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ـــة المــــتـحـان شـهـادة الّتعــلٌم الـمـتوّسط     ٌّ  مـلّخـص دروس الـلّـغـة الـعربـ

 ةــٌّ ـربـعـة الــغـلّـ د الـــواعــق 

 
 
 ط بٌنه وبٌن متُبوعه أحد حروؾ العطؾ ) الواو، الفاء، ثّم، أو، أم، حتى، لَِكْن، بل، ال (. توس  َتاِبٌع ٌَ  
 ــراوٌـــحالـتّ      و   الــــعـــشـاء تُ ٌْ ل  وؾ علٌه، حرؾ العطؾ، مثل: صَ وؾ، المعطُ المعطُ  :أركان العطف ثالثة.  
 المعطوؾ     ح. العطؾ معطوؾ علٌه          اهرة على آخره.عشاء: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّ ـــال-

 له من اإلعراب. واو: حرؾ عطؾ مبنً على الفتح ال محلّ ـــــال-
 اهرة على آخره.راوٌح: اسم معطوؾ منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّ التّ -
 ا.وجّر   ونصبا   تبع المعطوؾ علٌه فً اإلعراب رفعا  فٌَ  المعطوفا عرب حسب موقعه فً الجملة، أمّ ٌُ  المعطوف علٌه 
  ٌُوالجملة على الجملة: لفعل على الفعلعطؾ االسم على االسم، وا ، 
 .بؽرفتها تهتم  و ؾُ نظّ مرٌم تُ  مثل:   
 اهرة على آخره.مة الظّ ( وعالمة رفعه الضّ -ؾتنظّ –ٌه مرفوع المعطوؾ عل فعل مضارع مرفوع) ألنّ                   
  

 عــطــف الـّنـســـق   

 
 
  ٌسـلـٌـمـان  أبــــوك  رَ افَ ، مثل: سَ الُمبدل منهى ذكر بعد اسم قبله ٌسمّ لذاته ٌُ  مقصودٌ  تابع. 
 البدل  الُمبدل منه          .           والبدل ٌتبُع الُمبدل منه فً اإلعراب رفعا ونصبا وجرا 

دلــــــبـــاع الوــــأن: 

 ُطابقة، ومن مواضعه:طابقا له تمام المُ بدل منه فً المعنى ومُ ساوٌا للمُ كان مُ  ما :طابق() البدل المُ لّ من كُ  لّ بدل ك 
ة.ؽة العربٌّ دافعون عن اللّ ٌُ  األدباءهؤالء مثل:  :االسم الُمَعّرف بـ"ال" بعد اسم اإلشارة 

 تً هً أقومٌهدي للّ  القرآنهذا  إنّ                                                            
 اهرة على آخره.مة الظّ مرفوع وعالمة رفعه الضّ  من كلّ  : بدل كلّ األدباءُ  - 
 اهرة على آخره.منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّ  من كلّ  : بدل كلّ القرآنَ  - 

"ٌّتها ٌّها وأ  كونوا صادقٌن. اسالنّ ها أٌّ  /هللا. نَ عْ طِ أَ  المؤمناتتها أٌّ مثل:  :االسم بعد "أ
عمرالفاروق  :مثل :بـاالسم بعد اللّق. 
خدٌجةمثل: أّم المؤمنٌن  :االسم بعد الُكنٌة. 

 تبدأ الُكنٌة بعّدة ألفاظ ) أب، أم، ابن، أخ...(                    
ُحذٌفةمثل: المهندس  :االسم بعد الوظٌفة . 
ٌن مثل: عن :رــسّ ــفـمُ ــاالسم ال ٌْ  .ة  فضّ دي لَُج

 .عطف بٌان: البدل الُمطابق ٌجوز إعرابه مالحظة        

جلَدها اةَ ار الشّ الجزّ  خَ لَ سَ  بدل منه، مثل:ا داخال فً تكوٌن المُ كان البدل فٌه جزءا حقٌقٌّ  ما :من كلّ  بدل جزء. 
 صل مبنً فً محل جرّ : ضمٌر متّ هااهرة على آخره، ومنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّ  : بدل بعض من كلّ ِجْلَدَها -

 مضاؾ إلٌه.

هذكاؤُ  لمٌذُ مثل: أعجبنً التّ  بدل منه،ا ٌشتمل علٌه المُ ا ممّ ا عرضٌّ ف  صْ ما كان البدل فٌه وَ  :بدل االشتمال. 
 .هأمانتُ  ٌقُ دً الصّ نِ ر  سَ                                                                                               

 صل مبنً فً محل جرّ : ضمٌر متّ الهاءاهرة على آخره، ومة الظّ : بدل االشتمال مرفوع وعالمة رفعه الضّ أمانُته - 
 مضاؾ إلٌه.

 ٌعود على الُمبدل منه. ضمٌرٌجب أْن ٌّتصل) بدل جزء من كّل وبدل االشتمال( على 
 

 
 
 

 الــــَبــــــــَدل       
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 وهو نوعان: وتأكٌده فً نفس الُمتلقًّ، هِ تِ ٌَ وِ َتقْ ر لِ كذٌُ  دَ ك  ؤَ ى المُ لما قبله ٌسمّ  تابعٌ :                                               

 

ن اسما أو فعال أو حرفا أو جملة.د بلفظه، سواء أكاهو إعادة المؤكّ  :ظًــفــد لـٌــوكـت 
 اهرة على آخره.ه الكسرة الظّ ظً مجرور وعالمة جرّ توكٌد لف :برالصّ  برالصّ بعلٌك  -مثل: 

 .اجتهد فً طلب العلملم العِ  بِ لَ للعنؾ /  اجتهد فً طَ  الالّظلم / ال  اجتنباجتنب  -      

فظ وهً:خالفه فً اللّ د فً المعنى وتُ وافق المؤكّ ٌكون بألفاظ تُ  :د معنويـٌــوكــت 
همأعٌنَ / همأنفسَ  البَ الطّ  .، رأٌتُ هعٌنُ / هنفسُ  جاء الطالبُ مثل: والجمع: د بهما المفرد والمثنى ؤك  ٌُ  :نـٌـس/ عـفـن. 

: ضمٌر مّتصل مبنً فً محل جّر هم، اهرة على آخرهتوكٌد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّ : همأنفسَ 
 مضاؾ إلٌه.

 ٌُِعربان إعراب المثنّ ث، ى المؤنّ للمثنّ  (اتَ لْ كِ و)ر، ى المذكّ للمثنّ  (اَل فكِ )ى، المثنّ  د بهما إالّ ال ٌؤكّ  :اتَ ـلـْ  / كِ اَل ـك  :ىو
صل : ضمٌر متّ هما، وُملحق بالمثّنىتوكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلؾ ألنه : اَل كِ : همااَل كِ الن جُ حضر الر   -

 مضاؾ إلٌه. مبنً فً محل جرّ 
: ضمٌر هماوى، مثنّ ُملحق باله ه الٌاء ألنّ توكٌد معنوي مجرور وعالمة جرّ  :كلتً :كلتٌهماتٌن أَ رْ على المَ  تُ مْ ل  سَ  -
 مضاؾ إلٌه. صل مبنً فً محل جرّ متّ 
ى:د بهم المثنّ د بهم المفرد والجمع، وال ٌؤكّ ٌؤكّ  :ةـامّ ـع/ عـٌـمـ/ ج لّ ـك 
 .عاّمُتهن بٌباتُ حضرت الط   / جمٌُعهم ٌوؾُ الضّ  رَ ضَ حَ  / كلّه ؼٌؾالر   أكلتُ  -

د لى المؤكّ على ضمٌر ٌعود إضاؾ تُ  ة" أنْ جمٌع/ عامّ  /ا/ كلّ تَ لْ / كِ اَل شترط فً:" نفس/ عٌن/ كِ : ٌُ مالحظة     
: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ل  كُ شًء.  ل  كُ  أعربت حسب موقعها فً الجملة، مثل: سمعتُ  طابقه، و إالّ وٌُ 
 اهرة على آخره.الظّ 
 َُكلُُّهْم أَْجَمعُ  اجُ ج  الحُ  لَ بَ قْ أَ  مثل: عُ مْ م الجَ د بهٌؤكّ  :عمَ اء/ جُ عَ مْ أجمعون/ أجمع/ ج. 
 /أجمعون المٌذُ أقبل التّ مثل:  المر السّ ، فٌعرب إعراب جمع المذكّ صب والجرّ فً النّ  أجمعٌنفع، و: فً الرّ أجمعون -   

 .أجمعٌن المٌذَ التّ   أبصرتُ 
 

 دــــــٌـــوكـــتّ ــال     

 
                   

ة األشٌاء المعدودة.على كمٌّ  ل  ادَ مَ  :دُ دَ ــعَ ـال 
 الّتمٌٌز العدديهو االسم الواقع بعد العدد، وٌسّمى:  :المعدود. 

