
 فاطمة جمعة المحرزي إعداد معلمة اللؽة العربٌة :مدٌرة المدرسة :أ/ شمسة علً          مدرسة العصماء بنت الحارث 

 

 

 

 

.  

 

 مدرسة العصماء بنت الحارث للتعلٌم األساسً والثانوي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :أ/ شمسة علً سعٌد  مدٌرة المدرسة

    

 

 

 

 

 

 

فً اىْذ٘   اىَشجع

 ٗاىجالغخ  
 

 الفصل الدراسً 

 الثالث (  –االثانً  –ألول ) ا

 8102-8102العام الدراسً 

 

 دولة اإلمارات العربٌة المتحــــــــدة
 وزارة الـــتربٌـــــــة  والتعــــــلــــٌم

 ( 5( نطاق ) Hقطــــــــــــاع )
 مدرسة العصمــــــــاء بنت الحارث

للتعلٌــــــــــم األساسً والثــــانوي   

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
Zone (H) 
Alasmaa’ Bent AlHareth 
Primary & Secondary School 

 اللؽة العربٌة  معلمة إعداد 

 أ/ فاطمة جمعة أحمد

 اسم الطالبة :...................................................

 الصف : الحادي عشر /...............



 فاطمة جمعة المحرزي إعداد معلمة اللؽة العربٌة :مدٌرة المدرسة :أ/ شمسة علً          مدرسة العصماء بنت الحارث 

 

 ما هو النجـــاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌواصلون المحاولة بنظرة اٌجابٌة لذٌن االنجاح ٌحققه فقط # 

 

 .# النجاح لٌس بابا بل سلما

 

  .# النجاح هو طموح كل اإلنسان
 

 .#الناس الذٌن ال ٌخطئون ال ٌتعلمون إطالقا

 .منهما الثقة بالنفس واإلرادة أمران ال بد

 .مام أو خطوات للوراءالرفقاء.. دفعة لأل

 

 .والعزم الطموح ٌمد اإلنسان بالقوة
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 النحــــــــو 
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العربٌة ، وسر فهم جمال لؽتنا العربٌة ،  عزٌزتً الطالبة : تذكري دائما أن النحو مفتاح اللؽة

 فالنحو بحر من العلوم ٌحتاج إلى التكرار فً تعلمه.

 فإلٌك قواعد النحو فً اللؽة العربٌة :

 

 

 

 

 

 :ٌنقسم االسم إلى قسمٌن : االسم المبنً واالسم المعرب . أوال : األسماء

 هما تغٌر موقعه فً الجملة .: هو االسم الذي ال تتغٌر حركته اإلعرابٌة م االسم المبنً

 : هو االسم الذي تتغٌر حركته اإلعرابٌة بتغٌر موقعه فً الجملة مثل : االسم المعرب

 نشٌط  بطالب  مررت  -مجتهداً         طالبا  رأٌت  -الدرس        الطالب  كتب 

 

 

 الجمل التالٌة .نالحظ أن كلمة طالب تغٌرت حركتها اإلعرابٌة بتغٌر موقعها فً كل جملة من 

 األسماء المبنٌة )أسماء اإلشارة ، األسماء الموصولة ، الضمائر ، أسماء االستفهام ( 

 أسماء االستفهام  األسماء الموصولة  أسَبء اإلشبسح

) ٕزا ، ٕزٓ ، ٕؤالء ،  راك ، رىل ، ريل 

 ،أٗىئل (

) اىزي ، اىزً ، اىزٌِ ، اىالئً ، 

 اىالرً (

، مٍف ،  ) ٍِ ، ٍبرا ، ىَبرا

 مٌ ، أٌِ ، ٍزى ...(

طبىت ٍجزٖذ : اسٌ إشبسح ٍجًْ عيى  ٕزا

 .اىسنُ٘ فً ٍذو سفع ٍجزذأ

آٍْ٘ا ثآٌبرْب "  اىزٌِقبه رعبىى " 

اسٌ ٍ٘ص٘ه ٍجًْ عيى اىفزخ فً 

 ٍذو سفع ٍجزذأ

ٍِ رذت ٍِ اىْبط ؟ اسٌ 

 اىسنُ٘اسزفٖبً ٍجًْ عيى 

 .فً ٍذو ّصت ٍفع٘ه ثٔ 

َذسسخ :اسٌ إشبسح اىجْذ فً اى ٕزٓسأٌذ 

 ٍجًْ عيى اىنسش فً ٍذو ّصت ٍفع٘ه ثٔ .

