
 

سووة ا كهف وو  لوور كهسووة  كهلفإووى  ةسووو  بووت   لووح سووة   ووت      كهبلووت        

 لوو,ه     فوو,(    ةفا وو,   ووتي   ل إووت هةسوو ا كهسووة   كهة, بووى  ك الوو,,  كهف وو   سوو  

 ة قتإسه  ةك ع  ك  هه  ,هلظلى ةكهف  إ,ء  ةكه الل ةكهفل,ل.

  ضوولر  قووتإ, ك اوو ك   هوو  كهلنوو فإر  فوو ك  كعفلوو,ل  هإاوو    ةإ نوو   ةإاوو        

ى فوو كهبإو,ا  ت ية كهالاوى  هإل(وإ , ف  وى كه ة و(وهةكه إر ق,هة ك  و  ه ةهوتك ةهوإح ك

وو, فلوول كهوو ا إ ضوولر كه نوو    هوو  كهلووآللاإر فووو كهووتك  ك  وو ا يا  كه اووى  كهووتاإ,  ةيل 

 ةالإل ,.
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ 

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 .١١ – ١الضحى:  چڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   

بعددا اطاعددلو الددثح  يايددو اكددلق لث لميددو  ددلم الاًددومث  ا  احادداان  ومدد  وبدد  ث   ددى  طدد   

و حطدددل  ااف دددو فطزلدددآل اتكدددلآل فددد  ىدددثود الضدددحى ل لطدددا اامل كددد  ثكم اددد     عدددللى ب اىددد

 ثلكؤما اى اواو الثح  ثكمث  لمم طص لاىو اطهل:

م ثفددد   لددد   لطددد  ااب دددااا بللاىدددق لم الاىدددق بدددنك ك   لكا دددك   ادددل الضدددحى ثال كددد -١

 .اعطثم كبعث ااا  ثااعا طل  ف      الطب  ص ى     ك  ثى ق

, إ   مددددددددو چ گ, ک, ڑ, چ, ڌ چالدددددددد مو ثالحدددددددد   فدددددددد   ثلدددددددد :  -2

اددد( اللعدددم  الالعدددثم بددد  (المدددل ل اددد( اللعدددم (ثاول, يدددقا حددد   الالعدددثم بددد  (المدددل ل

صددد و ااعث دددو,  دددلم  دددا  فدددد ا  لددد  كدددام   دددى ل ا  طدددل   (  دددىل ثااصدددم  دددا  ثلدددث

لمطدد  حدد   الالعددثم بدد  لطلدد  ااطاعددلو ثال بل ددا بددك  البددلوم  ددز ث ددم ثالطبدد  احاددا 

صدد ى     كدد  ثىدد ق, ثلكيبددآل ا ا  لدد  لاددوي ا  كددلام ثلددكت اطاعددلو, ث ددا كدد    حدد   

 ث ث لاو ًم   لم    طلى  اللثاصم. الالعثم لاوا لد الللص و

 چو الصدددبو ثالث دددا فددد   ثلددد   عدددللى: كادددو ىدددكل  اتكدددو بيايدددو اواحدددم ا ثلدددى اوح ددد -3

. ثاليلطكدددددددددددددددو اوح دددددددددددددددو چ  ڈ ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  : ( عددددددللى فدددددد   ثلدددددد  ال دددددد مكو

ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ   چ فددددد   ثلددددد :  , ثاليلليدددددو اوح دددددو الثصدددددكوچ گ  گ  گ

 .چڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   

 



 العصر الجاهلً: امرؤ القٌس.

 على ٌقوم الشعر ألن النثر من انتشارا   وأكثر أسبق الجاهلً العصر فً الشعر ٌُعد

 من وجودا   أسبق والخٌال والمنطق التفكٌر علً فٌقوم النثر أما والعاطفة الخٌال

 .الحفظ على العالٌة وقدرتهم العرب بٌن األمٌة النتشار ونسبة.] والمنطق التفكٌر

 فال الجاهلٌة؛ فً منظم تدوٌن وجود لعدم بدقة، العربً الشعر بداٌة معرفة ٌمكن وال

 كان وصلنا الذي الشعر ولكن. ونصف بقرن اإلسالم قبل إال عربٌا   شعرا   نعرف

 للشعر كانت. سابقة محاوالت وجود على ٌدل ما وأسلوبٌا، لغوٌا ناضجا شعرا  

 بأحسابها، واإلشادة القبائل أمجاد نشر فً بارزا   الشعر دور وكان عظٌمة، منزلة

 .مفاخرها لألجٌال وٌسجل

 [عدل]الجاهلً الشعر أغراض

 والفخر والعفاف والوفاء والصدق والكرم بالشجاعة الفخر شمال والحماسة الفخر

 نوع فٌها بقصائد قبائلهم مدح فً ٌتجارون الشعراء كان فقد .بالقبٌلة والفخر بالنفس

 القبٌلة أفراد تشجٌع عن المتحدث الشعر هً( الجاهلٌة فً) الحماسة أما. المبالغة من

 مـن ٌحدث وما الجزٌرة، أرض على القبلً الصراع حقٌقة ٌمثل وهو العدو، لقتال

والوصف والرثاء، وكان  القبائل، وكان من أغراضه الغزل والهجاء، تلك بٌن وقائع

شى، وامرؤ القٌس، وعبٌد بن من أبرز شعراء هذا العصر )النابغة الذبٌانً، واألع

 األبرص(.

 وٌلقب الحارث، وأبً وهب بأبً ٌكنى الحارث بن حجر بن ُحندج هو القٌس امرؤ

 الرجل ومعناه القٌس امرؤ هو به عرف لقب وأشهر الضلٌل والملك القروح بذي

 أي'" كندة قبٌلة"' من أسد بنً فً ولد. الجاهلٌة أصنام من صنم هو والقٌس الشدٌد

. والنعٌم والفصاحة البراعة عوامل له هٌأت التً الٌمن، شرق'" حضرموت'" فً

 .الجاهلً العصر شعراء وأعظم العرب شعراء رأس القٌس امرؤ ٌعدّ 

 

ًّ      ُسدولَهُ  أَْرَخى الَبْحرِ  َكَموجِ  ولٌَل   بَتلً الهُُمومِ  بأَْنواعِ  َعل ٌَ  ل

ى لّما لَهُ  َفقُْلتُ   بَكْلَكلِ  وَناءَ  أَْعجازا   َوأَْرَدفَ            بُِصْلبِهِ  َتَمطَّ

ٌُّها أَال ،    اْنَجلِ  أال الّطوٌلُ  اللٌّلُ  أَ  بِأَْمَثلِ  ِمْنكَ  اإلْصَباحُ  وما بُصْبح 

ل   ِمنْ  لَكَ  َفٌا ٌْ ْذُبلِ  ُشّدتْ  الَفْتلِ  ُمَغارِ  بُِكل            ُنُجوَمهُ  َكأَنَّ  لَ ٌَ  بِ



ا كأن ٌّ مّ  إلى ّكّتان بأمراس      َمصامها فً علّقت الثر  جنَدلِ  ص 

 من القصٌدة تتنقل لذلك الشاعر بها مر حوادث لعدة عرضا القصٌدة تتضمن

 مثل مواضٌع عدة لتشمل الوصف، إلى الغزل هو الذي للقصٌدة األساسً الغرض

 الصٌد ورحلة واللٌل الفرس ووصف القصصً والغزل األطالل على الوقوف

 . كله ذلك فً ومغامراته

              



 

 .زهٌر بن كعب العصر العباسً: الشاعر

صلى هللا علٌه وسلم والخلفاء الراشدٌن  بٌن حكم الرسول ٌعرف هذا العصر ما     

صدر االسالم(, وأدب تلك الحقبة هو ادب صدر االسالم  والعصر األموي )عصر

, وقد كان الشعر هو المسٌطر على الحٌاة الثقافٌة فً الجزٌرة بقسمٌه الشعر والنثر

العربٌة قبل االسالم فهو السجل الذي ٌعد دٌوان حٌاة القبٌلة أو العشٌرة تحفظ فٌه 

ٌفخر بقبٌلته وٌدافع عنها وٌرفع من شأنها, وٌهجو  , فالشاعرأنسابها وبطوالتها

 القبائل األخرى وٌقلل من شأنها.

لم ثمَّ ظهر االسالم وانتشر فً الجزٌرة العربٌة, فاصطدم العرب برسالة جدٌدة     

ٌألفوها من قبل, وبكتاب بلٌغ معجز لم ٌستطٌعوا مجاراته. فخرست األلسنة 

حاول هؤالء   والشعراء, وبعد دخول الشعراء االسالم وتراجعت مكانة الشعر

, إال أنهم قد تسربلوا بعباءة الجاهلٌة, فخرج ٌشعرا الشعراء محاكاة الدٌن االسالم

معانً االسالمٌة والمرادفات, ومن الشعر فً معظمه جاهلٌا بناًء, وإن استمد ال

 شعراء هذا العصر)حسان بن ثابت, الحطٌئة, كعب بن زهٌر(.

  

ب, بأبً ولُقّب المزنً, سلمى أبً بن زهٌر بن كعب  الشعراء من هو الُمضرَّ

 صدر وعصر الجاهلً, العصر: هما مختلفٌن عصرٌن فً عاش أي المخضرمٌن؛

 وابنه سلمى, أبً بن زهٌر هو والده إنّ  إذ الشعر؛ فً الناس أعرق من كان. اإلسالم

 .الشعراء من وكلّهم العّوام وحفٌده ُجبٌر, وأخوه ُعقبة,

 (البردة) قصٌدة

ومَ  َفَقلبً ُسعادُ  باَنت ٌَ م                 َمتبولُ  ال ٌَّ  َمكبولُ  ٌُفدَ  لَم إِثَرها ُمَت

د                  بِهِ  ٌُسَتضاءُ  لَنور   الَرسولَ  إِنَّ   َمسلولُ  هللَاِ  ُسٌوفِ  ِمن ُمَهنَّ

ةَ  بَِبطنِ             قائِلُهُم قالَ  قَُرٌش   ِمن ُعصَبة   فً  زولوا أََسلَموا لَّما َمكَّ

 َمعازٌلُ  مٌل   َوال اللِقاءِ  ِعندَ             ُكُشف   َوال أَنكاس   َفمازالَ  َزالوا

 َسرابٌلُ  الَهٌجا فً داُودَ  َنسجِ  ِمن            لَبوُسهُمُ  أَبطال   الَعرانٌنِ  ُشم  

 

 



 العصر األمــــوي: الشاعر الفرزدق

 إلى   باإلضافةبسماته الخاصة كاإلٌجاز, وقوة التعبٌر, العصر األموي  ٌمتاز

  بصماتهم البارزة فً مٌادٌنشعراء لهم  فكان هناك  ,والمدٌح انتشار أشعار الفخر

) الفرزدق, وجرٌر, وبشار بن برد, والمقنع الكندي, وقٌس  مثل االسالمً الشعر 

  .بن الملوح(

فً االمام زٌن العابدٌن علً بن  قصٌدته  الذي قال  الفرزدقالشاعر ٌعد         

علٌه, وللقصٌدة قصة معروفة  وسالمه هللا رضوان الحسٌن الملقب باإلمام السجاد

الحج, ونحن  الحرام ألداء فرٌضة  بٌت هللا  مجٌئ هشام بن عبد الملك على تبدأ ب

الطواف حول ٌكون ب رم الشرٌففً الحللحج, أو العمرة نعرف أن الركن األول 

استطاع, أو مس الحجر إن  ٌبدأ باستالم الحجر األسود أي تقبٌله إن الذي  الكعبة,

بعٌد, وحٌنما أراد هشام  باإلشارة إلٌه من   استطاع, فإن لم ٌقدر على ذلك ٌكتفً

 ومعه جماعة منلس الناس فج  ذلك وصعب بسبب زحام هستالم الحجر شق علٌا

زٌن  , حتى أقبلفً الطواف  الزحام ر وأخذ ٌنتظر خفة مقابل الحج  أعٌان الشام

ثم بدأ بالطواف, فتعجب  استلم الحجرالناس و  الحسٌن فانشق له العابدٌن علً بن

وسئل هشام عن هذا  أمامه واستلم الحجرفتح الناس المجال انالبعض عن هذا الذي 

أهل الشام  معرفة فأنكر ذلك وقال ال أعرفه حتى ال ٌعرفهالرجل الذي ٌعرفه حق ال

مع هشام  م  الشاعر الفرزدق الذي  قد   , فأثار ذلك حفٌظة حٌدا  و فٌذهبوا إلٌه وٌبقى 

 بن عبد الملك فقام وأخذ ٌقول:

  وام  د  ق    البه  ط   إذا  ن  ٌا  ب   ندي ع                  م  ر  والك   ود  ل  الج  ح   ن  ٌ  ائلً أ  ا س  ٌ         

 م  ر  والح    ل  والح    فه  عر  ٌ   ٌت  الب  و                  ه  ت  أ  ط  و   طحاء  الب   ف  ر  ع  ا الذي ت  ذ  ه         

ً  ذا الت  ه                   م  ه  ل  ك     هللا   اد  ب  ع   ر  ٌ  خ   ن  ب   ا اذ  ه           ً  الن    ق  العلم   اهر  الط    ق

ً  ص                   ده  ال  و   ار  ت  خ  الم   د  أحم     ا الذيذ  ه           لم  الق  ي ر  ج   اً م  ه  إل   ه  ٌل  ع   ل

 م  د  الق   ً ط  و   ا م    ه  ن  م    لثم  ٌ  ر  خ  ل                  ه  م  ث  ل  ٌ   اء  ج   د  ق   ن  م   كن  الر   م  ل  ع  ٌ   و  ل         

 

 حلٌل:والت   رحالش  

ا   ائلً ٌ  ن   س   ٌ ل   أ  ود   ح  م   الج  ر  ندي                والك  ٌا ن    ع  البه     إذا  ب  م وا  ط  د    ق 

ذ    ف    لذي اه  ر  ع  طحاء   ت  ه   الب  أ ت  ط  ٌت                  و  الب  فه   و  عر  م   والح ل   ٌ  ر    أراد  والح 



ف أو ٌذكر هشام بن عبد الملك أن  هذا الرجل الف            ٌ عر  لٌس نكرة فهو  رزدق 

جعل ف الذي هو بٌت هللا,مكة والحرم الحل وٌعنً به مواقع فً أطراف  معروف فً

االرض,  فٌها جعل باستعارة مكنٌة   فنٌة صورة البالغً الجانبفً تمثل  القصٌدة 

بحلها  أرض مكة  أن   كرة, بمعنىوذا  ذات معرفة بشر والحرم, والكعبة على هٌئة 

, (وطأته   البطحاء   تعرف  : )إلٌه بقوله تعرفه لكثرة تردده علٌها وهو ما أشاروحرمها 

 علً السجاد علٌها.تردد لكثرة أرض مكة  وٌعنً بها

 

 

اهر  العلم   ً  الط  ق ً  الن  ق ذا الت  م                      ه  ل ه  اد  هللا   ك  ب  ر  ع   ٌ ن  خ  ا اب  ذ   ه 

  ً ل ال ده                   ص  ار  و  ت  خ  د  الم  ا الذي أحم  ذ  ي الق لم  ه  ر  ا ج  ً م  ل ٌه  إل ه   ع 

 

االشارة  من الجوانب اللغوٌة التً استعملها الفرزدق فً قصٌدته تكرار اسم       

االمام   أن   البعٌد, لبٌان سماء تدل على للداللة على أ )هذا( الذي ٌدل على القرٌب 

و أ كأنه أراد االشارة إلى جهل هشام , ولدٌهم , ومعروف الناس السجاد قرٌب من 

ف هذا الرجل الذي هو بن خٌر عباد هللا   ألن؛ م كله تعمده الجهل بدلٌل أنه لم ٌعر 

نسبه مرتبط برسول هللا, ومن آل بٌته الكرام أهل التقى والنقاء والصفاء المعروفٌن 

صفاته  ذكر حٌنما وهو بذلك ٌوجه طعنة إلى هشام ,الناسلم الذي ٌعرفه كمعرفة الع  

أهل   الذي ٌثبت أن زٌن العابدٌن من نسبه, وعلو قامته   الشخصٌة المتمثلة بطهارة

 التقوى, وهو ٌفتخر بنسبه المتصل بالرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم.

