
مقدمة بحث عن الجملة االسمیة ونواسخھا
الجملة باللغة العربّیة نوعان، وھذین النوعان ھما الجملة االسمّیة، والجملة الفعلّیة، الجملة
الفعلّیة ھي الجملة التي تبدأ بفعل، أّي أنھا الجملة التي تكون أّول كلماتھا فعل، أّما الجملة

االسمّیة، فھي الجملة التي تبدأ باسم، أّي الجملة التي تكون أّول كلماتھا اسم، ولكل نوع من
أنواع الُجمل ھذه قواعد، وھذه القواعد ُتساعد بالتشكیل واإلعراب والقراءة المعّبرة، وعبر

سطور بحثنا القادم سوف نغني فكركم بكل ما یخص الجملِة االسمّیة من معلوماٍت
بالتفصیل.

بحث عن الجملة االسمیة ونواسخھا
تنفرد اللغة العربّیة عن غیرھا من اللغات بالتفصیل القواعدّي الّدقیق لكلماتھا، وأنواع

الّجمل فیھا، وھذه التفاصیل ُتدرس بقسم قواعد اللغة العربّیة أو ما ُیعرف باسم علم النحو،
فتتمّیز لغتنا العربّیة عن غیرھا من اللغات بالقواعد التي تخضع لھا الكلمات في التشكیل

واإلعراب، وأحد ھذه القواعد الجملة االسمّیة ونواسخھا،  والتي سنسلط الضوء من خالل
ھذا البحث عن كل ما یخصھا من قواعٍد بالتفصیل.

الجملة االسمیة باللغة العربیة
الجملة االسمّیة باللغة العربّیة تعّرف بأنھا الجملة التي یتقّدم فیھا العنصر االسمّي، أّي أّنھا
الّجملة التي تبدأ باسم، وھذه الجملة تتمیز بأنھا تتألّف من ركنین، وأركانھا االثنین اسمین،
االسم األّول وھو اسٌم مرفوٌع تبدأ فیھ الجملة االسمّیة، وُیطلق علیھ اسم الُمبتدأ، أّما االسم

الّثاني وھو اسٌم مرفوٌع أیًضا یلي المبتدأ، ُیذكر بالجّملة لیخبر عن المبتدأ، وُیطلق علیھ اسم
الخبر، ولكل من المبتدأ والخبر أحكام وصور خاصة بھما.

النواسخ باللغة العربیة
یطلق على األلفاظ التي تدخل على الجملة االسمیة فتتسبب بتغیر حكمھا وعملھا في الجملة

االسمیة بالنواسخ، وتقسم ھذه النواسخ لقسمین فمنھا الحروف مثل إن وأخواتھا ولیس
وأخواتھا، ومنھا األفعال كأفعال كان وأخواتھا إضافة ألفعال المقاربة والرجاء والّشروع،
وتتصف الجملة االسمیة بأنھا تنسجم وتقبل التغییرات الحاصلة وتستوعب دخول األلفاظ

التي تدعى بالنواسخ مما یؤدي النسجام الجملة االسمیة مع اللفظ وقبول الجملة للتغییرات
الحاصلة في تكوینھا.

أنواع النواسخ باللغة العربیة
تحت اسم النواسخ یندرج نوعین، وھذین النوعین ھما األفعال الناسخة، واألحرف الناسخة،

وفیما یأتي بیان عن كل منھا:
األفعال الناسخة باللغة العربیة

تشتمل األفعال الناسخة في اللغة العربّیة على جمیع األفعال الناقصة، كان وأخواتھا، وأفعال
المقاربة، والّرجاء، والشروع، ُیطلق على ھذه األفعال اسم األفعال الّناقصة ألنھا ال تكتفي
باالسم المرفوع الذي یأتي بعدھا، بل تحتاج إلى الخبر لیتم معنى الجملة، فھي ناقصة من



حیث داللتھا على الحدث، كما ُیطلق علیھا اسم األفعال الناسخة، ألنھا تنسخ عمل الفعل،
وألنھا تعمل بكل من المبتدأ واالسم، فتغّیر حركة المبتدأ ترفعھ، وتسمیھ اسمھا، وتنصب

