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 أأرضب اخلرب

 (املؤكدات) التوكيد أأدوات من خايل :الابتدايئ (1) 

  .واحدة توكيد بأأداة ُمَؤكًَّدا :الطلبــــي  (2)

 .أأكرث أأو توكيد بأأداَت  ُمَؤكًَّدا :الإناكري  (3)

 :املُــؤكّدات*   

نّ    التنبيه أأحرف ، للتحقيق قد ، القسم ، التوكيد نوان ، بتداءالإ  لم ، أأنّ  ، اإ

 .ليس خرب يف اجلر ابء ، أأل ، أأما

 :حّدد رضب اخلرب يف لك ممّا يأأت

نّ : " قال تعاىل - ناكري)    "هو الَقصُص احلقُّ لَــهذا  اإ  (اإ

خالص( ص)قال  - نـّــ: يف فضل سورة الإ ناكري)ـتعدُل ثُلَث القرأ نلــها اإ  (اإ

نّ   ايطائر الفردوس أأل - ناكري)    الشعَر وجدانُ  اإ  (اإ

بداعٍ  -  (ابتدايئ)      .الأردُن وطُن حّريٍة واإ

 (ابتدايئ) فأأنت خاِفُقنا والّروُح والبدنُ        عىل هواَك اجمتعنا أأّّيا الوطن -

يلَّ مــن قرٍص ُمنيِف        هِ ـــبيٌت ختفُق الأرواُح فيـــلـــ -  (طليب) أأحبُّ اإ

 ُمجراي الالزم مرًة طلبًيا ومرًة اناكرايً  (الامتحاُن سهلٌ )اجعل اخلرب الابتدايئ 

ّن الامتحانَ  ّن الامتحانَ   (طليب)سهٌل  اإ ناكري)لـسهٌل  اإ  (اإ

ناكريًأأ   بني سبب جميء اخلرب الأول طلبًيا والثاين اإ

ليمك : " قوهل تعاىليف  نـّـا اإ ّل برٌش مثلنا وما أأنزل الرمحن  ُمرسلوناإ قالوا ما أأنمت اإ

ُّنا يعمل  لّ تكذبون قالوا رب ن أأنمت اإ ليمك لـــُمرسلونمن يشء اإ نـّـا اإ  " اإ

ليمك ُمرسلون نـّـا اإ  .لأن اخلرب مؤكد مبؤكد واحد  :اإ

ليمك لَ  نـّـا اإ   .لأن اخلرب مؤكد مبؤكدين :ـــُمرسلوناإ

تجالب عىل قادرٌ  السلمي اذلوق " مجةل َأتُفيد   الثبوت؟ أأم التجُدد "القلوِب  اس ْ

 .تفيد الثبوت لأهنا مجةل امسية

 :وأأقسامه ...الإنشاء

دق أأو عََدمه  .هو الالكُم اذلي ل حيمتل مضمونه الّصِ

 :الإنشاء الطليب( 1)
 ." الزاكة وأ توا الصالة وأأقميوا"   :الأمر. 1  

 ." كفاًرا بعدي ترجعنّ  ل   :الهنيي. 2  

 " ؟ الهنر طول يبلغ مك  :الاس تفهام .3  

 ... ايرّب    :النداء. 4  

  مريرة واحلياة حتلوا فليتك   :المتين. 5  

 :الإنشاء غرب الطليب( 2)

 (الواو، لعمري، الباء، التاء )  صيغهالقسم و  .1  

 !ما أأعظَم اخلالَق  التعجب. 2  
 

 

 

    عمل املعاين   
 

 .هو عمل تُعرف به أأحواُل اللّفظ العريب اليت هبا يُطاِبق ُمقتىض احلال

 :أأبواب عمل املعاين

 ...اخلرَب والإنشاء، والتّقدمُي والتأأخري، والَفصُل والَوصل 

 :فائدة عمل املعاين

الوقوف عىل الأرسار اليت يرتقي هبا شأأن الالكم ويَْفُضل بعُضه بعًضا، مبوافقته 

 .اخملاطب، ومراعاته لقواعد اللغة وأأصولها وأأعرافها املتلكم، وحالملراد 

ىل تغيري يف املعىن حسب  أأي تغيري يطرأأ عىل امجلةل بتقدمي أأو تأأخري يؤدي اإ

 .مراد املتلكم، مبا يوافق مقتىض حال اخملاطب

 احلياة فهيا الراحة والسعادة والرسور والتعب جزء من احلياة : احلياة لكها تعب

 ...قرص احلياة عىل الشقاء والتعب متناس ًيا الراحة والسعادة: ها احلياةتعب لك 

ِم أأْن تَوالَْت أألفاُظها يف النّطق، : ) وحض قول اجلرجاين ليس الغرُض بنظِم اللَكِ

