ألفعال الناقصة في المغتين العربية واإلنجميزية :دراسة نحوية مقارنة

.........

()983

األفعال الناقصة
يف اللغتني العربية واإلجنليزية :
 دراسة حنوية مقارنة -م .عــمــي كريــم ناشــد
ثانوية مسمم بن عقيل -ميسان

ممخص الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى بٌان األفعال الناقصة (كان وأخواتها) وما ٌقابلها فً
اإلنجلٌزٌة ،وإثبات وجود األفعال الناقصة فً اللغة اإلنجلٌزٌة ،وبٌان سبب تسمٌتها
وما تحتاجه لتزٌل به نقصها ،وبٌان أحكامها فً كلتا اللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة من
حٌث الرتبة والحذف والتقدٌم والتأخٌر على االسم والخبر ،وبٌان مواطن التشابه
واالختالف بٌن اللغتٌن فً األفعال الناقصة وأسمائها وأخبارها ،واثبات أن التشابه
بٌن اللغتٌن فً األفعال الناقصة أكثر من االختالف.
Abstract :
The research Identifies the defective verb (the incomplete verbs) in
)Arabic and English. It explains what the name (the incomplete verbs
means and how can be removed. It proves the existence of the defective

in the English language. It shows the

)verb (the incomplete verbs

importance of the incomplete verbs in both languages. It explains the
place, deletion, advancement and delay of the incomplete verbs in Arabic
and English. It shows the similarities and the differences in the incomplete

verbs between the two languages. Finally, It proves that the similarities
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between the two languages in the incomplete verbs are more than the
differences.

المقدمة :
تتألف الجملة العربٌة من اسم وفعل وحرف ولكل منهم عالمات تمٌزه عن
غٌره فعالمات االسم تمٌزه عن الفعل والحرف وال تصلح لهما  ،وكذلك عالمات
الفعل تمٌزه عن االسم والحرف وال تصلح لهما ،ومن هذه العالمات أنه أي الفعل ال
ٌجر وال ٌنون وال ٌعرف بأل وال ٌنادى وال ٌسند وال ٌجمع وال ٌفرد وال ٌصغر وال
ٌنسب وال ٌذكر وال ٌؤنث ،وأنه ٌقبل تاء الفاعل المتحركة وتاء التأنٌث الساكنة وٌاء
الفاعل ونون التوكٌد ،وٌقسم على الزم ومتعدٍ ،والمتعدي ٌقسم على متع ٍد لمفعول
واحد ومتع ٍد ألكثر من مفعول ،وٌقسم بحسب الزمن على ماض ومضارع وأمر .كما
أن للفعل داللة على الحدث وداللة على الزمن ،وله فاعل وله رتبة.
هذا هو الفعل ولكننا نجد أن هناك من الكلمات ما ال ٌقبل عالمات االسم وال عالمات
الحرف ،بل أنها تقبل عالمات الفعل ولكنها ال تدل على الحدث والزمن معا وإنما
تدل على الزمن دون الحدث ،وهً لٌست متعدٌة وال الزمة ولٌس لها مفعول به ،بل
تحتاج إلى اسم مرفوع واسم منصوب كخبر لها إذ ال ٌتم المعنى إال بهاذٌن االسمٌن
المرفوع والمنصوب.
وكذلك الجملة فً اللغة اإلنجلٌزٌة فأنها تتألف من اسم وفعل.....إلخ ولكل منهم
عالمات تمٌزه عن غٌره ،وعالمات الفعل هً أنه ال ٌسبق بحرف جر وال بأداة
تنكٌر ( )a, an, some, anyوال أداة التعرٌف ( )theوال ٌنادى وال ٌسند وال
ٌجمع وال ٌفرد وال ٌصغر وال ٌنسب وال ٌذكر وال ٌؤنث ،وٌقسم على الزم ومتعدٍ،
والمتعدي ٌقسم على متع ٍد لمفعول واحد ومتع ٍد ألكثر من مفعول ،وٌقسم بحسب
الزمن على ماض ومضارع وأمر .كما أن للفعل داللة على الحدث وداللة على
الزمن ،وله فاعل ( )Doerوله رتبة.
ولكن من األفعال ما ٌقبل عالمات الفعل ولكنه ٌدل على الزمن فقط دون الحدث،
وهو لٌس متعدٌا وال الزما ولٌس له مفعول به ،بل تحتاج إلى اسم ٌسبقه كمبتدأ واسم
ٌتبعه كخبر له إذ ال ٌتم المعنى إال بهاذٌن االسمٌن المربوطٌن بهذا الفعل سواء كان
( )Auxiliary verbأو ( .)Linking verbفالفاعل ( )Doerفً اإلنجلٌزٌة هو
اسم 1أو ما ٌنوب عنه ٌقوم بفعل ٌتبعه وٌكون هذا الفعل فعال رئٌسٌا تابعا لفاعله،5
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مخبرا عنه .0وٌجب أن ال ٌكون هذا الفعل فعال مساعداً كــ( is, are, was, were
)؛ ألن الفعل المساعد ٌؤتى به لربط المبتدأ بخبره ،أو ربط نائب الفاعل بفعله المبنً
للمجهول ،كما أن الفعل المساعد مجرد من الحدث ،ولٌس له مفعول.
وإن لألفعال المساعدة وظائف كما سٌمر علٌنا فً اللغة العربٌة فالمبتدأ ال ٌحتاج
إلى رابط إذا كان المبتدأ والخبر اسمٌن فً الزمن الحاضر مثل  :محم ٌد ناج ٌح  ،أما
إذا كانا اسمٌن فً زمن الماضً فٌجب أن ٌؤتى بـ(كان) مثل  :كان محمد ناجحا ً ،
وكذلك فً األمر مثل  :كن مجتهداً،
كما فً اإلنجلٌزٌة مثل Be a good student. :
ولكن العربٌة لم تستعمل فعل الكٌنونة (كان) كرابطة بٌن المبتدأ والخبر ،بل استعملته
بغرض تأدٌة وظائف أخرى غٌر الربط ،كاإلشارة إلى زمن الماضً .4فـ(كان ،
ٌ )Wasشٌران إلى الزمن وال حدث فٌهما ،2ولٌس لهما فاعل .ووظٌفة األفعال
المساعدة فً اإلنجلٌزٌة هً ربط المبتدأ بالخبر بحسب الزمن وعدد المبتدأ.
والفعل الرئٌسً الدال على حدث وزمن (ٌلعب  )Play ،له فاعل فً كلتا
اللغتٌن بٌد أن الفاعل فً العربٌة ٌلً فعله ،أما الفاعل فً اإلنجلٌزٌة فانه ٌسبق فعله،
وذلك ألن هٌكل الجملة االنجلٌزٌة ثابت (فاعل +فعل +مفعول به) ،أو (مبتدأ +فعل
مساعد +تكملة) ،أما استعمال الفعل المساعد مع الفعل الرئٌس المنتهً بـ(،)Ing
فألن الفعل الرئٌس المضاف إلى آخره ( )Ingهو اسم فاعل 6وبما انه اسم فال بد له
من فعل مساعد لربطه بالمبتدأ ،7مثل ) ،)I am reading a story.فـ( )Iمبتدأ،

و( )Amرابط ،و( )Readingخبر ،و( )A storyمفعول به السم الفاعل ،8فاسم
الفاعل ٌعمل عمل فعله فً التعدي واللزوم ،كما ان اسم الفاعل ٌتعدى إلى مفعولٌن
إذا كان فعله متعدٌا إلى مفعولٌن ،مثل giving our teacher a present. :

We were

ثان.
فـ( )Our teacherمفعول به اول ،و( )A presentمفعول به
ٍ
وال ٌتعدى إذا كان فعله الزما ،مثل  )They were going to college.) :أي
جار ومجرور فقط .وهذا ما ٌؤكد أن اسم الفاعل (الفعل المحتوي على  )Ingهو من
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ٌعمل عمل فعله وٌتعدى إلى مفعول أو مفعولٌن؛ أو ال ٌتعدى لمفعول ،ولٌس الفعل
المساعد ،فالفعل المساعد فً جملة ما من دون اسم الفاعل ال ٌتعدى الى مفعول به.
وعلى هذا االساس ٌمكن ان نقول  :ان الجملة االسمٌة فً اللغة العربٌة ال
تشتمل على معنى الزمن فهً جملة تصف المسند إلٌه بالمسند ،وال تشٌر إلى حدث ،
وال إلى زمن ،فاذا أردنا أن نضٌف عنصراً زمنٌا ً طارئا ً الى معنى هذه الجملة ،جئنا
باألدوات المنقولة عن هذه األفعال ،وهً األفعال الناسخة فأدخلناها على الجملة
االسمٌة فٌصبح وصف المسند إلٌه منظوراً إلٌه من وجهة نظر زمنٌة معٌنة .فالجملة
االسمٌة إذن وفق هذا المفهوم هً الجملة التً ال ٌكون فٌها المسند فعالً ،غٌر انها
ٌمكن أن تقترن أحٌانا ً بقرٌنة خارجٌة عن االسناد تشٌر إلى زمن معٌن فً الماضً،
أو الحال ،أو المستقبل ،أو تقترن بقرٌنة تشٌر إلى الزمن بأبعاده الثالثة .9وسنركز
فً بحثنا هذا على (كان وأخواتها) ،معززٌن ما نقوله بأمثلة توضٌحٌة منتقاة كما
سٌأتً علٌنا إن شاء هللا تعالى.
من بعد ىذه المقدمة نعرض فيما يأتي أىم وجوه التشابو واالختالف بين
المغتين العربية واالنجميزية في األفــعــال النــاقـصـة :

 -1ذهب جمهور النحاة على أن هناك فً العربٌة أفعاال تسمى ناقصة وأشهرها:
كان ،ظل ،أصبح ،أضحى ،أمسى ،بات ،صار ،لٌس ،ما زال ،ما برح ،ما فتئ ،ما
أنفك ،مادام.
وهذه األفعال تدل على الزمن فقط دون الداللة على الحدث .وال تكتفً بمرفوعها
13
وإنما تفتقر إلى المنصوب ،أي ال بد لها من اسم مرفوع وخبر منصوب
وكذلك فً اللغة اإلنجلٌزٌة هناك أفعال ( )Linking verbsترد لربط المبتدأ بخبره
وال حدث فٌها وال تكتفً بمبتدئها بل تفتقر إلى اسم بعدها ،ومن هذه األفعال: 11
Seem, become, smell, taste, appear, grew, remain, feel, get,
continue.

وكذلك األفعال المساعدة ( )Auxiliary verbsفً اللغة اإلنجلٌزٌة ترد فً الجملة
لربط المبتدأ بخبره وال حدث فٌها كاألفعال الرئٌسٌة وال تكتفً بالمبتدأ دون الخبر،
وال ٌتم الكالم بالمبتدأ والفعل الرابط أو المساعد.15
معاني (كان) وأخواتيا: 39
-3
أ -معانً (كان)  :ترد لإلشارة إلى زمن الماضً مثل  :كان زٌ ٌد غنٌاً.
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وكذلك فً اإلنجلٌزٌة مثل :

Am, was, were, became.
14

وتشٌر للماضً المنقطع كقوله تعالى ( :كانوا أش َد منكم قو ًة)
I was sad. – you were reading it
وكذلك فً اإلنجلٌزٌة مثل :
12
وترد بمعنى (لم ٌزل) كقوله تعالى ( :وكان اإلنسان عجوال)

أما فً اإلنجلٌزٌة فٌرد هذا المعنى باستعمال ( )Stillمع الفعل المساعد مثل :

She is still here.

السماء فكانت أبوابا)
أو بمعنى (صار) كقولو تعالى ( :وفُتحت
ُ

36

She is a doctor now.

