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 ــــةدمـــقــــم

 بسم هللا الرحمن الرحیم، و الصالة و السالم على محمد و على آلھ و صحبھ و سلم ، و بعد :

ضع بین یدي تالمیذي ھذا الكتاب المختصر لقواعد اللغة العربیة لمستوى الرابعة لكم فكرت مسبقا أن أ  

میلھم ومتوسط ، لما رأیتھ من نفور المتمدرسین في ھذه المرحلة من الدروس المطولة و الشروحات المفصلة ، 

بھم یحبّ نھم من الفھم السریع للمادة ، و "، الذي یمكّ  إلى الوجیز المبسط تحت شعار : "خیر الكالم ما قل و دلّ 

 لرموز الریاضیة .المعارف اللغویة بطریقة مشابھة ل في اكتساب الجدید من

 –على مجھوداتھم و جعل أعمالھم في میزان حسناتھم خیراجازاھم هللا  –تصفحت كتب زمالئي الباحثین    

فیكون   مطویات،و اختصارا في ال ....الكل فرأیت توسیعا في الحولیات ، إذ یصعب على التلمیذ استیعاب 

تفریطا منھ أن یترك الكل و یأخذ الجزء ...فارتأیت أن أكون وسطا بین ھذا و ذاك ، إذ اعتمدت في شرحي 

األمثلة بطریقة سھلة ، وعلى فھم المادة  لتلمیذا عینتالتي  -عند اقتضاء األمر –للدروس طریقة الجدولة 

استثمار ما استدركھ من معطیات على یمكنھ من أن أقف على النقط الھامة التي تكسب التلمیذ رصیدا حرصت ف

،ثم أعقبت في نھایة الفصل شكل منتج ، حیث اختتمت في نھایة كل درس بتطبیق فوري لیتمرن علیھ 

 .المراجعة في االمتحان ىعل اعدهتس بتصحیحات نموذجیة

و یمحو ، و أن یتجاوز عن تقصیري ، ن یتقبل مني ھذا العمل المتواضع أ –عز و جل  -ختاما أدعو هللا   

 زالتي ، إنھ القادر على كل شيء ، و حسبنا هللا و نعم الوكیل .

 

  

2 
 



 

 

 

 

 

 رســـــــھــــــالف

 الصفحة   عناوین الدروس                                                                                         

 و :ـــــحـــــّ الن     

   03...... .....................................................................الجملة البسیطة و المركبة . .1
 .04.. ..........................................................جمل الفرعیة في الجمل المركبة .أنواع ال .2
  .06.... رالجمل................................................................عناص في التأخیر و التقدیم .3
 07... .......................................................................یم المبتدأ وجوبا و جوازا.دتق -أ

 08.. ........................................................................تقدیم الخبر وجوبا و جوازا . -ب
 .09..  ......................................................................تقدیم المفعول بھ على الفاعل . -ت
 10.................................................................. تقدیم المفعول بھ على الفعل و الفاعل. -ث
   11.................................................................................................التصغیر  -4
 13..................................................................................................اإلدغام.  -5
 14........................................................................ ...................اسم التفضیل . -6
 15....................................................................................   ..صیغة المبالغة. -7
 16.....................................................     ...التعجب بصیغة " ما أفعلھ " و " أفعل بھ"  -8
 17...............................................................................    ...اإلغراء و التحذیر . -9

 18......................................................................................   ...المدح و الذم . -10

 ان :ــــیـــــالب

 18................................................................................   .االستعارة و الكنایة . .1
 19...............................................................   ......................المجاز المرسل . .2
 21. .............................................................................................  .التشبیھ . .3

 23.................................................................................   ......:ع ـــــدیــــــالب

 الطباق . .1
 الجناس .  .2
 المقابلة . .3
 السجع .  .4

 24..  .............................................................................................:متفرقات
3 

 



 ..............................................................للتطبیقات المقترحة.تصحیح نموذجي 

 حـــــــــــو:النّ 
 

 الجملة البسیطة و الجملة المركبة -1

یقع   كل : البسیطة الجملة
عنصر من عناصرھا لفظا 

 فرض لصالةمثل:ا.مفردا 

 .مبتدأ      خبر              

 .      األمھات أقدام تحت لجنةا: عناصرھا جملة .مثل :  یقع أحدالجملة المركبة

 المبتدأ خبر رفع محل في جملة شبھ       مبتدأ                                                              

 اسمیة فعلیة اسمیة فعلیة

 .الكونَ /هللاُ /خلقَ 
     بھ.م/ فاعل/  فعل

                 

                  

 

 .عظیم/هللا
 خبر/  مبتدأ

 فعلیة فرعیة جملة
 مجردة

 فعلیة فرعیة جملة
 )مؤول مصدر(

 فرعیة جملة
 مجردة اسمیة

  اسمیة فرعیة جملة

 )مؤول مصدر(

 َیْشَرحُ (  األْسَتاذُ  َبَدأَ 
                                                                                                      ) الدرس

                  فعلیة فرعیة ج

 أنْ (  التلمیذ تمنى
 ) َیْنَجحَ 

 فرعیة ج           
  ) مؤول مصدر(  فعلیة

 ( الصدقة
  )عظیم جزاؤھا

  اسمیة فرعیة. ج

 اإلسالم أنّ (  الحق
 ) منتصر

     اسمیة فرعیة. ج     
 )  مؤول مصدر(

 الجملة المركبة = جملة أصلیة + جملة فرعیة . مالحظة :
 ) جملة مركبة . و االطمئنان یعقبھ الر ضا /  الصبر:( مثل 

 ج.أصلیة          ج. فرعیة       

 ".إنّ " أو"أنّ " ب االسمیة الجملة ال و"  أن" ب الفعلیة الجملة فیھا تقترن ال التي ھي المجردة الجملة -

 

 : 1 تطبیق

 ل الجملة البسیطة إلى جملة مركبة في الجمل اآلتیة : حوِّ 

 الشمس مشرقة الیوم . -1

 استطاع التلمیذ اإلجابة على األسئلة . -2

 ل الجملة المركبة إلى جملة بسیطة .حوِّ 

 العلم نافع . أدرك التلمیذ أنّ  -1

 ى أبي أن یعتمر ھذه السنة .  تمنّ  -2
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 أنواع الجمل الفرعیة في الجملة المركبة 

 
أنواع 
الجمل 
 الفرعیة

 مالحظات األمثلة

الجملة 
الواقعة 

 فاعل

 ( أن تجتھد في االمتحان ) ینبغي 
  في محل ج.فعلیة مصدر  مؤول            

 رفع فاعل

تعرب الجمل الفرعیة فاعال إذا وردت بعد ھذه األفعال : یجب 
 یحلو .. –یظھر  –یجمل  –یمكن  –یبدو  –ینبغي  –

الجملة 
الواقعة 
 نائب فاعل

  ُستحب ( أن تغتسل یوم الجمعة ).ی 
في محل  جملة اسمیة مصدر مؤول              

 رفع نائب فاعل 
  ِیل ( أنك مجد في عملك ) ق 

في محل  جملة اسمیة  مصدر مؤول                               
 رفع نائب فاعل

 
 

 
 

 صیاغة الفعل المبني للمجھول :

الفعل الماضي یضم أولھ و یكسر ما قبل آخره  -1
 .ع َنِ ........صُ صنع:مثل

 مثل :الفعل المضارع یضم أولھ و یفتح ما قبل آخره . -2
 قُ سرَ .........یُ یسرق

*ینوب المفعول بھ على الفاعل المحذوف و یكون مرفوعا 
 . ةُ ارَ یَّ ت السَ قَ رِ ....سُ  ةً ارَ یَّ سَ  صُ اللِّ  قَ رَ سَ  مثل :.

الجملة 
الواقعة 

 حاال

 عشاء أباھمقال تعالى : وجاؤوا 
  صاحب الحال"   16"یوسف)یبكون (
 جملة فعلیة في محل نصب حال 

 تكلم الولد ( وھو یضطرب ) .
 جملة اسمیة في محل نصب حال           

                       

 : تذكر ھیئة وحالة اسم معرفة قبلھا . الجملة الحالیة
ورد صاحب الحال في المثال األول ضمیر منفصل ،  

 والضمائر كما ھو معلوم معرفة .
 
 

الجملة 
قعة االو

 نعتا .

 درست قسما ( تالمیذه نجباء ) 
 جملة اسمیة  في محل نصب صفة                 

 
 
 
 
 

 الجملة النعتیة و الجملة الحالیة؟ كیف نفرق بین 
 في الجملة الحالیة نطرح السؤال كیف ؟ -
 بعد المعارف أحوال . -
 تقترن الجملة الحالیة غالبا بواو الحال . -
 الجملة النعتیة تصف اسما نكرة قبلھا . -
 الحركة اإلعرابیة .الجملة النعتیة تتبع المنعوت في -
 الجملة النعتیة تتعلق باسم نكرة قبلھا . -

الجملة 
الواقعة 
مضافا 

 إلیھ

قال تعالى : ھذا یوم ( ینفع الصادقین 
جملة فعلیة في محل "   119"المائدةصدقھم ) 

 جر مضاف إلیھ 
 اجتھد عوض ( أن تتكاسل ) .

ج.فعلیة في  مصدر مؤول             
 مضاف إلیھمحل جر 

                                                                                  
  )(أن أنال الدرجات العلىقصد  أعبد هللا

.فعلیة في جمصدر مؤول                
 مضاف إلیھ محل جر 

 تقع الجملة الواقعة مضافا إلیھ بعد. -
،قبل ، بعد، عندما( یوم ، حین ، لیلة ، منذ ،  ظروف الزمان -

 ....) لحظة..
 ( قصد ، بغیة ، رجاء..) المصادر المعویة مفعوال ألجلھ -

 .بدل  –دون  –عوض :  بعد الكلمات
 .رغم – حدّ  –غیر  –سوى  –: مع  بعد
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الجمل 
الواقعة 
جوابا 
 الشرط

 قال أحدھم :
 إن كنت مأكوال ( فكن أنت آكلي )

جزم جملة فعلیة في محل                  
 جملة جواب الشرط.

