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  دروس الظاهرة اللغوية.                                 

  .كاملالبرنامج                             
  

  الجملة البسيطة                                                         -1                                              

  

      

                    اسمية                                            فعلية                               

  

  

  فعلها ماض           فعلها مضارع                فعلها أمر             اسمية مجردة               اسمية منسوخة           

  ضرَب محمٌد عمَر     يضرُب محمٌد عمَر            اِضرْب عمَر             الجوُّ جميٌل                 كان الجوُّ جميالً 

  

  

  

  من مبتدأ وخبر األساسية كل أركان الجملة االسمية             من فعل وفاعل ومفعول بهاألساسية كل أركان الجملة الفعلية     

  يكون كلمة مفردة في الجملة البسيطة.                                يكون كلمة مفردة في الجملة البسيطة.                 

  

  الجملة المركبة -2                                              

  : وتكون.  المتّممة أو األساسّية العناصر أحد مقام تقوم فرعّية والثّانية بسيطة أصلّية امَ هُ والَ أُ  جملتين بين يجمع تركيب هي    

  

  
                  

  

  

 جملة واقعة          جملة واقعة         جملة واقعة        جملة واقعة        جملة واقعة جملة واقعة               جملة واقعة 

  مفعول به         خبر لمبتدأ         خبر لناسخ         مضاف إليه             حال                نعت              جوابا للشرط   

  ُر      سأراَك حيَن          جاَء الطفُل          جاَء طفٌل              إْن تسافْر تعلْمُت             األمطاُر          كاَنْت األمطا   

  لْن تندْم)(أْن أقوَل الحَق)     (تهطُل)             (تهطُل)             (ترجُع)              (يبكي)             (يبكي)               (ف

  

  

  في محل نصب       في محل جر       في محل نصب      في محل رفع          في محل    في محل نصب    في محل رفع  

  مفعول به         خبر لمبتدأ           خبر كان           مضاف إليه            حال                  نعت                 جزم  



  الجملة الواقعة مفعول به                  -3                                         

  

      

  مصدرية جملة                      مقول القول                جملة                     
              : (اُكتْب الدرَس)قاَل األستاذُ                     

                       

    لو                     نأَ                        أَنَّ                                                           
         تمنى الفقيرُ                 الطفلُ  علمَ تَ                   التلميذُ  أدركَ                                                                     

               )  هُ (لو تساعدَ             )هُ والدَ  يحترمَ  (أنْ   )     النجاحَ  يحققُ  أّن الصبرَ (                                                            

    محلها اإلعرابي: والجملة ......................... في محل نصب مفعول به.

  خبر لمبتدأ                 الواقعة الجملة  -4                                         
  

  

  

  جملة فعلية                 جملة مصدرية                          جملة اسمية              

                                                                           
                               

  أَنَّ                     أَْن            فعلها ماٍض         فعلها مضارع           ةخمنسو                     دةمجرّ      

   التلميذُ                   التلميذُ                 البرُّ                    اإلحسانُ              الجوُّ                         البستانُ     

  )هُ وسَ در )        (يراجعُ هُ دروسَ  )    (راجعَ والديكَ  تطيعَ  )        (أنْ اللَه  تعبدُ  )   (أّنكَ امضطرًب  صبحَ (أ           )جميلةٌ  هُ زهارُ (أ

  محلها اإلعرابي: والجملة ......................... في محل رفع خبر لمبتدأ

  

  الجملة الواقعة مضاف إليه                  -5                                         

  

  

  

  جملة مصدرية        مصدريةجملة     جملة مصدرية         جملة مصدرية      جملة فعلية          جملة اسمية    

  بعد: قبل وبعد مقترنة      مقترنة بأَنَّ بعد:  بعد:   مقترنة بأَْن         :  بعدمقترنة بأْن بعد ظرف            بعد ظرف               

  ب: ما أو أْن وجوبا     غير، سوى رغم،ِ       سوى، بدل              مفعول ألجله                                                  

  حدّ  عوض، دون.         مع،                                                                             

      

    

   ا بعدَ رَنطَ َف               غيرَ  تُ نجحْ         بدلَ  كَ درسَ  راجعْ         أمالً  الدروسَ  أراجعُ       يومَ  سأراكَ              حيثُ  أنامُ     

  )المغربُ  أذنَ  أنْ (   )ييعجبِن  لمْ  أّن المعدلَ (    )ياألغاِن  تسمعَ أْن (            )أنجحَ  أنْ )             (تعودُ (           )  ناعمٌ  الفراشُ (

    محلها اإلعرابي: والجملة ..................... في محل جّر مضاف إليه.     



  الجملة الواقعة نعت       -6                                            

  شروطها -أ                                                   

  

  

  

  أن تكون جملة زائدة يمكن االستغناء               يصح تأويلها بمفرد                     أن يكون قبلها اسم نكرة.      

  عنها، دون أن يختل معنى الجملة        

  رأيت رجال (يبتسم). فجملة (يبتسم) نستطيع االستغناء عنها دون أن يختل المعنى، ونستطيع تأويلها بمفرد فتصبح: مثال: 

  رأيت رجال باسما، وكذلك سبقت باسم نكرة وهو رجال. إذا هذه الجملة الفعلية محلها نعت.

  أنواع الجملة الواقعة نعت                  - ب                                         
  

  

  

  جملة فعلية                   شبه جملة                             جملة اسمية              

                                                                           
                               

  جار ومجرور           ظرفية           فعلها ماٍض         فعلها مضارع      ةخمنسو                     دةمجرّ      

      الشباُب شعلةٌ          وّبَخ األستاذُ تلميًذا رأيت فارًسا              ترميهم بحجارةٍ          هذِه أمٌ  هذا طفٌل                        

  )تضيُء درَب األُّمةِ (    مّزَق كراَسهُ)    (   )    فوَق جواِدهِ (    )       من سجيلٍ (  )   ليست قاسيةً (              )حسنةٌ  هُ أخالق(

    .نعت )جرّ رفع أو نصب أو (محلها اإلعرابي: والجملة ..................... في محل 

  الجملة الواقعة خبر لناسخ      -7                                         

  واسخالنّ  -أ                                                   

  .أو غير مقترن بها أصال ،يشترط في كاد وأخواتها أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن وجوبا أو جوازا
  

  

  

  وأخواتها. دكا                       وأخواتها. إنّ                    كان وأخواتها.                  