وكذلك فً اإلنجلٌزٌة مثل :
أو بمعنى (ٌنبغً) مثل  :ما كان له أن ٌفعله.
وفً اللغة اإلنجلٌزٌة ٌرد للفعل الرابط أكثر من معنى مثل الفعل ( 17)Remainفٌرد
بمعنى ٌستمر وبمعنى ٌبقى وبمعنى ٌظل.
وقد ترد (كان) للداللة على المستقبل ،أو تنزٌل المستقبل منزلة الماضً لبٌان أنه
18
محقق الوقوع ال محال كقوله تعالى ( :وٌخافون ٌوما كان شره مستطٌرا)
وكذلك فً اللغة اإلنجلٌزٌة ٌرد الفعل المساعد بعد المبتدأ متبوعا بفعل ٌحتوي على
19
الـ( )Ingللتعبٌر عن المستقبل مثل I`m going to buy a new car. :
أو مع ماضً الفعل المساعد للتعبٌر عن المستقبل فً الماضً مثل :
I was going to buy a new car.
ب(-ظل) تستعمل إلفادة الحكم فً النهار مثل  :ظل محم ٌد جالسا.
وتستعمل اللغة اإلنجلٌزٌة ()All day, whole day
مثل :

They were there all/whole day.
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He remained in hospital.

أو مثل: 53

ت(-أصبح) تفٌد اتصاف المسند إلٌه بالحكم فً الصباح مثل  :أصبح األمٌرُ
مسرورا.
51
وتستعمل اللغة اإلنجلٌزٌة الجار والمجرور ( )In the morningللتعبٌر عن هذا
المعنى ولكن مع الفعل الناقص ()Become

The boy became ill in the morning.

مثل :

He is ill from the morning.

أو بدونه مثل :

(أضحى) تفٌد اتصاف المسند إلٌه بالحكم فً الضحى مثل  :أضحى الجو

ث-
معتدال.
55
وتستعمل اللغة اإلنجلٌزٌة الجار والمجرور ( )In the forenoonللتعبٌر عن هذا
المعنى مع الفعل الناقص ()Become

مثل :

He became ill in the forenoon.
He is ill from the forenoon.

أو بدون الفعل الناقص مثل :

(أمسى) تفٌد اتصاف المسند إلٌه بالحكم فً المساء مثل  :أمسى القم ُر منٌرا.
ج-
50
وتستعمل اللغة اإلنجلٌزٌة الجار والمجرور ( )In the eveningوالفعل الناقص
للتعبٌر عن هذا المعنى
It becomes crowd in the evening.
مثل :
أو بدون الفعل الناقص مثل :

The road is crowded in the evening.

ح( -بات) إلفادة الحكم فً اللٌل مثل  :بات الالعب حرٌصا على الفوز.
أما اللغة اإلنجلٌزٌة فقد استعملت الجار والمجرور للتعبٌر عن هذا المعنى
54
()At night

أو ( )All night, whole nightمثل :

We are here all/whole night.
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خ( -صار) تفٌد االنتقال والتحول من حال إلى حال ،مثل
الحصول بعد أن لم ٌحصل.
56
ٌقابله الفعل الرابط ( )Becomeمثل :

52

 :صار زٌ ٌد عالماً .أي

Alma became the class president.

د( -لٌس) تستعمل للداللة على نفً الحال ،وتنفً غٌره بقرٌنة ،مثل: 57
لٌس زٌ ٌد قائما ً اآلن .وال تقول  :لٌس زٌ ٌد قائما غدا.
وتستعمل اللغة اإلنجلٌزٌة ( )Notللنفً مع الجملة االسمٌة ومسبوقة بـالفعل المساعد
( )Doلنفً الجملة الفعلٌة ،ودالالتها على الزمن تعتمد على الداللة الزمنة للفعل
المساعد فً الجملة االسمٌة وعلى الفعل المساعد ( )Doفً الجملة الفعلٌة مثل: 58
(الجملة االسمٌة لنفً الحال) :
(الجملة الفعلٌة لنفً الحال) :
(الجملة االسمٌة لنفً الماضً) :
(الجملة الفعلٌة لنفً الماضً) :
(الجملة االسمٌة لنفً المستقبل) :
(الجملة الفعلٌة لنفً المستقبل) :

He is not outside.

I do not like Colombian coffee.

He was not outside.

I did not like Colombian coffee.
He will not be outside.

I will not like Colombian coffee.

ذ( -ما زال) تفٌد استمرار الفعل واتصاله بزمن االخبار و(ما) هنا نافٌة لإلثبات
واالستمرار مثل  :ما زال زٌ ٌد منطلقاً .أي  :هو مستمر فً االنطالق إلى زمن
التكلم.
ر( -ما برح) تفٌد استمرار الفعل واتصاله بزمن االخبار و(ما) هنا نافٌة لإلثبات
واالستمرار مثل  :ما برح العمل مستمرا.
ز( -ما فتئ) تفٌد استمرار الفعل واتصاله بزمن االخبار و(ما) هنا نافٌة لإلثبات
واالستمرار مثل  :ما فتئ عمرو جاهال.
س( -ما أنفك) تفٌد استمرار الفعل واتصاله بزمن االخبار و(ما) هنا نافٌة
لإلثبات واالستمرار مثل  :ما أنفك محم ٌد مقٌما.
وٌقابل هذه األربعة ( )Stillمثل: 59
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She is still asleep. – It is still raining.
وٌقابلها الفعل الرابط ( )Continueمثل: 03

He continued my friend, despite our differences.

أو تعبر اإلنجلٌزٌة بزمن المضارع التام مع الظرفٌن ( )Since, forمثل: 01

I have driven my car for over five years.

They have lived here since we first met them.
ش( -ما دام) إلفادة االستمرار و(ما) هنا مصدرٌة مثل  :ال أذهب ما دام محم ٌد
حاضرا .أي  :ال أذهب مدة دوام حضور محمد .فعدم الدوام موقت بدوام الحضور
ولذا قالوا إنها تفٌد التوقٌت.
وٌقابله فً اإلنجلٌزٌة ()Until
مثل: 05
ومثل :

?Can I stay until the weekend

No, I`ll have to keep it until Saturday.

I waited for her until six o`clock, but she didn`t come.
 -0هذه األفعال كلها ككان فً دخولها على المبتدأ ،وإفادة زمانها للخبر ،إال أن أزمنة
هذه األفعال خاصة وزمان كان ٌعم هذه األوقات وغٌرها إال أن كان لما انقطع،
وهذه األفعال زمانها غٌر منقطع أال ترى أنك تقول  :أصبح زٌ ٌد غنٌاً .وهو غنً
وقت اخبارك غٌر منقطع .00أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فٌؤتى باألفعال المساعدة
وأفعال الربطة لربط الخبر بمبتدئه؛ والداللة الزمنٌة لهذٌن النوعٌن من األفعال داللة
عامة على الزمن الماضً والزمن الحاضر تحدد من خالل الجار والمجرور
You were tired in the morning/ evening.
مثل :
وداللتهما داللة منقطعة إذا كانا ماضٌٌن مثل :
She was/became a teacher.
She was/became my friend.

ومثل :
أو من خالل الظرف مثل :

day yesterday.أو من خالل الظرف مثل: 04

She became clever all
I was reading all
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 ،day yesterday.وغٌر منقطعة إذا كانا مضارعٌن مثل She :
is/becomes a teacher.ومثل She is/ becomes my :
sister.أومن خالل الظرف

مثل :

She becomes clever every day.

 -4األصل فً رتبة اسم وخبر هذه األفعال هو: 02
أ -أن ٌلً االسم الفعل الناقص ثم ٌلً االسم الخبر.
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان االسم ٌسبق الفعل الناقص Auxiliary verb, linking

) ، )verbأما الخبر فٌتبع الفعل الناقص هذا هو تركٌب الجملة االسمٌة الخبرٌة،
وهو األصل.
06
بٌ -جوز تقدٌم الخبر على االسم كقوله تعالى ( :وكان حقا ً علٌنا نص ُر
المؤمنٌن).07
وٌأتً الخبر فً اللغة اإلنجلٌزٌة مباشرة بعد الفعل المساعد فً الجملة االسمٌة
الخبرٌة وهذا تركٌب ثابت ،ولكن فً بعض الجمل ٌُقدم االسم أو الخبر بحسب
األهمٌة ،وما ٌُقدم هو االسم وما ٌُؤخر هو الخبر مثل Tom is my teacher. :
My teacher is Tom.

وفً مثل هذه الحالة ال ٌكون االسم مؤخر وال الخبر مقدم بل ان ما تقدم هو اسم وما
تأخر خبر.
ت -أما تقدٌم الخبر على نفس األفعال فجائز فٌما لٌس فً أوله (ما) مثل  :منطلقا ً كان
09
زٌ ٌد 08.ومثل  :أٌن كان زٌ ٌد؟
وكذلك ٌمكن تقدٌم الخبر على المبتدأ والفعل المساعد بحسب األهمٌة مثل :
In the garden he is. - On the table is a pen43
وكذلك ٌمكن تقدٌم الفعل المساعد على المبتدأ كما فً االستفهام
?Is she now a student
مثل: 41
Asleep, then, were you? 42
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ٌ -2شابه (لٌس) كل من (ما) و(ال) و(الت) و(إن) فً رفع االسم ونصب الخبر،
مثل  :ما زٌ ٌد منطلقا .وكقوله تعالى ( :ما هذا بشراً) 40وال رج ٌل أفض َل منك،44
46
مناص)
والت 42كقوله تعالى ( :والت حٌن
ٍ
وال ٌوجد مثل هذا فً اللغة اإلنجلٌزٌة بل تستعمل أدوات للنفً كـ( No, not,
 )neverوتستعمل مقاطع أولٌة ُتضاف ألول الكلمة ( )Prefixللنفً مثل: 47

Like : dislike– happy : unhappy– justice : injustice– possible :

impossible.
ولكن ال تكون هذه األدوات المستعملة للنفً وال المقاطع األولٌة أفعاال ناقصة بل
تستعمل للنفً فقط.
48
 -6قد ترد (كان) مكتفٌة بمرفوعها (أي كفعل دال على حدث وزمن) كقوله تعالى
( :وإن كان ذو عسر ٍة فنظرةٌ إلى مٌسرةٍ).49
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فقد ٌرد حذف الخبر مع إبقاء المبتدأ والفعل المساعد كما فً
?Who`s ready for more
اإلجابة على السؤال اآلتً: 23
الجواب I am. :

John is a student, but Mr. Hill is not.

ومثل: 21
ومثل

25

?John is here, isn`t he

:

I`m prettier than she is.

ومثل: 20

My sister is nearly as tall as I am.
أو ٌرد حذف كل من الخبر والفعل المساعد كما فً: 24
?Who is in the room
 No one.أو Nobody. :

وٌُجاب بالمبتدأ فقط :
ومثل: 22

The newcomer remained quietly in her room.

 -7قد ترد (كان) زائدة وذلك فً مواضع منها: 26
بٌن المبتدأ والخبر مثل  :زٌد كان قائم.
الفعل والفاعل مثل  :لم ٌوجد كان مثلك.
الصلة والموصول مثل  :جاء الذي كان أكرمته.
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الصفة والموصوف مثل  :مررت برجل كان قائم.
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فٌرد المبتدأ مع فعله المساعد زائدا للتوكٌد مثل :
My secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday.
27

فتكون زائدة سابقة أو مقدمة على الفاعل مثل :
my secretary that sent the bill to Mr. Harding yesterday.
وتكون زائدة سابقة أو مقدمة على المفعول به مثل :
the bill that my secretary sent to Mr. Harding yesterday.
وتكون زائدة سابقة أو مقدمة على المجرور مثل :
Mr. Harding that my secretary sent the bill to yesterday.
وتكون زائدة سابقة أو مقدمة على الظرف مثل :
yesterday that my secretary sent the bill to Mr. Harding.