 قال تعالى :
" وكلما مر علیھ مأل من قومھ 

                 38(سخروا منھ) "ھود 
محل لھا من  جملة جواب الشرط ال

   اإلعراب
 
 

الجملة الشرطیة = أداة الشرط +جملة الشرط +جملة جواب 
 الشرط .

 ینجح .  /     یجتھد/   من مثل :
 ج. جواب الشرط     ج. الشرط     أداة الشرط  

 إن ، إذما ) . ( الحرفان:  أدوات الشرط الجازمة
  األسماء :

 ما،من،مھما،متى،أیان،كیفما،أنى،حیثما،كیفما،أینما،أي.
 :أدوات الشرط غیر الجازمة

 ّ  ا.،أمّ إذا،لو،لوال،لوما،كلما،لما
 جملة جواب الشرط لھا محل من اإلعراب:

بفاء الجزاء أو إذا إذا سبقت بحرف شرط جازم واقترنت 
 الفجائیة.

  
 

الجملة 
 الموصولة

  ])(سافروا أمس   الذین[ عاد
 

                                                   
 
 
 
 
  ] ( سرق )    من[ب وقِ عُ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموصول + صلة الموصول . االسمالجملة الموصولة = 
وھي صلة الموصول = الجملة الواردة بعد االسم الموصول 

 تفسیریة المحل لھا من اإلعراب .جملة 
 ماھي األسماء الموصولة ؟
 : ما ، من . األسماء الموصولة العامة

: الذي ، التي ، اللذین ، اللواتي ،  األسماء الموصولة الخاصة
 اللذان ، اللتان .

إعراب الجملة الموصولة = إعراب االسم مالحظة :
 الموصول .

 
 
 
 
 
 

الجملة 
الواقعة 
خبر 
 المبتدأ

 األوالد ( یبرون الوالدین ) .
 جملة فعلیة في محل رفع خبر المبتدأ         

 التدخین ( نتائجھ وخیمة ) .
 جملة اسمیة في محل رفع خبر المبتدأ            

           

 البد للمبتدأ خبر یتمم معناه.  
 
 
 

الجملة 
الواقعة 
خبر 
 الناسخ

 . لیت الغائب ( یعود )
 جملة فعلیة في محل رفع خبر لیت              

 . أوشك العلم ( أن یرفع )
مصدر مؤول في محل نصب خبر              

 أوشك 
 

 النواسخ :
،صار ،لیس  ، أصبح ،بات ،ظلّ ،كأن ّ ، أنّ إن ّو أخواتھا :  إنّ 

 . ،أمسى ،مازال ،ما برح ،مادام ،ما فتئ ، ما انفكّ 
 ،أمسى ،لیس ،صار ،ظلّ  ،بات ،أصبح كان: أخواتھا و كان

 . انفكّ  ما ، فتئ ،ما ،مادام برح ،ما ،مازال
 : عسى ، حرى ، اخلولق . أفعال الرجاء

 : كاد ، أوشك ،كرب . أفعال المقاربة
: بدأ ، أخذ ،شرع ،أنشأ، طفق ،جعل ، ھب  أفعال الشروع

 ،ترك.
  تعمل أفعال الرجاء ، الشروع و المقاربة عمل كان

ویسمى اسمھا وتنصب  وأخواتھا ،فترفع المبتدأ
 الخبر ویسمى خبرھا .

صلة 
الموصول 
ال محل لھا 

من 
 اإلعراب

 

اسم 
 موصول
في محل 

 رفع
 فاعل

 

جملة   
موصولة 

محل في 
 رفع فاعل

صلة 
الموصول 
المحل لھا 

من 
 اإلعراب

 

اسم 
 موصول

مبني على 
السكون 
في محل 

نائب  رفع
        فاعل

جملة موصولة 
رفع في محل 

 نائب  فاعل
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 : 2 طبیقت

 اذكر محل الجمل الواقعة بین قوسین من اإلعراب :
 األوالد ( یبرون الوالدین ). -1
 قد حصد ( من زرع ) . -2
 فإذا النجوم ( طمست ) . -3
 كاد الوقت ( ینقضي ) . -4
 إن العالم ( قدره مرتفع ) .-5
 السمر ) . تحلو الجلسة حین ( یطیب -6
 إن نطقت ( فزن ماتقول ) . -7
 رأیت رجال ( ثوبھ رث ). -8
 أنشأ التالمیذ  ( یحفظون دروسھم ) . -9

 أنجزت عملك بإخالص ( وأنت تستلذ بمعیة هللا ) . -10
 التقدیم و التأخیر في عناصر الجمل -2

 تقدیم المبتدأ وجوبا و جوازاأوالً : 

تقدم المبتدأ مواضع  األمثلة نماذج من اإلعراب
 وجوبا

 
 
 
مْن : اسم شرط مبني على السكون في محل رفع  -

 مبتدأ.
مبني على السكون في محل  استفھاممن : اسم  -

 رفع مبتدأ.
ما التعجبیة: مبنیة على السكون في محل رفع  -

 مبتدأ.
كم الخبریة: مبنیة على السكون في محل رفع  -

 مبتدأ.
 

 
 
 
 یعبد هللا یفز بالجنة من -
 
 الطارق ؟ من -
 
 أعظم الخالق ! ما -
 
 مریض شفاه هللا كم -

إذا كان المبتدأ من أسماء 
 الصدارة وھي :

أسماء الشرط:  -1
 )مْن,ما,مھما(

 
أسماء االستفھام:  -2

 )(من,ما
 التعجبیة ما -3
 
 الخبریة كم -4
 

الم االبتداء: مبنیة على السكون ال محل لھا من  -
 اإلعراب.

 مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  .المؤمن: مبتدأ 
 صابر:خبر مرفوع و عالمة رفعھ الضمة.

 

 صابرٌ  مؤمنللْ -
 م      خ

إذا كان المبتدأ  -
 االبتداء بالم امصحوب

 .وعالمة رفعھ الضمةالمؤمن : مبتدأ مرفوع  -
 .یحفظ القرآن : جملة فعلیة في محل رفع خبر -
 
 

 یحفظ القرآن   المؤمن-
 م             خ

إذا كان الخبر جملة  -
 فعلیة

) یعود على الھاءالضمیر المتصل بالخبر وھو ( -
 )المؤسسةالمبتدأ (

إذا كان الخبر جملة - .نجباء ھاالمؤسسة تالمیذ-
اسمیة تشتمل على ضمیر 

 یعود على المبتدأ
ما : حرف نفي مبني على السكون ال محل لھ من  -

 .اإلعراب
 .ناصحٌ  إال أنا ما -

 خبر     مبتدأ          
إذا كان المبتدأ محصورا -

..." إنمافي الخبر بـ:  "
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 : أداة حصرإّال  -
و مكفوفة مبنیة على السكون ال محل ما: كافة إنّ  -

 .لھا من اإلعراب 
 

 .إخوة لمؤمنونا إنما -
 م          خ           

 ..."إالّ ........ماأو "

 المبتدأ  استوىإذا - .يوِّ دُ ك عَ َعُدوُّ  - .المبتدأ و الخبر كالھما معرفان باإلضافة -
 والخبر في التعریف 

 التنكیرو
 

 

 مواضع تقدیم المبتدأ جوازاً  األمثلة 
 .)تحت أقدام األمھات(  الجنة

 مبتدأ          خبر (شبھ جملة)
 إذا كان المبتدأ معرفة و الخبر شبھ جملة-

 .مدرسة  األم
 مبتدأ    خبر

 .و الخبر نكرةإذا كان المبتدأ معرفة -

 .{ ِنعَم الخلُق }        اإلِیثار     -
 خبر(جملة فعلیة)    مخصوص بالمدح  

 (مبتدأ)

 .إِذا كان المبتدأ مخصوصاً بالمدح و الّذم-

 

 

 

 :اذكر سبب تقدم المبتدأ على الخبر في الجمل اآلتیة  :3 تطبیق

 144آل عمران ...» "...وَما ُمَحَمٌد إِالَّ َرُسوٌل  -1

 الّصبر یعقبھ الرضا. -2

 مْن یعبُد غیر هللا ؟ . -3

 التقوى في القلوب. -4

 4القصص ولَى..." لَْآلِخرةُ َخیٌر لََك ِمَن األُ "...وَ  -5

 مْن یجتھد ینجح . -6

 . الّنمیمُة بئَس الصفة -7

 

 

 

 ثانیاً: تقدیم الخبر ُوجوباً وجوازاً 

 مواضع تقدیم الخبر وجوباً  األمثلة
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 . حقٌ         للتلمیذ      -
 مبتدأ       خبر( شبھ جملة )  

 .الخبر شبھ جملة و المبتدأ نكرة  نإذا كا-

 ؟السفر متى -   ؟                  الحال كیف -
 خبر      مبتدأ                   مبتدأ            خبر         

إذا كان الخبر من أسماء الصدارة و المبتدأ -
 .معرفة 

 هللاُ    إالَّ       خالقٌ    ما  -
 خبر مقدم        مبتدأ مؤخر         

إذا كان الخبر محصوراً في المبتدأ بـ -
ما..." أو "إِالَّ ......ما"  ..."إِنَّ

 اھملوك       للحضارة-
 خبر (شبھ جملة)      مبتدأ

الضمیر المتصل بالمبتدأ المؤخر یعود على الخبر 
 .المقدم (الحضارة)

على ضمیر یعود  ملیشإذا كان المبتدأ -
 .قدمعلى الخبر الم

 مواضع تقدیم الخبر جوازاً  األمثلة
كریات    كراس     للتلمیذة -  . الذِّ

 مبتدأ مؤخر    مضاف إلیھ  خبر (ش.ج) 
 وھو مضاف

 . قیِّمةٌ      كتبٌ     المكتبة   في -
 مضاف إلیھ      ج)        مبتدأ  (ش.  خبر 

 نكرة  كان الخبر شبھ جملة و المبتدأإذا -
 . ةأو موصوف ةمضاف

المةُ       في التأَنيِ  -  .السَّ
 ج)       مبتدأ مؤخرخبر (ش.