 

م          ً  الق د  ط  ا  و  ه   م  ن  لثم   م   ٌ ر   ه                ل خ  ث م  ل   ٌ اء   ن  ق د  ج  كن  م  ل م  الر  ع   ٌ  ل و  

 

ٌكاد ٌمسك ٌده من شدة حبه, وهو بذلك ٌرسم صورة  بمعنى أن الحجر االسود     

 نما جعل الحجر ٌمتلك عاطفة وشعورا  كبٌرا  بالمودة والسعادة.بالغٌة حٌ



 .العصر األدبي العباسي / الشاعر المتنبي

يتسمممممص العصمممممر العباسمممممي بالنلفممممم  الوراايممممم   ال  ريممممم    ت ممممم ر ال ر ممممم       

العلميمممم   سه  سمممملص الت مممم ر ال  ممممرد  الورممممااي اممممي راممممد الشممممعرا  بمعمممما   ديممممد  

مممممم  ال ممممم ارا  العلميممممم    ت مممممتا  ه مممممانلص بصممممم ر  تشمممممبيلا  ب  يممممم  مسمممممترا 

 الوراايممممم   اشمممممعرا   مممممب عصمممممر يتممممماور   ببي مممممتلص  يسمممممتر   منلممممما معمممممانيلص 

  خيلمممتلص  ا مممما  انممم  الصممم را  مومممار خيممماب الشممماعر ال ممما لي   انممم  معانيممم  

اممممي   لبلمممما معمممما   سممممي    صممممب   ال فممممار    الوراامممم  موممممار خيمممماب الشمممماعر 

لسممم ي    الت ممم ر ال فمممارد العباسمممي  اشممماع  امممي شمممعر ص المعممماني العرليممم   ال 

المممهد  سمممملص اممممي نلفمممم  امممم  ال صممما   النلفمممم  ا  تصممممادي   ال يمممما  المترامممم  

التمممي عاشممملا الخل ممما  اممم اد  ع ايممما ص للشمممعرا    ا د مممر شمممعر الممممديا    ممما  

 م   بر  شعرا   ها العصر )المتنبي   الب ترد    ب  تماص(.

ا بمممالمتنبي امممي ال  اممم   لمممد الشممماعر  بممم  ال يمممح ا ممممد بممم  ال سمممي  المعمممر       

 نشمممما ايلمممما    ممممد  نشممممد  صمممميدت   ينممممما دار  معر مممم  تاريخيمممم   بيممممر  بممممي  

المسمممملمي  بريمممماد  سمممميا الد لمممم  ال مممممداني  الممممر ص علمممم  مشممممارا  لعمممم  ال ممممد  

 التي  ان  خافع  للر ص    د  اب ايلا:

 لِ راِص  الَم ارصُ َعلَ  َ ْدِر  َْ ِب الَعْ ِص َتاتي الَع ا ُِص       َتاتي َعل   َ ْدِر ا

غيِر ِصغاُر ا      َتصُغُر اي َعيِ  الَعظيِص الَعظا ُص    َتعُظُص اي َعيِ  الصَّ

ُ       َ َ د َع  ْ  َعنُ  ال ي ُش الخفاِرصُ   ُي لُّا سيُا الدَّ لَِ   ال يَش َ مَّ

راِ صُ   َ ي لًُح عنَد النَّاِس ما عنَد ن سِ         هلَك ما    َتدعيِ    الفَّ

يِر ُعْمراً ِس َ ُ         نس ُر الَ      داُولا   الَرشاِعصُ   ُي دد   تصُّ  ال َّ

 

 

 

 

 

 



 الشرح والتحليل:

 َعلَ  َ ْدِر  َْ ِب الَعْ ِص َتاتي الَع ا ُِص       َتاتي َعل   َ ْدِر الِ راِص  الَم ارصُ 

غيِر ِصغاُر ا      َتصُغُر اي َعي ِ   الَعظيِص الَعظا صُ   َتعُظُص اي َعيِ  الصَّ

 

يبممممد  المتنبممممي  صمممميدت  بمردممممم    يمممم  يشمممم ه ايلمممما اللمممممص  يرمممم د العمممم ا ص       

 يملممممد  سممممترباب األميممممر المظ ممممر باسممممل ح ال خاممممم  اممممي التعبيممممر يتناسممممح ممممم  

صمممما ح ا نتصممممارا  التاريخيمممم    الشمممملر  ال بيممممر  بممممي  ا مصممممار  البلممممدا   

ممم  امممي  مممها العممم تممم    يبمممي    َّ ل مممب انسممما   مَّ الص     َّ العممم ا ص تممماتي علممم   مممدر  مَّ

 ممم   مما  ها عمم ص  بيممر  تتمم  العمم ا ص  بيممر   ع ممم     ممهلك ال مماب ممم  الم ممارص  

الممي تمماتي ب  ممص  ممرص اينسمما  صممغيراً  ص  بيممراً   هلممك  يعبممر عمم    ممم  را عمم  

 اي البي  ا  ب م   صيدت .

 مممم ا وانيممم  اي يمممد ا يعممم   امممي البيممم  الوممماني   متممم  امممي البيممم  األ ب  ب       

 فمممم  اً  تا يممممداً    ممممي  ّ  الصممممغير يممممر  ا شمممميا  الصممممغير  علمممم  صممممغر ا 

 بيمممر   عظيمممم    صممما ح األعمممماب ال بيممممر   العظيمممم  يمممر  العظممما ص صممممغاراً 

  ت  سها  ان   بير   هه العظا ص.

 

ُ       َ َ د َع  ْ  َعنُ  ال ي ُش الخفارِ   صُ ُي لُّا سيُا الدَّ لَِ   ال يَش َ مَّ

راِ صُ   َ ي لًُح عنَد النَّاِس ما عنَد ن سِ         هلَك ما    َتدعيِ    الفَّ

 

يبمممد  شممماعرنا المتنبمممي بممممد, سممميا الد لممم   ايصممم ر لنممما اللمممم  العاليممم  التمممي      

اسمممت ام بم  بلممما    يجسممممس ال ممميش   يممممنظص  مممم ره بم مممرده   انمممم   مممم  ب ممممد 

تممم   هاتلممما     َّ سممميا الد لممم  ي لمممح مممم   يشممم     ممم   ع يمممم  مومممب  مَّ يمتلمممك  مَّ

مم   التممي  شممار سليلمما المتنبممي اممي م لمم   صمميدت     نمم  لل مميش  ْ  يمتلممك  ممهه اللمَّ

   د ع    ال ي ش ال بار   ْ  تمتلك  مَّ  سيا الد ل   ع يمت .

ومممصَّ يشمممير المتنبمممي سلممم    َّ سممميا الد لممم  ي لمممح مممم  النممماس  ْ  ي ممم   مممما        

ع   الع ممما  ن مممس مممما عنمممد سممميا الد لممم     مممها مممما عنمممد ص مممم  الخيمممر  الشممم ا

 يصعح  ْ  تتموب ب  األس د.



يِر ُعْمراً ِس َ ُ         نس ُر الَ      داُولا   الَرشاِعصُ   ُي دد   تصُّ  ال َّ

 

يصمممم ر المتنبممممي   َّ النسمممم ر ال بيممممر  المسممممن  ت ممممدد سمممم ,  يمممم ش سمممميا      

الد لممم    انلممما ترممم ب لممم : ن مممديك بان سمممنا ألنمممكد  امممر  علينممما تعمممح الصممميد امممي 

 لمممح الرمممم     تر مممم  لنمممما  عاممممماً  ايمممراً ممممم   ومممم  الرتلمممم   ايصمممم ر سممممي ا 

  ر ممماب سممميا الد لممم  تغنيلممما عممم  مخالبلممما التمممي خلرممم  للصممميد   امممي ال ريرممم   ممم

 بهلك يصب بمد, سيا الد ل  سل  مراصا  را  يمتد مداه سل  ال ير  البشر.

 



 الجملة اإلسمية, والجملة الفعلية:

كةةةمسجملةةةإلسمم كةةةأسمةةة سمدمةةةالسس ادةةة سمدةةةالسسد  ةةةة سالم  ةةة  سهةةة سالجملةةةإلسايةةةةم إل س

,سهةةة سالادةةة س مدعةةةسساةةةة س اةةة  سمحمةةة ال  س,سنحةةة  سلسالُةةةالود ,سالدةةة الد سممةمحةةةإلد ا زهةةة  د

ف,س  لجملةةةإلسايةةةةم إلسدح جةةةإلسرلةةةيسمدةةةالسس ادةةة س  س  جةةةالسجملةةةإلساةةةةم إلسدةةة س قةةة  , 

سمدمالسس اد .

 مكونات الجملة اإلسمية:

ةةمسم  ةة  سالجملةةإلسالممحةةال س نةةسس هةة ساةةة س -1 المدمةةالس سهةة ساةةة سم  ةة  س مع 

 .مع  إلس ةميسلالمةنالسرل سف,س  ال  سح لسسالك  

 هةةة سالةةة بس ةةةم سدةةةسسالحةةةال  س ةةة سم  ةةة  سالجملةةةإلسس س ادةةة سدةةةسسسالادةةة  س -2

إل,س  حممةةةةمسس س نةةةسس ةةةةميسلالمةةةةنالف,س هةةة سالةةةة بس ةةةم سدةةةسسمعنةةةيسالجملةةة

   ك  

,سسمجمهالة ,سالج شدسسنح  سلالط لدإلدسمة ال,سساد سس-سس سق ال  ف.منمُ    محمال 

  لحال أةةةةإلدسسف,نحةةةة  سلسالحال أةةةةإلدسسزه  هةةةة سممةمحةةةةإل سجملةةةةإلساةةةةةم إل,سادةةةة سسس-سأ

فسادةةةة سجملةةةةإلسسزه  هةةةة سممةمحةةةةإل سسم  ةةةة  سد ل ةةةةمإل,س الجملةةةةإلسلسمدمةةةةالس

ف معلةةةةسسق لةةةةس سساةةةةةم إل, سُةةةة مسس ةةةة أ  سمدمةةةةالسسسلالعُةةةةة  د   لعُةةةةة  د

فم    سد ل مإلس الجملإلسلُ  اد سجملإلساةم إل.س مسس  أ 

س   ةةةع سس  الهةةة  سسجملةةةإلس عل ةةةإل,ادةةة سسس-ست ,س  ل الةةةالاتسفنحةةة  سلسال الةةةالاتد

سا  الهةةةة  س الجملةةةةإلسل,سد ل ةةةةمإلسمدمةةةةالسسم  ةةةة   ادةةةة سجملةةةةإلسسف    ةةةةع  

 لعمةةة مسمدمةةةالسسم  ةةة  ,س سالعمةةة مس مأنةةة  س ملهةةة ف معلةةةسسق لةةةس سل عل ةةةإل,س

   مأن  س مله ساد سجملإلس عل إل.

  لعُةةةة  سمدمةةةالسسس,ف ةةة وسالشةةةج ةس سلالعُةةةة  دسشةةةدسسجملةةةإل,سنحةةة ادةةة سسس-س 

,سادةةةة سشةةةةدسسجملةةةةإلس ةةةة  سمكةةةة  س ةةةة وسالشةةةةج ةفم  ةةةة  ,س جملةةةةإلسل

س ةةة سالُةةة  معلةةةسسق لةةةس سل   لط لةةةأسمدمةةةالسسم  ةةة  س ق لةةةسس س,سفالط لةةةأد

سالحةةةةمدسادةةة سشةةةدسسجملةةةإلسجةةة  س مجةةة   ,س معلةةةسسق لةةةس سلس ةةة سالُةةة فل

ف فالحةةةةمدسمدمةةةالسسم  ةةة  سد ل ةةةمإلسمةةةة     ةةة  سس,س شةةةدسسالجملةةةإلسلمةةةة   

 سسس.زم  سمنُ أسد لةمحإلس  سمحمس  عساد 

س

س

س



الجملةةةةإلسالةعل ةةةةإل سهةةةة سالجملةةةةإلسالمةةةة سمدةةةةالسسد لةعةةةةمسةةةةة ا سكةةةة  س   لةةةةسسمعل مةةةة  سس س

,سجةة   س سالدةةة ود ال جةةةمد,سسمجهةة   ,س هةةة سجملةةإلسم كدةةةإلسمةة س عةةةمس    ةةم,سنحةةة  سلمةةع 

أط س.العلجدسس ة 

 أركان الجملة الفعلية:

الةعةةةم س هةةة سلةةةة س ةةةالمدس لةةةيسحةةةال س لةةةسسزمةةة سلمةةة  ,سم ةةة   ,سسمةةة ف,سس -1

  ه س حم جسرليس   م,س مةع مسدس.

الة  ةةةةم س ةةةةالمس لةةةةيسمةةةة سقةةةة  سد حةةةةالا سالةعةةةةمسس سالحةةةةال س حكمةةةةسسال  ةةةةعسس -2

 .الائم  س

 المةع مسدس س ه ساة سمنُ أس أعس ل سس عمسالة  م. -3

سا معلإل 

 ف.المة حإل سسال لالدسسالةعمسالم   س  ك  سمدن   س ليسالةمح,سنح  سلسكم س -1

 ف.الك ة سسز ال سسالةعمسالم    س  ك  سم      ,سنح  سل   أدس -2

 نح  سلاكمْأسالال ,ف.س عمساألم س  ك  سمدن   س -3

 

 الفرق بين االسم والفعل:

ا ةةة  سهةة سكةةمسلةةة س ةةالمس لةةيسشةة  س ةةال قسدةة لح ا,سس سالعأةةم,س هةةة س سس -1

 ةةةةالمس لةةةةيسحةةةةال س زمةةةة سمعةةةة  ,س ا ةةةةةم  سماةةةةم سدةةةة لج س  أةةةة مساةةةةة س

 ج   ,س  س أ مساة سمجز  .م

الةعةةم س هةة سكةةمسلةةة س ةةالمس لةةيسحةةال  سشةة  س لةةسسزمةة سمعةة  ,س ا  عةة مس -2

 مام سد لجز س  أ مس عمسمجز  س  س أ مس عمسمج   .

