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: البناء اللغوي أوال-
الجملة البسیطة: ھي جملة فعلیة أو اسمیة یأتي كل  -1

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

نورالعلم = خ + م )اسمیة : (التالي
نزل الغیث= فاعل + ف الزم ) :فعلیة(أو
صام المسلمون رمضان =  مفعول بھ + فاعل+ ف متعد-

.الكریم
.انزل الغیث=نائب فاعل+ف مبني للمجھول 

و النفي اإلثبات: التالیةاألسالیبترد الجملة البسیطة على 
.و التأكید و االستفھام و التعجب

الجملة المركبة: ھي جملة تتركب من جملتین أصلیة   -2
تؤدي الفرعیة دور العنصر الالزم أو المتمم في .و فرعیة

یسرني : اسمیة أو فعلیة مثلامّ إالجملة األصلیة و تكون 
أنك مجتھد 

:و تؤدي الجملة الفرعیة في الجملة المركبة دور
وھو (أقبل الطفل : الحال-)أن انجح(أتمنى: مفعول بھ

.......) .مضمونھا رائع(قرأت قصة : الصفة-)یھرول
:تقع الجملة الفرعیة   الجملة الواقعة مفعوال بھ -3

كان فعلھا متعدیا إذافي الجملة الفعلیة المركبة مفعوال بھ  
:وتكون .و تكون اسمیة أو فعلیة ومحلھا النصب

.أن تساعدنيأرجو:مثال.مصدرا مؤوال مقترنا بأنْ ) 1
أنك فھمتأتمنى: مثال.أو مصدرا مؤوال مقترنا بأنَّ ) 2

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

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

غدا نسافر:قال أبي: مثال.مقامھ
:لجملة الواقعة موقع المفعول الثانيا

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

.ھا مربعشكلُ القاعة
.لیس سارقاحسبت التاجر: مثال.منسوخةأو جملة اسمیة ) 3

:الجملة الواقعة موقع المفعولین
:تسد الجملة مسد المفعولین وتكون

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

.أبوه غدا
4-الجملة الواقعة مضافا إلیھ: تضاف الجملة الفعلیة إلى : 

الظروف مباشرة مثال : سررت حین رأیتك
:بعد المصادر التي تعرب مفعوال ألجلھ و الكلماتوتقترن بأنْ 

مثال : أكرم ضیفك بدل أْن تطرده دون ،بدل ،عوض .
.وتكون مقترنة بأن أو ما إذا أضیفت إلى قبل أو بعد 

وتقترن بأّن بعد  و تضاف الجملة االسمیة إلى الظروف مباشرة
.مع ، حد ،سوى ،غیر, كلمات مثل رغم 

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

الجملة الواقعة نعتا:تقع الجملة  الفرعیة نعتا السم نكرة  -5
الجملة النعتیة وتكون فعلیة أو اسمیة وقد تشمل) المنعوت(

على ضمیر یربطھا بالمنعوت ،وقد تخلو من الضمیر فیكون 
.الرابط معنویا 

مثال : سرت في مدینة شوارعھا واسعة.
في إعرابھ  فقد تكون )الموصوف(تتبع الجملة النعتیة المنعوت 
.في محل رفع أو نصب أو جر

كما تدل الجملة النعتیة عادة على صفة یتصف بھا المنعوت 
فید الجملة النعتیة إذا وقعت بعد نعت لفظھ واحد وت
.تدقیق معنى النعت السابق -
.تفصیل نواحیھ المختلفة -
.بیان نتیجتھ-

و بعد أحواالالجمل  الواقعة بعد المعارف تعرب :مالحظة 
.النكرات تعرب صفات

6-الجملة الواقعة خبر لمبتدأ: تقع الجملة خبرا للمبتدأ و 
.أو اسمیة ویكون محلھا الرفعتكون فعلیة 

