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اعزار أ /ستُز املصطف ٞستُز

مقدمة يف عله املعاىي
ؼ عضف عًِ املعاْ ٞ؟
ٖ ٛايعًِ ايشٜ ٟعضف ب٘ ٚدَ ٙٛطابك ١ايهالّ ملكتط ٞحاٍ ايغاَع
َع َعضف َا ٜغتفار َٔ ايهالّ اعتٓارا إي ٞايكضا. ٔ٥
ؼَ 2ا َٖ ٞباحح عًِ املعاْ ٞ؟
 /1تكغ ِٝايهالّ إي ٞخرب ٚإْؾا. ٤
ٚ /2دٛب َطابك ١ايهالّ ذتاٍ ايغاَع َٔ داْب ٚيًُٛطٔ ايشٟ
ٜكاٍ ف َٔ ٘ٝداْب آخض .
 /3رصاعَ ١ا ٜغتفار َٔ ايهالّ مبع ١ْٛايكضا . ٔ٥فف ٞارترب َجال
ٜضٜو ايػضض األصً َٔ ٞارترب ظاْب أغضاض أخض ٟتغتفار َٔ
ايغٝام (ناملزح ٚ ،ايفدض ٚ ،ايتخغض ... ،اخل).
ٚيف اإلْؾاٜ ٤ضٜو األعاع َٔ ٞاألَض ٚايٓٗٚ ٞاالعتفٗاّ ٚايٓزا .. ٤اخل
اي ٞداْب َا ٜغتفار َٔ ايغٝام أغضاض أخض( ٟناالعتٓهاص ،
ٚايتٛبٝذ ٚ ،ايتخكري ٚايتُين ...اخل )

اخلرب واإلىشاء
ؼ 1عضف األعًٛب ارترب ٟ؟ َٖ ٛا حيتٌُ ايصزم ٚايهشب يشات٘ .
ؼ 2عضف اإلْؾا٤؟ َٖ ٛا ال حيتٌُ ايصزم ٚايهشب يشات٘ .
ؼَ 3ا املكصٛر بعباص( ٠يشات٘)؟ ٜكصز بٗا إٔ قابً ١ٝارترب يًصزم
ٚايهشب خاص ١بطبٝع ١ادتًُٚ ١قبٛهلا يًٓفٚ ٞاإلثبات عٛا ٤نإ
قاًٗ٥ا َعضٚفا بايهشب أّ بايصزم .
املصطف ٞيف األرب

- 2-

اعزار أ /ستُز املصطف ٞستُز

ؼ 4يهٌ َٔ مجً ١املبتزأ ٚارترب صنٓإ أعاعٝإ أسنضُٖا :
سته ّٛعً٘ٝ

سته ّٛب٘

ْٛع ادتًُ١

(َغٓز اي) ٘ٝ

(َغـــٓز)

ادتًُ ١االمس١ٝ

املبتزأ

ارترب

ادتًُ ١ايفعً١ٝ

ايفاعٌ ْ -ا٥ب ايفاعٌ

ايفعٌ

بني صنين ادتًُ: ١
َا غظ ٟق ّٛقط يف عكض راصِٖ  .املغٓز :غظ / ٟاملغٓز اي : ٘ٝقّٛ
منٛسج ستً: ٍٛ
ادتًُ١

املغٓز اي٘ٝ

ْٛعٗا

املغٓز

ذيب الصباب فمالٌ

خربية

الصباب (فاعن)

ذيب

عِض يف الكسى زأسا

إنصائية

الفاعن (ضمري مشترت)

عض

أُُعجبت بي بني نادي ....

خربية

الفاعن (ضمري مشترت)

أعجبت

ألِو جانبك لكومك .....

إنصائية

الفاعن (ضمري مشترت)

ألو

قمب يروب

خربية

قمب (املبتدأ)

يروب

اجتًدوا أيًا الطالب

إنصائية

الفاعن (واو اجلماعة)

اجتًدوا

املبتدأ (الدنيا)

نضازة

الفاعن (ياء املخاطبة)

ختالي

إال أمنا الدنيا نضازة أيكٌ إنصائية
ال ختالي نشبا خيفضين

إنصائية

تدريب ()1
َٝظ ارترب عٔ اإلْؾا ٤فُٝا حتت٘ خط :
 /1أعضب ايكطا ٜ َٔ ٌٖ ،عري دٓاح٘ ؟ يعً ٞاي َٔ ٞقز ٖٜٛت أطري
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...............................................