الخبر وتسمیھ خبرھا.
األحرف الناسخة باللغة العربیة

األحرف الناسخة أو ُیعرفون باسم األحرف المشّبھة بالفعل، أو أن وأخواتھا، وھي عبارة
عن مجموعة من الحروف العاملة بالجملة االسمّیة، تدخل على الجملة االسمّیة فتغّیر من

حكمھا، وعالمة إعرابھا، واسم كل من المبتدأ والخبر، فُیصبح المبتدأ اسمھا، والخبر
خبرھا، فنقول اسم إن أو كأّن بحسب الحرف الذي یوجد بالجملة، وتغدو حركة المبتدأ (اسم
إّن وأخواتھا) الفتحة إذا كان اسم مفرد أو جمع مؤنث أو جمع تكسیر، والیاء إذا كان مثّنى
أو جمع مذّكر سالم، وحركة الخبر (خبر إّن وأخواتھا) الضمة إذا كان اسم مفرد أو جمع

مؤنث أو جمع تكسیر، واأللف إذا كان مثّنى، والواو إذا كان جمع مذّكر سالم.

معاني كان وأخواتھا مع األمثلة
كان وأخواتھا من األفعال الّناقصة التي تدل على الجملة االسمّیة وتغّیر من حركة وعالمة

إعراب واسم ركنیھا كما أسلفنا سابقاً، وفیما یأتي نرفق أسماء ھذه األفعال ومعاني كٍل
منھا:
على سبیل المثال: كانیفید ھذا الفعل الناقص الوصف في الزمن الماضي،كان:●

خالد مھندساً.
على سبیلیفید ھذا الفعل الناقص في حدوث الخبر في وقت الصباح،أصبح:●

المثال: أصبح خالد مھندساً.
على سبیلیفید ھذا الفعل الناقص في حدوث الخبر في وقت الضحى،أضحى:●

المثال: أضحى النور جلّیاً.
على سبیل المثال:یفید ھذا الفعل الناقص في حدوث الخبر في وقت المساء،أمسى:●

أمسى أخي خارج المنزل.
من حاٍل لحال، على سبیلیفید ھذا الفعل الناقص بالتحویل، فتحّول المبتدأصار:●

المثال: صار الطفُل شاباً.
على سبیل المثال: ظّلیفید ھذا الفعل الناقص في استمرار حدوث الخبر،ظلّ:●

البخیُل بخیالً، أو ظلَّ البخیُل على حالِھ.
على سبیل المثال: باتیفید ھذا الفعل الناقص في حدوث الخبر بوقت اللیل،بات:●

أخي عند صدیقھ.
باالستمرار، على سبیل المثال:تفید ھذه األفعالما برح، ما زال، ما فتئ، ما انفك:●

ما زال األمل موجوداً.
لیس سامٌر مھندساً.یفید ھذا الفعل الناقص بالنفي، على سبیل المثال:لیس:●



معاني إن وأخواتھا مع األمثلة
لكل حرف من األحرف المشّبھة بالفعل معنى وفائدة، وفیما یأتي نرفق فائدة األحرف

المشّبھة بالفعل مع مثالً على كلِّ حرٍف منھا:
●: إّن سامراً مھندٌس.یفید ھذا الحرف الّناسخ بالتوكید، على سبیل المثال:إنَّ
●: ُیعجبني أنَّ التلمیَذ مجتھٌد.یفید ھذا الحرف الّناسخ بالتوكید، على سبیل المثال:أنَّ
●: كأنَّ زیداً بحٌر في كرمھ.یفید ھذا الحرف الّناسخ بالتشبیھ، على سبیل المثال:كأنَّ
●: المثال: علُم الّنحو سھٌل َلِكنَّیفید ھذا الحرف الّناسخ باالستدارك، على سبیلَلِكنَّ

َبٌة. قواعَدهُ متشعِّ
لْیَت اآلباء ال یموتون.یفید ھذا الحرف الّناسخ بالتمني، على سبیل المثال:لْیَت:●
سبیل المثال: لعلَّ الغیَث ینزُل.یفید ھذا الحرف الّناسخ بالترجي، والتوقع: علىلعلَّ:●

