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القواعد
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الصورة الشعرٌة أو الصورة األدبٌة أو الصورة الفنٌة سؤال ثابت فً أسئلة الوزارة ٌخصص له عالمتان فً العادة
وتأتً بعدة أشكال لتؤدي وظٌفتها فً إٌصال المعنى بعدة طرق  :التشبٌه  ،والكناٌة  ،والرمز  ،واالستعارة  ...الخ .
التشبٌه :
هو عقد مماثلة بٌن شٌئٌن أو أكثر وإرادة اشتراكهما بإحدى أدوات التشبٌه لؽرض ٌرٌده المتكلم
 ##سؤال ( الصورة الفنٌة ) ( الصورة الشعرٌة) تعطٌان فً الؽالب عند ذكر طرفً التشبٌه ..
أركان التشبٌه

طرفً التشبٌه

المُشبّه

وجه الشبه

أداة التشبٌه

المشبه به

فً كل تشبٌه ال بد من وجود طرفٌن أساسٌٌن ( المشبه  ،المشبه به ) ٌجب ذكرهما  ،مثل :
محمد كالسحاب فً عطائه
-

المشبه  :محمد
المشبه به  :السحاب
وجه الشبه  :العطاء
أداة التشبٌه  :الكاؾ

والتشبٌه أنواع متعددة هً  (.......................... :ؼٌر مطلوبة فً الوزارة )
-

التشبٌه المرسل  :هو ما ذكرت فٌه األداة  ،مثل  :الفتاة كالبدر .
التشبٌه المؤكد  :هو ما حذفت منه األداة  ،مثل  :الفتاة بدر فً جمالها .
التشبٌه المفصل  :ما ذكر فٌه وجه الشبه  ،مثل  :الفتاة فً جمالها كالبدر .
التشبٌه البلٌػ  :ما حذؾ منه األداة ووجه الشبه  ،مثل  :الفتاة بدر .

تدرٌبات :
وضح الصور الفنٌة فً العبارات اآلتٌة :
-

وقلبــً كالنـــار فً حرها

فوجهك كالنار فً ضوئها
جنودنا أسود تفتك بأعدائها
جدُّده ْم وفًِ اللَّد ٌْلَة َّد
الظ ْلماءِ ٌُ ْف َت َق ُد ا ْل َبدْ ر
َ
س ٌْذ ُكرنً َق ْومً إِ َذا جدَّد ِ
قال تعالى  ( :كأنهم ُح ُم ٌر ُمستنفرة )
وإذا ما ؼضبت كنت لهٌبا
أنا كالماء إن رضٌت صفاء
قال تعالى  ( :وأنبتها نباتا حسنا )
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الكناٌة  :لفظ أطلق وأرٌد بو الزم معناه مع جواز إٌراد المعنى األصلً  ،أي أن تأتً بكالم ٌتضمه معنٍٍه  :معنًى حقٍقًٍا
وآخر مجازًٌا  ،والمجازي ىو المقصود  .ومثال ذلك :
وقف انجُذٌ يشفىع انشأط
انًؼًُ انحقُقٍ  :سفغ سأعه ػانُا
انًؼًُ انًجاصٌ  :انفخش واالػتضاص  ،فًشفىع انشأط كُاَت ػٍ انفخش واالػتضاص وهى انًقصىد
فالٌ كثُش انشياد
انًؼًُ انحقُقٍ  :ػهُه سياد كثُش َتُجت اشؼال انُاس
انًؼًُ انًجاصٌ  :انكشو ( ألٌ كثشة انشياد دنُم ػهً اشؼال انُاس نقِشي انضُف )
أنواع الكناٌة

كناٌة عن الصفة
هً التً نصرح فٌها بالموصوؾ
وبالنسبة إلٌه  ،وال نصرح بالصفة
المطلوب نسبتها ونذكر مكانها صفة
تلزمها  .مثل  :علً كثٌر االطالع
كناٌة عن اجتهاده ( صرحنا
بالموصوؾ و أسندنا إلٌه كثرة
االطالع ،ولم نصرح باجتهاده )