  كان، أصبح، أضحى، ظّل، أمسى               إّن، أّن، كأّن، لكّن                                      

  بات، صار، ليس، ما زال، ما دام                    لعّل، ليت.        

  أفعال الشروع      أفعال المقاربة       أفعال الرجاء                                                .ما فتئ، ما برح، ما انفك           

  بدأ، ابتدأ، شرع         كاد، أوشك        عسى، حرى                                                                                       

  اخلولق           كرب      أخذ، جعل، طفق                                                                                             

  هّب، قام، انبرى، أنشأ                                                                                    

  

  

  تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ  عملها:   عمل كان       تعمل عكس تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ       عملها:

  ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها           اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها        وأخواتها وكاد وأخواتهاويسمى 



  أنواع الجملة الواقعة خبر لناسخ    -ب                                     

                                                        كان وأخواتها   - 1                                                 

  

  

  

  جملة فعلية                   جملة مصدرية                          جملة اسمية              

                                                                           
                               

  فعلها ماٍض         فعلها مضارع   أَنَّ                     أَْن                       ةخمنسو                     دةمجرّ      

   التلميذُ  كان      كاَن التلميذُ        ليس البرُّ                        االعتقادُ  صارصاَر البيُت                       البستانُ أصبَح  

  (يراجُع دروَسهُ)    )راجَع دروَسهُ قد (  )(أْن تعص والديكَ   )فرضٌ  شوالٍ  صيامَ  أنَّ (ليَس بارًدا)   (              )جميلةٌ  هُ زهارُ (أ

    ........ في محل نصب خبر كان أو أحد أخواتها...........محلها اإلعرابي: والجملة .

                                                        إّن وأخواتها   - 2                                               
  

  

  

  جملة فعلية                   جملة مصدرية                          جملة اسمية              

                                                                           

                               

  فعلها ماٍض         فعلها مضارع                أنْ أَنَّ                                ةخمنسو                   دةمجرّ      

   لعّل الجنود             ليت الجنود           لعّل األصحّ          لعّل األصحَّ             إّن الخونةَ                 حديقةَ الإّن     

  )يدافعون عن الوطن( ) دافعوا عن الوطن( (أْن أتوَب إلى اللِه)   ي أتوب إلى رّبِ)أنَّ ( وا وطنيين)   (ليس        (أشجاُرها طويلةٌ)

    . في محل رفع خبر إّن أو أحد أخواتها..................اإلعرابي: والجملة ........محلها 

  كاد وأخواتها - 3                                               

          .أو غير مقترن بها أصال ،يشترط في كاد وأخواتها أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن وجوبا أو جوازا

  

  

  

  أفعال الرجاء                    أفعال الشروع                       أفعال المقاربة                

                                                                           

  

    هاكرتيجوز  (أْن)ها       تركيجب  (أْن)        ها بل نحذفهاترك بال يج (أْن) يجوز حذفها        (أْن)        هاتركيجوز  (أْن)

  أو حذفها مع: عسى      حرى، اخلولق مع:                                                                                                

  )يتوبَ  (أنْ  كاَد الطفُل (يسقُط)            شرَع الفالُح (يزرُع)                حرى الرجُل      عسى الرجلُ    كاَد الطفُل أْن (يسقَط) 

  عسى الرجُل (يتوُب)        (أْن يتوَب)                                                                                                    

  .أو أحد أخواتها كاد... في محل نصب خبر ..............عرابي: والجملة ......محلها اإل



        حالالجملة الواقعة  -8                                            

  شروطها -أ                                                   

  

  

  

  ربط الحال بصاحبه يكون   أن يكون قبلها   ون جملة زائدة يمكن االستغناء  أن تك يصح تأويلها           اإلجابة عن السؤال     

     واو وضمير، ضمير، واو ب    .معرفةاسم         عنها، دون أن يختل معنى الجملة   بمفرد                         كيف ؟           

  ) نستطيع االستغناء عنها دون أن يختل المعنى، ونستطيع تأويلها بمفرد فتصبح: يبكي). فجملة (وهو يبكي( الطفلُ  دخلَ مثال: 

  .حالمحلها  سميةإذا هذه الجملة االويوجد ضمير وواو الحال، . الطفلُ وهو  معرفة، وكذلك سبقت باسم اباكًي  الطفلُ  دخلَ 

                                                     حالأنواع الجملة الواقعة  - ب                                         

  

      

  فعلية جملة                                         اسمية جملة                       

                                  

  

 اضفعلها م                 مضارعاسمية مجردة            اسمية منسوخة                   فعلها           

   نجحُت في الدراسةِ               المدينةِ  أهلُ  وجاءَ                ال تقربُوا الصالةَ            خرْجُت من البيِت              

    ِنلُت جائزةً)وقد (                 )يستبشرونَ (   (وكاَن المطُر غزيًرا)                             )ىكارَ وأنتم سُ (         

    .حالمحلها اإلعرابي: والجملة ......................... في محل نصب 

  الجملة الواقعة جوابا للشرط       -9                                       

                                                          أركان الشرط  -أ                                               

  

      

  جملة جواب الشرط          جملة الشرط           أداة الشرط                             

  يجتهْد                             ينجحْ                               نْ مَ                                   

                                                       الجازمةأدوات الشرط  - ب                                           

  

      

                                               أسماء                                                أحرف                           

                             إن، إذما                                   

             انأيّ  ،متى      ، أينماكيفما      حيثما   مهما   ،ما ،نْ مَ                                                                            

  حال       ظرف مكان     ظرف زمان          مبتدأ                                                                                 

  حرف شرط جازم  تعرب                     

  تعرب اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، أو نصب حال                             عراب  ال محل له من اإل                     

   نصب ظرف زمانأو أو نصب ظرف مكان،                                                                                     



غير الجازمة                                                   أدوات الشرط  -ج                                         

  

      