س

 الفرق بين الجملة االسمية والجملة الفعلية:

 الجملإلسا ةم إلسمك  سدح جإلسرليسمدمالسس اد ,س مدالسسد  ة .س -1

 الجملإلسالةعل إلسمك  سدح جإلسرليس عمس    م,س مدالسسد لةعم.س -2

س

س

س



 

 ) كان وأخواتها, إنَّ وأخواتها(:النواسخ: 

مةةةالامسالن اةةةةاس لةةةيسالجملةةةإلسا ةةةةم إل,س ر اسالاةةةمس ل هةةة سحةةة  سن ةةةةاس  نهةةة سسسسسس

ف,س  لمدمةةةالسسمدأةةةيسجملةةةإلساةةةةم إلس نعنةةة سدهةةة سالمدمةةةالسس الادةةة  سمةةة     ,سنحةةة  سلا لةةةال 

فسم  ةةةةة  سد ل ةةةةةمإلس ةةةةة    سالجملةةةةةإلسا ةةةةةةم إلسلاد لمةةةةة    سم  ةةةةة  سد ل ةةةةةمإل,س ا

فسمحمةةةمسمعنةةةيسا ادةةة  س ةةة سمةةة  سا لةةةالسدةةةال  سمحال ةةةالسللةةةزم سس سمةةة      سلا لةةةال 

ةةةالام لكةةة  فس مكةةة  سس ل هةةة سسحةةةالسحةةة   سالن اةةةةاسمعةةةمسالم ك ةةةال,س ر اسس النةةة سسْ سند

سا لةةةال س سفساةةةة سكةةة  سسالجملةةإلسلسكةةة    م   ةة  ف,س هةةة سنةةةةاتساي ةةة اأس  ُةةدحسلا لةةةال 

 ل ةةةةمإل,س الاد لم   ةةةة  فسمنُةةةة أسد لةمحةةةةإل,س كةةةة لقسنةةةةةاتسالمعنةةةةيسم  ةةةة  سد

حةةةالال,س ا اسسالالنةةة سزمةةة سمةةة  سا لةةةالسرلةةةيسالم  ةةة سدعةةةالسس سكةةة  س  ةةة سمر سمحةةة مس

فسس سسحةةةةالسس ف,س هنةةةة سندةةةةةاسا  ةةةة اأسلر   سا لةةةةالا سمةةةة     ا امهةةةة س لةةةةيسجملةةةةإلسلر  

ف سمنُةةةةةة أسد لةمحةةةةةةإل,س الادةةةةةة سلمةةةةةة     م  ةةةةةة  سس  ُةةةةةةدحسلا لةةةةةةالا فساةةةةةةة سر  

 نةةةةةاسالمعنةةةةيس  كةةةةالسمحأ ةةةةوسمةةةة  سا لةةةةال,س اا ةةةة ا سر اسالاةةةةمس لةةةةيسد ل ةةةةمإل,س

سالجملإلسا ةم إلسح  سن ةاس  نه سمدأيسجملإلساةم إل.

 كان وأخواتها, أو األفعال الناقصة: أوالٌ:

دم    هةةةةة ,سسبس سمةةةةةم سالة ئةةةةةالةسدهةةةةة سةةةةةةم تسن قُةةةةةإلسألنهةةةةة  س سمكمةةةةةة س

ُةة أ,س هةة س ةة سالل ةةإلس الم  ةة  سدعةةاله سدةةمسمحمةة جسمةةعسالم  ةة  سرلةةيسمن

الع د ةةإلسس عةةة مسن ةةةةاإلسمةةةالامس لةةةيسالجملةةإلسا ةةةةم إلس م  ةةةعسالمدمةةةالسس  ةةةةميس

ساةمه ,س منُأسالاد س  ةميساد ه .

س

س

س

 أقسام كان وأخواتها:

 المأُةةةة السدكلمةةةةإلسم مةةةةإلسالمُةةةة  ساأل عةةةة مسسأفعااااال تامااااة التصاااار ,س -1

المةةة س ةةة م سمنهةةة سالم  ةةة ,س الم ةةة   ,س األمةةة ,س مة ةةةالسهةةة  ساأل عةةة مس

  ك لُد حس المة  س ه د قتسماُ  سسالحال 

ةةةةس- كةةةة  س-كةةةة   سس-سس لسس ةةةة التسامُةةةة  سا ةةةةة سدةةةة لاد س ةةةة سالةةةةزم سس, كد

 هللادس ة  ا ف.س,سنح  سلك   سالم   سس سالح مسس سا ةمأد مف

س ةةةةة التسحةةةةةال  سالادةةةةة س ةةةةة س قةةةةةتسسس,سُةةةةةدحس-ُةةةةةدح دسس-سُةةةةةدح سسس-سأ

سنش ط  ف.سالُد ح سالع ممد  ,سنح  سلسُدح 



س قةةةةةتس ةةةةة سالادةةةةة سحةةةةةال  سس ةةةةة التس ةةةةةح,سلس- ةةةةةح  دسس-ا ةةةةحيسس-ست

ف.فل حيا سُ   إل  س,سنح  سلس حتسالةم  د

المةةةة  ف,سس قةةةتس ةةة سالادةةة سحةةةال  سس ةةة التلسمةةة,,سس- دمةةةة س-امةةةةيسس-س 

ف.سنح  سلسمةتسالش ا  دس  مزالحمإل 

ةةسس-سج سالل ةةمف,سنحةةة  س قةةةتس ةة سالادةة سحةةةال  سس ةة التلدةةةت,سس- د ةةتس- ت سد 

سد ك   س سالطةمد  ف.لد  ت 

ةةسس-سح النهةة  ف,سنحةة  سس قةةتس ةة سالادةة سحةةال  سس ةة التل ةةم,سس-   ةةمس-م س  

سن  ا ف. سالعل د  ل م 

ةةةة   سسس-سخ سسس ةةةة التلُةةةة ,سس- ُةةةة  س-ُ  سالمةةةة  د المحةةةة مف,سنحةةةة  سلُةةةة   

 علج  ف.

س

المأُةةة السد أل عةةة مسن قُةةةإلسالمُةةة  سهةةة سسأفعاااال ناقصاااة التصااار ,س -2

  س  م سمنه سر سالم   س الم    ,س ه  األ ع مسالم س

سس س د حدسس-م سد ح سس-سس سق ئم  فلمة السا ةمم ا ف,سنح  سلم سد ح   الحود

,سلس-مةةة سانةةةةق سسس-سأ سال جةةةمدس س نةةةةقد مة ةةةالسا ةةةةمم ا ف,سنحةةة  سلمةةة سانةةةةق 

 ن الم  ف.

س س ةةةةةزامدسلمة ةةةةةالسا ةةةةةةمم ا فس-مةةةةة سزام سسس-ست سالمطةةةةة د ,سنحةةةةة  سلمةةةةة زام 

 ف.ن ز  س

مم ا ف,سنحةةةة  سلمةةةة ستسمةمةةةة اسمةةةة ك س س ةمةةةة سلمة ةةةةالسا ةةةةةس-مةةةة س مةةةة سس-س 

   ة ف

سُةةة  إلس احةةةةالة,سس سر س عةةة مسج مةةةالة,س هةةةة ساأل عةةة مسالمةةة س س ةةةة م سمنهةةة -3

 ,س ه  ُ  إلسالم   

,سل    ةةةةةةإلسدمعنةةةةةةيسمةةةةةةالةسال ا س-سس سمةةةةةة الا   سالط لةةةةةةأد ف,سنحةةةةةة  سلمةةةةةة الا  

 مجمهالا ف.

سمأد   ف.لمة السالنة ف,سنح  سلسل ,,سس-سأ سال شد  ل , 

س

س

س

س

س

س

س



 إنَّ وأخواتها:ثانياٌ: 

م قةنةةةة س ةةةة سالم  ةةةة  سالةةةةة دوس نةةةةالسكةةةة  س سا مهةةةة ,س هنةةةة سنةةةةةمأدمس  ئلةةةةإلسسسسسس

س سا امهةةة ف,س هةةة سس  ةةة  سمةةةالامس لةةةيسالجملةةةإلسجال ةةةالة,س ساةةة اتس جةةةالالس  ئلةةةإلسلر  

ميساد هةة ,س ةةةةم تسا ةةةم إلسلكنهةة سمنُةةأسالمدمةةالسساةةةم  سلهةةة ,س م  ةةعسالادةة س  ةةة

سألنه  سسألح  سالمشدهإلسد لةعمه  سالح   سالن ةاإلسد 

 مام سد ألةم  سمعمساامُ  ساأل ع مسد ألةم  . -1

 مك  سمدن إلس ليسالةمحسمعمساأل ع مسالم   إل. -2

,سل من ,سك ن ف. -3 سممُمسده س م ئ سالنُأسمعمسلرن ق 

س

:)  الفرق بين عائلة )كان(, وعائلة )إنَّ

فس سا امه سح   . -1  لك  فس سا امه سس ع م,سسلر  

س -2 س  ئلإل سلك  ف سالمدمالس سله ,سم  ع ساد ا  سالع ن  س منُأ سله , اةم  

فسمنُأسالمدمالسساةم  سله س م  عسالاد ساد ا سله .     ئلإلسلر  

( وأخواتها:  أقسام )إنَّ

ف,س -1 سمن    سالأم   ف,سمة السالم ك ال,سنح  سلر   ,سس   سلر  

فسسفمن ةةةة  سسالأمةةةة دسنجةةةةالسالجملةةةةإلسلسسسسس ممةةةة ل سمةةةة سمدمةةةةالسس ادةةةة ,س قةةةةالسنةةةةةاتسلر  

فساةةةةم  سلهةةة ,س   عةةةتسا ةةةة سالعةةة ن سا ةةةة ساأل مسستالجملةةةإلسا ةةةةم إلس نُةةةد لالأمةةة د

س فسادةةةة ا سلهةةةة ,س منةةةةسسق لةةةةس سلر   سلمن ةةةة   سس   سممطةةةة ة ف,س ق لةةةةس سل لمةةةةتد األجةةةة ا  

س د الة ف. سالعمم 

فسمة ةةالسالمشةةد س,سنحةة  سلكةة   س -2 فسمشةةد سسقةة ةسز ةةالسدأةة ةساألةةةال,سسلكةة    ز ةةالا سسةةةال 

ف. سن      منسسق لس سلك  سالعل  

س لةةيسالنةة ,سسفسمة ةةالسا ةةةمال اق,سنحةة سق لةةسسمعةة لي سلر  سللكةة  س -3 هللاسلةة  س  ةةمى

سلكةةة  سمنةةةسسق لةةةس سسكعةةة سالنةةة ,س س شةةةك   ف,س س لكةةة  س سسلالأ ةةة  دسنز ةةةس  العةةةالم 

ف.  دط   

فللعةةةم سس -4 سق  ةةةأ  سالةةةة  إل  ,س منةةةسسفسمة ةةةالسالم جةةة ,سنحةةة سق لةةةسسمعةةة لي سللعةةةم 

سن زم ف. سالمط    ق لس سلسلعم 

ف,س منةةةسسس -5 س عةةة الد سالشةةةد أ  فسمة ةةةالسممنةةة سشةةة  سمةةةةمح م,سنحةةة  سلل ةةةت  لل ةةةت 

ف. س  ئال  سالحد أ   ق لس سلل ت 



 التوابع:

الدااإ ر ,اباا  دااع لتاار دت ااو     اا  التااعبع  ااو لتاار دتاااً, واتدااعفي و ت  ااو  اا        

ي رذ  تتااال التاااعبع والدتباااو  باالداااإ اك ااا,اتي  ااا ذا  اااع  الدتباااو  سااادل الدتباااو و 

د, و ااااعفي نو داًااااوبعفي نو دأاااا,و,افي نو دأنودااااعفي وأاااات ن    ااااو  التااااعبع د  اااا  

 تدعدعف.

 د  نقسع  التوابع:

 و و   ل قسد  : يالاطفنوالف: 

هاااو ال  توساااط ب اااا  وبااا   دتبو ااا  نفاااو فااا,وف الاطااافي   طاااف الب اااع :  :1

افاااو:     اااع  دا, اااإ ر  يالأعداااو الد اااب  ل ًاااتإ  ااا  ر  اااع  دتبو ااا التاااعبع 

قي  داااا,قي وقولاااا : )ن ,داااااد نبااااع  بااااو  سااااااواف  )نقساااا  بااااعص نبااااو فتااااا 

و  تااااااع, ُ طاااااااع   وتًً ًاااااا  ر   ااااااع  ا اااااا, ي افااااااو قولاااااا  تاااااااعلل: )..ن

..قي وقولااا :  ساااوا,افقي وال ااا,ط افسعسااا   ااا   طاااف  ا ااات, د ف  اااعف )دساااع   (

 الب ع  ن    و  التعبع نو ح ددع  تبا .

فااا,وف تبو ااا  نفاااو ب اااا  وبااا   د  اااو التاااعبع الاااذ   تًااا  طاااف الاسااال: : 2

 ر ,ابااا  باالداااإ قب ااا  داااع ن  –    ااا   اطاااف  داااع  تباااع والداطاااوفالاطاااف 

   :ب ي و   إًعًوور تإ داهع داال  ف,فول    ي    ط

تت ااااو دط اااال الأدااااع ود ااااع, إ ال ااااعا  افو   اااا  فااااوو  و ي)الااااواوق - ن

 التا ي افو: )ف , ن ُو ودفدُوق.

 تت و الاطف دع الت,ت تي افو: )أعء ن ُو  ادُ,ق.و )التعءقي  - ت

قي و)   - د تت ااو الت,ت اات دااع الت,اًاا   اا  الااند ي افااو: )أااعء دفدااُو  اا ,  اا ,

 ن ُوق.

و اااا  بداااااال الااااواوي د اااا ي افااااو: )ف اااا, الاااااع   فتاااال  ي)فتاااالق  -  

ق.  الا دعء 

 ن دهع: ي الداعا )نوقي وتات  لاوو د    - ج

قولااااا   ي افاااااولتً  ااااا,: رذا  اااااع  ال  أاااااون الأداااااع بااااا   افدااااا,  ا -1

 تااااعلل: )  اااع  لهاااع ولاااع,ً اتت اااع طو اااعف نو  , اااعفقي وداااا  قولااا :

 .دأ إق )ًذ  تعبعُ نو

افدااا,  ي افاااو قولااا  تااااعلل:  االبعفاااإ: رذا  اااع   أاااون الأداااع بااا   -2

)أااعل  )لا اا  يتاا    داهااع بًباا,ة نو أااذو ة داا  الاااع,قي ودااا  قولاا : 

 الا دعء نو افوبعءق.



ال اا ي افااو قولاا  تااااعلل: )لب اااع  ودااعف نو بااااً  ااو قي ودااا  قولااا :  -3

 أعء ن ُو نو دفدُوق.)

الت سااااا  ي افاااااو: )التاااااا  : داااااعً نو د اااااع,  نو ندااااا,قي وقولااااا :  -4

  ا ي نو ف,فق.)ال  دإ: اس ي نو 

تبااو ي  ااذ ,   اا  ال ااال  ل ن ااو داااال الدتااعبُع   عا ااعف: التو  ااوي  ااا,ف التو  ااو باااا   

 هااااو تااااعبع  ااااذ , باااااو الدتبااااو  و ساااادل و , ااااع ال دااااوً  اااا  ذ اااا  السااااعدعي 

الدن اااو الهاااوف داااا  رنالاااإ ال ااا  والاااو   الاااذ  قاااو   اااو  فااا  بعلدساااتدعي و تباااع 

 ااا  اال ااا,ات ), ااااعفي اًااابعفي أاااا,افقي  دن اااوالتاااعبع التو  اااو داااع قب ااا  الدتباااو  ال

و طعب اااا   ااااا  )التاااااذ  ,ي والتاا ااااا ي والت ا ااااإي واال ااااا,اوي والأداااااع والتا, ااااافي 

والتا  ااا,قي بدااااال رذا  اااع  الدتباااو  الدن اااو د, اااو ك  ااا  , التاااعبع التو  اااو   اااو  

    فعلإ ال, ع. 

