
   ) (                                                                :   

I-والصرف النحو :قواعد
التقديري .1 واإلعراب اللفظي  :اإلعراب

اإلعراب* تغير:تعريف الكلماتحركات هو أواخر
تقديرا أو لفظا عليها الداخلة العوامل اختالف .بسبب

النصب:أنواعه*  فيه(الرفع، األسماءمايشترك من كل
الجر)واألفعال باألسماء(، الجزم)يختص يختص(،
).باألفعال

اللفظي-أ الحر:اإلعراب ظهور فيهو اإلعرابية كات
الكلمات .أواخر

مثل- المرفوع، آخر في وزهق(الضمة الحقُّ جاء وقل
عنها)الباطُل ينوب أوما الخمسة،: ، األسماء في كالواو

النون وثبوت المثنى، في واأللف السالم، المذكر وجمع
الخمسة األفعال .في

المنصوب- آخر في كان(مثل: الفتحة الباطَل إن
عنها)قاًوزه ينوب أوما المؤنثك: ، جمع في الكسرة

و المثنىالسالم، في والياء الخمسة، األسماء في األلف
الخمسة األفعال في النون وحذف السالم، المذكر .وجمع

المجرور- آخر في صادق(مثل: الكسرة كان إنّه
عنها)الوعد ينوب أوما الممنو: ، في منكالفتحة ع

وجمع والمثنى الخمسة األسماء في والياء الصرف،
السالم .المذكر

المجزوم- آخر في يولد(مثل: السكون ولم يلد أو)لم ،
عنه ينوب الخمسة،: ما األفعال في النون كحذف

اآلخر المعتلة األفعال في العلة حرف .وحذف
التقديري-ب الحركات:اإلعراب ظهور عدم هو

أاإلعرابية أوالثقل،في التعذر، بسبب الكلمات، واخر
.أوالمناسبة

المقصورة- باأللف،: األسماء المنتهية األسماء وهي
الحركاتفيهاتقدر والجرجميع والنصب الرفع في

مثللتعذرل العصا(، حملت الفتى، مررتجاء ،
.)بالرحى

المنقوصة- بالياء،: األسماء المنتهية األسماء وهي
والجروالكسرةالضمةفيهاتقدر الرفع حالتي ،لثقللفي
القاضي،(مثل بالساعيجاء النّصب)مررت في وأما ،

الفتحة مثللخفتهافتظهر ،)اعيالد .)رأيت
المتكلّم- ياء إلى المضافة جميعفيهاتقدر: األسماء

والجرالحركات والنصب الرفع حالة ،للمناسبةفي
عم(مثل بغالمجاء مررت أخي، رأيت ).يي،
ال* حركة:بناءتعريف الكلمات أواخر لزوم واحدةهو

محليا فيها اإلعراب ويكون اإلعراب، أحوال جميع .في
مبنية،:ملحوظة الحروف مبنية،جميع كلها الضمائر

مبنية كلها الموصولة اللّ(األسماء واللّيذباستثناء ،)نتين
كلّ االستفهام مبنية،أسماء مبنيها كلها الشرط ة،أسماء
كلّ اإلشارة مبنيةأسماء وهاتي(ها هذين أسماء،)نباستثناء

كلّ مبنية،األفعال أفعالها مبنية، كلّها الماضية األفعال
كلّ نوناألمر به اتصلت إذا المضارع الفعل مبنية، ها

التوكيد أونون مبنياالنسوة .يكون

اآلخر .2 المعتّل  :إعراب

باألهو:تعريفه*  المختوم المضارع أوالواوالفعل لف
.الياءأو
باأللف- اآلخر المعتل الضمةفيهتقدر: المضارع

والنصبوالفتحة الرفع حالتي مثللتعذّرلفي يسعى(،
بالنجاح إال التلميذ يرضى لن المجد، لبلوغ ).التلميذ

أو- بالواو اآلخر المعتل فيهتقدر: الياءالمضارع
للثقلالضمة الرفع حالة مثلفي و(، الطير ،)يغنّييشدو

الفتحة النصبوأما حالة مثللخفتهافتظهرفي لن(،
يرجو لن ،يرمي.(

المعتّل- أواآلخرالمضارع أوالواو : الياءباأللف
مثلمنهتحذف الجزم، حالة في العلّة حروف لم(جميع

يرمِ لم ،يدع لم ).ينَأ،

الجر .3  :حروف

الجر-أ حروف :أقسام
أصلية) 1 جر م:حروف إلى يستغنى،علقتتحتاج وال

و المعنى في مثلعنها بالقلم(اإلعراب .)كتبت
زائدة)2 جر متعلق: حروف إلى تحتاج وال،ال

عنها اليستغنى في،معنىفي عنها االستغناء ويمكن
التأكيد(اإلعراب شهيدا(لمث) فائدتها باهللا .)كفى
تزاد:ملحوظة التي الباء،(:هيالحروف الكاف،من،

)الالم
شبحر) 3 جر تحتاج: زائدةباليةوف الو،متعلقإلىال

عنه مثوالمعنًلفظاايستغنى تلدهأخٍبر(لى لم لك
كأم(.

الشبيةوالحر:ملحوظة ،عدا،بر(: هيبالزائدةف
حاشخال لعّلوالل،ا، ،(.
الجر-ب حروف :معاني
1–من:

األصلي : معناها
الغايةا بعبدهسبحا(مثل:المكانيةبتداء أسرى الذي ليالن

األقصى المسجد إلى الحرام المسجد أو)من الغاية،
أوِلُأمسجدلََ(مثل:الزمانية من التقوى على يومسس

فيهأحقُّ تقوم .)أن
الفرعية : معانيها

مالك(مثل:التبعيض من حتى(،)أنفق البر تنالوا لن
تحب مما ).ونتنفقوا

الرع(مثل:المقابلة من نحن األول؟أين .)يل
بالحياة(مثل:البدل اآلخرةأرضيتم من .)؟الدنيا

أغرقوامم(مثل: لسببيةا خطيئاتهم بسببها)ا أي ،.
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:إلى–2
األصلي :معناها

المكانية الغاية بعبده(مثل: انتهاء أسرى الذي سبحان
المسج من األقصىليال المسجد إلى الحرام ،)د

الجمعةفم(مثل:الزمانيةأو من الجمعةطرنا ) إلى
أتم(،الحديث الليِلثم إلى الصيام .)وا

الفرعية : معانيها
ليالتب أوين تفضيل اسم بعد مجرورها : تعجبفاعلية
أحب(مثل نفسيما إلى عليهالنبي(،)!الكرم اهللا صلى
أجمعينإليأحبوسلم الناس ومن نفسي أحب) من أي
.عندي

3–عن:
األصلي :معناها

البلد(مثل: ةالمجاوز عن .)سافرت
الفرعيةمع :انيها

طبق(مثل: )بعد(بمعنىالبعدية عن طبقا أي،)لتركبن
حال بعد .حاال

شيئا(مثل: البدل نفس عن نفس .)التجزي
الهوىو(مثل:)الباء(بمعنى عن ينطق به) ما .أي

:على–4
األصلي :معناها

حقيقةاال ظهورهلتستو(مثل: ستعالء على : زامجاأو،)وا
أخيكفض(مثل على .)لتك

الفرعية : معانيها
هداكمو(مثل: التعليل ما على اهللا .)لتكبروا

علىوإن(مثل: المصاحبة للناس مغفرة لذو ربك
.)ظلمهم

يجتهد(مثل:ستدراكاال أنه على الجزاء هذا يستحق ال
.)لبلوغه

:في–5
أوال المكانية حقيقةظرفية الروغُ(مثل:الزمانية فيلبت م

بضع في سيغلبون غلبهم بعد من وهم األرض أدنى
اهللا(مثل:مجازاأو،)سنين رحمة في الجنة .)أصحاب

