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 الحسٌن قعفازي من إعداد األستاذ :                 ةمتوسطال ألولىاالسنة  المستوى:
 ملخص دروس 

 المتوسطة لسنة األولىلفصل األول لا

:أـ البناء اللغوي
ـ أزمنة الفعل :0

 )لبل زمن التكلم ( على ولوع حدث فً زمن مضى  هو ما دلأـ الفعل الماضً : 
 . قرأ ، جلس ، كتبمثل 

 . ت  ، نجح تْ نجحمثل  أو تاء الضمٌر ٌمبل تاء التأنٌث الساكنةعالمته : 
وٌبدأ هو ما دل على ولوع حدث فً الزمن الحاضر أو المستمبل ب ـ الفعل المضارع : 

 . سافرأكتب ، تجلس ، نقرأ ، ٌ مثلدائما بأحد أحرف المضارعة )أ،ن،ي،ت( 
. أحفظلم  أحفظ ، سوفأحفظ ، سمثل  ولن ٌصح ولوعه بعد السٌن وسوف ولم: عالمته

 . اكتْب ، تكلمْ مثل  النهً عنه بعد زمن التكلمهو طلب المٌام بعمل أو ج ـ فعل األمر: 
. ًاسمع ←اسمعْ مثل ٌدل على الطلب وٌمبل ٌاء المخاطبة عالمته : 

  : ـ الضمٌر وأنواعه9

هو اسم وضع للداللة على متكلم أو مخاطب أو غائب .ـ ذؼسٔف انضمٕس: 
ـ أوُاػً : 

قسمٍه : ٌَىقسم إنى مىفشداٌُ مبٌصخ االثزذاء ثً فٍزهفع ثً  انضمٕس انمىفصم : أـ

َرقغ دائمب فً مذم سفغ ًٌَ : ًٌ اثىب ػشش ضمٍشا ـ ضمائس انسفغ انمىفصهح : 

المتكلّم: ] أنا ـ نحن[ المخاطب : ] أنَت ـ أنِت ـ أنتما )للجنسٌن( ـ أنتم ـ أنتن[ 
 الغائب :]هوـ هً ـ هما )للمذّكر( هما )للمؤنّث( ـ هم ـ هّن [

ًٌَ : ضمٌرا وعددها اثنا عشروتمع دائما فً محل نصب  المنفصلة :ـ ضمائر النّصب 

اهما اها وإٌّ إٌّ ،  اهماهما وإٌّ اه وإٌّ إٌّ ،  اكن  اكما وإٌّ اِن وإٌّ إٌّ ،  اكماكما وإٌّ اَن وإٌّ إٌّ ،  انااي وإٌّ إٌّ 
. اهن  وإٌّ 

ما ال ٌُْبَدأُ به فً أّول الكالم وال ٌصّح التّلفظ به منفردا وهو ب ـ انضمٕس انمرصم :
:  مثال ، وٌمع دائما فً آخر الكلمة و ٌكون متّصال باألسماء أو األفعال أو الحروف 

. ها بوففرح ناأصدقاء هوأعرت ككتاب ت  قرأ

 چ چ چ چچقُنً ذؼانّ مثم ٌُ مب نٍس نً صُسح فً انهفع ج ـ انضمٕس انمسررس: 

 فبنضمٍش انمسززش ٌىب ٌُ انضمٍش "أوذ" ٌَُ فً مذم سفغ فبػم .