............................................

مل ٜبل باب يًغعارَ ٠ػًل

ٚ /2تعًُٛا فايعًِ َفتاح ايعال

أ  ..................... /ب  ........................ /ج ........................................ /
 /3ال تغهٔ َع األسْاب .....................................................................
 /4أت ٞاملؾٝب فأَٓ ٜٔو املٗضب  .أ ....................... /ب ......................... /
 َٔ /5قطضات ميتً ٧ايكزٜض .......................................................... .
ؼ 1بني املغٓز ٚاملغٓز إي: ٘ٝ
 /1إ يف ايكصاص حٝا . ٠املغٓز  ................املغٓز اي................ ٘ٝ
 /2ال ختف َا فعًت بو األؽٛام ..........................................................
األسلوب اخلربي
(الغرض احلقيقي للخرب)
ًٜك ٞارترب يٛاحز َٔ غضضني أعاعٝني ُٖا :
 /1فائدة اخلرب  :إفار ٠ايغاَع اذتهِ ايش ٟتطُٓت٘ ادتًُ ١ارترب.١ٜ
 /2الزو الفائدة  :إفار ٠ايغاَع إٔ املتهًِ عامل بارترب .
ؼٚ 1ضح ايػضض اذتكٝك ٞيًدرب فُٝا ٜأت:ٞ
/1قاٍ(ص)(:ايطٗٛص ؽطض اإلميإ ٚاذتُز هلل متأل املٝظإ ) فا٥ز ٠ارترب.
/2أْت تكضأ نجري ٚتغتفٝز مما تكضأ .الطّ ايفا٥ز٠
 /3عبخإ اهلل ٚاذتُز هلل متآلٕ ايغُاٚ ٤األصض .فا٥ز ٠ارترب
 /4اْو ال تفتأ تٛد٘ ايٓصح ألصزقا٥و  .الطّ ايفا٥ز٠
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( /5املغًِ َٔ عًِ املغًُ َٔ ٕٛيغاْ٘ ٜٚز .)ٙفا٥ز ٠ارترب
ٜ /6عترب عً ٞرٜٓاص آخض عالطني ايفٛص  .فا٥ز ٠ارترب
( /7فُٔ ٜعٌُ َجكاٍ سص ٠خريا ٜضٜ َٔٚ ٙعٌُ َجكاٍ سص ٠ؽضا ٜض) ٙ
ج /الطّ ايفا٥ز. ٠
/8أب ٞبٔ نعب ٖ ٛأ َٔ ٍٚنتب ايٛح . ٞفا٥ز ٠ارترب
أغراض اخلرب اليت تستفاد من السياق
قز خيضج ارترب َٔ غضض٘ اذتكٝك ٞإي ٞأغضاض زتاط ١ٜتفِٗ َٔ
ايغٝام نجريَٗٓ ٠ا :
 /1إظٗاص األعٚ ٢اذتغض: ٠
سٖب ايش ٜٔتٗظِٖ أؽعاصْا

ٚبكٝت أْفذ يف ايضَار ايباقٞ

 /2االعرتحاّ ٚاالعتعطاف :
فأعف عين ٜأَ ٜك ٌٝايعجاص

صب ٞإْ ٞال اعتطٝع اصطباصا

 /3ايفدض  :حنٔ اْاؼ ال تٛعط عٓزْا يٓا ايصزص ر ٕٚايعاملني أ ٚايكرب .
 /4اظٗاص ايطعف ٚ :قز حٓتين ٚقٛعتين تغع ٚتغعٚ ٕٛاثٓتإ .
 /5اذتح عً ٞايغعٚ ٞادتز ايزا٥ب َٔ أدٌ احملافظ ١عً ٞاذتكٛم :
َٚا ضاع حل مل  ِٜٓأًٖ٘

ٚال ْاي٘ يف ايعاملني َكصض .