العدد أربعة أنواع: :ددـــــعـــواع الـــــأن 

 .90.....20،30،40 :ودــقـعُ ــال - (وٌلحق بالمفرد: مابة، ألؾ، ملٌون...)10إلى  1من  :فردـالمُ  -

ب -  .99إلى  21من  :الَمْعُطوف - .19إلى  11من  :الُمَرك 

تــذكـٌــُر الـعــدد وتـأنـٌـُثـه: 

 .نافذتان اثنتانو  واحد   باب  فً ُؼرفتً  طابقان المعدود تذكٌرا و تأنٌثا.ٌُ  (:2و1)   -

 .ت  مجاّل  عَ بْ سَ  و تب  ثالثة كُ  قرأتُ  تذكٌرا و تأنٌثا.خالؾ المعدود تُ  (:10إلى 3)من  -

 اكوكب   رَ شَ عَ  دَ حَ أَ ٌا أََبِت إّنً رأٌُت   طابقان المعدود تذكٌرا و تأنٌثا.ٌُ  (:11،12) -

ٌُخالؾ الجزء األّول منها المعدود تذكٌرا وتأنٌثا،  (:19إلى  13)من  -

ٌُطابقه لفظ العشرة.  و
 ُتسعةَ فً  ة  قصّ  عشرةَ  خمسَ  قرأت 

 .ٌوما   عشرَ 

صورة واحدة سواء كان المعدود  مُ زَ لْ تَ ألفاظ العقود  :(90إلى  20،30)  -

 ثا.را أو مؤنّ مذكّ 
ا. القرآن الكرٌم   سّتون حزب 

َتْلَزُم صورة واحدة سواء كان  :ملٌون ومضاعفاتها()مائة، ألف،  -
 المعدود مذّكرا أو مؤّنثا.

 َامرأة   مائةُ  ، ول  جُ رَ  مائةُ  الحفلَ  رَ ضَ ح. 

 

راب الــمــعـــدودإعـــ: 

ٌُعرب حسب موقعه من الكالم. (:2و  1)-           .واحدة   لٌلة   اثنٌن فً زبٌنحِ قرأُت  المعدود ٌأتً قبلهما و

ٌُعرب مضافا إلٌه. (:10إلى  3)من -         ا و  هر.قبل الظّ  ركعات   ٌُت أربعَ صلّ  ٌكون المعدود َجْمع 

ٌُعرب تمٌٌزا منصوبا.ٌكون المع (:99إلى  11)من -          .طاولة   عشرةَ  سبعَ  قسمنافً  دود ُمفردا و

ٌُعرب مضافا إلٌه. )مائة، ألف، ملٌون..(:-         سابقة.فً المُ  طالب   مابةُ  كَ رَ تَ اشْ  ٌكون المعدود مفردا و

 

 ـــُدودالــَعــَدُد و الــَمــعْ    
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إعــــراب الــــعــــــدد: 

 َلقرآن كامال.ا ب  ال  طُ  خمسةُ  ظَ فِ ح 
اهرة على مة الظّ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّ خمسة 

 آخره.

 ُتعرب حسب موقعها فً الجملة. :(10إلى  3، 1) -

 اثنتٌنقطفُت وردتٌن. 
  لحق بالمثّنى.ها مُ : صفة منصوبة وعالمة نصبها الٌاء ألنّ اثنتٌن

ٌُرفعان  -ٌُعربان إعراب المثّنى :)اثنان واثنتان( -
ٌُجّران بالٌاءباأللؾ و  -ٌُنصبان و

 ْمدرسة   عشرةَ  تسعَ  الوزارةُ  افتتحت. 
 مفعول به مبنً على َفْتِح الُجزأٌن فً محلّ  :تسع عشرة 

 نصب.

ن، وتكون فً زأٌالجُ  حِ تْ بنى على فَ تُ  :(19إلى  11،13) -

.  َمَحلِّ َرْفع  أو نصب  أو جرٍّ

 ُمصباحا   باثنً عشرَ  اءٌ ضَ مُ  الشارع. 
 ى.لحق بالمثنّ ه مُ ه الٌاء ألنّ مة جرّ رور وعال: اسم مجاثنً 

 : اسم مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب.عشر

ٌُعرب الجزء األّول منه إعراب المثّنى  : (12العدد) -

ٌُبنى الجزء الّثانً على الفتح.  و

 ُنخلة   عشرٌن زرعت. 
لحق ه مُ الٌاء ألنّ  ه: مفعول به منصوب وعالمة نصبعشرٌن

 الم.السّ  بجمع المذكر

ُتعرب إعراب جمع  :(90...20،30ألفاظ الُعقود) -

 -ُترفع بالواو وُتنصب وُتجّر بالٌاء -المذّكر الّسالم

 ثمرة.مُ  شجرة   ثالث وعشرونفً حدٌقتنا 
اهرة على مة الظّ ر مرفوع وعالمة رفعه الضّ : مبتدأ مؤخّ ثالث

م معطوؾ مرفوع : اسعشرون: حرؾ عطؾ، الواوآخره، 
 الم.لحق بجمع المذكر السّ ه مُ ه الواو ألنّ وعالمة رفع

ُتعرب حسب  :(99إلى  21األعداد المعطوفة) من  -

 موقعها فً الكالم.

  َشهر   ألفِ من  خٌرٌ  رِ دْ لٌلة الق. 
 ه الكسرة الّظاهرة على آخره.: اسم مجرور وعالمة جرّ ألؾ

ُتعرب حسب موقعها فً  :)مائة، ألف، ملٌون..( -
 الكالم.

 

 
 
 ٌاوف  صُ  اقنطار   اشترٌتُ مثل:  ،ملةفرد أو جُ ا عن مُ إمّ  ٌُزٌل اإلبهام والُؽموض الّذي قبله، منصوب، نكرةٌ  اسم. 

ٌِّز  الّتمٌٌز                       الُمَم
زــٌـٌــمــتّ ــام الــــســــأق :  

 َقبله، وٌأتً بعد: موض عن لفظ  زٌل الؽُ ما ٌُ   فرد(:ات) مُ تمٌٌز ذ 
ل، المساحة، القٌاس ادِ قَ لمَ أسماء ا -(أ ٌْ  : (ٌر) الوزن، الَك

 .البن  ا كأس   شربتُ /   اقمح  هكتارا  تُ عْ رَ زَ  -مثل:  
اقُ باعنً الّتاجر مترا  -         : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره.مترا، ماش 

 اهرة على آخره.عالمة نصبه الفتحة الظّ نصوب وـز مـٌـٌـمـ: تقماشا                                      
 :دادــــاء األعــمــأس -(ب

 .تب  كُ  ثالثةَ  عرب مضافا إلٌه، مثل: اشترٌتُ : ٌكون مجرورا وٌُ 10إلى  01من  -

اثالثٌن ، و طاولة   عشرةَ  وجد فً قسمنا خمسَ ٌُ مثل: مٌٌز منصوبا، : ٌكون التّ 99إلى  11من  -  ٌّ  .كرس

 .آٌة   مابةَ  قرأتُ مثل: عرب مضافا إلٌه، ون مجرورا وٌُ : ٌكمابة ألؾ، ملٌون.. -

ِصالة   رمضان لَ ٌْ أحٌا لَ  نْ مَ هنٌبا لِ موض عن جملة قبله، مثل: زٌل الؽُ ما ٌُ  سبة) جملة(:تمٌٌز ن. 
                                                                             مٌٌزالتّ         ز) جملة(        الممٌّ                               ملة( ما ٌلً:الجُ ) ومن تمٌٌز النِّسبة         

 من أخٌك. اجتهادا   أكثرُ  أنتَ  مثل: فضٌل:كرة الواقع بعد اسم التّ االسم النّ  -
 ! َرُجال   هُ عَ جَ شْ ما أَ  مثل: عجب:كرة الواقع بعد ما ٌفٌد التّ االسم النّ   -

                                                                                                                 

 الــّتــــمـــٌــٌــــز     

 
 

 ا(أسلوٌب ٌتّم فٌه إخراج ما بعد أداة االستثناء ِمْن ُحْكِم ما قبلها. وأدوات االستثناء هً:)إاّل، ؼٌر ، ِسَوى، َخاَل، َعَدا، َحاشَ 
 ـمــكَ الــسّ     إاّل    األكــــل تُ مْ هَ تَ الْ مثل:  ستثنى، أداة االستثناء.ستثنى منه، المُ المُ  :ثالثة هًن االستثناء أركا. 