 إذا كان الخبر شبھ جملة و المبتدأ معرفة-2

 . حدٌ أ      في الدار     ما-
 ج)   مبتدأ مؤخرحرف   خبر (ش.

 نفي
 ؟ حدٌ أ     في الدار      أَ   -

 مبتدأ مؤخر  ج)    خبر (ش.   حرف   
 استفھام

  بنفيمسبوق  شبھ جملة خبرإذا كان ال-3
 .و المبتدأ نكرة  استفھامأو 

 . عذابٌ      للمسيء و   ثوابٌ        للمحسنِ -
 مبتدأ         خبر( ش.ج)     مبتدأ  ج)     خبر( ش.

 .إذا كان المبتدأ نكرة یفید التنویع -4

 

 اذكر سبب تقدم الخبر على المبتدأ في الجمل اآلتیة : :4تطبیق

 ما ناجٌح إال أخوَك . -1

 في الّداِر صاحُبھا . -2

 _ كیف الخالُص؟ .3

 أمام البیت سّیارة أجرة .-4

 للّدولِة رئیسھاَ . -5

 في العجلة النَّدامة . -6

 ما للمتھاون نجاح. – 7

 

 

 ثالثاً : تقدیم المفعول بھ على الفاعل
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 تقدیم المفعول بھ على الفاعل جوازاً  األمثلة
 

 .األسدُ    الغزالةَ إفترَس  -
 مفعول بھ     فاعل              

 

 .  االنتباهإلِبرازِه و لفت  -1

ةَ َقَصَد  -  .وفٌد كبیر من الحّجاج      َمكَّ
 طویالً) ردمفعول بھ          فاعل ( و

 مقدم

 .الجتناب الثقل إذا كان الفاعل طویالً  -2

 

 تقدیم المفعول بھ على الفاعل وجوباً  األمثلة
 

م -  .األستاذُ       هُ كرَّ
 فاعل     مفعول بھ    

 .بالفعل  متصال اإذا كان المفعول بھ ضمیر -1

 .هُ ُ◌ تالمیذ    القسمَ    دخل-
الھاء ضمیر یعود على   مفعول بھ   فاعل 

 المفعول بھ

 .بالفاعل ضمیر یعود على المفعول بھ  صلاتّ إذا  -2

 .هللاُ      إالّ     الذنوبَ    ال یغفر -
 مفعول بھ مقدم     فاعل مؤخر                

 ..."إالّ ...ما.." أو "ماإنّ إذا كان الفعل محصوراً في الفاعل بـ : " -3

 .َتْسأل ُیرشدكَ  من -
نصب اسم شرط مبني على السكون في محل 

 مفعول بھ مقدم
 ُتریُد ؟ ماذاَ  -

مبني عل السكون في محل نصب  استفھاماسم 
 .مفعول بھ مقدم

 )شرط أو استفھام اسمإذا كان المفعول بھ من أسماء الصّدارة ( -4

 ؟ ُزْرتَ        منْ        َبْیتَ  -
 فعل + فاعل  مفعول بھ   مضاف إلیھ  

 مضاف

 اسم الصدارة.إذا كان المفعول بھ مضاف إلى  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : تقدیم المفعول بھ على الفعل و الفاعل
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 جواز تقدیم المفعول بھ على الفعل و الفاعل األمثلة

 ؟تركت   التدخین ھالّ 
 فعل + فاعل      مفعول بھ     
 .یكرمك   كرمتأ    لكریمَ ا   إنِ 
 فعل + فاعل    م.بھ مقدم بھ   

إن ,  أالّ ,  ھلْ , ھالّ إذا سبقتھ األدوات التالیة: 
 الشرطیة .

 

وجوب تقدیم المفعول بھ على الفعل  األمثلة
 والفاعل

 ؟ فعلتذا ما -
 فعل +فاعل  مفعول بھ

 ؟ تقابل   من  -
 مفعول بھ   فعل + فاعل  (مستتر)

 186فالَ َھاِدَي لَُھ..." األعراف  ◌ُ هللا ُیْضلِل َمنْ "...  -
 فعل    فاعل  فعول بھ م        

أسماء إذا كان من أسماء الصدارة ( -1
 .)ستفھاماال أسماء ,الشرط 

 ..." َنْعبدُ   إِیاكَ "... -
 مفعول بھ   فعل + فاعل (مستتر)

إذا كان المفعول بھ ضمیر  -2

 .منفصل
 ؟ حفظتَ      منْ    قصیدةَ  -

 مضاف     فعل + فاعل     +مفعول بھ  
 إلیھ    مضاف        

 اسمإذا كان المفعول بھ مضافاَ إلى  -3
 من أسماء الصدارة

 اذكر سبب تقدیم المفعول بھ في الجمل اآلتیة :: 5تطبیق

ِتیَم َفالَ َتقَھْر..." ا -1  9لقصص قال هللا تعالى : "...فأَماَ الَّیَّ

 اك أقصد .إیّ  -2

 الیتیم أحسنت ؟ ھلِ  -3

 صدیق من صاحبَت ؟ -4

 م المظلوم .ھٌ حَ سامَ  -5

 ِمْن ِعَبادِه الُعلَماُء..." "...إّنماَ َیْخشَى هللاَ  -6

 .مْن ُتكرْم ُیكرمكَ  -7

 ماذا تفعل ؟ -8

 

 

 

 التصغیر: -3
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 مثل:بنیة االسم القابل للتصغیر لغرض معنوي  رتغییھو   تعریف التصغیر: -1
 .رةیْ جشُ  ......شجیرة

 أغراض التصغیر: -2

 .ر ویعِ شُ     : مثل االحتقار 

 .يَّ نَ بُ   :مثل التحبب والتدلیل

 .عیدبُ  ،لَ یْ بَ : قُ   مثلتقریب الزمان والمكان 

 .رةیودُ  ، ریھمات: دُ  مثلتقلیل ال

 .بٌ یِّ تَ كُ ،  بٌ یْ لَ كُ  : مثلتصغیر الحجم  

 . ، أَُخّیاتي ي حابِ یصَ : أُ  مثلاالستعطاف  

 أوزان التصغیر: - 3

 

 یلعَ فُ  لعیعِ فُ  لیعیِ عَ فُ 
 الخماسي شرط أناالسم یصغر علیھ  -

یكون حرفة الرابع حرف علة (ألف، 
 مثل: واو، یاء)

 الرباعي :االسم یصغر علیھ 
 لٌ فِ یْ لَ فُ  ---------فلفل 

الثالثي: االسمیصغر علیھ 
 دٌ یْ رَ قُ  ------ دٌ رْ قِ  

 .ینٌ طِ یْ وَ شُ  ----- انٌ طَ یْ شَ 
 .یقٌ دِ یْ نَ صُ  ----- وقٌ دُ نْ صُ 

 .یلٌ دِ یْ نَ قُ  -------- یلٌ دِ نْ قِ 
إذا كانت أحرف الخماسي كلھا  •

أصلیة وجب حذف حرفھ الخامس 
 مثل: لیعِ عَ فُ على وزن  هوتصغیر

 فَُریِزد. ---رزدق ف

 :مایعامل معاملة الرباعي
الذي لحقتھ تاء  االسم -1

 التأنیث:
 .رةسیطِ مُ ---ة مسطر

الرباعي المختوم  االسم -2
 :تانزائدبألف ونون 

 رانعیفِ زُ  ----زعفران 
 المثنى: االسم -3

 .نانؤیممُ  ---مؤمن 
 ذكر السالم:مالجمع  -4

 ؤیمنونمُ  ---مؤمن 
 المؤنث السالم :جمع  -5

 تؤیمنامُ  ---مؤمن 
الذي لحقتھ یاء  االسم -6

 النسبة:
 ريّ بیقِ عُ  --- عبقريّ 

 

 مایعامل معاملة الثالثي.
 الثالثي الذي لحقتھ تاء االسم -1

 ریدةوُ  -----ة ورد التأنیث :
ألف  الذي لحقتھ االسم -2

 مقصورة :
 ريیسیُ  -----ى یسر

الذي لحقتھ بھ ألف  االسم -3
 تان:دنون زائو

 .ثیمانعُ  -----عثمان 
جمع التكسیر على وزن  -4

 أفعال:
 .سامقیْ أُ  ----أقسام 
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 مالحظات:

 مثل: واواقلب عند التصغیر حرف علة  االسمإذا كان الحرف الثاني من  -1
 .بٌ یْ وَ بُ  -----   بٌ ابَ 

 .رٌ عِ یْ وَ شُ  -------- رٌ عِ اشَ 
 مثل:م حرف العلة في یاء التصغیر غإذا كان الحرف الثالث حرف علة أد -2

 بٌ یِّ تَ كُ  --------- بٌ اتَ كِ 
 :یاءقلب  حرف علةإذا كان الحرف الرابع  -3

 قٌ یدِ یْ نَ صُ ------ قٌ ودُ نْ صُ 
 .رٌ یشِ یْ نَ مُ  -------- رٌ اشَ نْ مِ 

 :مثل: المركب ال یصغر إال الجزء األول منھ تصغیر المركب -4
 تَ وْ مَ  رَ یْ ضَ حُ  ---------- تَ وْ مَ  رَ ضْ حَ 
 .ةَ رَ شَ عَ  ةَ سَ یْ مَ خُ  ---------- ةَ رَ شَ عَ  ةَ سَ مْ خَ 
 

