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: اللغوي البناء أوال-
•الجملة البسیطة: ھي جملة فعلیة أو اسمیة یأتي كل 

.عنصر من عناصرھا في لفظ واحد
كریم تلمیذ مجتھد، وترد الجملة البسیطة على النحو : مثال

العلم نور= خ + م )اسمیة : (التالي
نزل الغیث= فاعل + ف الزم ) :فعلیة(او 

صام المسلمون رمضان =  مفعول بھ + فاعل+ ف متعد-
.الكریم

.انزل الغیث=نائب فاعل+ف مبني للمجھول 
االثبات و النفي : ترد الجملة البسیطة على االسالیب التالیة

.و التأكید و االستفھام و التعجب
•الجملة المركبة: ھي جملة تتركب من جملتین أصلیة    و 

فرعیة تؤدي الفرعیة دور العنصر الالزم أو المتمم في 
یسرني : الجملة األصلیة و تكون اما اسمیة أو فعلیة مثل

أنك مجتھد 
:و تؤدي الجملة الفرعیة في الجملة المركبة دور

أن الحاجة (یقال :نائب الفاعل –)أن اجتھد(یجب : الفاعل-
)أن انجح(نىأتم: مفعول بھ–)أم االختراع 

قرأت قصة : الصفة- )وھو یھرول(أقبل الطفل : الحال-
) .مضمونھا رائع(

•الجملة الواقعة مفعوال بھ :تقع الجملة الفرعیة  
في الجملة الفعلیة المركبة مفعوال بھ  اذا كان فعلھا متعدیا 

:وتكون .و تكون اسمیة أو فعلیة ومحلھا النصب
.أرجو أن تساعدني:مثال.مصدرا مؤوال مقترنا بأنْ ) 1
أنك فھمتأتمنى: مثال.أو مصدرا مؤوال مقترنا بأنَّ ) 2

.نصیحتي
لو تسامحأحب: مثال).لو(أو مصدرا مؤوال مقترنا ب ) 3

.من أساء إلیك
أو جملة فعلیة أو اسمیة بعد الفعل قال وما یقوم ) 4

غدا نسافر:قال أبي: مثال.مقامھ
:المفعول الثانيلجملة الواقعة موقع ا

:یكون المفعول الثاني جملة
.یناسبناأظن المكان: مثال.جملة فعلیة) 1
جعل المھندس : مثال.أو جملة اسمیة مجردة) 2

.شكلھا مربعالقاعة
.لیس سارقاحسبت التاجر: مثال.أو جملة اسمیة منسوخة) 3

:الجملة الواقعة موقع المفعولین
:تسد الجملة مسد المفعولین وتكون

.قریبأنَّ العید علمت:مثال.مصدرا مؤوال مقترنا بأنَّ -1
سیسافر أنزعم خالد:مثال.أو مصدرا مؤوال مقترنا بأنْ -2

.أبوه غدا
•الجملة الواقعة حاال: الجملة الواقعة حاال(اسم نكرة منصوب 

ومحلھا النصب وتكون ) یبین حالة صاحبھا عند وقوع الفعل
فعلیة او  تكون اسمیة والبد للجملة الحالیة من رابط یربطھا 

,الواو أو الضمیر بصاحب الحال وھو 
أو ھما معا .مثال : عاد الطفل مالبسھ ممزقة

. عاد الطفل ومالبسھ ممزقة
فاعال أو نائب فاعل :أما صاحب الحال یكون عادة معرفة ویأتي 

.أو مفعوال بھ
وقد  یرد الحال اسما مفردا أو جملة اسمیة مبتدأ و خبر -

مجرور جارو{أو شبھ جملة}ماض أو مضارع {أو جملة فعلیة
.أو ظرف و مضاف الیھ

 تقدیم المبتدأ على الخبر وجوبا :
 : مثال إذا تساوى المبتدأ والخبر في تعریفھما وتنكیرھما  – 1