 /6ايعتاب  :قٛي٘ تعاي( : ٞعبػ ٚتٛي)1( ٞإٔ دا ٙ٤االعُ.) ٞ
 /7املزح  :فإْو مشػ ٚاملًٛى نٛانب .
 /8ايشّ  :ق ّٛاسا صفع ايٓعاٍ قفِٗٝ
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ؼ ضع نٌ غضض َٔ األغضاض ايتاي ١ٝأَاّ نٌ بٝت ٜٓاعبٗا :
االعرتحاّ ٚاالعتعطاف – إظٗاص ايطعف  -األعٚ ٢اذتغض – ٠اذتح
عً ٞايغعٚ ٞادتز
فإٕ ُٖ ُِ سٖبت أخالقِٗ سٖبٛا

 /1إمنا األَِ األخالم َا بكٝت

..........................................................................................................
أداب األع ٢طٛعا ٚمل جيب ايصرب

/2ملا رعٛت ايصرب بعزى ٚاألع٢

..........................................................................................................
 /3عً ٌٝادتغِ ممتٓع ايكٝاّ ؽزٜز ايغهض َٔ غري املزاّ
........................................................................................................
/4مل اقزّ ع ٟٛايشْٛب فٌٗ يٜ ٞا إهل ٞيف ايتا٥بني ْصٝب
.....................................................................................................

أضرب اخلرب
ؼ أسنض أرٚات ايتٛنٝز املؾٗٛص: ٠
إٕ ْْٛ ،ا ايتٛنٝز  ،قز  ،أَا ايؾضط ، ١ٝايكغِ  ،الّ ايكغِ  ،الّ االبتزا٤
ٚاالحضف ايظا٥ز ، ٠أرٚات ايتٓب٘ٝ
ؼَ 1ا ٖ ٞاذتضٚف ايظا٥ز ٠اييت تغتعٌُ يتٛنٝز ارترب ؟
(ايباٚ ) َٔ(ٚ ) ٤تأت ٞايعباص ٠بعزُٖا زتضٚص َٔٚ ٠اذتضٚف ايظا٥ز( ٠ال)
ُٖٚ ) َٔ( ٚا حضفإ َُٗالٕ ال عٌُ هلُا .
ؼ 2أسنض بعض أرٚات ايتب ٘ٝاملؾٗٛص ٠؟
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(أال) (ٖا) ( ٚأَا) املدفف١
ؼٚ 3ضح ا ٜٔتظٗض الّ ايكغِ .
تتصٌ بكز أ( ٚإٕ ) ايؾضط ١ٝبايفعٌ املؤنز بايَٓ ٕٛجٌ ق: ٍٛ
(يكز  ،ي ، ٔ٦ألعافضٕ)
ؼ 2أسنض أحٛاٍ املداطب ؟
 /1إٔ ٜه ٕٛاملداطب خاي ٞايشٖٔ عٔ ارترب ٖٓٚا ًٜك ٞارترب خايٝا
َٔ أرٚات ايتٛنٝز ٜٚغُ ٞضضب ارترب (ابتزاٝ٥ا ) َجٌ :
املؾٛص ٠يكاح ايعكٚ( – ٍٛدعًٓا َْٛهِ عباتا ٚدعًٓا ايًَ ٌٝعاؽا).
 /2إٔ ٜه ٕٛاملداطب عامل بارترب ٚيهٓ٘ َرترريف قبٛي٘ ٖٓٚا
ٜغتخغٔ إٔ ٜؤنز ي٘ بأرا ٠تٛنٝز ٚاحزٜٚ ٠غُ ٞضضب ارترب
(طًيب) َجٌ  :قز ٚصٌ املٗادض. ٕٚ
 /3إٔ ٜه ٕٛاملداطب َٓهضا يًخهِايش ٟتطُٓت٘ ادتًُ١
ارتربٖٓٚ ١ٜا جيب إٔ ٜؤنز ي٘ ارترب بأراتني تٛنٝز فأنجض َجٌ :
فال ٚاهلل ال أْغاى حيت