كناٌة عن النسبة
هً الكناٌة التً تشٌر إلى الموصوؾ،
وصفته ،ولكنها ال ُتنسب إلٌه مباشر ًة ،بل
لشًء ٌدل علٌه ،أو ٌرتبط به ،كالنسبة إلى:
حُسن الخلق ،وفصاحة اللسان.. ،إلخ كقول
الشاعر  :إن السماحة والمروءة والندى ..
فً قبة ضربت على ابن الحشرج
اثبات األمور الثالثة لقبة ابن الحشرج
ٌستلزم اثباتها له

كناٌة عن الموصوؾ
هً الكناٌة التً تذكر الصفة ،وال تذكر
الموصوؾ ،أي تشٌر إلٌه باستخدام شًء
خاص فٌه ،كلقب ،أو تركٌب معٌن .كقول
أحمد شوقً فً اللؽة العربٌة :
إنّ الذي مأل اللؽات محاسنا  ...جعل الجمال
وسره فً الضاد
فكنى "بالضاد " عن اللؽة العربٌة ألنه من
خصائصها

وضح الكناٌة فً العبارات التالٌة :
-

تقول الخنساء فً رثاء أخٌها صخر  :طوٌل النجاد رفٌع العماد  ...كثٌر الرماد إذا ما شتى
قوله تعالى ( :مَّا ْلالمَمسِس ٌ ُي ابْلنُ َممرْل َمٌ َم إِس َّ َمرسُو ٌلل َمق ْلد َمخ َم ْل مِسن َمق ْلب ِس ِسه الرُّر ُس ُل َموأ ُ ُّرم ُه صِس ِّددٌ َمق ٌل َمكا َمنا َمٌ ْل ُك َم ِسن َّ
الط َمعا َم )
قوله تعالى َ ( :مو َمٌ ْلو َم َمٌ َمع ُّر َّ
ُول َمسبِسٌ اًل )
اللالِس ُ َم َم ٰىى َمٌدَم ْلٌ ِسه َمٌقُو ُل َمٌا لَم ْلٌ َمتنِسً ا َّت َمخ ْلذ ُ َمم َمع الرَّ س ِس
قال شا ر  :بٌ المطابخ تشكو إماؤه  ...طبخ القدور و ؼسل المنادٌل
ف ن خطه خط الم بك
ف ن شمس العصر ى القصر
ف ن رق حاشٌ حاله  ،وداره تحكً فؤاد أ موسى  ،وقد لبس شعار الصالحٌن
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المعانً البالؼٌة لألسالٌب اإلنشائٌة
معان أخرى بالؼٌة  .مثل :
تخرج األسالٌب اإلنشائٌة فً العربٌة عن معانٌها الحقٌقٌة إلى
ٍ
األمر  :هو ط ب الفعل ى وجه ا ستع ء وا لزا  .ولكن األمر قد ٌخرج ن معناه األص ً ل د ل
ٌحتم ها لفل األمر وتستفاد من السٌاق وقرابن األحوال  ،ومن هذه المعانً :

ى معان أخرى

 الدعاء  :هو الط ب ى سبٌل ا ستؽاث والعون والتضرع والعفو والرحم وما إلى ذلك  ،وٌكون بكل صٌؽاألمر ٌخاطب بها األدنى من هو أ ى منه منزل وش اًلنا نحو قوله تعالى  ( :ربنا فاؼفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سٌئاتنا وتوفنا مع األبرار )
 التخٌٌر  :أن ٌُط ب من المخاطب أن ٌختار بٌن أمرٌن أو أكثر  ،مع امتناع الجمع بٌن األمرٌن أو األمور التًٌط ب إلٌه أن ٌختار بٌنها  .مثل  :تزوج بثٌنة أو أختها .
النهً  :هو ط ب الكؾ ن الفعل أو ا متناع نه ى وجه ا ستع ء وا لزا  .ولكنه قد ٌخرج ن معناه األص ً
ل د ل ى معان أخرى ٌحتم ها لفل النهً وتستفاد من السٌاق وقرابن األحوال  ،ومن هذه المعانً :
 االلتماس  :ندما ٌكون النهً صادراًل ا من شخص إلى آخر ٌساوٌه قدراًل ا ومنزل  ،مثل قوله تعالىهارون ٌخاطب أخاه موسى ٌ ( :ا ابن أ ّم ال تأخذ بلحٌتً وال برأسً )
 التمنً  :ندما ٌكون النهً موجها إلى ما ٌعقل نحو قول الشا ر:حرق
ٌا قلب ال تنثر أساك وال تطؾ بالذكرٌات ِّد
وجوهِنّ ال ُم ِ

