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  الدرس العاشر

  الجمل ذات الخبر الظرفي

)Sentences with adverbial predicate(  

 ألمحنــا إلــى هــذا الموضــوع مــن قبــل فــى فقــرات عديــدة ســابقة؛ وينبغــى علينــا اآلن أن نجمــع مــا :]١١٦الفقــرة [

 .ه من قبل ونضيف إليه تفاصيل أخرىدرسنا



ينبغـــى أن يتـــضمن الفعـــل الـــرابط ، القواعـــدفـــي  ،(predicate) بـــرخًظ أوال أن مـــصطلح نبغـــى أن نالحـــي     

(copula) (“is”, “are”, etc.) .مرونـة، أن نستخدم هذا المـصطلح ب ، حال على أية،ًومن المالئم جدا

على أنه  (noun) أو عن االسم ، (adverb)، أو الظرف(adjective) ولن نتردد فى الحديث عن الصفة

  .ًف خبرا فى حد ذاتهيؤل

 ”imimimim “there   مـن ظـرف حقيقـى مثـل(adverbial predicate)  الخبـر الظرفـىألف يتـ  قـد   

مكونـــة مـــن حـــرف جـــر ) (adverbial phrase) ظرفيـــةًأو قـــد يتـــألف أيـــضا مـــن شـــبه جملـــة ، "هنـــاك"

(preposition) +  اسم(noun) مثل  m prm prm prm pr....ffff     “in his house”"وفيمـا ". في منزله

    :، فهناك حالتان خاصتان تستوجبان التعليقق بالنوع األخيريتعل

الــذى ، (dative) المعبــرة عــن المفعــول ألجلــه ”nnnn “to, for  قــد يكــون حــرف  الجــر المــستخدم-١

  ؛])١ [١١٤الفقرة أنظر ( تضمن بعض الخروج عن ترتيب الجملة المعتاد وفكرة التملك، عن يستخدم للتعبير 

 rrrr  أو) ٣٨راجـــع الفقـــرة ( (m m m m of predication)إم الخبريـــة    وقـــد يكـــون حـــرف الجـــر-٢

 nominal) وحينئـذ يتطـابق الخبـر مـع الخبـر االسـمى ،)١٢٢أنظر الفقرة ( (rrrr of futurity)المستقبلية 

predicate)الخبر وأعنى بذلك ،  فى اللغة اإلنجليزية(predicate) المؤلف من اسم (noun). 

  

 المبتــــدأ أو  (copula) الحــــالتين الخاصـــتين فـــى طريقـــة صــــياغة الفعـــل الـــرابط      ال تـــؤثر أى مـــن هـــاتين

(subject)،فإن نفس القواعد المنطبقة على المبتدأ  ؛ وبعبارة أخرى(subject) والفعل الرابط (copula) 

 nnnnًتنطبــق عليهمــا أيــضا فــى حالــة اســتخدام   (adverbial predicate)فــي الجملــة ذات الخبــر الظرفــي 

 .المستقبلية rrrr، وكذلك الخبرية mmmmة الملكية،المعبر

  



ولكــن عنــدما يعبــر عنــه، فــإن أحــد .  دون التعبيــر عنــه(copula) يتــرك الفعــل الــرابط حيــانفــى كثيــر مــن األ     

هــو ) ١٠٧راجــع الفقــرة " ( يكــون –يوجــد  "wnnwnnwnnwnnأو ) ٢٩راجــع الفقــرة  ("يكــون" ”iwiwiwiw “beجــذري الفعلــين 

 بصيغه المختلفة (copula)لدقيقة فى المعنى الناشئة عن إقحام الفعل الرابط أما عن الفوارق ا. الذي يستخدم

  .فستدرس في الفقرة التالية

  

 (demonstrative pronoun) أو ضمير إشارة (noun) ًاسما (subject)     عندما يكون المبتدأ 

تتطـابق ( wnnwnnwnnwnn مـن sDsDsDsDmmmm....ffffصـيغة  أو iwiwiwiw هسبقتـ فـى بدايـة الجملـة؛ ولكـن يمكـن ان فال شـئ يمنعـه مـن أن يـأتى

قـد أو ، )٢٧راجـع الفقـرة ( (verbal sentence) مـع طـراز الجملـة الفعليـة ًالجمـل فـى هـذه األحـوال تمامـا