ًّ للمعل ـ انفاػم:3 وم وٌدّل على من لام بالفعلاسم مرفوع ٌمع بعد فعل تام مبن
الّزجاجُ .  الّصحن  مثل : انكسر ، أو اتصف به  ربّه المؤمن   شكر مثل 

ٌأتً الفاعل : ـ أنواعه :

 .لسانه  العاقل ٌحفظـ اسما ظاهرا :  أ
ً   العزم أن ناعقدمستترا [ :  ] متّصال ــ ضمٌرا  ب  . الجزائر نحم
 . حٌٌّناهالذي  وقفـ اسما موصوال:  د   . المجتهد الّدرس هذافهم ـ اسم إشارة :  ج

:ثمب ٌهً ٌشفغ انفبػم ـ ػالماخ زفؼً : 

  دكَم انقبضً .مثم انضمخ انمقذسح  ب ـ             . انحق   مثم اورصسانضمخ انظبٌشح أـ 

. انصدٔقان  انرقّمثم األنف إرا كبن مثىى ج ـ 

. أخُك مثم شازوٓسخ )أثُ ، أخُ ، دمُ ، رَ ، فُ( انخمانُاَ إرا كبن مه األسمبء د ـ 

. انمجاٌدَنمثم اورصس أَ كبن جمغ مزكش سبنم 

ٌُ اسم ٌزكش نجٍبن صفخ فً االسم انزي قجهً )انمُصُف( فٍُضذً  ـ انىؼد انحقٕقٓ:4

 . ممرؼحقضٕىا ػطهح مثم ٌَزٌم إثٍبمً . 

فً كم شًء ) انذشكخ اإلػشاثٍخ ، انززكٍش ٌزجغ انىؼذ انذقٍقً مىؼُرً  ـ مطاتقرً نمىؼُذً :

. َانزأوٍث ، اإلفشاد َانزثىٍخ َانجمغ (

رتبط بالمنعوت الذي لبله ٌن صفة فً اسم  بعده تابع ٌبٌّ   ـ انىؼد انسثثٓ: 5
 . ه  أبو الصالح  مثل: جاء  الرجل  ، مٌرضّ ب

، فً انذشكبد اإلػشاثٍخ )انشفغ، انىصت ٌطبثق انىؼذ انسججً مىؼُرً نمىؼُذً : مطاتقرً 

(  كالٌما وكسج مسفُع)خطٍا  تىٌد حسهٌ ٌري مثم َانزىكٍش انجش( ٌَطبثقً أٌضب فً انزؼشٌف 

 ( . كالٌما مؤوث)  كسٔمح أمً زجالا  قاتهد   مثم ٌَطبثق مبثؼذي فً انززكٍش َ انزأوٍث 

ا مثم سافس دمحم ٌجٍُه دبنخ صبدجً َقذ َقُع انفؼم مىصُة وكشح اسم  ٌُ ـ انحال: 6  زاكثا

ثطشح سؤال ٌجذأ ثـ :"كٍف" اإلجبثخ ركُن ًٌ مهخ ؟ كٍف وزؼشف ػهى انذبل فً انجـ 

. مثرسما؟ انجُاة :  كٍف دخم األسزبر  ← مثرسما مثم جهس األسراذانذبل 

 .  رصسٔهىم انجىُدزجغ مثم : ٌُ االسم انزي رجٍه انذبل ٌٍئزً ـ صاحة انحال 

)فبػم مشفُع ( . مٍسَال انؼامم  أقثم مثم ٌؼشة صبدت انذبل دست مُقؼً فً انجمهخ 

  األنف انهٕىح فٓ األسماء َاألفؼال:ـ 7

ًٌ أنف سبكىخ رأرً فً َسط انكهمخ أَ آخشٌب ٌَكُن مبقجهٍب ـ ذؼسٔف األنف انهٕىح : 

 ل .ا، و ِمثم ٌدمفزُدب 

فً األسمبء انثالثٍخ ركزت األنف انهٍىخ ممذَدح إرا كبن أصهٍب  األسماء :أـ األنف انهٕىح فٓ 

