزمن الماضي.

 أصبح: يفيد حصول معنى الجممة في الصباح.

 أمسى: يفيد حصول معنى الجممة في وقت المساء.

 اضحى :يفيد حصول معنى الجممة في وقت الضحى.

 ار وىو يفيد االستمرار.يفيد حصول معنى الجممة طوال الني ظل:

 :يفيد حصول معنى الجممة في الميل. بات

 صار: يفيد التحويل  من حالة إلى اخرى.



 

 

 :يفيد النفي. ليس

 زال ،ما برح، ما أنفك، ما فتئ(  تفيد مالزمة الخبر لالسم واستمرار الفعل . )ما

 ما دام: تفيد دوام الفعل مدة محددة .

 

 األزمنة :كان واخواتها من حيث تصرف 

أفعال تتصرف تصرفًا تامًا وىي:)كان، أصبح ،اضحى ،ظلَّ ،امسى، بات -1
،صار( مثال )كان الطفُل نائمًا ،يكوُن الطفل نائمًا ،ُكن مخمصًا في عممك()ظلَّ 

 العامُل مجدًا في عممو، يظلُّ العراُق منتصرًا ،ِظل نشيطًا(

ارع فقط وىي)ما زال أفعال ناقصة التصرف اي تتصرف إلى الماضي والمض -2
، ما برح، ما فتئ ،ما انفك( )ال زال الجو لطيفًا ،ال يزاُل الطالُب يدرسون()ما 

 برح محمٌد يأمر بالمعروِف، ال يبرُح الجاىُل غارقًا في الجيِل(

أفعال ال تتصرف إلى المضارع واالمر وىي افعال جامدة ال ترد إال ماضية -3
 ُل بمنتصٍر()احترمَك ما دمَت حيًا(وىي)ليس ،ما دام(نقول )ليس الباط

 أنواع خبر كان واخواتها:

التمميُذ -1 خبر مفرد ونعني بالمفرد ىنا كل اسم مفرد او مثنى أو جمع.)ظل َّ
 مجتيدًا، ظلَّ التمميذان مجتيدين ،ظلَّ التالميُذ مجتيدين(

) (،أو جممة اسمية مثلرس التالميذَ ُيدَ الخبر جممة فعمية مثل)كان المعمُم -2
 عممو شريٌف(اصبح الفالُح 



 

 

 الخبر شبو جممة مثل)ما زال الوفيُّ عنَد وعده(-3

االفعال) كان، صار، أصبح، ليس، أمسى، أضحى ،بات، ظل(تعمل فائدة** 
من غير قيد أو شرط(.)كان المطُر غزيرًا، صار الجو صافيًا، ليس الغُش مقبواًل، 

فتئ(ال تعمل عمل كان إال  ، برح أصبح الساىُر متعبًا( **االفعال)زال، أنفك ،
ن ىذه االفعال ال تعمل أصل الفعل أي أإذا اقترنت بنفي أي أن )ما( ليست من 

 إذا جاءت بدون )ما(أي ال ترفع اسمًا وال تنصب خبرًا إال إذا سبقت بنفي مثل:

       ما أنفك الرجُل نادمًا .                            -ما زال العدو ناقمًا.           -

**الفعل)دام(يشترط أن تسبقو )ما المصدرية الظرفية( ألنيا تحول الفعل إلى  
.مثل)ال أخرُج من البيِت ما دام المطُر نازاًل(،)ال أصاحبك  مصدر مسبوق بمدة

 ما دمَت متكبرًا(

)ولم أُك **يجوز حذف نون الفعل كان المضارع  اذا كان مجزومًا مثل   
 85سورة غافر َيُك َينفعُيُم إيماُنيم( )َفمم 22مريمبغيًا(سورة 

** توجد الباء الزائدة كثيرًا في خبر ليس كقولنا )ليس اخوك بمخطٍئ( كقولِو 
 22سورة الغاشية  )لسَت عمييم بُمصيطٍر(تعالى

 أمثمة  في إعراب كان واخواتها:

 95سورة التين )أليس اهلُل بأحكِم الحاكمين( -1

،)ليس( :فعل ماٍض ناقص يدل عمى النفي )اهلل(:لفظ أليس :اليمزة لالستفيام 
الجاللة اسم ليس مرفوع بالضمة .)بأحكم(:الباء حرف جر زائد)أحكم(خبر ليس 



 

 

منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظيورىا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد  
 وىو مضاف)الحاكمين(مضاف إليو مجرور .