 المستثنى منه    أ.االستثناء  المستثنى                                                                                       
 

 ثــنــاءاالســتــ    
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 - ال، عدا، حاشا: ٌصح استعمالها أفعاال أو حروف جرخ: 

 .حضر القوم خال زٌدا  
خال: فعل ماض مبنً على الفتح المقدر للتعذر والفاعل ضمٌر مستتر -  

 تقدٌره هو.
 الظاهرة على آخره.عول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة زٌدا: مف - 

 .  حضر القوم حاشا زٌد 
 ن.حاشا: حرؾ جر مبنً على السكو -
زٌد: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة  -

 الظاهرة على آخره.

 
اء:ـــنــثــتــواع االســــــأن 

 ّها، ولم ٌَ رت فٌه أركان االستثناء كلّ ما توفّ  - :ثبتام المُ االستثناء الت ًٌ ًٌ  سبقه نف  .أو استفهامٌ  أو نه

 ُبق بنفً أو نهً أو استفهام، ومن رت فٌه أركان االستثناء جمٌعها، وسُ ما توفّ  - :ام المنفًاالستثناء الت
 ..(.سَ ٌْ ا، لَ م  لَ  ،، ما، لمْ ر:) ال، لنْ فً نذكُ النّ أدوات 

بق بنفً أو نهً أو استفهام.ستثنى منه، وسُ ذؾ فٌه المُ ما حُ  - :صـاقـــنّ ـاالستثناء ال 

-حاالت: 3له  إالّ الُمستثنى بـ  :"إالّ ـ"االستثناء ب 

 بَ جَ وَ  تاّما ُمثبتاإذا كان االستثناء 
 المستثنى. بُ صْ نَ 

 َا.وؾ إالّ ٌالضّ  رَ ضَ ح  محمد 
 : حرؾ استثناء مبنً ال محل له من اإلعراب.إاّل  -
 اهرة على آخره: مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظَ محمدا -

 اإذا كان االستثناء ٌّ  ازَ جَ  تاّما منف
لُمستثنى ا ستثنى، أو ٌتبعُ المُ  بُ صْ نَ 

ٌُعرب َبَدَل جزء من كّل.  منه ف

 َا/ زٌد  زٌد   إالّ  البُ الط   رَ ضَ ما ح. 
 اهرة على آخره.: مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّ ازٌد   -
 مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره. من كلَ  جزء: بدل زٌدٌ  -

 ٌُعرب  ناقصاإذا كان االستثناء
لى حسب ما قبله من المستثنى ع
 لها. لَ مَ "إالّ" حٌنبذ ال عَ العوامل، و

 َدمحمّ  إالّ  رَ ضَ ما ح. 
 ال عمل لها. ر  صْ : أداة حَ إالّ  - 
 اهرة على آخره.مة الظّ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّ محمد - 

-"ائرةِ الطّ  قل ؼٌروسابل النّ  ركبتُ  مثل: ،مضافا إلٌهعرب دابما وى ٌُ ستثنى بؽٌر وسِ المُ  :"ىوَ غٌر و سِ االستثناء بـ. 
 اهرة على آخره.الظّ ه الكسرة : مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جرّ ابرةِ الطّ  -     
"الث:" فً الحاالت الثّ ال  " إِ ـِ كم المستثنى بٌأخذان حُ  "غٌر و ِسَوى 

 ى.وَ ؼٌر وسِ  بُ صْ نَ  بَ جَ وَ  تاّما ُمثبتاإذا كان االستثناء  َاسم منصوب على ؼٌر- .محمد   غٌرَ الب الحفل الطّ  رَ ضَ ح:

 اهرة على آخره.االستثناء وعالمة نصبه الفتحة الظّ 
استثناء إذا كان اال ٌّ ى، وَ ؼٌر وسِ  بُ صْ نَ  ازَ جَ  تاّما منف

ٌُعربان بدل جزء من كّل.   أو 
 ّمحمد   غٌَر/ غٌرُ الب الحفل لم ٌحضر الط. 
 

 عربان على حسب هما ٌُ فإنّ  ناقصاإذا كان االستثناء
 موقعهما من الجملة.  

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه سوى -.محمد   سوىما حضر :

 ورها الّتعذر.مة المقدرة منع من ظهالضّ 

-  َاستعمالها أفعاال أو حروف جرّ  ا: ٌصحّ اشَ ا، حَ دَ ، عَ اَل خ: 

.ا   َحَضَر القوُم َخاَل زٌد 
والفاعل  ،رعذّ ر للتّ : فعل ماض مبنً على الفتح المقدّ اَل خَ - 

  ضمٌر مستتر تقدٌره هو.
اهرة : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّ ازٌد   -

 على آخره.

 َاشَ وم حَ الق رَ ضَ ح.  ا زٌد 
 كون.مبنً على السّ  : حرؾ جرّ حاشا-
 اهرة على آخره.ه الكسرة الظّ اسم مجرور وعالمة جرّ :زٌد-
 
 

 

 ٌابة عن الكسرة.بالفتحة نِ  ر  جَ نوٌن، وٌُ التّ  لُ بَ قْ ذي ال ٌَ الّ                                                 
 

 ٌُ ّفٌما ٌلً: دةـة واحـلّـ عـلِ رؾ منع االسم من الص 

 إذا كان مختوما بألف
 :أنٌث الممدودةالتّ 

 ُلماء، أصدقاء..مثل: صحراء، ع 
ه الفتحة نٌابة عن الكسرة : اسم مجرور بالباء وعالمة جرّ صحراء .بصحراءَ  مررتُ نقول: 

 رؾ.ه ممنوع من الصّ ألنّ 
 ٌُ ْرؾ مثل: الصّ منع من فال تُ  ةأصلٌّ ا إذا كانت ، أمّ زائدةتكون الهمزة  شترط أن

 بء.زء، عِ فردها: جُ أجزاء، أعباء، مُ 

 إذا كان مختوما بألف
 :أنٌث المقصورةالتّ 

 َرضى.. كرى، مَ ى، ذِ مَ لْ مثل: س 
ه الفتحة نٌابة عن الكسرة : اسم مجرور وعالمة جرّ ذكرى قدٌمة. كرىذِ على  فتُ تأسّ نقول: 

 ر.عذّ رؾ، والفتحة منع من ظهورها التّ ه ممنوع من الصّ ألنّ 

ذا كان على صٌغة إ
 :موعنتهى الجُ مُ 

 َساكن)مصابٌح،  هاأو ثالثة وسطُ  حدابق( بعد ألفه حرفان)مساجد، تكسٌر َوَقعَ  عُ مْ ج
َنا الّسماء الّدنٌا قال تعالى:  قوانٌن(.  ٌ   بمصابٌحَ ولقد َز
 رؾ.ه ممنوع من الصّ ه الفتحة نٌابة عن الكسرة ألنّ : اسم مجرور وعالمة جرّ مصابٌح

 

 الممنوع من الّصرف االسم
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ٌُمكن تأوٌلها بمفرد، وتفصٌلها كاآلتً:                                                     ٌّة   كّل جملة فرع
 

 

 

 

 

 

  
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

  
 

 

 

 

 

ٌُمكن تأوٌلها بمُ                                                                        ٌّة   فرد، وتفصٌلها كاآلتً:كّل جملة فرع
 

 ٌُفٌما ٌلً: نـٌـتـلّـ عـلرؾ ــصّ ـن الـم مـع االسـنـمـ 

 :مـــلـــعَ ـــال -(أ                              

 ٌّّا)حمزة، طلحة، مُ  - :اـثــإذا كان مؤن ٌّا) مرٌم، كوثر، سعاد(، أو تأنٌثا لفظ عاوٌة(، أو تأنٌثا معنو
ٌّا) فاطمة، رق ٌّا معنو  ة(.  ة، سمٌّ ٌّ تأنٌثا لفظ

  ٌّ  ولتٌر..العرب( مثل: إسرابٌل، فرعون، لندن، فُ  عِ ضْ وَ  نْ لٌس مِ  ) أيْ  - :اإذا كان أعجم
ًّ وٌُ     ا الع والبحث، أمّ العرب، وباالطّ  هُ تْ لَ قَ عن طرٌق ما نَ  عرؾ االسم األعجم

صالح، نوح، شعٌب،  )ادَ رؾ عَ األنبٌاء المذكورون فً القرآن فممنوعة من الصّ 
 "ُصْن َشْملَه".لوط، هود( مجموعة فً قولك:  محمد،

ان..ذَ مَ عثمان، سلٌمان، رمضان، هَ  - :إذا كان مختوما بألف ونون. 