ى لسان

االستفهام  :هو ط ب الع بشًء ل ٌكن مع وما من قبل ب داة خاص  ،وقد ٌخرج ن معناه األص ً إلى معان أخرى
تستفاد من السٌاق وقرابن األحوال :
 االستبعاد  :هو ّد الشًء اًلبعٌدا حساًلا أو معنى  ،وقد ٌكون مكروها ؼٌر منتلر أص اًل  .ومثال البعد الحسً قول
أحمد شوقً وهو منفً فً األندلس (:أٌن شرق األرض من أندلس ؟ ) ومثال البعد المعنوي كمن ٌقول لمن هو
أ ى منه منزل  ( :أٌن أنا منك ؟) وفً المكروه قول جرٌر فً رثاء ابنه سوادة :
كٌؾ العزاء إذا فارقت أشبالً ؟
قالوا نصٌ َبك من أجر فقلت لهم
 التعجب  :هو ما ٌثٌر فً النفس الدهش والتعجب  ،حُس اًلنا أو قبحاًل ا نحو قول المتنبً فً سٌؾ الدول وقد أصابتهوأنت لـعـلة الـدنٌا طبـٌـب ؟
 :وكٌؾ تعـلّـك الـدنٌا بشًء
وأنت المستؽاث لما ٌنوب ؟
وكٌؾ تنوبك الشكوى بداء
النداء  :هو ط ب إقبال المد و ب حد حروؾ مخصوص  ،وقد ٌخرج النداء ن معناه األص ً إلى معان أخرى تستفاد
من السٌاق وقرابن األحوال :
 االستؽاثة  :نحو ٌ :ا أولً القوة للضعفاء التعجب ٌ :ا لجمال الربٌع ! -الندبة  :وا حرقة قلبً
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الهمزة ث ث أقسا تبعا لموقعها  :همزة فً أول الك
المتطرف فً آخر الك .

وهً همزة الوصل وهمزة القطع  ،والهمزة المتوسط  ،والهمزة

قوا د كتاب همزة الوصل ( ا ) :
-

أمر الفعل الث ثً  ،نحو  :اكتب  ،ادرس  ،العب  ....الخ .
اقتصدَم  ،اقتصِس ْلد  ،اقتصاد
ماضً  ،وأمر  ،ومصدر الفعل الخماسً والسداسً  ،نحو :
َم
استخدَم َم  ،استخ ِسد ْل  ،استخدا
( ال التعرٌؾ ) اذا اتص با س  ،نحو  :القارئ  ،الع ٌ  ،السّمٌع  ...الخ .
األسماء التالٌ  :ابن  ،ابن  ،اثنان  ،اثنتان  ،امرؤ  ،امرأة
تحذؾ همزة الوصل فً موضعٌن :
( ابن) إذا وقع بٌن مٌن  ،نحو  :محمد بن سٌرٌن
 البسم  :بس هللا الرحمن الرحٌ
قواعد كتابة همزة القطع

فً أول الكلمة
(أ،إ)
الحروؾ المهموزة  :أو  ،إنْل  ،أنّ ،
إلى  ،إذا
الفعل الثالثً مهموز الفاء  :أكل  ،أخذ

فً وسط الكلمة
( أ  ،ئـ  ،ؤ )
تعتمد على حركة الهمزة أو ما قبلها وتكتب بما
ٌناسب الحركة األقوى  ،فأقوى الحركات هً
الكسرة ٌلٌها الضمة فالفتحة فالسكون

فً آخر الكلمة
(أ،ئ،ؤ،ء)
تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها
تكتب على نبرة إذا سبقت بكسر  :شاطِس ا

تكتب على نبرة (ئـ ) إذا كانت مكسورة أو سبقت
بكسر ِ :سذ ْلبب ُ ،سبِسـل  ،سَم ِسب  ،سابِسل