 ناوا  التو  و:

و  اااو الدااااال التو  اااو ال ترااا : و اااو ر اااعو  ت ااا,ا, ال تااار با اااا  ل ااا,ً ت -1

ف ااا  التو  اااو ناااا   تباااع الدن اااو  ااا  اال ااا,اتي و  اااو  ور  اااعف ي    اااو  

:   

ت ااا,ا, االسااا ي افاااو: )أاااعء( دفداااُو دفداااُوقك  ااا  , االسااا  التاااعبع )دفداااُوق  - ن

ال ااااعا  تو  ااااو ل دتبااااو  االساااا  )دفدااااُوق االو  الدن ااااو و ال دااااع  اااا  

ب اااااإ فعلاااااإ ال, اااااعك ال , التاااااعبع التو  اااااو  اًاااااذ اتااااا  الف, اااااإ اال ,ا

 ل دتبو  الدن و.

الدتساااعبل  ااا  السااابعلقك  ااا  , التاااا   ) اااعن(  اااعن( ت ااا,ا, التاااا ي افاااو:   - ت

ق االو  الدن اااااوي  ق ال اااااعا  تو  اااااو ل دتبااااو  التاااااا  ) اااااعن( التااااعبع ) اااااعن(

ق تو  اااو ل تاااا  االو  الاااذ  بدااااال ن , التاااا  ال اااعا  ا  تباااا  لد ,,) اااعن(

    اال ,اتي و ع   ال دع دبا    ل التتح.

فاااالقي و  اااا,, الفاااا,ف دااااع افااااو: )اااااا  اااااا  ل  ت اااا,ا, الفاااا,في  - د

: ) اااا  الًااااف  اااا  الًااااف طعلااااُتقك  اااا  , ت اااا,ا, ودأاااا,و,حي افاااا

ن  تو  اااو التاااعبع  -الفااا,ف ال اااعا   ااااو تو  اااواف ل فااا,ف االو  الدن اااو

 ل دتبو .

ت ااا,ا, اسااا  التاااا ي افاااو: )  هاااعد   هاااعد الت,اأاااعقك  ااا  , )  هاااعدق   -  

 ال عا إ التعبع تو  و رلل )  هعدق ال عا إ الدتبو .

 ي افو: )الاً, لاع الاً, لاعق.ت ,ا, الأد إ االسد إ - ج

 



التو  اااو الدااااااو : و ااااو التااااعبع الااااذ   , اااع افتدااااع  ا ااااع إ التااااعبع رلاااال  -2

 الدتبو  ذات ي و  و  بسباإ نلتعر:

افاااو: )أاااعء( الً  تاااإ  اتسااا  ي أاااعء(  و ن اااو بهداااع ل دتااا,وي )اتااا ي  ااا  ق - ن

قي والتاااعبع التو  اااو  قك  ااا  , الدتباااو  الدن اااو  اااو )الً  تاااإ  الً  تاااُإ   اااا  

ق  ن ااو دأ ااذ الً  تااإ ذاتاا ي ولاا   ,سااو  الً  تااإي   ااو )اتساا  ي و  ااا  

ق الدن ااااو و تطعب ااااع   اااا  ف, ااااإ اال اااا,ات ي   ااااع  الدتبااااو  )الً  تااااإ 

التو  اااااو  فدااااا  اتااااا  ف, تااااا   قو  اااااا   ي اتسااااا   )عفي والتاااااعبع د, و ااااا

اال ,اب اااإك ف , التاااعبع  داااع  , ااااع  فدااا  ف, اااإ الدتباااو  اتساااهع  ااا  

 الاطف والتو  و والبو .

و اااا  ق ب اااا,ط ن ع   واااااع   اااال ون   يو ن ااااو ل د ااااال والأدااااع ب تاااار )اتاااا     

دااااعق ل د ااااال. )ن ااااا قي افااااو: )أااااعء( الاااا,أال  ناتسااااهدعي نو أااااعء( الاااا,أال  ن  اه

 وافو: )أعء( ال,أع   أد اه ي نو أعء( ال,أع   ن  اه ق ل أدع.

) ااااالي   تااااعقي و ن ااااو بهدااااع ل د ااااال الدااااذ ,ي افااااو: )أااااعء الاااا,أال    - ت

 ال دااااعقي ول د ااااال الدنااااا ي افااااو: )ف اااا,د الطعلبتااااع    تع دااااعقي 

و  ااات,ط  ااا  ) اااالي   تاااعق ا اااع تهدع رلااال ال اااد , و اااا,ت د اااعف 

أاااعء  اااال ااااوا  التو  اااو الداااااو ي ورذا ق ااااع: )رل ااا  فتااال   اااو  دااا  ن

ال   ااااو  )الاااا,أال ق تو  ااااو دااااااو ي واادااااع تااااا,ت  ع اااا  ق الاااا,أال 

 لاو  ا ع ت  رلل ال د ,.

) ااااا ي  عداااااإي أد اااااعقي  ن اااااو بهاااااع أداااااع الاداااااو ي افاااااو: )ف ااااا,   - د

الطاااالت   هااا ي ف ااا, الطاااالت  اااعدته ي ف ااا, الطاااالت أداااا اه قي 

ك  ااا  , التو  اااو وداااا  قولااا : )أاااعء ن ااا  ال اااع    هااا ي  اااعدته ي أدااا اه ق

الدااااااااو  )  هاااااا ي  ااااااعدته ي أداااااا اه ق ننالااااااد االفتدااااااع  وال اااااا ي 

داااو ي و  ااات,ط ال ولاااد   ااالود دأ اااذ الطاااالتي ون ااا  ال اااع  وون ااا

 اا  ) اا ي  عدااإي أد ااعق ر ااع ته  رلاال ال ااد , و ااا,ت د ااعف رل اا  

فتااال   ااااو  دااا  ناااااوا  التو  ااااوي  اااال  د اااا  ن ع ا اااو : )أااااعء أد ااااع 

الطاااااالتقي والًاااااف ح ن ع ا اااااو  )أاااااعء( الطاااااالت  أدااااا اه ق ب  اااااع إ 

 ال د , رلل التعبع التو  و )أد اه ق.

 

 

 



ن  باااوو   ف   باااال واساااطإ فااا,ف داااا  يد ًاااوو باااعل عل اااعف: الباااو ي  اااو التاااعبع ال

البااو ي و  ااو  التااعبع  -الدبااو  دااا ي والتااعبع  -وأااوو فاا,ف  تًاا  باا   الدتبااو  

 ااا  باااو  ال ااا  دااا   باااوالف دااا  الدتباااو ي بدااااال ن , الباااو   فااا  دفااا  الدباااو  داااا 

ي نو  ابااا,  ااا   ااا ء ا اااتد   ااا  باااو  الاااباً دااا  ال ااا  ي نو  ااااوت  اااا ال ااا 

 و ااااذحي و فداااا  اتاااا  الف, ااااإ اال ,اب ااااإي تدع  اااا  بااااو  اال اااا    اااا  الدتبااااو 

 ناوا  :

الدبااو  )دفاا  الدتبااو   قالبااو )بااو  ال اا  داا  ال اا : و ااو ن ع  فاا , التااعبع   -1

 قك ي افاااو: )أاااعء( ن اااُو نًاااوقب ااا    عدااا ي و سااادل الباااو  )الدطاااعبل ق داااا

ن اااوق نًاااو ق الد ًاااوو بااا  الدتباااو  الدباااو  داااا  ) - ااا  , التاااعبع )الباااو  

و ااا  تاطااا   قن اااوُ  نًاااو  أاااعء)أد اااإ ع ن ع اا ااا  الاتسااا ي فتااال  د ااااا

 .ق د   ًعلوُ قي نو أعء( ًعلُو  د  ( الداال اتس ي ودا  قول : )أعء( 

باااو  الاااباً دااا  ال ااا : و اااو ن ع  ااااوت التاااعبع )الباااو ق  ااا  قسااا  دااا    -2

الدتباااو  )الدباااو  داااا قي افاااو: )قااا,ند ال تاااعت اًااات قي بدااااال ن  التاااعبع 

 -با ااااعف داااا  الدتبااااو  )الدبااااو  دااااا  ق   ااااو  أاااانءف نواًاااات  - )البااااو 

ققال تعت  .ي ودا  قول : )افت,ل( الب د  بعب  

و اااو ن ع  اباااا, التااااعبع )الباااو ق  اااا   ااا ء ا ااااتد     اااا  باااو  اال ااااتدع :  -3

الدتبااو  )الدباااو  دااا ق ال ن ع  ابااا,  ااا  أاانء دااا  الدتبااو  )الدباااو  داااا قي 

قك  ااا  , التاااعبع )الباااو   افاااو: )  ابااا,  ااا    دااا ق  –ن أباااا  ال,أااا     دااا  

الا اااا  الااااذ  ا ااااتد     اااا  الدتبااااو  الدبااااو  دااااا  )ال,أاااا قي ودااااا  قولاااا : 

قك  اااا  , التااااعبع )البااااو ق  ااااو    اااال داااااال  اااا   )ن أبااااا  الطعلاااات  ً  اااا  

 دتبو   الدبو  دا . 

 

 

 

 

 

   



 االستثناء

 :حد االستثناء -1

هو إخراج حكم ما بعد )إال( وما ٌنوب مناب )إال( من حكم ما قبلها, كما فً 

 قولنا: )حضر الطالب إال محمداً(,

 الطالب: المستثنى منه.

 إال: أداة االستثناء وهً هنا )حرف(.

 محمداً: االسم الذي بعد األداة وهو المستثنى.

 منه + أداة االستثناء + المستثنى. فاالستثناء ٌتكون من المستثنى

 )وٌقع قبل االداة(                  ) وٌقع بعد األداة((.                     

 

 حكم المستثنى ب)إال(. -2

حكمه وجوب النصب, ان وقع بعد تمام الكالم الموجب )المثبت( سواء كان 

 هو ما كان من جنس المستثنى منه, نحو: متصال أو منقطعاً.

صل: هو ما كان من جنس المستثنى منه, نحو: )قام القوم إال زٌداً(. تالم - أ

 رأٌت القوم إال زٌداً, مررت بالقوم إال زٌداً.

االستثناء المنقطع: فهو الذي ال ٌكون من جنس المستثنى منه, نحو: )قام   - ب

 إال بلبالً. القومالقوم إال بلبالً(, ضربت القوم إال بلباًل, مررت ب

 ء:أنواع االستثنا

 استثناء موجب )مثبت( واجب النصب سواء كان متصالً أو منقطعاً. -1

 استثناء لٌس بموجب )منفً أو شبه منفً(: -2

 متصل جواز النصب -أ -3

  



 : العدد وأحكامهالمحاضرة السادسة

ُّ-منُّالموضوعاتُّالنحوٌةُّالمهمةُّوفٌهٌُّخطأُّالدارسونُّكثٌراً,ُّوإلٌكُّالعددٌُّعد ُّ

ُّأحكامُّهذاُّالموضوعُّبصورةُّمختصرةُّوبحسبُّالنقاطُّاآلتٌة:ُُّّ-عزٌزيُّالطالب

 (:2(ُّو)1العددانُّ) -1

ٌطابقانُّالمعدودُّفًُّكلُّشًءُّتذكٌراًُّوتأنٌثاً,ُّوهماٌُّتأخرانُّعنهُّوٌعربانُّ

ُّواحٌد,ُّعنديُّطالبةُّواحدة.صفةُّدائماً,ُّنحو:ُّعنديُّطالٌبُّ

ُّجاَءُّطالبانُّاثنان,ُّجاءتُّطالبتانُّاثنتان.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 (:11ُّ-3ُّاألعدادُّالمفردةُّمنُّ)ُّ -2

أنثُّالعدد,ُّوإذاُّكانُّالمعدودُّمؤنثاًُّتخالفُّمفردُّالمعدود؛ُّفإذاُّكانُّالمعدودُّمذكراًُّ

إلٌهُّمجرور,ُُّذكرُّالعددُّوهماٌُّتقدمانُّعلىُّالمعدودُّدائماً,ُّومعدودهماٌُّعربُّمضافاًُّ

ُّنحو:ُّ

ُّجاءُّثالثُةُّطالٍب,ُّجاءتُّثالُثُّطالباٍت.

ُّشاهدتُّعشرُّمجالٍت,ُّرأٌُتُّعشرةُّأقالٍم.

 (:19ُُّّ-13ُّاألعدادُّالمركبةُّمنُّ)ُّ -3

دُّوالجزءُّالثانًُّموافق,ُّوالمعدودٌُّعربُّتمٌٌزاًُّالجزءُّاألولُّمخالفُّلمفردُّالمعدو

ُّمنصوباً,ُّنحو:ُّ

ُّعشرُّطالباً,جاَءُّسبعةُّ

ُّجاَءُّسبعُّعشرةُّطالبة.

 (:12(ُّوُّ)11العددانُّ)ُّ -4

ُّالجزءُّاألولُّمنُّالعدد11ُّ,12ٌُّوافقُّالعددانُّ) (ُّالمعدودُّتذكٌراًُّوتأنٌثاً,ُّعلماًُّأنَّ

المثنىُّفٌرفعُّوعالمةُّرفعهُّاأللفُّوٌنصبُّوٌجرُّوعالمةُّذلكُُّّمعاملةٌُّعامل(12ُّ)

إنًُّرأٌُتُّأحَدُّعشَرُّومعدودهاُّتمٌٌزُّمنصوب,ُّومثالُّذلكُّقولهُّتعالى:ُّ)الٌاء.ُّ

كوكباً(,ُّومنهُّقوله:ُّ)جاَءُّأحَدُّعشَرُّطالباً(ُّوٌعربُّ)أحدُّعشر(ُّعددُّمركبُّمبنًُّ

شرَةُّطالبة(,ُّعلىُّفتحُّالجزأٌنُّفًُّمحلُّرفعُّفاعل,ُّومنهُّقوله:ُّ)جاءتُّإحدىُّع

ُّومنهُّقوله:ُّ)فانفجرتُّمنهُّاثنتاُّعشرَةُّعٌناً(.

ُّ



 (:91ُّ–121ُّالفاظُّالعقودُّمنُُّّ -5

السالم,ُّأيُّترفعُّوعالمةُّرفعهاُّالواوُّتعاملُّهذهُّاأللفاظُّمعاملةُّجمعُّالمذكرُّ

وتنصبُّوتجرُّوعالمةُّذلكُّالٌاء,ُّومعدودهاُّتمٌٌزُّمنصوبُّعلماًُّأنهاُّتستعملُّبلفظُّ

ُّواحدُّللمذكرُّوالمؤنث,ُّنحو:ُّ

ُّحضَرُّعشرونُّعامالً,ُّحضرتُّعشرونُّعاملة.