إذا سبق المبتدأ " ف"وتقترن الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ بـ
وال ي، وال تبدأ الجملة الواقعة خبرا بأمر وال نھ"أما"بـ

.استفھام وال بتعجب 
)جذورھا راسخة(التقالید : مثال 

تقع الجملة خبرا لناسخ :الجملة الواقعة خبر لناسخ-7
حسب ( وتكون فعلیة أو اسمیة یكون محلھا الرفع أو النصب

).جذورھا راسخة(إن التقالید : مثل) نوع الناسخ 
عطف النسق : -8

عطف النسق تابع یتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد أحرف العطف
.الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، أم، بل، ال، لكن :أحرف العطف 
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الواو والفاء وثم وحتّى تشرك المعطوف والمعطوف علیھ 
.زارنا محمد وخالد: مثال.في نفس الحكم ونفس اإلعراب 

.وال ولكن تستعمل لتصحیح خطأ في أذن السامعبل 
.خالد ال زارنا محمد : مثال

: الجملة الواقعة جوابا للشرط -9
الجملة الشرطیة جملة مركبة تشتمل على جملتین 

متالزمتین ال یتم معنى األولى إال بالثانیة تسمى األولى 
: جملة الشرط والثانیة جواب الشرط مثال 

.( قال تعالى:(إن تنصروا هللا ینصركم ویثبت أقدامكم
)فعلھا ماض أو مضارع  (وتأتي جملة جواب الشرط فعلیة 

.أو تأتي اسمیة 
> ال < و > ما < ،> قد < :أو فعلیة مسبوقة بالحروف  

النافیتین ،ال الناھیة  أو السین وسوف أو كان فعلھا جامدا  
.اإلعرابلھا من فان جملة جواب الشرط جملة ال محل 

:تعرب جملة جواب الشرط في محل جزم إذا كانت  إعرابھا
مقترنة بالفاء أو إذا وكانت أداة الشرط جازمة وإالّ فال محل 

.لھا من اإلعراب  
الجملة الواقعة حاال: الجملة الواقعة حاال(اسم   -10

ومحلھا ) نكرة منصوب یبین حالة صاحبھا عند وقوع الفعل
اسمیة والبد للجملة الحالیة من أوالنصب وتكون فعلیة 

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

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

]مبتدأ و خبر[وقد  یرد الحال اسما مفردا أو جملة اسمیة -
جارو {أو شبھ جملة}ماض أو مضارع {أو جملة فعلیة

.مجرور أو ظرف و مضاف الیھ
العددُ   -11

: تذكیُر العدِد وتأنیثُھ
إذا كاَن العدُد : یوافُق العدُد معدوَده في التّذكیِر والتّأنیثِ -1

جاَء طالٌب واحٌد وطالبةٌ :داالًّ على واحٍد أو اثنین، مثالٌ 
أو إذا كاَن داالًّ على . واحدةٌ، ورجالن اثنان وامرأتان اثنتان

عشرٍة مرّكبٍة، 
.قرْأُت أحَد عشَر كتاباً واثنتْي عشرةَ قّصةً : مثالٌ 

إذا كاَن داالًّ على األعداِد بین ثالثٍة : یخالُف العدُد معدوَده-2
نجَح ثالثةُ طالٍب وتسُع طالباٍت، أو إذا : إلى تسعٍة، مثالٌ 

اشترْیُت عشرةَ كتٍب : كاَن داالً على العشرِة المفردِة، مثالٌ 
.وعشَر قصصٍ 

ِظ إذا كاَن داالًّ على ألفا: ال یتغیُّر لفظُ العدِد مَع معدوِده-3
في الّصفِّ األّوِل الثّانويِّ :العقوِد والمئِة واأللِف، مثالٌ 

.ثالثوَن طالباً وعشرون طالبةً، في مدرستِنا ألُف طالٍب 

إعراُب العددِ :
. تُعرُب بحسِب موقِعھا في الكالمِ :األعداُد المفردةُ -1
ھذه األعداُد تالزُم البناَء على الفتِح : األعداُد المرّكبةُ -2