تكتب على واو إذا سبقت بضمة  :تهٌُّرؤ

تكتب على واو ( ؤ) إذا كانت ساكنة أو مضمومة
وسبقت بضم  :م ْلُؤت  ،س ْلُؤدد  ،مُؤمِسن ُ ،
شؤون

تكتب على ألؾ إذا سبقت بفتح  :قرَم أ

المضارع المسند إلى المتكلم  :أك ُتبُ ،
ْلأدرُسُ  ،أحْل َمفل

إذا كانت مضمومة ولم تسبق بحركة أقوى :
مسْل ؤُ ول  ،مَمؤون  ،م ْلشؤو

تكتب على السطر إذا سبقت بساكن  :دؾْل ء

األسماء عدا التً ذكرت فً همزة
الوصل  :أحمد  ،أكر  ،إٌهاب

تكتب على ألؾ ( أ ) إذا كانت ساكنة أو مفتوحة
وسبقت بفتح  :سَم ل  ،دَم أب  ،مكاف ة َ ،مش ن

ماضً الفعل الرباعً وأمره ومصدره
 :أحسَم ن  ،أحْل سِس ن  ،إحسان

إذا كانت مفتوحة ولم تسبق بحركة أقوى ٌ :سْل ل
تكتب على السطر إذا تتالت مع الحروؾ
المتشابهة
وا َمء  ،م ءَمم  ،براءَمة
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اسم الفاعل  :اسم مشتق ٌدل على الحدث ومن أو ما ٌقوم به .
 ٌصاغ من الفعل الثالثً ( المكون من ثالثة أحرؾ ) على وزن ( فاعِ ل )الفعل

اسم الفاعل

الفعل

حضر

أخذ

عمل
وقع
لعب
قرأ
حمد
سأل
سال
قال
الم
باع
أمن

أسن
ردّ
عدّ
شدّ
صدّ
كدّ
روى
سعى
طوى
جاء
وفً

اسم الفاعل

 ٌصاغ من ؼٌر الثالثً بوزن مضارعه مع إبدال حرؾ المضارعة مٌما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر .الفعل

مضارعه

اسم الفاعل

ابتسم
أكرم
أضاء
ألقى
التقى
دحرج
سامح
انتقل
تعلّم
استخرج
استوفى
استراح
استباح
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اسم المفعول  :اسم مشتق ٌدل على الحدث ومن أو ما ٌقع علٌه
 ٌصاغ من الفعل الثالثً على وزن ( مفعول )اسم المفعول

الفعل
سمع

قرأ
وهب
فهم
شدّ
عدّ
ردّ
صدّ
حمد
أخذ
 ٌصاغ من الفعل الثالثً األجوؾ ( الذي وسطه حرؾ علة ) على النحو التالً :الفعل

مضارعه

اسم المفعول

قال
صام
قاد
نام
سال
صاد
باع
هاب
 ٌصاغ من الفعل الثالثً المعتل اآلخر ( آخره حرؾ علة ) على النحو التالً :الفعل

مضارعه

اسم المفعول

رمى
طوى
روى
دعا
سعى
جرى
لها
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 ٌصاغ من ؼٌر الثالثً بوزن مضارعه مع إبدال حرؾ المضارعة بمٌم مضمومة وفتح ما قبل اآلخر .الفعل

اسم المفعول

مضارعه

استخدم
استخرج
استوى
انصرؾ
 إذا كان الفعل الزما لحقت اسم المفعول شبه جملة :اسم المفعول

الفعل
رؼب
اقترن
انطلق
اتفق
نام
سال

إذا كان الفعل منفردا ( ؼٌر واقع فً جملة ) نستطٌع تمٌزه من خالل ادخال أحد ضمائر النصب ( الهاء  ،الكاؾ ،
ٌاء المتكلم ) على الكلمة  .فالفعل الالزم ال ٌقبل هذه الضمائر ألنه ٌكتفً بفاعله .
******** تنبٌه **********
تتفق صٌؽة اسم الفاعل واسم المفعول حٌث ال ٌظهر فتح ما قبل اآلخر ( اسم المفعول ) وال كسر ما قبل اآلخر ( اسم
الفاعل ) فً المصوغ من مثل األفعال التالٌة :
الفعل