 (:99ُّ–21ُّاألعدادُّالمعطوفةُّوالمعطوفُّعلٌهاُّمنُّ)ُّ -6

(,ُّوالجزءُّالثانًٌُّكون9ُُُّّّ–1ُّالجزءُّاألولُّمنهاٌُّعاملُّمعاملةُّاألعدادُّالمفردةُّمنُّ)

ُّمنُّألفاظُّالعقودٌُّستعملُّبلفظُّواحدُّللمذكرُّوالمؤنث,ُّنحو:

ُّوعشرونُّطالبة.جاَءُّواحدُّوعشرونُّطالباً,ُّجاءتُّإحدىُّ

ُّحضَرُّخمسةُّوخمسونُّعاماًل,

ُّخمسُّوخمسونُّعاملة.حضرتُّ

ُّالمعدودُّفًُّهذاُّكلهٌُّعربُّتمٌٌزاًُّمنصوباً. ُّعلماًُّأنَّ

 (:1111111(ُّوُّ)1111(ُّوُّ)111األعدادُّ) -7

تستعملُّبلفظُّواحدُّللمذكرُّوالمؤنث,ُّوٌكونُّالمعدودُّتمٌٌزاًُّمجروراًُّأوُّمضافاًُّإلٌه,ُّ

ُّنحو:ُّ

ُّألفُّكتاب,ُّعنديُّملٌونُّكتاب.عنديُّمائةُّكتاب,ُّعنديُّ

ُّ

ُّإعرابُّالعددُّوبناءهُّ:

وتنصبُّبالفتحةُّوتجرُّبالكسرةُّومثلهاُّ(ُّترفعُّبالضمة11ُُُّّّ-3ُّاألعدادُّ) -1

 األعدادُّ)مائة,ُّألف,ُّملٌون(,ُّنحو:

ُّحضَرُّثالثُةُّطالب,ُّرأٌُتُّثالثَةُّطالب,ُّسلمتُّعلىُّثالثِةُّطالب.

الجزأٌنُّفًُّمحلُّ(ُّتبنىُّعلىُّفتح12ُّ(ُّعداُّ)19ُّ–11ُّاألعدادُّالمركبةُّمنُّ) -2

 رفعُّأوجرُّبحسبُّموقعهُّمنُّالجملةُّنحو:

ُّ)احدُّعشر(ُّعددُّمركبُّمبنًُّعلىُّفتحُّالجزأٌنُّفًُُّّاًُّجاَءُّأحدُّعشرُّطالب فإنَّ

ُّمحلُّرفعُّفاعل,ُّنحو:ُّ



ُّرأٌُتُّأحدُّعشرُّطالباً,ُّسلمتُّعلىُّأحدُّعشرُّطالباً.

(ُّفٌعربُّالجزءُّاألولُّمنهُّاعرابُّالمثنىُّإذٌُّرفعُّباأللفُّوٌنصب12ُّاماُّالعددُّ)

ُّوٌجرُّبالٌاء,ُّوٌبنىُّالجزءُّالثانًُّمنهُّعلىُّالفتحُّفًُّمحلُّجرُّباالضافة,ُّنحو:ُّ

ُّجاَءُّاثناُّعشرُّطالباً:ُّالعددُّ)اثناُّعشر(ُّفاعلُّمرفوعُّوعالمةُّرفعهُّاأللف.

(:ُّتعاملُّمعاملةُّجمعُّالمذكرُّالسالم,ُّإذُّترفعُّوعالمة91ُُّّ-21ُّ)ُّالفاظُّالعقود -3

 رفعهاُّالواوُّوتنصبُّوتجرُّوعالمةُّذلكُّالٌاء,ُّنحو:

ُّجاَءُّعشرونُّمهندساً,ُّرأٌُتُّعشرٌَنُّمهندساً,ُّسلمتُّعلىُّعشرنُّمهندساً.

(ُّعداُّألفاظُّالعقودُّالجزءُّاألولُّمنها99ُُّّ–21ُّاألعدادُّالمعطوفةُّ) -4

عربتُّاألعدادُّالمفردةُّأيٌُّرفعُّبالضمةُّ(ٌُّعربُّكماُّأعلٌهُّ)المعطوف

)المعطوف(ُّفٌعاملُّمعاملةُُّّوٌنصبُّبالفتحةُّوٌجرُّبالكسرة.ُّأماُّالجزءُّالثانً

 ألفاظُّالعقودُّأيٌُّرفعُّبالواوُّوٌنصبُّوٌجرُّبالٌاء,ُّنحو:

سلمتُّعلىُّخمسةُُّّجاءُّخمسةُّوعشرونُّرجالً,ُّرأٌتُّخمسةُّوعشرٌنُّرجالً,

ُّوعشرٌنُّرجاًل.

  فاعلة( –ن )فاعل قواعد صياغة العدد على وز

 (ٌُّكونُّبكلمةُّ)األول(ُّللمذكر,ُّ)األولى(ُّللمؤنث,ُّنحو:1العددُّ) -1

ُّنحنُّاآلنُّفًُّالفصلُّالدراسًُّاألول.

(ُّاسمُّفاعلُّمنهُّعلىُّوزنُّ)فاعل(ُّللمذكرُّو)فاعلة(11ُُّّ–2ُّاألعدادُّ) -2

للمؤنثُّوهناُّالمطابقةُّبٌنُّالعددُّوالمعدودُّتكونُّفًُّالتعرٌفُّوالتنكٌرُّ

 والتأنٌث,ُّنحو:

ُّالمشهدُّالخامسُّمنُّالمسرحٌة,ُّشاهدت

ُّشاهدتُّالمباراةُّالرابعة.

(ُّعداُّألفاظُّالعقودُّ:ٌُّصاغُّاسمُّالفاعلُّمنهُّمن19ُُّّ-11األعدادُّالمركبةُّ) -3

الجزءُّاألولُّ)المعطوفُّعلٌه(ُّعلىُّوزنُّ)فاعل(ُّللمذكرُّو)فاعلة(ُّللمؤنث,ُّ

 أماُّالجزءُّالثانًُّفٌبقىُّكماُّهو,ُّنحو:ُّ

 فازُّالمتسابقُّالخامسُّوالعشرون.ُّ-ُّأ

 تُّالمتسابقةُّالتاسعةُّوالتسعٌن,ُّشاهدُّ-ُّب



 (91ُُُّّّ-21ُّألفاظُّالعقودُّ) -4

 (1111111(ُّو)1111(ُّو)111) -5

ُّتبقىُّكماُّهًُّوالٌُّصاغُّمنهاُّاسمُّالفاعل,ُّنحو:

ُّ.ُّالعشرونُّالطالبُّجاء -1

 .العشرونُّالطالبةُّجاءت -2

ُّ.ُّالمائةُّالمجلةُّقرأت -3

 قرأتُّالكتابُّاأللف. -4

 تقديم المعدود على العدد 

ٌُّتقدمُّالمعدودُّعلىُّالعددُّجازُّالتذكٌرُّوالتأنٌثُّفًُّالعدد,ُّنحو:ُّحٌنما

ُّحضرُّرجالُّتسعة,

ُّحضرُّرجالُّتسع.

ُّتعرٌفُّالعدد

(ُّفندخلُّ)ال(ُّالتعرٌفُّعلىُّالمعدودُّفقط,11ُُّّ–1ُّإذاُّكانُّالعددُّمفرداًُّ) -1

 نحو:ُّ

ُّاشترٌتُّتسعةُّاألقالم,

ُّقرأتُّتسعُّالقصص.

ولُّمنُّعرٌفُّعلىُّالجزءُّاأل(ُّندخلُّ)ال(ُّالت19ُّ–11ُّإذاُّكانُّالعددُّمركباًُّ)ُّ -2

 العددُّفقط,ُّنحو:

ُّدرسناُّالثالثةُّعشرُّموضوعاً,

ُّحفظناُّاالحدىُّعشرةُّقصٌدة.

(ُّعداُّالفاظُّالعقود,ُّندخلُّ)أل(ُّالتعرٌف99ُُّّ–21ُّإذاُّكانُّالعددُّمعطوفاًُّ) -3

 علىُّ)المعطوفُّعلٌه(ُّو)المعطوف(ُّمعاًُّأيُّعلىُّالجزأٌن,ُّنحو:

ُّوالثالثٌنُّطالبة.شاهدتُّالتسعةُّوالعشرٌنُّطالباًُّوالتسعُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ



ُّوأحكامهُّالعدد:ُّالسادسةُّالمحاضرة

,ُّكثٌراًُُّّالدارسونٌُّخطأُّوفٌهُّالمهمةُّالنحوٌةُّالموضوعاتُّمنُّالعددٌُّعد ُُُُُّّّّّ

ُّوبحسبُّمختصرةُّبصورةُّالموضوعُّهذاُّأحكامُّ-الطالبُّعزٌزيُّ-وإلٌك

ُّ:ُّاآلتٌةُّالنقاط

ُّ(:2)و(1ُّ)ُّالعددانُّ-1

ُّعنهٌُّتأخرانُّوهما,ُّوتأنٌثاًُُّّتذكٌراًُُّّشًءُّكلُّفًُّالمعدودُّالعددٌُُّّطابق

ُّ.واحدةُّطالبةُّعندي,ُّواحدٌُُّّطالبٌُُّّعندي:ُّنحو,ُّدائماًُُّّصفةُّوٌعربان

ُّ.اثنتانُّطالبتانُّجاءت,ُّاثنانُّطالبانُّجاءَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّ(:11ُّ-3ُّ)ُّمنُّالمفردةُّاألعدادُُّّ-2

ُّوإذا,ُّالعددُّأنثُّمذكراًُُّّالمعدودُّكانُّفإذاُّالمعدود؛ُّالمفردُّالعددٌُّخالفُُُُّّّّ

ُّومعدودهما,ُّدائماًُُّّالمعدودُّعلىٌُّتقدمانُّوهماُّالعددُُّذكرُّمؤنثاًُُّّالمعدودُّكان

ُّ:ُّنحو,ُّمجرورُّإلٌهُّمضافاًٌُُّّعرب

ُّ.طالباتٍُُّّثالثُُُّّجاءت,ُّطالبٍُُّّثالثةُُُّّجاء

ُّ.أقالمٍُُّّعشرةُّرأٌتُُّ,ُّمجالتٍُُّّعشرُّشاهدت

ُّ(:19ُُّّ-13ُّ)ُّمنُّالمركبةُّاألعدادُُّّ-3

ٌُّعربُّوالمعدود,ُّموافقُّالثانًُّوالجزءُّالمعدودُّلمفردُّمخالفُّاألولُّالجزء

ُّ:ُّنحو,ُّمنصوباًُُّّتمٌٌزاًُّ

ُّ,طالباًُُّّعشرُّسبعةُّجاءَُّ

ُّ.طالبةُّعشرةُّسبعُّجاءَُّ

ُّ(:12)ُّو(11ُّ)ُّالعددانُُّّ-4

ُّاألولُّالجزءُّأنَُُّّّعلماًُّ,ُّوتأنٌثاًُُّّتذكٌراًُُّّالمعدود(11ُّ,12ُّ)ُّالعددانٌُّطابقُُُُُّّّّّ

ُّوٌنصبُّاأللفُّرفعهُّوعالمةُّفٌرفعُّالمثنىُّمعاملةٌُّعامل(12ُّ)ُّالعددُّمن

:ُّتعالىُّقولهُّذلكُّومثال,ُّمنصوبُّتمٌٌزُّومعدودها.ُّالٌاءُّذلكُّوعالمةُّوٌجر

ُّوٌعرب(ُّطالباًُُّّعشرَُُّّأحدَُُّّجاءَُّ:ُّ)قولهُّومنه(,ُّكوكباًُُّّعشرَُُّّأحدَُُّّرأٌتُُُّّإنً)

ُّومنه,ُّفاعلُّرفعُّمحلُّفًُّالجزأٌنُّفتحُّعلىُّمبنًُّمركبُّعدد(ُّعشرُّأحد)

ُّعشرةَُُّّاثنتاُّمنهُّفانفجرت:ُّ)قولهُّومنه(,ُّطالبةُّعشرةَُُّّإحدىُّجاءت:ُّ)قوله

ُّ(.عٌناًُّ

ُّاألولُّالجزءُّفًُّالمعدودُّالعددٌُّخالفُّوفٌه(,19ُُّّ–13ُّ)ُّالعددُّ-5

ُّعشرُّثالثةُّجاء:ُّ)ُّنحو,ُّمنصوبُّتمٌٌزاًُُّّوٌعرب,ُّالثانًُّالجزءُّفًُّوٌطابقه

,ُّطالباًُُّّعشرُّتسعةُّجاء:ُّ)قولهُّومنه(,ُّطالبةًُُّّعشرةُّثالثُّجاءت,ُّطالباًُّ

ُّ(.طالبةًُُّّعشرةُّتسعُّجاءت

ُّ

ُّ(:91ُّ–21)ُّمنُّالعقودُّالفاظُُّّ-6



ُّرفعهاُّوعالمةُّترفعُّأي,ُّالسالمُّالمذكرُّجمعُّمعاملةُّاأللفاظُّهذهُّتعاملُُُُّّّّ

ُّأنهاُّعلماًُُّّمنصوبُّتمٌٌزُّومعدودها,ُّالٌاءُّذلكُّوعالمةُّوتجرُّوتنصبُّالواو

ُّ:نحو,ُّوالمؤنثُّللمذكرُّواحدُّبلفظُّتستعمل

ُّ(,عاملةًُُّّعشرونُّحضرت,ُّعامالًُُّّعشرونُّحضرَُّ)

ُّ(.كتاباًُُّّثالثونُّعندي,ُّمجلةًُُّّثالثونُّعندي)

ُّ(:99ُّ–21ُّ)ُّمنُّعلٌهاُّوالمعطوفُّالمعطوفةُّاألعدادُُّّ-7

ُّالمعدودُّالعددٌُّطابقُّأي(2ُُّّ-1)اُّمعاملةٌُّعامل(,22ُُّّ-21)ُّالعددُُُُُّّّّّ

ُّإحدىُّجاءت,ُّطالباًُُّّوعشرونُّواحدُّجاءَُّ:ُّ)نحو,ُّمنصوباًُُّّتمٌٌزاًُُّّوٌعرب

ُّ(.طالبةُّوعشرون

ُّمعاملةُّمنهاُّاألولُّالجزءٌُّعامل....(39ُُُّّّ-29ُّ,33-23)ُّمنُّواالعدادُُُُّّّّ

ٌُّستعملُّالعقودُّألفاظُّمنٌُّكونُّالثانًُّوالجزء(,9ُُُّّّ–1ُّ)ُّمنُّالمفردةُّاألعداد

ُّ:نحو,ُّوالمؤنثُّللمذكرُّواحدُّبلفظ

ُّ(.وثالثونُّسبعُّجاءت,ُّطالباًُُّّوثالثونُّسبعةُّجاء)

ُّ(.عاملةُّوخمسونُّخمسُّحضرت,ُّعامالًُُّّوخمسونُّخمسةُّحضرَُّ)

ُّ.منصوباًُُّّتمٌٌزاًٌُُّّعربُّكلهُّهذاُّفًُّالمعدودُّأنَُُّّّعلماًُّ

ُّ(:1111111)ُّو(1111ُّ)ُّو(111ُّ)ُّاألعدادُّ-8

,ُّوالمؤنثُّللمذكرُّواحدُّبلفظُّوتستعملُّالمعدودُّمعُّالعددٌُّتطابقُّوفٌهُُُُُّّّّّ