لذلك تكوُن مبنیّةً على فتِح الجزأیّن في محلِّ رفٍع أو نصٍب أو 
جرٍّ بحسِب موقِعھا في الكالمِ 

العددان اثنا عشَر، واثنتا عشرةَ، یُعرُب الجزُء األّوُل  مالحظة:
منھما إعراَب المثنّى ألنّھما ملحقان بالمثنّى، أّما الجزُء الثّاني 

.فیكوُن مبنیّاً على الفتِح ال محلَّ لھ من اإلعراِب 
تُعرُب بحسِب موقِعھا في : األعداُد المعطوفةُ وألفاظ العقود-

الكالمِ 
التّمییزُ :  -12

ھو اسٌم نكرةٌ منصوٌب یزیُل الغموَض عن كلمٍة أو جملٍة 
بیَّنت المقصوَد ) عسالً (عسالً، فكلمةُ رطالً اشترْیُت : قبلَھُ، مثالٌ 

.رطلٍ ب
:والتَّمییُز نوعانِ 

تمییُز الُمفردِ (ذات): -1
:ویكوُن ممیَُّزهُ كلمةً مفردةً ملفوظةً قبلَھ، ویأتي بعدَ 

.نجَح عشرون طالباً :عددٍ -1
.عسالً رطالً اشترْیُت :وزنٍ -2
.شرْبُت لتراً حلیباً :كیلٍ -3
.زرْعُت ھكتاراً أرضاً :مساحةٍ -4
.اشترْیُت ذراعاً قماشاً :قیاسٍ -5

تمییُز الجملةِ (نسبة):ویكوُن ممیَُّزهُ ملحوظاً من الجملِة  ب-
الً عن حُسَن : فاعلٍ - :الّتي قبلِھُ دوِن ذكِرِه، ویكوُن إّما ُمحوَّ

.حُسَن خلُق أحمد:قاً،أيّ أحمُد خل
زرْعُت ورَد :زرْعُت الحدیقةَ ورداً،أيّ :أو مفعوٍل بِھ-

.الحدیقةِ 
مالي أكثُر :، أيّ )أنا أكثُر منَك ماالً وأعزُّ نفراً :( أو مبتدأٍ -

.من مالَِك، ونفري أعزُّ من نفِرك
13-البدل :

یُمھَُّد تابٌع یكوُن ھو المقصوُد بالحكِم أّي بمضموِن الجملِة، 
منھُ، ویتبُعھُ بحركِة اسٍم آخَر قبلَھ یُسمَّى الُمبدللھُ ب

.بُن الولیِد في الیرموكِ خالدٌ انتصَر القائُد : مثالٌ .اإلعرابِ 
أنواُع البدلِ 

البــدُل المطابُق ( بدُل كلٍّ من كلٍّ ): -1
فیھ یُطابُق البدُل المبدَل منھ في المعنى، فخالٌد في المثاِل 

.في المعنى) القائدَ (السَّابِق یُطابُق 
بدُل بعٍض من كلٍّ :یكوُن البدُل جزءاً من المبدِل منھ،  -2

: المبدِل منھ ویطابقُھ، مثالٌ علىویحتوي على ضمیٍر یعوُد 
.نصفَھا حفْظُت القصیدةَ 

بدُل اشتمالٍ : یكوُن المبدُل منھُ مشتمالً على البدِل دوَن  -3
.خلقُھأعجبَني أحمُد : أْن یكوَن البدُل جزءاً منھ،مثالٌ 
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14-التّوكیدُ :
تابٌع یُذكُر بعَد اسٍم لتقویتِھ في الذِّھِن ولتأكیِد حكِمھ 

.لفظّي ومعنويّ : وھو نوعان وترسیِخ مضمونِھ، 
التّوكیُد اللَّفظيُّ : یتمُّ بإعادِة اللّفِظ المراِد  -1