.أستاذي رائدي في العلم 
: المعلم یشرح في الدرس. إذا كان الخبر جملة فعلیة. مثال –2

.أن یكون الخبر محصورا في المبتدأ–3

إنما التلمیذ مجتھد . مثال :
.أن یكون المبتدأ  قد دخلت علیھ الم االبتداء–4

مثال : لرجل مؤمن خیر من ألف منافق .
.أن یكون المبتدأ من أسماء الصدارة–5

الشرط . مثال : كاالستفھام –
.مثال :الذي یرافقني فمخلص . إذا كان الخبر مقترنا بالفاء –6

دأ إذا انعدمت ھذه الشروط ولم المبتلىیجوز تقدیم الخبر ع*
سلم المعنى (یحدث غموض أو التباس في المعنى واإلعراب  

).والتركیب
•تقدیم الخبر على المبتدأ وجوبا:

مثال: متى  إذا كان من أسماء الصدارة مثل أسماء االستفھام -1
السفر؟

إذا كان المبتدأ نكرة غیر موصوفة وغیر مضافة وخبره -2
مثال :عندي مال, ألك حاجة ؟   شبھ جملة

:   على  مثال إذا كان  في المبتدأ ضمیر یعود على الخبر -3
.الخیول فرسانھا 

المبتدأ بأال أو ماإذا كان الخبر محصورا في-4
.إنما شاعر أنا. في معناھا مثل  ما كاتب إال أنت 
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•تقدیم المفعول بھ:
...كاالستفھام: إذا كان مما لھ  الصدارة -1
صدیق من قابلت ؟: أو كان مضافا السم لھ الصدارة -2

.إیاك نعبد :أو كان ضمیرا منفصال عن عاملھ - 3
فأما :أو مقرونا بفاء الجزاء في جواب أما الشرطیة -4

.الیتیم فال تقھر
•الجملة الواقعة نعتا:تقع الجملة  الفرعیة نعتا السم نكرة 

وتكون فعلیة أو اسمیة وقد تشمل الجملة النعتیة ) المنعوت(
تخلو من الضمیر فیكون على ضمیر یربطھا بالمنعوت ،وقد

.الرابط معنویا 
مثال : سرت في مدینة شوارعھا واسعة.

في إعرابھ  فقد )الموصوف(تتبع الجملة النعتیة المنعوت 
.تكون في محل رفع أو نصب أو جر

كما تدل الجملة النعتیة عادة على صفة یتصف بھا 
المنعوت وتفید الجملة النعتیة إذا وقعت بعد نعت لفظھ واحد 

.تدقیق معنى النعت السابق -
.تفصیل نواحیھ المختلفة -
.بیان نتیجتھ-

مالحظة :الجمل  الواقعة بعد المعارف تعرب احواال و بعد 
.النكرات تعرب صفات

: •الجملة الواقعة جوابا للشرط
الجملة الشرطیة جملة مركبة تشتمل على جملتین 

متالزمتین ال یتم معنى األولى إال بالثانیة تسمى األولى 
إن : (قال تعالى: مثال جملة الشرط والثانیة جواب الشرط 

( تنصروا هللا ینصركم ویثبت أقدامكم
وتأتي جملة جواب الشرط فعلیة (فعلھا ماض أو مضارع  

(
.أو تأتي اسمیة 

> ال < و > ما < ،> قد < :أو فعلیة مسبوقة بالحروف  
النافیتین ،ال الناھیة  أو السین وسوف أو كان فعلھا جامدا  

.فان جملة جواب الشرط جملة ال محل لھا من االعراب 
واألصل في ترتیب عناصر الجملة الشرطیة

براز أن یتقدم الشرط على الجواب وقد یتقدم الجواب إل
النتیجة وقد یتوسط الشرط عناصر جملة الجواب

مقرونة في محل جزم إذا كانتجملة جواب الشرطتعرب.
أو اذا وكانت أداة الشرط جازمة وإال فال محل لھا من بالفاء

