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حاول قراءة النصوص المبرمجة لك خلل هذا الموسم الدراسي وذلك لتحقق ما يلي:
السترسال في القراءة .)1

التعود على مواضيع مختلفة وأنماط متباينة وأنواع عديدة.)2

التمرن على كيفية نقد وتحليل النصوص ومعرفة أجمل نقاطها وأفكارها .)3

 *** اقرأ ثم اقرأ فهذا في مصلحتك وفائدتك وحدك فقط فاستثمر سنك ووقتك وفراغك كي تكون
 رجل بمعنى الكلمة يعرف َما َله وما عليه وكيف يكسب احترام الناس إليه فانتبه ولدي وفقك ال

ورعاك .     
أفكـــــار النصوص :

  46      ص:    من شمائل الرسول   / 01
 والحث على القتداء بها . بيان الكاتب لجوانب مضيئة من سيرة رسول ا   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
المعاملت مقياس لكتشاف معادن الناس)1

وسماحته  إعجاب المفكرين والدارسين بأخلق الرسول)2

  دعوة المسلمين إلى القتداء بالرسول)3

اثر حسن المعاملة في انتشار السلم )4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     54  محمد تمام ص   /  الفنان 02

 التعريف بالفنان محمد تمام ونشاطه الفني وبيان أثره في خدمة الفن التشكيلي في الجزائر.فكرته العامة:

     :  أفكار النص الساسية
بيان مكانة محمد تمام الفنية ونشاطاته المختلفة .)1

بيان ظروف وعوامل نشأته الفنية .)2

بيان العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته الفنية .)3

بيان أثر محمد تمام في خدمة محيطه وقضاياه بفنه .)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  65  الكسوف والخسوف ص   / 03

 وصف منظر القمر والشمس في حالتي الخسوف والكسوف وبيان نظرة النسان إليهما   :  فكرته العامة
قديما وحديثا .

     :  أفكار النص الساسية
بيان الثر السلبي للكسوف والخسوف على النسان القديم .)1
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بيان تصرفات النسان البدائي أثناء حدوث الكسوف والخسوف .)2

وصف حالة القمر والشمس عند وقوع الخسوف والكسوف .)3

التحذير من خطر أشعة الشمس الكاسفة على العين .)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      saad.younsi.2008@hotmail.fr                                   سلميان عميرات التلميذ

  73  / السكري ص   04
 تعريف الكاتب بمرض السكري بيان أثره على المصاب به والدعوة إلى الوقاية منه قبل   :  فكرته العامة

العلج .

     :  أفكار النص الساسية
انتشار مرض السكري في العالم .)1

صعوبة اكتشاف الصابة بمرض السكري . )2

بيان أثر مرض السكري على النسان .)3

تقديم نصائح للنسان السليم وللمصاب بداء السكري .)4

بيان جهود العلماء ليجاد دواء فعال ضد السكري .)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  81  / البترول في حياتنا اليومية ص   05
بيان الكاتب أصل البترول وأثره في مختلف مجالت حياتنا .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
بيان أهمية الشمس في حياتنا .)1

بيان أصل نشأة البترول ودوره في تسيير وسائل النقل  .)2

 بيان دور البترول في حياتنا اليومية: نظافة البيت, مكان العمل, الطعام, العلج, الوقاية من)3
الحشرات...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  95  / تمقاد ص   06
وصف الشاعر آثار تمقاد وتبيان إعجابه بها .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
 ]2.1إعجاب الشاعر بآثار تمقاد . [)1

 ]6.5.4.3وصف معالم أثرية للمدينة . [)2

3

mailto:saad.younsi.2008@hotmail.fr


استقراء الشاعر مظاهر رقي المدينة القديمة في الفن والعمران والثقافة ..)3

بيان الشاعر أن عظمة البناء تدل على عظمة صاحبه .)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  104  /في الحث على العمل ص   07
حث الشاعر العمال على الجد في العمل وإتقانه والقتداء بالجداد .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
حث الشاعر العمال على الكد في العمل وعمارة الرض .)1

حث الشاعر العمال على القتداء بالجداد في تحقيق إنجازات مهمة .)2

بيان الشاعر جزاء إتقان العمل .)3

 .تقديم الشاعر نصائح وتوجيهات للعمال)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      saad.younsi.2008@hotmail.fr                                   سلميان عميرات التلميذ

  111  / الشباب ص 08
أهمية الشباب للمة ودوره في رقيها وازدهارها .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
التعريف بالشباب وبيان مكانته من المة .)1

بيان دور الشباب العامل في بناء نهضة المة .)2

الحث على استثمار مرحلة الشباب قبل فواتها حيث ل ينفع الندم .)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  137  زرياب مبتكر الموسيقى الندلسية    / 09
مكانة زرياب في المجال الفني ودوره في ابتكار الموسيقى الندلسية وتطويرها  .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
بيان الكاتب البيئة التي ظهر فيها زرياب وتفوق فيها على معاصريه .)1

هجرة زرياب إلى الندلس ودوره في نشأة الموسيقى الندلسية .)2

بيان مواهب زرياب المختلفة .)3

بيان أثر زرياب في نهضة الموسيقى .)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  08  / سيارة المستقبل ص   10
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تبيان الكاتب سعي النسان المتواصل لتطوير السيارة إلى أفضل ما يكون.   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
دعوة الكاتب القارئ إلى تخيل سيارة ذاتية القيادة ومريحة لسائقها .)1

دور الحاسوب والنترنت في تحويل النظريات إلى حقائق .)2

تفاؤل الكاتب بحدوث تطور مذهل في مجال السفر .)3

تعداد الكاتب بعض خصائص السيارة الحديثة .)4

توقع الكاتب إنتاج سيارات ذكية في المستقبل .)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  123  / في سبيل الوطن   11
 حث الشاعر على الخوة والتعاون وتحذير من الضغينة والتعصب الديني ومعاتبة على   :  فكرته العامة

القساوة

     :  أفكار النص الساسية
1/2الشاعر يحث على الخوة ويدعو إلى النصرة و يحذر من الضغينة وكذا التخاذل )1

3التعاون في سبيل الوطن و ما يترتب عنه .)2

 )5 / 4أسس الخوة ثلثة : لغة و انتساب ودين     ( )3

 ) 7 / 6نبذ العصبية الدينية لنها تفرق      ( )4

 )9 / 8الوطن أّم حنون        ( )5

   )  10عتاب على القساوة وعدم الحسان للوطن      ( )6

  131  / الزردة ص   12
      التقاليد والعادات تجمع القلوب وتنسي الضغائن والحقاد.     :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
استعداد العجائز لعملية الطهي و تهييئ الساحة للحفل .         )1

الرجال ووكيل الزردة يساعدون في الستعداد للحفل . )2

قدوم الفرقة الفكلورية إلى الساحة و معها العجل و الدراويش. )3

جموع بدأت تصل إلى ساحة الجامع لمشاهدة الحفل .)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

147...تحدي الذكياء ص / الشطرنج13
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أصل لعبة الشطرنج ومدى اهتمام العرب والمسلمين بها ومكانتها في العالم حاليا .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
بيان الكاتب منشأ لعبة الشطرنج .)1

بيان اهتمام العرب والمسلمين شعبا وحكاما بالشطرنج .)2

بيان الكاتب مكانة لعبة الشطرنج في العالم اليوم .)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  158  /كيف خلقت الضفادع ص   14
وصف أحداث أسطورة خلق الضفادع   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
استعطاف اللهة لتونا للقوم رجاء السماح لها بشرب الماء .)1

رفض القوم القساة لطلبها .)2

حلول الغضب على القوم .)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19  / المدينة الحديثة ص   15
آثار ومخلفات المدنية الحديثة على البشرية   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
تبيان الكاتب أن أثر التقدم العلمي في كل مكان .)1

بعض الثار السيئة للحضارة الحديثة والدعوة إلى الهتمام بما ينفع الناس.)2

إبراز الكاتب دور الخلق الحسنة في حماية العلم من النحراف .)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  166  / السمكة الشاكرة ص   16
وصف الشاعر حالة السمكة وأثر ذلك على نفسه .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
وصف الشاعر السمكة قبل وقوعها في الشص .)1

وصف الشاعر عملية صيد السمكة .  )2

وصف الشاعر حالة السمكة المصطادة .)3

تأثر الشاعر لمنظرها وإطلق سراحها .)4

نصح الشاعر لها بالبتعاد عن البر .)5
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  181  / حديقة ص   17
وصف للحديقة وإعجاب بما فيها   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
تردد الكاتب على الحديقة كل يوم                                    )1

ما في الحديقة يثير أحاسيس الكاتب         )2

متعة الطفال بالحديقة تشد انتباه الكاتب   )3

الكاتب يحب التجوال بين أشجار الحديقة و في ممراتها  )4

حب الكاتب للجلوس على الشرفة   )5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  188  / محظوظ أنت أيها النسان البدائي ص   18
النسان بين بيئة المس ونقائها رغم التخلف وبيئة اليوم الملوثة رغم التطور     :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
تطلع الكاتب إلى الحياة البدائية)1