، أو كاَن  أبوُح بالسرِّ توكیُده،سواًء كاَن حرفاً ، مثلُ :ال ال
المجدَّ، أو كاَن فعالً ،مثلُ :  ُر الطّالَب الطّالبَ  اسماً ،مثلُ : أقدِّ
الطّالَب المجدَّ، أو كاَن جملةً ، مثلُ :یُكافأُ المجدُّ ،  أقّدُر أقّدرُ 

یكافأ المجّد .
التّوكیُد المعنويُّ : یتمُّ بذكِر ألفاٍظ معیّنٍة بعَد االسِم  -2

كال -عامة-كلّ -جمیع-ذات-عین-نفس: لتوكیِده، وھيَ 
وكلتا المضافتان إلى الّضمیِر، على أن تحتوَي ھذِه األسماُء 
على ضمائَر تعوُد على االسِم المؤّكِد وتطابقُھ في التذكیِر أو 

.ثنیِة أو الجمعِ التّأنیِث، واإلفراِد أو التّ 
).نفُسـھ(ھذا الكتاُب نفُسھ الّذي كْنُت أقرُؤهُ،-:مثال

الممنوع من الصرف: -15
االسم الممنوع من الصرف ھو اسم معرب ال یقبل التنوین 

.ویجر بالفتحة بدل الكسرة
.حرباءَ عثرت على.حرباءَ رأیت.حرباءُ ھذه:مثال

یمنع االسم من الصرف  الممنوع من الصرف لعلة واحدة:
:لعلة واحدة

إذا كان مختوما بھمزة تأنیث ممدودة.مثال: صحراءُ . -1
إذا كان مختوما بھمزة تأنیث ممدودة -2

شعراءَ . زائدة.مثال:
إذا كان مختوما بألف تأنیث-3

بُشَرى ، حلَوى مقصورة.مثال:
إذا كانت صیغة منتھى -4

وأنابیبَ  ومصابیحَ  مقاعدَ  الجموع.مثال:
الممنوع من الصرف لعلتین فأكثر:

أوال:العلم الممنوع من الصرف:
یمنع العلم من الصرف:

إذا كان مؤنثا زائدا على ثالثة أحرف سواء كان تأنیثھ -1
.لفظیا أو معنویا 

في بیتي. وسعادَ  وعائشةَ  حمزةَ  سررت باستضافة مثال:
إذا كان أعجمیا في األصل زائدا على ثالثة -2

یوسف. أحرف.مثال:
إذا كان مختوما بألف ونون زائدتین.مثال:  -3

.عدنان،رمضان
إذا كان مركبا تركیبا مزجیا غیر مختوم ب(ویھ).مثال:  -4

.تلمسانُ 
تلمیذان  إذا كان على وزن الفعل.مثال:یزیُد وأحمدُ  -5

.مھذبان
مسافر. إذا كان معدوال على وزن فَُعلُ .مثال:عمرُ  -6

ثانیا:الصفة الممنوعة من الصرف:
تمنع الصفة من الصرف:

في ) فَْعلَى(في المذكر و) فعالن(إذا كانت على وزن -1
جوَعى مثال: جوعانَ . المؤنث.

في ) فعالءُ (في المذكر و) أفعلُ (إذا كانت على وزن -2
زرقاءَ . ، أحمرَ  المؤنث.مثال

من األعداد التي ) فُعال وَمفعل(إذا كانت معدولة على وزن -3
مثنَى  االستعراض و10).مثال: یمشي الجنود في بین (1

.ورباعَ وثالثَ 
4ـ إذا كانت معدولة على وزن (فَُعل) من كلمة (آخر).مثال: 

.أخرَ مررت بنسوةٍ 
بإالّ  االستثناء -16

اسٌم منصوٌب یُذكُر بعَد إالّ للّداللِة على أنّھ یخالُف ما قبلَھا في
. الحكمِ 
.الُمستثنى منھ-المستثنى-أداةُ االستثناءِ :أركانُھ