.اإلعراب 
•الجملة الواقعة مضافا إلیھ: تضاف الجملة الفعلیة إلى : 

المصادر التي تعرب وتقترن بأن بعدمباشرةظروفال
.دون ،بدل ،عوض :لكلمات امفعوال ألجلھ و 

.وتكون مقترنة بأن أو ما إذا أضیفت إلى قبل أو بعد 
الظروف مباشرة وتقترن بأّن ىو تضاف الجملة االسمیة إل

.،سوى ،غیرمع ، حد , كلمات مثل رغم بعد 

یكون فعل الجملة الواقعة مضافا إلیھ في صیغة الماضي 
باستثناء مذ و منذ فال یكون بعدھما إال ماضیاأو المضارع 

تأتي الجملة بعد اسم الموصول اسمیة أو  •الجملة الموصولة :
فعلیة وال یتم المعنى إال بھا  وقد تشتمل على ضمیر یعود على 

ویسمى "الجملةالموصولة"االسم الموصول فتسمى الجملة 
"العائد"الضمیر

فاعالً ، نائَب : ''صول اسم المو''و تأتي الجملة الموصولة-
فاعٍل ، مفعوال بھ، مضافاً إلیھ،نعتا، خبراً لمبتدأ أو ألحد 

.النواسِخ ویأتي مبتدأ أو اسماً ألحد النواسخ
تسمى صلة الموصول ) اسم الموصول (والجملة الواقعة بعده 

.تكون ال محل لھا من اإلعراب
•الجملة الواقعة خبر لمبتدأ: تقع الجملة خبرا للمبتدأ و تكون 

.فعلیة أو اسمیة ویكون محلھا الرفع
إذا سبق المبتدأ " ف"وتقترن الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ بـ

وال لة الواقعة خبرا بأمر وال بنھي ، وال تبدأ الجم"أما"بـ
.استفھام وال بتعجب 

)جذورھا راسخة(التقالید : مثال 
•الجملة الواقعة خبر لناسخ: تقع الجملة خبرا لناسخ وتكون 

حسب نوع ( فعلیة أو اسمیة یكون محلھا الرفع أو النصب
). جذورھا راسخة(إن التقالید : مثل) الناسخ 

تحویل أو تصغیر في بنیة االسم القابل للتصغیر  •التصغیر:
.لغرٍض معنويٍّ 

:یأتي التصغیر على صیغة من الصیغ اآلتیة -
ویصغر علیھا االسم الثالثي و ما یُعامُل معاملتھ مثل  *فعیل :

وطین←شجیرة، وطٌن ← شجرة :
: و یصغر علیھا االسم الرباعي و ما یعامل معاملتھ  *فعیعل

دریھم ← درھم :مثل 
: و یصغر علیھا االسم الخماسي و ما یعامل معاملتھ  *فعیعیل

مفیتیح ، ← مفتاح :مثل 
.نجیجیر ← نجار 

التعظیم : ر یأتي ألغراٍض تفھم من سیاق الكالِم منھاوالتصغی-
و التحقیُر ،أو تقلیل حجم المصغر

و تحسینھ أو الداللة على قرب الزمان  أو المكان ، 
.أو الترحم و االستعطاف

•اإلدغام :إدخال حرٍف في حرٍف بحیُث یصیران حرفاً واحداً ، و 
كٌ الحرفان المد غمان أو لھما ساكٌن و الثاني  .متحرِّ

.}وجوٌب  جواٌز و امتناٌع {ولإلدغام ثالُث حاالٍت 
الوجوبٌ : یجب اإلدغام إذا كان الحرفان المتماثالن  -1

أو كان .."  مدَّ و عضَّ : " متجاورین في كلمة واحدة مثل 
الحرفان المتماثالن متجاورین في كلمتین ففي ھذه الحالة یكون 