الفرعية :معانيها
النخلنَّبلِّصُأل: (االستعالء جذوع في .)كم
جرار(:المصاحبة جيش في القائد .)خرج

ا: (تعليلال الناردخلت هرةمرأة .)في
6–رشب:ب جر حرف بالزائدوهي .يه

األصلي :معناها
مقالحاٍلبر(مثل:التقليل من ر(،)أفصح مولودبأال

أب له أبوانِوذي–وليس يلده لم عيسى) ولد يقصد
عليهماو .السالمآدم
الفرعيةم :عانيها

عاريةٌكاسيةبّر(مثل:التكثير الدنيا يومفي
إالَّصائمٍبر(،)القيامة صيامه في له الجوعليس

.)العطشو
:ملحوظة

تحذف- مثلويبقى) بر(قد الواو، بعد وليٍل(عملها
سدوله أرخى البحر الهموم-كموج بأنواع علي

.)ليبتلي
لحقت- عملها) ما) (رب(إذا يبطل .الكافّة

إعراب :نموذج
ببالزائد: ر شبيه جر .حرف

وعال: كاسية برب لفظا مجرور محال، مرفوع مةمبتدأ
الظاهرة الكسرة . جره

:  الكاف–7
األصلي :معناها

كمشكاةُلثَم(مثل:التشبيه مصباحنوره .)فيها
:الفرعيةمعانيها
مثلهم(مثل،اإلعرابفيأيلفظاً،الزائدةُهيو:التوكيد

نارا استوقد الذي .)كمثل
:  مالالَّ–8

األصلي :معناها
و(مثل: الملكية السموات ملك وشبهه)األرضهللا ا،

اختصاصاتو للدابة(مثل:سمى أو)السرج :استحقاقا،
العالمينالح(مثل رب هللا .)مد

الفرعية :معانيها
أحسن(مثل: التبليغ هي التي يقولوا لعبادي .)قل
يريدفعاٌل(مثل: التقوية .)لما

ومكسورةًالمستغاث،معمفتوحةًوتُستعمُل: االستغاثة
معستغاثالملَ(ثلم،له ِليا المريضلطبيب يا(،)!هذا

كرلَخاِلدِلب!(.
المتعجبنداءفي)يا(بعدمفتوحةًوتُستعمُل: التعجب
: الشاعرقولومنه،)!لماءلَيا(،)!لَلفرحِيا(مثلمنه،

شُدتْالْفَتْلمغارِبِكُلِّ-نُجومهكأن! لَيٍلمنلَكفَيا(
درهِهللا(مثل،مكسورةالنداءغيرفيُلوتُستعم،)بِيذْبِل
.)!باألممِالجهُليفعُلماِهللا(،)!رجالً
الشمسأق( مثل: البعدية لدلوك الصالة بعده) م .أي

لألذقان(مثل:االستعالء األذقان) ويخرون على .أي
وبعذِّيِل(مثل: التعليل المنافقين .)المنافقاتاهللا
الصيالعاقبة آل(لمث: ورةروتسمى فرعونفالتقطه

عدو لهم .)وحزنًااليكون
:  الباء–9

األصلي :معناها
الحقيقي باللِّ(مثل:اإللصاق :المجازيأو،)صِأمسكت

بالديار(مثل .)مررت



   ) (                                                                :   

الفرعية :معانيها
بنورهم(مثل: التعدية اهللا أذهبه) ذهب .أي

الخير(مثل: مسالقَ ألفعلن العظيم .)باهللا
بالقلم( ثلم:االستعانة بالسيارة(،)كتبت ).سافرت
التعويضالمقابلة اشترواأو(مثل: وتسمى الذين لئك

بالهدى .)الضاللة
بدينار(مثل: التسوية الثوب ).هذا
الجوع)بالجوعِماتَ(مثل:والتَّعليُلالسببيةُ بسبب أي ،.

للتوكيد بمنان(مثل: زائدة أعطى إذا الكريم .)ليس
إعراب :نموذج

زائدح: الباء جر .رف
بالباء: منانِ لفظا مجرور محال، منصوب ليس خبر

الظاهرة الكسرة جره .وعالمة
10–ىتَّح:

المكانيةمعناها الغاية السمكةَ(مثل: انتهاء ىحتَّأكلت
أوالزمانية)رأسها مطلعِ(مثل:، حتى هي .)الفجرسالم
للتعليلوقد تنجححتَّذاكر(مثل: تكون .)ى
بالزائدوهي:لوال–11 شبيه جر .حرف

آخرلوجودشيءمتناعامعناه بعينيهاتْمأو(لمث:شيء
الهودج أح-من لم العام ذا في لوالكو)جِج تجر، ال
الضمير لواله(لمث،إال لوالك، ...).لوالي،

و–12/13 :منذمذ
الزمانية الغاية الزمان:ابتداء كان ،ماضياإذا

أسبوع(مثل منذ .)مارأيته
حاضرا: رفيةالظ الزمان كان منذ(مثل،إذا رأيته ما

يومنا) يومنا في .أي
:كي-14

التعليل أشياء: معناها ثالثة أحد إال تجر : وال
ِل(مثل: اإلستفهامية) ما( .1 أي تتعلم؟ مكيم
 .)تتعلم؟

صلتها) ما( .2 مع لم(مثل: المصدرية أنت إذا
فإنّما فضر وينفع-تنفع يضر كيما الفتى  .)يراد

صلتها) نَأ( .3 مع المضمرة : المصدرية
الفهمأحس(مثل تحسن كي السكوت كي: ومعناه) ن
 .الفهمتحسنأن

والواو–15/16  :التاء

أتا(مثل:  القسم ألكيدن .)الطارقوالسماءو(،)صنامكمهللا
حروفُأإن:حاشاووعداخال–17/18/19 عربت
الطالب(مثل:االستثناءومعناها.جر واححضر ،دخال
 ...واحد واحد... ،عدا  .)حاشا

بالزائد،:لعّل-20 شبيه جر حرف وهي عقيل، لغة في
الترجي .ومعناه

جهرة(مثل الصوت وارفع أخرى ادع أبي–فقلت لعّل
قريب منك ).المغوار

العطف .4 :حروف
العطف)أ حروف : أقسام

1(         

) :   (. 

2(         

 ) :  (. 

3(         :

العطفمعاني)  .) (    :حروف

1 - :   

   : )  (  

     .  

2 - :   

  :)  (  

 :     .  

3 - :   

  :)   (  

 :    . 

4 - :        

         

    . 

:         

    )   

    (  

     : )  

  -    (  

)   ()   

.( 

5 - :  

 :)  (      

 . 
العل(مثل: اإلباحةوتسمىالتسوية ماءجالس

المتعاطفينوذلك)هادالزأو بين الجمع أمكن .إذا
عنو:)بل(بمعنىاإلضراب بالحكم العدول هو

المعطوف إلى عليه مثلالمعطوف إلىو(، مائةأرسلناه
يزيدون أو ).ألف

أو(مثل: التقسيم أوفعل اسم .)حرفالكلمة
أواإلبهام بعد: الشك كانت خبريإذا :كالم

لب(مثل: األول يومقالوا بعض أو يوما ).ثنا
أوإنّو(مثل: الثاني ضاللإيا في أو هدى لعلى اكم
).مبين

6 - :    
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 :     )  

     (. 
التعيين االستفهام: طلب همزة بعد جاءت وتتطلبإذا

خالدأعلي(مثل،جوابا أم الدار .)؟في
األعمى(مثل:)بل(عنىبماإلضراب يستوي هل

و الظلمات تستوي هل أم هللاوالبصير جعلوا أم النور؟
.)شركاء

7 - :   

:          

)   (. 
أو: االستدراك نفي بعد وقعت سعيد(مثل،نهيإذا قام ما
خالد بل(،)بل سعيد يذهب .)خالدال

8 - : 

        :االستدراك

:  

1.    . 