أداةُ االستثناِء، الطّالُّب، :حضَر الطّالُّب إالّ خالداً، إال:مثالٌ 
.المستثنى: المستثنى منھ، خالداً 

أنواُع االستثناءِ :
- االستثناُء التّاُم المثبتُ :ھو الّذي ُذِكَرْت أركانُھ كلُّھا،  1

إالّ منصوباً ،یُعرُب االسُم بعدَ مثبٌت غیُر منفيٍّ والكالُم فیھ
. على االستثناِء، مثالٌ : نجَح الطّالُّب إالّ طالباً 

االستثناُء التّاُم المنفيُّ :ھو الّذي ُذِكَرْت أركانُھ كلُّھا،  -2
، ویُعرُب االسُم بعَد إالّ إّما منصوباً على  والكالُم فیھ منفيٌّ

لم یرسب الطّالُّب :االستثناِء، أو بدالً من المستثنى منھ، مثالٌ 
. إال طالباً ، أو:لم یرسـب الطّالُّب إالّ طالبٌ 

3-االستثناُء النّاقُص المنفيُّ :ھو الّذي یكوُن المستثنى منھ 
محذوفاً،والكالُم منفیّاً، فیُعرُب االسُم بعَد إالّ بحسِب موقِعھ في 

فاعٌل مرفوٌع وعالمةُ رفِعھ : ما نجَح إال خالٌد، خالدٌ :الكالِم، مثالٌ 
.الّضّمةُ الظّاھرةُ 

17-االستثناء بغیِر وسوى:
.یُستثنى بغیِر وسوى فتُعربان إعراَب االسِم الواقِع بعَد إالّ 

إذا كاَن االستثناُء تاّماً مثبتاً تعربان اسمین منصوبین -1
اسٌم : حضَر الطّالُّب غیَر طالٍب،غیرَ : على االستثناِء، مثالٌ 

.منصوٌب على االستثناِء وعالمةُ نصبِھ الفتحةُ الظّاھرةُ 
إذا كاَن االستثناُء تاّماً منفیاً تُعربان إّما اسمین منصوبین -2

لم یحضر :ین من الُمستثنى منھ، مثالٌ على االستثناِء أو بدل
طالٍب،  طالٍب، أو:لم یحضر الطّالُّب غیرُ  الطّالُّب غیرَ 

إذا كاَن االستثناُء ناقصاً منفیّاً تُعربان بحسِب موقِعِھما -3
فاعٌل مرفوٌع :لم یحضر غیُر طالٍب،غیرُ :في الكالِم،مثالٌ 

.وعالمةُ رفِعھ الّضّمةُ الظّاھرةُ 
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االستثناء ب عدا وخال وحاشا:  -18
:یُستثنى بھذه األدواِت،ولھا حالتان

فتعربان أفعاالً ماضیةً، :أْن تُسبَق بما المصدریّة-1
.أال كلُّ شيٍء ما خال هللاَ باطلُ :مثالٌ 

..فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الُمقّدرِ : مصدریّةٌ،خال:ما
لفظُ الجاللِة مفعوٌل بھ منصوٌب وعالمةُ نصبِھ الفتحةُ :هللاَ 

.الظّاھرةُ 
فیجوُز أْن تكوَن أفعاالً :غیُر مسبوقٍة بما المصدریّة-2

نجَح الطّالُّب عدا :ماضیةً وما بعَدھا مفعوٌل بھ، مثالٌ 
فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الظّاھِر، :المھملین،عدا

وعالمةُ نصبِھ الیاُء ألنّھ مفعوٌل بھ منصوبٌ : المھملین
،مثالٌ  نجَح : جمُع مذّكٍر سالٌم، ویجوُز أْن تكوَن حروَف جرٍّ