ُّ:ُّنحو,ُّإلٌهُّمضافاًُُّّأوُّمجروراًُُّّتمٌٌزاًُُّّالمعدودُّوٌكون

ُّ,كتابُّملٌونُّعندي,ُّكتابُّألفُّعندي,ُّكتابُّمائةُّعندي

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ:وبناءهُّالعددُّإعرابُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّبالكسرةُّوتجرُّبالفتحةُّوتنصبُّبالضمةُّترفع(11ُُُّّّ-3ُّ)ُّاألعدادُّ-1

ُّ:نحو(,ُّملٌون,ُّألف,ُّمائة)ُّاألعدادُّومثلها

ُّ.طالبُّثالثةُُِّّعلىُّسلمت,ُّطالبُّثالثةَُُّّرأٌتُُّ,ُّطالبُّثالثةُُُّّحضرَُّ

ُّالجزأٌنُّفتحُّعلىُّتبنى(12ُّ)ُّعدا(19ُُّّ–11ُّ)ُّمنُّالمركبةُّاألعدادُّ-2

ُّ:نحوُّالجملةُّمنُّموقعهُّبحسبُّأوجرُّرفعُّمحلُّفً

ُّفًُّالجزأٌنُّفتحُّعلىُّمبنًُّمركبُّعدد(ُّعشرُّأحد)ُّفإنَُُّّّطالباًُُّّعشرُّأحدُّجاءَُّ

ُّ:ُّنحو,ُّفاعلُّرفعُّمحل

ُّ.طالباًُُّّعشرُّأحدُّعلىُّسلمت,ُّطالباًُُّّعشرُّأحدُّرأٌتُُّ



ُّباأللفٌُّرفعُّإذُّالمثنىُّاعرابُّمنهُّاألولُّالجزءُّفٌعرب(12ُّ)ُّالعددُّاما

ُّجرُّمحلُّفًُّالفتحُّعلىُّمنهُّالثانًُّالجزءُّوٌبنى,ُّبالٌاءُّوٌجرُّوٌنصب

ُّ:ُّنحو,ُّباالضافة

ُّ.األلفُّرفعهُّوعالمةُّمرفوعُّفاعل(ُّعشرُّاثنا)ُّالعدد:ُّطالباًُُّّعشرُّاثناُّجاءَُّ

ُّترفعُّإذ,ُّالسالمُّالمذكرُّجمعُّمعاملةُّتعامل(:91ُُّّ-21ُّ)ُّالعقودُّالفاظُّ-3

ُّ:نحو,ُّالٌاءُّذلكُّوعالمةُّوتجرُّوتنصبُّالواوُّرفعهاُّوعالمة

ُّ.مهندساًُُّّعشرٌنُّعلىُّسلمت,ُّمهندساًُُّّعشرٌنَُُّّرأٌتُُّ,ُّمهندساًُُّّعشرونُّجاءَُّ

ُّمنهاُّاألولُّالجزءُّالعقودُّألفاظُّعدا(99ُُّّ–21ُّ)ُّالمعطوفةُّاألعدادُّ-4

ُّبالضمةٌُّرفعُّأيُّالمفردةُّاألعدادُّأعربتُّكماٌُّعرب(ُّعلٌهُّالمعطوف)

ُّمعاملةُّفٌعامل(ُّالمعطوف)ُّالثانًُّالجزءُّأما.ُّبالكسرةُّوٌجرُّبالفتحةُّوٌنصب

ُّ:نحو,ُّبالٌاءُّوٌجرُّوٌنصبُّبالواوٌُّرفعُّأيُّالعقودُّألفاظ

ُّعلىُّسلمت,ُّرجالًُُّّوعشرٌنُّخمسةُّرأٌت,ُّرجالًُُّّوعشرونُّخمسةُّجاء

ُّ.رجالًُُّّوعشرٌنُّخمسة

ُّ(ُّفاعلةُّ–ُّفاعل)ُّوزنُّعلىُّالعددُّصٌاغةُّقواعدُُُُّّّّ

ُّ:نحو,ُّللمؤنث(ُّاألولى,ُّ)للمذكر(ُّاألول)ُّبكلمةٌُّكون(1ُّ)ُّالعددُّ-1

ُّ.األولُّالدراسًُّالفصلُّفًُّاآلنُّنحن

(ُّفاعلة)وُّللمذكر(ُّفاعل)ُّوزنُّعلىُّمنهُّفاعلُّاسم(11ُُّّ–2ُّ)ُّاألعدادُّ-2

ُّوالتنكٌرُّالتعرٌفُّفًُّتكونُّوالمعدودُّالعددُّبٌنُّالمطابقةُّوهناُّللمؤنث

ُّ:نحو,ُّوالتأنٌث

ُّ,المسرحٌةُّمنُّالخامسُّالمشهدُّشاهدت

ُّ.الرابعةُّالمباراةُّشاهدت

ُّمنهُّالفاعلُّاسمٌُّصاغ:ُُّّالعقودُّألفاظُّعدا(19ُُّّ-11)ُّالمركبةُّاألعدادُّ-3

(ُّفاعلة)وُّللمذكر(ُّفاعل)ُّوزنُّعلى(ُّعلٌهُّالمعطوف)ُّاألولُّالجزءُّمن

ُّ:ُّنحو,ُّهوُّكماُّفٌبقىُّالثانًُّالجزءُّأما,ُّللمؤنث

ُّ.والعشرونُّالخامسُّالمتسابقُّفازُّ-ُّأ

ُّ,ُّوالتسعٌنُّالتاسعةُّالمتسابقةُّشاهدتُّ-ُّب

ُّ(91ُُُّّّ-21ُّ)ُّالعقودُّألفاظُّ-4

ُّ(1111111)و(1111ُّ)و(111ُّ)ُّ-5

ُّ:نحو,ُّالفاعلُّاسمُّمنهاٌُّصاغُّوالُّهًُّكماُّتبقى

ُّ.ُّالعشرونُّالطالبُّجاءُّ-1

ُّ.العشرونُّالطالبةُّجاءتُّ-2

ُّ.ُّالمائةُّالمجلةُّقرأتُّ-3

ُّ.األلفُّالكتابُّقرأتُّ-4



ُُّّالعددُّعلىُّالمعدودُّتقدٌمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّ:نحو,ُّالعددُّفًُّوالتأنٌثُّالتذكٌرُّجازُّالعددُّعلىُّالمعدودٌُّتقدمُّحٌنما

ُّ,تسعةُّرجالُّحضر

ُّ.تسعُّرجالُّحضر

ُّ

ُُّّالعددُّقراءةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّسواءُّالٌسارُّإلىُّالٌمٌنُّمنُّالعربٌةُّفًُّنكتبُّكماُّالعددُّقراءةُّتكونُّأن ٌُُّّجب

ُّوٌجوز,ُّاألكبرُّبالرقمُّوننتهًُّاألصغرُّبالرقمُّنبدأُّأكثرُّأوُّرقمٌنُّمنُّتكون

ُّ:نحو,ُّاألخٌرُّفًُّالمعدودُّوٌكونُُّّالعكس

ُّ,كتاباًُُّّعشرُّخمسةُّمكتبًُّفً:ُّكتاب(15ُّ)

ُّ.حقٌبةُّعشرةُّخمسُّاشترٌت:ُّحقٌبة(15ُّ)

 .قلمُّمائةُّوسبعُّوثالثونُّتسعةُّالمحلُّفً:ُّقلم(739ُّ)

ُُّّ 



 :المشتقات

المشتق: ما أخذ من ؼٌره ودل على ذات مع مالحظة صفة نحوك )عالم( من العلم, 

 و)محمود( من الحمد, و)أفضل( من الفضل, و)كرٌم( من الكرم.

المشتقات هً: اسم الفاعل واسم المفعول, والصفة المشبهة وصٌػ المبالؽة واسم 

 التفضٌل واسم الزمان والمكان واسم اآللة.

وعلى من قام به اسم مشتق ٌدل على شٌئٌن: حدث طارئ الٌدوم  اسم الفاعل:أوالً: 

وأحدثه, وهو ٌعل عمل فعله فٌأخذ فاعال ومفعوال به. وهو صرفً من حٌث 

 االشتقاق ونحوي من حٌث العمل.

 اشتقاقه:

ٌشتق اسم الفاعل من الفعل المبنً للمعلوم على وزن فاعل من الفعل  -1

 زارع..... . –قارئ, زرع   –س, قرأ دار –الثالثً, نحو: درَس 

على زنة ابدال حرؾ المضارع األول مٌما مضمومة وكسر ما قبل  -2

منتظم,  –مكرم, انتظم  –اآلخر من الفعل ؼٌر الثالثً, نحو: أكرم 

 ... .مستخرج. –استخرج 

 ثانٌاً: اسم المفعول:

للداللة على من وقع علٌه الفعل. أو هو  للمجهول المبنً الفعل من هو وصؾ مشتق

وصؾ للمفعول وٌدل على حدث طارئ ال ٌدوم. وٌصاغ من األفعال المتصرفة 

 )لٌست جامدة(؛ ألن أصول الجامدة مجهولة.

 اشتقاقه: 

من الفعل الثالثً على وزن )مفعول( نحو: )مسموع ومنصور( من َسِمَع  -1

 وَنصَر.

المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ماقبل من ؼٌر الثالثً على زنة ابدال حرؾ  -2

م,  ُمستخَرج( من عّظم واستخرج.  اآلخر, نحو: ) معظَّ



 المجرد والمزٌد:الفعل 

 ٌنقسم الفعل بحسب التجرد والزٌادة على قسمٌن:

األول: الفعل المجرد: وهو ما كانت جمٌع حروفه أصلٌة شًء منها فً تصارٌف 

 الكلمة إال بعلة وهو قسمان ثالثً ورباعً, نحو: ) درس, كتب, بعثر....(.

على حروفه فٌه حرف أو أكثر الثانً: الفعل المزٌد: على حروفه وهو ماٌزٌد

األصلٌة, علماً أن حروف الزٌادة مجموعة فً )سألتمونٌها( أو )الٌوم تنساه( أو 

)هناء تسلم( أي أنها عشرة أحرف. ومن أمثلة األفعال المزٌدة: )أكرم, استمتع, 

 استخرج...(, وللفعل الثالثً المجرد ستة أبواب هً:

 ٌنصُر(. –الباب األول: فتح ضم )نصر  -1

 ٌضِرب(. –الباب الثانً: فتح كسر ) ضَرب  -2

 ٌفَتح(. –الباب الثالث: فتحتان ) فَتح  -3

 ٌفرح(. –رح الباب الرابع: فتح كسر )ف -4

 ٌكُرم(. –الباب الخامس: ضم ضم )كُرم  -5

 ٌثِق(. –الباب السادس: كسرتان )وثِق  -6

 وٌعتمد فً أبواب الفعل الثالثً على حركة عٌن الفعل )أي الحرف الثانً(.



 رسمها وأحكام الهمزة

 أنواع الهمزة:

أوال: ال مشكلة فً رسم الهمزة التً تقع فً أول الكلمة, لكننا نجد أن الغالبٌة 

بٌن همزة الوصل وهمزة القطع حٌنما ٌكتبون الكلمات, نحو: )أحمد(  الٌفرقون

تكتب احمد, )إٌمان( كتب اٌمان, أور تكتب اور, )آدم( ادم, وهذا ٌعنً خطأً كبٌراً 

 .فً العربٌة

أن  -هنا –بالمتوسطة التً تقع بٌن الحرفٌن األول واألخٌر وعلٌنا  ثانٌاً: المقصود

 نطبق القاعدة اآلتٌة:

ننا ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها, فأٌهما أقوى ترسم وهً أ 

الهمزة على ماٌناسب األقوى علما أن أقوى الحركات فً العربٌة: الكسرة ثم الضمة 

ثم الفتحة وماٌناسب الكسرة النبرة أو الٌاء, وما ٌناسب الفتحة الواو, وما ٌناسب 

 الفتحة األلف.

 رسم الهمزة, نحو: ت وإذا تشابهت الحركتان  

بئر: حركة الهمزة السكون وحركة الباء الكسر, والكسر أقوى من السكون  -1

 وما ٌناسب الكسرة النبرة.

َطْمأَن: حركة الهمزة الفتحة وحركة المٌم السكون والفتح أقوى من السكون  -2

 وما ٌناسب الفتحة األلف. 

قوى من ُرْؤٌة: حركة الهمزة السكون, وحركة الراء الضمة. والضم أ -3

 السكون, وما ٌناسب الضمة الواو.

 َسأل: حركة الهمزة الفتحة, وحركة السٌن الفتحة, وما ٌناسب الفتحة األلف. -4

 

حرف الذي ٌسبق ثالثا: هنا نطبق القاعدة اآلتٌة وهً أننا ننظر الى حركة ال

 )ٌأتً قبل( الهمزة, فإذا كان ساكناً رسمت الهمزة على السطر.

لفتح رسمت الهمزة على األلف, وإذا كان متحركاً بالضم, وإذا كان متحركاً با

رسمت الهمزة على الواو, وإذا كان متحركاً بالكسر رسمت الهمزة على ذٌل 

 الٌاء )بدون نقاط( حتى ال تلتبس بالٌاء األصلٌة وإلٌك األمثلة اآلتٌة:

بدء: حركة الحرف الذي ٌسبق الهمزة وهو الدال الساكن فترسم الهمزة  -1

 السطر.



دال متحرك بالفتحة فترسم بدأ: حركة الحرف الذي ٌسبق الهمزة وهو ال -2

 األلف.

ُبِدئ: حركة الحرف الذي ٌسبق الهمزة وهو الدال المتحرك بالكسرة فترسم  -3

 الهمزة على ذٌل الٌاء.

تباطؤ: حركة األلف الذي ٌسبق الهمزة وهو الطاء متحرك بالضمة لذلك  -4

 ترسم الهمزة على الواو. 

  



 النقد األدبً

تمٌٌز الدراهم واخراج الزائف منها, وتأتً بذلك المعنى للكشف عن ٌعنً       

ٌزاته وخصائصه, مالمحاسن والمساوئ. وٌستهدف معنى النقد النص كاشفا عن م

 .روالممارسة النقدٌة عند كبار النقاد تدور حول هذا اإلطا

 هناك إسئلة ٌسألها الناقد وٌطرحها على نفسه: 

ٌسأل الناقد عن معنى النص الذي أمامه, ما الذي أراد األدٌب أن ٌقوله؟ وهذا     

فٌه من عواطف وأفكار وأخٌلة, فالناقد  سؤال عن مضمون العمل األدبً, أي ما

ٌكون عمله إال خطوات أو  من غٌرها الحوج إلى الثقافة من األدٌب وبدع أالم

 األدبً.انطباعات قد ال تكون كاشفة عن معظم العمل 

والبد من قراءة ثانٌة  تكفً عن نفسه بسهولة وقراءة واحدة الالنص ٌكشف  ال    

, أي فهم النص بشكل عام القراءة األولى للتعّرف السرٌع على النصوثالثة.. ف

وتوضٌح اإلشارات والتركٌز على األشٌاء المهمة والقراءة الثانٌة لفهم مضامٌنه 

 دراك أسرار بناء النص.التً فٌه, والقراءة الثالثة إل

وعلٌه فإن العملٌة النقدٌة مرت بثالث مراحل تسمى التوالً مرحلة التفسٌر, 

وفٌهم ٌكشف الناقد عن النص وكٌفٌة التعبٌرعنه  ومرحلة التحلٌل, ومرحلة التقوٌم

 وقد ٌكون قد وصل إلى نهاٌة المطاف والحكم له أو علٌه.

