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   نموذج جودة

 Quality Form 
  

   -التاسع المـــادة : اللغــــِة العربّيــــِة الّصـف 
ّ
م 2021- 2020لعام   األول الفصل الدراسي  

)الحروف الناسخة(   وأخواتها إن          ورقــة عمــل  )شارحــة (                                          

 
( وأخواهتا. : أولا    تعرف سبب تسميتها بـ )الحروف المشبهة بالفعل(.       :ثانيًا   التعرف إلى )إنَّ

( وأخواهتا : اثالثا    : معرفة الفرق بين عمل )كان وأخواهتا( وعمل )إنَّ وأخواهتا(.رابعًا    . تعرف عمل )إنَّ

( وأخواهتا. ًاخامس ( وأخواهتا.سادسًا   : صور اسم )إنَّ         : صور خرب )إنَّ

 الحصر. : تعرف أسلوب ثامنًا   تقدم خرب )إنَّ وأخواهتا( على اسمها :  سابعًا

ًوأخواتها:ًً:ًًأولاً
َّ
(.إن

َّ
،ًلعل

َ
،ًليت

َّ
،ًكأن

َّ
،ًلكن

َّ
،ًأن

َّ
:ً)إن

َّ
ًهيًعائلةًمكونةًمنًستًأخواتًوهن

ميثانياًا
ُ
ًوأخواتها(ً:ًملاذاًس

َّ
ًً؟بـً)احلروفًاملشبهةًبالفعل(ًًتً)إن

 ألنَّها مبنيٌة على الفتح كما هو الحال يف الفعل الماضي. -  1

نة من ثالثة أحرف أو  - 2      أربعة كما هو الحال يف األفعال.أنَّها مكوَّ

 ي ، لعل   كم لكنَّ  ،  ه، إنّ  ك إنَّ     )ناهيك(.  األفعال. هو الحال يف كما ( النصب)أنَّها تتصل بضمائر  - 3

ًاًًًًًًً
ا
(ًوأخواتهًاثالث

َّ
 )وهذاًأحدًوجوهًشبههاًبالفعلً(ًًً    .:ًتعرفًعملً)إن

 الحروف؟ س: على أي نوع من أنواع الجمل تدخل هذه  

  )نوع الجملة..........(.   صبورٌ     الجمُل    : أمثلة للتوضيح

ً  إنَّ    
َ
ً     اجلمل

 
   صبور

 نالحظ من خالل المثال السابق حدوث بعض التغييرات بسبب دخول إنَّ على الجملة .... ماهي ..  

تنستنتج )مبتدأ وخرب(،  :  الجملة االسمية  ( وأخواهتا على  المبتدأ ويسمى اسمهادخل)إنَّ الخرب  و،  فتنصب  يبقى 

       مرفوعًا ويسمى خربها. 

 

 )ثانوية البنين(  المدارس العمرية          
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 حمزة شاكر  –ن: رياض محمد يإعداد المعلم    4من   2الصفحة  

ًوأخواتها(ً.رابعاًا
َّ
ً:ًمعرفةًالفرقًبنيًعملً)كانًوأخواتها(ًوعملً)إن

 إّن وأخواهتا  كان وأخواهتا 

 نورٌ                العلَم                   إن   نورا                  العلمُ              ظل  

: فعل ماض  ظل

 مبني ...  ناقص

   ( ظل)العلُم: اسم  

 مرفوع... 

نورا : خرب  

  ( ظلَّ )

 منصوب... 

: حرف  إن  

 مشبه بالفعل 

(  العلمَ   : اسم )إنَّ

 .. . منصوب

نوُر: خرب إنَّ  

 . ..مرفوع

 أخاك نشيطٌ  لعل  ًخوكًنشيطاًاأًًكاًن

:ًفعلًماضًًكان
ًمبني..ً.ًناقص

أخوك:ًاسمً)كان(ً
وعالمةًرفعهًًمرفوعً

الواوًألنهًمنً
ًاألمساءًاخلمسة...ً.

:ًخربًً نشيطاا
ً)كان(

ًمنصوب..ً.

ً
َّ
:ًحرفًلعل

ً
َّ
هًمشب
ً...بالفعل

(ًمنصوب
َّ
ًأخاك:ًاسمً)لعل

ألنهًًوعالمةًنصبهًاأللفً
ًمنًاألمساءًاخلمسة...ً.

ً

:ًخربً
 
نشيط
ً)
َّ
ًمرفوًع)لعل

.ً...ً

ً
(ًوأخواتهاً.خامساًا

َّ
ً:ًصورًاسمً)إن

ا -1 ا ظاهرا  :  اسما

 نصبه الفتحة الظاهرة. ، وعالمة منصوب( إنَّ : اسم )األثاث /    : قديمٌ   األثاث  إنَّ  :1مثال 

 ألنه جمع مذكر سالم.  الياء ، وعالمة نصبه منصوب( لعلَّ اسم ) : نيالمعلم/      يف المدرسة:   نيالمعلم لعلَّ :  2مثال

ا -2  )إال ما دل على المثنى.....         :  موصولا   اسما

(.  نصب: اسم موصول مبني يف محل نالذي / : ونمجتهدالكتاَب   ؤواقر نالذيلكنَّ  :1ال مث  اسم )لكنَّ

ًاسم )  :اللذين /  : سريعان  فازااللذين كأن   :2مثال 
َّ
 وعالمة نصبه الياء ....منصوب ( كأن