It was
It was
It was
It was

 -8ال ٌبنى الفعل الناقص للمجهول .وال الفعل المساعد والفعل الرابط فً اللغة
اإلنجلٌزٌة.
 -9ترد مع الفعل المساعد فً اللغة العربٌة داللة على التذكٌر وداللة على التأنٌث
بحسب اسمه مثل  :كان محم ٌد مثابرا .وكانت هند مثابرةٌ .وهذه قرٌنة تساعد السامع
على معرفة جنس اسم (كان) وتظهر أهمٌتها فً مثل  :كان صباح فً المدرسةِ.
وكانت صباح فً المدرسةِ.
وهذا ما تفتقر اللغة اإلنجلٌزٌة فهً ال تتمتع بهذه الخاصٌة المهمة المفٌدة.
للفعل الناقص فً اللغة العربٌة داللة واضحة على المفرد والمثنى والجمع
-13
She was a teacher.
مثل  :كان الطالبُ ناجحاً، .
الطالبُ كانوا ناجحٌن.

،

They are there.

الطالبان كانا ناجحٌن.
ِ
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فال داللة فً الفعل المساعد على عدد المبتدأ؛ فـ(ٌ )Areرد
مع المثنى والجمع مثل :

The two friends/friends are there.
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وال داللة على العدد من خالل األفعال الرابطة سوى المفرد الغائب فً زمن
المضارع باإلشارة إلٌه من خالل ( )Sالشخص الثالث؛ أما غٌر ذلك فال داللة مثل :

You feel cautious about taking the risk.

فال ٌُعلم العدد فً الجملة فــالضمٌر (ٌ )Youستعمل للمفرد والمثنى والجمع ،والفعل
الرابط ٌفتقر لهذه الداللة .
28
وتجدر اإلشارة إلى أن للفعل المساعد داللة مع االسم الجمع من خالله مثل :
The team is good.
(كأفراد كل ٌعمل بمفرده) :
(كجماعة واحدة) :

The team are good.

ٌمكن ان ٌُفصل بٌن اسم الفعل الناقص وخبره ،فال ٌلً الخبر االسم مباشرة،

-11
مثل :
مال عندنا .كان الولد الذي رسب فً االمتحان تلمٌذي  ،كان
كان رج ٌل كرٌ ٌم ذو ٍ
29
الضٌف  .وكذلك فً االنجلٌزٌة
المتهم – علم هللا – برٌئا .ومثل  :كان عبد هللا هو
َ
مثل :
A house with large window is there.
The girl with red hair was angry.63

The woman who lives next door is a doctor61.

The reason I`m calling you is to invite you to a party65.

The Golden Hind, in which Drake sailed round the world was
only a small ship60
ٌ -15مكن ان ٌُفصل بٌن اسم الفعل الناقص وخبره ،فال ٌلً الخبر االسم مباشرة؛
وذلك للتركٌز على أن االسم هو فعال اسم للفعل الناقص ال صفة له مثل : 64كان عبد
الضٌف .وتفتقر اللغة اإلنجلٌزٌة لمثل هذا.
هللا هو
َ
62
ٌ -10دخل الفعل الناقص (كان وأخواتها) على المبتدأ والخبر وٌغٌر حركتهما .
وال ٌوجد مثل هذا فً اإلنجلٌزٌة.
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أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان الفعل الرابط ( )Linking verbكــ()Seem, become
ٌدخل على المبتدأ والخبر لٌربط المبتدأ بخبره ،أما الفعل المساعد ( Auxiliary

 )verbكــ( )Is, are, wereفٌدخل على المبتدأ والخبر لربطهما ولإلشارة لزمن
الجملة وكذلك ٌدخل على الجملة الفعلٌة المكونة من فاعل وفعل رئٌسً وتكملته
ولكن ٌجب تحوٌل الفعل الرئٌسً إلى التصرٌف الثالث للفعل ،وتكون عندئذ وظٌفة
الفعل المساعد ربط نائب الفاعل بالتصرٌف الثالث،
The weather was considered nasty.
مثل: 66
 -14تنقسم (كان وأخواتها) بحسب التصرف والجمود على: 67
أوال  :قسم جامد .ال ٌقبل التصرف بحال ،كـ لٌس .وال ٌوجد فً اللغة اإلنجلٌزٌة.
ثانٌا  :قسم ناقص التصرف ،وهو (زال وأخواتها وبرح وفتئ وأنفك) .فإنه ٌأتً منها
المضارع ،وال ٌأتً منها األمر وال المصدر وال الوصف.
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فنجد الفعل ( )Seemsفعال مضارعا ،وٌأتً منه الماضً

( ،)Seemedوالمصدر ( ،)To seemوالوصف ،وال ٌأتً منه اسم الفاعل فال

 Seeming.ومثله الفعل الناقص ()Appear, smell, taste
ٌقال: 68
ثالثا  :قسم تام التصرف ،فٌأتً منها الماضً والمضارع واألمر والمصدر واسم
الفاعل.
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فأن األفعال المساعدة ترد ماضٌة ( Was,
،)wereومضارعة ( ، )Is, areلألمر والمصدر ( ،)Beومشتقة اسم فاعل
( ،)Beingواسم مفعول (.)Been

وكذلك األفعال الرابطة مثل:69

Become : became : becoming :

become.
 -12قد ٌزاد حرف الباء فً خبر (لٌس) وأخواتها لتأكٌد النفً ،كقوله تعالى( :73أ
لٌس هللا بأحكم الحاكمٌن) ،71ومثل  :ما كنت بحاضر .أو حرف الجر (من) مثل :
رجل 75.وتزاد بعض أحرف الجر كقوله تعالى( : 70لٌس كمثله
لٌس فً الدار من
ٍ
74
شًءٌ)
مجلة واسط للعوم اإلنسانٌة
المجلد (  - ) 11العدد (  – ) 03السنة 5312م

ألفعال الناقصة في المغتين العربية واإلنجميزية :دراسة نحوية مقارنة

.........

()333
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فٌُزاد حرف جر للتوكٌد عندما ٌقدم المفعول به المباشر لخبر
المبتدأ مثل:
72
To our teacher We are giving a present .
We are giving our teacher a present.
واألصل :
وكذلك ٌمكن أن ٌزاد حرف جر مسبوقا باسم قبل المبتدأ للتوكٌد مثل :
Nobody but Tom is in the classroom.76

Nothing but the best is sold in our ships77.
أو كاستعمال المبنً للمجهول لغرض التوكٌد أو إلثارة اهتمام السامعٌن مثل : 78
The cup has been won by our team.
The dinner was well cooked by mother.

stolen.

money

was

my

thief

a

By

وقد ٌؤكد النفً بصٌغة أخرى فً اللغة اإلنجلٌزٌة وذلك باستعمال ( )Noبدال من
( )Not؛ وذلك للتوكٌد مثل: 79
(أقل توكٌد) :

(أكثر توكٌد) :

There is not a wardrobe in the bedroom.

There was not an answer.

There is no wardrobe in the bedroom.
There was no answer.

ومن خالل المثالٌن نفهم أن كلمة ( )Wardrobeفً الجملة الثانٌة غٌر مسبوقة بأداة
تنكٌر مما ٌدل على نفً الجنس بعكس الجملة األولى فأنها مسبوقة باألداة ،واللغة
اإلنجلٌزٌة تستعمل االسم لمعنى العموم مجردا غٌر مسبوق بأداة تنكٌر.
وكذلك ٌؤكد النفً من خالل الفعل المساعد مثل: 83
(نفً بصورة عامة) None of my friends are interesting. :
(نفً فٌه توكٌد وتخصٌص) :

None of my friends is interesting.
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وكذلك النفً بــ( )Neverبدال من ( )Noمثل: 81
?Do you think we can get something to eat
الجواب :

No we never can.

فالجملة التً فٌها ( )Neverأقوى بكثٌر من هذه الجملة :

No, we can not.

وثمة توكٌد آخر باستعمال ( )None of, no amount ofمثل: 85

It was clear that no amount of planning could have improved it.

وقد ٌرد التوكٌد بتكرار حرف النفً مثل :
الجواب :
وللتوكٌد األكثر ٌقال :

?Are you getting up
No, I`m not.

No, I'm not. I`m staying in bed.
84

ٌ -16مكن حذف حرف من كان كقوله تعالى( : 80ولم أك بغٌا)
وكذلك ٌرد فً اللغة اإلنجلٌزٌة حذف حرف من الفعل المساعد أو ٌمكن اختصار
الفعل المساعد مثلI`m : I am – he`s : he is – you are : you`re. : 82
ٌ -17مكن أن ٌكون اسم كان ضمٌرا مستترا فً العربٌة مثل  :محم ٌد كان ناجحاً.
وال تتمتع اللغة اإلنجلٌزٌة بهذه الخاصٌة فال ٌوجد ضمٌر مستتر فٌها ،أما فً
مثل )Be clever.) :
فألن اللغة اإلنجلٌزٌة تستعمل المصدر المجرد من حرف المصدر أو المصدر
الصرٌح أو الفعل المضارع للطلب أو لصٌغة األمر ،بتعبٌر آخر أن الفعل المضارع
هو من ٌؤدي وظٌفة األمر.
 -18قد تحذف (كان) واسمها وٌبقى خبرها مثل  :ولو تمرا .أي ولو كان الطعا ُم
تمراً86.ومثله  :سر مسرعا ،إن راكبا وإن ماشٌا .والتقدٌر  :إن كنت راكبا وإن كنت
ماشٌا.
وكذلك فً اللغة اإلنجلٌزٌة ٌرد حذف المبتدأ مع فعله المساعد كما فً اإلجابة على
السؤال اآلتً:
?Whose house is this
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الجواب :

Tom's house.

واألصل This is Tom's house. :

أو :
أو :

Tom's.
It is Tom`s house.

Where are you? In London.
What time was she here ? Five o'clock.87
 -19قد ٌحذف الفعل الناقص مع اسمه وخبره بال عوض مثل : 88ال تعاشر فاسد
األخالق .فٌقول الجاهل  :إنً أعاشره وإن .والتقدٌر  :وإن كان فاسد األخالق.
ِ
وكذلك فً اللغة اإلنجلٌزٌة كما فً اإلجابة على السؤال اآلتً Are you a :
?teacherالجواب Yes. :

 -53قد تدخل (كان) أو إحدى أخواتها على جملة فعلٌة فعلها :
ماض مثل  :لٌس خلق هللا مثله .89كان زٌ ٌد كتب فً هذا األمر.
أٍ -
ٌ
وذلك إلفادة معنى القٌام بالفعل مرة واحدة ولٌس وصف دائم كـ كان زٌد كاتبا فً
األمر 93.وال ٌمكن فً اللغة اإلنجلٌزٌة أن ٌرد مع الفعل المساعد أو الفعل الناقص
ماض كما فً العربٌة ،ولكنها عبرت عن هذا المعنى من خالل الفعل الماضً
فعل
ٍ
She wrote it once/one time.
المحدد بـ( )Once, one timeمثل :
ب -مضارع؛ وذلك للتعبٌر عن الزمن الماضً المستمر والمتجدد مثل  :كنت
أقرأ فً كتابً فجاءنً زٌ ٌد .أي كنت مستمرا فً القراءة فجاءنً زٌ ٌد.
ٌقابله فً اللغة اإلنجلٌزٌة جملة مكونة من جملتٌن مربوطتٌن برابط للتعبٌر عن هذا
المعنى
When/while I was reading a person knocked the door.
مثل: 91
أو الماضً المعتاد أو الداللة على العادة فً الماضً ،أي كان الفاعل ٌعتاد الفعل
مثل  :كان ٌقوم اللٌل .قال تعالى( : 95كانوا قلٌال من اللٌل ما ٌهجعون) 90أي هذه
عادتهم .أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فال ٌمكن أن ٌرد مع الفعل المساعد والفعل الناقص
You are study/write.
فعل مضارع فال ٌقال :
أما التعبٌر عن العادة فً الماضً فقد عبرت اإلنجلٌزٌة بـ( )Used toمثل: 94

I used to play tennis a lot but I don`t play very often now.
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He used to smoke.