 المناهج األدبٌة:

األسئلة التً ٌطرحها النقاد واحدة فً كل العصور كما أشرنا ولكن اإلجابات      

فلسفة الناقد وثقافته وفً العمل األدبً كأن  اختالفتختلف وسر اختالفها ٌكمن فً 

 ٌهتم بالمضمون أو الفكر ولهذا السبب تعددت مناهج النقد األدبً: 

صول إلى الحقٌقة دقٌق النص بهدف الوالمنهج التارٌخً. وٌقوم بت -1

التارٌخٌة, مثل معرفة خصائص أمة من األمم, وبذلك ٌكون مجاله محٌط 

ذلك  العمل االدبً والعصر الذي عاش فٌه الشاعر, باإلضافة إلى

 خصائص بٌئته وعادات مجتمعه.

المنهج الفنً. وله طائفة تعتقد أن النقد االدبً له وجود مستقل عن األدٌب  -2

الذي أنشأ األدٌب, فهو ٌهتم بشكل النص  الذي أنشأه وعن المجتمع

 ومضمونه ونوعه.



المنهج االجتماعً. وٌعتقد أصحاب هذا المنهج أن العمل األدبً صورة  -3

للواقع االجتماعً الذي عاشه األدٌب, فهو ٌعكس ارتباط الشاعر بالواقع 

 والمجتمع.

أن العمل األدبً صورة المنهج النفسً. وٌرى أصحاب هذا المنهج  -4

 .النفسٌة لألدٌب عواطفالمشاعر وال, فهو ٌعكس لمنشئه
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 أحمد بن بلة   جامعة وهران 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية

 قسم الحضارة اإلسالمية

 الحضارةاللغة العربية والسنة الثانية : شعبة 

 البالغة العربية: المادة 

 األستاذ الجياللي سلطاني

 :مقابلةالطباق وال :الدرس 

 أوال : الطباق :

الحلً البدٌعٌة الذي أطلق علٌه البالغٌون " الطباق "ألن اجتماع الضدٌن فً الكالم ، من 

 المتكلم فٌه طابق فٌه بٌن ضدٌن

 الطباق لغة  : مؤخوذ من طابق البعٌر فً مشٌه إذا وضع خف رجلٌه موضع خف ٌده 

 . الطباق اصطالحا : هو الجمع بٌن الشٌبٌن وضده

ٌقال طابقت بٌن  ل :""حٌن قا 81ٔولعل أول من عرف الطباق  الخلٌل بن أحمد " ت 

 " الشٌبٌن إذا جمعت بٌنهما على حذٍو واحٍد ، وألصقتهما

جل فً موضع الٌد فً مشً ذوات  ذكره األصمعً فقال : " المطابقة أصلها وضع الرِّ

 وأنشد قول النابغة :"  األربع

َطؤَْن الهَراَسا                 وخٌٍل تطابق بالداِرعٌن   ٌَ   طباَق الِكالِب 

 

واستحسن هذا  "المطابقة مساواة المقدار من غٌر زٌادة وال نقصان  " : وقال الرمانً

هذا أحسن قول سمعته فً المطابقة من غٌره ،  " : التعرٌف ابن رشٌق القٌروانً فقال

 . "وأجمعه لفابدة 

الجمع بٌن الشٌبٌن وضده ، وساق وعرفه ابن المعتز وسماه المطابقة أو الطباق ، وعرفه : 

القرآن الكرٌم ، والسنة النبوٌة ، وكالم الصحابة ،وكالم البلغاء من شعراء ه شواهد من ل

 الجاهلٌة واإلسالم

 ٌنقسم الطباق من حٌث صوره إلى قسمٌن : :صور الّطباق
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 ما كان طرفاه حقٌقٌٌن : اسمٌن أو حرفٌن أو فعلٌن أو مختلفٌن

َقاًظا َوَتْحَسُبهُمْ " كقوله تعالى ــ اسمان :  ٔ ٌْ  18، سورة الكهف "  ُرقُود   َوُهمْ  أَ

ـِّلُّ  وُر ، وال الظِّ وقوله تعالى "وما ٌستوي األعمى والبصٌُر ، وال الظلماُت وال النُّ

 ٕٕــ 1ٔوال الحروُر وما ٌستوي األحٌاُء وال األمواُت "سورة فاطر : 

  وكقولقول امرئ القٌس :

ُل من َعِل    **ِمَكًرّ ِمَفًرّ ُمْقبٍِل ُمْدبٍِر مًعا   ٌْ ُه السَّ كُجْلُموِد َصْخٍر حطَّ  

ن  "ـــ فعالن :مثل قوله تعالى : ٕ قُِل اللَّهُمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْإتًِ اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
ٍء َقِدٌر  َتَشاُء َوُتِعزُّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن  ًْ َك َعلَٰى ُكلِّ َش ُر ۖ إِنَّ ٌْ ِدَك اْلَخ ٌَ ٕٙ" آل عمران : َتَشاُء ۖ بِ  

ًَ وقوله تعالى : "  ُه ُهَو َأَماَت َوَأْح ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى َوأَنَّ   ٗٗــ  ٖٗ" النجم : األٌة : َوأَنَّ

ِهنَّ  ِمْثُل الَِّذي َولَُهنَّ قوله تعالى : " :  ــ حرفان ٖ ٌْ ِهنَّ َدَرَجة   َعلَ ٌْ َجاِل َعَل  البقرة"بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ

َها َما اْكَتَسَبتْ وقوله تعالى "    228:آٌة : ٌْ  ،وقوله تعالى : 8ٕٙ" البقرة : لََها َما َكَسَبْت َوَعلَ

بٌِنٍ " اُكْم لََعلَٰى ُهًدى أَْو فًِ َضاَلٍل مُّ ٌَّ ا أَْو إِ  ٕٗسبؤ : آٌة  " َوإِنَّ

 مجنون لٌلى :وقول الشاعر 

نًِ َراٍض بِؤَْن َأْحِمَل اْلَهَوى  ًَّ َواَل **  َعلَى أَنَّ  َوأَْخلَُص ِمْنُه اَل َعلَ

أََوَمْن " ، كما فً قوله تعالى :  العكسبٌن اسم وفعل أو  الطباقــ مختلفان : أي أن ٌكون  4

َناهُ  ٌْ ٌَ ًتا َفؤَْح ٌْ َف  ،وكقوله تعالى : " ٕٕٔ" األنعام آبة : َكاَن َم ٌْ َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ أَِرنًِ َك
 ٕٓٙ: البقرة : آٌة  ُتْحًٌِ اْلَمْوَتىٰ 

 وكقول أبً تمام :

جَزعُ  ٌَ ٌُدعى حاِزماً حٌَن  ٌُدعى البُِس الَصبِر حاِزماً **  َفَقد صاَر   َوَقد كاَن 

 الطباق المعنوي :

عرفه البالغٌون ، بؤنه : هو ما كانت المقابلة بٌن الشا وضده فً المعنى ال فً اللفظ ،    
ٍء إِْن أَْنُتْم  " :نحو قوله تعالى  ًْ ُن ِمْن َش ْحَمٰ ْنُتْم إِالَّ َبَشر  ِمْثلَُنا َوَما أَْنَزَل الرَّ

 إِالَّ َتْكِذُبونَ َقالُوا َما أَ
ُكْم لَُمْرَسلُونَ   ٌْ ا إِلَ ْعلَُم إِنَّ ٌَ َنا  ُكْم َلُمْرَسلُونَ  فقوله : "،  ٙٔــ  ٘ٔ" بس : َقالُوا َربُّ ٌْ ا إِلَ " بستلزم  إِنَّ

ْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبونَ الصدق المضاد للكذب ، فً قولهم : "
  ."وإن المعنى إن ٌعلم إنا لصادقون إِْن أَ

َماَء بَِناًءالبقرة " وقوله تعالى :     ، لما كان ٕٕاالٌة : الَِّذي َجَعَل لَُكُم األَْرَض فَِراشاً َوالسَّ
 .البناء رفعا للمبنى قوبل بالفراش الذي هو على خالف 

https://quran4all.net/ar/tafsir/3/36/15
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ا أُولًِ األلباب" قوله تعالى:ومنه      ٌَ اة   ٌَ إّن ؛ إذ :11ٔ" البقرة : اآلٌة َوَلُكْم فًِ القَِصاِص َح
 القصاص هو الموت، وبالتالً فالحٌاة عكس الموت، وهً بذلك طباق معنوّي.

 ما ٌلحق بالطباق :
، وهو: الجمع بٌن معنٌٌن ، ٌتعلق أحدهما بما ٌقابل اآلخر تعلق : الطباق الخفي ــ  1

ة فً الصورة غٌر ظاهرة و ، السببٌة أو اللزوم  ٌّ  تكون الضد

َنهُمْ  ":قوله تعالى  كما ٌْ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َب ِۚ  َوالَِّذٌَن َمَعُه َأِشدَّ ُسوُل َّللاَّ د  رَّ َحمَّ الفتح ،  "مُّ

 فالرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة ولكنها مسببة عن اللٌن الذي ضد الشدة،  1ٕاالٌة : 

 .تعالى 

هها َخِطٌَبههاتِِهْم أُْغِرقُههوا "  وقولههه تعههالى :  طههابق بههٌن  : ، فقههد  ٕ٘اآلٌههةنههو : " َفههؤُْدِخلُوا َنههاًراِممَّ

 . ، ذلك أن إدخال النار ٌستلزم اإلحراق المضاد لإلغراق"أدخلوا نارا"و "أغرقوا"

َهههاَر لَِتْسههُكُنوا فٌِههِه َولَِتْبَتُغههوا ِمههْن َفْضههلِهِ :  وقولههه تعههالى : ههَل َوالنَّ ٌْ ، "َوِمههْن َرْحَمتِههِه َجَعههَل لَُكههُم اللَّ

فابتغاء الفضل وإن لم ٌكهن ضهدا للسهكون ، ولكنهه ٌسهتلزم الحركهة المضهادة ،  1ٖ: القصص 

 للسكون .

، : وههو مهاجمع بهٌن معنٌهٌن ، ظاهرهمها التضهاد ، وحقٌقتهمها لهٌس كهذلك  ــ إيهام التضااد 2

 قول الشاعر : ومثل ذلك 

 ضِحَك المشٌُب برأِسه فبكى **ال تعَجبً ٌا َسْلُم من رجٍل 

ٌّا،ألّن المقصهود بالضهحك فهً البٌهت قد جمع       الشاعر بٌن معنٌٌن غٌر متقابلٌن تقابال حقٌق

ظههورا تامها وال  ر الشهٌبود المعنى المجازّي لضحك وهو ظهلٌس هو ضّد البكاء ولكّنه قص

ههذا طبهاق باعتبهار أّن المعنٌهٌن الحقٌقٌهٌن  وٌهالرغم مهن ههذا نقهول:تقابل بٌن البكهاء والشهٌب 

 ألن الضحك بمعناه الحقٌقً مضاد للبكاء،انلضحك وبكى متضادّ 

 ومه قول المتنبً :

 ووجهك وضا  وثغرك باسم**تمر بك األبطال ُكلمى هزٌمًة 

 

  : تهههدل علهههى الفهههر "وضههها  و" واالنكسهههار: تهههدل علهههى الحهههزن  "  هزٌمهههةإن قولهههه "فهههـ

ٌقصهده فالحزن البادي على وجه الروم المهزومٌن ٌقابلهه فهر  ٌعلهو وجهه سهٌف الدولهة الهذي 

 المتنبً

 بؤلواِن النباتِ  زٌنها إذا األرضالمطر دبّج  من قولهم : وهو من أنواع الطباق التدبٌج:طباق 
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ٌُهوِرَد فهً معًنهى مهن المهْدِ  أْو غٌهِره التقاُبهَل بهٌَن ألفهاِظ األلهواِن؛ لَقْصهِد : واصطالحا  وهَو أن 

 تمام :أبً من ذلك قول غٌِره،الِكناٌِة بتلَك األلفاِظ عْن ذلَك المعنى من المْدِ  أْو 

 اللٌُل إال وهً من سندٍس خضرِ **  ترّدى ثٌاَب الموِت ُحمًرا فما أتى 

فقد كنى عهن القتهل بلهبس الثٌهاب الحمهر ، وعهن دخهول الجنهة بخضهرة السهندس ، وجمهع بهٌن 
 الحمرة والخضرة على سبٌل الطباق

ِط األَْسَوِد ِمَن "  ومنه قوله تعالى : ٌْ ُض ِمَن اْلَخ ٌَ ُط األَْب ٌْ َن َلُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ ى  َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ

فالمعنى القرٌب من كال الخٌطٌن لٌس المراد وإنما المراد ،  81ٔاْلَفْجِر" البقرة ، اآلٌة : 

 .منهما النور والظلمة وهما المعنٌان البعٌدان المورى عنهما

خضر ألفمذ أزور المحبوب األصفر واغبر العٌش ا ": تورٌة ، قوله الحرٌريومن تدبٌج ال

حتى رثى لً العدو األزرق فٌا حبذا الموت ،أسود ٌومً األبٌض وأبٌض فودي األسود ،
 "األحمر

 : فللمحبوب األصفر معنٌان
فٌكون ،أحدهما قرٌب غٌر مراد وهو إنسان ذو صفرة ، وثانٌهما  بعٌد مراد وهو الذهب

ألن خضرة العٌش كناٌة عن طٌبه  ،وقد اشتمل كالم الحرٌري على تدبٌج بالكناٌة  تورٌة ، 
واغبرار ه كناٌة عن قلته ونقصانه وسواد ٌومه كناٌة عن حزنه وبٌاض فوده كناٌة ،ونعومته

 . عن رقة حاله

 طباق اإليجاب وطباق السلب :

المعنٌان المتضادان مثبتٌن معا ، أي الطباق هو الطباق الذي ٌكون فٌه : ـــ طباق اإليجاب 1

ً  مثل قوله تعالى ك "   الذي لم ٌختلف فٌه الضدان إٌجابا وسلبا ُس َمه َيْخَش َويَتََجنَّبُهَا  َسيَرَّكَّ

  ً 01ــ  01، اآلية :  اْلعلً، "اْْلَْشقًَ  الَِّرٌ يَْصلًَ النَّاَز اْلُكْبَسي   ثُمَّ ََل َيُمىُت فِيهَا َوََل يَْحيَ  

ن َتَشاُء َوُتِعزُّ :" : وكقوله تعالى  قُِل اللَّهُمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْإتًِ اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

ٍء َقِدٌر   ًْ َك َعلَٰى ُكلِّ َش ُر ۖ إِنَّ ٌْ ِدَك اْلَخ ٌَ   . ٕٙآل عمران : "َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء ۖ بِ

 طباق السلب : وهو ما كان فٌه أحد طرفً المقابلة مثبتا واآلخر منفٌا ، كقوله تعالى :ــ  ٕ

ِ َوُهَو َمَعهُمْ " ْسَتْخفُوَن ِمَن َّللاَّ ٌَ اِس َواَل  ْسَتْخفُوَن ِمَن النَّ ، وكقوله تعالى 8ٓٔ" النساء ، اآلٌة : ٌَ