، طالبٍ :الطّالُّب عدا طالٍب، عدا .اسٌم مجرورٌ : حرُف جرٍّ
عطف البیان :  -19

ھو تابع جامد ،یوضح متبوعھ إذا كان معرفة ،ویخصصھ 
رسم المھندس تصمیًما قصًرا: مثال. إذا كان نكرة 

عطف البیان یتبع المعطوف علیھ في االعراب ، ویشبھ بدل 
. أحدھما مكان اآلخرْن یكونویصح أ، الكل من الكل 

أنماط النصوص: ثانیا- 
ب :النمط التفسیري -1 ھ الكات دم فی لي یق لوب تواص و أس ھ

اھرة  ر ظ ا أو یفس رة م رح فك م ویش ة والعل ي المعرف للمتلق
.استنادا إلى الشواھد والبراھین

:ھمؤشرات-
استخدام لغة موضوعیة باالبتعاد عن الذاتیة أي شرح -

الفكرة بأسلوب علمي مجرد وبعید عن میول أو أھواء 
.شخصیة

استخدام أسالیب التأكید والنفي واإلثبات واالستفھام -
.بھدف إضفاء جو من العلمیة والموضوعیة

.بروز أفعال المعاینة واالستنتاج والوصف-
.كلمات ومصطلحات مختصة بالمادة المعرفیةاستخدام -
.استخدام ضمائر الغائب-

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

حوار داخلي، حوار خارجي:    أنواعھ
: مؤشراتھ

استعمال ضمیر المتكلم بكثرة-
ـ نسبة الحدیث إلى قائلھ

بدء الحدیث بمطة -
باستمرار إلي بدایة السطرالعودة 

استعمال أسلوب الخطاب

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

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

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

یصف الكاتب المشھد ( المادي ،المعنوي ،الوجداني-:أنواعھ 
یصف الكاتب الظواھر على حالتھا ( ، الموضوعي)كما یتخیلھ 
)أو طبیعتھا 
: مؤشراتھ

على الحالاستخدام األفعال الماضیة و المضارعة الدالة -
النعوت و التشبیھاستخدام-
صیغة الغائب عموما و المتكلم أحیانا -
تقدیم أوصاف للموصوف دون زیادة أو نقصان-

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

مؤشراتھ:
.....إذننظرا ل  ،غیر أن ، ألن ،:أدوات الربط المنطقیة-
.و حشد الحججالبناء الفكري القائم على عرض الفكرة-
و االقتباسواألدلةالشواھد -
السبب و نتیجتھإیراد-

االستدالل المنطقي-
وجیھي-6 نمط الت ط :ال نص ذا نم ون ال وجیھيیك ا ت حینم

ور  ض األم ول بع ارئ ح ادة الق یتضمن توجیھات وإرشادات إلف
.التي تھمھ أو تھم مجتمعھ بصورة عامة

مؤشراتھ :
استعمال النداء وضمائر المخاطب في أسلوب توجیھي مباشر -
.ینبغي، یجب"استعمال األلفاظ التي تدل على الصیغ الطلبیة -
.والنھي والتحضیضغلبة األفعال الدالة على األمر -
.كثافة ضمائر المخاطب والمتكلم المتصلة والمنفصلة-
.تواتر األفعال المضارعة الدالة على المستقبل-
.تواتر أسلوب الشرط-
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الصور البیانیة: خامسا - 
1-التشبیھ:ھو الربط بین شیئین ارتبطا في صفة أو أكثر.
:المشبھ و المشبھ بھ و وجھ الشبھ واألداة وھي  أركانھ

.الكاف و مثل وكأن و یشبھ و یماثل و یضارع
اقسامھ:

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

ما ذكرت فیھ االداة وبقي وجھ الشبھ محذوفا : المرسل
.الشباب كالشعلة: مثل

الخیل كالصدیق: ما حذف فیھ وجھ الشبھ : المجمل
العالم بحر في العطاء: ما ذكر فیھ وجھ الشبھ:المفصل