النسان البدائي أكثر تحضرا من إنسان المدنية الحديثة .)2

تصور الكاتب موقف النسان البدائي من عالمنا .  )3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  27  / ل تقهروا الطفال ص   19
دعوة الشاعر الباء إلى احترام حقوق الطفال وتبيان أثر إهمالها على نفسياتهم .   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
النهي عن التعامل مع الطفال بالعنف والقهر .)1

تبيان الثار السلبية على حاضر الطفال .)2

بيان أن قهر الطفال ينتج جيل معقدا و قاسيا .)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  196  / الدور الحضاري للنترنت ص   20
          النترنت يغزو حياة النسان بفضل خدماته الجليلة   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
مجالت البحار عبر النترنيت متعددة و مختلفة. )1
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النترنيت يشبع كل الرغبات .)2

المحتوى التجاري يأخذ الحيز الكبر في النترنيت.)3

النترنيت و دوره في ترسيخ مفاهيم الحوار و أسلوبه   )4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  206  / انتصار الثورة الجزائرية ص   21
 أمُم العالِم تشهد أّن ثورة الجزائِر أفقدت فرنسا توازنها، وأعطت الضوء الخضر لكّل     :  فكرته العامة

َة ّي الّشعوِب كي ترفض الذّل و العبود

     :  أفكار النص الساسية
الجزائريون يذكرون نصرهم و يحتفلون بعيد الثورة)1

 إصابة الكاتب بالذهول نتيجة ما أصيب به الجزائريون من ويلت الستعماِر و عدم)2
استطاعته على الكتابة

الدور الجسيم الذل أداه الدباء و الكتاب لمساعدة ثورة التحرير الكبرى)3

الكاتب يوجه نصائحه لتوقظ ضمائرها )4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  213  / الهجرة السرية ص   22
مفهوم الهجرة السرية، أسبابها و الحلول المقترحة للحد منها.   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
القبال المتزايد على الهجرة السرية)1
المخاطر الناجمة عن الهجرة السرية)2
ضحايا الهجرة السرية)3
السباب و الحلول المقترحة ليقاف الهجرة السرية)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  38  / القبعات الزرقاء ص   23
 دور القبعات الزرق في توفير الظروف المساعدة على إحلل السلم والمن وتقديم   :  فكرته العامة

الخدمات النسانية للمحتاجين في العالم .

     :  أفكار النص الساسية
 .للمهمة التي يقوم بها القبعات الزرق مدح الكاتب)1

المهام النسانية التي يقوم بها القبعات الزرق .)2

حفظ السلم قد يؤدي  بالقبعات الزرق إلى التضحيــة بأرواحهم  .)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  223  / الفخاري الصبور ص   24
تلك يد يحبها ا و رسوله ، فقد شققها الصبر   :  فكرته العامة

     :  أفكار النص الساسية
سلمة الصيص من كل المجموعة اعتبر نجاحا يستحق كل العناء  )1

الب إدريس يداعب أبناءه المصنوعة من الطين فيعطيها شكلها)2

مفاجئة الب و علمه بأن قدرة ا وإرادته أقوى من كل جهد وعناء فقد ذهب عمله سدا  )3

الحالة النفسية تلعب دورا في إبداعات المبدعين التقليديين )4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /0/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ولدي. ي راجــــع دروسك 
 ، لها دور كبير فــي النجـاح؛ هــذا إن لــم نقـل إنهــا هـي النجـاح فــي المسـارإن مراجعة الدروس في البيت

 الدراسي. فكل من واضب على دراســته، بشــكل منظــم، ومســتمر، ودؤوب، وجعــل دروســه، هــي هّمــه،
 ونجاحه فيها هدفه، إل حقق ما يريد. فالمطلوب منك يا ولدي! أن تصــدق اــ، ووالــديك، وأســاتذتك، فــي
 دراستك؛ ببذل الجهد، والتعب في سبيل ذلك؛ إل صدقك ا فــي وعــده، وأعطــاك مــرادك. فهيــا معــي يــا

ًيا على الهدف النجاح النجاح و ليس غيره . ُننا سو بني! لنراجع الدروس معا . ولتُكن عي
  

  البناء الفكـري: )1

 وهو وضعية متعلقة بالنص فهما وتحليل؛ ويتعلق البنــاء الفكــري بطريقــة صــياغة النــص وبيــان أقســامه
 وأفكاره ووسائل الربط بين عناصره وإظهار مقاصده. والسئلة المطروحة حوله تدور حول معناه العام،
 كوضع عنوان له أو استخراج فكرته العامة أو أفكاره الجزئية ،أو ذكر أشياء وردت فيــه، أو تعليــل أمــر،
 أو استنباط أسباب، أو إيجاز رأي ،أو تصــنيف عناصــر، أو بيــان موضــوعه أو نمطــه، أو شــرح كلمــات
 منه، أو البحث عن أضدادها ،أو توظيفها، أو شرح عبارة في النص وغيرهــا مــن الســئلة المتعلقــة بفهــم

: النص، وهذه بعض المفاهيم المرتبطة بالبناء الفكري
  وهو كلمة أو جملـة قصـيرة مناسـبة يسـتدل بهـا علـى النـص والعنـوان يتضـمن الموضـوعالعنـــــوان :

 الساسي الذي يتناوله النص و نأتي به من خلل طرحنا السؤال التالي : مــا هــو موضــوع النــص؟ أو مــا
هي القضية التي ـ أو الموضوع الذي ـ يتكلم عنها النص ؟ .

  وهو المادة التي يبنى عليها النص ويتحدث عنها أي النقطة أو القضية المعينــة الــتي يعالجهــاالموضوع :
النص ويحللها ويناقشها.

أي كل بيت من سطر واحد)   حر من شطرين ـ أو ـ عمودي نثري أو شعري (شكل النص:
  الخــبر، الشــهار،: وهو الصنف الذي يكتب عليه النص، والنواع المقــررة فــي النــص هــيالنـــــــوع :

 الوصف، الحوار، القصة، الخاطرة والمقال بــأنواعه؛ خاصــة الجتمــاعي والصــحافي، والشــعر بــأنواعه
الوطني والوصفي والجتماعي والقصصي.

  نمط ( جمع أنماط ) أسلوب ، طريقة، طراز ، نوع ، صنف ، - تختلف أنماط المعيشة مــنلغة : النمط :
بلد إلى آخر .
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ــه.هو الطريقة الفنية التقنية المستخدمة في كتابة النص اصطلحا :   وإخراجه بغية تحقيق غاية المرسل من
وأنماط النصوص المقررة في البرنامج هي:

الخبار هو نقل بأمانة وبدقة وتفصيل الخبار، والوقائع إلى الغير. : النمط الخباري/ 1
 هي :ومؤشراته

موضوعه الخبار ..1
نقل وقائع خبر ما ..2
يحدد فيه الزمان والمكان ..3
تذكر فيه السباب والنتائج ..4
يستخدم فيه السلوب المباشر ..5
يبين فيه النطباع حول الخبر ..6

الوصف تصوير يرسم للعين صورة نفسية داخلية ،أو مادية خارجية لشخصية   :النمط الوصفي/ 2
           حقيقية أو خيالية أو لوحة لمشهد طبيعي حقيقي أو لمشهد ُمتخيل. وهو نوعان وصف مادي 

           وصف نفسي.
: ومؤشراته هي      

موضوعه الوصف ..1
تكثر فيه النعوت والوصاف ..2
تضرب فيه المثال والتشبيهات ..3
تعطى فيه الصور عن الموصوف ..4
يبين فيه حال الموصوف وجوه العام .   .5

السرد هو نقل أحداث واقعية أو خيالية متصلة بمصير شخصية أو أكثر في إطار   :النمط السردي/ 3
          زمني ومكاني معين؛ أو هو نقل توالي، وتسلسل الحداث.

 : ومؤشراته هي    
موضوعه الحكي والقص ..1
تتابع فيه الحداث ..2
تستعمل فيه أدوات الربط والفعال الماضية ..3
يتم بإحكام وتقرير ..4
له شخصيات ، وزمان ، ومكان ، وحدث ، وعقدة ..5

الحجاج هو تدعيم الرأي بحجج لقناع الغير. يهدف النمط البرهاني إلي طرح  :     النمط الحجاجي/ 4
           فكرة ،وتأييدها بالحجج والبراهين والمثال والوقائع

ومؤشراته هي :     
موضوعه القناع ..1
تكثر فيه البراهين والدلة ..2
تستعمل فيه أدوات التوكيد والجمل القصيرة ..3
تعليل والستنتاج والمقارنة . يكثر فيه ال.4

الحوار هو الحديث الذي يجري بين شخصين أو أكثر، وهو أساسي في الفنون   :النمط الحواري/ 5
        القصصية ، خاصة المسرحيات.