                                               أحرف                                            أسماء                               

 لو، لوال، لوما، أّما                                                     كلما، لّما، إذا                             

                   

  جازم غير شرط  حرفتعرب                                       جازم غير شرط اسم تعرب                      

  ال محل له من اإلعراب                                   في محل نصب ظرف زمان                           

                                                        جملة جواب الشرط -د                                                 

  

      

                                  محل لها من اإلعراب ال                 بشرطين: لها محل من اإلعراب                    

                        

  

  أو الشرطين معا ينإذا خالفت أحد الشرط              إذا كانت األداة جازمة      إذا اقترنت جملة جواب الشرط      

           ب فاء السببية أو إذا الفجائية                                     

  كلما لمع البرق، (قصف الرعد)                                                                                         

                                                                                              

  يديهمأ قدمت بما سيئة تصبهم نْ إوطلب العون                   نْ مَ                      

    )يقنطون هم ذاإ(                                أغثه)ف(                        

  .فاء السببية وإذا الفجائية ال محل لهما من اإلعراب. -

     جملة جواب الشرط الجازم: جملة جواب الشرط في محل جزم.تعرب  -

  عطف النسق. - 10                                               

  حروف العطف -أ                                               

  

                  

  حتىو            ف            ثم                 أو             أم                لكن             بل             ال                   

  الغاية  إثبات األول       االستدراك     نفي األول       ، التخيير    التسوية    التقسيم      ترتيبال     الجمع      الترتيب   

  الثاني  نفيو    وإثبات الثاني                     أو التعيين     و التفصيل أ     التراخي  و   والتعقيب               

                                                          سلوب العطفأ -ب                                               

  

      

  عطف النسق            حرف العطف        المعطوف عليه           الفعل           

  عمرٌ                               ثم                             محمدٌ                  دخلَ            

   حرف عطف ال محل له من اإلعراب.حروف العطف تعرب:  -

 .لى آخرهعطف نسق مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ع :هنا يعربعطف النسق يعرب حسب متبوعه(المعطوف عليه).  -



  أسلوب القسم       - 11                                             

  ذهنه في شك أي محو أجل من السامع لدى ءشي تأكيد به يُراد أسلوب هو                             

  

      

  القسم بالله عز وجلّ                                  القسم بالمخلوقات                    

   القسم بالله يكون عند اإلنسان وال يجوز القسم إّال به فقط           يكون القسم بالمخلوقات عند الله عز وجل فقط             

                       

   "ما ودعك ربك وما قلى ،ذا سجىإوالليل  ،والضحى "  

                                                       

            الباء"ب"            التاء"ت"             "و" الواو                                                        

  اقسم بالله أّني مريض            تالله إني أحبك               والله إني صائم                                                                  

                                                                                    

                                                                             

  يقبل الفعل أقسم           ال يقبل الفعل أقسم                                                                                              

أركان القسم وإعرابه                                                                                                       

  

      

  المقسوم عليه                        المقسوم به                              حرف القسم           

                               

  و                                                 اللِه                                            أّني سأتوبُ                   

                                     

   في الجملة، هنا نجد ناسخ  حسب موقعه               لفظ جاللة اسم مجرور وعالمة           حرف قسم ال محل له من اإلعراب  

  واسمه وخبره جملة فعلية              جّره الكسرة الظاهرة على آخره                                                            

  سما الزمان والمكانا -12                                          

     الفعل حدوث زمان على ليدل الفعل؛من  مشتقٌّ  اسمهو  الزمان: اسم                                   

     الفعل حدوث مكان على ليدل الفعل؛من  مشتقٌّ  اسمهو  اسم المكان:                                   

  

      

  الثالثيالفعل اغ من يص                          غير الثالثي الفعل يصاغ من               

   يصاغ من الفعل الثالثي بصيغتين هما              بتحويله للمضارع وقلب ياء المضارعة                            

                       ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره                   

                  

          َمْفِعلٌ                        َمْفَعلٌ                  سداسي          خماسي       ي  رباع       
   َنَزَل                               َدَخَل                                   لَ قَب تَ سْ اِ                قَ َل نطَ اِ                جَ حرَ دَ          

  َمْنِزلٌ                              َمْدَخلٌ                        لُ قِب ستَ يَ                قُ لِ نطَ يَ                جُ حرِ دَ ُي         

    لستقَب مُ           ق    َل نطمُ              ج  دحرَ مُ        



  العدد والمعدود - 13

  

      

                    

  المعطوف                          العقود                                    المركب                                        المفرد                           

                 1     10                                      11     19                             20      90                           21      99  

                                                                                                                                                                                    

    ه األولؤإذا كان جز        ه األول ؤإذا كان جز                                        19    13              12، 11                10     3            2، 1          

   يخالف العدد 9   3             يوافق العدد 2، 1          على شكلألفاظ العقود تكتب         المعدوديخالف العدد         المعدود  يوافق العدد        يخالف العدد المعدود    المعدوديوافق العدد    

  تذكيرا وتأنيثاالمعدود            تذكيرا وتأنيثاالمعدود            فتكون مذكرة دائماواحد      األول تأنيثا وتذكيرابجزئه       يه تذكيرا وتأنيثاأبجز       تذكيرا وتأنيثا               تذكيرا وتأنيثا        

  اوستون طالبً  سبعةٌ  نجحَ     ا  وعشرون طالًب  واحدُ  رسبَ      ا  خمسون مجاهدً  استشهدَ       تلميذةً  عشرةَ  ثالثَ  غابَ      تلميذةً  اثنتا عشرةَ  تْ غاَب         تالميذٍ  ثالثُ  تلميذان اثنان    خرجَ  حضرَ    

       

  

  موقعه  يعرب العدد حسب موقعه       يعرب الجزء األول من العدد المعطوف حسب    أين: اسم مبني على فتح الجز19      13، 11يعرب العدد يعرب العدد حسب             يعرب المعدود       

  ب في محل (رفع أو نصب أو جر................)            في الجملة ويعامل معاملة        في الجملة، وحرف العطف ال محل له من االعرا               موقعه في الجملة     حسب موقعه في      