2.   . 

3.       ) 

   (. 

9-:  

 :       

 : 

1.       .  

2.       )   

()   (. 

المتكلّم .5 ياء إلى  :المضاف

تُ-1 المتكلّم ياء إلى االسم أضيف جميعإذا فيه قدر
المحل،الحركات اشتغال ظهورها من المانع أن على

المتكلّمبال لياء المناسبة التيحركةالهيالكسرة(حركة
الياء دروس(مثل،)تناسب فيه أراجع كتابي ،)يهذا

يلي ما :باستثناء
مقصورا-2 اسما المتكلّم ياء إلى المضاف كان أوإذا ،

أو أومثنى، سالمامنقوصا، مذكر امنصوب(جمع
إسكان)اأومجرور وجب المتكلّم، ياء وفتح فإن ،آخره

أدغم ياء آخره المتكلّم،تكان ياء لتحم(مثلفي
عصايبيدي(،)يداي هو(،)هاتان الكبير أخي

راعي(،)يبمصرخ أنتم ).ما
أ-3 ياءإذا إلى المرفوع السالم المذكر جمع ضيف

المتكلّم، ياء في وأدغمت ،ياء واوه قلبت المتكلّم،
هم؟(مثل خرجِيم أصله)!أو حذفت) مخرجوني( :ا، ثم

بعد قلبت) يمخرجو(:فأصبحتاإلضافةالنون تم
يا فأصبحتءالواو المتكلّم ياء في : وأدغمت

)مخرجِي.(

:ملحوظة
اليعرب بالحركات للتعذر،مالمقصور ويعربقدرة

الواجبالمنقوص السكون بسبب المقدرة بالحركات
اإلدغام السالمأما،ألجل المذكر وجمع يعربانفالمثنى

السالم المذكر وجمع المثنى لإعراب لو إلىكما يضافا م
المتكلّم .ياء

الوقاية .6  :نون

من:تعريفها*  الفعل تقي التي النون هي
باالسم(الكسر .)أوالتشبه

:مواطنها* 
مفعولقبل- نصب محّل في تعرب التي المتكلّم ياء

مثل تأديبي(به، فأحسن ربي ).أدبني
-إن اسم نصب محّل في تعرب التي المتكلّم ياء قبل

أخواتها إحدى مثلأو العالمين(، رب اهللا أنا ).إنّني
اسم- جر محّل في تعرب التي المتكلّم ياء قبل

مثل عنّي(مجرور، رضاك ت)أرجو ال وهذه إالّ، تصل
هما إليه،: بحرفين مضاف جر محل أوفي ،نوع نم

قطني(مثل ).لدنّي،
:إعرابها*

الوقاية من: نون له محّل ال الكسر على مبني حرف
.اإلعراب

إذن .7 إذا، حينئذإذ، ،: 

 :إذْ -1

 :ظرفية
محل- في السكون على مبني الماضي للزمان ظرف

مثل الظرفية، على البحر(نصب بكم فرقنا .)وإذ
به،- مفعول نصب محل في السكون على مبني ظرف

فكثّركم(مثل قليال كنتم إذ  .)واذكروا
من- بدل نصب محل في السكون على مبني ظرف

مثل به، من(المفعول انتبذت إذ مريم الكتاب في واذكر
شرقيا مكانا  .)أهلها

الماضيظرف- محلللزمان في السكون على مبني
إليهجر مثلمضاف بنصر(، المؤمنون يفرح يومئذ
أصلها)اهللا فارسا: ، الروم تغلب إذ حينئذ،يوم ومثلها ،

...عندئذ،
فجاءة: فجائية لهحرف محل اإلعرابال تقـعمن
جمل بـبعد مبدوءة بينابينما"ة مثل"أو نحـن(، بينمـا

اهللا رسول عند شـديدجلوس رجـل علينا طلع إذ
الثياب  .)بياض

ال: تعليلية تعليل لـهحرف اإلعـراب،محل مـن
نجح(مثل إذ صديقي .)هنّّأت

: إذَا -2
      :  
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: )إذن(اًإذ -3
     :  :  

1 -      . 
2 -         ) (

   . 
3 -      .  
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 :حينئذ -4

آخرو ظرف إلى المضافة الظرفية إذ سبق–هي كما
العوض،- بتنوين عنها وعوض بعدها الجملة حذفت

تنظرون(مثل حينئذ أصلها)وأنتم بلغتحينوأنتم(، إذْ
تنظرون الحلقوم عندئذ،: ومثلها،)الروح ساعتئذ،

...يومئذ

الجمل .8  إعـــــــــراب

اإلعراب -1 من محل لها التي  :الجمل

ج كل مثلههي وتعرب بمفرد تأويلها يمكن :منها،ملة
خبرا-1 الواقعة كانمبتدإعن الجملة أوعن ،

وأخواتها إن أو رائحتها(مثل: وأخواتها، الزهرة
طيبة(،)طيبة رائحتها الزهرة الزهرة(،)كانت إن

طيبة ).رائحتها
نعتا-2 الواقعة المدينة(مثل: الجملة أقصى من وجاء

يسعى ).رجل

حاالال-3 الواقعة عشاءوجاؤ(مثل: جملة أباهم وا
مسرورون(،)يبكون وهم التالميذ ).خرج
بعد:ملحوظة والجمل صفات، النكرات بعد الجمل

أحوال .المعارف
به-4 مفعوال الواقعة اهللا: قال(مثل: الجملة عبد ).إنّي
إليه-5 مضافا الواقعة ينفع(مثل: الجملة يوم هذا

صدقهم ).الصادقين
أو-6 بالفاء مقترنة جازم لشرط جوابا الواقعة الجملة

الفجائية له(مثل: إذا هادي فال اهللا يضلل وإن(،)من
يقنطون هم إذا أيديهم قدمت بما سيئة ).تصبهم

الفاعل-7 عن نائبا الواقعة العلم(مثل: الجملة أن علم
الناس لكّل ).نافع

اإلعراب-8 من محل لها لجملة التابعة : الجملة
وينفع(مثل يمتّع ).االجتهاد

التي -2 اإلعرابالجمل من لها محل  :ال

يمك ال التي الجمل بمفرد،هي تأويلها :منهان
االبتدائية-1 االختراع(مثل: الجملة أم ).الحاجة
التفسيرية-2 ألق(مثل: الجملة أن موسى إلى وأوحينا

).عصاك
االستئنافي-3 إن(مثل: ةالجملة قولهم، يحزنك العزةوال

جميعا ).هللا
االعتراضية-4 لقسم(مثل: الجملة تعلمون-وإنّه -لو

).عظيم
للقسم-5 جوابا الواقعة لب(مثل: الجملة إنّك راواهللا

).بوالديك
صلة-6 الواقعة الذي(مثل: موصوللالجملة هذا

وطأته البطحاء ).والحرملوالحيعرفهوالبيت-تعرف
جو-7 الواقعة جوابلاابالجملة أو جازم، غير اشرط
جازمل الفجائيةغيرشرط إذا أو بالفاء لو(مثل: مقترنة

لنجحت ينجح(،)عملت يعمل ).من
اإلعراب-8 من لها محّل ال لجملة التابعة : الجملة

زمالءه(مثل وسبق نجح الطالب اجتهد ).إذا

وأنواعه .9  :الخبر

م-)أ االسمية الجملة ويتتكون والخبر، المبتدإ كونانن
ناسخمرفوعي يسبقهما لم إذا وأخواتها(ن إن ،)كان،

يكمل الذي المسند هو والخبر إليه، المسند هو المبتدأ
مثل المبتدإ، مع محبوب(المعنى ).الصادق