)واوصاني(: الواو    31سورة مريم ُدمُت حيًا(  ما)واوصاني بالصالِة والزكاِة  -2
حسب ما قبميا )اوصى(فعل ماٍض مبني عمى الفتح منع من ظيورىا لمتعذر، 
والفاعل ضمير مستتر تقدير)ىو( و)النون(لموقاية و)الياء(ضمير متصل مبني في 

 محل نصب مفعول بو.

م معطوف )بالصالِة( جار ومجرور،)والزكاِة(الواو حرف عطف )الزكاة( اس
 مجرور بالكسرة

ما: مصدرية )ُدمُت(: فعل ماٍض ناقص والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع 
 أسم)دام(

 حيًا: خبر )ما دام(منصوب بالفتحة الظاىرة

 143سورة البقرة )ويكون الرسوُل عميكم شييدًا( -3

الواو حسب ما قبميا )يكون( :فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة  )الرسوُل  
(:اسم كان مرفوع بالضمة)عميكم(: جار ومجرور)شييدًا(:خبر يكون منصوب 

 بالفتحة

 22سورة مريم  لم أُك بغيًا( )-4

حرف نفي وجزم وقمب مبني عمى السكون )أُك(:فعل مضارع ناقص مجزوم  لم:
ضمير مستتر  (أكُ )وعالمة جزمو السكون عمى النون المحذوفة لمتخفيف ،واسم 



 

 

منصوب وعالمة نصبو الفتحة  :خبر )أُك(تقديره أنا يعود عمى مريم. )بغيًا(
 الظاىرة

 91سورة طو  حتى يرجَع إلينا موسى( قالوا لن َنبَرَح عميِو عاكفين)-5

قالوا :)قاَل(فعل ماٍض مبني عمى الضم ،والواو ضمير متصل مبني في محل 
 رفع فاعل

)لن( أداة نصب ونفي )نبرَح( فعل مضارع ناقص منصوب بالفتحة ،اسم برح 
ضمير مستتر تقديره )نحن(،)عميو( جار ومجرور )عاكفين( خبر نبرح منصوب 

مذكر سالم )حتى(حرف جر )يرجَع(فعل مضارع منصوب بأن بالياء ألنو جمع 
والفعل نبرح في محل جر  من أْن المضمرة مضمرة بعد حتى والمصدر المؤول

 ب)حتى( والتقدير )حتى رجوع موسى إلينا(

 . )إلينا(جار ومجرور)موسى(فاعل لمفعل يرجع مرفوع بالضمة المقدرة

 

 

 



 

 

 

 المحا رة الثالثة

  )إن  واخواتها(األحرف الم بهة بال عل
إّن واخواتيا  أو االحرف المشبية بالفعل تدخل عمى الجممة االسمية فتنصب 

المبتدأ ويسمى أسميا وترفع الخبر ويسمى خبرىا، مثل )إنَّ سعيدًا قادمٌ ( 
مور أألنيا تتشابو باألفعال في جممة  باألحرف المشبية بالفعل أيضًا ،وتسمى 

إنيا مبنية عمى الفتح كاألفعال  )تشبو الفعل في نصبيا االسماء  ،:منيا
الماضية، اتصاليا بضمائر النصب مثل :)إنك –ليتني-( ،وفي وجود نون 

إنَّني-ليتني- لعمني(   )الوقاية بينيا وبين ياء المتكمم

إنَّ -أنَّ :لمتوكيد )إنَّ ذا االخالِق الحميدِة موقرٌ ()عممُت : معاني إن  واخواتها 
أنَّ العمَل عبادةٌ ( 

كأنَّ :لمتشبيو :)كأَن صفحاِت الماِء مر ةٌ ( 

لكنَّ :لالستدراك: لعمرَك ما ضاقْت ِبالٌد بأىمِيا     ولكنَّ أخالَق الرجاِل تضيُق 

ليتَ : لمتمني وىو طمب ما ىو محال ،أو بعيد االحتمال  كقول الشاعر: 