  حوار داخلي، وحوار خارجي.       وهو نوعان: 
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ومؤشره غالبا هو :           
السؤال متبوع بجوابه عن تداول ..1
نسبة الحديث إلى قائله ،.2
بدء الحديث بمطه .3
العودة باستمرار إلي بداية السطر....4

النمط اليعازي "الطلبي: "  /6
يهدف النمط اليعازي إلي توجيه تعليمات إلي فئة من الناس.

:  مؤشره هو  و
  أسلوب الجملة في النمط اليعــازي إنشــائي طلــبي(أمــر، نهــي، تحــذير) أو خــبري.1

يكون الفعل فيه في  صيغة المجهول
 غلبــة الجمــل الســمية المختصــرة المبتــدئة بمصــادر (احــترام، اللــتزام، الــدعوة،.2

وعي ...)
 كثرة الفعال العملية الدالة على حدث .3
التوجه بصيغة الغائب( النسان ، المواطن، المرء ).4

 غالبا ل نجد نمطا واحدا في النص بل تتداخل ملحظة : 
َنــاول ومــا يتعلــق  الفكرة العامة : )1 َت  وهي الصورة الذهنية الشاملة لمعاني النص أي الموضوع العام الُم

 به من مفاهيم أساسية حوله؛ والفكرة تكون في جملة أو أكثر بحيث ل تتجاوز السطرين حتى ل تتحول
الفكرة إلى تلخيص    .

وهو القصد الذي يهدف إليه النص .  المغزى : )2
  وهي الموعظة الحسنة المستخلصـة مـن النـص .(وهنــاك مــن يعتـبر المغـزى والعــبرة أمـرا  العبرة :)3

واحدا فل فرق بينهما أي الهدف الذي يهدف إليه النص .)
 وهو التفسير والتوضيح لمعنى مفردة ،أو عبارة وردت في النص ،وهو أنـــواع :  الشرح :)4
وهو تفسيرها بتوضيح الكلمة الصعبة فيها أو بتوضيح المعنى العام للعبارة(أي  شرح العبـارة : *

                     اشرح العبارات ـ أو ـ العبارة......) .
وهو البحث عن معانيها التي تتضمنها من خلل تواجدها في النص (أي اشرح ما        شرح مفردات:  *

                    يلي ......) .
وهو البحث عن كلمة لها نفس المعنى للكلمة المشروحة (أي هات مرادف ....).        التـــــــرادف :  *
وهو البحث على عكس معنى الكلمة ( أي هات ضد .... ـ أو ـ ما هو ضد ...).    التضــــــــاد :  *
 وإذا طلب منك شرح كلمة فل تعجز ول تفشل بل فكر وابحث وحلل فإن لم تجد فاشرحها في  *   

         جملة فإن لم تجد فوظفها في جملة .
وهو إدخال الكلمة المطلوب شرحها في جملة مفيدة من إنشائك واحرص أن تكون ذات      التوظيف :  *

               معنى ومغزى مفيد.

      saad.younsi.2008@hotmail.fr                                   سلميان عميرات التلميذ
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  نـي :    البناء الف)2

ًة أو معنوية،    *   وهو جملة القواعد الخاصة بعلم البلغة ، كالصور البيانية، والمحسنات البديعية لفظي
 والخبر، والنشاء؛ وما يتعلــق بأوليــات علــم العــروض، كالكتابــة العروضــية، والتقطيــع، وبعــض بحــور

الشعر، وما يتعلق بنقد النص، وبيان مواطن الجمال والحسن والعواطف فيه .
   وأهم المفاهيم المتعلقة بالبناء الفني ما يلي  :

  أوليات علم البلغة :.1
ينقسم علم البلغة إلى ثلثة أقسام هي :

  : ويــدرس مــا يتعلــق بالصــور البيانيــة كالتشــبيه الســتعارة والمجــاز  علم البيـــــان•
والكناية.

  : ويدرس ما يتعلق بالسلوب الخبري والسلوب النشائي وغرضهما  علم المعاني•
.
 : ويــدرس المحســنات البديعيــة اللفظيــة كالجنــاس والســجع والقتبــاس،   البديـــع  علم•

والمحسنات البديعية المعنوية كالطباق والمقابلة  والتورية.
السلوب  في البرنامج له معنيان :   :  الساليب الكتابية .2

وينقسم إلى : أسلوب خبري ، وأسلوب إنشائي .  :  معنى بلغي-1
  وهــو الكــاتب، وهو طريقة  الكتابة التي يلتزمها صاحب النــص فــي  نصــه، :  معنى كتابي-2

 وهو ثلثة أنواع :
  وهو طريقة الكتابة التي يلتزم بها الكاتب بالدقة والوضوح ونقل:السلوب العلمي )1

الحقيقة كما هي بعيدا عن الخيال الدبي والجمال الفني وباستعمال إصلحات علمية.
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 وهو طريقــة الكتابــة الــتي يعتنــي فيهــا صــاحبها بالخيــال الواســع :  السلوب الدبي)2
والعاطفة الجياشة والصور البيانية والبعد الخيالي واللفاظ الدبية الجميلة .

  يتناول موضوعا علميا بمصــطلحات علميــة ولكــن يهتــم:  السلوب العلمي المتأدب)3
الكاتب فيه بجمال السلوب واستعمال الصور البيانية والمحسنات البديعية بكثرة .

  وهو طريقــة الكتابــة الــتي يلقــى فيهــا الكلم علــى المســتمعين :  السلوب الخطــابي)4
لقناعهم واستمالة عواطفهم وشد انتباههم .

 نسمي هذا النوع أيضا طبيعة النص .: ملحظة

  السلوب الخبري والنشائي :   .3
 وهو الكلم الذي يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب.:- السلوب الخبري

 وهو الكلم الذي ل يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب وهو نوعان :- السلوب النشائي:
 وهو الذي فيه طلب ما أي ما يستدعي إيجاد مطلوب لم يكــن موجــودا وقــت :  إنشاء طلبي •

  والـترجي (لعـل)(؟) المر والنهـي(ل الناهيـة) والـدعاء والنـداء والسـتفهام ومن أنواعه:الطلب، 
والتمني(ليت) والغراء والتحذير.

 وهو الذي ليـس فيـه طلـب مـا أي مـال يسـتدعي إيجـاد مطلـوب ومنـه:   إنشاء غير طلبي:•
التعجب والشرط والمدح والذم والقسم.

  لكل من السلوب الخبري والنشائي غرض يسعى الكاتب لتحقيقه ونتوصل إليه:  الغرض •
من خلل تحليلنا الجيد للنص .

  الصور البيانية : (التشبيه بأنواعه ، الستعارة بنوعيها ،( المجاز) ، الكناية ).4
و هو تمثيل شيء بشيء آخر لوجود صفة أو أكثر مشتركة بينهما . :  التشبيه •

المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه .  وأركانه هي : 
 هي   وأنواعه:

البدر (ك : الداة)ـك الذي ذكرت فيه الداة فهو مرسل. محمد التشبيه المرسل: )1
 الذي حذفت منه الداة . محمد بدر نورا ( الداة غير موجودة)التشبيه المؤكد: )2
 (نورا وجه الشبه)نوراالذي  يذكر فيه وجه الشبه . محمد كالبدر      التشبيه المفصل: )3
 الذي يحذف منه وجه الشبه. محمد كالبدر (وجه الشبه غير موجود):التشبيه المجمل )4
 الذي حذفت منه  الداة ووجه الشبه . محمد بدر.:التشبيه البليــــغ )5
 وهو جعل المشبه مشبها به وجعل المشبه به مشبها . :التشبيه المقلوب )6
 وإذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد . :التشبيـه التمثيلي )7
 الذي فيه  تلميح إلى التشبيه ولم يصرح به.:التشبيه الضمني )8

:  وهي نوعانوهي تشبيه حذف أحذ طرفيه المشبه أو المشبه به.     الستعارة :

 رأيـت: مثــل : إذا ذكـر و صـرح بالمشـبه بـه و حـذف المشـبه .  استعارة تصريحيه)1
النجم يؤدي دور صلح الدين: أصلها الممثل كالنجم    
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 نطــق الكتــاب: أصــلها مثــل : إذا حذف المشبه به وذكــر المشــبه.  استعارة مكنيـــــة)2
نطق الكتاب مثل النسان .                               