قل " أو لفظاً مثل ) ت (اإلدغام كتابةً مثل سكتُّ ، أصلھا سكُت 
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" لھ 
إذا كان في أول  2-الجواز:یجوز اإلدغام في حاالت ھي : -

تتابع أو :" الماضي تاءان جاز فك اإلدغام أو تركھ مثل
. اتَّابع 

إذا كان األول متحركاً و الثاني ساكناً سكونا عارضاً -
.اشُدْد .. شد/ لم یمدْد .. كالجزِم، لم یمد 

إذا كان  یمتنع اإلدغام في حاالت كثیرٍة منھا : - 3-االمتناع:
مثل  ُدَرُر أو على وزن الحرف في االسم على وزن" فَُعُل "

حلأل مثل فَُعلَ  مثل: ُجَدْد أو على وزن فَُعلَ 
إذا كان المتماثالن في كلمة  مثل طلل. - فَُعلَ  و على وزن

.اُعُزْز بالعلم : على وزن أفعل للتعجِب مثل
:ھو تنبیھ المخاطب إلى أمر مذموم لیتركھ ،  .التحذیر

ویعرب االسم المحذر منھ مفعوال بھ لفعل محذوف 
.احذْر أو ما في معناهتقدیره

أن یكون مفردا: و من صور االسم المحذر منھ 
.و أن یكون مكرراً و أن یُذكَر معطوفا علیھ

إیا  :و یالحظ أن للمحذر منھ تركیبا خاصا یذكر فیھ بعد * 
إیاكم و االستعالء على اآلخرین: مثل 

:ھو تنبیھ المخاطِب إلى أمر ٍ محموٍد لیلزمھ ، أو  •اإلغراء
ومن صور اإلغراء أن یأتي مفردا وفعلھ یكون . یفعلھُ 

محذوفا جوازا، او أن یأتي مكررا أو معطوفا وفعلھ یكون 
والمغرى بھ یعرب مفعوال بھ منصوبا لفعل . محذوفا وجوبا

..).اطلب-الزم( محذوف یقدر بحسب مقتضى الحال
: یُستَعمُل أسلوُب اإلغراِء في حاالٍت كثیرٍة منھا -

.الترغیُب –األمُر –النُّصُح –التوجیھ * 

•المدح و الذم:
2--أفعال المدح و الذم : ھي أفعال جامدة كنعم , بئس , 

.الحبذا, حبذا 
"        بئس"تعد من صیغ المدح و " حبذا"و " نعم"تعد 
من صیغ الذم، وھي أفعال جامدة ال یأتي " ال حبذا"و 

.منھا المضارع أو االمر
اسما ظاھرا،: فاعل صیغ المدح أو الذم یأتي

.أو یأتي جملة موصولة ،أو اسم اشارة
و یقع المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ مؤخرا خبره جملة 

خبرا لمبتدأ فعل المدح أو الذم مع فاعلیھا أو یعرب  
.محذوف وجوبا

•اسم التفضیل:  اسم مشتٌق من فعٍل ثالثيٍّ للداللة على أنَّ 
شیئین اشتركا في صفٍة و زاد أحدھما عن اآلخر في تلك 

).أفعَل (الصفة و یأتي على وزن 
داً من  و اإلضافة أو یأتي ) أل ( ویأتي اسم التفضیل مجرَّ

داً من  -).     أل ( ناً بـــ ولكنھ مضاف، أومقتر) أل ( مجرَّ

مبني / تامٍّ / مثبٍت / و یُصاُغ اسم التفضیل من كلِّ فعٍل ثالثي
قابٍل للتفاوت / للمعلوِم  ٍف ) / التفاضل (  متصرِّ

إذا اختلَّ شرطٌ من  ھذه الشروط ، نذكر مصدر الفعل غیِر -
المستوفي للشروط حیُث یُسبُق بكلمة  : مثل ) أشّد أو أكثر( 

