
 

 

 معاني األحرف المشبهة بالفعل: الموضوع 
  

  :  فاهداأل
  .تحديد نمط النص و استخراج خصائصه*           

  جدولة النص حسب نمطه مع الحرص على إثبات األدوات           * 
  .             اللغوية الرافدة له

  .الوقوف على وسائل التأثير في نمط  النّص          * 
  .يف قراءة النص حسب نمطهتكي          * 

 
  
  

  تصميم الدرس
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  خبرها -
  الم التوكيد -
  مواضع دخولها -
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  أجوبة التصحيح الذاتي -

 
 
 
 
 
 



 

 

  التص
  

  :عْد إلى قصيدة الشاعر سليمان العيسى، واقرأها قراءة عميقة، ثم تأّمل بعد ذلك البيت األتي 
  تَشُدُّ َجنَاَحْي            َها، فََوْجُه التاريِخ فَْجُر انِْقالِب..ي     إنّها ُأّمِت
  ".إنَّ"جاءت مسبوقة بالحرف ) إنََّها ُأمَِّتي( تجد الجملة 

  .َأنَّ،لَِكنَّ، كَأنَّ، لَْيتَ، لََعلَّ: هي " ِإنَّ"أخوات 
  :عدة أوجهو أخواتها أحرفًا مشبَّهة بالفعل، ألنها تشبه الفعل من " إنَّ"سمِّيت 

  .مختّصة باألسماء كاألفعال -1
 .تدخل عليها نون الوقاية كاألفعال -2

 .مبنية على الفتح كاألفعال الماضية -3

 .وجود معنى الفعل في كّل منها، كالتأكيد، والتشبيه، واالستدراك، والتمني، و الترجي -4

 :معاني األحرف المشّبهة بالفعل   - أ

توكيد نسبة الخبر : د اتِّصاِف المسند إليه بالمسند، أي التوكيد، فهما لتوكي" َأنَّ"و " إنَّ" معنى  -1
للمبتدأ، وإزالة الشّك عنها، أو اإلنكار، فكال الحرفين في تحقيق هذا الغرض بمنزلة تكرار 

 .إّن الشعَب الجزائريَّ قَدََّم تَْضحياٍت جِسيمةً من أجل تحقيِق االستقالِل: الجملة، ففي مثل 

  ).الشعب الجزائرّي قّدم تضحيات جسيمة من أجل تحقيق االستقالل( ار جملة تُغني عن تكر" ِإنَّ"كلمة 
 .كاالستدرا" لَِكنَّ"ومعنى  -2

  .هذا الّرجل غنيٌّ لَِكنَُه َبِخيٌل: واالستدراك هو تعقيب الكالم برفع ما ُيتوهم من كالم سابق، مثل 
  .لكنُّه بخيٌل: قولنا إنَّ وصف هذا الّرجل بالغني يوهُم أنّه كريم، فُأزيَل هذا الوهم ب

  .لو اعتذْرتَ لتناسْيتُ إساءتََك، لَِكنََّك لم تعتذْر:  في بعض األحيان لتوكيد المعنى، مثل" لكنَّ"تُستعمل 
  . في هذه الجملة تفيد توكيد عدم االعتذار" لَِكنَّ"

 1.كََأنَّ خالًدا أَسٌد ُيْرِغي و ُيْزِبُد: مثل  التشبيه األكيد،" كََأنَّ"ومعنى  -3

  .إنَّ خالًدا كاألسد يْرِغي َويْزِبُد: ألنَّ األصل: أقوى من التشبيه بالكاف" كََأنَّ"التشبيه بـ 
، أو صفة من صفات هللظَّن إذا كان خبرها جملة فعلية، أو ظرفًا، أو جارا مع مجرور" َأّن" : وقد تأتي 

: كَأنَّ الطفل في المنزل و مثل : مثل كـَأنَّ محمد عندك، و: كأنَّ عائشةَ فَِهَمتْ، ومثل : اسمها، مثل
  .كَأنَّ التلميذَ َواقفٌ

ليت : هو الرغبة في تحقيق شيء محبوب حصوله سواء أكان تحققه ممكنًا، مثل " لَْيتَ"  ومعنى - 4
  :المسافر يعوُد، أم غير ممكن، كقول الشاعر أبي العتاهية 
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  .ا فعَل المشيُبأالَ ليتَ الشباَب يعوُد يوماً            فأخبرُه بم
لََعلَّ اَهللا َيغِْفُر لَنَا، واإلشفاق : التَّرجي واإلشفاق، فالترجي طلب األمر المحبوب مثل " لعلَّ"و معنى ./ 5