أفاصم َٗذيت ُٜٚؾل صَغٞ

ؼ 1بني ضضب ارترب أرٚات ايتٛنٝز إ ٚدز يف اآلت: ٞ
 /1مل تزع صٛي ١اذتٛارخ َين

غري أؽال ١ُٖ ٤يف ثٝاب

.......................................................................................................
/2أْا ناملا ٤إٕ صضٝت صفاٚ ٤اسا َا غطبت نٓت هلٝبا
..........................................................................................................
 /3قاٍ تعاي ( : ٞفال أقغِ بايؾفل ٚايًَٚ ٌٝا ٚعل )....
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..........................................................................................................
 /4ي ٔ٦نإ صعبا حًُو اهلِ ٚاألس ٣فخًُو َٔ ايٓاؼ ال ؽو أصعب
..........................................................................................................
 /5قاٍ تعاي(ٞإْا حنٔ ْظيٓا ايشنض ٚإْا ي٘ ذتافظ).... ٕٛ
..........................................................................................................
َٚ( /6ا يًظاملني َٔ أْصاص ) .................................................................
 /7أَا ٚاهلل ألعاعزٕ نٌ ضعٝف .................................................. .
 /8اسا َا اتطح ي ٞاذتل تبعت٘ ...........................................................
 /9ال ئ ْتٗا ٕٚيف ٚادب ................................................................ .
 /10أال إ ايضؽ ٠ٛدضمي ١نرب....................................................... . ٟ
ؼ َٝظ اذتضٚف (ايبا ،َٔ ،٤ال َ ،ا )األصً ١ٝعٔ ايظا٥ز ٠فُٝا حتت٘ خط
َ /1ا دا َٔ ْٞ٤أحز خطاب َ...............ا قابًت َٔ احز .....................
 /2يٝػ أخ ٞباملٌُٗ َ ................ا بايهتاب عٝب ..........................
 /3ال َا خٓت ايٛطٔ  ...................ال أعتز ٟعً ٞأحز ....................
َ /4ا أصد ٛع ٟٛاهلل  ...................اسا َا صدٛت ايً ِٝ٦فًٔ تظفض بؾ٧
ج /1:/أصً ، ١ٝطا٥ز /2٠طا٥ز، ٠أصً /3١ٝطا٥ز ٠أصً /4١ٝأصً ١ٝطا٥ز٠
ؼ أدعٌ ضضب ارترب فُٝا ٜأت ٞاْهاصٜا بتأنٝز نٌ مجً١
باألرٚات اييت أَاَ٘ :
 /1أرٜت ضضٜب ١ايٛطٔ (قز الّ ايكغِ )  :يكز أرٜت ضضٜب ١ايٛطٔ
املصطف ٞيف األرب
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 /2ايٛطٔ ستتاج اي ٞابٓا( . ٙ٤أال  .إٕ  .ايكغِ  .الّ االبتزا) ٤
ج /أال ٚاهلل إٕ ايٛطٔ حملتاج اي ٞأبٓا. ٙ٤
 /3أقزّ ْفغ ٞفزا ٤ايٛطٔ  ْٕٛ( .ايتٛنٝز .ايكغِ  .الّ ايكغِ ).
جٚ /اهلل ألقزَٔ ْفغ ٞفزا ٤يًٛطٔ.
ؼ( 1يف ايتاصٜذ عظ ) ١أنز ادتًُ ١ايغابك ١بـ (إٕ  .الّ االبتزا) ٤
ٚأضبط ادتًُ ١بايؾهٌ :
ج /إٕ يف ايتاصٜذ يعظ. ١
ؼ 1ح ٍٛضضب ارترب َٔ ابتزا ٞ٥اي ٞطًيب يف اآلت: ٞ
 /1ايضحًًَ ١ػا ٠ـــــــــــــ ج /إٕ ايضحًًَ ١ػا. ٠
 /2اْتصضت املزصع ١يف املٓافغ ١ـــــــ قز اْتصضت املزصع ١يف......
 /3ايغُا ٤صاف............................................................................ ١ٝ
ؼَ 1يت ًٜك ٞارترب خايٝا َٔ ارٚات ايتٛنٝز ؟ ................................
اإلنشــــاء الطلثي
اإلْؾا ٤قغُإ :
 /1طلثي َ ٖٛ :ا ٜغتزع ٞغري حاصٌ ٚقت ايطًب ٚأْٛاع٘ :
األَض  ،ايٓٗ ، ٞاالعتفٗاّ  ،ايٓزاٚ ، ٤ايتُين .
 /2غري الطلثي َ ٖٛ :ا ال ٜغتزعَ ٞطًٛبا ٚأْٛاع٘ :
أ /ايتعذب ب /ايضدا ٤ج /اإلْؾا ٤ر /املزح ٖـ  /ايشّ  /ٚايكغِ .
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ؼ َٝظ اإلْؾا ٤ايطًيب عٔ غري ايطًيب ْٛٚع٘ يف ادتز ٍٚأرْا: ٙ
ّ

ايكغِ

ادتًُ١

ايٓٛع

1

(وال تكسبوا الزني انٌ كاى فاحصة  ).....طًيب

ايٓٗٞ

2

(اتل اهلل حيثما كهت )

طًيب

االَض

3

(يا بين أقم الصالة وأمس باملعسوف )

طًيب

ايٓزا٤

4

(ين أتاك حديث الغاشية )