من الورد"  شقائُق النعمان أشدُّ حمرةً 
.و یعرب المصدُر منھ تمییزاً 

المبالغة: ھي اسماء مشتقة من االفعال الثالثیة غالبا  •صیغ
لتدل على من یتصف اتصافا شدیدا

: أو على من یقوم بالفعل بكثرة و تأتي على أوزان خمسة ھي 
.فّعال، مفعال، فعول، فُعیل، فعُّیل

•التعجب بصیغة ما أفعلھ: التعجب تعبیر ینجزه المتكلم للتعبیر 
شخاص و األحداث و من صیغھ عن موقفھ من األشیاء و األ

:صیغة ما أفعل!
ثالثیا: ال یصاغ التعجب بھذه الصیغة إال اذا كان الفعل-

تاما، متصرفا، قابال للتفاوت ﴿المفاضلة﴾، مبنیا للمعلوم، مثبتا 
ما : مثال. غیر منفي، لیست صفتھ المشبھة على وزن أفعل 

!.یذ، أو ما أفضل أن یجتھد التلم! أفضل  اجتھاد التلمیذ

ھو اإلتیان بالمتعجب منھ مجرورا  •التعجب بصیغة افعل بھ:
. بالباء الزائدة وجوبا بعد الفعل

ویشترط في الفعل الذي یتعجب منھ مباشرة أن یكون ثالثیا، 
، لیس .قابال للتفاوتتاما، مثبتا، مبنیا للمعلوم، متصرفا

الوصف منھ على وزن أفعل، أما إذا كان الفعل غیر ثالثي أو
ناقصا أو كان الوصف منھ على  وزن أفعل، فإننا نتوصل اإلى 
تعجب منھ  بأشدد و نحوه، ونأتي بعد ذلك بمصدره صریحا أو 

!أحسن بحظ المقاومین في غزة: مؤوال مثال

النصوص: أنماط ثانیا- 
یدقق في تفاصیل موضوع بطریقة  1-النمط االخباري:

.مباشرة
:خصائصھ

غلبة ضمیر الغائب -
استعمال أدوات الربط المنطقیة المتصلة بالتفضیل 

و التقصي 
كثرة الجمل االسمیة-

كالم یجري بین شخصین أو أكثر 2-النمط الحواري:
.أو بین شخص و نفسھ

حوار داخلي، حوار خارجي:    أنواعھ
....سیاسي، اجتماعي، ثقافي:  مواضیعھ

ذكر األحداث و األقوال متتابعة بمؤثرات  3-النمط السردي:
مختلفة 

:خصائصھ
یستعمل فیھ األفعال الماضیة الدالة على الحركة بكثرة -
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یطغى علیھ األسلوب الخبري-
ضمیر المتكلم و الغائب-
األحداث والشخصیات-
......حكایة، قصة ،روایة :نوع النص -

ھو تصویر برسم العین لصورة 4-النمط الوصفي :
شخصیة أو مشھد حقیقي أو خیالي 

یصف الكاتب ( المادي ،المعنوي ،ا لوجداني-:أنواعھ 
یصف الكاتب الظواھر ( ، الموضوعي)كما یتخیلھ المشھد

)على حالتھا أو طبیعتھا 
:خصائصھ 

استخدام األفعال الماضیة و المضارعة الدالة -
على الحال و النعوت و التشبیھ

صیغة الغائب عموما و المتكلم أحیانا -
تقدیم أوصاف للموصوف دون زیادة أو نقصان-

5-النمط الحجاجي: ھو عرض فكرة أو وجھة نظر إلثبات 
.اعتمادا على أدلة  و شواھدصحتھا

:خصائصھ
أدوات الربط المنطقیة-
.و حشد الحججالبناء الفكري القائم على عرض الفكرة-

:أدوات الحجاج 
الشواھد واالدلة  و االقتباس

ایراد السبب و نتیجتھ
االستدالل المنطقي
نظرا ل  ،غیر أن : الربط المنطقي استعمال  ادوات 