تشبیھا :فیسمىاألركاناما التشبیھ الذي تذكر فیھ كل 
.الذھب كالشمس صفرة: مثالتـــاما

تشبیھ صورة متعددة المظاھر ): صورة بصورة(التمثیلي
لبي غضبا كما تثورثار ق: بصورة أخرى أو مشھد بمشھد 

األمواج في البحار
تبیین الحالة المراد تقریرھا إما تزیین المشبھ أثره:

.أو تقبیحھ لزیادة المعنى قوة و وضوحا
-االستعارة:تشبیھ بلیغ  حذف أحد طرفیھ المشبھ

.أو المشبھ بھ
أنواعھا:1-االستعارة المكنیة : تشبیھ بلیغ حذف فیھ 

ھمأحسن الى الناس تستعبد قلوب: مثلالمشبھ بھ 
تشبیھ بلیغ حذف فیھ المشبھ : االستعارة التصریحیة -2

جاء البحر فأثرى الملتقى بعلمھ: مثل
تنقل االستعارة من المعاني الى المحسوسات أثرھا:

.أو العكس فتقرب البعید و تفسر الغامض
3-الكنایة:ھي لفظ نقصد من ورائھ أمرا یوازیھ وتشمل 

.معنى قریب و معنى بعید: معنیین
داللة على طول:تلمیذ لسانھ طویل فالمعنى القریب : مثال

داللة على ثرثرتھ: لسانھ و المعنى البعید
تشوق الكنایة لمعرفة خبایاھا ثم تنقل الى الواقع  أثرھا:

فتقرب من الحقیقة
4-المجاز المرسل: ھو استعمال اللفظ  في غیر معناه 

ینزل لكم من السماء رزقا ویقوم على أساس : االصلي مثال
:عالقات عقلیة وأھمھا

مثل:{جعلوا أصابعھم في آذانھم …} الكلیة: -1
2-الجزئیة:مثل: { فتحریر رقبة .....}

3-المكانیة:مثل: { واسأل القریة التي كنا فیھا ....}
اعتبار ما كان: مثل : أكلت قمحا -4

أعصر خمرا .....} اعتبارما سیكون:مثل:{إني أراني -5
:مثل :رعت الماشیة الغیث. 6-السببیة

مثل :{وأنزل لكم من السماء رزقا } - المسببیة 7
8-الحالیة:مثل:{في رحمة هللا ھم فیھا خالدون }

یعتمد في تحدید عالقة المجاز على المذكور في  *مالحظة :
...كلیة فھي الكالم ،فإذا ذكر الجزء فھي جزئیة وإذا ذكر الكل 

الشعر: سادسا- 
:مصطلحات عروضیة

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

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

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

0/0: /مع الساكن الذي قبلھ مسبوقا بالمتحرك الذي قبلھ 
القصیدة  المتحرك األخیر من عجز البیت و تنسب إلیھ الروي :

میمیة  , نونیة : 
:البحور العربیة المقررة •

فعولن  مفاعیلن فعولن  مفاعیلن الطویل :
: مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن البسیط

الكامل :  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن
: مفاعلتن مفاعلتن فعولن الوافر

التغییرات التي تطرأ على التفعیالت:
مفاعلن: مفاعیلن /فعلن: فاعلن /فعول: فعولن 

مستعلن،متفعلن : مستفعلن /ال تغییر: مفاعلتن و متفاعلن 

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

. اضافة نون التنوین في آخر الكلمة المنونة 
.ھاذا:ھذا : كتابة األلف التي ننطق بھا و ال نكتبھا -

اإلشباع و ھو إضافة واو للمضموم و ألف للمفتوح و یاء -
للمجرور في ا خر الصدر و العجز  

.جاء بعدھا ساكن حذف األلف اذا -
.ْسمع: اسمع : حذف ھمزة الوصل -
.حذف أحد الساكنین عند التقائھما-