طًيب

االعتفٗاّ

5

نعم البالد بالدي

غري طًيب

املزح

طًيب

ايتُين

7

واهلل ألشسب مخسا

غري طًيب

ايكغِ

8

ما أكثس الهاس اال غافال عو ذكس اهلل

غري طًيب

ايتعذب

 6يا ليت أيام الصفاء يعود

تدرية ()1
ؼ 1بني فُٝا ٜات ٞاْٛاع االْؾا ٤ايطًيب :
فأخرب ٙمبا فعٌ املؾٝب

 /1أال يٝت ايؾباب ٜعٛر َٜٛا

......................................................................................................
 ٌٖ /2بايطً ٍٛيغا ٌ٥صر

أّ ٌٖ هلا بتهًِ عٗز

...................................................................................................
 /3قاٍ تعايٚ( ٞال حتغدي ايش ٜٔقتًٛا يف عب ٌٝاهلل أَٛاتا ............ )...
 /4عؿ عظٜظا َ ٚت نض ِٜبني

طعٔ ايكٓا ٚخفل ايبٓٛر

.......................................................................................................
املصطف ٞيف األرب
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تعب ايكًب َٔ عغٚ ٞيعال

ٜ /5ا ٖالال بايعاَضٖ ١ٜال

......................................................................................................
 /6ال ختف َا فعًت بو االؽٛام

ٚأؽضح ٖٛاى فهًٓا عؾام

.......................................................................................................
عين ٚقز أيف ايفضام فضام

ٜ /7اصب قز بعز ايش ٜٔأحبِٗ

.......................................................................................................
 /8يٝت ي ٞق ٠ٛايعٛاصف ٜا ؽعيب

فأيك ٞإيٝو ثٛصْ ٠فغٞ

.......................................................................................................
ج /1/ايتُين  /2االعتفٗاّ  /3املزح  /4األَض ْ /5زا /6 ٤أَض
ْ /7زا /8 ٤متين .
ؼ 1يف ادتز ٍٚأرْاَٝ ٙظ اإلْؾا ٤ايطًيب َٔ غري ايطًيب ْٛٚع٘ :
ّ

ايكغِ

ادتًُ١

ايٓٛع

1

أال حبشا صخب ١املهتب

املزح

2

ٚأحبب بأٜاَ٘ أحبب

ايتعذب

3

ٜا ؽاعض ايٓ ٌٝالح ايعٝز ٚابتغُا

4

يٝت أٜاّ ايؾباب ٜعٛر

ايتُين

 5ال تأؼ عًَ ٞا فات

طًيب

 ٌٖ 6خرب عٔ ايفذض
7

االعتفٗاّ

ال تآَٔ فاْ ٞغري آَٓ١

املصطف ٞيف األرب
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ؼ 1ضع أْٛاع اإلْؾا ٤ايطًيب ٚغري ايطًيب فُٝا ٜأت ٞأَاّ نٌ بٝت
ٜٓاعبٗا :
(ايتعذب – األَض – ايٓزا - ٤ايتُين – ايٓٗ – ٞاالعتفٗاّ  -املزح )
 /1أحبب اي ٞبشاى ادتظع َٓظي١

بايطًح طًخا ٚباالعطإ أعطاْا

...................................................................................................
ٜ /2ا يٝت سا ايكًب القٜ َٔ ٞعًً٘

أ ٚعاقٝا فغكا ٙاي ّٛٝعًٛاْا

....................................................................................................
بايزاص راص ٚبادتريإ درياْا

 /3ح ٞاملٓاطٍ اس ال ْبتػ ٞبزال

......................................................................................................
ٚحبشا عانٔ ايضٜإ أحٝاْا

 /4حبشا دبٌ ايضٜإ َٔ دبٌ

.......................................................................................................
 /5أيغت أحغٔ َٔ ميؾ ٞعً ٞقزّ ٜا أًَح ايٓاؼ ٚنٌ ايٓاؼ اْغاْا
......................................................................................................
غزص ارتً ٌٝاس َا نإ أيٛاْا

 /6ال تأممٔ فإْ ٞغري آَٓ١

......................................................................................................
ٜ /7ا أّ عُض ٚدظاى اهلل َػفض٠

صر ٟعً ٞفؤار ٟنايش ٟنإ

.....................................................................................................
ج /1/ايتعذب /2متين/3أَض َ/4زح  /5اعتفٗاّْ /7ْٞٗ /6زا٤
ٚفكهِ ٚاهلل ٚعزر خطانِ ،،،،،،،،،،
املصطف ٞيف األرب

- 12-

اعزار أ /ستُز املصطف ٞستُز