 .هو الحذُر من وقوع المكروه، مثل لعّل المريَض هالٌك
 

  عملها
 

  .ل شريعة الحياِةإنَّ العم:   هذه األحرف تعمل عكس عمل كان، فتنصب االسم وترفع الخبر، مثل 
  

  خبرها
  
  :يقع خبرها مفرداً، كقول المتنبي  -1

  َيرى الجبناُء َأنَّ العجَز عقٌل و تلك خديعةُ الطَّبِع الَّلئيِم
 .خبر أنَّ وقع مفرداً : عقٌل

 2"ِإنَّ اَهللا ُيِحُب الُمحِسِنيَن: "و يقع جملة فعلية ، كقوله تعالى  -2

، و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، و الجملة الفعلية المكّونة فعل مضارع مرفوع بالضمة:      ُيِحبُّ 
 " ِإنَّ"وقعت في محّل رفع خبر " هو"والفاعل المستتر " ُيِحبُّ" من الفعل 

 .إنَّ المرأةَ العفيفةَ قَْدُرَها ُمْرتَِفٌع: و يقع جملة اسمية، مثل  -3

 على السكون في محل جر مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني: قدُرها
  .باإلضافة

  "إنَّ "وقعت في محل رفع خبر " قدرها مرتفٌع"خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة االسمية : مرتفٌع 
، الخبر ظرف )الظرف بنوعيه الزماني والمكاني، وحرف الجر مع مجروره(ويقع شبه جملة  -4

 . نَّ السفَر يوَم السَّبِتِ:زمان، مثل

" إنَّ"متعلِّق بخبر : و يجوز أن نقول " ِإنَّ"رف زمان منصوب بالفتحة، وقع في محّل رفع خبر يوَم ظ
  .المحذوف

  .إنَّ العصفور فوقَ الغصِن: الخبر ظرف مكان، مثل
" إنَّ" متعلِِّق بخبر : و يجوز أن نقول "إنَّ"ظرف مكان منصوب بالفتحة، وقع في محّل رفع خبر : فوقَ

  .المحذوف
  .إنَّ مصطفى في المدرسة: ر و مجرور، مثلالخبر جا

  ".إنَّ"في المدرسة جار و مجرور في محل رفع خبر 
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  .الجار و المجرور متعلِّقان بالخبر المحذوف: و يجوز أن نقول
  

  الم التوكيد
  
  .      هذه الالم مفتوحة وفائدتها توكيد مضمون الجملة المثبثة 

لََواِلَدتَُك أشفَقُ : دخولها على المبتدأ، أو على ما أصله المبتدأ، مثل وتسمى أيضاً الم االبتداء، ألنَّ أكثر 
  .الناِس عليَك، وإنَّ ِعنَدَها لَِخْبَرةً لَْيَستْ لَك، فاْستَِعْن برْأيَها

  .الم االبتداء تفيد التوكيد، ال محل لها من اإلعراب: الالّم 
اف ضمير متصل مبني على الفتح في محل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف، والك: والدتك 

  .جر باإلضافة
  .الم االبتداء تفيد التوكيد، ال محل لها من اإلعراب: الالّم 
  .اسم إنَّ منصوب بالفتحة الظاهرة: خبرةً 

  .وإذا دخلت هذه الالم على الخبر فقد تسمى الالم الُمَزْحلَقَة
  3" ُه َو اُهللا َيْعلَُم إنََّك لََرُسولُ: " كقوله تعالى 

  .الم التوكيد و تسمى الالم الُمَزْحلَقَة: الالم 
 والهاء ضمير متصل مبني على الضم في فخبر ِإنَّ مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضا: رسولُُه 

  .محل جر باإلضافة
  

  مواضع دخولها
  
  4"َوِإنَّ َربََّك لَذُو َمغِْفَرٍة :" خبر إنَّ كقوله تعالى -1
 5"إنَّ في ذلَك لَِعْبَرةً ِلَمْن َيخْشَى:" اسم إنَّ كقوله تعالى -2

 .بشرط أن يكون هذا المعمول متوسطًا بين اسمها" إنَّ"معمول خبر  -3

  .إنَّ الشََّدائَد َألبطَاالً ُمظِْهَرةٌ: و خبرها، مثل
  6"إنَّ هذا لهو القصُص الَْحقُ: "  ضمير الفصل، كقوله تعالى -4

                                                 
  .سورة المنافقون، من اآلية األولى 3
   6سورة الرعد ، من اآلية 4

  26سورة النازعات، اآلية  5
  62سورة آل عمران، من اآلية  6



 

 