رعيٌ اىعيٌ : اسٌ  اىزيأعججًْ 

ٍ٘ص٘ه ٍجًْ عيى اىسنُ٘ فً ٍذو 

 .سفع فبعو

أخزد دشمخ اىذشف األخٍش ٍِ اىنيَخ  س٘اء مبّذ فً ثذاٌخ  ٗاألسَبء اىَ٘ص٘ىخ ٗأسَبء االسزفٖبً  ّالدع أُ أسَبء اإلشبسح

 ع اخزالف ٍ٘قع اىنيَخ ٍِ اإلعشاة .، ٍ اىجَيخ أٗ ٗسطٖب 

 

 

 تصنؾ الكلمة إلى ثالثة أقسام :

 االسم : محمد ، مدرسة ، طاولة .... 
 

 الفعل : اقرأ ، شرب ، ٌلعب ..... 
 

 

 الحرؾ : من ، إلى ، عن ، على ، فً ، كــ ، لــــ ، بــــ 

فاعل مرفوع 

 لضمة الظاهرةبا

مفعول به منصوب 

 بالفتحة الظاهرة

اسم مجرور 

 بالكسرة الظاهرة 
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 اىضَبئش  

 

 إىى صالس أقسبً  اىَْفصيخرْقسٌ اىضَبئش ** 

 ِّذ ،أّزَب ، أّزٌ ،أّزِ .أَّذ ،أضَبئش ٍخبطت :

 ٕ٘ ، ًٕ ، َٕب ، ٌٕ ،ِٕضَبئش اىغبئت : 

 . أّب ،ّذِضَبئش اىَزنيٌ :

 عشاة .ٍِ دٍش اإل إىى صالس أقسبً   اىَزصيخ رْقسٌ اىضَبئش** 

 . رعشة فً ٍذو جش ثبإلضبفخمو اىضَبئش اىَزصيخ إرا ارصيذ ثبسٌ  

ٍجزذأ ٍشف٘ع ٗعالٍخ سفعٔ اىضَخ ٗاىْب ضٍَش ٍزصو فً ٍذو جش جٍَيخ .... ـْـب ٍذسسزــ

 ثبإلضبفخ 

)أىف االصٍِْ ،ّب اىفبعيٍِ ،ُّ٘ اىْس٘ح اىسبمْخ ، ربء اىفبعو ،ٌبء اىَخبطجخ ،ٗاٗ  

  ٍذو سفع فبعوبىفعو رعشة فً اىجَبعخ ( إرا ارصيذ ث

 فعو ٍبض ٍجًْ عيى اىسنُ٘ ٗاىزبء ضٍَش ٍزصو  فً ٍذو سفع فبعو اى٘اجت ....  ذمزج

إرا ارصيذ ثفعو ،مبف اىَخبطت ، ٕبء اىغبئت ( )ٌبء اىَزنيٌ ، ّب اىذاىخ عيى اىفبعيٍِ  

 . ٍذو ّصت ٍفع٘ه ثٔفً رعشة 

خ ،ٗاىٍبء ضٍَش ٍزصو فً ٍذو ّصت ... فعو ٍبض ٍجًْ عيى اىفز اىطبىت خيقٔ ًأعججْ

 ٍفع٘ه ثٔ ٗاىُْ٘ ُّ٘ اى٘قبٌخ .