اسم المفعول

اسم الفاعل

اشتد
مُرت ّد
ارتدّ
مُعت ّد
اعتدّ
اعوج
ُعو ّج
م َم
ّ
احتار
مُحتار
اختار
مُختار
فً هذه الحالة نفرق بٌنهما عن طرٌق االستعمال والسٌاق نحو :
بذوق رفٌع
 الفتاة مختارة مالبسهاٍ
 -الهدٌة مختارة بعناٌة فائقة

مُرت ّد
مُعت ّد
ُعو ّج
م َم
مُحتار
مُختار

( اسم فاعل )
( اسم مفعول )
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اسما الزمان والمكان
هما اسمان مصوؼان من الفعل ل د ل
ٌصاغ من الفعل الث ثً
ٌكون اسما الزمان والمكان

ى زمانه أو مكانه

مفعل ) أو ( مفعِسل ) ومن ؼٌر الث ثً بوزن اس المفعول .
ى وزن ( َم
مفعل إذا كان الفعل الث ثً مفتوح أو مضمو العٌن فً المضارع أو معت ناقصا
ى وزن َم

انفؼم

يضاسػه

اعى انضياٌ أوانًكاٌ يُه

ن ِؼة
ششب

َه َؼة

يه َؼة

رهة
نبظ
نجأ
دخم
خشج
قؼذ
أخز
قتم
َظش
عؼً
سػً
سيً
جشي
نها
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ٌكون اس الزمان أو المكان

ى وزن ( مفعِسل ) إذا كان مضار ه مكسور العٌن أو مثا واوٌا

انفؼم

يضاسػه

اعى انضياٌ أو انًكاٌ يُه

ضشب
َ

َضشب
ِ

يضشب
ِ

جهظ
َ
َو َسد
َوػَذ
ظ
َ بَ َ
ضاق
ٌصاغ اس الزمان أو المكان بوزن اس المفعول إذا أخذ من ؼٌر الث ثً  ،أي ٌكون بوزن المضارع المبنً ل مجهول مع
ابدال حرؾ المضار مٌما مضموم
انفؼم

يضاسػه

اعى انضياٌ أو انًكاٌ يُه

أخشج

َخشج

خشج
ُي َ

أدخم
اعتخشج
اعتقبم
اضطشب
اعتىدع
استقة
اَتهً
 -ورد بع

األسماءالمستعم ل زمان والمكان مخالف ل قوا د السابق لكثرة استعمالها ودورانها فً الك

مثل :

مسجد  ،مشرق  ،مؽرب  ،منب
 ٌتفق اسما الزمان والمكان واس المفعول ند صٌاؼ كل منها من الفعل ؼٌر الث ثً  ،وٌعتمد التمٌٌز بٌنهاالسٌاق  ،مثل :
ُنصرؾ الت مٌذ ( اس زمان )
 س مر ٌك فً المدرس م َم
( اس مفعول )
ُنصرؾ نها
 البضا الفاسدة م َم

ى
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الصفة المشبهة
اس مشتق ٌدل ى من ٌتصؾ بالفعل اتصافا دابما أو ؼالبا  ،وتدل
من الفعل ال ز ؼالباًلا .

ى المزاٌا والطبابع أو العٌوب أو األلوان وتصاغ

أشهر أوزانها :
 أفعل الذي مؤنثه فع ء  :أحمر  ،حمراء  ،أخضر ،خضراء  ،أسود  ،سوداء  ،أحور  ،حوراء فع ن الذي مؤنثه فعْل ى  :حٌران  ،حٌرى  ،طشان  ،طشى فُعال ُ :شجاع ُ ،ه َمما
 َمفعال َ :مجبان َ ،مرزان َمفعْل ل َ :مش ْلهص ْلب
 فُعْل لُ : فعِسل  :لَم ِسبق َمف َمعل َ :مح َمسن َ ،مب َمطل فعٌل  :وسٌ  ،جمٌل  ،كرٌ  ،لٌ  ،شرٌؾالفرق بٌنها وبٌن اسم الفاعل :
 اس الفا ل ٌدل ى التجدد والحدوث  ،والصف المشبه تدل ى ال زو والثبو إذا قصد باس الفا ل الثبو وال زو فإنه ٌع ّد صف مشبه مثل  :طاهر الق ب  ،واضي الرأي  ،مستقٌ الس وكصٌؽة المبالؽة
هً صٌؽ بمعنى اس الفا ل تدل

ى التكثٌر والت كٌد والمبالؽ .