 ُد...نْ قَ رْ مَ ورسعٌد، سَ ك، بُ بَ لَ عْ ا اسما واحدا، مثل: بَ تَ ارَ تا حّتى صَ جَ زَ تَ كلمتان امْ  - :اٌّ  جِ زْ ا مَ ا تركٌب  ب  ك  رَ إذا كان م 

ب...رِ ثْ أحمد، ٌزٌد، ٌَ  - :لـعـفِــإذا كان على وزن ال 

"ر، ُمَضر، ُزَحل...مَ عُ  - :إذا كان على وزن " فَُعل 

 :ةـــفـــصّ ــال -ب(                          

 ّن"اَل عْ فة على وزن" فَ الص   
 :ى"لَ عْ مؤنثه " فَ 

َرى...شَ طْ عطشان/ عَ  - ٌْ  ى، حٌران/ َح

 ّل"عَ فْ فة على وزن "أَ الص 
 :" ءاَل عْ فَ " ثه مؤنّ 

 أحمر/ حمراء، أعرج/ عرجاء... -

 ّأُخر... -  :" فُعل" فة على وزن الص 

 "الّصفة على وزن" فُعال

 :10إلى  01"َمْفَعل" للعدد من أو

  .رشَ عْ باع....مَ الث، رُ ى، ثُ نَ ثْ مَ  - 

 
 
 

       

 بالكسرة: ه ٌجرّ فإنّ  ضٌف إلى غٌرهأُ ، أو عرٌف" ال" التّ رؾ إذا دخلت علٌه االسم الممنوع من الصّ 
 الكبٌرة. المساجدِ  صلٌُّت فً -
 .القرٌةِ  مساجدِ  فً ٌتُ صلّ  -

 
 

 ،ةٌكون أحد عناصرها جملة فرعٌّ  :بةالجملة المركّ  -(2  ،ا  واحد انصر من عناصرها لفظ  ٌأتً كّل عُ  :الجملة البسٌطة -(1

 وهً نوعان:                                                               وهً نوعان:
ٌّة مرّكبة -                .الــعــالـــم فــً اإلسالم انتشر :جملة فعلٌة بسٌطة -     .ٌحمُل الكتبَ  جاء معاذُ  :جملة فعل

 جملة فعلٌة    فعل+ فاعل                                               ح. جر  اسم مجرور  فعل       فاعل                                
ٌّة بسٌطة -    ٌّة مرّكبة -                             . مـفـٌـدة المطالعة :جملة اسم  فوابده كثٌرة.  تابالكِ  :جملة اسم

مبتدأ       جملة اسمٌة                                                                            خبر     مبتدأ                                   

 

 بةالجملة البسٌطة/ الجملة المركّ 

 الجمل الّتً لها محلّ من اإلعراب   

قوعه وُ  ح  صِ قع علٌه فعل الفاعل) وٌَ اسم منصوب وَ  :المفعول به 
        . خـزانـة  ر جاالنّ  عَ نَ : صَ مثل :ماذا؟( ـلِ  جوابا                                  
 ٌَ ُمفعول به    الٌة:            فً الحاالت التّ  -فً محل نصب دابما -ة ة أو اسمٌّ المفعول به جملة فعلٌّ  َقع         

"ول القولقُ مَ  جملةى سم  ى.." وتُ كَ حَ  ، ىوَ وما ٌقوم مقامه" رَ  بعد الفعل " قال: 
 - نصب مفعول به القول واقعة فً محلّ ول جملة اسمٌة مق - (بر سالحالصّ )قال األب:  مثل: 

  لو"ن  " أْن، أَ ـِ ب ال  و  ؤَ مُ  إذا كان مصدرا ،: 
 - نصب مفعول به ة واقعة فً محلّ صدرٌّ ة مجملة اسمٌّ  - (حـاجــك نـأنّ ) تُ ــعْ ــق  وَ ـتَ مثل: 
أو إحدى أخواتها لظنّ  ٌاإذا كان مفعوال به ثان: 

 -نصب مفعول به ثان لظنّ  قعة فً محلّ ة واجملة فعلٌّ  - (صاحبه عُ فَ نْ ٌَ )الجهل  ظننتُ  مثل:   
 تً تنصب مفعولٌن كاآلتً: واألفعال الّ 
 ...الَ ، خَ مَ عَ ، حسب، زَ : ظنّ أفعال الظنّ  -         ى..فَ لْ ، أَ دَ جَ ى، وَ أَ ، رَ مَ لِ : عَ أفعال الٌقٌن -            
 ..سَ بَ لْ ى، أَ قَ ، أعطى، سَ حَ نَ : مَ اءطَ والعَ  حِ نْ أفعال المَ  -          ...رَ ٌ  ، صَ كَ رَ ، تَ لَ و  : حَ حوٌلأفعال التّ  -            

 

به وال  ـعة مفعـواقـلة الـمـالج 
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 امسرور  البٌت  دــٌـول: كٌؾ؟(: دخل ـِ وقوعه جوابا ل صاحبه حٌن وقوع الفعل) وٌصحّ  ةَ بَ ٌْ هَ  نُ ٌِّ بَ اسم منصوب ٌُ  :الحال . 
ٌ صاحب الحال          الحال                                                                                  حال:ـــال عــقــو 

 ٌّنصب حال ة واقعة فً محلّ جملة فعلٌّ  -      (ٌضحكون)جاء القوم  مثل: :ةة أو اسمٌّ جملة فعل - 
 - نصب حال ة واقعة فً محلّ جملة اسمٌّ  - (وهم ٌضحكون)جاء القوم                                          

 
 

 
 
  ّاواسع   اان  ـتـسـب : دخلتُ مثل ى الموصوؾسمّ فً اسم مذكور قبلها ٌُ  ؾ  صْ على وَ  لُ دُ ما ٌَ  عت(:فة )النّ الص. 

 فةالموصوؾ   الصّ                                                 له.  مطابقةفة تابعة للموصوؾ ووتكون الصّ 

ت:ــعـنّ ــال عُ ـــقَ ـٌَ و 
 ٌّكرات صفات وبعد المعارف أحوالمل بعد الن  الجُ " ألنّ  نكرةٌكون  شترط فً الموصوؾ أنْ ٌُ  :ةة أو اسمٌّ جملة فعل" 
 - نعت جرّ  واقعة فً محلّ  ةجملة فعلٌّ  -        (اسالنّ  مُ لِّ عَ ٌُ ) برجل   تُ رْ رَ مَ   مثل:         

 - رفع نعت ة واقعة فً محلّ جملة اسمٌّ  -  (شوارعها عتٌقة) ةقسنطٌنة مدٌن               
 

 
 
  ةِ ــرٌــقــال دَ ــجــســم : دخلتُ مثل ضاؾى المُ سمّ إلى اسم قبله ٌُ  بُ سَ نْ اسم مجرور ٌُ  :المضاف إلٌه. 

 ٌَالمضاؾ    المضاؾ إلٌه                                                     المضاؾ إلٌه: عُ ـــقَ ــ 
 

 فً الحاالت اآلتٌة:: ةــٌّ ـلـعـة فــلـمــج -(1
ا، حٌث، حٌن... ذْ ، إِ ذُ نْ ، مُ ذْ ساعة، ٌوم، لٌلة، نهار، مُ  :مان والمكانبعد ظروف الزّ  -(أ  ، إذا، لَم 

 - مضاؾ إلٌه جرّ  ة واقعة فً محلّ فعلٌّ جملة  - ( نالمؤذّ  نَ ذ  أَ ) فر ساعةَ السّ من  وصلتُ  مثل:      
 :" أَْن" بعدـِ ل مقترن بو  ؤَ ضٌفت إلى مصدر مُ إذا أُ  -(ب
 ّألجله عرب مفعوال  تً تُ المصادر ال : 
 - ؾ إلٌهمضا جرّ  ة واقعة فً محلّ صدرٌّ ة مجملة فعلٌّ  - (ؾَ أتثق   أنْ ) دَ صْ طالع الكتب قَ أُ  مثل:      
  مضاؾ إلٌه جرّ  ة واقعة فً محلّ ة مصدرٌّ جملة فعلٌّ  -  (أنام أنْ )القرآن قبل  أقرأُ مثل: : ذ"" قبل، بعد، منذ، م - 
  :"" قبل، بعدـِ قترنة با"  مُ ضٌفت إلى" مَ إذا أُ  -(ج

 - إلٌهمضاؾ  جرّ  ة واقعة فً محلّ فعلٌّ جملة  - (كَ فَ لِ أسمع حَ )ا مَ لَ بْ قَ  كَ تُ قْ د  صَ مثل:        

 فً حالتٌن: :ةــٌّ ــمـة اســلــمــج -(2
 ٌّوم، لٌلة، ساعة..."مان والمكانبعد ظروف الز "  
 - مضاؾ إلٌه جرّ  ة واقعة فً محلّ اسمٌّ جملة - (تساقطمُ  المطرُ )من الحافلة لٌلة  نزلتُ  مثل:  
  ّن" بعد الكلمات" رغم، مع، سِ " أَ ـِ  بال  و  ؤَ ا مُ مصدر"  : وى، غٌر، َحدِّ

 - مضاؾ إلٌه جرّ  ة واقعة فً محلّ صدرٌّ ة مجملة اسمٌّ  - (بَ هَ عاس ذَ أّن النّ )القمر إلى َحدِّ  شاهدتُ مثل:         

 

هــٌـضافا إلـواقعة مـملة الـالج 

 
 
 ضـٌـاء ـبرص  الـ مثل: الفابدة مع المبتدأ اسم مرفوع به تتمّ  :الخبرا ل الكالم ؼالبا، أمّ وّ أاسم مرفوع ٌقع فً  :المبتدأ . 