ومثل :

ت-مستقبل مثل  :كان محم ٌد سٌفعل هذا.
وذلك للتعبٌر عن توقع الحدوث فً الماضً.
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فال ٌمكن أن ٌرد مع الفعل المساعد فعل ٌدل على المستقبل
She is writing.
أي فعل مضارع مجرد إال إذا كان مع الـ( )Ingمثل :
92

أو غٌر مسبوق بالحرف المصدري ( )Toمثل :

She is to write.

He was will go.

وال ٌقال :

وإنما عبرت اإلنجلٌزٌة عن المستقبل فً الزمن الماضً بـإضافة ( Should,

 )wouldبعد الفاعل ال المبتدأ وقبل الفعل الرئٌسً ال الفعل المساعد ( Am, are,
 )wasمثل:96

In Berlin, he first met the woman whom he would

one day marry.

وبالصٌغة الماضٌة للفعل المساعد مع الفعل المضارع المتصلة به الـ( )Ingمثل: 97

I had no time to shop because I was leaving for Germany in

two hours.

أو باستعمال ( )Was going toبدال من ( )Is going toمثل :

I went to have a look at the room where I was to talk that

afternoon.
أو بصٌغة زمن المضارع التام المستمر مثل :
I`ve been going to write to you for ages, but I`ve only just found
time.
ٌ -51مكن أن ٌُصرف زمن الفعل الناقص إلى المضً؛ وذلك إذا سبقته (لم) أو
99
(لما) الجازمتٌن كقوله تعالى( : 98ولم ٌكن له كفوا أحد)
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وكذلك فً اللغة اإلنجلٌزٌة ٌمكن أن ٌصرف زمن الفعل الرابط ()Linking verb
إلى المضً؛ وذلك إذا سبقه الفعل المساعد ()Have, has, had
She has become a doctor.

مثل :

She did not become intelligent.

وكذلك إذا س ُِب َق بــ( )Did notمثل :

قد ٌقلب الفع ُل الناقص زمن الفعل المضارع إلى زمن المضً؛ وذلك حٌن
-55
ٌكون خبر الفعل الناقص فعل مضارع ،مثل  :أصبح العصفو ُر ٌغرد .أي ٌكون زمن
133
المضارع ٌغرد ماضٌا.
وكذلك ٌقلب الفعل المساعد زمن الفعل المضارع المحتوي على ( )Ingإلى زمن
المضً كما فً زمن الماضً البسٌط مثل :
-50

She was reading a book.

ٌُخبر عن اسم الفعل الناقص بخبره ،مثل  :كانت هن ُد ناجحةShe ، .

was there.

 -54اسم (كان وأخواتها)
أ -اسم مثل  :كان الطقسُ جمٌالً، .
ب -مفرد مثل  :أصبح الطف ُل رجالً، .

The friend was here.

The boy becomes a good player.
مستغرقٌن فً عملهما، .
العامالن
ت -مثنى مثل  :أضحى
ِ
ِ
friends
become/are
clever.
متعبٌن، .
ث -جمع مثل  :كان العما ُل
َ

Two

Men are there.

ج -اسم فاعل مثل  :بات الطالبُ ساهراًReading is important. ، .
ح -اسم مفعول مثل  :كان المكتوبُ لك ، .وال ٌرد فً اإلنجلٌزٌة.
خ -مبالغة مثل  :كان المسؤول عن االمتحان هنا، .
The best one was with me.
مجلة واسط للعوم اإلنسانٌة
المجلد (  - ) 11العدد (  – ) 03السنة 5312م

ألفعال الناقصة في المغتين العربية واإلنجميزية :دراسة نحوية مقارنة

.........

()333
بمذموم، .
د -اسم تفضٌل مثل  :لٌس أفضل األصدقاء
ٍ
The better friend is you.
ذ -مذكر كما مُثل.
ر -مؤنث مثل  :صارت هند م ً
ُعلمة.
She is/becomes a teacher. – He is/becomes a teacher.
ز -معرف بأداة التعرٌف كما مُثل.
ُ
دمت حٌاً) .131وال توجد ضمائر متصلة فً
س -ضمٌر متصل كقوله تعالى ( :ما
اللغة اإلنجلٌزٌة
ش -ضمٌر مستتر مثل  :العل ُم لٌس ضارا .وال توجد ضمائر مستترة فً اللغة
اإلنجلٌزٌة.
You were here.
ص -ضمٌر منفصل مثل  :ما بات هنا إال أنت، .
ض-

اسم اشارة مثل  :كان هذا مجتهدا، .

This is Tom.

مسافرٌنWho was here is Rose. .135
ط -موصول  :كان اللذان عادا
ِ
Elena is my friend.

ظ -علم مثل  :لٌس محم ٌد جبانا، .
ع -نكرة مثل  :لٌس فً الصف طالبٌ ، .

A book was useful.

ُ
صدٌق زٌ ٍد ساهرا.
غ -مضاف مثل  :بات
Ali`s brother becomes a doctor.

ف -مصدر صرٌح مثل  :كانت دراسة جٌدة The flight was yesterday.
ق -مصدر مؤول مثل  :لٌس من خلقً أن أذمك،
To know him is to like him.134- To see is to believe.130

ك -اسم معرب كما مُثل ، .واللغة اإلنجلٌزٌة لغة مبنٌة وال حركات إعرابٌة فٌها.
ل -اسم مبنً مثل  :أمسى هذا التلمٌذ مجتهدا.
م -مستثنى مثل  :ما كان هنا إال زٌ ٌدNobody is here except Tom. .
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ن -مركب مثل  :كان عب ُد هللاِ طٌبا.
Hong Kong and New York are beautiful.

My fingerling was good.

ه -اسم مصغر مثل  :كان رُ جٌ ٌل هنا، .
و -صفة مثل  :ما زال الذكًُ متفوقا.

The intelligent became/seemed
،

Now is a good time.

ي -ظرف (المتصرفة) مثل  :كان الٌوم ٌوم عٌد.
Three players were here.
متسابقٌن هنا، .
أأ -عدد مثل  :كان ثالث ُة
َ
خبر (كان وأخواتها)
-52
أ -اسم مثل  :لٌس المستشٌ ُر نادماRose was my classmate. ، .
Food was good.
ب -صفة مثل  :كان الطقسُ جمٌالً، .
ت -ظرف مثل  :أٌن كان زٌ ٌد؟  ،كان أمامك.
Where is he? -She was here.
He was a doctor.
ث -مفرد مثل  :أصبح الطف ُل رجالً، .
132

مستغرقٌن فً عملهما، .
العامالن
ج -مثنى مثل  :أضحى
ِ
ِ
They are two friends.
متعبٌن، .
ح -جمع مثل  :كان العما ُل
َ

They were the friends.

خ -اسم فاعل مثل  :بات الطالبُ ساهراً، .
د -اسم مفعول مثل  :كان الصدٌق مسؤوال، .

She is reading.

It was written.

ذ -مبالغة مثل  :كان زٌ ٌد سؤوال عن االمتحان.
He was the best friend.
صدٌق
ر -اسم تفضٌل مثل  :ما زلت أفضل
ٍ
ز -مذكر كما مُثل.
س -مؤنث مثل  :صارت هند م ً
ُعلمة، .

He is better than Tom.
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She was Susan. – This is the queen.
ش -فعل مضارع مثل  :بات المج ُد ٌتقد ُم ، .وال ٌوجد مثل هذا فً اإلنجلٌزٌة.
ماض مثل  :كان اللٌ ُل قد أنتصف ، .وال ٌوجد مثل هذا فً اإلنجلٌزٌة.
ص -فعل ٍ
ً
واسعة .وكان صدٌقً خلقه كرٌم.
ض -جملة اسمٌة مثل  :كانت المدرس ُة قاعا ُتها
Our happiness is You are with us.
ط -جار ومجرور مثل  :مازال محم ٌد فً المدرسةِ .لٌس أح ٌد فً القاعةِ.
They were in school.
ظ -معرف بأداة التعرٌف مثل  :لٌس زٌ ٌد الناج َح، .
She was the teacher.
ع -اسم اشارة مثل  :كانت المدرسة هنا، .

They were here.

كتب، .
غ -اسم موصول  :لٌس محم ٌد الذي َ
You were who helped me.
ف -علم مثل  :كان هذا محمد، .
ق -نكرة كما مُثل، .

This is Sarah.

You were an actor.

َ
صدٌق أخً، .
ك -مضاف مثل  :مازال زٌ ٌد
They were father`s friends.
ل -مصدر مثل :136هذه لٌست كتابة.
To know him is to like him.-It was my hope.
م -اسم معرب كما مُثل.
ُ
الصدٌق لٌس هذا .واإلنجلٌزٌة لغة مبنٌة.
ن -اسم مبنً مثل :
ه -مستثنى مثل  :ما كان زٌ ٌد إال هنا.
Tom was not with me except yesterday.
هللا طٌبا.
و -مركب مثل  :كان عب ُد ِ
Hong Kong and New York are beautiful.
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It was my fingerling.

ي -اسم مصغر مثل  :لٌس هو رُ جٌال، .

It became/seemed intelligent .

أأ -صفة مثل  :ما زال المتفوق ذكٌا.

بب -ظرف (المتصرفة) مثل  :كان الٌوم ٌوم عٌد، .

It is the time.

متسابقٌنٌThey were three players. ، .رد
تت -عدد مثل  :كانوا ثالث َة
َ
فعل الناقص :
He is not a student.
أ -منفٌا  :لم ٌكن زٌدا، .
They are there.

ب -مثبتا  :كان زٌ ٌد مثابرا، .

Be a good student .

ت -أمرا  :كن مجدا، .

Do not be in the street.

ث -نهٌا  :ال تكن كسوال، .
ج -استفهاما  :هل كان محم ٌد صدٌ َق َك؟ ،

ح -فً الجملة التعجبٌة مثل  :ما كان أجمل السماء! ،
خ -فعل شرط مثل :
نجح.
إذا كان الطالبُ مثابرا
َ
succeed

?Are you Tom
!How brave he was

When he becomes clever, he will

د -جواب شرط مثل  :لو لم زرتنً فلست بسعٌدٍ، .
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If John passed the exams, he became a teacher.
 -56خصصت كلتا اللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة ضمائر خاصة لحالة الرفع.137
وذلك بان قسمتا الضمائر 138بحسب مواقع اإلعراب إلى ضمائر تختص بمحل الرفع
113
وهً (ت  ،ن  ،و  ،ا  ،ي المخاطبة) 139وضمائر تختص بمحل النصب والجر
وهً (ك  ،هـ  ،ي المتكلم). 111وكذلك فً اإلنجلٌزٌة تقسم الضمائر إلى ضمائر
رفع
I, He, She, They, We.
مثل :
وضمائر نصب وجر مثل: 115

Me, her, him, them, us.