.....إذن,ألن , 

النصوص: أسالیب ثالثا- 
1-األسلوب الخبري:ھو الكالم الذي یجوز عقال أن یكون 

صادقا أو كاذبا بصرف النظر عن قائلھ 
العسل یشفي كثیرا : فان قصد بھ االخبار كان حقیقیا كقولنا 

نفسیة كان من األمراض ،و إن كان القصد التعبیر عن حالة
.مجازیا و خرج إلى أغراض متنوعة

2-األسلوب اإلنشائي:ھو ما ال یحتمل التصدیق   و ال 
التكذیب فینشأ من قبل المتكلم و ھو قسمان
یكون فیھا انتظار لحصول شيء  طلبي: ا-

:أو فعل من المخاطب و ھي 
*األمر: كقول: قسم وقتك بین الدراسة و اللعب(النصح) أو 
" أغسلوا وجوھكم وأیدیكم الى المرافق" (االلزام) أشرقي

بھا من المغرب"  یا شمس( التمني) أو " فآت
الى جمال الكون (االعجاب ) أو كن ( التعجیز) أو أنظر

...و قد یحمل أغراض أخرى) االلتماس ( أخي 
:ھو طلب التوقف أو الكف عن فعل كقولھ: النھي*

صغیرا (التوبیخ)  ال تحقرن
الى رفقاء السوء (النصح)  أو ال تجلس

ان نسینا أو أخطأنا ( الدعاء )  أو : ربنا ال تؤاخذنا
. ھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل: االستفھام*

أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب یوم ألیم ؟ "  كقول :" ھل
)التشویق(

یصلح العطار ما أفسد الدھر ؟ (النفي) و ھل
عھداإلخاء یا صدیقي ؟ (العتاب) أو ھل سیسقط أو أین

اسمك ؟ (حقیقي)  ما المطر ؟ (التمني) أو
بال المخاطب أو استماعھ ھو طلب اق: النداء*

المشتكي احمد  أیھا و أدواتھ : أ , أي , یا , ھیا , وا  ....كقول :
هللا (لفت االنتباه) أو یا لك من لیل طویل (التعجب)

أو یا للعرب الفلسطینیین (االستغاثة) أو واأسفاه على وقت 
) . الندبة(ضاع سدى 

) لو,لیت (ھو طلب األمر المستحیل أو البعید التحقق : التمني*
كقول الشاعر :فلیتك تحلو والحیاة مریرة ** ولیتك ترضى و 

. األنام غضاب
ب-غیر طلبي :

:ھي التي ال ینتظر فیھا من المخاطب شيء و ھي 
ھو ما نعبر بھ عن حالة نفسیة مبعثھا استعظام : التعجب-1

ما أوسع ) : ما أفعلھ ( شيء و جھل أسبابھ و لھ صیغتان ھما
): افعل بھ (رحمة هللا و

اذا **** أكرم بقوم رسول هللا قائدھم : قال حسان بن ثابت
تفرقت األھواء و الشیع                     

, سبحان هللا , یا لھ , یا لك , عجیب : و صیغ سماعیة منھا 
.أبوه, درك 

) بئس(و) ساء(و) حبذا(و) نعم(، ویكونان بـ المدح والذمـ2
)وبئست المرأة ھند(و) نعم الرجل زید: (، نحو)الحبذا(و
أم ) وھبت(و) بعت: (، سواء كانت بلفظ الماضي، نحوالعقودـ3

)عبدي حرّ : (بغیره، نحو
).تا(و) وهللا: (بالواو أو بغیرھا، نحو، سواء كان القََسمـ4
فعسى : (نحو) اخلولق(و) حرى(و) عسى(، ویأتي بـ الرجاءـ5

).هللا أن یأتي بالفتح

البدیعیة: المحسنات رابعا- 
اللفظیة  ومعنویة  تتمثل في الطباق و المقابلة المعنویة ولفظیة 