 (.بْل أأْن تناَسقَْت دللُُتا وتالقْت معانهيا عىل الوجِه اذلي اقتضاه العقل 

مراد املتلكم واملعىن اذلي يريد  أأي أأن نظم الالكم وترتيبه يكون حسب

ىل اخملاطب، مع مراعاة حال اخملاطب وقواعد اللغة والألفاظ وأأصولها يصاهل اإ  ..اإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخلرب  
 

  (من خالل مطابقته للواقع وعدمه) .الّصدق عدم أأو الّصدَق  مضمونه حيمِتل ما

 : املعاين عمل فيه يبحث اذلي الأساس

ىل وتقسم امجلةل هو  .الثّبوت تفيد: مسيةا (1) :اإ

 .التجّدد تفيد: فعلية( 2)  

 :مّّي امجلةل اليت أأفادت التجدد من امجلةل اليت أأفادت الثبوت يف لك مما ييل

 (الثبوت)      .عىل البيئة مسؤولية لكَّ فْردٍ  احلفاُظ  -

ا يف احملافل ادّلوليّة حقّقت -  (التجّدد)    .املرأأة الأردنية حضوًرا ممتّّيً

 (الثبوت)       .املرِء حُبسِن أأخالِقهِ  ماكنةُ  -

رصار يتحقُق  -  (التجّدد)      .النجاُح ابلعزمية والإ

 (التجّدد)يف اخلامس والعرشين من أ ذار  الأردنيون بعيد الاس تقالل حيتفلُ  -

 ...........      .يدرك املرء قمية ماعندهيف أأن السعادة  -

 ...........      .الالعب عىل امليدالية اذلهبية حصل -

 ...........      .حيبون لك خشص لطيف تعامهل الناس -

ّن السعادة  -  ...........    .يف أأن يدرك املرء قمية ماعندهاإ

 

 

 

 

 

 البالغة
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ىل  صنّف ما حتته خط نشاءأأو  خرباإ  :اإ

ّمعةً ل (: " ص)قال . أأ  ْن أأحسَن الناُس أأحس نّا: تقولون تكونوا اإ ن ظلموا  اإ واإ

 " ولكن وّطنوا أأنفسمكظمنا ، 

ق  أأان ُهناوطُن النجوِم . ب   ؟ َمْن أأان أأتذُكرُ حّدِ

 .خرٌي كل من أأن تُشقّها بس يفكُشّق طريقك اببتسامتك . ج

 احْنىن هلُم الصْخرُ ِرماُل الفيايف و  حنُن أأبناُء اذليَن احْننْت هلمنعم، . د

 و حبًا يف  ليالهيا ْن أأماانً ُكــــــو  ُكن خنياًل يُظلّلنا ها الشعرُ اي أأيـّ . ه

 ٍق زاٍك و من عْزٍم شديدِ ُخلُـــ ـي ما فيَك منـف ل حُييطُ الّشعرُ . و

نشاء الطليب من غري الطليب يف ما حتته خط، ُمحّدًدا أأسلوب الإنشاء  :مّّي الإ

واصرْب  وانَْه عن املُنكر وأأُمْر ابملعروِف  أأِقْم الّصالةَ   ايبيَُنَّ : " قال تعاىل. 1