 تصغیرھا األسماء تصغیرھا األسماء تصغیرھا األسماء

 َهللاِ  دُ یْ بَ عُ  َهللاِ  دُ بْ عَ  لٌ مِ یْ وَ كُ  لٌ امِ كَ  ةٌ مَ یْ جَ نُ  ةٌ مَ جْ نَ 

 ونَ نُ مِ یْ ؤَ مُ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ  طٌ یْ طَ قُ  طٌ قِ  يٌّ قِ شِ یْ مَ دُ  يٌّ قِ شْ مَ دِ 

 لٌ یبِ یْ رَ غُ  الٌ بَ رْ غِ  ىشَ یْ طَ عُ  ىشَ طْ عَ  ةٌ مَ یْ مَ أُ  مٌّ أُ 

 
 :6 تطبیق

 ر الكلمات التالیة:صغّ  
 – نٌ بْ اِ  – اثٌ رَ حْ مِ  – ةٌ رَ بَ حْ مِ  – ةٌ اشَ رَ فَ  – ونٌ اعُ مَ  – ةٌ حَ بَ سْ مِ  – قٌ رِ شْ مُ  –ان ْثمً عُ  - ةٌ قَ رَ وَ  – اعٌ یَ ذْ مِ  – ارٌ دَ  – دٌ رْ قِ 
 .تٌ نْ بِ 
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 اإلدغام -5
 .دابحیث یصیران حرفا واحدا مشدّ  ي حرف,إدخال حرف ف ھو :تعریف اإلدغام -1

.  مثل:  َظْنـَن = َظنَّ

 أقسام اإلدغام: -2

 إدغام المتماثلین إدغام المتقاربین
 مثل : حرفان مختلفان و لكن متقاربان في الّنطق

لَع  /تعى , اد   : أصلھا إّدعى •  اطتلع  أصلھا:اطَّ
                مثل: حرفان متجاوران متجانسان

 ظَل                        ظْللَ 
 

 حكم اإلدغام : -3

 واجب جائز ممنوع

حرفان متماثالن على  -1
 / فُُعلٌ  لٌ/فُعَ  : اآلتیةاألوزان 

 علٌ فَ  / َعلٌ فِ 
 ُسٌس / قَِطٌط /َطلَلٌ ُسنٌن/ أ

حرفان متماثالن في كلمة -2
 بھ"فعل "أَ   على وزن

 .للتعجب
أحبب باألدب       فال نقول 

 .باألدب بَّ حأ
األول متحرك و الثاني  -3

 ساكن :ُسِرْرتُ 
حرفان متحركان على  -4

 بب.لْ :جَ لَفْعلَ وزن 
أحرف  تتابع ثالثة -5

الثاني و متجانسة ,فیدغم األول
 ھلّلَ.: مثلویمتنع الثالث 

ساكن حرف الحرف األول -6
واقع في آخر الكلمة  مدّ 

 ائل /و جو:یرمثلاألولى 
 .یرمي یونس

في أول الفعل  وجود تاءات متتابعان *
بع . إتّ بع /ّتاتتابع        ا     الماضي:

 .عبّ تت
 

األول متحرك و الثاني ساكٌن *الحرف 
 في فعل األمر  اعارض سكونا

 مثل:: المضارع المجزومو
   .ُددْ لم یش        ◌ْ دّ لم یش

 مجزوم مضارع فعل 
              . ُددنت اشْ أ         دَّ أنت ش

 فعل أمر
عند تصریف الفعل المضعف  تنبیھ :

،  في األمر و المضارع المجزوم 
 ھ .یجوز اإلدغام و فكّ 

حرفان متماثالن في الجنس في * 
 شّد,لعّل,عّض . :مثل  كلمة واحدة

 *حرفان متماثالن في كلمتین
= :مثل  .كتابةً   تُ  سكّت + سكتُّ

 .*حرفان متماثالن في كلمتین لفظاَ 
 .استغفر ربك : مثل

 .اضرب بعصاك

 

 

 

 

 ل حكم إدغام الكلمات اآلتیة مع التعلیلعلّ  :7تطبیق :
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 َخلَوا..."دقال هللا تعالى: "...َوَقْد  -

 !أعزْز بالجھاد  –تتابع  -لل ط -صّد عن الباطل  -

 "...لُھم َما َیَشاُؤوَن..." –"...ُیْدِرْكُكُم الَمْوت..."  –لم یشَد  –یعلو واصف  –ُسُرٌر –وال یغتب بعضكم بعضا 

. -م !  أعِضْض باإلْسالَ  -ت عن الباطل دْ صدَ  -  صمتُّ

 

 :اسم التفضیل  -6
شیئین اشتركا في صفة وأن أحدھما زاد على اآلخر و یكون على مثبت یدل على أن  اسمھو :  تعریفھ -1

 " .أَْفَعلوزن "

 . مخلوق  أَْعَظم  اإلنسان   :مثل 
 مفضل علیھ  مفضل     اسم تفضیل                       

قابل للتفاضل ، لیست الصفة  ،للمعلوم،مبني أن یكون من فعل ثالثي ، تام، متصرف  شروط صیاغتھ : -2
 .تدل على لون أو عیب أو حلیة" فعلأمنھ على وزن "

 .، أسمرأحمر، أحمقمثل: 
معنى ثم للشروط واللم یستوف الفعل أحد الشروط السابقة الذكر ، نصوغ اسم التفضیل  مناسب  إذا تنبیھ :

 نلحقھ بمصدر الفعل المطلوب .

 ! ُخضرة ما أشدّ    ).........َخُضر الفعل :(   :مثل

 اسم تفضیل +  مصدر الفعل                                                           

 " .تمییز منصوبیعرب المصدر بعد اسم التفضیل "مالحظة: 

  من مباني مصر . ارتفاعاً  أكثرُ  : الھرم مثل

 تمییز      اسم تفضیل                   

 غ اسم التفضیل من الكلمات اآلتیة :ص -أ : 8تطبیق 

 .ماَت  –اّتقَى  –مِرَض  –ازَدَھَر  –بُرص –خُضَر  - حسن –علم  –طاب  –جُمل 

 .من الغنّي  مقاماً أعرب ما تحتھ خط : العالِم أعلى   -ب 
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 صیغ المبالغة -7

 اسم مشتق من فعل ثالثي یدل على من اتصف بالفعل اتصافا شدیدا . : تعریف  -1

الٌ  –َفِعیلٌ  –َفُعولٌ :  أوزانھا -2 یلٌ  –َفعَّ  . نختصرھا على نحو ھذه العبارة :َفِعلٌ  –ِمْفَعالٌ  –فِعِّ

اٌر  –غفوٌر رِحیٌم  أنا یٌق  –ٍمْغَواٌر  –جبَّ  .فِطٌن  –ِصدِّ

 تعمل صیغ المبالغة عمل الفعل فترفع فاعالً إذا كان الفعل الزماً ، وتنصب مفعوالً بھ إذا كان متعدّیاً . عملھا : -3

 .قبراً  ھو یْحفرُ      .......تقدیرھا        .قبرار ھو الحّفا :مثل

 مفعول بھ                                   مفعول بھ لصیغة المبالغة                 

 

 :9تطبیق 

 –بَكى  –حِذَر  –قُدَم  –بطَئء  –بُصَر  –كذب  –ضرب  –استخرج صیغ المبالغة من األفعال اآلتیة : حدد  -أ
 .فِطنَ  –شكَر  –سمَع  –غضَب  –وقفَ 

اٌع -ب        .المعارفَ أعرب ما تحتھ خط في الجملة: الطالب جمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 
 التعجب بصیغة " ما أفعلھ " و " أفعل بھ ". -8
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 تعبیر ینجزه المتكلم للتعبیر عن مواقفھ من األشیاء و األشخاص و األحداث . : تعریف التعجب

 
 التعجب بصیغة " ما أفعلھ " : -1

 ! الفیل/       ضخمأَ /         ما أركان التعجب
 ما التعجبیة    فعل التعجب         المتعجب منھ

یجب أن یكون الفعل ثالثیا ، تاما ، متصرفا ، مثبتا  شروط التعجب بصیغة " ما أفعلھ "
قابال للتفاضل ، مبنیا للمعلوم ، لیست صفتھ المشبھة 

 على وزن " أفعل " الذي مؤنثھ " فعالء " .
مبنیة على السكون بمعنى شيء تامة ما: التعجبیة نكرة  ا أفعلھ "إعراب التعجب بصیغة " م

 مبتدأ. في محل رفع
أضخم : فعل ماضي جامد مبني على الفتح ، والفاعل 
 ضمیر مستتر وجوبا تقدیره " ھو " یعود على " ما ".

الفیل : مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة 
في محل الظاھرة ، والجملة الفعلیة " أضخم الفیل " 

 رفع خبر المبتدأ .
 
 التعجب بصیغة " أفعل بھ " : -2

 ! العلم/        ب/      أعزز أركان التعجب
 فعل ماضي      حرف جرزائد      المتعجب منھ

 نفس شروط التعجب بصیغة " ما أفعلھ " شروط التعجب بصیغة " أفعل بھ "
: فعل ماضي جاء على صورة األمر إلنشاء  زْ أعزِ  إعراب التعجب بصیغة " أفعل بھ "

 على آخره . ةالتعجب مبني على الفتحة المقدر
 ر زائد .ب : حرف ج

العلم : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظھورھا 
 اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد .

 
 صریحا بمصدره نأتي ، الشروط فیھ تتوفر ال " بھ أفعل"  أو"  أفعلھ ما"  التعجب صیغتي في الفعل كان إذا : مالحظة

 : مثل مناسب آخر بفعل نسبقھ ثم مؤوال أو
 ) . أفعلھ ما صیغة( )  ! الخالق إبداع   ◌َ أَعظم ما: (  نقول).... ثالثي غیر(   أبدع: الفعل

 الفعل مصدر   التعجب فعل                                                        
 . ) بھ أفعل صیغة(   ! الخالق بإبداع    ◌ْ أَعظم
 المصدر   التعجب فعل
 مثل "فعالء" ھي  الحلیة و العیوب و األلوان على الدالة " أفعل"   وزن على الصفة مؤنث: 

 . شقراء...........أشقر.. /عمیاء.........أعمى/   بیضاء.......أبیض
 ُكبرى....أكبر/ فُضلى.... أفضل/    ُرفَعى....أرفع:  مثل "فُعلَى" وزن على یكون مؤنثھا الصفات باقي. 

 :10تطبیق 
ھزم -كان ،اخضردة: عذب ،لبس ،حمر ،حزن ،انصرف ،صغ التعجب من الكلمات اآلتیة   ثم وظفھا في جمل مفی -1
. 

 .!أعرب ما یلي :ما أقوى فرسك-2
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 و التحذیر إلغراءا -9

 !الیقظة  !الیقظة  مثل :أو یفعلھ . إلى أمر محمود لیلزمھ ھو تنبیھ المخاطب  تعریف اإلغراء: -1

 

 

 

 

 

 

 الغش ! مثل :ھو تنبیھ المخاطب إلى أمر مذموم لیتركھ و یتجنبھ  :تعریف التحذیر -2

أركان  ر (المتكلم)المحذِّ  ر (المخاطب)المحذَّ  المحّذر منھ (الصفة المذمومة)
 التحذیر

 معطوف
 !  الظلم و ! ستبداداال

 مفعول بھ لفعل       اسم معطوف
 محذوف وجوباً          منصوب

 عل مستتراو الف

 مكرر
 ! االستبداد  !  االستبداد

 مفعول بھ لفعل        توكید لفظي
 محذوف وجوباً          منصوب

 تقدیره "احذر"
 عل مستتراو الف

 مفرد
:مفعول بھ لفعل  ! االستبداد

محذوف جوازاً تقدیره 
"احذر" والفاعل ضمیر 

 مستتر .

أنواع المحذر 
 منھ وإعرابھ

 ".إیَّاك" المنفصل النصب ضمیر فیھ نذكر خاص تركیب منھ للمحذر : منھ للمحذر الخاص التركیب : مالحظة

 تقدیره وجوبا  محذوف لفعل بھ مفعول نصب محل في السكون على مبني منفصل ضمیر: إیاّ :     "إّیاك" إعراب
 .اإلعراب من لھ محل ال الفتح على مبني خطاب حرف:الكاف          . مستتر ضمیر  والفاعل ،"احذر"

 :  یلي ما أعرب :11 تطبیق

 ! . األمانة!  األمانة -

َیاءِ  ِمنَ  إِیَّاكَ  -  ! الرِّ

 

 
 

 

 

صفة ال( المغرى بھ
 )المحمودة

 أركان اإلغراء المتكلّم)(المْغريِ  المخاطب)(لمغرى ا

 معطوف
 المثابرةو   االجتھاد

 مفعول بھ لفعل       اسم معطوف
 محذوف وجوباً          منصوب

 عل مستتراو الف

 مكرر
 ! االجتھادَ   !االجتھاد َ

 مفعول بھ لفعل        توكید لفظي
 محذوف وجوباً          منصوب

 عل مستتراو الف

 مفرد
: مفعول بھ  االجتھادَ 

لفعل محذوف جوازاً 
  منصوب الزمتقدیره "

 الفاعل ضمیر مستتر. .و

أنواع المغرى بھ 
 وإعرابھ
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 المدح و الّذم -10

 تعریف المدح .نِعمَ ،  حبذاھو ذكر صفة محمودة في الممدوح على وجھ االستحسان باستعمال 

،  ال حبذا ھو ذكر صفة مذمومة في المذموم على وجھ االستھجان باستعمال 
 .بْئسَ 

 الذمتعریف 

 المخصوص بالمدح 
 الذمأو

 

عناصر   أسلوب المدح  فعل المدح أو الذم الفاعل
 أوالذم

 الّصبر
 

 ِنعمَ  الخلق

 الكذب
 

 بئسَ  الخلق

إعراب المخصوص  الكلمة إعرابھا
 بالمدح

 
 "نعم القائد خالد"

 جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح . ماض فعل -
 الضمة .فاعل مرفوع و عالمة رفعھ  -
مبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعھ الضمة ، والجملة  -

 } في محل رفع خبر. نِعم القائد { الفعلیة
 

 نعم : -
 القائد : -
 خالد : -

 حرف نفي مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب. -
 فعل ماضي جامد إلنشاء الّذم مبني على الفتح. -
رفع فاعل ،  إشارة مبني على الّسكون في محل اسم -

 } في محل رفع خبر مقّدم . { ال حبذاوالجملة الفعلیة  
 مبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعھ الضمة . -

 ال : -
 حبَّ : -
 ذا : -
 
 التفریق : -

 إعراب المخصوص بالذم
 "ال حبذا التفریق" 

 

 أعرب ما یلي:  :21تطبیق

 ال حّبذا اإلھماُل . - 

 خالٌد .ِنعَم قائُد المسلمیَن  -

 

 
 
 
 

  

 البیـــــــــــــان
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 االستعارة : -1
 

 تعریف االستعارة :
من المجاز اللغوي ، وھي استعمال 

في  وضع لھ  اللفظ في غیر ما
لعالقة المشابھة مع وجود األصل 

قرینة مانعة من إرادة المعنى 
 الحقیقي .

أو ھي بالمفھوم البسیط ( تشبیھ 
المشبھ حذف أحد طرفیھ :المشبھ أو 

 بھ ) .
 

 أمثلة أنواعھا

ھي ما  االستعارة التصریحیة :
 . (+المشبھ)صرح فیھا بالمشبھ بھ 

ِ َجِمیًعا "قال تعالى :    "َواْعَتِصُموا بَِحْبِل هللاَّ
 . 103 آل عمران

شبھ اإلسالم بالحبل فحذف المشبھ 
 وبقي المشبھ بھ .

 
ھي ما  االستعارة التصریحیة :

حذف فیھا المشبھ بھ مع وجود 
 . المشبھ بھ ) -( قرینة تدل علیھ 

 
 

 فالن كواه الحقد .
شبھ الحقد بالنار فحذف المشبھ بھ 

ورمز لھ بأحد لوازمھ بقرینة لفظیة 
 دلت علیھ . 

 
 
 الكنایة : -2
 

 ( أي : عدم –غالبا  -ھي لفظ أٍرید بھ غیر المعنى الذي وضع لھ مع جواز إرادة المعنى األصلي  تعریفھا:
 :  مثل. التصریح بالمعنى الحقیقي بل التلمیح إلیھ )

 . ( كنایة عن التفاؤل )ینظر إلى الدنیا بمنظار أبیض .  -
 . ( كنایة عن الخوف )رأیت رجال تصطك أسنانھ  -
 . ( كنایة عن الطیبة )لة محمد ال یدوس نم -
 
 المجاز المرسل : -3
 
ھي كلمة استعملت في غیر معناھا األصلي لعالقة غیر المشابھة مع وجود قرینة مانعة من إرادة  تعریفھ : -أ

 المعنى الحقیقي .
 

 عالقاتھ: -ب
 

عالقات المجاز 
 المرسل

 أمثلة مفھومھا

تكون بإطالق لفظ السبب ویراد منھ  السببیة
 .النتیجة 

 .رعت الماشیة الغیث  
 .( الغیث سبب نمو العشب )

تكون بإطالق لفظ النتیجة ویراد منھ  المسببیة
 .السبب 

ُ  "قال تعالى :  َماءِ  ِمنَ  َوَما أَنَزلَ هللاَّ ْزقٍ  ِمن السَّ "  رِّ
  5لجاثیة ا
 الرزق مسبب وناتج عن المطر) .(

 الجزئیةعالقة 
 

َفَتْحِریُر َرَقَبٍة  ُمْؤِمناً َخَطئاً  َوَمن َقَتلَ " قال تعالى :  یذكر الجزء ویراد بھ الكل . 
ْؤِمَنةٍ   . 92لنساء " ا مُّ

  –تحریر رقبة  –( المذكور الجزء 
 تحریر العبد ). –والمقصود الكل 
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 عالقة الكلیة
 
 

 
 

.یذكر الكل ویراد بھ الجزء   
 
 

 
 
 

َر َلُهْم َجَعُلوا َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغفِ  :"قال تعالى 
. 7نوح " َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهمْ   

( المذكور في اآلیة الكل ( األصبع )  
 ,المقصود ھو الجزء ( طرف األصبع ) .

 

 

ینظر إلى ما كان علیھ الشيء المعبر  عالقة اعتبار ماكان
عنھ ، ولیس إلى حالھ الحاضر  

 .العالقة الماضویة )(
 

 عجنت قمحا .
لتي كان علیھا ا ى( المذكور الصفة األول

 ( عجنت دقیقا ) .العجین و المقصود 

ینظر إلى ما یصیر إلیھ الشيء المعبر  عالقة اعتبار ما یكون
 .عنھ في المستقبل 

 غرست البرتقال .
( فالمغروس لیس فاكھة البرتقال وإنما 

إلیھ ھذه الشجرة ) الشجرة ، فذكر ما تصیر 
. 

 العالقة المحلیة 
 أو المكانیة

ا فِیَھا "قال تعالى :  .یذكر المحل ویقصد الحال  "   َواْسأَِل اْلَقْرَیَة الَّتِي ُكنَّ
 . 82یوسف 

( المقصود بالقریة : أھلھا وسكانھا فذكر 
 المكان وقصد الحال ( أي : أھل القریة ).

 .13نفطار اإل " .إِنَّ اْألَْبَراَر لَفِي َنِعیمٍ " قال تعالى  .یذكر الحال ویراد بھ المحل  العالقة الحالیة
(ذكر الحالة التي یكون فیھا األبرار وھو 

 النعیم وقصد المكان وھو الجنة .)
 