أشهر أوزانها:
-

،حسّاب
َمفعّال  :أ َّكال َ ،مشرّ اب َم
مِسفعال  :مِسكثار  ،مِسعطاء  ،مِسهذار
فعول  :شكور  ،ؼفور  ،فخور
فعِسٌل َ :مسمٌع  ،نذٌر ٌ ،
فه
فعِسل  :حذِسر ِ ،س
فا ول  :قابوس  ،فاروق
ِسفعٌّل  :صِس دٌّق

وهناك أوزان أخرى مثل  :مِسسكٌن  ،مِسعطٌر  ،سِس ّكٌر ُ ،ه َمم َمزة  ،ل ُ َمم َمزة ،

ّ م ُ ،كبّار

تنبٌهان :
 الصٌػ التًقد ٌدل

تدل

ى التجدد والحدوث تعد صف مشبه

ى المبالؽ بزٌادة التاء  ،فٌقال :

ّ م  ،راوٌ ونحوهما .
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المرة  :اس ٌدل
اسم ّ

ى وقوع الحدث مرة واحدة

كٌفٌ صوؼه :
-

ٌصاغ من الفعل الث ثً ى وزن ( َمفع َم ) مثل :
طرق َ :مطرق  ،ج س َ ،مج َمس
إذا كان بناء مصدر الث ثً ى ( َمفع ) مثل َ :مرحم  ،نجدة ،حسرة  ..الخ ٌ ،دل
رحم واحدة  ،د وة واحدة  ،نجدة واحدة
ٌصاغ من ؼٌر الث ثً بإضاف تاء إلى مصدره  ،مثل :
انط ق  :انط ق  ،أؼفى  :إؼفاءة  ،كبّر  :تكبٌرة
إذا كان مصدر ؼٌر الث ثً ٌنتهً بالتاء فٌدل ى المرّة بالوصؾ  ،مثل :
إجاب واحدة  ،إؼارة واحدة  ،إضاف واحدة

اسم الهٌئة  :اس ٌدل

ى المرة بالوصؾ مثل :

ى هٌب حصول الفعل ونو ه

كٌفٌ صوؼه :
 ٌصاغ من الفعل الث ثً ى وزن ( فِسع ) مثل :جس
لبس  :لِسبس  ،مشى  :مِسشٌ  ،ج س ِ :س
 ٌصاغ من ؼٌر الث ثً بمصدر الفعل واضافته إلى اس بعده مثل :استقبال الحفاوة  ،انط ق الصفر
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الفعل المضارع
مبنً

معرب
مرفوع

منصوب

اذا لم ٌسبقه شًء

اذا سبق بحرؾ نصب

اذا سبق بحرؾ جزم

ٌ عبُ  ٌ ،عبون

لن ٌ عبَم  ،لن ٌ عبوا

ل ٌ عبْل  ،ل ٌ عبوا

ٌد و ٌ ،سعى

لن ٌد ُع  ،لن ٌسعَم

ل ٌد ُع  ،ل ٌسع َم

مجزوم

 اذا اتصلت به نون النسوةٌُرضِس عْل ن َم أو دهنّ
 اذا اتصلت به نون التوكٌدألستسه نَم الصعب

أو أداة تجزم فعلٌن
حروؾ النصب :
حروؾ الجزم :

أنْ  ،لنْ  ،كًْ  ،حتى  ،الالم .
ل ْم  ،لمَّدا  ،ال الناهٌة  ،الم األمر .