ٌ -57جرد الفعل الناقص من عالمة تدل على تثنٌة أو جمع االسم ،فٌكون الفعل
كحالة إذا أسند إلى اسم مفرد فٌقال  :كان الزٌدان طٌبٌن ،كان الزٌدون طٌبٌن ،كما
ٌقال كان زٌ ٌد طٌبا .110إال إذا تقدم االسم على الفعل فعندها تتغٌر الضمائر المتصلة
بالفعل إفرادا وتثنٌة وجمعا مثل  :الولدان كانا مثابرٌن .114وال ٌوجد مثل هذا فً
اإلنجلٌزٌة.
112
 :ك ْن ُ
ت،
ٌُ -58سكن بعض الضمائر آخر األفعال الناقصة عند االتصال مثل
ت  .وقد ٌحذف حرف من الفعل اللتقاء ساكنٌن مثل  :ك ْن ُ
ك ْن َ
ت .وقد تجانس حركة
116
آخر الفعل عند االتصال بالضمٌر مثل ٌ :كو ُنون  .وال ٌوجد مثل هذا فً
اإلنجلٌزٌة.
ٌكونون ،
 -59تتغٌر عالمة رفع الفعل عند اتصال ضمٌر الرفع به مثل :
َ
ٌكونان .117وال ٌوجد مثل هذا فً اإلنجلٌزٌة.
ِ
118
 -03وجوب مطابقة الضمٌر أو االسم مع الفعل فً الحضور والغٌبة  ،فتسبق
الفعل المضارع أحد أحرف (أنٌت) ،فنقول للحضور  :أكونُ  ،نكونُ  ،تكونُ ،
وللغٌاب ٌ :كونُ .
أما اإلنجلٌزٌة فلم تمٌز بٌن الحضور الغٌبة فً الفعل الناقص مثل :
They/you/we are there. – they/you/we were there.
ومثل :

I/she/he was in London.
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بل مٌزت من خالل الضمائر فـ( )He, sheللغائب ،و( )I, we, youللحاضر.
ولكن اللغة اإلنجلٌزٌة مٌزت بٌن الحضور والغٌاب فً أفعال الرابطة ( Linking

 )verbsالتً ترد لربط المبتدأ بخبره ،والخالٌة من أي حدث والتً ال تكتفً
بمبتدئها بل تفتقر إلى اسم بعدها ،مثل: 119
Seem, become, smell, taste, appear, remain, feel, get,
continue.وذلك بإضافة ( )Sإلى آخر الفعل المضارع الرابط للداللة على أن

المبتدأ مفرد غائب153أما األسماء الحاضرة والغائبة الجمع أو الغائبة المفردة فً
زمن الماضً فال ٌضاف لها ()S
(المفرد الحاضر فً زمن المضارع) :
(الجمع فً كل األزمنة) :

…I/you become…..

They/you/ we become………..

He/She/It becomes.
(المفرد الغائب فً زمن المضارع) :
وكذلك مٌزت العربٌة بٌن حضور وغٌاب اسم الفعل الناقص الماضً مثل :
ُ
تَ ،
كنت.
الحضور :
كنت  ،كنتم  ،كنا  ،كن ِ
ْ
كانت.
كان  ،كانا  ،كانوا ،
الغٌاب َ :
ولم تمٌز اإلنجلٌزٌة بٌن حضور وغٌاب اسم الفعل الناقص الماضً مثل :
I was – We were – You were .
She was – He was – It was.
 -01لحالة الرفع ضمائر خاصة (المنفصلة) فً العربٌة مثل  :كان هو مجتهدا ،
َ
كنت أنت صادقا ، .أما فً االنجلٌزٌة فمنها ما هو خاص مثل :
They, We, He, She, I

وما هو مشترك ( )You, Itمثل You are a good human. – It is here. :
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Ahmed saw you and It.

وللنصب مثل :

ٌ -05جب وضع عالمة لتأنٌث فً الفعل الماضً الناقص إذا كان اسمه مؤنثا151؛
وذلك بألحاق الفعل تاء التأنٌث للداللة على أن االسم مؤنث .وكذلك ٌجوز تأنٌث
الفعل المضارع الناقص إذا كان اسمه مؤنثا ،155وذلك من أوله مثل  :تكون هند
مثابرة.150
أما اإلنجلٌزٌة فإنها ال تعنى وال تهتم بمطابقة االسم مع الفعل الناقص فً التذكٌر
والتأنٌث مثل She seems... – He becomes.. –I am - They .... :
become… – We become

 -00فً كلتا اللغتٌن المنادى لٌس باسم الفعل الناقص ،وال خبره  ،وكذلك المنادى
فً اللغة االنجلٌزٌة لٌس باسم الفعل الناقص ،وال خبره.
 -04قد ٌتعدد الفعل الناقص فً الجملة ،وٌكون االسم واحداً ،كأن ٌكون فً
الجملة فعالن ٌلٌهما اسم واحد  ،مثل  :كان وما زال زٌ ٌد شاطرا.
My sister is clever and is honest.
وكذلك فً اإلنجلٌزٌة مثل :
وقد ٌتعدد الفعل واسمه مثل  :أكون مع هللا فٌكون معً .وكذلك فً اإلنجلٌزٌة
مثل:154
John and Rose are here and they become there.
I asked him and he helped me.
 -02للجملة المكونة من الفعل الناقص واسمه وخبره موقع إعرابً منها :
أ -خبر ،مثل  :زٌ ٌد كان خلقه كرٌم ،
فجملة (كان خلقه كرٌم) فً محل رفع خبر للمبتدأ (زٌد).
The problem is that he is a liar152.
وكذلك فً االنجلٌزٌة مثل :

فـ( )The problemمبتدأ  ،و( )That he is a liarجملة وهً خبر للمبتدأ االول
( ،)The problemوالرابط بٌن المبتدأ االول والجملة هو الفعل المساعد (.)Is
مجلة واسط للعوم اإلنسانٌة
المجلد (  - ) 11العدد (  – ) 03السنة 5312م

ألفعال الناقصة في المغتين العربية واإلنجميزية :دراسة نحوية مقارنة

.........

()333
Your death is you became lazy.
ومثل :
ب -مفعول به ،مثل  :أعلمت زٌدا عمرا أصبح أخوه غنٌا .ظننت محمداً كان خط ُه
حسنا .الجملة (أصبح أخوه غنٌا) فً محل نصب مفعول به ثالث ،والجملة (كان
ثان.
خطه حسنا) فً محل نصب مفعول به ٍ
وكذلك الجملة االنجلٌزٌة مثل I know where he was living. : 156فـ()I
فاعل ،و( )Knowفعل ،والجملة المكونة من المبتدأ والفعل الناقص وخبره

( )Where he livesمفعول به للفعل (،)Know
وكذلك :

Tell me where you were this afternoon.

Everybody knows that saving money becomes difficult.
ت -صفة مثل  :تحدث فً الحفل خطٌبٌ لٌس لسانه فصٌح  ،قرأت كتابا ً لٌست أفكاره
قٌمة .الجملة (لٌس لسانه فصٌح) صفة للفاعل (خطٌب) ،والجملة (لٌست أفكاره
قٌمة) صفة للمفعول به .وكذلك فً االنجلٌزٌة
We know a lot of people who were in London.
مثل :
Maha is a girl who was with her teacher157.

Everything that happened was my falt158.

 -06قد ٌُعدل من الجملة الفعلٌة (الفعل وفاعله) إلى الجملة مكونة من فعل ناقص
واسمه وخبره لقصد الداللة على الثبوت ،فالجملة الفعلٌة تدل على الحدوث والتجدٌد،
واالسمٌة تدل على الثبوت ،وفً هذه الحالة ٌنوب المبتدأ عن الفعل فً المعنى ال فً
العمل مثل ٌ :حمد هللا ٌ ،ظل الحمد هلل.
He leads….. – He is a leader.
وكذلك فً االنجلٌزٌة :
ٌ -07مكن أن ٌرد مع الفعل الناقص :
ُ
كنت هنا الٌو َمI was here yesterday. ، .
أ -ظرف الزمان مثل :
ُ
خلفك.
أصبحت جالسا
ب -ظرف المكان مثل :
َ
ت -الحال مثل  :كان جالسا ٌضحك، .

I was sitting out side.

I was reading carefully.
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ث -المفعول ألجله مثل  :كان قائما وزٌداً، .

I was here for learning.

ٌمكن أن ٌسبق الفعل الناقص بحرف تنبٌه مثل : 159ها قد أصبح محمد

-08
عالما.
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان حرف التنبٌه ٌسبق اسم الفعل الناقص
Oh He becomes rich.
مثل :
ُ
قابلت الرجل الذي
ٌ -09مكن أن ٌقع الفعل الناقص صلة لالسم الموصول مثل :
كان معً.
I saw the boy who became clever.
وكذلك فً اللغة اإلنجلٌزٌة مثل :
ٌبقى الفعل الناقص ناقصا فً جمٌع أزمنته وفً جمٌع اشتقاقاته فً كلتا

-43
اللغتٌن.
130
ٌ -41نفى الفعل الناقص بأحرف النفً ومنها ( :ما ،ال ،لم ،لما ،لن ،ان)  .أما
فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان نفً الفعل المساعد ٌكون بــ( ، )Not, neverونفً الفعل
الرابط ٌكون بــ( )Do notوأخواتها.
مجدٌن.
ٌ -45مكن العطف على اسم الفعل المساعد مثل  :مازال محم ٌد وزٌ ٌد
ِ
James and Helen were students.
ومثل: 101
ٌ -40مكن وصف اسم الفعل الناقص مثل  :لٌس اإلنسانُ المستشٌ ُر نادما.
مثل The clever student remained an outstanding…… :
وٌمكن أن ٌوصف اسم الفعل الناقص باالسم الموصول  :كان محمد الذي ثابر
صدٌقً، .
The woman who is here becomes a doctor.
Maha who was with her teacher seems beautiful.
ومثل: 105

He is the man who was in the next door.
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ٌ -44مكن ابدال اسم الفعل الناقص مثل  :بات الالعبُ أحم ُد حرٌصا على الفوز.
وكان هؤالء الطالبُ متفوقٌن.
Hyfa`a, my neighbor becomes rich.
مثل :
-42
مثل :
ومثل

100

ٌمكن توكٌد اسم الفعل الناقص مثل  :كان األصدقا ُء كلهم فرحٌن.
They all were out. – All of them are honest.
:

Both the boss and his secretary are flying to

Paris.
وٌمكن توكٌده مثل  :كان زٌ ٌد نفسه عالما.
104
You yourself became a boy . – All my misgivings are true.
وٌمكن أن ٌرد الضمٌر الظاهر توكٌداً للضمٌر المستتر مثل : 102كن أنت مثابرا
 ،أكون أنا مثابرا  ،تكون أنت  ،نكون نحن  ،قام هو .106وال ٌوجد ضمٌر مستتر فً
اإلنجلٌزٌة .فتركٌب الجملة اإلنجلٌزٌة االسمٌة الخبرٌة ثابتا (مبتدأ  +فعل ناقص أو
رابط  +خبر) ،وإذا فصل بٌن االسم أو الضمٌر والفعل بالفاصلة فهذا االسم أو
الضمٌر لٌس بفاعل بل هو منادى
You/John, be a good student.
مثل :
أما إذا ورد فعل ( )Beوتكملة أو فقط الفعل مثل Be an :

 intelligent student .فهذه صٌغة خاصة لألمر .ولو ذكر المبتدأ ألصبحت
الجملة خبرٌة ال أمرٌه.
وٌمكن توكٌد اسم الفعل الناقص فً صٌغة األمر
Be everybody intelligent.
مثل: 107

…By haven I was
وٌمكن التوكٌد بالقسم مثل  :وهللا كان محم ٌد مجتهدا، .
ٌمكن العطف على خبر الفعل المساعد والناقص مثل  :مازال زٌ ٌد مجدا ومثابرا.
She is/ became clever and beautiful.
مثل: 108

-46

ٌمكن وصف خبر الفعل المساعد والناقص مثل  :مازال زٌ ٌد صدٌقا مخلصا.
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مثل :
-47
فراس.
ِ
مثل :

He is a good teacher.- You became a good teacher.
ٌمكن ابدال خبر الفعل المساعد والناقص مثل  :كان الفارسُ شاعرا أبا
She seems a doctor, oh sorry, a teacher.