الشمسیة وحذف األلف  )ال (حذف األلف والالم في -
.القمریة)ال (في

أحمد نبق: المادةأستاذ من إعداد 
بالتوفیق
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.الشباب كالشعلة: مثل

الخیل كالصدیق: ما حذف فیھ وجھ الشبھ : المجمل
العالم بحر في العطاء: ما ذكر فیھ وجھ الشبھ:المفصل

تشبیھا :فیسمىاألركاناما التشبیھ الذي تذكر فیھ كل 
.الذھب كالشمس صفرة: مثالتـــاما

تشبیھ صورة متعددة المظاھر ): صورة بصورة(التمثیلي
لبي غضبا كما تثورثار ق: بصورة أخرى أو مشھد بمشھد 

األمواج في البحار
تبیین الحالة المراد تقریرھا إما تزیین المشبھ أثره:

.أو تقبیحھ لزیادة المعنى قوة و وضوحا
-االستعارة:تشبیھ بلیغ  حذف أحد طرفیھ المشبھ

.أو المشبھ بھ
أنواعھا:1-االستعارة المكنیة : تشبیھ بلیغ حذف فیھ 

ھمأحسن الى الناس تستعبد قلوب: مثلالمشبھ بھ 
تشبیھ بلیغ حذف فیھ المشبھ : االستعارة التصریحیة -2

جاء البحر فأثرى الملتقى بعلمھ: مثل
تنقل االستعارة من المعاني الى المحسوسات أثرھا:

.أو العكس فتقرب البعید و تفسر الغامض
3-الكنایة:ھي لفظ نقصد من ورائھ أمرا یوازیھ وتشمل 

.معنى قریب و معنى بعید: معنیین
داللة على طول:تلمیذ لسانھ طویل فالمعنى القریب : مثال

داللة على ثرثرتھ: لسانھ و المعنى البعید
تشوق الكنایة لمعرفة خبایاھا ثم تنقل الى الواقع  أثرھا:

فتقرب من الحقیقة
4-المجاز المرسل: ھو استعمال اللفظ  في غیر معناه 

ینزل لكم من السماء رزقا ویقوم على أساس : االصلي مثال
:عالقات عقلیة وأھمھا

مثل:{جعلوا أصابعھم في آذانھم …} الكلیة: -1
2-الجزئیة:مثل: { فتحریر رقبة .....}

3-المكانیة:مثل: { واسأل القریة التي كنا فیھا ....}
اعتبار ما كان: مثل : أكلت قمحا -4

أعصر خمرا .....} اعتبارما سیكون:مثل:{إني أراني -5
:مثل :رعت الماشیة الغیث. 6-السببیة

مثل :{وأنزل لكم من السماء رزقا } - المسببیة 7
8-الحالیة:مثل:{في رحمة هللا ھم فیھا خالدون }

یعتمد في تحدید عالقة المجاز على المذكور في  *مالحظة :
...كلیة فھي الكالم ،فإذا ذكر الجزء فھي جزئیة وإذا ذكر الكل 

سادسا- الشعر:
:مصطلحات عروضیة

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

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

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

0/0: /مع الساكن الذي قبلھ مسبوقا بالمتحرك الذي قبلھ 
القصیدة  المتحرك األخیر من عجز البیت و تنسب إلیھ الروي :

میمیة  , نونیة : 
:البحور العربیة المقررة •

فعولن  مفاعیلن فعولن  مفاعیلن الطویل :
: مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن البسیط

الكامل :  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن
: مفاعلتن مفاعلتن فعولن الوافر

التغییرات التي تطرأ على التفعیالت:
مفاعلن: مفاعیلن /فعلن: فاعلن /فعول: فعولن 

مستعلن،متفعلن : مستفعلن /ال تغییر: مفاعلتن و متفاعلن 

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

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

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

.القمریة)ال (في

أحمد نبق: المادةأستاذ من إعداد 
بالتوفیق