 ٌَمبتدأ        خبر                                             ر:ــبــخــال عُ ـــقَ ــ 
-  ٌّرفع خبر للمبتدأ ة واقعة فً محلّ ٌّ جملة فعل - (تساقط البارحة)المطر مثل:  :ةو اسمٌّ أة جملة فعل- 

 -رفع خبر للمبتدأ ة واقعة فً محلّ ٌّ جملة اسم -   (سدٌد ن  هُ ٌُ أْ رَ )األمهات                                       
 

دأـتـبـمـلـا لبر  ـواقعة خـة الـلـالجم 

 انـعـت  ة ـعـواقــة الـلـمـالج 

ـة حــــاال  عـواقــة الـلـمـالج 
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 ُضٌؾ معنى جدٌدا لهما.المبتدأ والخبر وتُ  رَ خِ ( آَ رُ ٌِّ ؽَ نسخ )تُ ها تَ ألنّ  :واسخٌت بالنّ مِّ س 

صبح اسمها، وتنصب الخبر فٌصبح خبرها، كان وأخواتها ترفع المبتدأ فٌُ  :االجملة الواقعة خبرا لكان وأخواته -أ(
 ( امَ ، ما دَ اَ تِ ، ما فَ حَ رِ ما بَ  ما انفّك، ما زال،، أمسى، بات، صار، لٌس، كان، أصبح، أضحى، ظلّ ) هً:و

ٌخبر كان وأخواتها قع: 
 ٌّنصب خبر صار ة واقعة فً محلّ سمٌّ ا جملة -        (ه كثٌرنفعُ ) صار الحاسوبُ  - :ةة أو اسمٌّ جملة فعل - 

  - نصب خبر ما انفك ة واقعة فً محلّ ٌّ جملة فعل -  (الحق صدٌقًٌ) المرضُ  ما انفكّ                                

 ها تعمل عمل كان()كلّ  :جاءقاربة، الرّ روع، المُ الجملة الواقعة خبرا ألفعال الشّ  -(ب
 ...ب  ، هَ قَ فِ ، طَ ذَ خَ ، أنشأ، أَ عَ رَ ، ابتدأ، شَ أَ دَ روع والبدء فً وقوع الحدث منها: بَ على الشّ  لّ دُ : تَ روعأفعال الشّ  -
 ، أوشك، َكَرَب.ادَ ه لم ٌقع بعد، وهً: كَ رب وقوع الحدث لكنّ على قُ  : تدلّ قاربةأفعال المُ  -
ٌُرجى وقوعه، وهً: عَ الفعل الّ  على أنّ  : تدلّ جاءأفعال الرّ  -  .قَ لَ وْ لَ ى، َحَرى، اخْ سَ ذي بعدها 

ابقة ٌأتً دابما جملة فعلٌة فعلها مضارع:فعال السّ خبر األ 
 - عَ رَ نصب خبر شَ  ة واقعة فً محلّ فعلٌّ  جملة - (رعٌحصد الزّ )الفالح  عَ رَ شَ مثل:         

 - نصب خبر عسى ة واقعة فً محلّ فعلٌّ  جملة -       (ٌرتفع أنْ )باء عسى الوَ               

 ،وأخواتها تنصب المبتدأ فٌصبح اسمها، وترفع الخبر فٌصبح خبرها إنّ : وأخواتها" " إنّ ـعة خبرا لالجملة الواق -(ج
 ( لعلّ  ،إّن، أّن، كأّن، لكّن، لٌت) وهً: 
ٌتَ ٌْ رفع خبر لَ  ة واقعة فً محلّ جملة فعلٌّ  -   (ودُ ـــعُ ــتَ ) ةَ ــولــفـطّ ـال تَ ٌْ لَ  :ةجملة فعلٌة أو اسمٌّ  - خبرها: قع - 
 - رفع خبر لعلّ  ة واقعة فً محلّ اسمٌّ  جملة -  (ه سهلةأسبلتُ ) االمتحانَ  لعلّ                                                  

 

 ّوأخواتها( الجملة الواقعة خبرا لناسخ) كان وأخواتها، كاد وأخواتها، إن 

                                                       
 
 بالّثانٌة، وعناصره كاآلتً: إالّ  متالزمتٌن ال ٌتّم معنى األولى عبارة عن ُجملتٌن  :رطأسلوب الشّ  -(1

 .زاءهـــــج لْ ــنَ ـٌَ   رــٌــخــل الــــعـــفـٌ  نْ ــــــمَ       
 جواب الّشرط            جملة الّشرط      أداة الّشرط         

 جازمة وؼٌر جازمة. :أدوات الّشرط نوعان -(2
 ّرط الجازمةأدوات الش: 

 (يّ أَ ، امَ فَ ٌْ كَ ، امَ نَ ٌْ أَ ، امَ ثُ ٌْ حَ ، أَن ى، نَ ٌْ أَ ، انَ ٌ  أَ ، ىتَ مَ ، امَ هْ مَ ، امَ ، نْ مَ وهً:)  أسماء شرط -(.امَ ذْ إِ ، نْ إِ وهً:)  حروف شرط -
ٌٌّن فً محّل رطجواب الشّ ، والّثانً رطفعل الشّ تجزم فعلٌن، األّول  - . الفعالن المجزومان قد ٌكونان ُمَضارعٌن أو ماض

 .ؾْ تتثقّ  طالعْ ا تُ مَ ذْ إِ  -   أو مختلفٌن، مثل: جزم،
 : فعل مضارع مجزوم ب"إذما" وعالمة جزمه الّسكون الّظاهر على آخره.ُتطالع                                     

 فرة ألخٌه وقع فٌها.حُ  رَ فَ حَ  نْ مَ  -                             
 جزم.  : فعل ماض مبنً على الفتح فً محلّ فرح                                    

ٌّة مقترنة  -(3  ٌّة أو فعل ِرُد جواب الّشرط جملة اسم ٌَ  ، مثل: بالفاء قد 
ٌّة واقعة جوابا لشرط فً محل جزم.)فهو الّناجح(َمْن ٌزرع أرضه                                                 : جملة اسم

 ، مثل: فقط " إِْن "َفَتُنوُب عن الفاء فً الّربط، وذلك مع الجازم  ة"ذا الفجائٌّ " إقد ٌقترن جواب الّشرط ب -
ٌّبة بما قّدمت أٌدٌهم إذا  ٌّة واقعة جوابا لشرط جازم.:  (هم ٌقنطون)وإِْن ُتصبهم س    جملة اسم

 

  ا لشرط جازمالجملة الواقعة جواب 

 أدوات الّشرط ؼٌر الجازمة نوعان: -(1                                                          

ا، إَِذا) :أسماء شرط -(        لَْوَما، َلْواَل ، لَوْ ) :حروف شرط -                                                        (ُكل َما، لَم 

 تكون الجملة الواقعة جوابا لشرط ال محل لها من اإلعراب : -(2 

ة واقعة جواب : جملة فعلٌّ ك الّناس(لَ هَ لَ ، مثل: لَْواَل رحمة هللا )انت جملة الّشرط مسبوقة بأداة شرط غٌر جازمةإذا ك -    

 شرط ال محّل لها من اإلعراب.   

ٌّة -    ة ٌّ جملة فعل(: تنلْ جائزة  ، مثل: إِْذَما تجتهْد )إذا لم تكن جملة  جواب الّشرط  الجازم مقترنة بالفاء أو إذا الفجائ

 واقعة جواب شرط ال محّل لها من اإلعراب.   