     ) أال ليَت الشباَب َيعوُد يومًا        فأخبره بما فعَل المشيبُ ( 

لعَل :لمترجي وىو توقع الممكن:)لعَل النصَر قريبٌ ( 

يأتي الخبر مع إنَّ واخواتيا عمى نحو ما يأتي  :خواتهاأصور خبر إن  و 

عميو قبل دخول الناسخ فيرد الخبر عمى صور عدة : 
 



 

 

 .95سورة االنعام  الحِب والنوى((فالُق :))إنَّ اهلَل المفظ المفرد -1

الخبر جممة اسمية )إنَّ ،1سورة المائدة ما يريُد((يحكُم إنَّ اهلَل :((الخبر جممة فعمية  -2
.ضوؤه شديدٌ المصباَح   ( فـ )ضوؤه شديٌد(خبر إنَّ

 .153البقرة  ((مع الصابرين))إنَّ اهلَل الخبر شبو جممة -3

 يم،))كأنعبادٌة( أو اسمًا مبنيًا   العملَ اسم إنَّ قد يكون اسمًا معربًا )إنَّ فائدة*
ىنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم   (ىمـ )، ف7سورة القمر جراٌد منشٌر((

.  كأنَّ

*اسم إنَّ وأخواتيا ال يكون شبو جممة ألنو في األصل مبتدأ )والمبتدأ ال يكون 
 شبو جممة(. 

)ما(عمى إنَّ واخواتيا ابطمت عمميا وكفتيا عن العمل لذا تسمى )ما  * إذا دخمت
الكافة( ما عدا )ليت( يجوز فييا االعمال فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ،ويجوز 

 االىمال .

 (المؤمنون أخوةٌ )إنَّما    

 فإن ىم ذىبت اخالقيم ذىبوا(       ما بقيت   األمُم األخالقُ إنَّما 

 (العمُم سيلٌ )ليتما     --- سيلٌ العمَم )ليتما 

( بالالم لتقوية التوكيد وتسمى )الم المزحمقة(* ،وقد * يجوز أن يقترن خبر )إنَّ
ّني تقترن بالخبر المفرد  والجممة األسمية  ، 82سورة طو لمن تاب و من(( لغفارٌ ))وا 



 

 

))كال إنَّ االنساَن  الفعمية ،والجممة165رة الصافات سو الصافون(( لنحن))إنا 
ّنك الخبر شبو جممة ، 6سورة العمق ((ليطغى  .4سورة القممعظيم(( لعمى ُخمقٍ ))وا 

فمذلك ال  *الم المزحمقة :ىي الم االبتداء نفسيا فتزحمقت إلى أحد معموليَّ إنَّ ،
)  الحرف المشبو بالفعل. يقال الم مزحمقة إال إذا كان في الجممة )إنَّ

 إن  واخواتها:نماذج في اعراب 

كأنَّ حرف  )كأنما(   .6سورة األنفال ))كأنما ُيَساُقون إلى الموِت وهم َينظُرون((-1
فعل  كافة مبنية عمى السكون)ُيساقون( تشبيو ونصب كف عن العمل )ما(

مضارع مرفوع بثبوت النون )وىو فعل مبني لممجيول(،واو الجماعة نائب فاعل 
ضمير منفصل في محل  ،)وىم( الواو لمحال )ىم(،)إلى الموِت(جار ومجرور 

فاعل والجممة  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون و)الواو( رفع مبتدأ ،)َينظرون(
 في محل رفع خبر لممبتدأ)ىم(. الفعمية)ينظرون(

 .243سورة البقرة ))إن  اهلل لذو ف ٍل عمى الناِس ولكن أكثَر الناِس ال ي كرون((-2

: ،)اهلل(:لفظ الجاللة اسم إنَّ منصوب بالفتحة بالفعل يفيد التوكيدمشبو حرف  إنَّ
خبر إنَّ مرفوع بالواو ألنو من  ،)لذو(الالم لمتأكيد وتسمى )الم المزحمقة()ذو(

جار  مضاف إليو )عمى الناِس( األسماء الخمسة وذو مضاف )فضٍل(
(حرف استدراك (الواو حرف عطف مبني عمى الفتح )لكنَّ مبني  ومجرور)ولكنَّ