 .هً التً تقدر حسب سٌاق الجملة  المستتره** الضمائر 

 . ..... والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هوكتب الواجب 

 

 ثانٌا : الجملة االسمٌة :

  مبتدأ وخبرتتكون من هً التً تبدأ باسم و

 ( ماذا به) ة ، ولمعرفته فً الجملة نسأل عنه بالخبر هو الذي ٌتم معنى الجمل

 لضمة االحركة الظاهرة على المبتد أ والخبر هً 

 

 

 منفصلة

 متصلة 

 مستتر  
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 أنواع الخبر فً الجملة االسمٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هً التً تبدأ بفعلالجملة الفعلٌة : :  ثالثا 

 

  تنقسم إلى ثالثة أقسام من حٌث الزمن  

 

 

األمر دائما مبنً ،أما الفعل المضارع ٌكون معرب ألنه ٌمكن أن ٌعرب  الفعل الماضً والفعل) 

  ( مرفوع أو منصوب أو مجزوم

 مالحظة : ٌبنى الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكٌد ونون النسوة 

 ،.. فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة الولد الحلٌب  ٌشرب

 وال جزم .أعربت مرفوع ألن كلمة ٌشرب لم تسبق بأداة نصب 

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  الظاهرة . الولد  

 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .  الحلٌب  

 

 

 

وٌكون مبنً دائما على الفتح إال إذا تصل به  ماض

 ٌر الحركة اإلعرابٌة.ضمٌر تتؽ

وٌكون دائما مبنً على السكون إذا لم أمر ، 

  ٌتصل به شًء ولم ٌسبق بأداة نصب أو جزم

وٌكون مرفوعا دائما إال إذا سبق بأداة نصب  مضارع 

 أو جزم .

 خبر مفرد :
 ٌ   صافٌةالسماء  

مرفوع السماء : مبتدأ 
وعالمة رفعه الضمة 

 الظاهرة.
صافٌة : خبر مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة 

 .الظاهرة 
:) مادل على  الخبر المفرد

 مفرد أو مثنى أو جمع .(
وهو لٌس جملة وال شبه 

 جملة 

 

 : جملة اسمٌة خبر 
  لونها أحمرالتفاحة 
مرفوع : مبتدأ  التفاحة 

وعالمة رفعه الضمة 
 الظاهرة.

الجملة فً : لونها أحمر 
 خبر محل رفع 

ٌتصل   خبر جملة اسمٌة
 به هاء تعود على المبتدأ  

 

 :  فعلٌة جملة خبر 
  تقرأالبنت   
وع مرف: مبتدأ   البنت 

وعالمة رفعه الضمة 
 الظاهرة.

فعل مضارع :  تقرأ 
الجملة مرفوع بالضمة 
 خبر فً محل رفع 

 

 : شبه جملة خبر 
  على الشجرةالعصفور 
: مبتدأ  العصفور 

مرفوع وعالمة رفعه 
 الضمة الظاهرة.
اسم : على الشجرة  

مجرور وعالمة جره 
الكسرة ، وجملة على 
الشجرة فً محل رفع 

 خبر 

 

نسأل عنه  فاعلاللمعرفة  
 ( وٌكون مرفوعا  منب) 

 الظاهرة  الضمةب
نسأل  المفعول بهلمعرفة  

وٌكون  (  اماذعنه ب ) 
الظاهرة  بالفتحةمنصوب 

.. 



 فاطمة جمعة المحرزي إعداد معلمة اللؽة العربٌة :مدٌرة المدرسة :أ/ شمسة علً          مدرسة العصماء بنت الحارث 

 األفعال الخمسة الفعل المضارع المجزوم الفعل المضارع المصوب

أدوات النصب )أن ، لن ، كً ، الم 

 التعلٌل (

أدوات الجزم )لم ، لما ، الم األمر 

  الناهٌة (، وال

اتصال ألؾ االثنٌن ،وواو الجماعة ، وٌاء 

المخاطبة بالفعل المضارع )ٌكتبان ،وتكتبان 

 ، ٌكتبون ، وتكتبون ، تكتبٌن (

المنصوب إعراب الفعل المضارع 

 :(الصحٌح )

الولد بالكرة : فعل  لن ٌلعب

 مضارع منصوب بالفتحة 

)  المجزوم إعراب الفعل المضارع

 : ( الصحٌح

 على الجدار : تبتكال 

 فعل مضارع مجزوم بالسكون.. 

 فً الملعب : ٌلعبوناألوالد 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو 

 الجماعة ضمٌر متصل فً محل رفع فاعل .