(.  نصب: اسم إشارة مبني يف محل اهذ/  الصَف كبيٌر:  ا هذ: كأنَّ مثال             إشارة:اسم  -3  اسم )كأنَّ

ا  -4    ناهيك( -ضمائر النصب )         :متصلا ضميرا

 إّن(. اسم ) نصب: الكاف ضمير متصل مبني يف محل ـك/      {:َعظِيم   ُخُلق    َلَعَلى َك َوإِنَّـ}:  1مثال 

:  درسُت  ي  ــــن: ليتـ2مثال   اسم )ليت(. نصبضمير متصل مبني يف محل   الياء: ـي/  بجدٍّ

 

 
 نونًالوقاية
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( نصب  : ضمير متصل مبني يف محل  ناإن  حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح /:  إن ا نحب كرة القدم  . اسم)إن 

عربًيفًحمل1ًملحوظًة
ُ
ًأوًإحدىًأخواتها(ًي

َّ
صلًبـً)إن

َّ
ًامسهاً.ًنصب:ًكلًضمريًيت

ًوأخواتها(ًالضمريًاملسترتً.2ملحوظًة
َّ
ً:ًلًيأتيًيفًصورًاسمً)إن
(ًوأخواتهاً.سادساًا

َّ
ً:ًصورًخربً)إن

ًا -1
ا
اًمفرد

ا
 ليس جملة ول شبه جملة(: يعني ) :امس

 رابحون  الصادقِينَ لعلَّ     رابحان  الصادَقينِ لعلَّ   رابٌح  الصادَق لعلَّ    :  مثال 

2- ًً:
ا
ًفعلية

ا
 مجلة

 ........  يومًايعود أل ليت الشباب  مثال: 

 الظاهرة على آخره.  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة: يعود       

 (.ليتخرب ) رفع( يف محل الجملة الفعليةوالفاعل ضمير مسترت تقديره )هو(، و)    

3- ًً:
ا
 مجلةًامسية

   :ضعيف   هنوًر البدرَ  إن

ضمير متصــــل مبني يف محل جر   :والهاء ،  ، وهو مضاف الظاهرة  : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمةنوره

ً  -/       باإلضـــــافة.
 
 ة.  الظاهر : خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمةضعيف

ًخربً)ًًرفعيفًحملًً(:ًًالمسيةاجلملةًًو)/  
َّ
ً(.إن

 )غالباًيأتيًبعدًالظرفً:ًمضافًإليهًجمرورً(ًًًًشبهًمجلةًظرفية:ًً -4

 : فوق غصن   الطيرَ  علمُت أنَّ 

 ، وهو مضاف. الظاهرة منصوب وعالمة نصبه الفتحة مكان: ظرف  فوق

 الظاهرة،   : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكســــــــــــــرةن  غص 

 ( إنَّ خرب ) رفعيف محل  )شبه الجملة الظرفية(:و   

 شبهًمجلةًاجلارًواجملرور:ًً -5

ه   الكسرة   : يف الصف الطالَب   كأنَّ  )شبه و  الظاهرة.   يف حرف جر، الصف: اسم مجرور وعالمة جر 

 (.كأنَّ خرب ) رفــــــعيف محل   جملة الجار والمجرور(:

ً
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ًً:ً ًوأخواتها(ًعلىًامسهاسابعاا
َّ
ًً.تقدمًخربً)إن

ايتقدم خبر )إّن( وأخواتها على اسمها وجوباا إذا تحقق شرطان 
ا
  : مع

 .أن يكون خربها شبه جملة -2  أن يكون اسمها نكرة .  -1

ً: 1مثال 
َّ
ا:ًًيفًاألمر ًًًلعل

ًّ
 سر

 : حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح. لعل                

ه الكسرة الظاهرة. : اسم مجرور وعالمة  األمرحرف جر،  :   يف                 جر 

م( لعلَّ و)شبه الجملة( يف محل رفع خرب )            
َّ
 )وجوبًا(.  مقد

ا             ( ِسرًّ  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -مؤخر-: اسم )إنَّ

ا:  عندك   إن  : 2مثال   خير 

 : حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح. إن                 

الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل  : عند ظرف مكان  عندك                 منصوب وعالمة نصبه 

م )وجوبًا(. إنَّ يف محل رفع خرب ) و)شبه الجملة(مبني يف محل جر باإلضافة.   ( مقدَّ

ا             ( ِسرًّ  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -مؤخر-: اسم )إنَّ

ًتعرفًأسلوبًاحلصرً.:ًثامناًا
. المؤمنون  إخوة 

 إخوةٌ  المؤمنينإنَّ 

 إخوُة.  المؤمنونإنَّما 

. ملحوظة: يسمى األسلوب المشتمل على )إنَّ وأخواهتا  ( المقرتنة بـ )ما الكافة( أسلوَب حصر 

ًوأخواتهاً(
َّ
ًمعانيًودللتً)إن

دة ، هي:  •  تدل إنَّ وأخواهتا على معان  محدَّ

1-   ) ( و)أنَّ (: لالستدراك -2   .للتوكيد ونفي الشك  )إنَّ    . )لكنَّ

 ليت : للتمني .  -4 كأن :  للتشبيه .  -3

 لعل : للرتجي ولإلشفاق .  -2

 *** انتهت *** 