طمثم  َاَا . ٌِدمثم ، َركزت األنف مقصُسح أرا كبن أصهٍب ٌبء  اخ 

. ّمثم مسرشففً األسمبء غٍش انثالثٍخ ركزت األنف انهٍىخ مقصُسح إرا نم رسجقٍب ٌبء 

. ادوٕمثم َركزت ممذَدح إرا سجقزٍب ٌبء 

حصٕاخ←ّحص أَ ثجمؼً جمغ مؤوث سبنمفرٕان ← ّمثم فرثزثىٍزً ف أصم االسم ٌؼشـ 

 .قسٔح ← ِمثم قس أَ ثشدي إنى مفشدي إن كبن جمؼب

ُٔدػ←امثم دػركزت األنف ممذَدح إرا كبن أصهٍب َاَا  ب ـ األنف انهٕىح فٓ األفؼال :

. ٓٔسق← ّمثم سقَركزت مقصُسح إرا كبن أصهٍب ٌبء 



  . ُٔدػ←ا، دػ ٓٔسم←ّمثم زمثزصشٌفً إنى انمضبسع  انفؼمٌؼشف أصم ـ 

ٌُ اسم مىصُة ٌقغ ثؼذ فؼم مزؼذ ٌَذل ػهى انزي َقغ ػهًٍ فؼم انفبػم  ـ انمفؼُل تً :8

. انقسٔحشاز مُسّ مثم 

ٌكُن انمفؼُل ثً : ـ أوُاػً :

د   إٔاكمثم ضمٍش وصت مىفصال ب ـ     .      اندزسفٍمد  مثم اسمب ظبٌشا أـ  .أقص 

 .األسراذ فٓ حم انمسأنح  ٓومثم ساػدضمٍشا مزصال ج ـ 

. حصم انرْشاٌدخ  مثم اسمب مُصُال   ٌـ ـ  . انمىظس  ٌرامثم أحثثد  اسم إشبسحد ـ 

ـ ػالماخ وصثً : 

.تانصالج ّ مصطفمثم أمسخ  انفزذخ انمقذسح ب ـ      . ب  قسأخ  انكرا مثمانفزذخ انظبٌشح أـ 

. كاقاتهد  أخمثم األنف إرا كبن مه األسمبء انخمسخ ج ـ 

. هٕه . أحرسو  انمؼهمٕحفظد سُزذمثم انٍبء إرا كبن مثىى أَ جمغ مزكش سبنم د ـ 

 . خأذهفد انحسائق انغاتامثم  انكسشح وٍبثخ ػه انفزذخ إرا كبن جمغ مؤوث سبنمبٌـ ـ 

وٌنوب عن الفاعل بعد  للمجهولهو اسم مرفوع ٌأتً بعد الفعل المبنً  ـ وائة انفاػم:9
 .  األرض  ُزِرَعت مثل حذفه . 

 ـ ٌكون الفعل المبنً للمجهول فً الماضً مضموم األول ومكسور ما لبل آخره 
.  العل م   ٌ رف ع  مثل ، أما فً المضارع فٌضم أوله وٌفتح ما لبل آخره  الدرسِهم  ف  مثل 

ب انثالغح انؼستٕح :

انصُز انثٕاوٕح :ـ 

هو اشتران شٌئٌن فً صفة أو أكثر وله أربعة أركان:) المشبه ، المشبه به  التشبٌه: -0

 .حمزة كاألسد فً الشجاعة مثل أداة التشبٌه ، وجه الشبه ( 
. حمزة أسدمثال  هو تشبٌه حذفت منه أداة التشبٌه ووجه الشبه التشبٌه البلٌغ :

المحسنات البدٌعٌة :ـ 
 متضادٌن فً الكالم وهو نوعان :هو الجمع بٌن الطباق : -0

چ ڑ ڑ ک کچ ٹ ٹ مثالٌكون بٌن لفظٌن مختلفٌن طباق إٌجاب ـ 

چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ٹ ٹ چ مثالجمع بٌن الفعل ونفٌه طباق سلب ـ 

وهو تشابه لفظٌن فً الحروف مع اختالفهما فً المعنى وهو نوعان :الجناس: -9

هو اتفاق اللفظٌن فً كل شًء ماعدا المعنى ـ جناس تام 
) أي افعل ما ٌرضٌهم ما دمت فً بالدهم ( . أرضهم ما دمت فً أرضهممثال 