      الحقيقة والمجاز :
 : فهو اللفظ الذي يتجاوز معنــاه الحقيقــيوأما المجاز هي اللفظ المستعمل فيما وضع فيه أصل؛ :فالحقيقة

إلى معنى آخر لقرينة معينة .
  المجاز المرسل لفظ استعمل في غير مــا وضــع لــه أصــل لعلقــة قائمــة  المجاز المرسل :•

على غير المشابهة مع قرينة (علقة) من بين هذه القرائن والعلقات ما يلي :
وهي تسمية الشيء باسم ما تسبب عنه  / المسببية:1

قال تعالى : "هو الذي يريكم آياته  وينزل لكم من السماء رزقا"
 المجاز في كلمة  "رزقا" فهي في غير معناها الصلي  فالذي ينزل من السماء هو المطر وليس الرزق ،

وعبر بالرزق بدل المطر لن الرزق متسبب عن المطر
وهي تسمية الشيء باسم سببه أو عندما نعبر عن السبب بالمسبب  / السببية:2

 : رعت الماشية الغيث ،فالغيث ل يرعى، وإنما الذي يرعى هــو النبــات ،والغيــث ســبب فــي النبـات،مثال
وهنا عبرنا بالسبب بدل المسبب

عندما نعبر بالجزء ونريد الكل  / الجزئية:3
 مثال : قال تعالى :"فتحرير رقبة  مؤمنة " ،فكلمة رقبة مجــاز مرســل علقتــه أو قرينتــه الجزئيــة  ،لنــه

عبر بالرقبة الجزء ويراد الكل "النسان المؤمن"
 عندما نعبر بالكل ونريد الجزء/ الكلية :4

 قال تعالى: "يجعلون أصابعهم في آذانهم"، فالقرينة هنا الكلية، عبر بالصابع الكل وأراد الجــزء النامــل
أي أطراف الصابع  

 عندما نعبر بلفظ المحل / المكان ونريد الموجود فيه/ المحلية  أو المكانية:5
مثال قال الشاعر: بلدي وإن جارت علّي عزيزة

فالمجاز المرسل في كلمة بلدي والقرينة /العلقة المحلية ،ذكر البلد ويردي الموجودين بها  أي أهلها 
ّنا فيها " مثال آخر قال تعالى : " واسأل القرية التي ك

المجاز المرسل في كلمة القرية العلقة المكانية لن المراد ناس القرية

 وهي جملة لها معنيان، معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد وهو المقصود وهي: :الكناية 
  :أبي نظيف اليد. فهنا ل يقصد نظافة الغسيل بل يقصد العفة والمانة. فهنــامثل .إما كناية عن صفة

كناية صفة. 
َتُكْن َكَصــاِحِب اْلُحــوِت ) كنايــة عــن ســيدنا مثل كناية عن موصوف:وإما  ّبَك َول  ِلُحْكِم َر ِبْر  َفاْص ): 

 .يونس. فهنا كناية موصوف
. أي كناية على مدى الكرم ونسبته عندك وكثرته .الكرم ملء ثوبك  :   مثل كناية عن نسبة:وإما 

   علم يدرس الجماليات الفنية سواء اللفظية أو المعنوية .  علم البديع :.5
 ومنها : :  المحسنات البديعية اللفظية.1

 وهو توافق آخر كل جملتين متتــابعتين أي تنتهــي جملتــان أو أكــثر بنفــس :  السجع .1
 .س وليس في الكراسالفاصلة أي بنفس الحرف .مثل : - العلم في الرأ
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  وهو تضمين التعبير معنى من القرآن، أو من السنة، أو مــن الشــعر، أو:  القتباس .2
غيرها دون الشارة إلى قائله مع جواز التغيير و التصرف القليل فيه .

:    وهو نوعان  وهو توافق كلمتين في الشكل واختلفهما في المعنى؛ :  الجناس.3
 وهو تشابه كلمتين في كل شيء( في نوع الحروف وعددها :جناس تام *                          

وترتيبها وشكلها)  واختلفهما في المعنى مثل :                                               
 '     ُعْدُت المريض ثم ُعْدُت '    ' المغرب بالمغرب                                      ' صليت 

 وهو أن تختلف الكلمتان في الشكل أو في عدد الحروف ، أو :جناس ناقص                        *  
 -الِعَشاء قبل الَعَشاء                                 في نوعها ، أو في ترتيبها مثل :   - أكلت 

والمقرر منها :   :محسنات بديعية معنوية ب.                    
وهو الجمع بين الكلمة وضدها، أو بين الكلمة ونفيها وهو نوعان :  :  الطباق •

 وهو الجمع بين الكلمة وضدها مثل :   طباق موجب :.1
 ، الليل≠ النهار...الخ .                      -   الخير≠ الشر

 وهو الجمع بين الكلمة ونفيها مثل : طباق سالب : . 2              
                                  - مبالة ≠ لمبالة  كتب ≠  لم يكتب...الخ .

 وهي أن نجد جملة ثم نجد بعــدها جملــة أخــرى تناقضــها وتعاكســها فــي المعنــى  :  المقابلة•
وتقابلها .

ّتضعا  *  إْن يرّد عليكم عّز أّولكم : قوال لقيط بن يعمر : ما ذا مثل  ؟ضاع آخُره أو ذّل و أ
 و لكــّل مــن المطابقــة و المقابلــة أثــر فــي المعنــى و  :  أثــر الطبــاق والمقابلــة فــي المعنــى•

 السلوب , فالمعنى يزداد وضوحا و بروزا و قّوة بوضــع الشــيء و ضــّده أو مــا يقــابله , و الكلم
ّثر في النفس , و ينقــل الشــعور , و بــذلك يخـاطب أسـلوب  يكتسب جرسا موسيقيا و نغما جميل يؤ

المطابقة و المقابلة العقل و العاطفة في وقت واحد .
  البعيد وهوالثاني القريب الظاهر لكثرة استعماله ؛ و:الول  هي لفظ له معنيان ، :  التورية•

 الخفي غير الظاهر لقلة استعماله . والمعنــى المقصـود فــي التوريـة هــو المعنـى الخفــي أي البعيــد
ــه وســلم  وليس القريب مثل : لما سئل أبو بكر الصديق ـ رضي ا عنه ـ عن النبي ـ صلى ا علي
ــ : "  وهما مهاجران إلى المدينة المنورة ؛فقال ـ رضي ا عنه عن النبي ـ صلى ا عليه و ســلم ـ

هاٍد يهديني ".
ومثل ما قاله الشاعر بدر الدين الذهبي : 

الروض أحسن ما رأيت إذا تكاثرت الهموم 
 لي فيه النسيم   يرّق علّي غصونه   *  وتحنو

 ـ تحنو ، ترق : ظاهر معناهما :" العطف والشفقة " وهو المعنى القريب ؛ أّما المعنى البعيــد الــذي يريــده
الشاعر منهما فهو : ميل الغصان و لطافة النسيم 

ـــل  وتعنللي أيضللا تعنللي (أب الب)؛  جللدك كللي تنجللح"  جللدك"اعتمللد علللى  : و مث

.جدك(اجتهادك)

  ـــــــات علم العروض :    .  أولي7
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علم العروض هو العلم الذي يدرس الشعر و به يعرف به صحيح الشعر من فاسده في الوزن والقافية .
 :مصطلحات عروضية /1

  : كل كلم موزون و مقفى- الشعر
  ) أبيات6 إلى 3 : ما تكون من (- القطعة الشعرية

  أبيات فما فوق7 : ما تكون من - القصيدة
  : ما تكون من شطرين يسمى الشطر الول الصدر . و يسمى الشطر الثاني العجز .- البيت الشعري

  هي الكلمة الخيرة من البيت .:- القافية 
  هو الحرف الخير من البيت .وإليه تنسب القصيدة فتسمى ( نونية أو بائية ):- الروي 

 القاعدة فيها هي : أن كل مـا ينطـق يكتـب و كـل مـا ل ينطـق ل يكتـب :الكتابة العروضية/2
 فمثل: الحرف المشدد يفك إلى حرفين الول منهما ساكن والثاني متحرك مثل شّد نكتبها شْدَد،
 والمد يفك إلى حرفيــن الول منهمــا متحــرك و الثــاني ســاكن ، والتنــوين يرســم حرفيــن الول
 متحرك ثم بعده نون ساكنة مثل قلٌم نكتبها قلُمـْن ، والحـرف الـتي تحـذف فـي الكتابـة العاديـة
 تثبت في الكتابة العروضية مثل ( هذا ، لكن ، والـ الشمسية  تكتب حرفيــن مــن جنــس واحــد )
 وأهم ما نركز عليه في الكتابة العروضية هو ما ننطقه ونسمعه نكتبه وما ل ننطقه ول نســمعه

ل نكتبه.
 ) .0بحيث يرمز لكل متحرك بـ خط مائل ( / ) ،و يرمز إلى كل ساكن برمز سكون (

التفعيلت الواردة في البرنامج :/3

رموزهاالتفعلةرموزهاالتفعلةرموزهاالتفعلة

 )  0  /   //    0  // (مفاعلتن )  0  /    0  /    0  // (مفاعيلن)  0  /    0  // (فعولن

  )  0  //    0  /   //( متفاعلن)     0  //    0  /    0  /( مستفعلن)  0  //      0  /( فاعلن

 )  0  /    0  //    0  /( فاعلتن
) وسببا واحدا أو سببين.  0  //  : نلحظ أن في كل تفعلة وتدا واحدا فقط دائما (ملحظة

) سبب ثقيـــل ( // )02 )     0) سبب خفيف ( / 01و السبب نوعان هما : 
كيف تحدد التفاعيل ؟

)0). فإننا نضع حد تفعيلة أمام كل وتد أي جميع التفعيلت تبدأ بوتد(//0/ إذا ابتدئ البيت بوتد (//1
) فإننا نضع حد تفعيلة بعد كل وتـد أي أن جميـع التفعيلت تبـدأ بسـبب (/0/0/إذا ابتدئ البيت بسببين(/2
0(
) فإننا نضع حد تفعيلة أمام كل سبب يتلوه وتد 0//0/ إذا ابتدئ البيت بسبب متبوع بوتد(/3

  البحور الشعرية المقررة في البرنامج :/4
: بحر الطويل  

طويل له دون البحور فضائل   
                         فعولن   مفاعلين      فعولن      مفاعلن  

0 /0 /0// ـ 0 /0 //ـ  0 /0 /0 //ـ 0 /0                      //
وقد تجري بعض التغييرات على تفعيلته ، كحذف النون وحذف الياء من مفاعلين .    