ٌ -48مكن توكٌد خبر الفعل المساعد مثل  :لٌس زٌ ٌد بكسول .ما كان محم ٌد
It is nothing but for/except for a car.
بحاضر .مثل :
ٍ
ٌ -49مكن العطف على الفعل المساعد مثل  :كان الجو حاراً وأصبح بدٌعاً.
He was ill and became fine.

مثل :
-23
مثل :

ٌمكن ابدال الفعل الناقص مثل  :أضحى أمسى القمر منٌرا.
She seems, oh sorry, becomes a teacher.

ٌ -21مكن توكٌد الفعل المساعد مثل  :وهللا ألكونن مجدا.
وكذلك فً اللغة اإلنجلٌزٌة ٌؤكد الفعل الناقص بــ( )Did, does, doالمؤكدة
مثل :
من خالل تشدٌده.109

She did/does seem beautiful.

نتائج البحث

مواطن التشابو واالختالف بين المغتين العربية واإلنجميزية في الفعل الناقص
واسمو وخبره

أ -التشابو بين المغتين العربية واإلنجميزية في الفعل الناقص واسمو وخبره :
 -3لمفعل في كمتا المغتين عالمات تميزه عن غيره من بقية أجزاء الجممة وال تصمح
لغيره ،ومنيا  :أنا ال يجر وال ينون وال يعرف بأداة التعريف وال ينادى وال يسند وال
يجمع وال يفرد وال يصغر وال ينسب وال يكون مذك ار وال يكون مؤنثا ،وأنو يقبل تاء
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الفاعل المتحركة وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعل ونون التوكيد ،ويقسم عمى الزم
ٍ
ٍ
ٍ
ومتعد ألكثر من مفعول ،ويقسم
متعد لمفعول واحد
ومتعد ،والمتعدي يقسم عمى

بحسب الزمن عمى ماض ومضارع وأمر .كما أن لمفعل داللة عمى الحدث وداللة
عمى الزمن ،ولو فاعل ولو رتبة.

وعالمات الفعل في المغة اإلنجميزية ىي أنو ال يسبق بحرف جر وال بأداة تنكير ( A,

 )an, some, anyوال أداة التعريف ( )Theوال ينادى وال يسند وال يجمع وال يفرد وال
ٍ
ومتعد ،والمتعدي يقسم عمى
يصغر وال ينسب وال يذكر وال يؤنث ،ويقسم عمى الزم
ٍ
ٍ
ومتعد ألكثر من مفعول ،ويقسم بحسب الزمن عمى ماض
متعد لمفعول واحد
ومضارع وأمر .كما أن لمفعل داللة عمى الحدث وداللة عمى الزمن ،ولو فاعل

( )Doerولو رتبة.

 -3ال يقبل الفعل الناقص عالمات االسم وال عالمات الحرف ،بل أنو يقبل عالمات
الفعل ولكنو ال يدل عمى الحدث والزمن معا وانما يدل عمى الزمن دون الحدث ،وىو
ليس متعديا وال الزما وليس ليا مفعول بو ،بل يحتاج إلى اسم مرفوع واسم منصوب

كخبر لو إذ ال يتم المعنى إال بياذين االسمين المرفوع والمنصوب.

وفي اإلنجميزية ايضا ىناك من األفعال ما يقبل عالمات الفعل ولكنو يدل عمى الزمن
فقط دون الحدث ،وىو ليس متعديا وال الزما وليس لو مفعول بو ،بل تحتاج إلى اسم
يسبقو كمبتدأ واسم يتبعو كخبر لو إذ ال يتم المعنى إال بياذين االسمين المربوطين

بيذا الفعل سواء كان ( )Auxiliary verbأو ( .)Linking verbفالفاعل ()Doer
في اإلنجميزية ىو اسم أو ما ينوب عنو يقوم بفعل يتبعو ويكون ىذا الفعل فعال رئيسيا

تابعا لفاعمو ،مخب ار عنو .ويجب أن ال يكون ىذا الفعل فعال مساعداً كــ( Is, are,
)was, were؛ ألن الفعل المساعد يؤتى بو لربط المبتدأ بخبره ،أو ربط نائب
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الفاعل بفعمو المبني لممجيول ،كما أن الفعل المساعد مجرد من الحدث ،وليس لو
مفعول.

 -9الفعل الرئيسي يدل عمى حدث وزمن لو فاعل في كمتا المغتين.
 -3األفعال الناقصة ال تكتفي بمرفوعيا وانما تفتقر إلى المنصوب ،أي ال بد ليا من
اسم مرفوع وخبر منصوب .وىذه األفعال تدل عمى الزمن فقط دون الداللة عمى

الحدث .ترد لربط المبتدأ بخبره وال حدث فييا وال تكتفي بمبتدئيا بل تفتقر إلى اسم
بعدىا ،ومن ىذه األفعال في المغة اإلنجميزية ترد في الجممة لربط المبتدأ بخبره وال

حدث فييا كاألفعال الرئيسية وال تكتفي بالمبتدأ دون الخبر ،وال يتم الكالم بالمبتدأ
والفعل الرابط أو المساعد

 -3شير األفعال الناقصة (كان وأخواتيا) في العربية ( :كان ،ظل ،أصبح ،أضحى،
أمسى ،بات ،صار ،ليس ،ما زال ،ما برح ،ما فتئ ،ما أنفك ،مادام).

وأشير األفعال الناقصة في المغة اإلنجميزية (: )Linking verbs
Seem, become, smell, taste, appear, grew, remain, feel, get,
continue, look, sound.

واألفعال المساعدة (: )Auxiliary verbs

Am, is , are, were, was.

-6

لكل فعل ناقص معنى خاص بو ،وقد يعطي فعل ناقص معنى فعل آخر.

-3

لألفعال الناقصة رتبة في الجممة ،ولكل من اسم الفعل الناقص وخبره رتبة،

وقد يقدم أحدىم عمى اآلخر.

-8

قد ترد (كان) مكتفية بمرفوعيا (أي كفعل دال عمى حدث وزمن) أما في

المغة اإلنجميزية فقد يرد حذف الخبر مع إبقاء المبتدأ والفعل المساعد.
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-3

قد يرد حذف كل من الخبر والفعل الناقص مع االبقاء عمى االسم فقط كما

في اإلجابة عمى السؤال.

-33

قد يرد بعض األفعال الناقصة زائدة في كمتييما.

-33

ال يبنى الفعل الناقص لممجيول .وال الفعل المساعد والفعل الرابط في المغة

اإلنجميزية.

 -33في كمتا المغتين يمكن ان ُيفصل بين اسم الفعل الناقص وخبره ،فال يمي
الخبر االسم مباشرة.
-39

تنقسم األفعال الناقصة (كان وأخواتيا) بحسب التصرف والجمود عمى أقسام:

قسم ناقص التصرف ،فإنو يأتي منيا المضارع ،وال يأتي منيا األمر وال المصدر وال
الوصف ،وقسم تام التصرف ،فيأتي منيا الماضي والمضارع واألمر والمصدر واسم

الفاعل .أما في المغة اإلنجميزية فأن األفعال المساعدة ترد تامة التصرف.
-33

القسم التام التصرف من األفعال الناقصة يأتي منو الماضي والمضارع

واألمر والمصدر واسم الفاعل .أما في المغة اإلنجميزية فأن األفعال المساعدة ترد

ماضية ومضارعة لألمر والمصدر ومشتقة اسم فاعل واسم مفعول وكذلك األفعال

الرابطة.

-33

المغتين.

-36

يمكن توكيد النفي في خبر (ليس) وأخواتيا ؛ وذلك بالزيادة عمييا في كمتا
يمكن حذف حرف من (كان) وكذلك يرد في المغة اإلنجميزية حذف حرف

من الفعل المساعد أو يمكن اختصار الفعل المساعد.

-33

اسمو.

-38

تستعمل كمتا المغتين الفعل الناقص لألمر بذلك بالفعل الناقص وخبره دون

قد تحذف الفعل الناقص (كان) واسميا ويبقى خبرىا.
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-33

قد يحذف الفعل الناقص مع اسمو وخبره بال عوض.

-33

يمكن التعبير إلفادة معنى القيام بالفعل مرة واحدة وليس وصفا دائما.

-33

يمكن التعبير عن الزمن الماضي المستمر والمتجدد ،أو الماضي المعتاد أو

الداللة عمى العادة في الماضي ،أي كان الفاعل يعتاد الفعل.

 -33من خالل بعض األفعال الناقصة يمكن أن ُيعبر عن مستقبل؛ وذلك لمتعبير
عن توقع الحدوث في الماضي.
 -39يمكن أن ُيصرف زمن الفعل الناقص إلى المضي؛ وذلك إذا سبقتو (لم) أو
(لما) الجازمتين ،وكذلك في المغة اإلنجميزية يمكن أن يصرف زمن الفعل الرابط
( )Linking verbإلى المضي؛ وذلك إذا سبقو الفعل المساعد ( Have, has,

ق بــ(.)Did not
 )hadوكذلك إذا ُسبِ َ
 -33قد يقمب الفع ُل الناقص زمن الفعل المضارع إلى زمن المضي؛ وذلك حين
يكون خبر الفعل الناقص فعل مضارع ،وكذلك يقمب الفعل المساعد زمن الفعل
المضارع المحتوي عمى ( )Ingإلى زمن المضي كما في زمن الماضي البسيط.

-33
-36
-33

ُيخبر عن اسم الفعل الناقص بخبره.
اسم الفعل الناقص (كان وأخواتيا) ىو :

اسم ومفرد ومثنى وجمع واسم فاعل واسم مفعول ومبالغة واسم تفضيل

ومذكر ومؤنث ومعرف بأداة التعريف وضمير منفصل واسم اشارة واسم موصول

وعمم ونكرة ومضاف ومصدر صريح ومصدر مؤول ومستثنى ومركب واسم مصغر
وصفة وظرف وعدد واسم مبني.

-38

خبر افعل الناقص (كان وأخواتيا) ىو :

اسم وصفة وظرف ومفرد ومثنى وجمع واسم فاعل واسم مفعول ومبالغة واسم تفضيل
ومذكر ومؤنث وجممة اسمية وجار ومجرور ومعرف بأداة التعريف واسم إشارة واسم
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موصول وعمم ونكرة ومضاف ومصدر واسم مبني ومستثنى ومركب واسم مصغر
وصفة وظرف وعدد.

-33

يرد فعل الناقص في كمتا المغتين منفيا ومثبتا وأم ار ونييا واستفياما وفي جممة

تعجبية وفعل شرط وجواب شرط.

-93

خصصت كمتا المغتين العربية واإلنجميزية ضمائر خاصة لحالة الرفع؛ وذلك

بان قسمتا الضمائر بحسب مواقع اإلعراب إلى ضمائر تختص بمحل الرفع وضمائر

تختص بمحل النصب والجر.

-93

في كمتا المغتين المنادى ليس باسم الفعل الناقص ،وال خبره  ،وكذلك المنادى

في المغة االنجميزية ليس باسم الفعل الناقص ،وال خبره.

-93

قد يتعدد الفعل الناقص في الجممة ،ويكون االسم واحداً ،كأن يكون في

الجممة فعالن يمييما اسم واحد وكذلك في اإلنجميزية.

-99
-93

وقد يتعدد الفعل واسمو في كمتا المغتين.

لمجممة المكونة من الفعل الناقص واسمو وخبره موقع إعرابي ،ومنيا  :خبر،

ومفعول بو ،وصفة.