إعراب كان وأخواتھا
ُتعرب كان وأخواتھا باللغِة العربّیة أفعال ماضیة ناقصة، وُتبنى ھذه األفعال على الفتحة

الظاھرة على آخرھا، أّما عن إعراب اسم كان وأخواتھا وخبرھا فیكون على النحو التالي:
إعراب اسم كان وأخواتھا

اسم كان وأخواتھا باللغة العربّیة مرفوع، فتكون عالمات إعرابھ على النحو التالي:
أو جمع تكسیر، علىإذا كان اسم كان وأخواتھا اسم مفرد، أو جمع مؤّنثالضمة:●

سبیل المثال: كاَنِت الّطیوُر مسافرةٌ.
كان الطائران مغّردینإذا كان اسم كان وأخواتھا مثّنى، على سبیل المثال:األلف:●

في الصباح.
سبیل المثال: ما زالإذا كان اسم كان وأخواتھا جمع مذكر سالم، علىالواو:●

المھندسون نشیطین بعملھم.
إعراب خبر كان وأخواتھا

خبر كان وأخواتھا باللغة العربّیة منصوب، فتكون عالمات إعرابھ على النحو التالي:
تكسیر، على سبیل المثال:إذا كان خبر كان وأخواتھا اسم مفرد، أو جمعالفتحة:●

كان المھندسون سعداًء بعملھم.
مؤّنث، على سبیلإذا كان خبر كان وأخواتھا جمعالكسرة نیابة عن الفتحة:●

. المثال: كانِت الممرضاُت نشیطاٍت في عملھنَّ
سالم، على سبیل المثال: كانإذا كان خبر كان وأخواتھا مثّنى أو جمع مذكرالیاء:●

المھندسین نشیطین بعملھم، كان المھندسون نشیطین في عملھم.
إعراب إن وأخواتھا

ُتعرب إنَّ وأخواتھا باللغِة العربّیة أحرفاً مشبھًة بالفعل، أّما عن إعراب اسم إّن وأخواتھا
وخبرھا فیكون على النحو التالي:

إعراب اسم إن وأخواتھا



اسم كان وأخواتھا باللغة العربّیة منصوب، فتكون عالمات إعرابھ على النحو التالي:
تكسیر، على سبیل المثال: إنإذا كان اسم إنَّ وأخواتھا اسم مفرد، أو جمعالفتحة:●

المھندَس نشیٌط.
سالم، على سبیل المثال: إنإذا كان اسم إنَّ وأخواتھا مثّنى، أو جمع مذكرالیاء:●

الطائرین مغّردان في الصباح.
جمع مؤّنث، على سبیل المثال:إذا كان اسم إنَّ وأخواتھاالكسرة نیابة عن الفتحة:●

. إن الممرضاِت نشیطاٌت في عملھنَّ
خبر إن وأخواتھاإعراب

خبر إن وأخواتھا باللغة العربّیة مرفوع، فتكون عالمات إعرابھ على النحو التالي:
تكسیر، أو جمع مؤنث سالم،إذا كان خبر إنَّ وأخواتھا اسم مفرد، أو جمعالضمة:●

على سبیل المثال: إن المھندساِت نشیطاٌت بعملھّن.
إنَّ المھندسین نشیطانإذا كان خبر إنَّ وأخواتھا مثّنى على سبیل المثال:األلف:●

بعملھم.
سبیل المثال: المھندسینإذا كان خبر إنَّ وأخواتھا جمع مذكر سالم علىالواو:●

نشیطون في عملھم.
خاتمة بحث عن الجملة االسمیة ونواسخھا

إلى ھنا نكون قد وصلنا لختام بحثنا ھذا الذي تحّدثنا في سطوره عن كل ما یخص الجملة
االسمّیة من معلوماٍت بالتفصیل، وقد ذكرنا في سطوره أنواع النواسخ باللغة العربّیة من
األفعال (كان وأخواتھا، وأفعال المقاربة والّرجاء، والشروع)، واألحرف المشبھة بالفعل

(إن وأخواتھا)، ومعاني كل منھا، وإعرابھا.