ّن ذكل من عزم الأموِر  عىل ما أأصابك ول متِش يف  ول تُصغّر خّدك للناِس اإ

 ". الأرِض مرًحا

نشاء  : ايبيَُنَّ )  نشاء :أأِقْم الّصالَة ) (طليب، نداءاإ  ( طليب، أأمر  اإ

نشاء:  وانَْه عن املُنكر) (طليب، أأمر :ابملعروِف  وأأُمرْ  )   (طليب، أأمر  اإ

نشاء:  واصربْ  ) نشاء :خّدك ل تُصغّر ) (طليب، أأمر  اإ  ( طليب، هنيي  اإ

نشاء : ول متِش  )  (طليب، هنيي  اإ

نشاء طليب،    يف وصلِت أأنِت من الّزحامِ فك .  2  اس تفهام اإ

نشاء طليب،  أأنَت أ لِكُهُ  ل حْتَسِب اجمْلد متًْرا. 3  هنيي اإ

نشاَدَك الّشْعرَ . 4 نشاء غري طليب   ! ما أأبْدَع اإ  تعجب اإ

نشاء طليب،     طرِبُْت وعادين اي جارَة الوادي. 5   نداء اإ

نشاء طليب،   ؟ أأهكـــــذا حّّت ول مْرحبًا. 6  اس تفهام اإ

 ........................... ملفلح العدوان ؟" العتبات " هل قرأأَت رواية . 7

 ........................... .تعمّلْ ُحسَن الاس امتع كام تتعمّلُ ُحسَن احلديث. 8

 ...........................  !يف وطين  أأمجَل ُصوَر التاّكفلِ ما . 9

 ...........................  . وهللا، لأحافظّن عىل نظافِة بيئيت. 11

 ........................... .حرص عىل تطوير ذاتك وقدراتك ابلعملِ . 11

ّن السعادة يف العطاء. 12  ...........................   .لعمري اإ

 :اقرأأ النص ال ت مث أأجب عام يليه

ىل ودله" ّن فعهل خري وس يةل حملاربة املنكر، : كتب احدمه اإ اصنعوا املعروف فاإ

ل امحلقى، اخلرُي أأفضل معٍل  ول تستسلموا ملطامع النفس فال يصطاد الطمع اإ

نسان، فأأمجل به من معل   !لالإ

نشاءً  لبًياخرًبا ط   :اس تخرج من النص نشاءً  .غري طليب اإ  .طليب اإ

 

 

 ...الأمر (  1) 

لزام والاس تعالءهو طلب حصول الفعل عىل وجه : احلقيقيالأمر   .الإ

لزام  .من أأعىل مزنةل لأدىن مزنةل :الاس تعالء .ُملكّف وملزم ابلفعل :الإ

 :أأمًرا حقيقيًا يف ما خط حتته علل؛ يُعترب الأمر

 "ربمّك اذلي خلقمك من نفٍس واحدة  اتّقوااي أأّيا النّاس : " قال تعاىل

لزام؛لأن فيه   .لأن الطلب من الأعىل للأدىن مزنةل اس تعالء؛و  تقوى هللاب  اإ

   .أأغراَضَك، وَضْعها يف ماكهنا رتّْب : قالْت الأمُّ لبهنا

 الفروَق الفرديّة بني الطلبةِ  راُعوا: قال املديُر للمعلّمني.  

لهيا الأمر                   لزام فهيا ول  :املعاين اجملازية اليت خيرج اإ  اس تعالءل اإ

ىل مزنةل الإقل من  : ادّلعاء( 1)  . مزنةل الأعىل اإ

ىل يُوّجه أأمر لكّ   :التّمين( 2)   - امجلادات - العاقل غري اإ

رشاد نصيحة  :والإرشاد النصح( 3) لزام غري من واإ  .اإ

 -يشء مس تحيل - عجز عن فعهلي لّك أأمر  :التعجّي( 4)
 .قْدًرا ومزنةلاملُخاطب والقائل متساويني   :الالامتس( 5)

ليه الأمر يف لّك ممّا يأأت  :بني املعىن البالغي اذلي خرج اإ

 (ادّلعاء)     "يل ولوادلّي  اغِفرْ رّب : " قال تعاىل. 1

ذا كنت يف حاجٍة مرسال. 2 رشاد) حكميًا ول توصه فأأرسل اإ  (نصح واإ

 (تعجّي) أأرى ما تريَن أأو خبياًل ُمخّّلا َجـواًدا ماَت هْزًل لعليّن أأرينـي. 3

 (الامتس) هذا ِعرايقٌّ و ذاَك شأ يم     اةلً مقاَل اجلاهلنَي هج فدعوا. 4

يِل أأل أأّّيا الليل الطويُل أأل . 5  (متين)   اْْنَ

 (تعجّي)   " مثهِلِ  من ِبسورة فأْتُوا" : قال تعاىل .6

 (الامتس)   ... ومزنل حبيب ذكرى من نبِك  قفا. 7
ذا انبتسِ  شاِورْ . 8 رشاد)   ...انئِبـةك واَك اإ  (نصح واإ