.تتمثل في الجناس والسجع  
.و ضده في معنى واحد أن یتقابل اللفظ: الطباق-1

:أنواعھ
: الجمع بین الكلمة ونفیھا مثل كتب ضدھا ال  طباق السلب

.....وعد ضدھا لم یعد , یكتب 
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: الجمع بین الكلمة وعكسھا :مثل خرج  طباق االیجاب -
..ضدھا دخل

:أثره في المعنى
ففي المعنى یكشف عن خبایا الكلمة : للطباق أثر مزدوج-

و في . )  باألضداد تتعارف المعاني (و یدعمھا بعكسھا 
.الشكل یزید األسلوب جماال

مالحظة:
الطباق في الشعر ھو تواجد اللفظتین في نفس البیت 

أقام **** یم           و خیر الناس ذو حسب قد: الشعري
لنفسھ حسبا جدیدا

2-المقابلة:ھي التوسع في الطباق من ضد  واحد إلى اثنین 
أو أكثر حتى تكون جملة ضد جملة مثل العلم نور

والجھل ظالم ،
فوق الھامات ظھر األبرار

و تحت العجاز اخفى الفجار****
: تؤكد المقابلة المعنى و تعطي األسلوب  أثرھا في المعنى

.عذوبة و وقعا طیبا 
: ھو اتفاق لفظتین في النطق  3-الجناس

.و اختالفھما في المعنى 
:أنواعھ 

ما اتفقت فیھ اللفظتان في :نوع الحروف -تام :
صلیت المغرب بالمغرب:وعددھا و ترتیبھا و شكلھا 

یقیني هللا یقیني
: ما اختلفت فیھ اللفظتان إما في نوع الحروف  -ناقص

ةدخلت مكانا واسع البقع:أو عددھا أو ترتیبھا أو شكلھا 
.نظیف الرقعة

یضفي الجناس على التعبیر خفة و تأثیر أثره:
–السجع: ھو توافق أواخر الجمل في الحرف األخیر  4

و ما قبلھ و ال یكون اال في النثر 
صلة  وفي  الشعر التصریع ویسمى في القرآن الفا

والدماء الزكیات الماحقات والترصیع :قسما بالنازالت
الخافقات.... و البنود الالمعات الطاھرات

البیانیة: - الصور خامسا
1-التشبیھ:ھو الربط بین شیئین ارتبطا في صفة واحدة أو 

.أكثر
:المشبھ و المشبھ بھ و وجھ الشبھ واألداة وھي  أركانھ

مثل وكأن و یشبھ و یماثل و یضارعالكاف و 
اقسامھ:

العلم صید: ما حذف فیھ األداة و وجھ الشبھ : البلیغ
الجمال الحدیقة جنة في:ما حذف فیھ األداة : المؤكد

ما ذكرت فیھ االداة وبقي وجھ الشبھ محذوفا : المرسل

.الشباب كالشعلة: مثل
الخیل كالصدیق: ما حذف فیھ وجھ الشبھ : المجمل
العالم كالبحر في العطاء: ما ذكر فیھ وجھ الشبھ:المفصل

تشبیھا تـــاما:فیھ كل االركان فیسمىاما التشبیھ الذي تذكر
.الذھب كالشمس صفرة: مثال

تشبیھ صورة متعددة المظاھر ): صورة بصورة(التمثیلي
ثار قلبي غضبا كما تثور : بصورة أخرى أو مشھد بمشھد 

األمواج في البحار
أثره

تبیین الحالة المراد تقریرھا إما تزیین المشبھ
.وة و وضوحا أو تقبیحھ لزیادة المعنى ق

-االستعارة:تشبیھ بلیغ  حذف أحد طرفیھ مشبھ
.أو المشبھ بھ

أنواعھا:1-االستعارة المكنیة : تشبیھ بلیغ حذف فیھ المشبھ بھ 
أحسن الى الناس تستعبد قلوبھم: 
جاء : تشبیھ بلیغ حذف فیھ المشبھ : االستعارة التصریحیة -2