: بحر البسيط  
     إن البسيط لديه يبسط المل 

                        مستفعلن       فاعلن      مستفعلن      فاعلن
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 0//  0  /ـ 0//  0  /0 /ـ 0//  0 /ـ 0//  0  /0                     /
وقد تجري بعض التغييرات على تفعيلته كحذف النون وحذف اللف وحذف السين .

 : بحر الكامل  
   كمل الجمال من البحور الكامل 

                          متفاعلن     متفاعلن     متفاعلن
      0 //0  ـ // /0 //0  ـ // /0 //0                       // /

وقد تسكن التاء فتصبح متفاعلن ، وقد تحذف النون .

 :بحر الوافر  
       بحور الشعر وافرها جميل 

                             مفاعلتن      مفاعلتن       فعولن  
0 /0  ـ  //0 // /0 ـ //0 // /0                            //

قد تسكن إلم من مفاعلتن وتحذف النون .   
 : بحر الرمل  

        رمل البحر ترويه الثقات 
                               فاعلتن        فاعلتن      فاعلتن  

0 /0 //0  ـ  /0 /0 //0 ـ  /0 /0 //0                              /
قد تحذف اللف الولى والنون الخيرة .

 : بحر الرجز  
         في أبحر الرجاز بحر يسهل 

                            مستفعلن         مستفعلن      مستفعلن
   0 //0 /0  ـ  /0 //0 /0  ـ  /0 //0 /0                                           /

  لغوي:  البناء ال)3

  هي كل جملة فعلية أو اسمية يأتي كل عنصــر مــن عناصــرها كلمــة مفــردة أي ل: / الجملة البسيطة01
يأتي أي عنصر من عناصرها عبارة عن جملة .

 العناصر الساسية للجملة الفعلية هي   :
 (قــد يكــون للفعــل مفعــولن إذا كــان متعــديامفعــول بــه  وفاعــل (متعــدي ) وفعل //  فاعل( لزم) و      فعل

// ... نائب فاعل (مبني للمجهول)  وفعللهما) // 
العناصر الساسية للجملة السمية هي  : 

 ااســمه ( من النواسخ ( كان وأخواتها أو إن وأخواتها أو أفعــال المقاربــة والشــروع) ناسخ  / خبر و مبتدأ
 خبرهاو

  : هي كل جملة فعلية أو اسمية يأتي أحد عناصرها عبارة عن جملة (أيا كانت سواء  الجملة المركبة  / 02
فعلية أو اسمية). أي أن أحد عناصر الجملة الفعلية أو السمية يأتي جملة فعلية أو اسمية .
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). أي:  يجب أن تجتهد في دروسك قد يأتي جملة فعلية أو اسمية مثل :يجب( الفاعل/  إن 01:     ملحظة
ُ .الجتهاد                        

 ). أي: حاول  أن يفهم الدرس يأتي جملة فعلية أو اسمية مثل : حاول محمُد (/ المفعول به02         
 الدواء.نفَع) . أي: رأى الطبيب أن الدواء نافعرأى الطبيب (َ الدرس.    فهممحمد                    

ًا). أي : أظن المكاَن يناسبنا                   أظن المكاَن (  .مناسب
ٌير لكمالصوُم. أي :  خير لكم  )  أن تصوموا   (/ المبتدأ يأتي جملة . مثل:03           خ
في دروسكالجتهاُد . أي: الواجُب   )  أن تجتهد في دروسكالواجب(/الخبر يأتي جملة. مثل: 04         
  أن   ( الواجب إن) ./   أن تحترمني  ( واجبا عليك كان :    مثل   / خبر النواسخ يأتي جملة .05         

)أن يرحمنا ا ( عسى  ./    )  أن ينتهي  ( العام يكاد ./   )  تساعدني                     
                              

 الحال هو اسم نكرة منصوب يأتي بعد جملة تامة المعنى يعبر عن حالة صاحبه حيــن وقــوع  :/ الحال02
   قــد     ورجــع الجيــش (   / بــارداشــربت المــاء   . مثــل :وقد تكون جملة فعلية أو اسمية  أو شبه جملة الفعل

 الحال .واو تسبق الجملة الحالية أحيانا بملحظة :   ).  هو فرح     وشرح الستاذ الدرس  ( /    )  انتصر
      / تقديم المبتدأ وجوبا وجوازا :03

يتقدم المبتدأ وجوبا:  
o التعجبيــة وكــممــاإذا كــان مــن أســماء الصــدارة ( كأســماء الســتفهام وأســماء الشــرط و  

  . كــم ســاءت أحــوال!الخبرية ...). مثل : من بالباب؟. من يجتهد ينجح. . ما أجمــل الحيــاة بالمــل
المتهاون.

o :عاقبته وخيمة (الظلم) ./ يحب الصادقين (اإذا كان الخبر جملة فعلية أو اسمية مثل(
o : ا .رسول محمدلـإذا اقترن المبتدأ بلم ابتداء أي يبتدئ المبتدأ بلم البتداء مثل 
o :أكــثر منــك ســنا أكبر./ المعاملة الدينإذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير مثل 

.منك تجربة
o ر ونذير.بشي إل محمد : ما إخوة المؤمنونإذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر مثل :إنما

يتقدم المبتدأ جوازا:  
. إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة. مثل :  الطفال في الساحة
. إذا كان المبتدأ مخصوصا بالمدح أو الذم. مثل : الصدق نعم الصفة
. إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة. مثل: أنت صادق

      / الجملة الواقعة نعتا:03
 النعت هو اسم مشتق غالبا يدل على صفة توضح المنعوت أو تخصصه وهــو يتبعــه فــي: : تعريف النعت

  . أحسـن إلـىكريميـن . قـابلت رجليـن كريم . مثل : هذا رجل التأنيثوالتذكير  والعدد والنوع والعراب
 .الكريمينالوالدين 

 مرتبطة بجملة المنعوت بضمير يعود عليــه . مثــل:  يأتي النعت جملة فعلية أو اسمية  :  الجملة الواقعة نعتا
).يحمل عصا) ./  جاء رجل (أزهارها جميلةهذه حديقة (

      / الجملة الواقعة جوابا للشرط :04
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 الجملة الشرطية هي جملة مركبة من جملتين متلزمتين نسمي الولــى  [جملــة :تعريف الجملة الشرطية
 الشرط] سببا وشرطا في الثانية التي نسميها [جملة جواب الشرط] مسبوقتين بأداة الشــرط(حرفــا كــان أو

) .ينجح) ( يجتهد في دروسه (من اسما) . مثل :
 وهي حروف شرط جازمة إن ، إذما و هي: ) الحروف01 هي : أدوات الشرط : ملحظة

 من، ما، مهما، أينما، حيثمــا، أيــان، مــتى، أيــن، أنــى،:  و هي      السماء)2
   وهي أسماء شرط جازمة .كيف، أي.

يأتي المضاف إليه جملة فعلية أو اسمية بعد::/ الجملة الفعلية الواقعة مضافا إليه05
 ) ./أن أعرفــه (دون : قــدمت للرجــل خدمــة  مثــل] .دون , بدل , عــوض , ســوى [  الكلمات التالية) 01

 أن (ســوى) ./  لــم يبــق لــي أن تنتقم منه (عوض) . / اصفح عمن أساء إليك أن تطرده(   بدل   أكرم ضيفك
) . أكتب الخاتمة

 ...]حين,يوم,قبل، بعد إذ,إذا, مذ,منذ,حيث, ما [الظروف) 02
 أن( رجــاءيبذل المجتهد قصارى جهــده )  . أن أنساه( مخافة. مثل: أحفظ درسي بعد المفعول لجله) 03

)يفوز في الشهادة

  الـتيوصـلة الموصـول اسـم موصـولالجملة الموصولة هي جملة تـتركب مـن : / الجملة الموصولة06
توضح معناه ويربطها بالسم الموصول عائد يعود عليه .