  أّما الجزء الثاني فيعرب عطف نسق ويتبع حركة            : فيعرب الجزء األول: إعراب المثنى.            الجمع المذكر السالم12أّما العدد              د يعرب وعدموال   الجملة والعدد           

  االسم الذي عطف عليه(الرفع أو النصب أو الجر)           أّما المعدود فيعرب والجزء الثاني: اسم مبني على الفتح المحل له من االعراب                   مضاف إليه             يعرب نعتا       

  ب تمييزا.أّما المعدود في العدد المعطوف يعر                والمعدود في العدد المرّكب   يعرب تمييزا منصوبا              تمييزا منصوبا                                                            

  وهي ال تنتمي إلى األعداد المعطوفة. .. وهذه األعداد تعرب ملحقة بجمع المذكر السالم"90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20"ألفاظ العقود هي:  - مالحظة:    

  يعرب ملحق بالمثنى. ويعامل معاملة المثنى اثناء إعرابه.  : "اثنان او اثنتان، اثنتان أو اثنتين"2العدد  -

   أّما في باقي األعداد فيتقدم العدد على المعدود ويعرب العدد حسب موقعه في الجملة.و يعرب العدد في هذه الحالة نعتا،  1،2المعدود يتقدم على العدد في األعداد:  -              



                                                          االسم -14                                                  

  

      

             المنصرف                                     الممنوع من الصرف                   

        هو االسم الذي ال يقبل التنوين والكسرة            هو االسم الذي يقبل التنوين ويقبل الحركات االعرابية الثالثة             

  مررت بمحمدٍ  مثال:               صلّيت في مساجَد كثيرة.                   مثال:                   

  أنواع االسم المنوع من الصرف                                           

      

  

  

  الممنوع من الصرف لعلة واحدة         لممنوع من الصرف لعلتينا                               

  

  

  الصفة         االسم                                      

  الصرف لعلتينالممنوع من  - أ                                       

  االسم - 1                                                 

  

  

                  

  

  

 العلم األعجمي    العلم المركب    العلم المنتهي    العلم على   العلم على     المؤنثالعلم     العلم المؤنث الزائد    كّل اسم علم

  وزن فَُعلْ    وزن الفعل   بألف ونون      تركيبا مزجيا   الزائد عن ثالثة   الثالثي متحرك   غير عن ثالثة احرف منتهي بتاء  

   زائدتين                                أحرف      الوسط          منتهي بتاء مربوطة        مربوطة  

  

  

  مروان         أشرف       ُعَمرْ    ، بعلبك نيويورك إسحاق، يعقوب           سمية، معاوية     منال، مريم          أََمل، َسَمر

  الصفة - 2                                                 

  

  

                  

  

            الَع على وزن فُ ما جاء ل      عَ فْ ل               الصفة على وزن أَ َع الصفة التي على وزن     الصفة على وزن فُ          

  ل من األعدادَع فْ ومَ                                                                           ى     َل عْ ن ومؤنثها َف الَ عْ َف          

  

  

  ثَُالث، َمثَْنى                     أحمق، أجوف                   ال يوجد منها إّال: أَُخرْ       عطشى، عطشان             



  الممنوع من الصرف لعلتين - ب                                      

  

  

                  

  

  صيغة منتهى الجموع                 االسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة(اء)                االسم المنتهي بألف التأنيث         

  هي كل جمع تكسير ثالثه ألف زائدة              شرط أن تكون بعد ثالثة أحرف            المقصورة الزائدة (ى)          

           

               

      شقراء، صحراء                                   مصابيح، جرائد      ْ◌                       ذكرى، سلوى               

ا وبالفتحة نصبا، وبالفتحة نيابة عن الكسرة في ،يعرب االسم الممنوع من الصرف: بالضمة رفعا إعرابه: Aجر  

                                  

  البدل - 15                                                 

  ممهًدا له. وقد ُسمي بدًال ألنه يمكن أن  منهالبدل هو تابع يأتي بعد اسم قبله يوضحه ويبين المقصود منه، ويأتي قبله المبدل 

  ، وينقسم إلى ثالثة أقسام هي:واالستغناء عنه منهيحل محل المبدل                            

  

  

                  

  

  من كل)                     بدل جزء من الكل                                   بدل اشتمال البدل المطابق (كل        

  هو ما دل على صفة تشتمل على المبدل منه     هو ما كان جزء من المبدل منه         هو البدل الذي يساوي المبدل منه في المعنى

           

               

      خلقُهُ أعجبني التلميذُ                             شراُعَهاالسفينةُ  أعجبني   ْ◌                   عمرُ حضَر الخليفةُ              

ا و نصباو : رفعاالبدل تابع يتبع متبوعه في الحركات االعرابية إعرابه: Aجر  

  في بدل الجزء من الكل قد يكون البدل جزء حقيقيا من المبدل منه، أو يكون في بعض الكلمات هي: جزء،  - مالحظة:

  بعض، ثلث، معظم، نصف............                 

 .إليهمضافا  أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه ويعرب هيشترط في ،شتمالاالفي بدل الجزء من الكل و  -            

  عطف البيان - 16                                             

  متبوعه، لكي يوّضحه ويزيد في بيانه ويأتي عطف البيان بعد األسماء اآلتية:هو تابع يأتي بعد  عطف البيان

  

  

                  

  

  بعد اسم االشارة المعرفة    بعد الوظيفة     اآلنسة، األب... بعد األسماء اآلتية: السيّد،   بعد اللقب                   بعد الكنية    

     جميلٌ  التلميذُ هذا        محمدُ  البناءُ  جاءَ                   المديرُ  دُ يّ السّ  خرجَ                  مسيلمةُ  الكّذابُ      عائشةُ المؤمنين  أمُ 

ا و نصباو : رفعاعطف البيان تابع يتبع متبوعه في الحركات االعرابية إعرابه: Aجر  



  

  التوكيد         -17                                                    

              وينقسم إلى قسمين هما: التوكيد تابع يذكر بعد متبوعه (المَؤكَّد) لتوكيده ورفع التوهم عنه أو للداللة على تعميم الحكم  

  

      

             التوكيد المعنوي -بالتوكيد اللفظي                                         -أ                 

  :يكون بألفاظ معينة هي                                   كون بإعادة اللفظ نفسه أو مرادفه اسما كان ي       

   أو ضميرا أو فعال أو حرفا أو جملة.          