أنواع-)ب ثالثة :الخبر

  )    ( ) 
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10.    :  
:تعريفهما-أ

إليه- عليه: المسند المحكوم المخبرهو أو عنه،،
ونائبه والفاعل، خبر، له الذي ...كالمبتدإ

به- المحكوم هو واسم،المسند التام، والفعل كالخبر،
الفعلالف عن النائب والمصدر النواسخ، وأخبار .عل،
ظالم(:أمثلة-ب والجهل نور الولد(،)العلم استُقبل(،)قام

العقيقُ(،)الجنود ).هيهات
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12.     :  
نوع على الجملة وفضلةأجزاء عمدة :ين

كالمبتدإ:العمدة* األساسية األركان بها المقصود
الجملة في والفاعل والفعل االسمية، الجملة في والخبر

.الفعلية
بعد:الفضلة- يأتي الذي العنصر وهي العمدة ضد

أركانها واستيفاء الجملة . تمام
أمثلة يليالفضلةمن :ما

به* عليه:المفعول يقع الذي المنصوب االسم هو
مثل الدرس(الفعل، ).فهمت

المطلق- أو:المفعول لعامله مؤكّد فضلة مصدر هو
مثل لعدده، أو لنوعه باهرا(مبين نجاحا التلميذ ).نجح

ألجله- لحدث:المفعول معلل فضلة مصدر كّل هو
الزما في له مثلمشارك والفعل، الرياضة(ن أمارس

لصحتي ).حفظا
فيه- زمان:المفعول على يدّل منصوب فضلة اسم هو

معنى ويتضمن الفعل، حدوث مكان ،)في(أو
صباحاُ(مثل السفر ). ُأفضل
معه- بواو:المفعول مسبوق فضلة منصوب اسم هو

كاسم العمل في يشبهه ما أو بفعل مسبوقة المعية تفيد
وا االفعل والطريقَ(مثل،...لفاعلسم سائر ،)الرجل

والجيشَ( األمير ).جاء
شرحها:(الحال- ).سبق
شرحه:(التمييز- ).سبق
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16.     : 

القليلىعليصدقالذىهو:اإلفرادىالجنساسم-1
غيرمن) الذهنيةالحقيقةمن: يأ(الماهيةمنوالكثير
.)ماءدم،ضوء،هواء،(مثل. الكثرةأوللقلةاعتبار

2-الجنسِاسمما:الجمعينداالًّالجمعمعنىتَضم
مفردهو. الجنسعلى وبين بينه ياءأوبالتاءيميز
،ظلوحنْوتَمروبطّيخوسفرجلتُفّاح(مثل،النسبة

،)وحنظلةٌوتمرةوبطّيخةوسفرجلةتفاحة:ومفردها
عربي: فردهامو،دويهووروموتركعرب(ومثل

وتركيوروميويهودي(.

17.      : 

*        
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-   :     ) 

        .(...  

*          

         

         

         

.  
ألنّ*  االسم بهذا الوصل همزة إلىسميت بها يتوصل ها

بالساكن .النّطق

18.    : 

:لو -1

المتناع*  امتناع حرف(حرف امتنـاعأي علـى يدل
الجواب المتناع حرف):الشرط جازم،شرطوهو غير

السكون على ينو،مبني ما أو االسم على عنـيدخل هب
الضم مثلمن المنفصلة، أن(ائر محمـدلو بنت فاطمة

يدها لقطعت أو)سرقت جازم، غير شرط يفيدحرف ال
بل بشيءيفيداالمتناع شيء مثلتعلق الحـر(، يشتد لو

البحر في لالصطياف أذهب الصيف .)في
تمني* الجواب،حرف يشترط فـي(لمثال أنجـح لو

مثل)البكالوريا الجواب، بعده يذكر وقد أ(، كرةفلو لنا ن
المؤمنين من فنكون.(

مصدري*  ماغالبايقع: حرف أو ،يود ،ود الفعل بعد
عنه مثلينوب من(، يفتدي لو المجرم يومئذيود عذاب

الكالم،)...ببنيه االفتداء: تقدير المجرم يود. 

عرض*  بلين: حرف بطلب منصوب جواب أنلها
بعد وجوبا مثلالمضمرة فتـنجحلو(الفاء، أو،)تجتهد

تحضيض بشدة: حرف مثلطلب تتكلّ(، بهدوءلو  .)م

وصل*  التقليلحرف منا(مثل:يفيد خاتما ولو لتمس
أي)حديد خاتما: ، الملتمس كان .ولو

:لوال -2
لوجود امتناع مبنـي:حرف الشرط معنى يتضمن

ا مثعلى االسم، على يدخل عندما المشقة(للسكون لوال
الناس قتال-كلهمساد واإلقدام يفقر  ).الجود

محذوف خبره مبتدأ لوال بعد الذي االسم وجوباويعرب
كائن(هتقدير أو  .)موجود
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تحضيض المضـارع: حرف الفعـل على ،يدخل
درس(مثل تراجع ).كلوال

عرض المضـارع: حرف الفعـل علـى ،يدخل
اهللا(مثل تستغفر  )...لوال

توبيخ للمخاطب:حرف قيلت إذ(مثـل،إذا ولـوال
قلتم المتكلم،)...سمعتموه قالها إذا نفسـهعـنوتنديم

ماض بعدها الفعل مثلويكون اجتهدتُ(، ).لوال
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II - :  

 -  :  

شبيانهو:التشبيه-1 غيرهاأن شاركت أشياء أو يئا
أو ملفوظة نحوها أو الكاف هي بأداة أكثر أو صفة في

.ملحوظة

التام ما:التشبيه األربعةفيهجدتوهو : أركانه
المش التشبيهالمشبه، أداة المشبه، وجه به،  .به

الشــجاعةاألســدـــكــعلي(:مثال )في
التشبيه أداة الشبه. مم وجه به

البليغ الشبههو:التشبيه ووجه األداة فيه حذفت .ما
 )أســدعلــي(:مثال

به. ممشبه 
:ملحوظة

التام المرسل= التشبيه األداة(التشبيه التشبيه+ )ذكر
الشبه(المفصل وجه .)ذكر

البليغ المؤكّد=التشبيه األداة(التشبيه التشبيه+)حذف
الشبه(المجمل وجه .)حذف

المقلوب به،مشبهاًالمشبهجعَليأنوهو:التشبيه
جعَلويههاً،بهالمشبشَبلَّمدعلىليوجودأنهوج

المشبهفيوجودهمنوأظهرأقوىالمشبهفيالشّبه
.به
:مثال

)اكََأننَاهسيشابِالْعهحبِلص–
)مشبه(

مسىتَبيسعينظُحلْفيدعبِالْو(.
به( )مشبه

البيتالبحترييصف هذا بتبسمالسحابةبرقَفي
فممدوحه تبسميرىبأنَّهليشْعرالتشبيهقلبقد،
التيالسحابةبرقمنضياءأكثرعيسىممدوحه
اللّيلطَواليتالمعاستمر.