البحر فأثرى الملتقى بعلمھ
أثرھا:
االستعارة من المعاني الى المحسوساتتنقل 

.أو العكس فتقرب البعید و تفسر الغامض

3-الكنایة:ھي لفظ نقصد من ورائھ أمرا یوازیھ وتشمل 
.معنى قریب و معنى بعید: معنیین

داللة على طول :تلمیذ لسانھ طویل فالمعنى القریب : مثال
داللة على ثرثرتھ: لسانھ و المعنى البعید

أثرھا:
تشوق الكنایة لمعرفة خبایاھا ثم تنقل الى الواقع فتقرب من 

الحقیقة

4-المجاز المرسل: ھو استعمال اللفظ  في غیر معناه االصلي 
ینزل لكم من السماء رزقا ویقوم على أساس عالقات : مثال

:عقلیة وأھمھا
مثل:(جعلوا أصابعھم في آذانھم …)  الكلیة: -1

الفتاة للزواج 2-الجزئیة:مثل: طلب فالن ید
3-المكانیة:مثل: جاھدت الجزائر ضد االستعمار 

اعتبار ما كان: مثل : أكلت قمحا -4
اعتبارما سیكون:مثل:(وال یلدوا إال فاجرا كفارا ) -5

:مثل :رعت الماشیة الغیث. 6-السببیة
مثل :(وأنزل لكم من السماء رزقا ) - المسببیة 7
8-الحالیة:مثل:(في رحمة هللا ھم فیھا خالدون ) 

یعتمد في تحدید عالقة المجاز على المذكور في الكالم ،فإذا *
ذكر الجزء فھي جزئیة وإذا ذكر الكل وقصد الجزء فعالقتھا 

...الكلیة 
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سادسا- الشعر:
:مصطلحات عروضیة

النص الشعري الذي زاد عدد أبیاتھ عن سبعة القصیدة :
المقطوعة : النص الشعري الذي ال یتعدى السبع أبیات

الوحدة األساسیة للقصیدة و یتكون من : شطرین  البیت :
و ینقسم الى حشو و عروض) الصدر (

.              و ینقسم الى حشو و ضرب ) العجز ( و 
تحدد باتخاذ آخر  آخر مقطع صوتي من العجز القافیة :

: ساكن مع الساكن الذي قبلھ مسبوقا بالمتحرك الذي قبلھ 
/0/0

المتحرك األخیر من عجز البیت و تنسب الیھ  الروي :
میمیة  , نونیة : القصیدة 

:البحور العربیة المقررة •
فعولن  مفاعیلن فعولن  مفاعیلن الطویل :

: مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن البسیط
الكامل :  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن

: مفاعلتن مفاعلتن فعولن الوافر
التغییرات التي تطرأ على التفعیالت:

فعول                                           : فعولن 
مفاعلن: مفاعیلن 

ال تغییر                       : مفاعلتن و متفاعلن 
مستعلن                         / متفعلن : مستفعلن 

قواعد الكتابة العروضیة:
.كل ما ینطق یكتب و ما ال ینطق یحذف-
)الحرف األول ساكن و الثاني متحرك(فك االدغام -

.اضافة نون التنوین في آخر الكلمة المنونة 
.ھاذا:ھذا : كتابة األلف التي ننطق بھا و ال نكتبھا -
االشباع و ھو اضافة واو للمضموم و ألف للمفتوح و -

یاء للمجرور في ا خر الصدر و العجز 
.ْسمع: اسمع : حذف ھمزة الوصل -
.حذف األلف اذا جاء بعدھا ساكن -
.حذف أحد الساكنین عند التقائھما-
الشمسیة وحذف األلف  )ال (حذف األلف والالم في -

أحمد نبق: من إعداد األستاذ  .القمریة )ال (في
بالتوفيق
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