 مالحظة :

ذكر مثال الجزء نحكم على العالقة في المجاز المرسل بالمعنى المذكور في العبارة  و لیس المحذوف ، فإذا  •
 فنقول : العالقة جزئیة ...

 ما الفرق بین االستعارة و الكنایة و المجاز المرسل ؟ 

إال أنھ  –بحسب تسمیتھ – مجاز، أما المجاز المرسل ھو أیضا المشابھة یعتمد على  مجازياالستعارة تعبیر -
بل على العالقة الموجودة بین المعنى الحقیقي و المعنى المجازي ، أما الكنایة فھي  ال یعتمد على المشابھة

 أرید بھ الزم معناه ، أي أن نتلفظ بشيء قریب و نلمح إلى معنى بعید .  تعبیر حقیقي
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 التشبیھ: -4

 

 ھوعقد مقارنة أو مماثلة بین شیئین الشتراكھما في صفة أو أكثر . تعریفھ : -1
 
 أداة التشبیھ . /المشبھ / المشبھ بھ / وجھ الشبھ  : أركانھ -2
 
 :  أنواعھ -3
 

  المرسل التشبیھ ھناك: األداة حیث فمن ، الشبھ وجھ و األداة إلى ننظر التشبیھ نوع لمعرفة   : مالحظة
 . المجمل و المفصل التشبیھ نجد:  الشبھ وجھ حیث من أما ، المؤكد و
 
 : األداة حیث من التشبیھ أنواع*
 

 .ــالدرركـ المعة نجوم  :مثل) األداة(+ األداة فیھ ذكرت ما ھو: المرسل التشبیھ
 األداة                                                                                    

 ).محذوفة التشبیھ أداة. ( السرعة في فھد أحمد  :مثل) األداة –( األداة منھ حذفت ما ھو:  المؤكد التشبیھ -
 
 :الشبھ وجھ حیث من التشبیھ أنواع*
 .كاللجین صاف الماء :مثل) الشبھ وجھ( +الشبھ وجھ فیھ ذكر ما ھو:  المفصل التشبیھ -

 الشبھ وجھ                                                                                      
 ).محذوف الشبھ وجھ(  كاألم المعلمة :مثل) الشبھ وجھ -( الشبھ وجھ منھ حذف ما ھو:  المجمل التشبیھ-
 
 
 : الرابعة السنة مستوى في المبرمجة التشبیھات باقي أما
 )التشبیھ أداة+ الشبھ وجھ+  بھ المشبھ+  المشبھ( التشبیھ أركان كل فیھ ذكرت ما ھو : التام التشبیھ -

 .مفصل مرسل تشبیھ وھو
 .الضیاء في النجمـــــــك أنت   : مثل 

 شبھ. و     بھ.م   األداة   م           
 
 : مثل.  مؤكد مجمل تشبیھ وھو ،) بھ المشبھ+ المشبھ( الشبھ ووجھ األداة منھ حذف ما ھو : البلیغ التشبیھ -

 . نور  العلم
                                                                                       بھ.م     م  
 
ھو تشبیھ صورة بصورة أو منظر بمنظر حیث یكون وجھ الشبھ فیھ صورة منتزعة من  : التشبیھ التمثیلي -

ة بَّ ة حَ ة مائَ نبلَ في كل سُ  ابلَ نَ ت سَ تَ نبَ ة أَ نبلَ ل سُ ثَ مَ بیل هللا كَ ھم في سَ الَ موَ أَ  نفقونَ ذین یُ الَّ  لُ ثَ : " مَ متعدد مثل 
 .261لبقرة ا" اءُ شَ ن یَ لمَ  اعفُ ضَ یُ هللا ُوَ و
 

 تنبیھ :
العنصران أساسیان في الجملة ، فالمحذوف  ُیعدُّ ما یحذف في االستعارة المشبھ أو المشبھ بھ ، أما في التشبیھ ف

 إما أداة التشبیھ أو وجھ الشبھ أو ھما معا .
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 أمثلة : 
  . تشبیھ مرسل مجمل)(  األسدك  الرجل

 األداة   م.بھ  م      
 تام ( مرسل مفصل ) .تشبیھ   السعة في   البحرك  العالم

 م.بھ        وجھ الشبھاألداة    شبھم
 . ( تشبیھ بلیغ ) مدرسة األم
 م        م.بھ   

 . )( تشبیھ مؤكد مفصل  في قوة اإلنارة مصابیح آراء العلماء
 وجھ شبھ   م       م.بھ           

 
(تشبیھ تمثیلي). َعریُت ِمَن الَشباِب َوكاَن َغّضا      َكما َیعرى ِمَن الَوَرِق الَقضیبُ   

 
 

 مالحظة :
 للتعرف على نوع التشبیھ نحدد أوال أركانھ ، ثم ننظر إلى وجود األداة ووجھ الشبھ أو عد مھما .

 
 : 13تطبیق

 
 البیانیة في الجمل اآلتیة :ن نوع الصور بیّ 
 شربت ماء زمزم . -1
 الخمر كالضیف في االنقضاء . -2
 ھذا العالم یشار إلیھ بالبنان . -3
 4مریم  " یباَ شَ  أسُ رَّ الَّ  لَ ي واشتعَ نِّ مِ  العظمُ  نَ ھَ ي وَ إنِّ  بِّ قال تعالى على لسان زكریاء " رَ  -4
 . 107آل عمران "  ونَ دُ الِ ا خَ یھَ م فِ ھُ  هللاِ ة ِ حمَ ي رَ قال تعالى " فِ  -5
 أنت نجم . -6
 فكیك . یفا بیناحذر س -7
 6لفاتحة ا " .ستقیم َالمُ  راطَ ا الصَ قال تعالى " اھدنَ  -8
ْھَر َفْلَیُصْمھُ " َ :قال تعالى -9  . 185البقرة   "َمن َشِھَد ِمنُكُم الشَّ

 . 5الجمعة ا" ارَ سفَ أَ  لُ یحمِ  ارِ مَ ل الحِ ثَ كمَ  م َلَ  ثمَّ  اةَ ورَ وا التَّ لُ مِّ حُ  ذینَ الّ  لُ ثَ قال تعالى :" مَ  -10
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 البــــــدیـــــــع :
 

 الطباق : -1
 

 أمثلة أنواعھ تعریف الطباق
ھو الجمع بین لفظین متضادین في 

  0جملة
: یقع بین لفظین  طباق اإلیجاب

 مختلفین .
 

 ( شر ، خیر ) .

 ( علم ، نور ) .

یقع بین لفظین من  : طباق السلب
مصدر واحد ، لكن األول مثبث 

 والثاني منفي .

 ( یعلم ، ال یعلم ) .

 
 الجناس :  -2

 أمثلة أنواعھ تعریف الجناس
ھو تشابھ الكلمتین في المبنى 

 واختالفھما في المعنى .
ھو اشتراك الكلمتین  جناس تام :

في عدد الحروف ، ترتیبھا ، نوعھا 
 و شكلھا .

 

 . المغربفي  المغربصلیت 
 الزمن          المكان          

: ھو اختالف  جناس ناقص
الكلمتین في واحد من الشروط 

 األربعة .

 . تونسفي  یونسالتقیت 
 اسم انسان   اسم مكان       

 
 
 
 ھي الجمع بین جملتین متضادتین في المعنى على سبیل الترتیب مثل : قال تعالى : المقابلة : -3
 ." یمحِ جَ ي فِ لَ  ارَ جَّ الفُ  نَّ إِ ، وِ  یمعِ نَ ي فِ لَ  ارَ رَ بْ ألَ ا نَّ إِ " 

              1                 2                    1                  2 
 

 : ھو اشتراك الفاصلتین في الحرف اآلخیر . السجع -4
 ( الفاصلة ھي الكلمة األخیرة في كل جملة ) .

 " دولَ یُ  مْ لَ وَ  دْ لِ یَ  مْ ، لَ  دمَ لصَ ا ، هللاُ  دحَ أَ  هللاُ  وَ ھُ  لْ قُ قال تعالى : "  مثال :
 فاصلة             فاصلة                  فاصلة                                                               

 
 
 

 :14التطبیق ا
 ن نوع الحسنات البدیعیة في الجمل اآلتیة :بیّ 
 
 .ھار آیتین " یل والنَّ : " وجعلنا اللَّ  هللا تعالى  قال-1
 .وقال أیضا : " والطور ، وكتاب مسطور ، في رق منشور"  -2
3-  ّ  .س واخشوني " وقال أیضا : " فال تخشوا النا
  .وقال أیضا : " وجئتك من سبإ بنبإ یقین " -4
 ."صلوھا فاصبروا أو ال تصبروا سواء علیكم وقال أیضا : " ا -5
 ."ومن أساء فعلیھا ،وقال أیضا : " من عمل صالحا فلنفسھ  -6
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 متفـرقـــــــــــــــــــات:

 

 : تفعیالت البحور المبرمجة وفق المنشور الوزاريالعروض : 

 2(مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن)* البحر البسیط
 2(مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن)* البحر الوافر
 2(متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن)* البحر الكامل
 2(فعولن  مفاعیلن فعولن  مفاعیلن)* البحر الطویل

 

 الدعاء، التمني.. النھي، االستفھام ، النداء ، : األمر،أنواع األسالیب اإلنشائیة

 .حجاجي –سردي–وصفي–: إخباري  أنماط النصوص

  النمط اإلخباري: 
الدقة و الترتیب و التفصیل.ھو نقل معلومات عن حادث أو شخص على وجھ  النص اإلخباري ینقل بأمانة   

.معطیات متصلة بموضوع ما،و یتوجھ إلى القارئ مباشرة إلعالمھ بھا  
  

  النمط الوصفي:
  ھو إعطاء معلومات و بیانات عن الشخص أو الحیوان أو الشيء الذي نرید وصفھ.