الالم التً تنصب الفعل المضارع ٌمكن تقسٌمها إلى ثالثة أقسام :
ألسترٌي فً المستقبل
 الم التعلٌل  :هً التً ٌكون ما بعدها سببا فٌما قب ها مثل  :أتعب اآلنَم
أكون أول المس مٌن )
** قد تلهر ( أنْل ) بعد هذه ال مثل قوله تعالى  ( :وأمر ألن
َم
** قد تجًء بعدها ( ) النافٌ مثل  :أ ّد واجبك لب ٌ و َممك الناس ( ل  ،أن ) ،
 الم الجحود  :هً التً تدل ى شدّة اإلنكار والنفً و متها أن تقع بعد ( ما كان ) ( ل ٌكن ) مثل  :ما كانلٌؽتاب أخاه
المس لٌقب َمل الضٌ  ،ل ٌكن المس
َم
 الم العاقبة  :هً التً ٌكون ما بعدها أمراًل ا مفاجبا ؼٌر متوقع بالنسب لما قب ها مثل قوله تعالى  ( :فالتقطه آلاًل
وح َمز اًلنا )
لٌكون له
فر ون
دوا َم
َم
أعرب ما تحته خط
-

تؤخرْل مل الٌو إلى ؼد
( لٌنف ْلِسق ذو سِس ع ٍ مِسن سِس عتِسه )
( وما لنا أ ّ نتو ّك َمل ى هللا وقد هدانا سب نا )
حافل ى موا ٌدك كٌ ت
تنس ذكر هللا
َم
كٌفما تكونوا َمٌو ّل ٌك
(ف ٌستجٌبوا لً ولٌؤمنوا بً لع ه ٌرشدون )
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الشرط
أس وب الشرط جم مركب من جم تٌن مت زمتٌن مسبوقتٌن ب داة شرط ،

ٌت معنى أو هما إ بالثانٌ .

أدوات الشرط

ؼٌر الجازمة

الجازمة

أسماء

حروؾ

َممنْل  ،ما  ،متى  ،أٌن  ،أي ،
أٌان ،مهما  ،كٌفما  ،حٌثما ،
أٌنما

حروؾ

إنْل

لو  ،لو  ،لوما

أسماء
إذا  ،ك ما

ٌتكون أس وب الشرط من ث ث أجزاء :
 أداة الشرط  :األداة التً تربط بٌن الفع ٌن فعل الشرط  :الفعل األول فً الجم جواب الشرط  :الفعل الثانً فً الجممثال َ :ممن ٌزرع شوكا ٌحصد شوكا
 أداة الشرط َ :ممنْل فعل الشرط ٌ :زرع جواب الشرط ٌ :حصدٌكون فعل الشرط وجواب الشرط مضار ٌن مجزومٌن  ،إ أنه قد ٌكون الفع ٌن ماضٌٌن  ،وفً هذه الحال ٌكون الشرط
والجواب فً محل جز  .كقوله تعالى  ( :إن أحسنت أحسنت ألنفسك ) .
وقد ٌكون أحدهما ماضٌا واآلخر مضار ا كقول النبً ص ى هللا

ٌه وس َ ( :ممن ٌُق ْل لٌ القدر ُؼف َمِسر له ما تقد من ذنبه )

وفً الحالتٌن ٌكون الماضً فً محل جز .
نموذج فً اإلعراب :
َممنْل ٌعم ْلل صالحاًل ا ٌ َم
ُجز ب ِسه
من  :اس شرط جاز مبنً

ى السكون فً محل رفع مبتدأ

ٌعمل  ( :فعل الشرط ) فعل مضارع مجزو و

م جزمه السكون  ،والفا ل ضمٌر مستتر تقدٌره هو

صالحا  :نابب ن المفعول المط ق منصوب و

م نصبه تنوٌن الفتي

ٌجز ( :جواب الشرط ) فعل مضارع مجزو و م جزمه حذؾ حرؾ الع من آخره  ،والفا ل ضمٌر مستتر تقدٌره
هو والجم الفع ٌ فً محل رفع خبر به  :جار ومجرور

| P a g e 13

0797085636

النداء  :دعوة المخاطب بواسطة حرؾ من أحرؾ النداء لالنتباه واإلقبال .
حروؾ النداء :
ٌا  ( :وهً أشهرها )  ،كقول النبً ص ى هللا