ملحظة : 
هي : السماء الموصولة

 ،اللتــي، اللــواتي، الذين، اللتين، اللتان، اللذين ، اللذان، التي، الذيوهي:[   ) أسماء موصولة خاصة  01   
].اللئي

( لغير العاقل ).    ما    (تستعمل للعاقل) ،منهي : ) أسماء موصولة عامة 02  

تعرب السماء الموصــولة حســب موقعهــا فــي الجملــة(أي مبتــدأ أو خــبر أو فاعــل أو نــائب فاعــل أو  
مفعول به أو....)

صلة الموصول (أي الجملة الفعلية أو السمية أو شبه الجملة التي تأتي بعد السم الموصــول دائمــا ل  
محل لها من العراب.

 
تعرب الجملــة الموصــولة إعــراب الســم الموصــول. (أي مبتــدأ أو خــبر أو فاعــل أو نــائب فاعــل أو  

مفعول به أو....)

  / تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا وجوازا :  07
يجب تقديم الخبر على المبتدأ :

 إذا كان الخبر شب جملة والمبتدأ نكرة . مثال : لهذا الكون خالق .*
 إذا كان الخبر من أسماء الصدارة . مثال : أين المانة ؟*
 إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ .  مثال : ما رازق إل ا . إنما الرازق ا .*
 إذا كان المبتدأ مشتمل على ضمير يعود على الخبر المتقدم . مثال : في السيارة سائقها .*

يجوز تقديم الخبر على المبتدأ :
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  إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ مضافا أو موصوفا . مثال : في هذا الكتاب موضوع قيم . أمــام الــبيت*
سيارة أجرة .

 إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة . مثال: في التأني السلمة.*
  إذا كان الخبر شبه جملة مسبوقا بنفي أو استفهام وكان المبتدأ نكرة . مثال : ما في الدار أحد . أمــع اــ*

إله ؟
 إذا كان المبتدأ نكرة تفيد التنويع . مثال : للمحسن ثواب وللمسيء عقاب .*

التصغير هو تحويل في بنية السم القابل للتصغير لغرض معنوي معين . / التصغير: تعريفه:08
 يصغر السم بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة بعد حرفــه الثــاني فــإن كــان الســم   :  طريقة التصغير

زائدا على ثلثة أحرف كسر ما بعد ياء التصغير. 
 :للتصغير ثلثة أوزان   :   أوزان التصغير

ُفَعْيل أ -   :[ قرد , قريد]  .مثال: للسماء الثلثية.  
 :[خندق , خنيدق].مثال: للسماء الرباعية. ُفَعْيِعل ب- 
  : [قنــديل قنيــديل, مصــباح مصــيبيح ، عصــفور  مثــل    : للسماء التي تزيد على أربعة أحرف.  ُفَعْيِعيل   ج-

عصيفير] .
أغراض التصغير:

 : [كتاب , كتيب] .مثالتقليل حجم المصغر . )1
 : [كاتب كويتب].مثالتحقير شأن المصغر . )2
 : [دراهم , دريهمات] .مثالتقليل العدد . )3
 : [قبيل الغروب] .مثالللدللة على تقريب الزمان . )4
 :  [بعيد المنزل] .مثالللدللة على تقريب المكان . )5
 : [ داهية دويهية] . مثالتعظيم المصغر وتهويله .)6
 : [حمراء حميراء] .مثالتملح المصغر أو تدليله . )7

 الدغــام هــو إدخـال حــرف ســاكن فــي حــرف متحــرك  بل فصــل بينهمــا بحيــث   :  / الدغام: تعريفــه 09
ًا . ًا مشدد ًا واحد ًا حرف يصيران مع

  :  أقسام الدغام
ّطـع أصـلهاإدغام المتماثلينأ-     : يقصد به إدغام الحرفين المتجانسين المتجاورين فـي كلمـة واحـدة . [ق

قْطَطع] .
 : يقصد به إدغــام الحرفيــن المتقــاربين فــي المخــرج بقلــب أحــدهما ليجــانس الخــر   المتقاربين     إدغامب- 

وإدغامهما في حرف واحد.
ّطلع أصلها اطتلع ] قلبت التاء الزائدة طاء وأدغمت الطاءان في طاء واحدة . [ا

[اّمحى أصلها انمحى] قلبت النون الزائدة  ميما وأدغمت الميمان في ميم واحدة .

حكم الدغام:
 : يجب الدغام في الحالت التالية :الدغام الواجبأ- 
 - إذا كان الحرفان متجانسين ومتجاورين في كلمة واحدة أولهما ســاكن وثانيهمــا متحــرك كــان الدغــام1

كتابيا. [رّد] .
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 - كان الحرفان متجانسين ومتجاورين في كلمتين أولهما ســاكن وثانيهمــا متحــرك كــان الدغــام لفظيــا .2
[استغفْر َربك] .

يجوز الدغام في الحالت التالية : ب- الدغام الجائز:
ــم1 ــّد، ل ًا في المضارع بسبب الجزم .[ لم يع ًا عارض ًا سكون ًا والثاني ساكن  ) إذا كان الحرف الول متحرك

يعُدْد] , أو سكونا أصليا في المر الموجه للمفرد المذكر بسبب البناء .[مّد , امُدْد] .
 ) إذا كانت عين الكلمة ولمها ياءين يلزم تحريك ثانيهما .[عيــي , عــّي – حيــي, حــّي] . أمــا إذا ســكنت2

الثانية امتنع الدغام [حييت , عييت] .
ّتبع] , مع زيادة همــزة الوصــل فــي أول3 ّبع , ا ّتابع – تت  ) إذا جاء في أول الفعل الماضي تاءان .[تتابع , ا

الفعل للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الدغام . 
يمتنع الدغام في الحالت التالية : : ج- الدغام الممتنع

ِقَطط , َمَدد] .1 َفَعل . [سنن , أسس ,  ِفَعل أو  ُفُعل أو  ُفَعل أو  / إذا كانت الكلمة على وزن 
/ إذا كانت الكلمة على وزن (أفِعل) للتعجب . [أشِدِد] .2
/ إذا تحرك الحرف الول وسكن الثاني.[ كَرْرت  - ينال المجتهد الجائزة] .2
َبَب] .3 / إذا كان الحرفان متحركين في الفعل الذي على وزن فعلل . [جل
ّلل] .4 / أن تتابع ثلثة أحرف متجانسة فيدغم الولن ويمتنع الثالث . [ه
ًا في آخر الكلمة الولى.[يرجو وائل ، ويرمي يوسف].5 / إذا كان الحرف الول الساكن حرف مد واقع

  / تقديم المفعول به  10
  ::  يجوز تقديم المفعول به على الفاعل

) لبرازه ولفت النتباه إليه. مثال : افترس الغزاَل أسٌد .1
) لجتناب الثقل إذا كان الفاعل طويل. مثال: أنقذ الغريَق جمٌع غفير من المواطنين .2

يجوز تقديم المفعول به على الفاعل إذا كان:
/ المفعول به ضميرا متصل بالفعل . سرني قدوُمك .1
ُبها .2 / في الفاعل ضمير متصل يعود على المفعول به . مثال : يسوق السيارة صاح
ُا .3 ُا . إنما يغفر الذنوَب  / القيام بالفعل محصورا في الفاعل . مثال : ل يغفر الذنوَب إل 

جواز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل :
ّل التدخين تركت . ّل, أل, إن الشرطية . مثال : ه إن سبقته إحدى الدوات التالية: هل, ه

يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل إذا كان :
 ) من أسماء الصدارة كأسماء الشرط والستفهام وكم و كأين الخبريتين . مثــال : مــا فعلــت ؟ مــن تقابــْل1

فكلمه . كم من دار بعُت .
) أو مضافا إلى من له حق الصدارة . مثال : باَب من طرقَت ؟2
) أو ضمير نصب منفصل يفيد التخصيص . مثال : إياَي يقصُد الضيُف .3
ركعة صليت أم ركعتين؟أ) أو موضوع الستفهام بعد الهمزة في حالة العاطف باستعمال (أم) . مثال : 4
) واقعا بعد فاء الجزاء الواقعة بعد (أما) . مثال : كافىء المجتهدين أم المقصر فعاقْب .5

  / اسم التفضيل  11
  اسم التفضيل هو اسم مشتق يدل على أن شيئين اشتركا فــي صــفة وأن أحــدهما زاد علــى الخــر:تعريفه

فيها.
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 ,المبني للمعلوم- 3 , التام- 2 ,  الثلثي-1- يصاغ اسم التفضيل على وزن [أْفَعل] من الفعل : : صياغته
 الذي ليس الوصف منه على وزن [أْفَعل] الــذي- 7 , القابل للتفاضل- 6  تام التصرف- 5 , المثبت- 4

 . مثال : خالد أكرم من أحمد .مؤنثه [فعلء]
 :- إذا أردنا صياغة المفاضلة من فعــل فقــد أحــد هــذه الشــروط نــذكر مصــدره منصــوبا بعــد اســمملحظة

 تفضيل مناسب من اختيارنا. مثال: أمريكا أكثر إنتاجــا للقمــح منــا . البحــر أشــد زرقــة مــن الســماء. خالــد
أخطر مرضا من سمير .