  ذاتيأسئلة التصحيح ال
  
  .بيِّن معاني األحرف المشبهة بالفعل، وعيِّن خبر كّل منها  - أ

  7" وإذْ قَاَل َربَُّك للَمالَِئكَِة إنِّي جاعٌل في األرض خَِليفَةً "  -1
  .كَأنَّ َوْجَه القطِّ وجُه نَِمِر -2
 .هذا الكتاب رخيص لكنُّه َينْفَُع القُراَّء -3

 .كَأنَّ هذِه الفَتَاةَ بدٌر -4

 .نَالََعَل اَهللا َيرحم -5

 .لو حضر صديقي ألكَرمتُُه، لِكنَُّه لَْم َيحُضْر -6

 .كأنَّ الطِّفَل فاهٌم كالَم الكباٍر -7

  .أعرب ما تحته خط  - ب
  إنسانــا أو سحـــــاب    فَِعشْ نهاَرَك مْن دنياَك نهاٌر إنَّ الحياةَ -1
   ى حيث تنظُُركَْى َيْحِسَبوا أنَّ الَهَو إذا جئتَ فاْمنَْح طَْرفَ َعْيِنَك غَْيَرنَا   ل-2
      و حسبَك مِن َأْمريِن خَْيُرُهَما األْسُر لكنَِّني َأْمِضي ِلماَ الَ ُيِعيُبِنــي و -3
  8 إنَّ َربِّي لََسِميُع الدَُّعاِء-4
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  39سورة إبراهيم، من اآلية  8



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

   - أ
  

  خبره   معناه  الحرف المشبه بالفعل  الرقم
  )مفرد(جاعٌل   التوكيد  إنَّ  1
  )مفرد(َوْجُه نَمٍر   التشبيه  كأنَّ  2
  )جملة فعلية(ينفع القراء   االستدراك  لِكنَّ  3
  )مفرد(بدر  التشبيه  كأّن  4
  ) فعلية ةجمل(يرحمنا   الترجي  لََعلَّ  5
  )جملة فعلية(لم يحضر   التوكيد  لَِكنَّ  6
  ) مفرد(فاهٌم   الشك و الظّن  كَأّن  7

  
 :اإلعراب . / ب

  ع بالضمة الظاهرة خبر إنَّ مرفو:  نهاٌر -1
  .حال منصوب بالفتحة الظاهرة:      إنساناً 

  .حرف جر، كي حرف نصب ومصدري: الالم :  لكي -2
فعل مضارع منصوب بحذف النون ألنه من األفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على : يحسبوا 

في محل جر " بعدهاكي وما "والمصدر المؤول من . السكون في محل رفع فاعل، واأللف للتفريق
  .بحرف الالم

  .للحسبان: والتقدير " امنح"والجار و المجرور متعلقان بالفعل 
  .حرف مشبه بالفعل، وهو حرف مصدري: أنَّ

  .اسم أنَّ منصوب بالفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذّر: الهوى 
المحذوف، وتقديره موجوٌد " أّن"ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، وهو متعلق بخبر : حيثُ 

يحسبوا كون "والتقدير " يحسبوا "والمصدر المؤول من أّن واسمها وخبرها سدَّ مسدَّ مفعولي الفعل 
  .الهوى موجوداً حيثُ تَنْظُُر

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة الفعلية : تَنْظُُر 
  .باإلضافةفي محل جر ) تنظر(
حرف مشبه بالفعل، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل : الواو حسب ما قبلها، لكنَّ :  ولكنَّني -3

  ".لكنَّ"مبني على السكون في محل نصب اسم 



 

 

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتر : أمضي 
  .وجوبا تقديره أنا

  ".لكنَّ" في محل رفع خبر ) أمضي(علية و الجملة الف
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالالم، والجار و المجرور : حرف جرٍّ، ما : الالم : ِلماَ 

  ".أمضي"متعلقان بالفعل 
  .النافية ال محل لها من اإلعراب : ال 

زا تقديره هو، والنون فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوا: ُيِعيُبِني 
صلة ) ال يعيبني(للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وجملة 

  ".ما"موصولة باسم الموصول : الموصول ال محل لها من اإلعراب، أي 
  .حرف مشبه بالفعل : إنَّ ./  4

ه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع اسم إنَّ منصوب على التعظيم، وعالمة نصب: لفظ الجاللة : ربيِّ 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في 

  محل جر باإلضافة 
  .الم االبتداء تفيد التوكيد وتسمى الالم المزحلقة، ال محل لها من اإلعراب: الالَّم 
  .، وهو مضاف الظاهرةةخبر إّن مرفوع بالضم: سميع 
  .   مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة : الدعاء 

  