)أكثَر( اسم لكن منصوب بالفتحة وىو مضاف  عمى الفتح وىو من اخوات إنَّ
مضاف إليو مجرور بالكسرة )ال يشكرون( ال حرف نفي مبني عمى  )الناس(

السكون)يشكرون(فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من االفعال 



 

 

ممة والج الخمسة والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ،
( الفعمية)يشكرون(  في محل رفع خبر )لكنَّ

ن ك لعمى ُخُمٍق عظيٍم((-3  4سورة القمم ))وا 

) ضمير متصل مبني  حرف مشبو بالفعل)الكاف( الواو :حسب ما قبميا )إنَّك()إنَّ
في محل نصب اسم إنَّ )لعمى( الم المزحمقة لتقوية التأكيد، عمى حرف جر 

من الجار والمجرور في محل رفع خبر اسم مجرور وشبو الجممة  )ُخُمٍق(
)عظيٍم( نعت مجرور بالكسرة.  إنَّ

 42سورة النبأ ليتني ُكنُت ُتَرابًا(( ))ويقوُل الكافُر يا-4

فاعل  الواو حسب ما قبميا )يقوُل(فعل مضارع مرفوع بالضمة ،)الكافُر( )ويقوُل(
 بالفعل )النون(حرف مشبو  لمتنبيو )ليتني( ليتني( )الياء( مرفوع بالضمة )يا

فعل ماِض  متصل مبني في محل نصب أسم ليت،)ُكنُت( ضمير لموقاية )الياء(
خبر كان وجممة  ناقص )التاء(ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان )ترابًا(

 )كنُت ترابًا( في محل رفع خبر ليَت.

 

 

 

 

 



 

 

 )اإلمالء(المحا رة الرابعة 

 قواعد كتابة الهمزة
، إلى ، ُأم ، أعطى  يقع في أول الكممة )أخذ اليمزة حرف صحيح يقبل الحركة ،

 (، قرأ ، سماء وفي أخرىا) أبطأ، رأى ، فؤاد ، لئيم ( َسأل ( ،وفي وسطيا)

 -:قواعد كتابة الهمزة المتوسطة 
 قبل الدخول في قواعد كتابة اليمزة المتوسطة يجب معرفة ما يأتي:

ن اليمزة إالحركات وما يناسبيا من حروف )الكسرة تناسبيا الياء ( أي  -1
)الفتحة تناسبيا األلف(أي ان اليمزة ُتكتب )أ()الضمة تناسبيا الواو( أي  (ب)ئــُتكتَ 

تناسبيا كتابة اليمزة عمى  -وىو ليس بحركة –)ؤ()السكون  ان اليمزة ُتكتب
 السطر(

 عند كتابة اليمزة في وسط الكممة نضع في اعتبارنا أمرين ىما:-2

 *حركة اليمزة نفسيا.

 مباشرة. قبل اليمزة*حركة الحرف الذي 

 أواًل: كتابة الهمزة المتوسطة عمى األلف:
مجموعة من القواعد يمكن جمعيا في كتب اليمزة المتوسطة عمى األلف في تُ  

 وتتمثل بما يأتي : ًة (ْجـأَ ٌر  َفـَفأْ لّـَم تَـأَ ) الجممة



 

 

تََأَلم، َدَأَب ،َتتََأخر ،َسَأَل إذا كانت اليمزة مفتوحة  بعد حرف مفتوح مثاًل )-1
 ،مكاَفَأة ،َتتََأقمم (

 ،َمْسَألة ( ُجْرَأة  )َفْجَأة ،مثال حرف صحيح ساكنإذا كانت اليمزة مفتوحة بعد -2

 َيْأُخذ ،َمْأجور ، َرْأي ، )َشْأن ، إذا كانت اليمزة ساكنة بعد حرف مفتوح مثالً -3
 َمْأمور (

إذا جاَءت اليمزة  المتوسطة المفتوحة بعد حرف مفتوح أو ساكن وجاء بعدىا -4
ألف المد أو ألف التثنية أو عالمة جمع الُمَؤنث السالم)الف والتاء( ُكِتبت اليمزة 