: يعرب اسم التفضيل حسب موقعه في الجملة .إعرابه

  / صيغ المبالغة :   12
 : صيغ المبالغة هي أسماء مشتقة من الفعال للدللة على معنــى اســم الفاعــل بقصــد المبالغــة[أي     تعريفها

 تدل على من يقوم بالفعل بكثرة أو يتصف بالحدث اتصافا شديدا] . مثال : محمد صّوام قّوام. هــذا الرجــل
ّبان . ج

تصاغ صيغ المبالغة من الفعال الثلثية على الوزان التالية :] 01:      صياغته
 : كذب – كَذابفّعالأ)  

: أكل - أكولفعول ب) 
 : علم – عليمفِعيلج)  
ِقّديسِفّعيلد)    : قدس – 
 : فِطَن – فِطٌنفِعٌلهـ) 
: بذل - مبذالمفعالو) 
] وتصاغ قليل من الفعال الثلثية على الوزنين التاليين :02
 : أتلف – متلفمفعالأ- 

 : بّشر – بشير , أنذر- نذيرفعيلب- 
ًا} /ُفّعال: فاروق / فاعول : هناك أوزان غير قياسية أخرى منها ]03 ّبار ًا ُك   : قال تعالى :{ومكروا مكر

ّهامة ....َفّعالة ّلمة ، ف   : ع
: تعرب صيغ المبالغة حسب موقعها في الجملة .     إعرابها

  / صيغ التعجب:   13
 التعبير تعبير يدل على الدهشة والستغراب ، عن الشـعور الـداخلي للنسـان عنـد انفعــاله حيـن     تعريفه :

يستعظم أمرا نادرا، أو صفة في شيء ما قد خفي سببها . مثال : ما أجمل الزهرة !
   :  صياغته

 . أفِعْل به   /   ما أفعلللتعجب القياسي صيغتان : * 
 تتركب صيغة التعجب الولى من ما التعجبية وفعل التعجب والمتعجب منه .*
ــا*   يشترط في الفعل الذي نأخذ منه صيغة التعجب نفس الشروط التي ذكرت في اسم التفضيل . مثال : م

أذكى هذا الولد! 
  إذا فقد الفعل شرطا نعبر عن التعجب به باستعمال مصدره منصوبا مسبوقا بصيغة تعجب مناســبة مــن*

اختيارنا. مثال: ما أشد زرقة البحر ! ما أخطر مرض الولد ! ما أطول انتظاري لك ! 

إعرابها :
  ) ما أفَعَل .........  1

 : نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.      ما
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 : فعل ماض جامد لنشاء التعجب مبني على الفتح .     أفعل
         والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على [ما] .

      . وما بعد هذه الصيغة يعرب مفعول به  
     .  "والجملة الفعلية ( ما أفعل ...) في محل رفع خبر المبتدأ "ما  
  ) أفعل بـ ..........................  2

 فعل ماض جامد على صورة المر، مبني على فتح مقّدر على آخــره منــع مــن ظهــوره اشــتعال   أفِعْل : 
المحل بالسكون العارض لمجيئه على صورة المر.

ًا . :   الباء حرف جر زائد وجوب
 فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الخر منع مــن ظهورهــا اشــتعال المحــل بحركــة حــرف  ما بعد الباء : 

. الجر الزائد
             ًا مثل (أكرم به) قلنا: الهاء فاعل، ووضع ضمير الجر موضع   وإن كان ما بعد الباء ضمير

ضمير الرفع لوجود حرف الجر الزائد.

  / الغراء و التحذير :   14
: هو تنبيه المخاطب إلى أمر محمود ليفعله أو يلزمه؛ وتحبيبه إليه وتشويقه لفعله.     / تعريف الغراء01

 - جملة الغراء جملة فعلية حذف فيها الفعل وفاعله وذكر المفعول به .  :  تركيب جملة الغراء
: يكون السم المغرى به معرفا ب(ال) :     صيغه

 : الجتهاد , يا جماعة .  مفردا )1
  : الجتهاد , الجتهاد , يا جماعة .  أو مكررا)2
 : الجتهاد والنضباط , يا جماعة .  أو معطوفا عليه)3

:إعراب الكلمة الولى من صيغة وأسلوب الغراء  
مفعول به منصوب على الغراء وعلمة نصبه .........                                             

. نستعمل أيضا كلمة عليك تعبيرا عن الغراء 

تنبيه المخاطب إلى أمر مذموم أو مكروه ليتركه ويأخذ حذره منه ويتجنبه .:  / تعريف التحذير02
 - جملة التحذير جملة فعلية حذف فيها الفعل وفاعله وذكر المفعول به .  :  تركيب جملة التحذير

  / المدح والذم   14
 :المدح هو ذكر صفة محمودة في الممدوح علــى وجــه الستحســان باســتعمال الفعليــن: نعــمتعريف المدح

وحبذا.
   الذم هو ذكر صفة مذمومة في المذموم على وجه الستهجان والستنكار باستعمال الفعال:  :  تعريف الذم

بئس و لحبذا وساء.
 تتكون جملتا المدح والــذم مــن فعــل المــدح أو الــذم والفاعــل والمخصــوص: عناصر جملتي المدح والذم 

بالمدح أو الذم .
الكذب     الخلق       بئس .                       الصبر    الخلق           نعممثل : 
المخصوص بالذم    الفاعل    فعل الذم       المخصوص بالمدح    الفاعل   فعل المدح      

إعرابها :
ِنْعِم/01  فعل ماض جامد لنشاء المدح (أي دال على المدح و يعبر عنه) مبني على الفتح .  : 
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  )فاعل مرفوع وعلمة رفعه .... ):ما بعد نعم 
 : ـ أو ـ يعرب/ خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو" مرفوع وعلمة رفعه ...    01:      المخصوص بالمدح

/ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلمة رفعه .... وخبره هو جملة المدح (نعم...).02                    
فعل ماض دال على المدح مبني على الفتح .... : حب : حبذا/ 02

: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل .  ذا                   
  )بدل من ذا مرفوع وعلمة رفعه ...): ما بعد حبذا

 : ـ أو ـ يعرب/ خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو" مرفوع وعلمة رفعه ...   01:  المخصوص بالمدح
/ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلمة رفعه .... وخبره هو جملة المدح (حبذا...).02                            

 : فعل ماض جامد لنشاء الذم ( أي دال على الذم ويعبر عنه ) مبني على الفتح .بئس/ 03
  )فاعل مرفوع وعلمة رفعه .... ): ما بعد بئس

 : ـ أو ـ يعرب/ خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو" مرفوع وعلمة رفعه ...    01  :المخصوص بالذم
/ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلمة رفعه .... وخبره هو جملة الذم (بئس...).02                         
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  وضعية الدماجية :  ال)4

أشكال التعبير المقررة في البرنامج :  .1
 وهو إنقاص النص وتقليله مع المحافظة على أفكــاره الساســية وأســلوب كــاتبه   التقليص :)1

 وذلك بقراءة النص وحذف كل ما ليس بضروري فيه وربط كـل مـا تبقـى مـن النـص فـي بعضـه
البعض.

 : لتقليص نص نحرص على : كيف أقلص نصا 
 البقاء على أهم أفكاره الساسية دون تغيير أو تحريف ./1
 الحتفاظ بالمثلة والبراهين والحجج ./2
 مراعاة ترتيب الفكار كما جاءت في النص ./3
 احترام أسلوب الكاتب بعدم تغييره./4
 وهو اختصار النـص بأخــذ خلصــته وكتابتهــا بأسـلوب جديـد ، وذلــك بتحديــد   التلخيص :)2

 لتلخيــص نــص أو فقــرة نســتخرج أفكارهمــا عناصره والتمييــز بينهــا وبيــن العلقــات الرابطــة؛ .
 الجزئيــة ونعيــد صــياغتهما بــالتركيز علــى مــا هــو مهــم وحــذف مــا ل يــؤثر حــذفه علــى المعنــى

كالمتممات والمترادفات والتكرار ... (كتابة خلصة النص بأسلوبك الشخصي)
  وهي تكثيرها و إغناؤها بالشرح والمثلة والشواهد حتى تصير موضوعا  توسيع الفكرة :)3

إنشائيا،  وذلك بفهم الفكرة وتحليلها إلى عناصرها الساسية ،ثم التوسع في تلك العناصر. 
 لتوسيع فكرة نقوم بعرضــها مجملــة ثــم نشــرع فــي شــرح معانيهــا الساســية باســتعمال المثلــة 

       بمقدمة فالعرض فالخاتمة . والبراهين لتوضيحها وتقويتها وإقناع الخرين بها ؛
 وهو نقل وقائع حدث ما على حقيقتها وفــي إطارهـا الزمــاني والمكــاني ،مــن أجــل   الخبر :)4

 إعلم الناس بها ، وذلـك بتقـديم الخـبر بشـكل إجمـالي ثـم ذكـر وقـائعه وأسـبابه ونتـائجه وزمـانه
ومكانه ليختم باستخلص عبرة أو إبداء موقفه .