الضمني فُ:التشبيه ما منهو فيه التشبيه خاللهم
ا فيلكالمسياق به والمشبه المشبه فيه يوضع فال ،

المعروفة التشبيه صور من .صورة
:مثال

ماما( يدركهكّل المرء –يتمنّى
)مشبه(

السفن تشتهي ال بما الرياح ).تجري
به( )مشبه

التمثيل وجهيكونالذيالمركّبالتشبيهوه:تشبيه
أومتعددمنمنتزعاًفيهالشبه شُ، ما منأكثرفيههبهو

.عنصر
:لمثا
)كأنمرؤوسناثار فوق –النّقع

1همشب

كواكبهتهاولــيٌلناوأسيافَ )ى
2به.م1به. م2مشبه

التشبيه يلي :بالغة فيما التشبيه غة بال :تتجلى



 

12 
 

   ) (                                                                :   

والمبالغة- اللفظ في خاصةاإليجاز الوصف، فيفي
و البليغ، ألنالتشبيه ودّلذلك قّل ما الكالم  .خير

الشيء- إلى المألوف الشيء من بالسامع االنتقال
له المشابه  .الطريف

والمعنوي- محسوسا، والمعقول جليا، الخفي يجعل
قريبا والبعيد  .ماديا،

تأ- ويكسبه وضوحا، المعنى فييزيد أوقع فيكون كيدا،
وأثبت  .النفس

والجالل- الجمال روعة الكالم على .يضفي

العقلي-2 والمجاز المرسل :المجاز
المرسل-أ معناها:المجاز غير في استعملت كلمة

إرادة من مانعة قرينة مع المشابهة، غير لعالقة األصلي
األصلي .المعنى

)س المشابهة العالقة كانت وسيأتيفإن استعارة مي
).شرحها

المرسل المجاز عالقات المسببية،: ومن السببية،
يكون، ما اعتبار كان، ما اعتبار الكلية، الجزئية،

الحالية ...المحلية،
أياد(:مثال سابغةله أعددها–علي وال منها )أعد

النّعمة عن الشاعر تمتدعبر التي هي ألنّها باليد
سبب اليد ألن السببية والعالقة والنّعم، بلوغبالعطايا في

أصحابها إلى .النّعم
العقلي-ب التجو:المجاز بإسنادهو اإلسناد، في ز

معناه في ما أو المصدر(الفعل أو الفاعل إلى...) كاسم
ما لهغير الظاهرهو .في

العقلي المجاز عالقات أون: ومن سببه، إلى الفعل سبة
بإزمانه، أو مصدره، للفاعلسنادأو ىلإالمبني

للمفعولا المبني بإسناد أو الإلمفعول، ...لفاعلى
جاهال(:مثال كنت ما األيام لك –ستبدي

تزود لم من باألخبار )ويأتيك
األيام الحقيقة وفي لأليام الفعل نسب تبدفقد شيئا،ال ي

األيام حوادث التوإنّما منهي كثيرا لإلنسان تبدي ي
الفعل، زمان األيام كون اإلسناد لهذا والمسوغ األشياء،

الزمانية هي .فالعالقة
المجاز :بالغة

في- المقصود المعنى خيرتأدية تصويره مع إيجاز،
باإليحاءتصوير وذلكوالخيالمفعم إلى، الشيء بنسبة

فيه ما كأقوى سببه، أو زمانه أو في-مكانه كما
المرسل من-مثالالمجاز مزيد على يدل مما ،

به .االهتمام
بين- للعالقة اختياره حسن في المتكلّم مهارة عل يدل

المجازي والمعنى األصلي .المعنى

البديعة- المبالغة على والعقلي المرسل المجاز يعتمد
خالّ وروعة جماال الكالم تكسب .بةالتي

و:االستعارة-3 اللغوي، المجاز حذفمن تشبيه هي
طرفيه دائماأحد المشابهة .وعالقتها

 :نقسماوهي

تصريحية-أ المشبهإذا:استعارة وصرح،حذف
به -فيهعيبالصارملساني(  :لامثبالمشبه

)الّدالءتُكَدرهالوبحرِي
شبه فلالشاعرهنا بالبحر المشبهعقله يذكر صرحوم
به .بالمشبه

مكنية-ب وإذا: استعارة المشبه، بهذكر المشبه حذف
لوازمه من بشيء له .ورمز

أينعتإنّي(: لامث قد رؤوسا قطافها،ألرى وحان
لصاحبها )وإنّي

به المشبه فحذف بالثمار الرؤوس شبه )الثمار(هنا
ما عوترك وهويدل  ."قطافها"،"أينعت"ليها

يلي :بالغتها فيما االستعارة بالغة :تتجلى
خيال- سعة على حيثعبراوالمتكلّمتدل فيته، برع

مستورا خفيا جعله أن حد إلى .التشبيه
واالنتقال- الوصف، في والمبالغة اللفظ في اإليجاز

الكالم يكسب مما المحسوس، إلى المجرد من بالسامع
وجماالتو وروعة وتوكيدا، .ضيحا
وإثارة- النفس إضفاءتحريك من ذلك في لما الدهشة

ال وما الجماد على والحياة .يعقلالمشاعر

بهي:الكناية-4 وأريد أطلق معلفظ معناه، الزم ه
إرادة .األصليالمعنىجواز

مجر: أي معنى عن للتعبير بمحسوس عالقةاإلتيان له د
المحسوس .بذلك

طويل(:1لمثا لسانه يكتمأي)فالن ال أو الكالم كثير
السر. 

أصابعهم(:2مثال جعلوا لهم لتغفر دعوتهم كلّما وإنّي
ثي واستغشوا آذانهم واستكبروافي وأصروا ابهم

ثيابهم"،)استكبارا اإلعراض" استغشوا صفة عن كناية
السالم عليه نوح دعوة .عن

المكنى باعتبار الكناية ألنوتنقسم أقسام، ثالثة إلى عنه
نسبة أو موصوفا، أو صفة، يكون قد عنه  .المكنى

صفة-1 عن مهوى(:مثال:كناية طويلة فالنة
العنق)القرط طويلة أنّها المقصود ،.

موصوف-2 عن عدنان(:مثال:كناية بنت تطورت
الطباعة ال)بظهور العربيةم، اللغة عدنان ببنت .قصود

نسبة-3 عن والكرم(:ثالم:كناية ثوبيك، بين المجد
برديك ولم)ملء والكرم للمجد ممدوحه نسبة يريد ،

مباشرة بذلك .يصرح
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يلي :بالغتها فيما الكناية بالغة :تتجلى
وفي- والقضية بدليلها، مصحوبة الحقيقة تصوير

برهانها .طياتها
يبهر- مما المحسوسات، صورة في المعاني تضع

الغ الشيء ويجعل ملموساالعقل واضحا .امض
أن- دون خصمه من غليله إرواء من المتكلّم تمكن

كما الرجل أدب يخدش أن ودون سبيال، عليه له يجعل
التعريض .في

عن- التعبير من المتكلّم بماالشيءتمكن القبيح
العقول وتتقبله النفوس،  .تستسيغه

 

 *    * 
  

 -  :  
الخبريةاألس*  :اليب

الخبر والكذب: تعريف الصدق يحتمل الذي الكالم هو
.لذاته

صادق إنه قائله عن يقال أن يصح الذي الكالم هو أي
قائله كان للواقع مطابقا الكالم كان فإن كاذب، أو فيه

كاذبا قائله كان للواقع مطابق غير كان وإن  .صادقا،

الخبر :أغراض
يل أن الخَبر في غَرضيناَألصُل ألحد :قَى

الخَبر-أ الحكْمهي:فَاِئدةَ المخاطَبِ تَضمنَتْهِإفَادةُ الذي
.الجملَةُ
عليه(:مثال اُهللا صلًى النبي يل،وِلدالف امع لَموس
عيوُأوح ثَالَثَ بمكةَ وَأقام اَألربعين، سن في شْرةَإِليه

ع ينَةدبالْمو .)راشْسنَةً،
الفائدة-ب هي:الزمعالم المتكلِّم أن المخاطبِ إفادة

.بالحكْمِ
مبكرالَقد(:مثال اليوم مكنَو نم )نَهضتَ

من:ملحوظة متُفْه أخرى ألغراض رالخَب يلْقَى قَد
يأتي ما منْها الضعف،سترحاماال:السياق، ِإظْهار،

التحسر ال،إظْهارفَخر،والجد السعي على ،الحثُّ
النصحا اإلنكار، التحقير، النفي، التقرير، الهجاء، لمدح،

