
 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
                                    

  
  
 



 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
                                    

 :كان وأخواهتا (1) 
  
  
 



 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
                                    

 :كان وأخواهتا (1) 
 :إن وأخواتــــــها (2) 
  
 



 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
                                    

 :كان وأخواهتا (1) 
 :إن وأخواتــــــها (2) 
 :ظّن وأخواتـــها (3) 
 



 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
 الشمُس مشرقة                                     

 :كان وأخواهتا (1) 
 :إن وأخواتــــــها (2) 
 :ظّن وأخواتـــها (3) 
 



 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
 الشمُس مشرقة                                     

 الشمُس مشرقًة   كانت:     كان وأخواهتا (1) 
 :إن وأخواتــــــها (2) 
 :ظّن وأخواتـــها (3) 
 



 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
 الشمُس مشرقة                                     

 الشمُس مشرقًة   كانت:     كان وأخواهتا (1) 
 الشمَس مشرقة   إن  :         إن وأخواتــــــها (2) 
 :ظّن وأخواتـــها (3) 
 



 
النواسخ حبسب التغيري الذي حتدثه فـــــــــــــــــــــــــــي مجلة املبتدأ واخلرب      

 : ثالثة أنواع 
 الشمُس مشرقة                                     

 الشمُس مشرقًة   كانت:     كان وأخواهتا (1) 
 الشمَس مشرقة   إن  :         إن وأخواتــــــها (2) 
 الشمَس مشرقةً  ظننتُ :     ظّن وأخواتـــها (3) 

 



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

هلا ، وال حتتاج  وهي أفعال ترفع املبتدأ امساً هلا وتنصب اخلرب خرباً      
 :  وهذه األفعال هي :  بهإىل فاعٍل أو مفعول 

         
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

هلا ، وال حتتاج  وهي أفعال ترفع املبتدأ امساً هلا وتنصب اخلرب خرباً      
 :  وهذه األفعال هي :  بهإىل فاعٍل أو مفعول 

 كاَن ، ظّل ، أصبح ، أضحى ، أمسى ، ابت ، صار ،         
 .ليس ، زال ، برح ، فتئ ، انفّك ، دام              

 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :  كانَ    
 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :  كانَ    
 .كانت الشمُس مشرقًة            
 ..((َكاَن الن اُس أُم ًة َواِحَدًة : ))  قوله تعاىل           



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 

 :تفيد اتصاف امسها مبعىن خربها طول النهار :  ظل      
 
 
 
 

             
   



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 

 :تفيد اتصاف امسها مبعىن خربها طول النهار :  ظل      
 . ظل  العامُل خملصًا                 
 .ظّل اجلوُّ معتداًل                 

َر َأَحُدُهْم اِبأْلُنـَْثى َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيم  : ))قوله تعاىل        ((َوِإَذا ُبشِّ
 

             
   



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 : الضحاتفيد اتصاف امسها مبعىن خربها وقت :  أضحى   
      

 
            

  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 : الضحاتفيد اتصاف امسها مبعىن خربها وقت :  أضحى   
 جتافينا لُقياانأضحى التنائي بديالً عن تالقينا    وانَب عن طيِب      

 
            

  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :  تفيد اتصاف امسها مبعىن خربها وقت املساء :  أمسى   

 
 
 

            
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :  تفيد اتصاف امسها مبعىن خربها وقت املساء :  أمسى   

 .أمسى احلارُس يقظًا                   
 أخوَك الذي أمسى حببَِّك مغَرم    يتوُب إليًك اليوَم ممّا تقد ما       

 
            

  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :تفيد اتصاف امسها مبعىن خربها طول الليل :  ابتَ    
             

 
 

            
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :تفيد اتصاف امسها مبعىن خربها طول الليل :  ابتَ    
 .ابت القادُم انئماً             

ا    خالَل ِفراشي مجرة  تتوه جُ          أبيُت جِنيًّا للهموم كأَّن 

 
            

  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

ُه إىل معىن اخلرب :  صارَ      :تفيد حَتَوَُّل امسها، َوَتغريُّ
 
 
 
 

             
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

ُه إىل معىن اخلرب :  صارَ      :تفيد حَتَوَُّل امسها، َوَتغريُّ
 .  صارت الشجرُة ابابً               
 .صاَر الثلُج ماًء               
 (( .َأاَل ِإىَل اَّللِ  َتِصرُي اأْلُُموُر : )) قال تعاىل               

 
             

  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :تفيد نفى اتصاف امسها مبعىن خربها  : ليس   
            

  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 :تفيد نفى اتصاف امسها مبعىن خربها  : ليس   
 .ليس القطاُر مقبالً           
 (( .َسَفاَهة   ِب قَاَل ََي قـَْوِم لَْيَس : )) قوله تعاىل          

            
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 وتكون مسبوقًة بنفي أو شبه   :  زال ، برَِح ، فتئ ، انفك     
 :النفي ، فتفيد  استمرار اتصاف امسها مبعىن اخلرب       

 
 
 
 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 وتكون مسبوقًة بنفي أو شبه   :  زال ، برَِح ، فتئ ، انفك     
 :النفي ، فتفيد  استمرار اتصاف امسها مبعىن اخلرب       

 .ما زاَل هللاُ رحيماً بعباِدِه                  
 .ما زال احلارُس واقفاً                  
 .ال يزال اخلطيُب متكلِّماً                   

 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 وتكون مسبوقًة بنفي أو شبه   :  زال ، برَِح ، فتئ ، انفك     
 :النفي ، فتفيد  استمرار اتصاف امسها مبعىن اخلرب       

 .ما فتَئ الطفُل مستيقظاً                  
 .  ما بَرِح الشرطيُّ ينظُِّم سرَي املركباِت                  

 .ما انفك  علي  مساعداً للمحتاِج                  
 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

تفيد استمرار املعىن الذي قبلها مدًة حمد دًة هي مدة ثبوت معىن : دام    
 :املصدرية الظرفية ( ما ) بــخربها المسها ، وتكون مسبوقًة 

 
             

 
 
 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

تفيد استمرار املعىن الذي قبلها مدًة حمد دًة هي مدة ثبوت معىن : دام    
 :املصدرية الظرفية ( ما ) بــخربها المسها ، وتكون مسبوقًة 

 
 .يفيُد األكُل ما داًم املرُء جائعاً             
 ((َوَأْوَصاِن اِبلص اَلِة َوالز َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا : )) قال تعاىل            

 
 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 قد أييت قسم  من هذه األفعال الناقصة اتّماً ، فيكتفي حينئٍذ  : مالحظة     
 :  ابالسم املرفوع فاعاًل له               

 
 
 
 
  



 
 :كان وأخواهتا (1)                              

 قد أييت قسم  من هذه األفعال الناقصة اتّماً ، فيكتفي حينئٍذ  : مالحظة     
 :  ابالسم املرفوع فاعاًل له               

 .خرجُت من البيِت فكاَن املطُر                
 (( .َفُسْبَحاَن اَّللِ  ِحنَي ُتُُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحوَن :)) قال تعاىل                 

 (( .َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت الس َماَواُت َواأْلَْرُض : ))قال تعاىل                 

 
  



 
 :إن  وأخواهتا ( 2)                              

 (احملاضرة القادمة إن شاء هللا تعاىل )
 

     
 
 
 
  