هو تشابه اللفظٌن مع اختالفهما فً عدد الحروف أو ترتٌبها أو نوعها ـ جناس ناقص 
. المحالمن  الحالدوام مثال 

 ج ـ علم العروض:
. افٌةبم وال بوزن دٌتمٌّ  الالمنثور الٌحكمه اإلٌماع و المرسل الكالم هو ـ النثر:

دال على معنى وٌحكمه اإلٌماع . ىممفّ و موزون كالم هو الشعر:ـ 
 : هو الوحدة التً تبنى علٌها المصٌدة وٌتكون من لسمٌن :ـ البٌت الشعري 

وهو الشطر الثانً من البٌت .ب ـ وهو الشطر األول من البٌت     أ ـ الصدر : 
وفم الزمان تبسم وثناء        ولَد الهدى فالكائناُت ضٌاء

العجز                          الصدر 
.  هً ما كانت أبٌاتها من ثالثة إلى ستة : القطعة الشعرٌةـ 
. : ما زاد عدد أبٌاتها عن سبعة القصٌدة الشعرٌةـ 

د ـ ذقىٕاخ انرؼثٕس:

وٌكون ذلن باتباع الخطوات التالٌة : كٌفٌة تحرٌر موضوع :ـ 0

الخاتمة ( .لسم موضوعن إلى ثالثة ألسام أساسٌة وهً: )ممدمة ، صلب الموضوع ، ـ 
وٌجب أن تكون مثٌرة لالنتباه ومشولة ولصٌرة تمهد الجو للمارئ للدخول فًـ المقدمة: 
 . الموضوع

بشًء من التفصٌل مع االهتمام بصحة  فً بسط موضوعنتشرع ـ صلب الموضوع : 
فً المسودة إلى رؤوس ألالم ثم  مسم الموضوععبٌر ، ومن األحسن أن تاللغة ودلة الت

 تفصلها أثناء تحرٌرن للوضعٌة ، مراعٌا تسلسل األفكار واستعمال الروابط بأنواعها .
كون جمال تتختلف طبٌعتها حسب الموضوع المتناول ، لكنها عامة تحوي ـ الخاتمة : 

كمة أو عبرة أو نتٌجة أو تساؤال ، وٌمكن أن تتضمن حملخصة ألهم ما جاء فً الموضوع
ال واألفعال فً المصة أو الرواٌةهو ذكر تتابع األحداث واأللو  ـ النمط السردي: 9

حسب ترتٌبها الزمنً .
خصائصه ومؤشراته :ـ 
كثرة أدوات الربط المتعلمة بالزمان من ظروف وغٌرها )حٌنئذ ، لبل ، بعد ، عندما ...( ـ 
 .ة األسلوب الخبري إثباتا أو نفٌاسٌطرـ 
  استخدام األفعال الماضٌة والمضارعة .التنوٌع فً ـ 
ٌكون السرد إما عن طرٌك ضمٌر المتكلم أو الغائب .ـ 
لطبٌعً لألحداث وتسلسلها الزمنً .النمو اـ 

 فً المصص والرواٌات والسٌر واألخبار والولائع .أٌن نجده بكثرة ؟ 
هو أن ٌنمل الكاتب لنا صورة عن شًء أو شخص أو مكان نمال أمٌنا  ـ النمط الوصفً:3

حتى كأننا نرى تلن الصورة أو ذلن المشهد .
: خصائصه ومؤشراتهـ 
والتشبٌهات .               ـ استخدام األفعال الماضٌة والمضارعة .ـ اإلكثار من النعوت  

ـ توظٌف األسالٌب االنفعالٌة كالتمنً والتعجب .         ـ الدلة فً التصوٌر .
فً المصص والرواٌات والمواضٌع العلمٌة .أٌن نجده بكثرة ؟ 