.خإل... واإلرشاد
الخبر :)أنواعه(أضرب

التوكيد:ابتدائي-1 أدوات من خاليا .ويكون
مجتهد(: مثال ).التلميذُ

واحدة: طلبي-2 توكيد أداة .ويتضمن
مجتهد(:مثال التلميذَ إن.(

توكيد:إنكاري-3 أداة من أكثر .ويتضمن
التلميذَ(:مثال إن )مجتهدلواهللا

هي التوكيد االبتداء–القسم–أن–إن: أدوات –الم

التوكيد التنبيه–نونا الزائدة–أحرف –قد–الحروف

الشرطية–التكرار ...أما
اإلنشائية*  :األساليب

اإلنشاء ال: تعريف الذي الكالم الصدقهو يحتمل
.والكذب

إنه قائله عن يقال أن يصح ال الذي الكالم هو أي
كاذب أو فيه .صادق
قسمين إلى :وينقسم

طلبي-أ يلي:إنشاء فيما :ويتمثل

االستعالءهو:األمر هوج على الْفعل طَلَب.
صيغٍ عبَأر بالم: ِلَألمر المقرون ارعضوالْم األمر، فعُل

فعل،اَألمر نع النَّاِئب درصوالم اَألمر، فعل واسم
.اَألمر
الصالة(:1مثال الصالة(:2مثال). أقم على حي(.
ناديه(:3مثال آمنوا(:4مثال.)...فليدع الذين أيها يا

أنفسكم .)...عليكم
عن:ملحوظة اَألمر صيغ جتَخْر غرضهاقَداألصلي

تُستفادأغراضِإلى كاِإلرشَاد،ُأخْرى الكالم، سياق نم
والتَّخْيير التمني، و وااللْتماس، ،عاءوية،والدو،والتَّس

واِإلباحة ،ديدوالتَّه .التَّعجيزِ،
أدبا(:المث واكتسب شئت من ابن النصح)كن وغرضه

. واإلرشاد

وجهو: النهي علَى الْفعل عن الكَفِّ طَلَبه
.االستعالء

صيغَةٌ معواحدةُِللنَّهى ارعالمض .النَّاهية"ال" هي
النَّه:ملحوظة صيغَةُ جتَخْر الحقيقييقَد معناها نع

قَرائنأغراضإلى و السياق نم تَفَادتُس أخرى
واإلرشاد،:األحوال والتمني، وااللتماس، كالدعاء،

والتيئي التحقيروالتوبيخ، و والتهديد، .س،
الكريم(:مثال الشهر أيها عنّا تغب التمني)ال .وغرضه

منهو:االستفهام معلوماً يكُن لَم بشيء الْعلْمِ طلَب
منْها.قَبُل كثيرةٌ َأدواتٌ وهْل: وله .الْهمزةُ،

َألفاظُ:ملحوظة جتَخْر قَدنع غرضهااالستفهام
الكالمُأألغراضصلياَأل سياق من تستفَاد :خْرى

والتَّقْرير واِإلنْكَار، والتعظيم،،والتَّوبيخِ،كالنَّفْي،
والتّسوية،واالستبطاء،والتحقير ،والتَّمنِّي،والتَّعجبِ،
 .والتشويق

إماهو: التمني حصولُه، يرجى ال محبوبٍ أمرٍ طَلَب
سم هفيِلكَون مطموع غَير ممكناً لكونه وِإما تَحيالً،

هلنَي.
يتَمنى"لَيتَ" للتمنيالْموضوعواللفظُ وقد ولو،،هلب،

بالغي ِلغَرض .ولَعلَّ،
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سبيال(:مثال الرسول مع اتخذت ليتني  ).يا

َأدعوهو: النداء منَاب نَاِئبٍ فربح اِإلقْبال طَلَب.
ثمانأدو اءالنِّد و: ات و"أي"الْهمزةُ، و"يا"، و"آ"، ،"
و"َأيا"و" آي و"هيا"، ".وا"،
فأنذر(:مثال قم المدثّر أيها .)يا

النداء ىأخرأغراضإلىاألصليغرضهعنيخرج
كالزجرتستفاد القرائن، .واإلغراء،والتحسر،من
طلبي-ب غير فيما: إنشاء :يليويتمثل

صيغ الذم، صيغ المدح، صيغ الرجاء، القسم، التعجب،
.العقود

 -  :  
بألوانوهو المعاني أو األلفاظ تزيين تتعدى ال دراسة

المعنو أو اللفظي الجمال من قسمانيبديعة   .وهو

اللفظية-1 البديعية :المحسنات

فيهو: السجع الفاصلتين األخير،الحرفتوافق
فقَرهوأفضله تساوت .ما

زاد: "1مثال معي وليس ببغداد، وأنا األزاد، ".اشتهيت
ملك: " 2مثال وإذا كفى، أعان وإذا وفى، وعد إذا الحر
".عفا
تلفاً: " 3مثال ممسكا وأعط خلفاً، منفقا أعط ".اللهم

ووهو: الجناس النطق في اللفظان يتشابه أن
المعنىيخ في قسمان.تلفا وت: وهو تامام  .غير

التام-أ الو:الجناس فيه اتفق ما فيلفظهو أربعةان
و: هيأمور الحروف وشكلهانوع وترتيبها .عددها
:مثال

غير( لبثوا ما المجرمون يقسم الساعة، تقوم ويوم
 .)ساعة

التامالجناس-ب فيه:)الناقص(غير اختلف ما وهو
األمور من واحد في .ةمتقدمالاللفظان

الحديث(: مثال استماع الحديد ويأبى
شعري روائع من يكن لم .)ما

أونغم جرس ترك والجناس السجع من الغرض
.موسيقي

باسالْقُرآن:االقْت نم شَيئاً الشِّعر أو النَّثْر ينمتَض
أنَّه علَى داللة غَير نم الشريف الحديث أو الكريم

وي قَليالًمنهما، المقْتَبِس اَألثَر في رغَيي أن .جوز
  :1مثال

)مارهد نع مساِئالً فَلَستُ –رحلُوا
نَفْسيأنَا عاخبمهآثَار )علَى

بمعناها الكريم القرآن من مأخوذة المسطرة    .اللفظة

:2مثال
َأوطا( في النَّاس تُعاد الوطَنِ-نهمال غَريب يرعى قَلَّما

مبينه عيشاً شئتَ ما حس-وإذا بخُلْق النَّاس نِـخاِلق(

اهللا رسول حديث من مقتبس الثاني   .الشطر

 :التضمين

في الشاعر يدخل أن محافظاشعرهوهو لغيره شعرا
بسيط بتغيير فيه متصرفا أو غالبا، األصلي النص على

مشهوراأحيا يكن لم إن عليه التنبيه مع  .نا،

كان سواء اللفظية، المحسنات من بديعي محسن وهو
أكثر أو كامال، أوبيتا بيت، من جزءا المدخل الجزء

بيت  .من

للبيع: 1مثال عرضه حين زيد أبي غالم :قال
بيعي( عند سأنشد أنّي –على

أضاع فتى وأي ).واأضاعوني
وهو للعرجي شائع بيت من مأخوذ الثاني :الشطر

أضاعوا( فتى وأي –أضاعوني
ثغرِ وسداد كريهة ).ليوم

الشاعر: 2مثال :قال
وغضوا(   غلطوا لمعشر –أقول

وأنكروه الرشيد الشيخ من
الثناه  وطالّع جال ابن –ياو

تعرفوه العمامة يضع ). متى
وثيل بن لسحيم مشهور بيت من مأخوذ الثاني البيت

:وهو
الثنايا(  وطالّع جال ابن –أنا

تعرفوني العمامةَ أضعِ ).متى
المعنوية-2 البديعية  :المحسنات

وض: الطباق الشيء بين الجمع الكالمهو في .ده
نوعان  :وهو

اإليجاب-أ .)قعدوقف(مثال:طباق

السلب-ب يكتبكتب(مثال:طباق  .)لم

يؤتىهيو:المقابلة ثم أكثر، أو بمعنيين يؤتى أن
الترتيب على ذلك يقابل .بما

الكرام" :1مثال إعانة أقامته اللئام، نكاية أقعدته ".من
لتكثر" :2مثال عندإنّكم الطمعون عند وتقلّون  ".الفزع،

المعنىوالمقابلةالطباقمنغرضال توضيح هو
المحسوسوتأكيده إلى المجرد من .بنقله

معنَيانِ،:التَّوريةُ له مفْردا لَفْظاً المتكلِّم ذْكُري َأن
رادالم وه خَفي عيدبو ، ادرم رغَي ظاهر قَريب.