  

  التوكيد اللفظي -أ                                              

  يكون التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ أو المرادف أو االسم أو الفعل أو الضمير أو الجملة كما ذكرنا سلفا           

  

  

                  

  

  تكرار المرادف        تكرار الضمير           تكرار الجملة          تكرار الفعل           تكرار االسم         تكرار الحرف        

  

  

  األستاذُ  أتى جاءَ      جميلٌ  الطقسُ  جميلٌ  الطقسُ       نحننجحنا              أسافرُ  الال         سافرَ  محمدٌ  محمدٌ      محمدٌ  دخلَ  دخلَ 

ا و نصباو : رفعاتابع يتبع متبوعه في الحركات االعرابيةاللفظي التوكيد  إعرابه: Aجر  

  

  التوكيد المعنوي - ب                                             

  يكون التوكيد المعنوي بألفاظ معينة هي:                                             

  

  

                  

  

  ألفاظ دالة على المفرد وهي:                ألفاظ دالة على المثنى وهي:             ألفاظ دالة على الجمع والشمول وهي:      

  نفس وعين                                   كال وكلتا                          عامة، كّل، جميع، جمعاء، أجمعون                 

           

  

  كلُّهمحضَر الطلبةُ                             كالهماحضَر الطالبان                         نفُسهُ حضَر الطالُب            

ا و نصباو : رفعاالتوكيد المعنوي تابع يتبع متبوعه في الحركات االعرابية إعرابه: Aجر  

  كال وكلتا: تعامل معاملة المثنى، وتكون ملحقة به باأللف رفعا، وبالياء نصبا وجّرا. - مالحظة:

   رفعا، وبالياء نصبا وجّرابالواو  أجمعون: تعامل معاملة جمع المذكر السالم: وتكون ملحقة به -           

  



  التمييز         -18                                                    

  وينقسم إلى قسمين هي:التمييز هو اسم نكرة منصوب يأتي لكي يزيل الغموض واإلبهام عن كلمة أو جملة          

  

      

        تمييز النسبة (الجملة) -تمييز الذات (المفرد)                                  ب -أ              

  تمييز النسبة يكون يعد الصيغ اآلتية                             تميييز الذات يكون بعد األسماء اآلتية:             

  

  

  بعد اسم التفضيل    بعد صيغة التعجب    بعد المدح والذم      القياس     المساحة      الكيل       الوزن     العدد      

  الكذبُ  خلقًاساَء       رجالً أكرْم به        عمًراأنا أكبُر منك      تُ اشتريْ        تُ بعْ         تُ شربْ       تُ زرعْ      حضرَ   

  اا        مترً قنطارً        ا لترً         اعشرون     هكتارً 

  اقماشً          فوالً          احليبً         اقمحً        رجالً   

  يعرب التمييز دائما تمييز منصوب وعالمة نصبه..................  إعرابه:

  االستثناء - 19                                              

  ، ويتفرع االستثناء إلى ثالثة فروع هي:استثناء من الحكم أو المعنى المفهوم للجملة قبل األداة إخراج اسم يقع بعد أداةهو  

  

  

                  

  حاشا، خال، عدا االستثناء بـ: -ج      االستثناء بـ: غير، سوى       -االستثناء بـ: إّال                 ب -أ           

  أركان االستثناء                                               

  

  

                  

  المستثنى                                  أداة االستثناء                            مستثنى منه                

                              تلميذًاإّال                                                                                 التالميذُ          خرجَ    

  االستثناء بـ: إالّ  -أ                                              

  

                  

  

  المنقطع                الناقص المنفي                 التام المنفي                           التام المثبت               

  المستثنى   ال ينتميعندما     عندما يكون االستثناء ناقص         عندما يكون االستثناء تام        عندما يكون االستثناء تام 

  إلى جنس المستثنى منه             األركان وفعله منفي               األركان وفعله منفي       األركان  وفعله مثبت      

  

  فاطمةً رحَل الرجاُل إّال                النجيبُ لم ينجْح إّال          محمدٌ ، امحمدً لم يرسْب التالميذُ إّال       اضيفً رحَل الضيوُف إّال 

  يعرب المستثنى "النجيُب"         يعرب المستثنى "فاطمةً"           مستثنى"محمًدا"  المستثنىيعرب    المستثنى "ضيًفا"  يعرب 

 حسب موقعه في الجملة            مستثنى منصوب      بدل مرفوع"محمٌد" أو   منصوب      مستثنى منصوب     



  االستثناء بـ: غير، سوى  -أ                                        

  

                  

  

  التام المثبت                            التام المنفي                                الناقص المنفي                                       

  عندما يكون االستثناء ناقص                       عندما يكون االستثناء تام              عندما يكون االستثناء تام            

      األركان وفعله منفي                          األركان وفعله منفي             األركان  وفعله مثبت                

           

                 النجيبِ  غيرُ لم ينجْح                        محمدٍ  غيرُ ، غيرَ لم يرسْب التالميذُ             زيدٍ  غيرَ رحَل الضيوُف          

               حسب موقعها في  غيرعرب ت                 غيرُ مستثنى منصوب، أو  غيرَ تعرب         منصوبمستثنى  غيرعرب ت       

            مضاف إليه النجيبِ ، والجملة                   مضاف إليه. محمد، وبدل مرفوع                " مضاف إليهزيدٍ و"           

  

  االستثناء بـ: عدا، خال، حاشا  - أ                                      

  

                  

  

  اذا جاء بعد األداة اسم مجرور                           اذا جاء بعد األداة اسم منصوب                                         

  تعرب األداة حرف جر                                تعرب األداة فعل ماض، والفاعل                              

      ضمير مستتر، والمستثنى مفعول به           والمستثنى اسم مجرور                                          

           

                         محمًدا عدا نجَح التالميذُ                                       محمدٍ عدا  الحلوةَ  األطفالُ  سرقَ                    

                            فعل ماض، والفاعل ا" عدرب "تع                                      تعرب "عدا" حرف جر                       

                   مفعول به" ا"محمدً ضمير مستتر، والمستثنى                          والمستثنى "محمٍد" اسم مجرور                

 

  اسم التفضيل - 20                                             

  هو اسم مشتق يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وأن أحدهما زاد على اآلخر فيها.           

