اإلجابة

إعداد المعلم  /نائل الصقر
هاتف  0795391948 :و 0785133724
لمزيد من الفائدة راجع موقع األوائل صفحة المعلم نائل الصقر
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اضرب الخبر  - :ابتدائي – طلبي – إنكاري .

جدول يبين حاالت أضرب الخبر

السؤال  :مع االستفادة من أمثلة الكتاب .

يقسم اإلنشاء إلى قسمين
إنشاء
غير طلبي

إنشاء

طلبي
األمر

النهي

االستفهام

النداء

التمني

القسم

التعجب

احرص على
التفوق

ال تحسب
المجد تمرا

كيف وصلت
من الزحام

يا بني

ليت الشباب
يعود

وهللا  ،إن
االجتهاد ..

ما أطيب
الهواء !

األمر
صوره:
-1
-2
-3
-4

 - 1فعل األمر  " :واعتصموا بحبل هللا جميعا"
 -2الفعل المضارع المقترن نالم األمر " :لينفق ذو سعة من سعته"
 -3اسم فعل األمر " :عليكم أنفسكم ،
ض ٰى َربُّكَ أ َ اَّل ت َ ْعبُدُوا ِإ اَّل ِإيااهُ
 -4المصدر النائب عن فعل األمر  :مثال :قوله تعالى ( َوقَ َ
سانًا )  :مثال فصبرا في مجال الموت صبرا**فما نيل الخلود بمستطاع .
َوبِ ْال َوا ِل َدي ِْن ِإحْ َ
الغرض الحقيقي :هو طلب الفعل على وجه اَّلستعالء واإللزام .
الغرض البالغي :قد يخرج األمر عن حقيقته إلى أغراض بالغية متعددة  .يحددها سياق الكالم .
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فاألمر إما حقيقي أو بالغي .

األغـــــراض البالغيــــــــــة لألمــــــــر
إذا كان األمر اقل منزلة إلى األعلى ( فيه استغاثة طلب مغفرة رحمة ) فمثال من
الدعاء
البشر إلى هللا" رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري"
إذا كان األمر من األعلى إلى األدنى من البشر يتضمن ما فيه منفعة وإفادة
النصح
واْلرشاد للمخاطب  .نصح من غير إلزام .
*شاور سواك إذا نابتك نائبـــة ** يوما وان كنت من أهل المشورات
*واخفض جناحك إن منحت إمارة ** وارغب بنفسـ ك عن ردى اللذات
*" اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا،واعمل ألخرتك كأنك تموت غدا"
س ًّمى فَـا ْكتُبُوهُ
قال تعالى " :يَا أَيُّ َها الاذِينَ آ َ َمنُوا إِذَا ت َ َدايَ ْنت ُ ْم بِ َدي ٍْن إِلَى أ َ َج ٍل ُم َ
* فأرسل حكيما .....
االلتماس إذا كان األمر بين متساويين في الرتبة والمكانة .
*يا صاحبي تقصيا نظريكمـــا ** تريا وجوه األرض كيف تصور
*قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ** بسقط اللوى بين الدخول فحومل
قال عمر لصديقه :لنذهبْ إلى الدار .و دعوا تداركوا  ..خليلي خلياني .
إذا كان األمر يتضمن أمرا يعجز المخاطب عن تنفيذه" فأتوا بسورة من مثله إن كنتم
التعجيز
صادقين" ومثل  ....ارني جوادا مات هزال .
إذا كان لغير العاقل ولكن بأمر محبوب صعب المنال .
التمني
*فيا موت زر إن الحياة ذميمة ** ويا نفس جدي إن دهرك هازل
*إال أيها الليل الطويل إال انجل ** بصبح وما اْلصباح منك بأمثل
* يا دار عبلة بالجواء تكلمي  .و فيا شمس كفي ....
االستفهام صوره:
من أدواته  .الهمزة-هل-من-ما-ماذا -متى -أين-كم-كيف-لماذا
غرضه :
الغرض الحقيقي  :هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل (يحتاج إلى إجابة)
الغرض البالغي  :قد يخرج االستفهام عن حقيقته إلى معان بالغية متعددة يحددها
سياق الكالم (ال يحتاج إلى إجابة ) .

النفي

األغـــــراض البالغيــــــــــة لالستفهـــــــــــــــــــــــــام
ضابطه إذا حلت أداة النفي محل أداة االستفهام وصح المعنى
أي يمكن لك تعويض أداة االستفهام بأداة نفي.
قال تعالى :فمن يهدي من أضل هللا؟ أي ال أحد يهدي من أضل هللا.
حلت أداة النفي محل أداة االستفهام و صح المعنى
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*"هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون؟"
*"من ذا الذي يشفع عنده إال بأذنه؟
أي ال حد يشفع عنده إال بإذنه  .ومثل أي الناس ليس له عيوب ؟
*وسال مصر هل سال القلب عنها**أو أسا جرحه الزمان المؤسي؟
التقرير والتأكيد

اْلنكار

التعجب

التحسر

إذا كان االستفهام عن جملة منفية
ضابطه أن المخاطب يقر ويعترف بما يسأل عنه إثباتا أو نفيا.
الحظ هنا االستفهام منفيا:
ُ
َ
َ
ش ِه ْدنَا(
مثل  :ألم نشرح لك صدرك)  .أَلَ ْستُ بِ َربِِّ ُك ْم قالوا بَلى َ
"ألم نشرح لك صدرك"  -الم تعلمي أني إذا اْللف قادني ؟
*ألست أعمهم جودا وأزكاهم ** عودا وأمضاهم حساما؟
إذا كان االستفهام عن شيء ال يصح أن يكون
ْ
س ْونَ
اس بِال ِب ِ ِّر َوت َ ْن َ
مثل ( :أتلعب و أنت تأكل ( ، ).أَت َأ ْ ُم ُرونَ النَّ َ
س ُك ْم  )..الم أحذرك من التأخر عن العمل ؟ أفي ..تصدق ظلك ؟
أ َ ْنفُ َ
*" أغير هللا تدعون" أتعوق غيرك عن السير في الطريق ؟
*أحرام على بالبله الدوح ** حالل للطير من كل جنس؟
إذا كان االستفهام عن شئ يثير الدهشة و االستعراب .
قال تعالى :ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في األسواق؟
*يا ابنة اليم ما ـأبوك بخيل ** ما له مولعا بمنع وحبس؟
 .ومثال وبالشام أخرى كيف يلتقيان ؟
إذا كان األسلوب يفيد اللوعة والندم على أمر ضائع
*"يا دار  ،أين من كان يعمرك ويضئ حجراتك؟
* ما للمنازل أصبحت ال أهلها أهلي  .ومثل أيصبح في الضريح ...

إذا كان االستفهام يتضمن ما يغري ويثير االنتباه
التشويق واألغراء
*"يأيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم".....
*  (0هل أدلك على شجرة الخلد ....؟)
سؤال  .علل أو وضح ( .مهم ) راجع كل األسئلة أو التلخيص في الكتاب أو موقع األوائل
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