 :وحض ما يأأت

ىل ( أأْحِسنْ )خروج الأمر . 1   :يف النصح والإرشاداإ

ىل الناِس تس تعِبْد قُلوهَبم أأحِسنْ  حسانُ  اإ  فطاملا اس تعبَد الإنساَن اإ

ذْ )خروج الأمر . 2 ىل ( اخّتِ  :التعجّياإ

ليه  ْن جنحَت اإ  الأرِض أأوُسلًّما يف اجلو فاعزت  نفقًا يف  فاخّتذْ فاإ

ىل( َخلّياين)خروج الأمر . 3   :يفالالامتس  اإ

ِّيايناي خلييَلَّ  باِب   و مــــا بـــــــي َخل يلَّ عهَْد الش ّ  أأو أأعيدا اإ

ىل . 4   (عامن)يف خماطبة  المتينخروج الأمر اإ

بِح منك الِفْتنَة   فِصباِك الغضُّ ُمنرِسحٌ  ختّطري  يُضفي عىل الصُّ

 فمك من احلّبِ مالّّب و ما غلبا ًحافر  اس تبرشيَمــــَرًحا و  َصفّقيو 

ىل معىن بالغي   :مّي الأمر احلقيقي من الأمر اذلي خرج اإ
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 ...س تفهام الأ ( 2)

 .هو طلب العمل بيشء مل يكن معلوًما من قبل: احلقيقي الأس تفهام

 ؟ هل ، َمن ، ما ، مّت ، أأاين ، كيف ، أأين ، مك ، أأي :ــــــــهـــــــــــأأدوات

لهيا الأس تفهاماملعاين   :اجملازية اليت خيرج اإ
 ( ل يقصد السائل طلب العمل مبا جيههل فاملعرفة حاصةل دليه

  للنفي الاس تفهام أأداة جتيء عندما يكون    :النفي( 1)

ق  :التقرير( 2) ثباًًت ونفيًامحل اخملاطب عىل الإ  رار مبا يعرفه اإ

 .ما أأمر من التعّجب السائل يقِصد حني  :التعّجب( 3)

  ُمنكًرا منه املُس تفهَم الأمر يكون عندما  :الإناكر( 4)

 .الاس تفهام مهزة بعد املُنكر ويقع   
اثرة فضوهل  اخملاطب تشويق   :التشويق( 5)  لأمر ماواإ

ظهار الّسائل يقصد  :التّحرس( 6)   ما أأمر عىل التحرّس  اإ

ىل معىن بالغيمّّي الاس تفهام احلقيقي من الاس تفهام اذلي خرَج   :اإ

ياح ُمواطنًا. 1 ىل املُدّرجِ الرومايِنّ يف مّعان ؟: سأأل أأحد الس ّ  ح كيف أأِصُل اإ

ذا ُكنَت تَبنيِه وغرُيك َّيْدُم ؟  مّت يبلُغ البنياُن يَوًما تاَمَمه. 2  ب  اإ

 :قال أأحد املوظفني لزميهل بعد تكرار تأأخره عن العمل وحتذيره املس متّر هل. 3

 ب            "ملأأمل ُأحّذرك من التأأخر عن الع

ليه الاس تفهام يف لك ممّا ايت    :بنّي املعىن البالغي اذلي خرج اإ

 (التشويق)  "اي أ دُم هل أأدكّل عىل جشرِة اخلُِّل وُمْْلٍ ل يبىل: " قال تعاىل

ْن سأألَْت هبا كثريةٌ   (النفي) ؟وأأيُّ النّاِس ليَس به عيوُب     ُعيويب اإ

ىل هللا أأشكو ابملدينة حا  (التعجب) وابلشاِم أأخرى كيف يلتقيان؟   جةً اإ

 (الإناكر)     أأيف هذا الّزمان تُصّدُق ِظّْل ؟

 (التحرس) أأيُصِبُح يف الرضحِي وفيه يُميس ؟ فيا لهفي عليه ولهَف أأّمي

 (التقرير)وأأندى العاملـــــــني بطون راح ؟ أألس مت خري من ركب املطايــــا 

 (التعجب)وصلِت أأنت من الزحاِم؟فكيف  أأبنَت ادّلهر عندي لك بنٍت 

 (الإناكر)   " اكرمهون لها وأأنمت أأنُلْزُِمُُكُوها: " تعاىل قال

ُق   (الإناكر)   ؟ الطريق يف الّسري عن غريكَ  َأتَُعّوِ

 (التشويق) ".أألمي عذاب من تنجيمك جِتارة عىل أأدلمّك هل: " تعاىل قال

 (التحرس) جرياين ؟ أأهيل ول جرياهُنا ما للمنازل أأصبحْت ل أأهلُها 

  :وحض ما ييل

ىل معىن التشويق يف قوهل تعاىل اي أأّيا اذلين أ منوا هل :" خروج الاس تفهام اإ

 "أأدلمّك عىل جتارٍة تنجيمك من عذاٍب أألمي 

 

 


