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  : أالحظ قول الكاتب
  

  ... يلها  فإن أصحابها ما انفكّوا يعانُون الرحالت في سب- 

 .لكن مصنّفاتهم قّل فيها االستنباط ... - 

  

  : أكتشف أحكام القاعدة
 

تعلّمت فيما سبق أن الجملة االسمية هي التي تتكون من المبتدأ والخبر  - 

؟ ألي  ؟ بأي أداة سبقت ما نوع الجملة في المثال األول. وتؤدي معنى

  غرض جيء بهذه األداة ؟

، والغرض من اإلتيان بها هو "إن"اسمية، واألداة هي  الجواب أن الجملة هي 

  .  للتّأكيد أي تأكيد معنى الجملة االسمية

أين تجدخبرها ؟ .؟ إنّك تعربه اسم إن منصوبا" إن"كيف يعرب االسم بعد  - 

  ... إنّه بالتّأكيد ما انفكّوا 

 - ل المثال الثاني وحدد الحرف الذي دخل على كلمة مصنفاتهم ثمابحث تأم 

أفاد " لكن"الحرف : اإلجابة هي. عن وظيفته في هذه الجملة االسمية

  .أي ذكر الشّيء الذي لم يذكَر في الكالم من قبل. االستدراك

  أين يقع غالبا هذا الحرف في الجملة ؟

  . غير متوقعايقع في وسط الكالم ليبين شيئ

  :تأمل الجمل اآلتية  - 

  .  والمثابرة أدركت أن النجاح يتحقق بالجد- 

  .  معلقة في السماءح كأن النجوم مصابي- 
  .  لعل االبن في البيت- 
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  .  ليت الغريب يعود- 

عد معي إلى المثال الثالث وقارن بين إن وأن، وبين ماذا أفادت كل منهما في 

  .المعنى 

 األولى كما سبق أن ذكرنا أكدت المعنى أما الثانية أكدت المعنى أيضا 

الم ما قبلها بما بعدها، وأن األولى جاءت همزتها مكسورة وربطت في الك

  .والثانية همزتها مفتوحة

  . تأمل المثال الرابع انظر في التشبيه الذي تضمنته الجملة- 

ما هي األداة التي تم ...  معلقة حبماذا شبهت النجوم ؟ نقول شبهت بمصابي  

داة كما تالحظ؟ الجواب في إذًا متى تستعمل هذه األ" كأن"؟ هي  بها التشبيه

ما هو الحرف الذي سبق الجملة االسمية؟ . التّشبيه والظّن في المثال الخامس

أفاد الرجاء، ألن القائل رجا بهذا الحرف كون " لعّل"وماذا أفاد ؟ الحرف هو 

  .االبن في البيت

؟ إنّه   في المثال األخير ما هو الحرف الذي تراه في صدر الجملة االسمية- 

وما ذا يتمنى . فيم يستعمل هذا الحرف؟ يستعمل في التّمنّي". ليت"رف ح

وماذا تعرف عن التمني ؟ الجواب هو . ؟ عودة الغريب القائل في العبارة

  .طلب شيء صعب أو مستحيل

عد معي إلى األسماء التي وقعت بعد هذه الحروف وبين محلها من  - 

وهل تأتي هذه األسماء .نصوبة اإلعراب؟ الجواب هي أسماء لهذه الحروف م

  .دائما على حالة واحدة؟ طبعا ال تأتي أسماء ظاهرة وضمائر متصلة

 بقي لدينا أن نتناول العنصر الثاني المتمم لمعنى الجملة االسمية وهو - 

هل تستطيع أن تحدد الخبر في كّل األمثلة التي سبق أن شرحناها . الخبر

  . وتحديد نوعهوتحديد نوعه؟ نساعدك في استخراجه
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  ... ما انفكوا –في المثال األول الخبر جاء جملة فعلية 

  .  قل فيها االستنباط - في المثال الثاني الخبر جاء جملة فعلية أيضا 

  .  يتحقق بالجد - في المثال الثالث الخبر  جاء جملة فعلية 

  .  مصابيح - في المثال الرابع الخبر جاء  مفرد 

  .  في البيت- ر جاء شبه جملة في المثال الخامس الخب

 .    أخالقهم تتحسن-في المثال السادس الخبر جاء جملة اسمية 

  

  :أبني أحكام القاعدة
  

    إن وأخواتها حروف مشبهة بالفعل تدخل على الجملة االسمية فتنصب 

  .المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها
 
 
 

  :أخوات إن و معانيها
  

 المطالعة مفيدة: تي لتأكيد معنى الجملة االسمية، مثلتأ: إن إن.  

تأتي بين ثنايا الكالم لتؤكد معنى الجملة االسمية وتربطها بما قبلها،  : أن

  .علمتُ أنّك مواظب: مثل

كثبان الرمال أمواج بحر : تفيد التشبيه والظن، مثل: كأن كأن.  