. االنفعـــاالتوالمــواقف و المشاعر یستخدم لتصویر المشاھد و تقدیم الشخصیات و التعبیر عن  
 

تخدام اس -استخدام النعوت .   الدقة في التصویر. -تقدیم صورة أمینة عن الموضوع .  -: من خصائصھ 
.استخدام المضارع الدال على الحال -   الفعل الماضي بكثرة.     

 القارئ على الرغم من أنھ لمیھدف الوصف إلى جعل شخص أو حیوان أو شيء ما معروفا و مألوفا لدى 
.یشاھده  

 . 
  النمط السردي:

     ھو ذكر توالي األحداث و األفعال و األقوال في القصة و الحكایة أو في غیرھا من اآلثار المكتوبة.
.نتعرف في السرد على األحداث , و المكان , و الزمان , و األشخاص ( الحدث لھ بدایة ونھایة)   

األدباء في قصصھم و الصحفیون في مقاالت إخبارھم  و المؤرخون في بحوثھم.یلجأ إلى السرد   
 
 
 

  النمط الحجاجي:
ضمني. ى صحة الفكرة بشكل واضح  أوھو اقتراح فكرة أو رأي على المتلقي و محاولة إقناعھ بالدلیل عل  

ما , أدوات التوكید : إن , إنالشكل الواضح : یبرز بأدوات الربط المنطقي ( إذن , ھكذا , ألن , كي ...) أو 
.بل  

أمثلة: نستخلصھ من االستدالل المنطقي،و من ذكر السبب و نتیجتھ ، و االستشھاد بالشكل الضمني   
أو أحداث، أو باالقتباس من القرآن الكریم و الحدیث الشریف.   
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  النمط الحواري:
: خارجي و داخلي.ھو كالم یجري بین شخصین فأكثر بالتداول و في نظام و ھو نوعان   . 

: حدیث بین شخصین فأكثر بالتداول و بنظام.الحوار الخارجي  . 
  . الحوار الـــداخلي : حدیث الشخص مع نفسھ.

   
 

 إنشائي . -نوعان : خبري  أسلوب النص   

ھذا :   القرآن الكریم ، الحدیث  وھو ما یحتمل الصدق والكذب ویستثنى مناألسلوب الخبري:    -1   
  النبوي الشریف و الحقائق العلمیة.

                 
األسلوب اإلنشائي:  -2        

:وھو ما ال یحتمل الصدق أو الكذب وھو نوعان            
   :   طلبي    وھو األمر والنھى واالستفھام والنداء والتمني .

 :غیر طلبي    وھو التعجب والقسم والمدح والذم.

 ..... ، مسرحیة، قصة ، حكایة خطبة ،مقالة، رسالة  طبیعة النص:
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 تصحیح نموذجي للتطبیقات المقترحة :

 

 :1حل التطبیق 

 **تحویل الجملة البسیطة إلى جملة مركبة في الجمل اآلتیة : 

 الشمس (تشرق الیوم)الشمس مشرقة الیوم ..................    -1

 استطاع التلمیذ (أن یجیب على األسئلة)استطاع التلمیذ اإلجابة على األسئلة ...............-2

 **تحویل الجملة المركبة إلى جملة بسیطة .

 أدرك التلمیذ العلم نافعا.أدرك التلمیذ أن العلم نافع ................-1

 تمنى أبي االعتمار ھذه السنة . ..........تمنى أبي أن یعتمر ھذه السنة .......-2

 

 :2حل التطبیق 
 

 ذكر محل الجمل الواقعة بین قوسین من اإلعراب : 
 جملة فعلیة في محل رفع خبر المبتدأ ..........................رون الوالدین )........األوالد ( یبّ  -1
 جملة موصولة في محل رفع فاعل ............... ...............قد حصد ( من زرع ) ......... -2
 جملة جواب الشرط ال محل لھا من اإلعراب ........................جوم ( طمست ) ....فإذا النّ  -3
 .......... جملة اسمیة في محل نصب كاد................................ كاد الوقت ( ینقضي ) . -4
 جملة اسمیة في محل رفع خبر إن .......................) . ...............إن العالم ( قدره مرتفع -5
 جملة فعلیة في محل جر مضاف إلیھ .....................تحلو الجلسة حین ( یطیب السمر ) .... -6
 ...... جملة فعلیة في محل جزم جملة جواب الشرط ................... إن نطقت ( فزن ماتقول ) -7
 . جملة اسمیة في محل نصب صفة....................رأیت رجال ( ثوبھ رث ). .................. -8
 جملة فعلیة في محل نصب خبر أنشأ......................أنشأ التالمیذ  ( یحفظون دروسھم ) .... -9

  محل نصب حال . جملة اسمیة في ......أنجزت عملك بإخالص ( وأنت تستلذ بمعیة هللا ) . ... -10
 
 
 

 ذكر سبب تقدم المبتدأ على الخبر في الجمل اآلتیة : : 3حل التطبیق 

تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا ألنھ جاء ..................144آل عمران ...» "...وَما ُمَحَمٌد إِالَّ َرُسوٌل  -1
 محصورا في الخبر ب "ما "  و "إال".

 تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا ألن الخبر ورد جملة فعلیة ..............................الّصبر یعقبھ الرضا. -2

 تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا ألن المبتدأ من أسماء الصدارة (اسم استفھام)...........مْن یعبُد غیر هللا ؟ . -3

 بتدأ على الخبر جوازا ألن الخبر ورد شبھ جملة .تقدم الم..................................التقوى في القلوب.  -4

 تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا ألنھ سبق بالم االبتداء..4.." القصص ......."...َولَْآلِخرةُ َخیٌر لََك ِمَن األُولَى. -5

 الصدارة (اسم شرط).تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا ألن المبتدأ من أسماء ..................مْن یجتھد ینجح . -6
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 :4حل التطبیق 

 ذكر سبب تقدم الخبر على المبتدأ في الجمل اآلتیة :

 تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا ألنھ محصور في المبتدأ ب : "ما .... إال ...".............ما ناجٌح إال أخوَك . -1

بتدأ اشتمل على ضمیر یعود على الخبر تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا ألن المفي الّداِر صاحُبھا ...... -2
 المقدم.

 تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا ألن وجوبا ألنھ من أسماء الصدارة (اسم استفھام)..........._ كیف الخالُص؟ .3

 تقدم الخبر على المبتدأ جوازا ألن الخبر شبھ جملة و المبتدأ نكرة مضافة.............أمام البیت سّیارة أجرة .-4

 تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا ألن المبتدأ اشتمل على ضمیر یعود على الخبر المقدم.........للّدولِة رئیسھاَ . -5

 تقدم الخبر على المبتدأ جوازا ألن الخبر شبھ جملة و المبتدأ و المبتدأ معرفة.............في العجلة النَّدامة . -6

 الخبر على المبتدأ جوازا ألن الخبر شبھ جملة مسبوق بنفي و المبتدأ نكرة.تقدم ...........ما للمتھاون نجاح. -7

 

 ذكر سبب تقدیم المفعول بھ في الجمل اآلتیة : :5حل التطبیق 

ِتیَم َفالَ َتقَھْر..." القصص  -1 تقدم المفعول بھ على الفعل و الفاعل ............9قال هللا تعالى : "...فأَماَ الَّیَّ
 اء مسبوقا بأما الشرطیة ،و اقترن الفعل بفاء الجزاء .وجوبا ألنھ ج

 تقدم المفعول بھ على الفعل و الفاعل وجوبا ألنھ  ورد ضمیرا منفصال یفید التخصیص.....إیاك أقصد . -2

 تقدم المفعول بھ على الفعل و الفاعل جوازا ألنھ جاء  مسبوقا بحرف استفھام "ھل"....ھل الیتیم أحسنت ؟ -3

 تقدم المفعول بھ على الفعل و الفاعل وجوبا ألنھ جاء مضافا إلى اسم الصدارة. ........من صاحبَت ؟صدیق  -4

 تقدم المفعول بھ على الفاعل وجوبا ألنھ ورد ضمیرا متصال بالفعل........................سامحھم المظلوم . -5

تقدم المفعول بھ على الفاعل وجوبا ألن الفعل جاء .............."...إّنماَ َیْخشَى هللا ِمْن ِعَبادِه الُعلَماُء..." -6
 محصورا في الفاعل ب "إنما....." 

 تقدم المفعول بھ على الفعل و الفاعل وجوبا ألنھ  من اسم الصدارة (اسم شرط). ...........مْن ُتكرْم ُیكرمَك. -7

 فاعل وجوبا ألنھ  من اسم الصدارة (اسم استفھام). تقدم المفعول بھ على الفعل و ال................ماذا تفعل ؟ -8

 :6حل التطبیق 

 تصغیرھا الكلمة تصغیرھا الكلمة
 قْردٌ 
 َدار

 ِمْذَیاعٌ 
 َوَرَقةٌ 

 قَُرید
 ُدَویَرة

 یعُمذیِّ 
 ُوَریقة

 َماُعونٌ 
 َفَراَشةٌ 

 ِمْحَراثٌ 
 ِاْبنٌ 

 ُمَویعین
 فَُریِّشة

 ُمَحیریث
 ُبنيّ 
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 ُعْثَمان
 َمْشِرقٌ 

 
 

 ُعثیمان
 ُمَشیِرق

 ِبْنتٌ 
 ِمْسَبَحةٌ 

 ُبَنّیة
 ُمَسیبَِحة

 

 

 :7التطبیق  حل  

 تعلیل حكم إدغام الكلمات المقترحة مع التعلیل:  

حكم  الكلمات
 اإلدغام

 التعلیل

 "...َوَقْد دَخلَوا..." 
 صدّ  -
 للَ طَ 

 أعزْز بالجھاد 
 تتابع  

 " وال یغتب بعضكم بعضا"
 یعلو واصف 

 ر ُسرُ 
 لم یشدَ 

 "...ُیْدِرْكُكُم الَمْوت..."
 دتدَ صَ 

 أعِضْض باإلْسالَم !
 "...لُھم َما َیَشاُؤوَن..."  