إعراب الفعل المضارع المنصوب 

  (المعتل) 

وقتا ممتعا فً  ٌقضًالولد لن 

فعل مضارع منصوب  : اللعب

 الظاهرة .بالفتحة 

احا إلى المدرسة كً أذهب صب

فعل فً طلب العلم :  أسعى

 .مقدرةالمضارع منصوب بالفتحة 

إعراب الفعل المضارع المجزوم ) 

 المعتل (

: فعل مضارع  حل الواجب تنس ال

 مجزو م بحذؾ حرؾ العلة .

إذا سبقت األفعال الخمسة بأداة نصب أو 

جزم تكون عالمة النصب والجزم حذؾ 

 النون .

فعل مضارع  فً الملعب :بوا ٌلعاألوالد لن  

منصوب بحذؾ النون والواو ضمٌر متصل 

 فً محل رفع فاعل .

فعل  على اللؤلؤ : حصواالؽواصون لم ٌ

بحذؾ النون والواو ضمٌر  جزوممضارع م

 متصل فً محل رفع فاعل .

 

 

 : الحروؾ الناسخة ) إن وأخواتها (  واألفعال الناسخة ) كان وأخواتها ( رابعا

 

 األفعال الناسخة ف الناسخةالحرو

صار  –مازال  –أمسى  –أضحى  –أصبح  -هً )كان  لعل ( –لٌت  –لكن  –كأن  –أن  –هً )إن 

 بات ( –لٌس  –

 تدخل على الجملة االسمٌة )تنصب االسم وترفع الخبر تدخل على الجملة االسمٌة )تنصب االسم وترفع الخبر 

: الجو: اسم لعل منصو ب بالفتحة لعل الجو  ماطر 

 الظاهرة .

 : خبر لعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ماطر  

أصبح الطفل  ماشٌا : الطفل: اسم أصبح مرفوع بالضمة 

 الظاهرة 

 ماشٌا  : خبر أصبح منصوب بالفتحة الظاهرة .
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 التوابع :خامسا  : 

 اسم ٌتبع مع قبله فً الحركة اإلعرابٌة ،ولكل منها وظٌفة محددة . التابع

 الصفة أو النعت ( –التوكٌد  –العطؾ  –تنقسم التوابع إلى أربعة أقسام ) البدل 

 البدل التوكيد العطف النعت

تابع ٌصؾ ما قبله وٌأخذ 

 حركته اإلعرابٌة .

اسم نكرة وٌلٌه اسم نكرة 

 فٌعرب صفة . 

اسم معرفة  وٌلٌه اسم 

 معرفة  فٌعرب صفة .

:  جمٌلة الواسعةالحدٌقة 

بالضمة صفة مرفوعة 

 .الظاهرة 

 –أٗ -دشٗف اىعطف :) ٗ

 اىفبء (  –ثو  –صٌ 

 .صٌ سيٌٍ  أدَذسبفش 

فبعو ٍشف٘ع  أدَذ

ثبىضَخ ًٕٗ اىَعط٘ف 

 عئٍ .

سيٌٍ : اسٌ ٍعط٘ف 

 بالضمة الظاهرة  ٍشف٘ع

تابع ٌؤكد ما قبله وله ألفاظ 

 مخصوصة 

توكٌد لفظً وهو تكرار 

االسم أو الفعل أو الحرؾ أو 

أو الفعل   الجملة .واالسم

 الثانً هو التوكٌد اللفظً .

 -نفس–التوكٌد المعنوي)كل 

كلتا( –كال –جمٌع  –عٌن 

 وال بد أن ٌتصل بها ضمٌر .

 . مجتهدون كلهمالطالب 

كلهم : توكٌد معنوي مرفوع 

 بالضمة الظاهرة  

 ٌنقسم إلى ثالثة أقسام : 

:إذا حذؾ المبدل  بدل مطابق.0

 منه ال ٌتؽٌر سٌاق الجملة .
 عادل عمرالخلٌفة 

 عمر : بدل مرفوع بالضمة .
 