 -93قد ُيعدل من الجممة الفعمية (الفعل وفاعمو) إلى الجممة مكونة من فعل ناقص
واسمو وخبره لقصد الداللة عمى الثبوت ،فالجممة الفعمية تدل عمى الحدوث والتجديد،
واالسمية تدل عمى الثبوت ،وفي ىذه الحالة ينوب المبتدأ عن الفعل في المعنى ال في

العمل ،وكذلك في االنجميزية.
-96

ألجمو.

-93

يمكن أن يرد مع الفعل الناقص ظرف الزمان وظرف المكان والحال والمفعول
يمكن أن يقع الفعل الناقص صمة لالسم الموصول في كمتا المغتين.
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-98
المغتين.

-93
-33

يبقى الفعل الناقص ناقصا في جميع أزمنتو وفي جميع اشتقاقاتو في كمتا
يمكن نفي الفعل الناقص بأحرف نفي في كمتا المغتين.
ينفى الفعل الناقص بأحرف النفي ومنيا ( :ما ،ال ،لم ،لما ،لن ،ان) .أما في

المغة اإلنجميزية فان نفي الفعل المساعد يكون بــ( ، )Not, neverونفي الفعل الرابط

يكون بــ( )Do notوأخواتيا.
-33
-33

يمكن العطف عمى اسم الفعل المساعد.

يمكن وصف اسم الفعل الناقص بصفة ويمكن أن يوصف اسم الفعل الناقص

باالسم الموصول

-39

يمكن ابدال اسم الفعل الناقص.

-33

يمكن استعمال القسم في التوكيد.

-33

يمكن العطف عمى خبر الفعل المساعد والناقص.

-33

يمكن ابدال خبر الفعل المساعد والناقص.

-33
-36
-38

يمكن توكيد اسم الفعل الناقص.

يمكن توكيد اسم الفعل الناقص في صيغة األمر.
يمكن وصف خبر الفعل المساعد والناقص.

-33

يمكن توكيد خبر الفعل المساعد.

-33

يمكن ابدال الفعل الناقص.

ب-

االختالف بين المغتين العربية واإلنجميزية في الفعل الناقص واسمو وخبره:

-33
-39

يمكن العطف عمى الفعل المساعد.
يمكن توكيد الفعل المساعد.
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وإن لألفعال المساعدة وظائف فً اللغة العربٌة فالمبتدأ ال ٌحتاج إلى
-1
رابط إذا كان المبتدأ والخبر اسمٌن فً الزمن الحاضر  ،أما إذا كانا اسمٌن فً زمن
الماضً فٌجب أن ٌؤتى بـ(كان)  ،وكذلك فً األمر .أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فال بد
من وجود الفعل المساعد فً جمٌع األزمنة.
العربٌة لم تستعمل فعل الكٌنونة (كان) كرابطة بٌن المبتدأ والخبر ،بل
-5
استعملته بغرض تأدٌة وظائف أخرى غٌر الربط ،كاإلشارة إلى زمن الماضً ،أما
وظٌفة األفعال المساعدة فً اإلنجلٌزٌة فهً ربط المبتدأ بالخبر بحسب الزمن وعدد
المبتدأ.
األصل فً رتبة اسم وخبر هذه األفعال الناقصة هو أن ٌلً االسم الفعل
-0
الناقص ثم ٌلً االسم الخبر .أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان االسم ٌسبق الفعل
الناقص ) ، )Auxiliary verb, linking verbأما الخبر فٌتبع الفعل الناقص هذا هو
تركٌب الجملة االسمٌة الخبرٌة ،وهو األصل.
ان الجملة االسمٌة فً اللغة العربٌة ال تشتمل على معنى الزمن فهً جملة
-4
تصف المسند إلٌه بالمسند ،وال تشٌر إلى حدث  ،وال إلى زمن ،فاذا أردنا أن نضٌف
عنصراً زمنٌا ً طارئا ً الى معنى هذه الجملة ،جئنا باألدوات المنقولة عن هذه األفعال،
وهً األفعال الناسخة فأدخلناها على الجملة االسمٌة فٌصبح وصف المسند إلٌه
منظوراً إلٌه من وجهة نظر زمنٌة معٌنة .فالجملة االسمٌة إذن وفق هذا المفهوم هً
الجملة التً ال ٌكون فٌها المسند فعالً ،غٌر انها ٌمكن أن تقترن أحٌانا ً بقرٌنة
خارجٌة عن االسناد تشٌر إلى زمن معٌن فً الماضً ،أو الحال ،أو المستقبل ،أو
تقترن بقرٌنة تشٌر إلى الزمن بأبعاده الثالثة .أما الجملة اإلنجلٌزٌة فال بد من وجود
فعل فٌها سواء كان فعال رئٌسٌا أو فعال مساعدا.
هذه األفعال كلها ككان فً دخولها على المبتدأ ،وإفادة زمانها للخبر ،إال أن
-2
أزمنة هذه األفعال خاصة وزمان كان ٌعم هذه األوقات وغٌرها إال أن كان لما
انقطع ،وهذه األفعال زمانها غٌر منقطع .أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فٌؤتى باألفعال
المساعدة وأفعال الربطة لربط الخبر بمبتدئه؛ والداللة الزمنٌة لهذٌن النوعٌن من
األفعال داللة عامة على الزمن الماضً والزمن الحاضر تحدد من خالل الجار
والمجرور أو من خالل الظرف وغٌر منقطعة إذا كانا مضارعٌن.
ٌجوز تقدٌم الخبر على االسم .أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فُتقدٌم االسم أو الخبر
-6
بحسب األهمٌة ،وما ٌُقدم هو االسم وما ٌُؤخر هو الخبر.
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أما تقدٌم الخبر على نفس األفعال فجائز فٌما لٌس فً أوله (ما) فً العربٌة ،وكذلك
فً اإلنجلٌزٌة ٌمكن تقدٌم الخبر على المبتدأ والفعل المساعد بحسب األهمٌة ،وكذلك
ٌمكن تقدٌم الفعل المساعد على المبتدأ كما فً االستفهام.
ٌشابه (لٌس) كل من (ما) و(ال) و(الت) و(إن) فً رفع االسم ونصب
-7
الخبر ،وال ٌوجد مثل هذا فً اللغة اإلنجلٌزٌة بل تستعمل أدوات للنفً كـ( No, not,
 )neverوتستعمل مقاطع أولٌة ُتضاف ألول الكلمة ( )Prefixللنفً ،ولكن ال تكون
هذه األدوات المستعملة للنفً وال المقاطع األولٌة أفعاال ناقصة بل تستعمل للنفً
فقط.
هناك مواضع ٌرد فٌها الفعل الناقص زائدا ،ومنها :
-8
بٌن المبتدأ والخبر ،وبٌن الفعل والفاعل ،وبٌن الصلة والموصول ،وبٌن الصفة
والموصوف .أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فٌرد المبتدأ مع فعله المساعد زائدا فٌكون زائدا
سابقا أو مقدما على الفاعل ،وٌكون زائدا سابقا أو مقدما على المفعول به ،وٌكون
زائدا سابقا أو مقدما على المجرور ،وٌكون زائدا سابقا أو مقدما على الظرف.
ترد مع الفعل الناقص فً اللغة العربٌة داللة على التذكٌر والتأنٌث بحسب
-9
اسمه .وهذه قرٌنة تساعد السامع على معرفة جنس اسم (كان) .وهذا ما تفتقر اللغة
اإلنجلٌزٌة فهً ال تتمتع بهذه الخاصٌة المهمة المفٌدة.
 -13للفعل الناقص فً اللغة العربٌة داللة واضحة على المفرد والمثنى والجمع
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فال داللة فً الفعل المساعد على عدد المبتدأ؛ فـ(ٌ )Areرد
مع للمثنى والجمع ،وال داللة على العدد من خالل األفعال الرابطة سوى المفرد
الغائب فً زمن المضارع باإلشارة إلٌه من خالل ( )Sالشخص الثالث؛ أما غٌر ذلك
فال داللة.
ٌ -11مكن ان ٌُفصل بٌن اسم الفعل الناقص وخبره ،فال ٌلً الخبر االسم مباشرة؛
وذلك للتركٌز على أن االسم هو فعال اسم للفعل الناقص ال صفة له .وتفتقر اللغة
اإلنجلٌزٌة لمثل هذا.
ٌ -15دخل الفعل الناقص (كان وأخواتها) على المبتدأ والخبر وٌغٌر حركتهما.
أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان الفعل الرابط ( )Linking verbكــ()Seem, become
ٌدخل على المبتدأ والخبر لٌربط المبتدأ بخبره ،أما الفعل المساعد ( Auxiliary

 )verbكــ( )Is, are, wereفٌدخل على المبتدأ والخبر لربطهما ولإلشارة لزمن
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الجملة وكذلك ٌدخل على الجملة الفعلٌة المكونة من فاعل وفعل رئٌسً وتكملته
ولكن ٌجب تحوٌل الفعل الرئٌسً إلى التصرٌف الثالث للفعل ،وتكون عندئذ وظٌفة
الفعل المساعد ربط نائب الفاعل بالتصرٌف الثالث،
 -10من أقسام األفعال الناقصة (كان وأخواتها) بحسب التصرف والجمود
قسم جامد .ال ٌقبل التصرف بحال .وال ٌوجد فً اللغة اإلنجلٌزٌة.
 -14قد ٌزاد حرف الباء فً خبر (لٌس) وأخواتها لتأكٌد النفً ،أما فً اللغة
اإلنجلٌزٌة فٌُزاد حرف جر للتوكٌد عندما ٌقدم المفعول به المباشر لخبر المبتدأ
وكذلك ٌمكن أن ٌزاد حرف جر مسبوقا باسم قبل المبتدأ للتوكٌد ،أو كاستعمال المبنً
للمجهول لغرض التوكٌد أو إلثارة اهتمام السامعٌن ،وقد ٌؤكد النفً بصٌغة أخرى
فً اللغة اإلنجلٌزٌة وذلك باستعمال ( )Noبدال من ( ،)Notوكذلك ٌؤكد النفً من
خالل الفعل المساعد ،وكذلك النفً بــ( )Neverبدال من ( ،)Noوثمة توكٌد آخر
باستعمال ( ،)None of, no amount ofوقد ٌرد التوكٌد بتكرار حرف النفً.