 صمتُّ  
 
 

 حرفان متماثالن في كلمتین لفظا. 
 حرفان متماثالن في الجنس في كلمة واحدة.

 ل".عَ ألنھ على وزن "فَ 
 حرفان متماثالن في كلمة على وزن "أفعل بھ" للتعجب . 

 أول الفعل الماضي.تتابع حرفین في 
 حرفان متماثالن في كلمتین لفظا.

 الحرف األول  ساكن حرف مد وا قع في آخر الكلمة األولى.
 ".لٌ عُ ألنھ على وزن "فُ 

 الحرف األول متحرك و الثاني ساكن سكونا عارضا في فعل األمر.
 حرفان متماثالن في كلمتین لفظا.

 لماضي .الحرف األول متحرك و الثاني ساكن في الفعل ا
 حرفان متماثالن في كلمة على وزن "أفعل بھ" للتعجب

 حرفان متماثالن في كلمتین لفظا.
 حرفان متماثالن في كلمتین كتابة و نطقا.

 

 :8حل التطبیق 

 من الكلمات: اسم التفضیل ةغاصی -أ

 اسم التفضیل الكلمة  اسم التفضیل  الكلمة 
 جمل

 طاب 
 علم 
 حسن

 خضر
 

 لَ جمَ أَ 
 طیبأَ 

 أعلم
 حسنأَ 

 أنصع خضرة

 برص 
 ازدھر 
 مرض
 اتقى 
 مات

 أكثر برصا
 أكثر ازدھارا

 مرضا أقلَّ 
 قاءأكثر اتِّ 

 أسَوأَ موتة

 

 

 من الغنّي . مقاماً إعراب ما تحتھ خط : العالِم أعلى  اإلعراب : -ب

 :تمییز السم التفضیل  منصوب و عالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره. مقاما
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 :9حل التطبیق 

 المبالغةصیغ  -أ

 صیغة المبالغة الكلمة  صیغة المبالغة الكلمة 
 حدد

 ضرب
 كذب 
 بصر
 بطيء

 قدم
 

 حَداد
 ضَراب

 كَذاب
 بصیر
 بطيء
 مقدام

 حذر 
 بكى
 وقف

 غضب
 سمع
 شكر
 فطن

 حذر
 بكاء

 وقوف
 غضوب

 سمیع
 شكور
 فطن

 
 

 

اٌع  -ب  .المعارفَ إعراب ما تحتھ خط في الجملة: الطالب جمَّ

 لصیغة المبالغة منصوب و عالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره.مفعول بھ :المعارفَ 

 

 :10حل التطبیق 

 صیاغة التعجب من الكلمات اآلتیة   ثم  توظیفھا في جمل مفیدة: -أ

 توظیفھا في جملة صیاغتھا الكلمات
 ھزم 
 صغر
 حزن

 انصرف
 كان

 اخضر
 حمر
 عذب

 

 ھزیمة  ما أشدّ 
 ما أصغر 
 ما أحزن 

 ما أكثر انصراف
 ما أعظم كون 
 ما أشد خضرة
 ما أقتم حمرة

 ما أعذب 

 .ما أشد ھزیمة المشركین في غزوة بدر 
 ما أصغرشأن المنافقین .

 ما أحزن حال الیتیم 
 .ما أكثر انصراف المسلمین إلى مكة 

 .ماأعظم كوني تلمیذا متخلقا
 .ما أشد خضرة األشجار في فصل الربیع

 .ماأقتم حمرة دمك
 .ما أعذب ماء النھر 

 

 ما أقوى فرسك. إعراب الجملة : -ب
 إعرابھا الكلمة

 ما:
 أقوى:

 
 فرس:
 الكاف:

 مبتدأ.تامة مبنیة على السكون في محل رفع ما التعجبیة نكرة 
فعل ماضي جامد مبني على الفتح المقدرة على آخره منع من ظھورھا التعذر، والفاعل 

 یعود على " ما ". ضمیر مستتر وجوبا تقدیره " ھو "
 مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة وھو مضاف .

ضمیر متصل مبني علة الفتح في محل جر مضاف إلیھ، والجملة الفعلیة " أضخم الفیل " 
 في محل رفع خبر المبتدأ .
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 :11حل التطبیق 

 األمانة !األمانة ! . -إعراب ما یلي : 

 إیاك من الریاء . -                  

 إعرابھا الكلمة
 األمانة

 
 األمانة

مفعول بھ لفعل محذوف وجوبا تقدیره"الزم" منصوب، و الفاعل ضمیر توكید لفظي 
 منصوب و عالمة نصبھ الفتحة مستتر تقدیره "أنت".

 توكید لفظي منصوب و عالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره.
 
 

 إعرابھا الكلمة
 إیاك 

 
 من 

  الریاء

ضمیر منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ لفعل محذوف و الفاعل 
 ضمیر مستتر تقدیره "احذر".   الكاف للخطاب.

 حرف جر مبني على السكون. 
 اسم مجرور بمن و عالمة جره الكسرة الظاھرة على آخره.

 
 

 :12حل التطبیق 

   حّبذا اإلھماُل .ال    -إعراب ما یلي:  

 ِنعَم قائُد المسلمیَن خالٌد . -                 

 
 إعرابھا الكلمة

 ال 
 حبَ 

 ذا
 

 اإلھمال

 حرف نفي مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب .
 فعل ماضي جامد إلنشاء الذم مبني على الفتح.

(الحبذا) في اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل.   و الجملة الفعلیة 
 محل رفع خبر مقدم.

 مبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعھ الضمة الظاھرة.
 

  

 إعرابھا الكلمة
 نعم  

 قائد 
 المسلمین  

 خالد 

 فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح .
 فاعل مرفوع و عالمة رفعھ الضمة الظاھرة  و ھو مضاف .

 جمع المذكر السالم. مضاف إلیھ مجرور و عالمة جره الیاء ألنھ
 مبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعھ الضمة الظاھرة .

 والجملة الفعلیة (نعم قائد المسلمین ) في محل رفع خبر مقدم.
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 :13التطبیقحل 

 تبیین نوع الصور البیانیة في الجمل اآلتیة :
 زمزم).المقصود شربت جزء من ماء ،.(مجاز مرسل عالقتھ الكلیة شربت ماء زمزم  -1
 الخمر كالضیف في االنقضاء .(تشبیھ مرسل مفصل أي تام األركان) -2
 .(كنایة عن الشھرة)ھذا العالم یشار إلیھ بالبنان  -3
ھ بِ "(استعارة مكنیة ،حیث شُ أس شیبا ي واشتعل الرَّ ي وھن العظم منِّ إنِّ  قال تعالى على لسان زكریاء " ربِّ  -4

 رمز لھ بأحد لوازمھ بقرینة لفظیة دلت علیھ "اشتعل".)الشیب بالنار، فحذف المشبھ بھ و 
(مجاز مرسل عالقتھ الحالیة ،حیث ذكرت الحالة التي یؤول قال تعالى " في رحمة هللا ھم فیھا خالدون "  -5

 إلیھا أھل الجنة و ھي "الرحمة" و قصد المكان "الجنة".
 أنت نجم .(تشبیھ بلیغ ) -6
 بھ اللسان بالسیف فحذف المشبھ و بقي المشبھ بھ ).ة تصریحیة،حیث شُ (استعاراحذر سیفا بیت فكیك  -7
الھدایة بالصراط المستقیم فحذف  تھبِ (استعارة تصریحیة،حیث شُ قال تعالى " اھدنا الصراط المستقیم " .  -8

 المشبھ و بقي المشبھ بھ ).
ْھَر َفْلَیُصْمھُ " َ :قال تعالى -9 صیام ألن  ،مسببیةمجاز مرسل عالقتھ ال(  185 البقرة"  َمن َشِھَد ِمنُكُم الشَّ

 رمضان یتم نتیجة رؤیة الھالل ).شھر

 .(تشبیھ تمثیلي) لوھا كمثل الحمار یحمل أسفارا" لوا التوراة ثم لم یحمِ مِّ قال تعالى :" مثل الذین حُ  -10
 
 
 
 
 

 : 14لتطبیقحل 
 حسنات البدیعیة في الجمل اآلتیة :متبیین نوع ال

 
 الطباق بین (اللیل ، النھار)." وجعلنا اللیل والنھار آیتین " ....................................... تعالى:قال  -1
 السجع (موضعھ الراء)وقال أیضا : " والطور ، وكتاب مسطور ، في رق منشور" ......................... -2
 طباق السلب بین (اخشوني ،التخشوا)..........................وقال أیضا : " فال تخشوا الناس واخشوني "  -3
 الجناس بین(سبأ ،نبأ).وقال أیضا : " وجئتك من سبإ بنبإ یقین " ............................................... -4
،ال  طباق السلب بین(اصبرواصلوھا فاصبروا أو ال تصبروا سواء علیكم "........وقال أیضا : " ا -5

 تصبروا)
 مقابلة بین الجملة األولى و الثانیة............... " ومن أساء فعلیھا، من عمل صالحا فلنفسھوقال أیضا : "  -6

 .جناس تام بین (أسیر ،أسیر)..................................... "البالء أسیر" أسیر وقلبي في  -7
 ..طباق اإلیجاب بین (ساھرة ، نائمة).نائمة.......................................خیر المال عین ساھرة لعین  -8
 

 

32 
 


	ملاحظة : الجملة المركبة = جملة أصلية + جملة فرعية .
	10- أنجزت عملك بإخلاص ( وأنت تستلذ بمعية الله ) .