 بدل بعض من كل ..8

ٌكون البدل محسوسا وجزءا من 
 المبدل منه 
 .نصفها أكلت التفاحة

 

هو ما دل على  بدل اشتمال. 3

وٌا ٌعود على المبدل شٌئا معن
) ن ٌتصل به ضمٌر .منه وال بد أ

 ( بكاؤهأقلقنً الطفل 
 

إذا أتى بعد اسم اإلشارة اسم 
  معرؾ بأل ٌعرب بدل

  

الصفة  –اسم الزمان والمكان  –اسم المفعول  –اسم الفاعل  المشتقات :سادسا  : 

 اسم التفضيل ... –صيغ المبالغة  –المشبهة 

 اسم الزمان والمكان اسم المفعول اسم الفاعل

ٌصاغ اسم الفاعل من الفعل 

 الثالثً على وزن فاعل 

 )كتب تصبح  كاتب (

الفعل فوق الثالثً نقوم  أما إذا كان

بإبدال ٌاء المضارعة إلى مٌم 

 مضمومة مع كسر ما قبل آخره .

 )ٌستخدم .تصبح م ستخِدم (

من الفعل  مفعول ٌصاغ اسم ال

 مفعول الثالثً على وزن 

 ( مشروب تصبح   شرب)

أما إذا كان الفعل فوق الثالثً نقوم 

بإبدال ٌاء المضارعة إلى مٌم 

 بل آخره .ما ق فتحمضمومة مع 

ل.تصبح م ستعمل)ٌست  (عم 

ٌصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل 

ل ، مفِعل (  الثالثً على وزن )مفع 

بالنسبة إلى فوق الثالثً تصاغ  أما

بنفس طرٌقة اسم المفعول فوق 

 .الثالثً

تكون اسم زمان أو  (جرى .. مجرى)

 . مكان على حسب سٌاق الجملة
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 اسم التفضيل اسم اآللة

شزق ٌذه عيى اَىخ اسٌ ٍ

أٗ األداح اىزً ٌقع ثٖب 

 .اىذذس 

 أٗصاُ اسٌ اَىخ : 

فَعو ... ٍششط 1 ٍِ . 

فَعيخ..... ٍطشقخ 2 ٍِ . 

 .فّعبه .....خالّط 3

 . فّعبىخ ....سٍّبسح .4

  . ٍفعبه ... ٍفزبح5

 ة على شٌئٌن اشتركا فً صؾ زاد أحدهما على اآلخر .لللدال ( أفعل أو ف على) اسم على وزن 

 أحمد أفضل من خالد
 أحوال اسم التفضٌل أربعة : 

 وٌتجرد من) ِمْن( ( ٌطابق ما قبله فً كل شًء ...حكمه)  معرؾ بأل.1

 محمد أفضل الرجال

 ...ٌجوز أن ٌطابق ما قبله أو ال ٌطابقه ( حكمه)  مضاؾ إلى معرفة.2

 محمد أطول الرجال

 تذكٌر(.. ٌلزم اإلفراد والحكمه )  مضاؾ إلى نكرة. 3

 سعٌد أطول رجل

..ٌلزم اإلفراد والتذكٌر وبعده حرؾ الجر ) حكمه )  مجرد من أل واإلضافة. 4

 ِمْن(
 راشد أطول من علً

 

 الصفة المشبهة صيغ المبالغة

 
اسم مشتق من الفعل الثالثً 
ٌدل على ما ٌدل علٌه اسم 
الفاعل ولكن بقصد الكثرة 

 والمبالؽة وله أوزان : 
 م فعٌل .. كرٌ

 فعول : صبول 
 فّعال : مّناع 

 فِعل :حذر
ٌق  ٌل : صدِّ  فعِّ
  مفعال : مقدام

 

 اسم مشتق يدل على من يتصف بالحدث اتصافا دائما ثابتا .