 
 

الجملة الواقعة جوابا لشرط غٌر جازم 
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  ّفً اإلبانةمٌن برز مهارات المتكلّ ، إذ تُ ا وجماال  سن  تً تزٌد الكالم حُ عرؾ به األسالٌب الّ تُ  مٌ لْ عِ : ةـور الـبـٌانٌـّ الـص 
           لألذهان. فوس، وإمتاعة ذات تأثٌر فً النّ لٌّ عبٌر عنه بصور جمارٌدون التّ ا ٌُ عمّ   

 
 ة الحقٌق 

 :ازُ جَ والمَ 

 ٌأكل ؼزالة. ضع له فً األصل مثل: هذا أسدٌ ستعمل فٌما وُ فظ المُ اللّ  :الحقٌقة 
  َضع له فً األصل لوجود فً ؼٌر ما وُ  :ستعمل فً ؼٌر معناه الحقٌقً، أيفظ المُ اللّ  :ازُ جَ الم

 ا.مسك سٌف  ٌُ  قرٌنة تمنع من إرادة المعنى األصلً مثل: هذا أسدٌ 

 
 
 
  ّشبٌهالت: 

 ٌشٌبا أو أشٌاء شاركت ؼٌرها فً صفة أو أكثر، وأركانه أربعة:  ان أنّ هو ب 
  به.شبٌه، وجه الشّ ه به، أداة التّ شبّ ه، المشبّ المُ 
  ّفً الهداٌة  ورلنّ اك  لمــعِ ـالشبٌه جمٌعها  مثل: ما اشتمل على أركان التّ  :امشبٌه التّ الت. 

 بهو. الشّ  م.به   مشبه  أ.ت                                                                         
  ّنور  لمـعِ ــالبه، مثل: ووجه الشّ   ذفت منه األداةما حُ  :شبٌه البلٌغالت 

 م.به مشبه                                                                         

 
 
 االستعارة: 

  ُه به(ه أو المشبّ مشبّ الحد طرفٌه) أذف تشبٌه ح 
  ٌّه به وأبقٌنا على الزمة من لوازمه ذؾ فٌها المشبّ ة حُ صورة بٌانٌّ : ةاالستعارة المكن 

 مثل: بكى قلبً من الحزن.
  ّذؾ فٌها المشبه وأبقٌنا على الزمة من لوازمه صورة حُ  :صرٌحٌةاالستعارة الت 

 .فوق المنبر م أسدٌ تكلّ كقولنا: 

 
  ِناٌةالك: 

 :علٌه، بشًء ٌدلّ  فهم إالّ معناه واختفى، وال ٌُ  رَ تَ تَ ذي اسْ فظ الّ هً اللّ  الكناٌة 
 ام. مَ كناٌة عن الحَ  دٌل:الهَ  أعجبنً صوت بناتِ  -كقولنا:  

 دٌد.كناٌة عن الخوؾ الشّ : الب عند االمتحانوجه الطّ  ر  فَ اصْ  -          
  كناٌة عن القلب. :فً موطن األسرار هُ تُ بْ رَ ضَ  -          

 صوٌر وتقوٌة المعنى وتوضٌحه وترسٌخه فً ذهن المتلقّ براعة التّ   فً نُ مُ كْ ٌَ  :أثر فً المعنى ةور البٌانٌّ لصّ ل.ً 
 

  ّأثٌر فً المتلقّ ه وتحسٌنه، للتّ ٌقِ مِ نْ الكالم وتَ  ٌنِ ٌِ زْ تَ ٌهدؾ لِ  مٌ لْ عِ : ةنات البدٌعٌّ المحس.ً 

 
 اقـــــبــطّ ــال 

ًّ )محسّ        (معنويّ  ن بدٌع

 

  ّه فً الكالم، وهو نوعان:دّ ًء وضهو الجمع بٌن الش 
 (مٌتٌُ و  ًحٌٌُ ه، مثل:)هللا ٌضُ قِ فظ ونَ فٌه اللّ  دَ رَ ما وَ  :طباق اإلٌجاب 
  ّتفقتٌن فً المعنى وبٌنهما أداة الجمع بٌن كلمتٌن مُ  لب:طباق الس

 ال ٌعلمونوالذٌن  ٌعلمونذٌن هل ٌستوي الّ  لْ قُ نفً مثل: 

        
         

  َما فً المعنىهُ رُ ثَ أ: 
كٌد المعنى وتقوٌته تأ

األشٌاء  وتوضٌحه ألنّ 
 عرؾ.بأضدادها تُ 

 
 ةـلـابـقــمُ ــال 
ًّ )محسّ   (معنويّ  ن بدٌع

  ّرتٌب مثل قوله تعالى:خرى على التّ أ مجموعة كلمات ضد          
 .جزاء بما كانوا ٌكسبون ٌبكوا كثٌراـول ٌضحكوا قلٌالـفل 

 
 اســنــجِ ــال 

ًّ ) محسّ  ًّ  ن بدٌع  (لفظ

 
 
 

  ْطق وٌختلفا فً المعنى، وهو نوعان:فظان فً النّ ٌتشابه اللّ  هو أن 
  فظان فً أربعة أشٌاء: نوع الحروؾ، ما اتفق فٌه اللّ  :تامّ جناس

 وشكلها، وعددها، وترتٌبها، مثل:
 أسٌرتكم وقلبً فً محبّ        أسٌرٌار لكم عن الدّ  رحلتُ    
 .مسجون :هاانٌة فمعنا، أما الثّ أمشًأسٌر األولى معناها:  
  مور األربعة واحد من األ فظان فً ما اختلؾ فٌه اللّ  :ناقصجناس

 .هرنت -هرق/ ت  تنهرابل فال ا السّ مّ وأ تقهرا الٌتٌم فال فأمّ  مثل:

      
 
 
 
 أثرهما فً المعنى: 

ة ة صوتٌّ وظٌفة جمالٌّ 
 عذب   جرس   ل فًتتمثّ 

  تطرب له األذن.
 عـــجـــسّ ــال  

ًّ ) محسّ  ًّ لف ن بدٌع  (ظ

 

  ّا تأنس به حدث جرس  مل فً الحرؾ األخٌر، حٌث ٌُ فاق آخر الجُ هو ات
، معا، وأطعموا الطّ مالى هللا علٌه وسلم:)أفشوا السّ األذن، كقوله صلّ 

 (.مة بسال، تدخلوا الجنّ ماس نٌاٌل والنّ وا باللّ لّ صَ وَ 

 

 

 الـــَبــــــاَلَغـــــــــــةُ   
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 ـنّ ـات الـحــلــطـــصــم ًّ     ص األدب

  ّرٌ ـــثْ ـنَ   أو  رٌ ــعْ ــشِ   :صشكل الن. 
 

  ّصنوع الن: 
ًّ )الجِ   ذيالّ  نس األدب

 (صّ ٌنتمً إلٌه النّ  

  ّ(رّ عر الحُ عر العمودي أو الشّ ) الشّ  - عر() فً الش 
 

  ّة قصّ قامة)رة، المَ اطِ سالة، الخَ طبة، الرّ ة،  الخُ واٌة، المسرحٌّ ة، الرّ قال، القصّ المَ  - ثر() فً الن
 كاهة(...الفُ بزخرفة األلفاظ والبدٌع و قصٌرة تهتمّ 

 

 
 
 
  ّصّ طبٌعة الن: 

  ًّ ة لؽاٌة اإلمتاع ة البالؼٌّ ٌعتمد عل العاطفة والخٌال، وٌقوم على األسالٌب الفنٌّ  - أدب
 أثٌر.والتّ 
 

  ًّ قة، وسهولة األلفاظ ز بالدّ و من العاطفة والخٌال، ٌتمٌّ لُ خْ خاطب العقل، وٌَ ٌُ  - علم
  اإلقناع. اإلفهام و ة، هدفهراكٌب، وتوظٌؾ المصطلحات العلمٌّ والتّ 
 

  ًّ ًّ ٌعرض القضاٌا العلمٌّ  - بتأدّ مُ  علم ة ور البٌانٌّ ، فٌه القلٌل من الصّ ة بأسلوب أدب
ٌّة ناتوالمحسّ   اإلثارة. شوٌق و، هدفه اإلفهام واإلقناع مع التّ البدٌع

 

 
 
  ّصّ أسلوب الن: 

  ّبؽزارة. رُ مِ هَ نْ ٌَ  دق فٌه أو كاذب مثل: المطره صاقال لصاحبه إنّ أن ٌُ  ما ٌصحّ  - خبري 
 

  ًّ  ه صادق فٌه أو كاذب، وهو نوعان:قال لقابله إنّ أن ٌُ  ما ال ٌصحّ  - إنشائ
  ًّ ًّ الطّ  األسلوب اإلنشائ طلب به حصول شًء لم ٌكن حاصال وقت ما ٌُ : لب

 .داءالنّ ، منًالتّ  ،الستفهاما ،هًالنّ ، األمرلب وله خمس صٌػ:  الطّ 
  ًّ ًّ غٌر الطّ  األسلوب اإلنشائ وهو ما ال ٌستدعً مطلوبا، وله صٌػ منها:  :لب

 .مسَ القَ ، مالمدح والذّ ، عجبالتّ 
 

  ّرٌد الكاتب تحقٌقها.لؽاٌة ٌُ  ستخدمة فً إعداد نصّ رٌقة المُ هو الطّ  :مطتعرٌف الن 
ٌُحسن الكاتب توظٌفه، وقد تتداخل األنماط فٌستخدمُ    ٌُساعد فً إٌصال الفكرة عندما  اط فً نّص الكاتب عّدة أنم فالّنمط 

ٌُساهم هذا الّتداخل فً بناء الّنّص وانسجام معانٌه.  واحد، ف
     ًّ  الؽالب. فحٌنما ُنطلق لفظ الّنمط فالمقصود منه الّنمط الّربٌس

 هـــــراتــــؤشّ ـــم               صّ ــــنّ ــط الـــمــن                   

 - ردي: ــسّ ـط الــمـنّ ـال 
الخٌال، فً  جِ سْ بار من الواقع أو نَ هو نقل أحداث أو أخ

 إطار الّزمان والمكان وتسلسل األحداث وترابطها. 