ٌه وس ٌو فتي مك ٌ " :ا معشر قرٌش  ،ما تلنون أنً فا ل بك ؟

الهمزة  :كقول امرئ القٌس  :أجارتنا إ ّنا ؼرٌبان ههنا

وكل ؼرٌب ل ؽرٌب نسٌب

أي  :كقول أ رابٌ توصً ابنها  " :أيْل بُنًّ  ،إٌّاك والنمٌم  ،فإنها تزرع الضؽٌن  ،وتفرق بٌن المحبٌن "
ْ
أٌا  :كقول قٌس بن الم وح  :أٌا شبه لٌ ى

ترا ى فإننً

وا  :تستخد فً أس وب الندب ك ن ٌقول المرٌ

ُ
لك الٌو من وحشِس ٌ ٍ
لصدٌق

 :وا ٌناه  ،وا رأساه أو ٌقول المفجوع  :وا مصٌبتاه  ،وا أبتاه ..

حكم إعراب المنادى

معربا ( منصوبا ) إذا كان :

مبنً ( على ما ٌرفع به ) فً محل نصب إذا
كان :

مضافا :
ٌا طالبَم ال ِسع ِس والب

علمًا مفردًا :
ك
ً ٌ ،ا مال ُ
ُ
ٌا قدسُ ٌ ،ا

ى دروسك

شبٌها بالمضاؾ :
ٌا رافعاًلا شعار الوبا  ،جزاك هللا خٌرا

نكرة مقصودة ( معٌّنة )
ٌا مس مون تعاونوا وتماسكوا

نكرة ؼٌر مقصودة :
ٌا ؼاف  ،والمو ٌط به

*** الشبٌه بالمضاؾ هو ا س النكرة الذي ٌحتاج ك م أو أكثر تتم معناه
*** قد ٌحذؾ حرؾ النداء  ،نحو قوله تعالى ٌ ( :وسؾ أ ر

ن هذا )

*** فً المنادى المضاؾ إلى ٌاء المتك ٌجوز حذؾ الٌاء وإبقاء الكسرة دلٌ

ٌها

نحو قوله تعالى  ( :وإذ قال إبراهٌ ربّ اجعل هذا ب دا آمنا ) .
*** ورد فً نداء " أبً " ٌ :ا أب ِس  ،بحذؾ ٌاء المتك واإلتٌان بالتاء وضا نها  ،قال تعالى  ( :إذ قال ٌوسؾ
ألبٌه ٌا أب إنً رأٌ أحد شر كوكبا والشمس والقمر رأٌته لً ساجدٌن )
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البدل  :تابع مقصود بالحك ٌتبع اسما ساب اًلقا له ٌسمى المبدل منه وٌعمل

ى إٌضاحه

أنواع البدل

(بدل كل من كل )

بدل اشتمال

بدل بعض من كل

البدل المطابق
هو الذي ٌكون ا س الثانً فٌه ٌن
ا س األول مثل :

هو الذي ٌكون فٌه ا س الثانً جزءا من
ا س األول  ،كقولنا :

الطالبة سعاد فتاة مهذبة-الكاتب عباس العقاد جزل العبارة

-

حفظت القرآن الكرٌم نصفه
سهرت اللٌل معظمه

هو الذي ٌكون فٌه البدل دا
صفا المبدل  ،كقولنا :
-

ى صف من

سرتنً الزهرة أرٌجها
أعجبنً الكتاب تنسٌقه

عٌن البدل فٌما ٌلً واذكر نوعه :
-

( اهدنا الصراط المستقٌم  .صراط الذٌن أنعمت علٌهم )
ً
مفازا  ،حدائق وأعنابا )
( إنّ للمتقٌن
عٌنان ال تمسهما النار  :عٌن بكت من خشٌة هللا  ،وعٌن باتت تحرس فً سبٌل هللا
أبهرنً الخطٌب فصاحته

اشكل ما تحته خط :
-

أكلت الرؼٌؾ نصفه
سلم المدٌر على الطالب ِة عفاؾ
أعجبتنً البحوث دقتها
قرأ محمد الموضوعا ِ
ت مجملها
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