ًالمبتدأ أيضا أيضا بأداة يسبق  ً(particle) مثل  mkmkmkmk “behold” " أو "  آلحظ–أنظرnnnnnnnn  “not” "لم"، 

فـال بـد أن ، (personal pronoun)شخـصى وعنـدما يكـون المبتـدأ ضـمير . التـى تغيـر معنـى الجملـة ككـل

 ال (independent pronouns)المنفصلة  حيث أن الضمائر ،حدى الكلمات الساندةإتتقدمه بالضرورة 

يجـب أن تلحـق ، و)٦٥راجـع  نهايـة الفقـرة ( (adverbial predicate) تستخدم عادة مع الخبر الظرفى 

ًدائمــا  (dependent pronouns) لمتعلقــة والــضمائر ا(suffix-pronouns) الــضمائر المتــصلة

ه غبـصي(copula)  بعـد الفعـل الـرابط (suffix-pronouns) تـستخدم الـضمائر المتـصلة. تتقـدمهابكلمـة 

المـشار إليـه النـوع  من (particle)أداه ، ولكن إذا كانت الكلمة الساندة (iwiwiwiw....ffff, , , , wnwnwnwn....ffff, , , , wnnwnnwnnwnn....ffff)المتعددة 

 mk mk mk mk: ذلـكومـن أمثلـة   ((dependent pronouns)لمتعلقـة ، فالقاعـدة أن تـستخدم الـضمائر امـن قبـل

swswswsw, , , , nn swnn swnn swnn sw(. 

  

 (independent pronouns)المنفـــــصلة       فـــــإن اســـــتخدام الـــــضمائر ، مـــــن قبـــــلذكرنـــــا     كمــــا 

، وقد يكون استخدام للغايةنادر (adverbial predicate)  لجملة ذات خبر ظرفى  (subject)كمبتدأ



للغـة،  ةأما فى المرحلة الوسيط. توجد بضعة أمثلة فى متون األهرام، حيث (archaistic)لألساليب المهجورة 

  :فلم نالحظ إال ما يلى فقط

  ink Ds.(i) m Howt ink Ds.(i) m Howt ink Ds.(i) m Howt ink Ds.(i) m Howt “I myself was in joy”.  " كنـت أنـا فـي

".                                           نفسي سعادة  

 

   H#ty.i n ntf m xt.i H#ty.i n ntf m xt.i H#ty.i n ntf m xt.i H#ty.i n ntf m xt.i “my heart, it was not in my 

body”.     "لم يكن قلبي في جسدي."  

  
 أنظـر فيمـا بعـد الـدرس الثالـث (adverbial predicate) الجملة ذات الخبـر الظرفـىب  الهامة الخاصةتشعبات عن ال:مالحظة

 الحـــاالت التـــى يكـــون المبتـــدأ وعـــن .(pseudo-verbal construction)بالـــصيغة الفعليـــة الكاذبـــة والعـــشرين الخـــاص 
  .١٢٦الفقرة أنظر    ،  (logical predicate)فيها هو الخبر المنطقى (grammatical subject)دى القواع
      

  :يابها فى الجمل ذات الخبر الظرفىأو غ iwiwiwiw  وجود ] ١١٧الفقرة [

(The presence or absence of  iw iw iw iw in sentences with adverbial 

predicate): 

  .د ذاته يظهر أن هذه أو تلك هي الحقيقة الواقعةالذي يقرر الحقائق فى ح iwiwiwiwفعل 

ً كثيــرا مــا تكــون (statement)فــادة   لتقــديم إ(nominal subject)مــع المبتــدأ االســمى تــستخدم  -١

 ومـن .(main clause)رئيـسية  واضـحة، ويجـب أن تتـرجم الجملـة المـشتملة عليهـا كجملـة  أهميـةوًوصـفا ذ

 :أمثلة ذلك

 iw Sdw.k m sXt iw Sdw.k m sXt iw Sdw.k m sXt iw Sdw.k m sXt “thy (your) field-polts are in 

the country”.  

  ".قطع أرضك في الريف"



  .إقرار بحقيقة

 iwiwiwiw dddd####bw imbw imbw imbw im....f Hno if Hno if Hno if Hno i####rrt rrt rrt rrt 

“figs were in it, and also grapes”.  "كـــان فيهــــا تـــين وعنــــب كــــذلك                                 ."