ِ اَل  ، وقوله تعالى : ٓ٘ٔالبقرة: " َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونًِ" :  ْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ ٌَ َوالَِّذٌَن 

ٌُْخلَقُوَن  ًبا َوُهْم  ٌْ ْخلُقُوَن َش  . ٕٓ"النحل : ٌَ

الترشٌح فً اللغة معناه التقوٌة ، ، وهو أن ٌوجد بجانب الطباق والتضاد  الطباق المرشح :

الغة ، فٌكتسً الكالم بٌن المعنٌٌن صورة أخرى من صور البدٌع ، أو لون من ألوان الب

ٌُِرٌُكُم اْلَبْرَق " طالوة وحالوة ، والمعنى وضوحا وبٌانا ، من ذلك قوله تعالى :  اتِِه  ٌَ َوِمْن آ
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، فقد طابق بٌن الخوف والطمع ، مع التقسٌم البدٌع ، إذ  َٕٗخْوًفا َوَطَمًعا " الروم ، اآلٌة : 

لٌس فً رإٌة البرق إال الخوف من الصواعق والطمع فً األمطار ، وال ثالث لهذٌن 

َل فًِ ال" القسمٌن . ومنه قوله تعالى :  ٌْ ًَّ ُتولُِج اللَّ ِل ۖ َوُتْخِرُج اْلَح ٌْ َهاَر فًِ اللَّ َهاِر َوُتوِلُج النَّ نَّ

ِر ِحَسابٍ  ٌْ ۖ  َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغ ًِّ َت ِمَن اْلَح ٌِّ ِت َوُتْخِرُج اْلَم ٌِّ " آل عمران ، اآلٌة :  ِمَن اْلَم

َهارِ فالمطابقة بصورة العكس ، 1ٕ َل فًِ النَّ ٌْ َهاَر فِ ،  ُتوِلُج اللَّ لِ النَّ ٌْ ًَّ ِمَن ،  ً اللَّ َوُتْخِرُج اْلَح

ِت  ٌِّ ًِّ واْلَم َت ِمَن اْلَح ٌِّ ، ..كما اقترن بمبالغة التكمٌل التً تلٌق بالقدرة اإللهٌة فً قوله : اْلَم

ِر ِحَسابٍ  ٌْ . َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغ  

،  ذلك علً التستيبأن يؤتً بمعنييه متىافقيه أو أكثس ثم يؤتً بما يقابل  : لمقابلةــ ا ثانيا

وتبدأ المقابلة بطباقيه ، أو بطباق وملحق به ، ثم تتصاعد ، إلً أن تبلغ ستة معان بستة معان 

 أخسي ومه شىاهدها:

ْكِسُبونَ :  "  مقابلة اثنين باثنينـــ  1 ٌَ ْبُكوا َكثًٌِرا َجَزاًء ِبَما َكاُنوا  ٌَ ْضَحُكوا َقلٌِاًل َوْل ٌَ "  َفْل

ُ بُِكُم ، فقابل الضحك والقلة بالبكاء والكثرة ،  8ٕ: اآلٌةالتوبة ،  ٌُِرٌُد َّللاَّ وقوله تعالى : " 

ٌُِرٌُد بُِكُم اْلُعْسرَ  ٌُْسَر َواَل   . فقابل بٌن إرادة الٌسر بعد إرادة الٌسر،  8٘ٔ" البقرة:  اْل

" فقابل المفاتٌح  للشرِّ إنَّ من الّناِس ناًسا مفاتٌَح للخٌِر، مغالٌَق :"وسلموقوله صلى َّللا علٌه 

إنكم لتكثرون عند الفزع : "  وسلموقوله أٌضا صلى َّللا علٌه والخٌر وبٌن بالمغالٌق والشر ، 

 " فقابل الكثرة والفزع بالقلة والطمع  وتقلون عند الطمع

ُم َعلٌَْ :  كقوله تعالى:  ـــ مقابلة ثالثة بثالثة 2 ٌَُحرِّ َباِت َو ٌِّ ٌُِحلُّ َلهُُم الطَّ "  ِهُم اْلَخَباِبثَ َو  

اَل َتؤَْسْوا َعلَٰى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكمْ وقوله تعالى :  ، 1٘ٔاألعراف ، االٌة :  ٌْ "  لَِّك

  ٖٕالحدٌد االٌة : 

 وقول الشاعر : 

ٌُْبقً اْلَماَل  ْفنًِ اْلَماَل َواْلَجدُّ ُمْقبل   **َوالَ اْلُبْخُل  ٌُ َواْلّجدُّ ُمْدبِرُ َفالَ اْلُجوُد   

 

"وقول آخر  

ا إَِذا اْجَتَمَعا ٌَ ْن ٌَن َوالدُّ ُجلِ  ** َما َأْحَسَن الدِّ ْقَبَح اْلُكْفَر َواإلِْفاَلَس بِالرَّ
 َوأَ

 فقابل الشاعر أحسن بؤقبح ، والدٌن بالكفر ، والدنٌا باإلفالس

َقى ــ مقابلة أربعة بؤربعة :  قوله تعالى :  ٖ ا َمن َأْعَطى َواتَّ َق بِاْلُحْسَنى  ،َفؤَمَّ ُرهُ ،َوَصدَّ سِّ ٌَ َفَسُن

ٌُْسَرى  ا َمن َبِخَل َواْسَتْغَنى ،لِْل َب بِاْلُحْسَنى ،َوأَمَّ ُرهُ لِْلُعْسَرى  ،َوَكذَّ سِّ ٌَ  ٙــ  ٘" اللٌل ، االٌة : َفَسُن

. 
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الموت: هَذا َما أَْوَصى بِِه أَُبو فً وصٌته عند  - رضً َّللا عنه -قول أبً بكر الّصدٌق و

ِل َعْهِدِه بِاآلِخَرِة َداِخال فٌِهَ  ا َخاِرًجا ِمْنَها، َوأَوَّ ٌَ ْن بًِ قَُحاَفَة ِعْنَد آِخِر َعْهِدِه بِالدُّ
قابل  .اَبْكِر ْبُن أَ

 . أول بآخر ، والدنٌا باآلخرة ، وخارجا بداخل ، ومنها بفٌها

 ومن مقابلة خمسة بخمسة  قول المتنبً :  :ـــ مقابلة خمسة بخمسة ٗ 

بح ٌغِري بًِ  أُزورُهم وسواُد اللٌَِّل ٌشفُع لًِ ** وْأنثنًِ وَبٌاُض الصُّ

 بًبلً و، ٌغري بٌشفع و، الصبح باللٌل و،  بٌاضبوسواد ، ؤنثنً ب زورهمفقد قابل أ 

 وقول آخر : 

 .جواِرحهم فصاَر سخطً لُبعدي عن** كاَن الّرضا بدنّوي مْن خواطِرهم 

 ــ مقابلة ستة بستة : 5

  هُ ٌشٌنُ  ذل   قٌدُ  حر   لِ جْ فً رِ  وَ **   هُ يزينُ  عز   تاجُ  عبد   علً زأسِ 

و  ،و عز و ذل،و تاج و قٌد ،و عبد و حر ،و رأس و رجل ،فالمقابلة هنا بٌن على و فً
 .ٌزٌنه و ٌشٌنه،

هو ما كثر فٌه عدد المقابالت أن أعلى رتب المقابلة و أبلغها إلى علماء البدٌع  وٌذهب 
 .شرٌطة أال تإدي هذه الكثرة إلى التكلف أو توحً به

كذلك ٌرون أن المقابلة باألضداد أفضل و أتم، و هذا هو مذهب السكاكً؛ فالمقابلة عنده: أن 
تجمع بٌن شٌبٌن فؤكثر ثم تقابل ذلك باألضداد، و إذا شرطت فً أحد الشٌبٌن أو األشٌاء 

 .ا ٌقابله ضدهشرطا شرطت فٌم

 : والمقابلة الطباقلفرق بين ا

 : ٌكمن الفرق بٌن المطابقة والمقابلة فً وجهٌن

أي بٌن اللفظ وضده والمقابلة تكون  بٌن الضدٌن غالبا بالجمع إال  ــ المطابقة ال تكون  ٔ

ألكثر من ذلك ، كؤن تكون مثال بٌن أربعة أضداد : ضدٌن فً صدر الكالم ، وضدٌن فً 

خمسة فً الصدر ، وخمسة فً  : وقد تصل المقابلة إلى الجمع بٌن عشرة أضداد عجزه .

 . العجز

 

باألضداد وغٌر األضداد ، تكون كون إال باألضداد ، أما المقابلة تال  المطابقةأن  – ــ  ٕ

ولهذا جعل ابن األثٌر ،الطباق أحد أنواع المقابلة ، ولكنها باألضداد تكون أعلى رتبة ، 

 .، ألن بالغتها تؤتً من أنها سبب من أسباب وفاء المعن وتمام الغرض فا وأعظم موق

 



 : عالمات الترقيملثالثةالمحاضرة ا

 .()ِكَتاٌب َمْرقُوٌم()الترقيم لغة: الكتابة بدليل قوله تعالى: 

)وضررررم ت مرررراي أااررررة ترررر  تقسررررا  الكتابررررة  لت  رررريم )الترررررقيم ااررررو  ا :  ررررو 

الجمرررررل  وتميا ررررا تررررري بعضرررر ا  ولتعيررررريي مواضرررررم  تجرررراا  الجمورررررة  ول اررررل

الوقرر   وشردررراد ال ررارغ يلرررى تغييررر السبرررراي الارروتية تسرررد ال رررا   بمرررا يسا رررب 

 المعسى((.

 مي ت م ت ماي الترقيم:

وتر رررم ب ررركا الدررركل ) ( وت رررتعمل تررر   :أو الفاصااا)ة فالفصااا)ة  الفاااار ة  -1

 مواضم كقير  تبرا ا:

ت ررردمي تويررره وترررود س رررو: )  المعسرررىبررريي جموتررريي قاررريرتيي متاررروت   - ت

 .مي العرب  ت ابوا تي يكوموه(

ت ررررر  العورررة ق قرررة: ا لرررر   ) ت ارررل بررريي الدرررر   وتق رررامه  س رررو:  - ب

 الواو  اليا (.

ركررررال ال تررررب  تعقررررر  ) بررريي المعوررررو  والمعوررررو  تويرررره  س ررررو:  - ي

 ت  و توى ا رال(.

يي قررردري تورررى تمرررل الأيرررر  بررريي جمورررة الدررررو والجررراا   س رررو: )  - ث

 .عل(تات

برريي ال  ررم وجوابرره  س ررو: )لرراي اجتمعرري اىسرر  والجرري توررى تي يرر توا  - ج

 بمقل  كا ال رآي  ى ي توي بمقوه...(.

وتر رررررم ب ررررركا الدررررركل ) ( وت رررررتعمل بررررريي الجمرررررل  الفااااار ة المة:و اااااة:  -2

الوويوررررة  الترررر  تكرررروي ا رررردا ا  ررررببا  لٌأررررر  س ررررو: ) سجرررر  م مررررٌد ترررر  

ررره در  بجرررد(  وال رررارا  ا لمس وورررة ي ررركي ال رررارغ تسرررد ا اىمت ررراي   سد

  كوتا  متو وا  يجوا معه التس  .

وتر رررماي ب ررركا الدررركل):( وي رررتعم ي لتوضررري  مرررا  الة: تاااال الرأاااايتال: -3

 بعد ما وتميياه تما قبوه  وت م مواضع ا:

يررررد ا رررتعمال ا بعرررد )قرررال تعرررالى:(  تو)قرررال الر رررول اررروى   تويررره   -ا

 و وم: (  تو )قال الداتر: (.

المس ررول ومررا تدرربه كلررع ترر  المعسررى  س ررو: ) مرري سارراا  تبرر  لرر   ترر  -ب

 ى تؤأر تمل اليوم يلى الغد((.كل يوم: 



وتر رررررم ب ررررركا الدررررركل )ج( وتوضرررررم بعرررررد الجمرررررل  عالماااااة ااااااااتف ام:  -4

اى رررررت  امية  س رررررو: ) مررررري ال رررررادمج(  ) تم مرررررد سررررراج ج(  ) رررررل جرررررا  

 تأوعج(.

)!( وتوضررم بعررد كررل جموررة ت مررة التعجررب )الترر قر(: وتر ررم ب رركا الدرركل  -5

تقيررر الد دررة  رروا  تتر ررا  كرراي كلررع تم  اسررا   و رر  ت ررتعمل ترر  مواضررم 

 كقير  تبرا ا:

 .التعجب  س و: )ما اجمل الدم !( - ت

 ! الادق الادق!(.الت كير واىغرا   س و: )يياع والككب  - ب

 ! واتر تاه! (.ال اي وال رح  س و: )وا  رتاه - ي

 ر ماع!  يا تبتاه!  ويل لوظالم!(. اى تغاقة والدتا   س و: )الو م  - ث

( وترررر ت  ترررر  مواضرررررم -ب ررررركا الدرررركل ) وتر ررررم الشااااارحة فالشاااار ة :  -6

 كقير  ت م ا:

 -مديسررررة ال رررر م -أررررر الجمررررل اىتتراضررررية  س ررررو: )بغرررردادترررر  تول وآ - ت

مررري تامرررة  -ر مررره   -تاارررمة العرررراق  كررراي الع مرررة مارررو ى جرررواد

 الوغة العربية ت  العار ال ديث(.

 ت  الم اور  بيي اقسيي تو تكقر  س و:   - ب

 مي تسيج

 تسا م مد. -

 وما تموعج -

 والب. -

بررريي العررردد والمعررردود  س رررو: مرا رررل التعوررريم ا  ا رررية تررر  العرررراق    - ي

 تربم: 

 المر وة المتو وة.     -2         المر وة اىبتدااية.   -1

 المر وة الجامعية ا ولية. -4         المر وة اىتدادية.   -3

 )(  ] [  (:    وير ماي ب كا الدكل ) ::واال الكبيرالال  -7

ا قررروا  ال  ليرررة ) ( ت رررتعمل لم اورررة بكومرررة تو تركيرررب  لررري  مررري  - ت

جررررو ر الكرررر م  وترررر  التوضرررري  والت  ررررير  س ررررو: )رتيرررري رابرررراى  ) 

 ت دا (. المؤدب )ب ت  الدال( م بوب.

ب رررراث ت رررتعمل تررر  ال ررروامب الأاارررة با  ]  [  ا قررروا  الم رررتويوة  - ب

 والدرا اي.



وتر ررررم ب رررركا الدرررركل ) "  " ( يوضررررم بيس مررررا كررررل  عالمااااات التةصااااي :  -8

كرررر م يس ررررل س رررر    رتيررررا  دوي تغييررررر تو اضرررراتة س ررررو: قررررول الجررررا ظ: " 

 المعاس  مورو ة ت  الوريق".

 ويوضم بيس ما السص ال رآس  الكريم  وال ديث الدري .

لودىلرررة تورررى وجرررود كررر م )......( وتر رررم ب ررركا الدررركل  عالماااة الحااا  :  -9

 م كو  تو مضمور  س و: ) اجت د ت  درا تع ويى....(.

وتر م ب كا الدكل ) . ( توضم بعد كل جموة تم معسا ا م ما  الة: ة: -11

 والي تو قاري  س و: ) تاد الم اتر مي   ره. (.
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