  ولكن بشروط: "أَْفَعَل"يصاغ اسم التفضيل الفعل على وزن              

  

                  

  

  قابل للتفاضل    تام التصريف    مثبت             مبني للمعلوم         أن يكون الفعل ثالثي     تاما 

  

أسرع مشتق من  ل، واسم التفضي"أَْفَعُل"على وزن  "عُ رَ سْ "أَ اسم التفضل في المثال هو :  من األسد. عُ رَ سْ الفهد أَ  مثال:
  .وقابل للتفاضل التصريف، تام ،مثبت ،مبني للمعلوم ،تامثالثي، وهو  ،فعل َسُرعَ ال

    ا من علي سن[  أكبرُ  محمدٌ يعرب اسم التفضيل حسب موقعه في الجملة: مثال: : إعرابه

  اسم مجرور "علي"و ،حرف جرمن و، تمييزتعرب  "سنّا"و، عرب خبري "أكبرُ " واسم التفضيل، تعرب مبتدأ "محمدٌ "
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  ية.بالغال واهردروس الظ                                 

  .برنامج كاملال                            
  لم البالغة                                                       ع) 1                                                

  

      

  علم البديع  -ج                         علم المعاني -ب                    علم البيان   - أ            

  (المحسنات البديعية)                     (األساليب)                            (الصور البيانية)                        

  

  
  خبرية             إنشائية                     لفظية             معنوية    الستعارة    الكناية           التشبيه      ا      

  علم البيان  -أ                                                 

  التشبيه  - 1                                                  
  أركان التشبيه. باستخدام الصفة، هذه في اآلخر على أحدهما ويزيد واحدة صفة في يشتركان شيئين أو طرفين بين مقارنة عقد هو

      

  

  مجمل                   بليغ                                 مؤكد                     تام               
  تذكر فيه كل أركان التشبيه      نحذف فيه األداة فقط                نحذف وجه الشبه فقط      نحذف األداة ووجه الشبه معا     

  المقاتل كاألسد                  المقاتل أسد               المقاتل كاألسد في قوته        المقاتل أسد في قوته           

  االستعارة   - 2                                                 
  وترك قرينة تدل عليه.  االستعارة هي عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه                              

                                                       

      

  تصريحية                                                       مكنية                          

  نحذف المشبه به ونترك قرينة تدل عليه                                 نحذف المشبه ونترك قرينة تدل عليه               

  العقل ينير طريق المرء                                                      زارنا القمر في بيتنا                         

  شبهنا الضيف بالقمر فحذفنا المشبه (الضيف)               فحذفنا المشبه به (القمر)             شبهنا العقل بالقمر           

  وتركنا كلمة تدل عليه وهي(زارنا)             وتركنا كلمة تدل عليه وهي(ينير)                                        

                                                            

  

  تقوية المعنى وتوضيحه، أو تجسيمه، أو تشخيصه. سّر جمال االستعارة:                               



  الكناية - 3                                                   
      .المقصود هو مخفي وآخر مقصود، غير ظاهرٌ  واحدٌ  معنيين، على يعتمد لفظ هي                         

      

  

  عن نسبة                                عن موصوف                            عن صفة            

 المعنى الخفي الذي أقصده يكون صفة            المعنى الخفي الذي أقصده يعود                         أقوم بنسب شيء    

  كالبخل، الشجاعة، الجبن، الكرم ......                     إلى الموصوف                                   إلى شيء آخر

  

  الخيل معقود في نواصيها الخير                وحملناه على ذات ألواح ودسر       إلى عنقك         جعل يدك مغلولةت وال   

  كناية عن البخل                              كناية عن سفينة نوح                        كناية عن نسبة الخير إلى الخيل             

  

                 

  اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. :الكناية سّر جمال                             

  علم المعاني   -ب                                                
  األساليب اإلنشائية والخبرية.                                                         

                                                       

      

  األسلوب اإلنشائي    - 2                                     األسلوب الخبري   -1                
       هو الكالم الذي ال يحتمل الحكم عليه بالصدق أو الكذب          لكذب باستثناء:               هو كل كالم يحتمل الصدق وا     

  وينقسم إلى قسمين:                                     القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف، والحقائق العلمية.

  توقف القلب يؤدي إلى الموت -جاء المدير،  -

  الموت"."كل نفس ذائقة  -"الدين المعاملة"،  -

                                                

  طلبي                                                                      غير طلبي                                               

  

  

  تعجب          قسم           مدح            ذم  تمني                           استفهامنداء           نهي              أمر             

  ما أجمل     ي      نعم األب     بئس التلميذوالله إّن      يا ليت الشباب ؟       يا محمد    ال تلب بالنار    اكتب الدرس    ماذا تفعل 

  السماء      الكسول      .             صائم        الحنون   يعود                                                                         

   أغراض األساليب                                                           

                                                       

      

  األسلوب اإلنشائي    - 2                                     األسلوب الخبري   -1                
  أغراضه البالغية أيضا كثيرة وتفهم من سياق الكالم ونذكر              به يوحي الذي المعنى حسب تأتي كثيرة البالغية أغراضه

       الحزن ،غراءاإل ،نكاراإل ،التعظيم ، الندم ،يهالتنبمنها: (                الفخر ،التحسر إظهار ،االسترحام: (منهاو الكالم، سياق

             التهديد ،الدعاء ،التحذير ،االستغاثة ،التأكيد ،النفي ،التعجب              )إلخ...  المدح ،التوبيخ ،التهديد ،النصح ،الضعف إظهار

  )    ... إلخ التمني ،التحسر ،التحقير ،زالتعجي ،واإلرشاد النصح                                                                             



  علم البديع   -ج                                                 
  (المحسنات البديعية).                                                            

                                                       

      