 تتابع األحداث فً إطار زمانً و مكانً. -
 كثرة ظروؾ الّزمان و المكان. -
 االنتقال.ال الماضٌة الّدالة على الحركة وؼلبة األفع -
 ؼلبة األسلوب الخبرّي. -

 - ـوصـط الـمــنّ ــال ًّ  :ف
ٌّ   هو ٌّ ا أو خٌال ا حقٌق ا لألحٌاء تصوٌر لؽوي ٌنقل مشهد 

 واألشٌاء و األماكن.

ٌّة كالّتشبٌه، االستعارة... -  كثرة الّصور البٌان
ٌّة كاالستفهام...استعمال األسالٌب اإل -  نشاب
 كثرة الّنعوت واألحوال. -
ٌّة. - ٌّة الّدالة على الحركة واالستمرار  استعمال الجمل الفعل

 - ط التفسٌريّ ــمـنّ ـال: 
ٌّنا، وال ٌكتفً بإبالغ القارئ  ٌتناول الكاتب موضوعا مع
بالمعلومات بل بتفسٌرها وشرحها، وِذكر أسبابها 

 ونتابجها، من ؼٌر إشراك الّذات.
 
 

 االعتماد على الّشرح و الّتحلٌل. -
ٌّة.استخدام الجُ  -  مل الخبر
 الوضوح والّدقة فً نقل المعلومات. -
ٌّة والِحٌاد فً تناول الموضوع.اعتماد ا -  لموضوع

 أنـمــاط الــّنـصـــوص  
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 و انسجامه، نذكر منها: صّ هناك العدٌد من مظاهر اتساق النّ 

 -  ٌّحقة، ابقة والالّ مل السّ ...( تربط بٌن الجُ هً حروؾ العطؾ) الواو، الفاء، ثمّ  :ةة لغوٌّ روابط لفظ
 ساقه وانسجامه وتماسك عناصره.اتّ  صّ وتحفظ للنّ 

 -  ٌّجوابها.  رط وتً تربط بٌن جملة الشّ الّ  ن، ما، مهما...(مَ  ) رطتتمثل فً " أدوات الشّ  :ةروابط منطق 

 -  ّد ضها بضمٌر ٌعونعوّ  -مثال - صّ ر كلمة وردت فً بداٌة النّ نكرّ  فعوض أنْ  :مٌرة بالضّ صٌة القبلٌّ اإلحالة الن
 عدد من األلفاظ. وذلك للوصول إلى المعنى بأقلّ  ،علٌها

 -  ّة وتأكٌدها لدى المتلقّ لترسٌخ المفاهٌم الضرورٌّ  صّ فه صاحب النّ ٌوظّ  :كرارالت.ً 

  -  ُقدٌم أو القصٌدة بنٌة واحدة متكاملة، واألبٌات مترابطة، فال ٌمكن التّ  أنّ  أيْ  :عر(ة) فً الشّ ضوٌّ الوحدة الع
 ا.أخٌر فٌهالتّ 

 

 

    ّؾ من أجزاء وٌنتهً بقافٌة.ٌتألّ  كالم تامّ  :عريالبٌت الش 
   عجزانً:" " والثّ صدرى:" األول ٌسمّ  :للبٌت شطران" 

 بما مضى أم بأمر فٌك تجدٌدُ               ٌا عٌدُ  تَ دْ ة حال عُ بأٌّ  عٌدٌ          
 عجز                                         صدر                  

     ة....ة، بابٌّ قال: مٌمٌّ نسب إلٌه، فٌُ بنى علٌه القصٌدة، وتُ ذي تُ هو الحرؾ الّ  :يوِ الر 
   من القصٌدة، فٌكسبها نؽمة جمٌلة.بٌت  اعر فً آخر كلّ مقطع صوتً ٌلتزمه الشّ  :القافٌة 
    ٌّةى: أبٌات تسمّ  6 أبٌات إلى 3من ٌّةى: فما فوق تسمّ  7، من قِطعة شعر  .قصٌدة شعر
 

 رّ ـــحـر الــعـشّ ـال                  وديــمـعـر الــعـشّ ـال               

  ّة) صدر وعجز(ن من أبٌات شعرٌّ ٌتكو 
  ِحدة الوزن والقافٌةو. 

 :نموذج
 لت فً رزقً على هللا خالقًتوكّ            

 رازقً هللا ال شكّ  أنّ  وأٌقنتُ                                       
 من رزقً فلٌس ٌفوتنً وما ٌكُ             

 البحار العوامقِ ولو كان فً قاع ِ                                  
 سٌأتً به هللا العظٌم بفضله             

 سان بناطقِ ً اللّ ولو لم ٌكن منّ                                    
 فس حسرة  النّ  تذهبُ  شًء   ففً أيّ               

 ن رزق الخالبقِ حمم الرّ وقد قسّ                                    

  ّة.عرٌّ عرٌة بدل األبٌات الشّ األسطر الش  
  ّوي.ع القوافً وحرؾ الرّ تنو 

 :نموذج      
 َمَضى عامان ٌا أّمً 
 على الولد الّذي أبحر
ٌّة...  برحلته الخراف
 وخّبأ فً حقاببه...

 صباح بالده األخضر
 ، وكّل َشِقٌِقَها األحمروأنُجمها، وأنُهرها
 وخّبأ فً مالبسه

ا من الّنعناع والّزعتر..  َطَراِبٌن 

  - ــجـحِ ـط الــمـنّ ـال ًّ  :اج
ة أو اإلقناع بفكرة، أو ٌسعى الكاتب إلى إثبات قضٌّ  

ة إبطال رأي، أو تعدٌل وجهة نظر ما، من خالل األدلّ 
 قنعة.واهد المُ والشّ 

ٌّة ودعمها بالبراهٌن أو إبطالها. -  طرح القض
 الّنفً و الّتعلٌل...استخدام أسالٌب الّتوكٌد و -
- . ًّ  استخدام ضمٌر المتكلّم إلبداء الّرأي الّشخص
 اعتماد الّدقة فً عرض األفكار. -

 - ـتّ ـط الـمـنّ ـال ًّ  :وجٌه
رؼٌب فً شًء أو نة للتّ تقدٌم نصابح وتوجٌهات لفبة معٌّ 

 حذٌر منه.التّ 

 ب.ُبروز ضمٌر المتكلّم و الُمخاطَ  -
 ادات.َوْفَرةُ الّنصابح و اإلرش -
ٌّة. - ٌّة الّطلب  كثرة األسالٌب اإلنشاب
 استخدام وسابل اإلقناع والّشواهد.... -

 - حواريّ ـط الـمـنّ ـال: 
ٌّة تقوم على اشتراك شخصٌن أو أكثر فً  طرٌقة تعبٌر

ًّ تبادل الحدٌث لؽرض مُ  ، عٌن، وهو نوعان: حوار داخل
 ًّ  .وحوار خارج

 الُمخاطب. بروز ضمٌر المتكلّم و -
 َبُة أسالٌب االستفهام والّتعجب واألمر..َؼلَ  -
 مل القصٌرة.استخدام الجُ  -
 (.-ة )استخدام عالمة تبادل الحوار المطّ  -

 مـظاهـر االّتساق واالنسجام

 الـــَعـــــــــــُروض
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  ّك ، ونرمز إلى الحرؾ المتحرّ كتب(نطق ال ٌُ كتب، وما ال ٌُ نطق ٌُ ما ٌُ ) :ة هًابطة للكتابة العروضٌّ القاعدة الض

 .(0) اكن بدابرة صؽٌرةوإلى الحرؾ السّ  )/( بشرطة مابلة
  ّقطٌع العقواعد فً الت ًّ  :روض