 يأتي من الفعل الثالثي على األوزان التالية : فعيل ، فْيعل ، أفعل الذي مؤنثه فعالء،

 عال ، فَعال ، ف ْعل فعالن الذي مؤنثه فعلى ، فاعل ، فِعل ، فْعل ، ف  

لفاعل نأتي بالفعل أما بالنسبة من الفعل فوق الثالثي ، يصاغ نفس صيغة اسم ا

 ياء المضارعة إلى ميم مضمومة وكسر ما قبل آخره . بالمضارع مع قل
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اىَفع٘ه فٍٔ  –اىَفع٘ه اىَطيق  –اىَفع٘ه ألجئ  –)اىَفع٘ه ثٔ سبثعب  : اىَفبعٍو 

 اىذبه ( دائَب رنُ٘ ٍْص٘ثخ . –اىَفع٘ه ٍعٔ  –

 دائما أدوات االستفهام  يستخدما مالحظة : لمعرفة موقع الكلمة من اإلعراب**

 نسأل بـ )ماذا (.  التفاحةكل الولد أ 

 : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . التفاحة

 نسأل بـ )لماذا (للعلم .  طلباأذهب إلى المدرسة  

 تحة  الظاهرة .: مفعول ألجله منصوب بالف طلبا

 ( نسأل بـ )كٌؾ.  منتصرارجع الجندي  

 : حال منصوب بالفتحة الظاهرة .صرا  تمن

 نسأل بـ )أٌن (رأٌت القلم فوق الطاولة .  

 منصوب بالفتحة ( : مفعول فٌه )ظرؾ مكان  فوق

 الظاهرة على آخره .

 نسال بـ )متى (.  صباحاذهب الطالب ؼلى المدرسة  

 منصوب بالفتحة الظاهرة . ا : مفعول فٌه )ظرؾ زمان( صباح

 نالحظ تأكٌد الفعل بنفس الكلمة ..   انطالقاانطلق المتسابق فً السباق  

 . : مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرةانطالقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخدام أدوات االستفهام 

موقع الكلمة ...ٌساعد على معرفة 

 من اإلعراب

 و .ــــبعـــ.............. اىف؟ِ ـٍ

 ................ ٍفع٘ه ثٔ .؟ٍبرا 

 ............. ٍفع٘ه ألجئ .؟ىَبرا 

.............. اىَفع٘ه فٍٔ ؟ٍزى 

 )ظشف اىضٍبُ (

.............اىَفع٘ه فٍٔ ؟ِ أٌ

 شف اىَنبُ (ـــ)ظ

 . اىذبه........؟مٍف 
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 أفعال المقاربة والرجاء والشروع :ثامنا  : 

 ٖب ) رشفع اىَجزذأ ٗرْصت اىخجش ( عَو عَو مبُ ٗأخ٘ارعيى اىجَيخ االسٍَخ ررذخو 

 

 أفعبه اىششٗع  أفعبه اىشجبء  أفعبه اىَقبسثخ  

بذأ  –شرع  –اتخذ  –أخذ  -عسى  كاد وأوشك  األفعبه 

 طفق  –أنشأ –

 

 اسم ظاهر  أشنبه االسٌ 

 ضمير مستتر 

 ضمير متصل 

 اسم ظاهر  اسم ظاهر 

 ضمير مستتر 

 ضمير متصل 

 ع فعل مضار أشكال الخبر 
المصدر المؤول من )أن 

 + الفعل المضارع 

 فعل مضارع 
المصدر المؤول من 

 )أن + الفعل المضارع

 فعل مضارع 

 كاد محمُد ٌفوز. أمثلة :
 كاد أن ٌفوز  

 كادوا أن ٌفوزوا 

عسى هللا أن ٌفرج 
 هموم المسلمٌن.

 عسى الجو  أن ٌتحسن 
 

 شرع محمُد ٌدرس 

 

 . لل باألشجاربدأت الجبال تتكنموذج إعرابً : 

 فعل ماضً مبنً على الفتح ، والتاء للتأنٌث .) فعل من أفعال الشروع (:  بدأت

 اسم بدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .: الجبال

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمٌر مستتر :  تتكلل

 تقدٌره هً .

ة جره الكسرة الظاهرة على حرؾ جر ، األشجار : اسم مجرور وعالم الباء ::  باألشجار

  فً محل نصب خبر بدأ(  تتكلل باألشجار)آخره .

 

 تاسعا  : النداء 

 المنادى : اسم ظاهر ٌذكر بعد أداة من أدوات النداء .

 

 

 

 

للقرٌب : أي ، الهمزة 

. 

 للبعٌد  : أٌا ، هٌا  .