  المعنوية    - 2                                                 اللفظية   -1                   

   تهتم بمعنى المفردات    تهتم بشكل المفردات:                                                                   

  

  

  السجع                            الجناس                                  المقابلة                            الطباق          

هو أن تجد كلمتين متضادتين               هو أن يجتمع طباقين فأكثر          في تجد كلمتين متشابهتين هو أن تجد جملتين فأكثر      هو أن
  في جملة واحدة                    في جملة واحدة                 الشكل مختلفتين في المعنى            ينتهيان بنفس الحرف 

                                      

  اإليجاب               السلبالعلم نور، والجهل ظالم               ناقص  تام                  والتالميذ          ،ءاألساتذة حكما

  كتبت أم لم تكتب   الموت والحياة                  َسلََّم سليٌم ثم دخل                     الجسم سليمُ  سليمٌ                 ءنجبا          

                                                              سّر جمال المحسنات البديعية                                           

                                                       

      

                   المعنوية                                                        اللفظية                       

    

  

  السجع                             الجناس                                  المقابلة                            الطباق         

  

  

ً  يحدث   ً مو نغما   .                                تقوية المعنى وتأكيده وتوضيحهاألذن إليه وتطرب النفس يثير سيقيا

                                                              ) التناص األدبي  2                                                

                                                       

      

  التضمين                                                     االقتباس                       
  هو توظيف الكاتب أو الشاعر داخل نصه األدبي شيئا                       شيئاداخل نصه األدبي  عراالشّ  أو الكاتب توظيف هو

  من النصوص األدبية المأثورة دون اإلشارة الصريحة                            داللةٍ  غير من النّبويّ  الحديث أو الكريم القرآن من

  إلى موضعها، مع جواز التغيير في الكالم المأخوذ.                          .المقتَبس الكالم في التّغيير جواز مع ،منهما أّنه على

  

     

  القرآن الكريم                    الحديث النبوي                                   شعر    أمثال   حكم     مقولة   جمل    

  

نَّكَ  ال: األصفهانيّ  المؤمن عبد قال مثال: َلَمةِ  ِمنَ  تَغُرَّ ُرُهمْ  ِإنما"واألَنصار الجيوش كثُرة الظَّ   ".األبَصارُ  ِفيهِ  تَْشَخصُ  ِلَيْومٍ  نَُؤّخِ

ُرُهمْ  إِنََّما الكالم الذي بين مزدوجتين مأخوذ من قوله تعالى: ....التحليل:    سورة إبراهيم    ﴾٤٢﴿ اْألَْبَصارُ  فِيهِ  تَْشَخصُ  ِلَيْومٍ  يَُؤّخِ



  ) تقطيع البيت الشعري 3                               
                             من أجل اكتشاف بحر القصيدة الشعرية البد لنا من أن نمر بأربعة مراحل مهمة وهي:         

  

      

  تحديد نوع البحر  - دوضع التفعيالت      -ج                     وضع الرموز -الكتابة العروضية         ب -أ

  في هذه المرحلة نقوم  هي عملية تلي الكتابة العروضية   عند االنتهاء من وضع الرموز  كتابة البيت الشعري بالشكل   الرموز

  الذي باستخالص البحر نقوم بكتابة التفعيالت من أجل    التام ثم نكتب كل ما ينطق     حيث نقوم بوضع دائرة عندما نجد سكون 

  نظمت عليه القصيدة  اً مائل عندما نجد متحركا.        الكتشاف البحر الشعري       ونحذف كل ما ال ننطقه        ونضع خطّ 

  الكتابة العروضية -أ                                             

  األحرف التي تزاد في الكتابة العروضية هي:                               

  
                  

  ودةاإلشباع: إشباع         التنوين            زيادة الواو                   زيادة األلف        فّك اإلدغام           الهمزة الممد  

  تكتب همزة بعدها ألف                حركة حرف الروي                       في بعض األسماء             في بعض األسماء      

  

  قرأانقرآن      -شدَّ     شدد          -الَرحمن   أررحمان    -داود       داوود          -زيًدا    زيدن         -زيَد     زيدا      -

  آمن      أامن     -لكّن       الكنن                                -طاوس    طاووس        -زيٌد     زيدن         -زيُد     زيدو     -

  هذا       هاذا     -زيٍد     زيدن                                       -زيِد     زيدي    -

  الله       الاله -                                                                            

  األحرف التي تحذف في الكتابة العروضية هي:                                

  
                  

       إذا التقى ساكنان نحذفحذف األلف الفارقة           : يكون      حذف همزة الوصل ال القمرية يكون:         ال الشمسية:    

  األول ونترك الثاني            بعد واو الجماعة بعدها حرف غير مشدد      بعدها حرف مشدد       إذا سبقت بمتحرك         

       

  بر      َيخرُجوا     َيخرُجو      ِفْي اْلبيت    ِفْي ْلَبيت    ِفْلبَيتالقَمر      ْلَقمر       الّشمس      ْشَشمس        َفاْصبر    فَصْ        

  البحور الشعرية - ب                                             

  
                  

     بحر الطويل                                          بحر البسيط                                             بحر الكامل        

ْ َف مَ   نْ لُ وْ عُ فَ   نْ لُ يْ اعِ َف مَ   نْ لُ وْ عُ َف    ُمتََفاِْعلُنْ  ُمتََفاِْعلُْن  ُمتََفاِْعلُْن                          ُمْستَْفِعلُْن  َفاِْعلُنْ  ُمْستَْفِعلُْن  َفاِْعُلْن               نْ لُ يْ عِ ا

//0/0 //0/0/0 //0/0 //0/0/0             /0/0//0 /0//0 /0/0//0 /0//0                         ///0//0  ///0//0 ///0//0  

  

  ُمتَْفاِْعلُْن    ُمتََفاِْعْل      ُمتَْفاِْعْل           َفْعلُْن                      ُمتَْفِعلُْن   ُمْستَِعلُْن            َفِعلُنْ َفعُْوُل   َمَفاِْعلُْن                              

//0//   /0//0                              //0//0   /0///0           ///0     /0/0                 /0/0//0    ///0/0     /0/0/0  