  ّدَ دْ مَ  /حرفٌن: األول ساكن واآلخر متحرك: مد   د ٌعدّ الحرؾ المشد 
  ّنْ مُ لَ عَ /   مٌ لَ حرفا ساكنا: عَ  عدّ نوٌن ٌُ الت 
    ٌُ الكن/     لكن   هاذا،  / قطٌع: هذا عاد كتابتها فً التّ األلؾ المحذوفة فً الكتابة 
  ّقصابدو/    ه: قصابدُ شبع بحرؾ ٌناسب حركتدر أو العجز ٌُ الحرؾ األخٌر فً الص 

 افعً:قال اإلمام الشّ       
 نٌا سواءُ فأنت ومالك الدّ      قـنوع   ذا قلـب   إذا ما كنتَ               
 ءوسوا نٌاددفأنت ومالك     عنقنو قلبنإذا ما كنت ذا               

              //0/0/0/  /0/0/0//0/0     //0// /0 //0/0/0//0/0 
 

 

 
 

 
 ة، بأسلوب  ة أو الخٌالٌّ من الحوادث الواقعٌّ  حادثة   هً سردُ  :ةصّ الق  ًّ فً نفس  متعةرة الإثا دَ صْ ق، قَ م  نَ مُ  إنشاب

 القارئ بتؽذٌة خٌاله أو تنمٌة فكره.
 :ًوللقّصة أصول وقواعد ٌجب توفّرها وه 

                      راد إٌصالها.تحدٌد موضوع لها وفكرة ٌُ  -                       
                                          مان والمكان.ر الزّ توفّ  -                       
              ة(.خصٌات) البطل و شخصٌات ثانوٌّ الشّ وجود  -                       
 األحداث المتسلسلة والمتتابعة. -                       
 قدة(.م األحداث) العُ أزّ ت -                       
 (.الحلّ ) الخاتمة -                       

  ّة على وضعٌات ثالث:) ثري الحرب نموذجا(ردي فً القصّ وٌعتمد الخطاب الس 

 ةة النهابٌّ الوضعٌّ       ر ؽٌّ ل والتّ ة التحوّ وضعٌّ    ةة االبتدابٌّ الوضعٌّ    

 :قبل الحرب -    
  خاملٌ  بسٌطٌ  ) شعبان تاجرٌ 

  ٌكاد ٌسمع به أحد(.ال

 :خالل الحرب -     
تجارته،  تْ طَ شَ شعبان نَ سً ) 

هٌبته  ترمت ثروته، تؽٌّ تضخّ 
 سكنه(مو

 : بعد الحرب -    
سً شعبان، قصده المحتالون، )

ه، تركه األصحاب، وتذهبت ثر
  دقع(.الفقر المُ 

  
   ّنة، ترتبط بموضوع ما، تجمع بٌن ة معٌّ ج قضٌّ عالول، تُ ة محدودة الطّ هو قطعة نثرٌّ  ة(:الَ قَ المقال) المَ  فن
 ة العرض) مقدمة، عرض، خاتمة(.واإلبداع، وتخضع لمنهجٌّ  اإلقناع 
ًّ وهو أنواع: مقال       ًّ ، دٌن ًّ علم ًّ ، صحف ًّ ، اجتماع  .....، سٌاس

 

  ِبِ ذْ لبراهٌن، وجَ جج واخاطب فٌها الجمهور لؽرض إقناعهم برأي ما بالحُ ة، ٌُ هً قطعة نثرٌّ  طبة(:طابة) الخُ الخ 
 أي.امعٌن للعمل بهذا الرّ السّ 
 طب الحفالت والمناسبات...، وخُ ةاالجتماعٌّ ة، ٌنٌّ طابة تختلؾ على حسب الؽرض فمنها: الخطب الدّ وأنواع الخِ    

  ٌّة للخطبةالخصائص الفن: 
  رة.قنعة و المفسّ ة المُ وجٌهً المباشر المدعوم باألدلّ االعتماد على األسلوب التّ  -    
                                 وحدة الموضوع. ترتٌب األفكار وتسلسلها و -    
                           شوٌق ولفت االنتباه للموضوع.مراعاة أسلوب التّ  -    
 خاطب.داء وضمابر المُ استعمال أسلوب النّ  -    
 عقٌد فً األلفاظ و العبارات.ب التّ تجنّ  -    
 المستمع. ى ال ٌملّ ب تطوٌل الخطبة حتّ تجنّ  -    

    ًّ  الــّتــعـبـٌـر الـكـتــــاب
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 بة، وعادات ل فٌه الكاتب ما شاهده فً رحلته، من طبٌعة خالّ ٌنقُ  -ؼالبا-هو نّص نثرّي  ة:ـــلــأدب الّرح
 وتقالٌد، وقٌم  وأخالق...

  ّحلةات أدب الرّ رات وفنٌّ مؤش: 
      مانً.ز المكانً و الزّ إظهار الحٌّ  -           
 منً لألحداث.  تابع الزّ لتّ ا -           
                  رد الواقعً.اعتماد السّ  -           
 فصٌل.االهتمام بذكر األماكن ووصفها بالتّ  -             
 عوب.إبراز أخالق وقٌم الشّ  -             

  ٌّات كتابة نصّ فن  ًّ ًّ  وثائق  :علم
  ّلكتابة نص  ًّ ًّ  علم  ٌنبؽً مراعاة ما ٌلً: وثابق

               -  ًّ                           .تحدٌد الموضوع العلم
          ة.استعمال المصطلحات واأللفاظ العلمٌّ  -               
      تابج واإلحصاءات.استخدام لؽة األرقام والنّ  -               
 بٌان مصادر البحث.قة فً عرض المعلومات وتِ الدّ  -               

 ً.خاطبة العقل وإقناع المتلقّ مُ  -               
 .البمه األسلوب الخبريّ ذي ٌُ عبٌر المباشر الّ التّ  -               

 :ا ٌّ  كتابة نّص ٌصف منظرا بٌئ
 روعة. ة وشاهد فً دقّ ذي ٌنقل المَ الوصؾ الّ  ا ٌجب االعتماد على فنّ ٌصؾ منظرا بٌبٌّ  من أجل كتابة نصّ  - 
 هن، دقٌقا فً نقل ما ٌشاهده وٌسمعه، فٌرسم بالكلمات لوحةٌكون شدٌد المالحظة، حاضر الذّ  على الواصؾ أنْ  - 
 ة.ة إبداعٌّ فنٌّ  
  عواطفنا وأحاسٌسنا. ل فً األجزاء ونبثّ نفصّ  ًء إجماال ثمّ الشّ  ؾَ صِ نَ  ستحسن فً الوصؾ أنْ وٌُ  - 

  بٌسٌة مترابطة منسجمة، ونعّبر عنها نّص مختصر من نّص أصلً، حٌث ُنحافظ على األفكار الرّ  :الّتلخٌص
بأسلوبنا الخاّص، ونتخلّى عن اإلضافات وعبارات الّتفسٌر واألمثلة...وٌجب أن ٌكون الّنّص المختصر أقّل حجما من 

 الّنّص األصلً.

 
 

 

 

 .اقرأ المطلوب أكثر من مّرة حّتى تشعر أّنك تعٌش فً جّوه 
  االهتمام البالػ بفكرة الموضوعال بّد من. 
  ْتتعّجل. ب بهدوء  دون أنْ تُ اك 
 .ٌّبها فً ذهنك  ال تبدأ بكتابة جملة حّتى ته
 .ٌّقة  اجعل للموضوع مقّدمة تكون ش
 .علٌك بترتٌب األفكار وتسلسلها 
 .ًاجعل خاتمة لموضوعك وهً كلمة موجزة عن الموضوع، وٌمكن أن تتضّمن رأٌك الّشخص 
  َكرار الكلمات إاّل لسبب ٌدعو لذلك.تجّنب ت 
 ذر الخروج عن الموضوع.اح 
  ٌّّة. ة أخرى لتعدٌل ما ٌجب تعدٌله مع تصحٌح األخطاء الّنحوٌة وبعد إتمام الموضوع اقرأه مر  اإلمالب
  ٌُنقل على ورقة اإلجابة بعد الّتأكد من المكتوب على المسّودة علٌك بإعادة قراءته وضبط صٌاؼته الّنهابٌة، ثم 

 مع االلتزام باآلتً:
 قرة.الّتمٌٌز بٌن ِفقرات الموضوع بترك بٌاض عند بداٌة كل فِ  -                    

            المنهجٌة) مقدمة، عرض، خاتمة(. -                    
  منع الّتشطٌب وإضافة كلمات بٌن األسطر.ٌُ  -                    
 .(المناسبة ). ، : ؟ ! .. استعمال عالمات الوقؾ -                    
 ؽة.واضح واحترام قواعد اللّ  الكتابة بخطّ  -                    

 
                                                      *                   *           * 

  ًّ ات كـتـابـة الـّتعبٌر الـكتـاب ٌّ  فن
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