:مثال

أدي( ونُأنَاسأص عن وجهي م–
األديب عنْدهم الموت لقاء

يضغب معنده الشعر برو-ملَه به وافَى لَوو"يبحب(
معنيان"حبيبٍ"كلمة المعنى: لها وهو المحبوب أحدهما

بكلمة له التمهيد بسبب الذهن إلى يتبادر الذي القريب



 

15 

 

   ) (                                                                :   

أب،"بغيض" اسم بنيوالثاني حبيب وهو الشاعر تمام
بعيد المعنى وهذا ولكنه. َأوس، الشاعر َأراده وقد

القريب بالمعنى وستره عنه فَورى .تَلطف
 

 *    * 
  

III - :  

النصوص. 1 : أنماط
إعداد: النمط*  في المستخدمة التقنية الطريقة هو

ب وإخراجه منهالنص الغاية تحقيق .غية
الكاتب*  يحسن عندما الفكرة إيصال األنماط وغاية

.توضيحها
يلي*  كما بها ينفرد التي الخاصة مؤشراته نمط :لكل
الوصفي-1 :النمط
حقيقيا:الوصف*  مشهدا ينقل الذي بالكالم الرسم هو

داخلي بتصوير األمكنة أو األشياء أو لألحياء خياليا أو
خارجي أوأو ذاتية أو موضوعية رؤية خالل من ،

.تأملية
:على ويقوم

ب-أ الثاقب، ج-النظر الدقيقة، المهارة-المالحظة
والربط التعبير .في

:وظيفته* 
الوصف- يكون عندما وذلك مرجعية وظيفة له

الموصوف حالة يتناول في: (موضوعيا المتمثلة
والنفسية الخارجية وسلوكه)مميزاته فيالم: (، تمثلة

وحركاته ).أفعاله
ذاتيا- الوصف يكون عندما وذلك جمالية وظيفة .وله
:أنواعه* 
بالصورة:حسي-أ شبيه فهو الحواس، على يعتمد

تقريريا نقال الموصوف ينقل حيث .الفتوغرافية
الموصوف:وجداني-ب يصور وعاطفي خيالي

الواصف بمشاعر صفاته فيه تمتزج تصويرا
.وأحاسيسه

الوصف*  :موضوعات
المختلفة- بمشاهدها الطبيعة وصف-وصف

وخارجيا داخليا بشرية-األشخاص تصرفات وصف
حاالته- بجميع الحيوان األش-وصف ياءوصف

والجماد الحيوان-واألدوات أو اإلنسان طبائع وصف
واآلثار- الحي العمران .وصف
:مؤشراته* 
المشتقات- الفاعل،: كثرة الصفةااسم المفعول، سم

.لخإ...المشبهة
البيانية- كنايات: الصور تشبيهات، .استعارات،

الطلب- أنواع على القائم اإلنشائي األسلوب : بروز
التعجب التمني، االستفهام، النهي، .الخ...األمر،

الجوارح،- وأفعال الذات، أسماء الوصف في تبرز
والنع االسمية، والجمل الحالة، والظروفوأفعال وت،

.المكانية
تظهر- المتحركة أو الحية الطبيعة وصف وفي

الظروف وتظهر المتحركة، أو الحية الطبيعة الظروف
بالحواس المتعلّق المعجمي الحقل أيضا ويبرز الزمانية

.الخمس
الموصوف- مكان موقع(الثابت: ويبرز ،)بيت،

قطار(والمتحرك طائرة، المغلق)سيارة، فة،غر(،
المفتوح)سجن فالة(، سماء، ).بحر،

المقرر*  المنهاج في الوصفي النمط أمثلة قصيدة: ومن
الرسول مدح في االغتراب" ،البوصيري " آالم

المنفى" للبارودي، وحي و" من شوقي، " أنا" ألحمد
ماضي أبي .إلليا

السردي-2 :النمط
ال:السرد*  صميم من أخبار أو أحداث نقل أوهو واقع

زماني إطار في معا كليهما من أو الخيال، نسج
متقنة فنية بحبكة .ومكاني،

:وظيفته* 
غير- بطريقة القارئ لدى والمفاهيم األفكار غرس

اجتماعية-مباشرة خبرة للقارئ الخيال-يعطي ينمي
القارئ وإخبارية-عند مرجعية فيه الكالم .وظيفة

السرد*  :موضوعات
الذاتية–الروايات–القصص- الغير–السيرة .سيرة
:أنواعه* 
المباشر-أ التي:السرد القصص بعض في يبدو

بطل هو الكاتب أن أي المتكلّم، بلسان القاص يسردها
الذاتية السيرة في أيضا ويكون األحداث، أو القصة،
صيغة مستعمال حياته أحداث الكاتب يسرد عندما

.المتكلم
ال-ب غير ضمير:مباشرالسرد على الكاتب فيه يعتمد

فيكون القصصي، بالعمل يقوم البطل فيترك الغائب،
سيرة أو القصة في بعيد من لألحداث ساردا الكاتب

أحيانا الذاتية السيرة أو . الغير،
: مؤشراته* 
أفعال- الخبرية، الجمل والمكان، الزمان ظروف

.الحركة
ال: األحداث- األحداث لسرد ماضية،الماضي

أدوات األحداث، خضم في القارئ يضع المضارع
.الربط
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وكثرة- الماضي، الزمن السردي النمط على يغلب
أكثر من وهو الخبري، واألسلوب الظرفية، الروابط

وتشويقا للقارئ جذبا األدبية الفنون .أنواع
الحواري-3 :النمط

المباشر:الحوار*  التحادث أو الكالمي التواصل هو
المباشر) مسرحال( غير أو) التراسل(أو اثنين بين

.أكثر
:وظيفته* 
والتثقيف- ا-التعليم للقارئالتوجيه لفكري
والتسليةاالمت- الوجداني-اع التأثير-التواصل

الوجداني السردي-)  الخطابة(الفعلي النمط .خدمة
: مؤشراته* 

وغي المباشر، وغير المباشر، الحرالحوار المباشر .ر
المقرر*  في الحواري النمط أمثلة هنا" قصيدة: ومن

القروي" وهناك .للشاعر
الشارح-4 أو التفسيري ):التوضيحي(النمط

التفسيري*  فكرة:النمط بتحليل يهتم الذي النمط هو
أدبية أو أواجتماعية صحية أو علمية ما ظاهرة أو ما

ما .أومسار
:مجاالته* 
كتبالكتب- المجالت، العلمية، الكتب المدرسية،

الموسوعات .التاريخ،
:وظيفته* 
وشرحها- المطروحة القضية تنظيم-توضيح

وتبويبها المنهجية–المعلومات على القارئ تعويد
.العلمية

: مؤشراته* 
واالستنتاج- والمالحظة المعاينة أفعال بروز

.والوصف
موضوعية- لغة ومصطلحاتتعريفا–استخدام ت

المعرفية بالمادة مختصة األدلة–تقنية على التركيز
واألمثلة اإلبانة-والوقائع أمارات وجود: (غياب ال