ٌ -12مكن أن ٌكون اسم كان ضمٌرا مستترا فً العربٌة ،وال تتمتع اللغة
اإلنجلٌزٌة بهذه الخاصٌة فال ٌوجد ضمٌر مستتر فٌها.
ٌ -16مكن أن ترد بعض األفعال الناقصة إلفادة معنى القٌام بالفعل مرة واحدة
ولٌس وصفا دائما ،وال ٌمكن فً اللغة اإلنجلٌزٌة أن ٌرد مع الفعل المساعد أو الفعل
ماض كما فً العربٌة ،ولكنها عبرت عن هذا المعنى من خالل الفعل
الناقص فعل
ٍ
الماضً المحدد بـ()Once, one time
ٌ -17مكن أن ترد بعض األفعال الناقصة للتعبٌر عن الزمن الماضً المستمر
والمتجددٌ ،قابله فً اللغة اإلنجلٌزٌة جملة مكونة من جملتٌن مربوطتٌن برابط
للتعبٌر عن هذا المعنى ،أو الماضً المعتاد أو الداللة على العادة فً الماضً ،أي
كان الفاعل ٌعتاد الفعل ،أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فال ٌمكن أن ٌرد مع الفعل المساعد
والفعل الناقص فعل مضارع ،أما التعبٌر عن العادة فً الماضً فقد عبرت
اإلنجلٌزٌة بـ(.)Used to
 -18من خالل بعض األفعال الناقصة ٌمكن أن ٌُعبر عن مستقبل وذلك للتعبٌر
عن توقع الحدوث فً الماضً ،أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فال ٌمكن أن ٌرد مع الفعل
المساعد فعل ٌدل على المستقبل أي فعل مضارع مجرد إال إذا كان مع الـ()Ing
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أو غٌر مسبوق بالحرف المصدري ( )Toوإنما عبرت اإلنجلٌزٌة عن المستقبل فً
الزمن الماضً بـإضافة ( )Should, wouldبعد الفاعل ال المبتدأ وقبل الفعل
الرئٌسً ال الفعل المساعد ( )Am, are, wasوبالصٌغة الماضٌة للفعل المساعد مع

الفعل المضارع المتصلة به الـ( )Was going to( )Ingبدال من (،)Is going to
أو بصٌغة زمن المضارع التام المستمر.
ٌ -19رد اسم الفعل الناقص ضمٌرا متصال ،وال توجد ضمائر متصلة فً اللغة
اإلنجلٌزٌة .ضمٌرا مستترا ،وال توجد ضمائر مستترة فً اللغة اإلنجلٌزٌة .اسم
معرب ،واللغة اإلنجلٌزٌة لغة مبنٌة وال حركات إعرابٌة فٌها.
ٌ -53رد خبر الفعل الناقص :
اسما معربا وفعل مضارعا وفعال ماضٌا  ،وال ٌوجد مثل هذا فً اإلنجلٌزٌة.
ٌ -51جرد الفعل الناقص من عالمة تدل على تثنٌة أو جمع االسم ،فٌكون الفعل
كحالة إذا أسند إلى اسم مفرد  ،إال إذا تقدم االسم على الفعل فعندها تتغٌر الضمائر
المتصلة بالفعل إفرادا وتثنٌة وجمعا ،وال ٌوجد مثل هذا فً اإلنجلٌزٌة.
ٌُ -55سكن بعض الضمائر آخر األفعال الناقصة عند االتصال ،وقد ٌحذف حرف
من الفعل اللتقاء ساكنٌن ،وقد تجانس حركة آخر الفعل عند االتصال بالضمٌر ،وال
ٌوجد مثل هذا فً اإلنجلٌزٌة.
 -50تتغٌر عالمة رفع الفعل عند اتصال ضمٌر الرفع به  ،وال ٌوجد مثل هذا فً
اإلنجلٌزٌة.
 -54وجوب مطابقة الضمٌر أو االسم مع الفعل فً الحضور والغٌبة ،فتسبق
الفعل المضارع أحد أحرف (أنٌت) ،أما اللغة اإلنجلٌزٌة فلم تمٌز بٌن الحضور
الغٌبة فً الفعل الناقص ،بل مٌزت من خالل الضمائر فـ( )He, sheللغائب ،و( I,
 )we, youللحاضر .ولكن اللغة اإلنجلٌزٌة مٌزت بٌن الحضور والغٌاب فً أفعال

الرابطة ( )Linking verbsالتً ترد لربط المبتدأ بخبره ،والخالٌة من أي حدث
والتً ال تكتفً بمبتدئها بل تفتقر إلى اسم بعدها؛ وذلك بإضافة ( )Sإلى آخر الفعل
المضارع الرابط للداللة على أن المبتدأ مفرد غائب أما األسماء الحاضرة والغائبة
الجمع أو الغائبة المفردة فً زمن الماضً فال ٌضاف لها (. )S
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 -52مٌزت العربٌة بٌن حضور وغٌاب اسم الفعل الناقص الماضً  ،ولم تمٌز
اإلنجلٌزٌة بٌن حضور وغٌاب اسم الفعل الناقص الماضً.
 -56لحالة الرفع ضمائر خاصة (المنفصلة) فً العربٌة  ،أما فً االنجلٌزٌة فمنها
ما هو خاص ومنها ما هو مشترك للنصب والجر معا.
ٌ -57جب وضع عالمة تأنٌث فً الفعل الماضً الناقص إذا كان اسمه مؤنثا؛
وذلك بألحاق الفعل تاء التأنٌث للداللة على أن االسم مؤنث .وكذلك ٌجوز تأنٌث
الفعل المضارع الناقص إذا كان اسمه مؤنثا من خالل أول الفعل .أما اإلنجلٌزٌة فإنها
ال تعنى وال تهتم بمطابقة االسم مع الفعل الناقص فً التذكٌر والتأنٌث.
ٌ -58مكن أن ٌسبق الفعل الناقص بحرف تنبٌه ،أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان
حرف التنبٌه ٌسبق اسم الفعل الناقص.
 -59إن أحرف النفً فً اللغة العربٌة أكثر من أحرف النفً فً اللغة اإلنجلٌزٌة.
ٌ -03مكن أن ٌرد الضمٌر الظاهر توكٌداً للضمٌر المستتر فً اللغة العربٌة  ،وال
ٌوجد ضمٌر مستتر فً اإلنجلٌزٌة.
 -01حرف التوكٌد ٌتصل بالفعل فً اللغة العربٌة ،أما فً اللغة اإلنجلٌزٌة فان
حرف التوكٌد ٌسبق الفعل الناقص ولكنه ال ٌتصل به بل ٌكون منفصال عن الفعل.
ٌ -05مكن توكٌد الفعل الناقص باتصال نون التوكٌد للفعل الناقص فً اللغة
العربٌة ،وٌمكن توكٌد الفعل المساعد فً اللغة اإلنجلٌزٌة من خالل تشدٌده.
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 كفاية النحو في عمم اإلعراب 336 الموجز في النحو 33 338 A handbook of English grammar 33 Longman English Grammar33 An Introductory English Grammar ، 33 Basic English Usage -

المصادر والمراجع العربية
-1
-5
-0
-4
-2

األشباه والنظائر فً النحو ،جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً ،دار الكتب
العلمٌة ،لبنان ،ط5337 ، 5
االصول النحوٌة والصرفٌة ،الفارسً ،صنعة د .محمد عبد هللا قاسم ،منشورات ذوي القربى،
قم ،الطبعة األولى.
األفعال وتطبٌقاتها بٌن اللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة ،د .إسماعٌل األقطش ،دروب للنشر
والتوزٌع ،عمان األردن5339 ،
االنكلٌزٌة الشاملة ،خالد حداد ،دار االرشاد للنشر ،ط5332 ، 13
أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ،ابن هشام األتصاري المصري ،منشورات ذوي القربى،
اٌران.
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 -6تجدٌد النحو ،د شوقً ضٌف ،دار المعارف القاهرة ط.5
 -7جامع الدروس العربٌة ،مصطفى الغالٌٌنً ،دار الكتب العلمٌة5311 ،
 -8جامع القواعد االنكلٌزٌة ،مٌشٌل شطمجٌان ،انتشارات احقاق ،ط1
 -9الجملة االسمٌة  ،د .علً ابو المكارم ،مؤسسة المختار ،مصر ،ط.5337 ،1
 -13الجملة الفعلٌة ،د .علً أبو المكارم ،مؤسسة المختار ،مصر
 -11حاشٌة السجاعً ،وٌلٌه شرح قطر الندى ،لإلمام أحمد السجاعً المصري ،دار إحٌاء التراث
العربً ،بٌروت لبنان ،ط5339 ، 1
 -15حاشٌة الصبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك ،دار احٌاء التراث العربً ،لبنان،
ط5339 ، 1
 -10الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة ،د .علً جابر المنصوري ،مطبعة جامعة بغداد ،ط، 1
1984
 -14شرح ابن عقٌل ،ابن عقٌل الهمدانً المصري ،محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،نشر نست
ط5311 ،1
 -12شرح الرضً ،رضً الدٌن االسترابادي ،تحقٌق محمد نور الحسن وآخرون ،دار المجتبى
اٌران  ،ط 5313 ، 1
 -16شرح السٌوطً على ألفٌة ابن مالك (البهجة المرضٌة) ،مال محمد الغرسً ،مكتبة سٌدا-
دٌلربكر تركٌا.5315 ،
 -17شرح المفصل للزمخشري موفق الدٌن ابً البقاء ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش الموصلً ،قدم له
ووضع هوامشه وفهارسه د .امٌل بدٌع ٌعقوب ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت5311 ،
 -18شرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب ،ابن هشام االنصاري ،تعلٌق عبد الغنً الدقر ،دار
الكتب العلمٌة بٌروت ،ط5334 ،5
 -19شرح ملحة االعراب ،ابن محمد الحرٌري البصري ،دار الكتب العلمٌة بٌروت5311 ،
 -53الضمائر فً اللغة العربٌة ،د .محمد عبد هللا جبر ،دار المعارف ،مصر ،ط1980 ،1
 -51الفعل زمانه وأبنٌته ،د .إبراهٌم السامرائً ،مطبعة العانً-بغداد.1966 ،
 -55فً النحو العربً قواعد وتطبٌق على المنهج العلمً الحدٌث ،د .مهدي المخزومً ،شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده ،مصر ،ط1966 1
 -50قاموس المورد الحدٌث ،د .رمزي منٌر البعلبكً ،دار العلم للمالٌٌن ،لبنان5311 ،
 -54القرٌنة فً اللغة العربٌة ،كولٌزار كاكل عزٌز ،دار دجلة ،االردن ،ط5339 ،1
 -52كتاب أسرار العربٌة ،أبو البركات األنباري ،تحقٌق د .محمد بهجة البٌطار ،البٌنة للطباعة
والنشر ،سورٌا ،ط5311 ، 5
 -56كتاب المقتصد فً شرح االٌضاح ،الجرجانً ،تحقٌق د .كاظم بحر المرجان ،دار الرشٌد
للنشر1985 ،
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 -57الكتاب ،سٌبوٌه ،تعلٌق د .إمٌل بدٌع ٌعقوب ،دار الكتب العلمٌة بٌروت،ط5339 ،5
 -58كفاٌة النحو فً علم االعراب ،االمام ضٌاء الدٌن الملكً ،تحقٌق محمد عثمان ،مكتبة الثقافة
االسالمٌة القاهرة ،ط5311 ،1
 -59اللمع فً العربٌة ،ابن جنً ،تحقٌق حامد المؤمن ،مكتبة النهضة العربٌة ،لبنان ،ط.1982 ،5
 -03مجٌب الندا الى شرح قطر الندى ،جمال الدٌن عبد هللا بن احمد بن علً الفاكهً ،تعلٌق
وتخرٌج محمود عبد العزٌز محمود ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 5336 ، 1
 -01معانً النحو ،د .فاضل صالح السامرائً ،شركة العاتك،ط5330 ، 5
 -05مغنً األدٌب ،ابن هشام األنصاري ،تحقٌق الشٌخ علً رضا  ،مركز مدٌرت ،اٌران.
 -00المفصل فً علم العربٌة ،الزمخشري ،تحقٌق سعٌد محمود عقٌل ،دار الجبل ،لبنان ،ط،1
.5330
 -04الموجز فً النحو ،أبو البكر محمد بن السراج ،مؤسسة أ .بدران ،لبنان1962 ،
 -02نتائج الفكر فً النحو ،البً القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهٌلً ،دار الكتب العلمٌة ،لبنان
 -06النحو الكافً  ،أٌمن أمٌن عبد الغنً ،دار الصفوة ،السعودٌة ،ط.5310 ،1
 -07النحو المصفى ،د .محمد عٌد ،عالم الكتب ،مصر ،ط5339 ،5
 -08النحو الوافً ،عباس حسن ،مكتبة المحمدي ،بٌروت ،ط5337 ،1
 -09النواسخ الفعلٌة والفرعٌة ،د .أحمد سلٌمان ٌاقوت ،دار المعرفة الجامعٌة ،مصر.5331 ،
 -43همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ،جالل الدٌن السٌوطً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
ط5336 ،5
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