اجتهد التلميذ لكنه فشل في : تأتي بين ثنايا الكالم وتفيد االستدراك، مثل: لكن

  .االمتحان

  .لعل تالمذتنا ينجحون: تفيد الترجي وهو طلب شيء ممكن، مثل: لعّل

  :تفيد التمني وهو طلب شيء صعب أو مستحيل، مثل:  ليت

   فأخبره بما فعل المشيب ��           ليت الشباب يعود يوما 
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  :واع اسم إن وأخواتهاأن
 

  

   التّلميذَ مهذّب   هذا إن – معتدٌل الجوَّإن :  يرد اسماً ظاهرا، مثل

                       - الذي خلقَك قوي إن  .  

 .ك  أن- ها ليت-  م لعله-  ه لكن– ي كأن– ناإن: ويرد ضميرا متصال مثل

  

  :أنواع خبر إن وأخواتها
 

  :يرد الخبر 

  .غفورإن اهللا : ا مثل مفرد-1

   .يعودليت الشباب :  جملة فعلية مثل-2

   . أمواجه تهدألعّل البحر:  جملة اسمية مثل-3

إن الطير -  دوراللعلمإن :مثل) ظرف مضاف - جار ومجرور( شبه جملة -4

  .األغصانبين 

  :تنبيه

  .هاعمل عاملة وتبقى - كأن – أن – فتصبح إن – كأن –أن  – إن: قد تخفف -  

 -  ليتما – كأنّما – فتصبح إنّما – ليت – كأن – إن -  قد تدخل ما على-  

 العمل أو -فتبطل عمل الحرف األول والثاني أما الثالث فيجوز فيها األمران 

  .اإلبطال 

  ".إن اهللا لغفور" قد تلحق الم بالخبر للتأكيد فتسمى الم المزحلقة مثل -  

ِإنَّ ِللْمتَِّقين مفَاًزا : ((وأخواتها، مثل" إن " قد يتقدم الخبر على االسم مع-  

  ).32 - 31(سورة النّبأ )). حداِئقَ وَأعنَاًبا
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  :  نموذج في اإلعراب

  ... إن للعلم دورا - 

  ه بالفعل: إنحرف توكيد ونصب، أو حرف مشب.  

  .جار ومجرور، شبه جملة خبر مقدم في محّل رفع: للعلم  

  .مؤخّر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة على آخرهاسم إن : دورا  
 
 
 

  :أستعمل 
  

 استخرج من النّص اآلتي كل الحروف المشبهة بالفعل وحدد اسمها -1

  .وخبرها

    قادتني قدماي في نيويورك إلى الشارع الخامس، وإن أول ما راعني في 

  .م لمختلف األمم  طائفة من األعالابعض نواحيه سواٍر عاليةٌ، تحمل ذؤابته

    إنها تمثل أعالم هيئة األمم المتحدة وإنها قبلة لكل مخلص للمبادئ 

وكأن .أما أنا فقد خفق قلبي خفقة ال نظير لها  .اإلنسانية وحبيب للسالم

مبعثها شعور خفي لعل التعبير غير قادر على وصفه، وإذا بي أخطو 

حدة تلوى األخرى، وشعوري خطوات مريعة إلى ساحة األعالم أتفقدها الوا

آنذاك شعور الغريب إذ يحن إلى وطنه الحبيب، لقد رأيت علم بالدي يرفرف 

بين هذه األعالم ، ودنوت من ساريته حتّى كساني ظلّه فشعرت كأني أذود 

بحمى حصين، وكأن ناطحات السحاب قد ذابت من حولي، إنك أيها العلم 

بهامتك النبيلة، وحسبنا منك أن حبيب النفس، فلتظل رمزا للسيادة، تعلو 

  .   ترفرف علينا، مِبيناً فإنّك ألفصح من ألف بيان

  محمود تيمور                                                  
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  . كون جمال مفيدة بهذه الحروف المشبهة بالفعل-2

     إن– أن – لعّل – ليت – كأن –لكن .  

  ي حرفا مشبها بالفعل مناسبا ضع في المكان الخال-3

  الشباب أمل األمة ..... -  

  .لم ينجح....  أعاد الطالب التجربة عدة مرات -  

  المهاجرين يعودون إلى بالدهم ويساهمون في بنائها .....-  

  العلم مقياس التطور في كل األوقات .... اعلم -  

  اهللا يعفو عنك ...  تب -  

  القطار في سيره حية تسعى  ... -  

  .الدين عند اهللا اإلسالم .....-  

 حول الجمل التّالية من المفرد إلى المثنّى ثم إلى الجمع محافظا على -4

  ".إن وأخواتها"إعراب االسم والخبر ب 

  . إن أخاك حريص على تعلّم العلوم-  

  . ظننت أنّه يتيم يعيش عند خاله-  

  . لعّل الطّالب حاضر في القاعة إلجراء االمتحان-  

  . كأن هذا الفتى شبح يتحرك-  

  . إن الذي أخذ بيدك باٍق-  

  .      للشّجرة فوائد جمة يكفيها أن ترميها بالحجارة وهي ترميك بالثمار-5

  . اكتب فقرة في هذا المعنى توظف أكثر عدد من الحروف المشبهة بالفعل
  

  