   . ياوصف ألرض

  

 iw ms itrw m snf iw ms itrw m snf iw ms itrw m snf iw ms itrw m snf “forsooth, the river is 

blood, lit. as blood”.    

 ".مثل الدم: ًفي الواقع، النهر دم، حرفيا"

    .)٣٨راجع الفقرة  ((mmmm of predication)الخبرية الحظ إم . من وصف متشائم لمصر

  

 iw n# m sbyt iw n# m sbyt iw n# m sbyt iw n# m sbyt “this is an (lit. as an) instruction”.  

)".                 كوصية: ًحرفيا(هذه وصية "  

      .(demonstrative pronoun))" ير اشارة المبتدأ هنا ضم 

  

 subordinate) الجمـــل التابعـــة فـــى اللغـــة اإلنجليزيـــة داللـــةكـــون لمثـــل هـــذه الجمـــل      مـــن النـــادر أن ي

clauses) ،تبـاين واضــح أو عنـدما تؤكــد علــى عبـر عــن ، عنــدما تعلــى سـبيل المثــال، ويكـون لهــا مثـل هــذه الدلـة

  : ومن أمثلة ذلك.أعراض طبية

It was he who subdued the foreign lands,  

  ،"إنه هو الذي أخضع البالد األجنبية"

   iw it.f m xnw oH.f  iw it.f m xnw oH.f  iw it.f m xnw oH.f  iw it.f m xnw oH.f “(while) his father was 

within his castle”. 



  ".كان والده داخل قلعته) بينما"(

  

    iw xt.s mi xr sDt iw xt.s mi xr sDt iw xt.s mi xr sDt iw xt.s mi xr sDt “and her body is like what is on 

(lit. under) fire”.   

 ".النار) تحت: ًحرفيا(دها مثل الذي على وجس"

  

 .ً يصبحان أقـل وضـوحاً◌ (description) أو الوصف(statement) اإلقرارفإن ، iwiwiwiwعندما تحذف      

  :ومن أمثلة ذلك

 xrt xrt xrt xrt....k m prk m prk m prk m pr....k k k k “thy (your) rations are in thy (your) 

house”. "في وسط فقرة جدلية".        مؤنك في منزلك.  

 dQrw nb  dQrw nb  dQrw nb  dQrw nb Hr Xtw.f Hr Xtw.f Hr Xtw.f Hr Xtw.f “all kinds of fruit (lit. all fruits) 

were on its trees”. 

  ".على أشجارها) كل الفاكهة: ًحرفيا(كانت كل أنواع الفاكهة "

  .وصفجزء من 

 psSw m ownw  psSw m ownw  psSw m ownw  psSw m ownw “the apportioner in (now) a 

spoiler, lit. as a spoiler”. 

  ".مثل المفسد: ًمفسد، حرفيا) اآلن(المقسم "

   .(mmmm of predication)ة وصفية؛ الحظ إم الخبرية من فقر

     



ً؛ ومـن المـستحيل أن نـضع حـدا فاصـال بـين الجمـل الزمـةسـلوب المعتـاد للتعبيـر عـن حالـة مألًهذا هو أيـضا ا      ً

 clauses of) التابعــــة التــــي تــــصف حالــــة ، والجمــــل(descriptive sentences)الوصــــفية 

circumstance). مثلةوفيما يلي بعض األ:  

Every man was caused to know his order of march,  " جعل كل رجل يعرف ترتيبـه

،                            "في السير  

 Htr m Htr m Htr m Htr m----s# Htr s# Htr s# Htr s# Htr “horse (following after horse”.  " حـصان)خلـف ) ًتاليـا

".                                      حصان  

  .(mmmm of predication) الخبرية الحظ إم

 فـإن الجملـة المـشتملة ،suffix-(pronoun)  ً  متـصالًراً◌ضـمي(subject)  عنـدما يكـون المبتـدأ -٢

فهـــي يمكـــن أن تعبـــر عـــن إفـــادة مـــستقلة . ٣٧مـــدى أرحـــب فـــي المعنـــى، راجـــع الفقـــرة  يكـــون لهـــا  iwiwiwiwعلـــى

(independent (statement ،وصف أن تعبر عنأو (description) .ومن أمثلة ذلك : 

 iw.i xr Hswt nt Xr nsw  iw.i xr Hswt nt Xr nsw  iw.i xr Hswt nt Xr nsw  iw.i xr Hswt nt Xr nsw “I was in receipt of (lit. 

under) favours from (lit. under) the king”. 