ضمائر واستخدام النص صاحب على تدل لضمائر
هي: الغائب االعتراضية–...) هو، الجمل بروز

التعليل–والتفسيرية أساليب الم: استعمال ،ألن
ك لذا، أيالتعليل، لكي، سؤال–. ي، لماذا؟: (طرح

عنه) كيف؟ واإلجابة صريحا أو ضمنا يكون .قد
البيانية– الرسوم بعض استخدام أو موازنات .إجراء

المقرر*  المنهاج في التفسيري النمط أمثلة : " ومن
وتأثيراته القمر و" خصائص الطبيعة" للقزويني، في

اإلنسانية خلدون" والنفس .البن
الحجاجيالن-5 أو االستداللي :مط

وهمه: االستدالل*  بحجج، الفرضية أو الرأي دعم هو
.اإلقناع

: وظيفته* 
القارئ استمالة إلى الحجاجي االستداللي النص يهدف
وقبولها ما نظر وجهة أو فكرة لتبني المستمع أو

إقناعه المراد الشخص حسب البراهين .باختيار
: مؤشراته* 
شخ- أحكام وأمثلةعرض بحجج مدعومة صية
الواقع( من مستمدة عقلية مسلمة ذاتية، تجربة علمية،

التاريخ من على–). أو يعتمد الذي المنهجي التفكير
واالستقراء واالستنباط . االستنتاج

اإلقناع- أجل من بالغية بأدوات صيغ(االستعانة
وأدواته المطل: التوكيد المفعول االبتداء، الم ،أن ،ق،إن

والنفي-سوف واإلضراب االستدراك أدوات استخدام
من: واالستنتاج لذلك، هكذا، ما، لن، لم، ال، بل، لكن،

علما هذا، على قس ذلك، على بناء إن، لو، حيث، هنا،
الشرطية–) أن الجمل الخبرية-استخدام الجمل سيطرة

االنفعاالت عن وابتعاده الكاتب موضوعية بسبب
.الشخصية

المقررومن*  المنهج في الحجاجي النمط : أمثلة
فدائية: " قصيدة قباني" منشورات .لنزار

اإليعازي-6 أو األمـــري  :النــمط

األمـري*  من:النص ـّن يمك نـص كل هو
القيام إلى شخص لدفع تعليمـة أو أمـر إعطـاء

ملموسة نتيجة إلى للوصول معين . بتصرف
:وظيفته* 

للقـار ـنيجـبئيبي التي المهمـة السامـع أو
اتباعـها،إنجـازها ينبغـي التي الطريقـة أو

آلـــة أو جـهـاز إجــراء،السـتعمـال أو
إلـيها،عـمـل يـرجـع التـي القـاعـدة أو

هـو ومـا مـسـموح هـو ما لـمعرفـة
النـصـح،مـحـظـور إلـى أوالـدعـوة

األ بـفـضـائـل والتـمـسـك .خـالقواإلرشـاد
دالئل: مجاالته*  الخطب، الرسائل، الوصايا،

الكتب تعليمات التنظيمية، النصوص االستعمال،
.المدرسية

:مؤشراته* 
المباشر- . الخطاب
المتكلّم- ضمير وأحيانا المخاطب ضمير فيه . يسود
الطلب- على تقوم التي اإلنشائية الجمل استعمال كثرة

والنهي والنداء، التوجيهكاألمر، منها المقصود
والنصح . واإلرشاد

اإلخباري-7 أو اإلعـالمـي :النـمط
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النمـط*  هـذا من تـقـديـم: الغاية هـي
مـوضـوع حـول ومـعارف مـعـلـومـات
يـجهـلـها المتـلقـي أن يـفـتـرض مـعـيـن
كـافـية مـعـلومـات لـديـه لـيسـت أو

.حـولـه
تـتـخـلل- أن الضـروري النـوعومن هـذا

هـي أخـرى ذهـنـية مـهارة النـصـوص مـن
يـ ومـا تـقديـمالشـرح، مـن ذلـك تطـلـب

التـوضـيحـيـةللحـجـج واألمـثـلـة .واألدلـة
ين هـنـاومما يعلم أن األفـكـار،بغي بـعـض أن

إلـى حـاجـة فـي تـكـون التي هي فقـط
بـتـقـديـ ذلك ويكـون والتـفـصـيل، مالشـرح
الـدليـل وتقـديـم وشـرحـهـا المـعـلـومـات

التـوضـيحـي المـثـال ذكـر .ثـم
التقريري-8 :النمط

 *:        

         .  

         

         

           

         

        

        

 .  

:         

        

         

       

 .  

المهمة. 2 المفاهيم :بعض
المتأدب*  العلمي ا(النثر العلمي ):لمتأدباألسلوب

ووضوحها بالفكرة العلمي النثر أصحاب يهتم
بأسلوب للقارئ تبليغها على الحرص كل ويحرصون
اللفظي التنميق عن بعيد الطبع إلى قريب المأخذ سهل

البديعي .والتصنّع
خصائصه :من

والعاطفة- الذاتية وانعدام الموضوعي الطابع ...غلبة
ا- واأللفاظ المصطلحات من .لدقيقةاإلكثار
التفصيل- ثم .اإلجمال
والخيال- البيان عن والبعد المباشر، السهل األسلوب

ال والمعنى بالفكرة الكاتب يهتم بالشكل حيث
.والزخارف

المقدمة: مثال في خلدون ابن .أسلوب
والتصوف*  الزهد :شعر

الدنيا عن والعزوف التقشف، إلى الدعوة غرضه
الملذات عن والبعد الشهوات،ومتاعها، في والتحكم

والتوبة السامية، الدين بقيم التمسك إلى والدعوة
لآلخرة واالستعداد الضالل، بعد .واالستقامة

خصائصه :من
الندم- وإظهار الوعظ طابع عليه .يغلب
الكريم- القرآن على واالعتماد باآلخرة التذكير

الشريف .والحديث
إ- اللهم المعنى ووضوح العبارة بعضسهولة ال

الصوفية .المصطلحات
العاطفي- والتأثير العقلي اإلقناع بين .المزج
المهجر*  :أدب

قوية، تسامحية إنسانية نزعة أصحاب المهجر أدباء
أو طائفية نظرة كل ونبذ اإلنسانية حب إلى يدعون
اعتبار على ويحثون ديني، أو قومي أو عرقي تعصب

اإلنس والكرامة العامة، .انيةالمصالح
خصائصه :من

الغربية- األدبية بالمذاهب .التأثر
مآثره بذكر واالشتغال الوطن، إلى الحنين .ـ

األحبة و األهل فراق على البكاء . ـ
اإلنسانية والنزعة التفاؤل لإلنسانية(ـ الخير ).حب

عن- التعبير في عناصرها وتوظيف الطبيعة استلهام
). الرومنسية(األحاسيس

وبساطتهاسهول- اللغة .ة
الرومنسي*  :المذهب

          

        

         

        

       

 .  

   :  

الطبيعة- خالل من فنّه أدوات يستمد الرومنسي .الشّاعر
الذاتية- وتكراره:(طغيان المفرد المتكلّم ضمير كاستعمال

).أحيانا

       

  :     
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المنفى*  : أدب
إلى يدعو انفعال، وصدق وعذاب تألم فيه حزين أدب هو

وشموخ عزة في المشاق وتحمل والتجلّد . الصبر
التأملي*  :الشعر

الّذي الشعر هو التأملي مظاهرالشّعر في التّفكير يمعن
والكو الحقيقة عن بحثا الحياة، وشؤون الوجودن، .أسرار
اللفظية*  الصنعة :مدرسة

       :  
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