 أدوات النداء  ٌا (  لكل منادى ) 
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 أنواع المنادى حسب حسب البناء والنصب : 

 منصوب مبنً

 نكرة ؼٌر مقصودة مضاؾ نكرة مقصودة علم مفرد

) ما لٌس مضاؾ وال  
 شبٌه بالمضاؾ (

) هً التً قصد 
نداؤها ، فدلت على 

 معٌن ( 

أن ٌكون االسم مضاؾ  
 لالسم الذي ٌلٌه 

هً التً ال بندائها معٌن ، بل 
تصدق على كل فرد تدل علٌه 

. 

ٌا عائشة  ،اطعمً 
 المسكن .

ٌا محمدان،إن العمل 
 سبٌل األمل

ال تحتكر  ٌا بائع  ،
 السلعة .

 ٌا بائعان ....
 ٌا بائعون ....

 

ٌا عبد   الرحمن ،اختر 
 الصدٌق الوفً .

ٌا ذا العلم .... ) منادى 
 مبنً على األلؾ ( 

 ٌا حكم  المبارة ،كن ٌقظا  

ٌا وطنٌا  ، إنك مثل صالح 
 لؽٌرك .

 ٌا ؼافال  تنبه .
 ٌا محسنٌن هلل 

 منادى مبنً على الضم 
 ى األلؾ منادى مبنً عل

 منادى مبنً على الواو 

 منادي منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
 مندى منصوب وعالمة نصبه الٌاء .

 مالحظة : عالمة البناء أو النصب حسب نوع االسم
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 حفُقً سز حمٍزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غيى ما سخجدي ٌُ أول ه اىىجاح َاىخأىق فً حٍاحل فأعىدما حبحث ع

 ًٌ إال بصمتسخنُن عيى ثقت مه أن مو ىحظت مه ىحظاث حٍاحل ما 

 .َاضحت مه أن َجُدك فً ٌذي اىحٍاة ىٍُ شًء رائع

 فأوج حميل اإلصزار

 اىثقت

 اىطمُح

 اىعزٌمت

 َاىقُة عيى مُاجٍت اىصعاب

 . فيُال ٌذا ميً ىما مان ىدٌل اىفضُه ىيبحث عه اىىجاح َاىخأىق َاىخمٍز
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 والكفاح بالهمةمعا  

 شراع فتحـت إالفما سرت سفٌنة  ٌوما 

 .البحار دون ضٌاع وسط أمواج تدالباعفسرت 

 معـــا  

 ةبعد خطو ةخطو لنصعد سلم النجاح

 ....قوٌه نربطها بقلوبنا بعزٌمة فلنصعده

 أهدافنا إلىكً نصل 

   (النجاح سلم)

 من أن تقع لصعوبة الثبات على أدراجه ارتجاؾبزواٌاه دون  تمسك
 

 ..د الوصل إلٌهأرا ما تحدى كل الصعوبات ونال بأخر سلم فمن أراد العلم

 علٌه قدمٌكٌضع

  وصل له بنجاح خطواته ألعلى سلم فمن طلب النجاح تنظر وال

 ومن بعده أول هدؾ لكوحققٌ بأول سلمقؾ إذا 

 بنفسك ثقتكترى ضع قدمٌك لما بعد السلم األول وس

 ... من تقود المرء هً الطٌبة فالثقة 

 

 ....قوٌه بإرادةمن ٌصعد علٌه  ٌنتظر النجاح سٌبقى سلم
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 البالؼـــة 
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 أوال : المحسنات البدٌعٌة :

 هً من الوسائل التً ٌستعٌن فٌها األدٌب إلظهار مشاعره وعواطفه وللتأثٌر فً المتلقً .