َمنن من ) تحت: ًحرفيا(كنت في تلقي "   ".الملك) تحت: ًحرفيا(ِ

  

     iw.f m imy iw.f m imy iw.f m imy iw.f m imy----H#t n irr  H#t n irr  H#t n irr  H#t n irr  “he is (lit. as) a pattern 

for the criminal (lit. the doer)”. 

  )". الفاعل: ًحرفيا(جرم هو نموذج للم"

  .(mmmm of predication)الحظ إم الخبرية 

  



 يمكن أن تكون  (suffix-pronoun)ضمير متصل  + iwiwiwiw ها فإن الجمل التى تتصدر،من ناحية أخرى     

 أو كجملـة (clause of time) تخدم كجملـة تابعـة معبـرة عـن الـزمنتـس فـى معناهـا، أى يمكـن أن ًتماماتابعة 

  : ومن أمثلة ذلك.٢١٤، أنظر الفقرة (clause of circumstance) الةتصف حتابعة 

A storm went forth,                                 هبت عاصفة" ،  

 iw.n m W#Diw.n m W#Diw.n m W#Diw.n m W#D----wr wr wr wr “while) we were in the Great-green 

(the name given to the open sea)”. 

  ".للبحر المفتوحاالسم المعطى (بينما كنا في األخضر العظيم "(

  

Men and women are in jubilation,   

  ،"الرجال والنساء فير ابتهاج"

 iw.f m nsw  iw.f m nsw  iw.f m nsw  iw.f m nsw “(now that) he is king”. 

  ".ًملكا) اآلن(أنه ) حيث"(

  .(mmmm of predication)الحظ إم الخبرية 

 جمـل تابعـة فـى معانيهـا،) ٢(ذاتها، لة قائمـة بـجملـة مـستق) ١( تتصدر ما حين iwiwiwiw استخدامًمعينا في ًا قد يبدو هناك تناقض:مالحظة
ــــى ولــــو اقتــــصر ذلــــك ًفيهــــا ضــــميرا متــــصال  (subject)يكــــون المبتــــدأ   علــــى األمثلــــة التــــى االســــتخدام األخيــــرحت ً(suffix-

pronoun).  حاليـة  جملـة مـن ًاعنـصرويتالشـى االعتـراض إذا مـا افترضـنا أن مـا نعتبـره(clause of (circumstance هـو 
سلـــسلة مــن الجمـــل الرئيـــسية تقطـــع اطــراد  عبــارة عـــن مالحظــة مـــستقلة ، أى أنـــه(parenthetic) اعتراضـــيةجملــة ل فــى األصـــ

(main sentences) . عـــن أوصـــاف معبـــرة عـــن الحـــال إن اســـتخدام الجمـــل االعتراضـــية للتعبيـــر(circumstantial 

(qualificationsوقد أصبحت .  شائع فى كل اللغاتiwiwiwiwفي المرحلة المتأخرة من اللغة المـصرية وفـي يد شائعة على نحو متزا 
ــــة  أو تلــــك clause (of time)التابعــــة  للجمــــل الزمنيــــة كعالمــــة مميــــزةالقبطيــــة   clause of)التــــي تــــصف حال

circumstance).  
  

  :صيغة فى الجملة ذات الخبر الظرفىالزمن وال]: ١١٨الفقرة [

(Tense and mood in the sentences with adverbial predicate): 



شـئ مـن حيـث الـصيغة اللغويـة كـذلك ، وال يوجـد ً تمامـا الـزمن١١٧المدروسـة فـي الفقـرة الجمـل يغفل طراز  -١

أو حتـى  "was“ رجم فـى سـياق آخـر الكـالم باسـتخداممـن أن يتـ ”is“لألمثلة يمنع مـا تـرجم منهـا باسـتخدام 

في بالمستقبل،  ًا وعدتضمن  )١ (١١٤قرة الف  المذكور فى iw niw niw niw n....k onXk onXk onXk onX؛ إن المثال ”will be“باستخدام 

  :بمرونةً طبقا لذلك ويمكن ترجمته

“thou shalt (you shall) have life”.  