 .مدة) ( فوق األلف 

 أمثمة الكممة المنتيية باليمزة وجاء بعدىا ألف التثنية : 

 َمبَدأ + ان __ مبَد ن    

 َممَجأ +ان ___ ممجآن    

 َمرَفأ + ان ___ مرفآن    

 عالمة جمع الُمَؤنث السالم)الف والتاء(يية باليمزة وجاء بعدىا تأمثمة الكممة المن

 مكاَفَأة+ ات ___ مكافآت    

 منَشَأة + ات___ منشآت    

 مفاَجَأة + ات ____ مفاجآت    

 ا ألف المد :وجاء بعدى التي تحتوي عمى ىمزةأمثمة الكممة 



 

 

 قْرأان _________ قر ن     

 َمَأاتم ________ مآتم    

 مْرَأاة ________ مر ة   

تية لمتوسطة عمى الواو في الحاالت اآلثانيًا :تكتب الهمزة ا
: 
ُشُؤون  )ُفُؤوس ،إذا كانت اليمزة مضمومة بعد حرف مضموم مثال ذلك-1

 ،ُكُؤوس، ُرُؤوس(

َيُؤوب،  ) َمُؤونة ،بعد حرف مفتوح مثال ذلك إذا كانت اليمزة مضمومة -2
 َفُؤول( يبَدؤوىا ،

 )مْسُؤولية ،َتفاُؤل ، َمْمُؤىا(إذا كانت اليمزة مضمومة بعد ساكن أمثمة ذلك -3

ُفَؤاد، ُمَؤنث ،ُمَؤيد، إذا كانت اليمزة مفتوحة بعد حرف مضموم أمثمة ذلك)-4
ل ،ُمَؤذن(   ُمَؤجِّ

 ُيْؤِلم ، ُمْؤمن ، ُبْؤس،د حرف مضموم أمثمة ذلك)إذا كانت اليمزة ساكنة بع-5
 (( ُرْؤية ، ُيْؤثرون ،

 تية:لمتوسطة عمى الياء في الحاالت اآلب الهمزة اكتَ ثالثَا :تُ 
)تخِطِئين، المقِرِئين إذا كانت اليمزة مكسورة وما قبميا مكسور امثمة ذلك-1

 ،المبتِدِئين(



 

 

 )َلِئيم ،يطَمِئن ،َكِئيب ،يمَتِئم(قبميا مفتوح أمثمة ذلكإذا كانت اليمزة مكسورة وما -2

 )ُسِئل ،ُوِئدْت (إذا كانت اليمزة مكسورة وما قبميا مضموم أمثمة ذلك-3

)مساِئل ،أْفِئدة، ساِئل، ماِئل إذا كانت اليمزة مكسورة وما قبميا ساكن أمثمة ذلك-4
 ،قاِئل(

)ِرَئة ،تبِرَئة ،ِفَئة، تعِبَئة مة ذلكإذا كانت اليمزة مفتوحة وما قبميا مكسور أمث-5
 ُمرِجَئة(

)قاِرُئون ،مقِرُئون، إذا كانت اليمزة مضمومة وما قبميا مكسور أمثمة ذلك-6
 منِشُئون، يستيِزُئون (

)االسِتْئذان ،اسِتْئناف إذا كانت اليمزة ساكنة وما قبميا مكسور أمثمة ذلك-7
 ْئذنة(.،اسِتْئصال، اسِتْئجار ،ِشْئنا ،ِجْئُت، مِ 

نستطيع تمخيص قاعدة وهي :تكَتب الهمزة المتوسطة عمى )الياء( إذا كانت 
الهمزة أو الحرف الذي قبل الهمزة مكسور بغض النظر عن حركة الحرف األخر 

. 

إذا جاءت ُتكَتب اليمزة المتوسطة عمى السطر  مالحظة :
 مفتوحة بعد َمٍد باأللف أو الواو أمثمة ذلك :

 **تساَءل ، ساَءت ، جاَءت ، الَءم ، القراَءة ، العباَءة ، براَءة  

 ، ممموَءة ، مروَءة ، َسوَءة ، نبوَءة ، مبدوَءة  ** موبوَءة



 

 

 

 

 