 لفظٌة ومعنوٌة .تنقسم إلى قسمٌن : 

 

 المحسنات البديعية اللفظية
 

 

 المحسنات البديعية المعنوية

) تشابه اللفظان فً النطق وٌختلفان .الجناس 0

 المعنى( .فً 
ٌقسم المجرمون ما لبثوا  الساعةمثال ) ٌوم تقوم 

 ( ساعةؼٌر 

 ) الكلمة وضدها (.الطباق 0

 ( رقودوهم أٌقاظا )وتحسبهم 

) توافق الفاصلتٌن على الحرؾ األخٌر  .السجع8

 من الجملة (
 . ه، صدق وعد هال إله وحد

 جملة ضد جملة (.المقابلة )8

 را (")فلٌضحكوا قلٌال ولٌبكوا كثٌ

.حسن التقسٌم )توازن بٌن جملتٌن فً عدد 3

أن ٌطلق المتكلم لفظا له معنٌان ، . التورٌة : 3 الكلمات (

أحدهما قرٌب ؼٌر مقصود ، واآلخر بعٌد وهو 

المقصود ، لكن المتكلم ٌوهم السامع بأن القرٌب 

 مع وجود قرٌنة للفظ القرٌب هو المقصود .

 

 أنـــواع الجناس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جناس تام

 ناقص جناس 

تطابق الكلمٌتٌن فً 

نوع الحروؾ وعددها 

 وحركاتها وترتٌبها ..

المؽرب صلٌت ) مثل: 

 ( بالمؽرب 

  أؼترؾمن بحر جودك 

 . أعترؾوببحر علمك 

  

لقًاللهم حسن   خ 

لقًكما حسنت   خ 

  

 عوراتنااللهم استر 

  روعاتناوآمن 

  

  المحالمن  الحالدوام 

  

 مضارع : نوع الحرؾ 
 ؾ والحر عدد:  مطرؾ 

  ترتٌب الحروؾ:  قلبال  الحركات:  محرؾ
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 ثانٌا : االستعارة :

 . مكنٌة وتصرٌحٌةتنقسم إال قسمٌن : و هً تشبٌه حذؾ أحد طرفٌه .

 

 االستعارة المكنٌة
 

 االستعارة التصرٌحٌة
 

 المشبه به وأتى بشًء من صفاته منه  ما حذؾ
 تراقص المطر (مثل )

شبه المطر بإنسان ٌرقص ،وحذؾ المشبه به وهو 
لوازمه وهو )تراقص (  بقى شًء من)اإلنسان (وأ
 تعارة مكنٌة  على سبٌل اس

 ما حذؾ منه المشبه وصرح بالمشبه به .
 ) جاء البحر فأثرى الملتقى بعلمه (مثل 

شبه العالم بالحبر وحذؾ المشبه وصرح 
 بالمشبه به على سبٌل استعارة تصرٌحٌة .

 

 : الكناٌة  :ثالثا 

 وتنقسم الكناٌة إلى ثالثة أقسام هً : أطلق وأريد بو الزم معناه ىو لفظ 

 كناٌة عن موصوؾ  كناٌة عن صفة 
 

 كناٌة عن نسبة 
 

 ٌذكر الموصوؾ وٌراد الصفة
 )فالن نقً الثوب (

 كناٌة عن صفة الطهارة
 

 ذكر الصفة وإرادة الموصوؾ
)وحملناه على ذات ألواح 

 ودسر(
كناٌة عن موصوؾ وهً 

 )السفٌنة(

 عن  إثبات الصفة للموصوؾ
 لشًء شدٌد اطرٌق إثباته

 الصلة به
 ()المجد بٌن ثوبٌه

 :  التشبٌه:  رابعا

 ٌتكون من المشبه والمشبه به . التشبٌه البلٌػ 
 ما حذؾ منه األداة ووجه الشبه .

 الملوك كواكب . –علً أسد 

 ٌشتمل على جمٌع األركان )مشبه ، المشبه به ، األداة ، وجه الشبه ( التشبٌه التام 
 حاد النظر كالصقر . باسم

 وصؾ حالة أو هٌئة بحالة أو هٌئة أخرى ) صورة بصورة مع أداة ( التشبٌه التمثٌلً 
قال تعالى : " مثل الذٌن ٌنفقون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت 

 سبع سنابل " 

ون هو التشبٌه الذي ٌصؾ حالة دون ذكر أداة التشبٌه ) صورة بصورة بد التشبٌه الضمنً 
 أداة (

 قال الشاعر: ) من ٌهن ٌسهل الهوان علٌه   ما لجرح بمٌت إٌالم (
 

 

 