       

التـى ال  (adverbial predicate) الجمـل البـسيطة ذات الخبـر الظرفـىيمكـن أن تعبـر ، ًكذلك أيضا     

  : ومن أمثلة ذلك.أو أمرعن رغبة   iwiwiwiwتتصدرها

 Dd.Tn: T#Dd.Tn: T#Dd.Tn: T#Dd.Tn: T#w n onX r fnD n w#Hy cbkw n onX r fnD n w#Hy cbkw n onX r fnD n w#Hy cbkw n onX r fnD n w#Hy cbk----HtpHtpHtpHtp 

“ye shall say: The breath of life (be) to the nose of the … SebkHetpe”. 

 ".سبك حتب... نسيم الحياة ألنف : انتم سوف تقولون"

  

  :ومن أمثلة ذلك). ١٢٠ الفقرةأنظر  (nnnnnnnn كلمة النفى  التي تتقدمها الجملةً     وينطبق هذا أيضا على

 nn rn.f m nn rn.f m nn rn.f m nn rn.f m----m onXw m onXw m onXw m onXw “his name shall not be 

among the living”. 

  ".لن يكون اسمه بين األحياء"

  

 باسـتخدام فعـل  التعبير عن بعض الفوارق الزمنيـة أو الـشكلية فـى المعنـى، فيمكن التحكم في حال وعلى أية-٢

wnnwnnwnnwnn ١١٩المذكورة فى الفقرة ، أو باستخدام األدوات.  

      



 ”wnnwnnwnnwnn  “exist, be مـن فعـل sDmsDmsDmsDm....ffff،وهـى صـيغة  لمـستقبل باسـتخدام  مـا يعبـر عـن اًكثيـراو     

راجع  ((existential sentences)من دراستنا للجمل المعبرة عن الوجود ًالمألوفة لنا فعال  "يوجد، يكون"

  :كومن أمثلة ذل.  التوسعهنا بشيء مندرس ، والتى ست)١٠٧الفقرة 

  wnn t#y.i Hmt im  wnn t#y.i Hmt im  wnn t#y.i Hmt im  wnn t#y.i Hmt im “my wife shall be there”.  

".                                   هناكزوجتيستكون "  

 

 wnn.f m Xbd n Ro  wnn.f m Xbd n Ro  wnn.f m Xbd n Ro  wnn.f m Xbd n Ro “he shall be in the disfavour of 

Re
c
".سيكون محل ازدراء من رع"         .”  

 

ها  اسـتخدمعدمحتمل ، في)١٠٧راجع الفقرة  ( وهي، wnnwnnwnnwnn األخرى لفعل sDmsDmsDmsDm....ffff     أما عن صيغة 

يـة حـال فـى ؛ وهـى شـائعة علـى أ (adverbial predicate)ذات الخبـر الظرفـىالمثبتـة  فـادتًأبـدا فـى األ

ومــن أمثلــة . )]١ [٤٠الفقــرة راجــع  (للتعبيــر عــن الغــرضتــستخدم علــى ســبيل المثــال ف. عــدد مــن االســتخدامات

  :ذلك

 ii.n.(i) wn.(i) m s#.Tii.n.(i) wn.(i) m s#.Tii.n.(i) wn.(i) m s#.Tii.n.(i) wn.(i) m s#.T    “I have come that I may be thy 

(your) protection”. 

   ".لي أكون حماية لكأتيت لع"

  

  :ومن أمثلة ذلك). ]٣ [٤٠الفقرة راجع  (iXiXiXiX ًكذلك أيضا بعد 

 iX wn.i m Sms n nTr  iX wn.i m Sms n nTr  iX wn.i m Sms n nTr  iX wn.i m Sms n nTr “therefore let me be in the 

following of the god”. 

  ".لهذا دعني في صحبة اإلله"



  

  :ومن امثلة ذلك. ) ٧٠الفقرة راجع (" يسبب" ”rdirdirdirdi  “causeومرة أخرى بعد 

 rdi.n.s rdi.n.s rdi.n.s rdi.n.s wn.k m nTr  wn.k m nTr  wn.k m nTr  wn.k m nTr “she has caused thee [you] to be (lit. 

that thou [you] be) a god”. 

 