  هو الحرف األخير الذي تنتهي به البيت الشعري أو القصيدة كلها. حرف الروي:

  .0///0/ - 0//0/ - 0/0، وهي ثالثة أنواع: /قبله الذي المتحرك مع يليه ساكن أقرب إلى البيت، في ساكن آخر من هي القافية:



  قسمانالشعر  )4                                               

  
                  

  الشعر العمودي                                                      الشعر الحر                         

  ومن أبرز خصائصه:                                             ومن أبرز خصائصه:                    

  

  صدق العاطفة                              نظام األسطر                 صدق العاطفة                                     نظام البيت   

  توظيف الرمز     التخلص من الروي                                           ترابط األبيات        الوزن والقافية             

  وصعوبة اللغة                                       وسهولة اللغة           والقافية           والروي                

  ) مالمح النص5                                               

  
                  

       نوع النص                    طبيعة النص شكل النص                    نمط النص               أسلوب النص               

  سيرة                               خرافة                                                                            

  قصة                           رسالة                ردي                              إخباريس                 

  مسرحية                 أسطورة                    وصفي                       تفسيري                     

  أدبي طوعة  قصيدة  علمي  علمي متأدب  خبري       إنشائي       مقال  مق     حواري  حجاجي  توجيهي      نثري     شعري 

                                                                         
  شعر سياسي                      رياضي                          نقدي                                                                                        

  شعر تحرري                       صحفي          اقتصادي                                                                           عمودي        حر  

  شعر وطني                        ديني         اجتماعي                                                                                             

  شعر اجتماعي                        سياسي                                                                                                        

  طبيعة النص )6                                               

  
                  

  علمية                                                                أدبية                             

  ومن أبرز خصائص النص العلمي:                              ومن أبرز خصائص النص األدبي:            

  

  

توظيف الخيال             كثرة الصور  كثرة المحسنات   طغيان العاطفة    خلو النص    كثرة المصطلحات      أسلوب مباشر   لغة سهلة 
  من المحسنات       العلمية              البيانية           البديعية                                وبسيطةودقة المعلومات     

  أحرف التنبيه والزيادة )7                                           

  
                  

  أحرف الزيادة                              أحرف التنبيه                                                    

، قبل ضمير، وقبل اسم اإلشارة"ها" الهاء                       : ويكون بعد أيُّ

        ِمن    الزائدة "ما"  كـ الكاف "   "بـالباء "      إنْ                                                                                  

          أبناء القرية ما منوكان شخصا  كالشبحرجل  بقربيحل الظالم مّر  إنْ ما     ا طفل               هذأنا ذا        هاالناس    هاأّي يا 



  أهم األحرف المقررة في شهادة التعليم المتوسط                                             
  

  

  

   

  أحرف النداء                                                                                                                                                                         أحرف النفي       

  

  
  يا، أّي، هيا، أيا، أ                                                                                                                               ما، ال، لم، لّما، لم                                                     

  

  

  

   مفاجأةأحرف ال                                                                                أحرف االستقبال                                                                                         

  أحرف االستفتاح                  أحرف التمني                                                                                                                                          

     زيادةاألحرف المصدرية                                                                                           أحرف ال                                        

       إِذْ ، إِذَا                                          أحرف االستفهام                                                        بيهتنأحرف ال                                             س، سوف       

  َال، أََما أ                                           أحرف القسم                     أحرف التفسير                                          ، لو، هلليت                         

  ك، من، ب، إْن، ما                                       جوابأحرف ال                                    ما، كي إْن، إّن، لو،                                        

  هل، همزة االستفهام (أ)                                                              ها، أيهاذا، ه                                                               

  أْي، أْن                               و، ت، ب                                                                                      

  ال، نعم، كال، أجل، بلى                                                                                                          

  



  المجاز المرسل                                                                                  

  

  

      
  المحلية الحالية                          الجزئية            الكلية        ما سيكون             ما كان                  السببية             المسببية              

  عندما نعبر بلفظ المحل   عندما نعبر بالكل   عندما نعبر بلفظ الحال   عندما نعبر بالجزء   الذيمية بالشيء بالوضع تس    تسمية الشيء بالوضع  وهي تسمية الشيء    وهي تسمية الشيء      

  ونريد التعبير عن المكان    ونريد الموجود فيه      جزءونريد ال ونريد الكل                 سيكون عليه في المستقبل ذي كان عليه في الماضي  الباسم ما تسبب عنه            باسم سببه        

     

  

  

 ر لفي نعيم    واسأل القرية السماء رزقا     لبس الرجل القطن          اشعلت النار               تحرير رقبة مؤمنة    يجعلون أصابعهم في آذانهم    إّن األبراينزل لكم من   رعت اإلبل الغيث    

  هنا ذكر لنا الجزء      هنا ذكر لنا الكل اإلصبع    هنا ذكر الحال النعيم   هنا ذكر المكان   هنا ذكر لنا الغيث     هنا ذكر لنا الرزق وهو    هنا ذكر لنا األصل الذي    هنا ذكر لنا النار التي        

  وقصد أهل القرية    لجزء األنامل      وقصد المكان الجّنةالذي سيكون سببا     المسبب فالسماء تنزل       كان عليه الثوب وهو      كانت في األصل حطبا          وقصد الكل            وقصد ا    

  في نبات العشب      غيثا والذي سيساهم في              القطن              فذكر لنا ما سيكون عليه     

  نمو الرزق                                                   الحطب                                  

       

  مالحظة:      

  العالقة السببية والمسببية: مبنية على أساس السبب ونتيجته، فإذا ذكرت السبب كانت سببية، وإذا ذكرت النتيجة كانت مسببية. -    

  الحاصل في المستقبل  رت التحولعالقة ما كان وما سيكون: مبينة على أساس الزمان الماضي والحاضر، فإذا ذكرت األصل الذي كان في الماضي كانت العالقة ما كان، وإذا ذك -    

  كانت العالقة ما سيكون.      

  ية أو المكانية عندما نذكر المكان وأقصد الموجود فيه. العالقة الحالية عندما نذكر الحال ونقصد المكان، والعالقة المحل -   