أي : 
 ـ حدد نوع الخبر ومكانه وزمانه وسببه أو عرف بالشيء الذي تريد تقديم معلومات عنه. 1
- واذكر من حضر إلى مكانه وكيف تصرفوا أو اذكر المعلومات مفصلة ومرتبة .2
 وبين  الثر الذي تركه في نفسك الحدث أو موقفك من الشيء الذي نتحدث عنه .-3

   :  وذلك ببناء النص هكذا 
نبدأ بمقدمة مناسبة .)1
 ونتبعها بعرض نفصل فيه المعلومة أو الخبر . )2
 ونختم النص ببيان موقفنا من الخبر أو المعلومة .)3

 وهو العلن عن شيء مــا بنــصهو نوع من التصال , المكتوب أو الشفاهي،    الشهار :)5
 الغــرضقصير مصحوب بصور أو رسوم من أجل إغراء الجمهور به أو تحــذيرهم منــه (غالبــا  

  لتحقيق مبيعات كبيرة للسلع المعروضة في السـواق ( ألبســة, ســيارات, أغذيـة, منه هو الترويج

25



 ،وذلــك بكتابــة موضــوع الشــهار واختيــار.)الخ...) أو خدمات ( البنوك, النقــل, التــأمين, الــخ...)
 كلماته وصوره المناسبة ثم المزج بين الصورة والكلمة واللون.

 الوصف هو فن من فنون التواصل اللغوي يستعمل لتصوير الحداث والتعريف   الوصف :)6
 بالشخصـيات والتعـبير عـن المشـاعر والمواقـف بكلمـات معـبرة مـن خلل الوصـف الـداخلي أو

الخارجي أو كليهما.
  :  بعض خصائص الوصف 

- المانة في نقل الصورة.1
- الدقة في التصوير .2
- استعمال النعوت والفعال الماضية بكثرة والمضارع الدال على الحال .3

 ::عند وصف شخصية 
بالنسبة للوصف الخارجي (وصف المظهر):

 / التركيز على أهم ما يميزها عن غيرها وما يلفت النظر مــن محاســن أو عيــوب تســاعدنا علــى1
رسم معالم الشخصية .

/ النطلق من العام إلى الخاص كوصف الوجه ثم أجزائه أو العكس.2
 / استعمال بعض عناصر الوصف المحسوسة التي نحتــاج إليهــا فــي وصــف الشخصــية ونختــار3

منها ما يلئم من الشكال واللوان والصوات والروائح .
بالنسبة للوصف الداخلي (وصف المخبر):

ــاس1 ــع الن ــل م ــاع والخلق والتعام ــزاج والطب ــي الم ــة ف ــية المتمثل ــات الشخص ــراز مكون  ) إب
والعواطف .

) الشارة إلى المستوى الجتماعي والثقافي والبيئة التي نشأت فيها الشخصية.2
 ::أساليب تقديم الشخصية 

الوصف المباشر, الحوار, الوصف بالمقارنة , الوصف بذكر الحداث .
: لكتابة نص وصفي نتبع الخطوات التالية 

/ مقدمة أعرض فيها وصفا مجمل للموصوف .1
/ عرض أعرض فيه تفاصيل الشيء الموصوف .2
/ خاتمة أعرض فيها انطباعي عن الشيء الموصوف .3
  أو أكــثر بتــداول وانتظــام ، إجابــة أو)طرفيــنبين اثنين(الذي يجري وهو الكلم    الحوار :)7

 ، وذلك بتمهيد يحدد موضوع الحوار وكيفيته ، ثم تدوين الحوار ليختمحول موضوع معين جدال 
بإبداء موقف أو إصدار حكم .

 : الحوار نوعان :أنواع الحوار
) حوار خارجي يجري بين شخصين أو أكثر .01
) وحوار داخلي يجري بين النسان ونفسه( ذاتي ) .02

*  كما يتنوع الحوار بتنوع موضوعه (سياسي ، ديني ، اجتماعي، ...)
 : نســتعمل فــي الحــوار العــادي البســيط أســلوبي الســتفهام وجــوابه قصــد التعــرف علــىأساليب الحــوار 

 المعلومـات وكشـف الحقـائق أمـا أنـواع الحـوار الخـرى فهـي تتطلـب قـدرا مـن الثقافـة والعلـم
ومراعاة آداب الحوار  و استعمال أدوات التعليل والتوكيد والستشهاد.

  هو التيان بحجة لتقنع بهــا محــاورك وتثبــت لــه صــدق رأيــك وفكرتــك وبطلن:   الحجاج)8
حجته .
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:   خصائص الحجاج 
 ) تستعمل فــي الحجــاج أدوات الربــط المنطقيــة [إذا, هكــذا, كــي, لن ..] وأدوات التوكيــد [إّن,1

أّن...].
 ) يعتمد في الحجاج على الستشهاد بالمثلة والحداث...وعلى القتبــاس مــن القــرآن والحــديث2

 النبوي وعلى التعليل بذكر السبب ونتيجته وعلى استخدام الحجة المناسبة لتحقيق النسجام بينهــا
وبين الفكرة المطروحة

  كتابة نص حجاجي :
 لكتابة نص حجاجي أستعمل أدوات الربط المساعدة على البرهنة على فكرة نريد إقناع المخاطب

بها . من هذه الدوات ما يدل على : 
* التعليل : كي , مما , لن ...         * أو التوكيد : إّن , أّن , اللم , قد ....

* أو التفسير : إذ ,                       * أو الشرط : لول ..

  هي فقرة قصيرة تحتل بعض الزوايــا فــي الصــحف  والمجلت، يســجل فيهــا الكــاتب  الخاطرة :)9
  هاجسا انتابه في لحظة قصد التنفيس عن نفسه أو خاطر خطر بفكره وذهنه . 

 : وهي تعتمد على العفوية في معالجة الموضوعات ، وتتميز بالطابع الــذاتي  وصــدق  خصائص الخاطرة
 العاطفة ، وسعة الخيال ، ولغــة أدبيــة فيهــا شـاعرية ، تســتعمل فيهــا الســاليب البيانيــة [الكنايــة والتشــبيه

والستعارة...]والساليب البديعية [الطباق والسجع والجناس...] لغة شاعرية .
 وهي فن نثري يروي أحداثا متتابعة وقعت لشخاص في زمان و مكان بالعتماد   القصة :)10

 على السرد والوصـف والحـوار، ووفـق مقدمـة، وذلـك بتحديـد الحـدث، وتتبـع تطـوراته وتحديـد
شخصياته، وتعقيد مشكلته، وبناء هيكل القصة.

ملحظات :
 قصة قصيرة وتسمى أقصوصة،  وقصة طويلة وتسمى روايــة ؛ وهنــاك الســطورة،       / أنواع القصة :  1

 وهناك النادرة ، وهناك الحكاية  .
 هــي الحــداث والزمــان والمكــان والشخصــيات ( أي البطــال منهــم الرئيســيون و:       / عناصــر القصــة   2

ــة ًل  لها ) والحبكة (أي طريق  الثانويون ) والعقدة (أي الموقف الذي تتأزم عنده الحداث وتتطلب ح
حبك وكتابة وصياغة الحداث وأسلوبها المشوق لها ).

 في أن عناصرها تتعدد: المكان والزمان والحداث والشخصيات.      / تختلف الرواية عن القصوصة  3
لكتابة قصة علينا :

) تحديد الحدث الذي يبدأ بسيطا ثم ينمو إلى أن يصل إلى العقدة حيث يتأزم الموقف . (ماذا) 1
) تحديد مكان الحدث . (أين) 2
) تحديد زمان الحدث . (متى) 3
) تحديد الشخصيات والبطل فاِعلي الحداث . (من) 4
) مراعاة هيكل القصة المتمثل في المقدمة والعقدة والحل والربط بين هذه العناصر كلها  5

.    بأسلوب مشوق
 وهي فــن إلقــاء الكلم مــن فصــيح علــى جمهــور مــن النــاس مــن أجــل إقنــاعهم   الخطبة :)11

 واستمالة عواطفهم ، وذلك بتمهيد للدخول إلى فكرة الخطبة ثم عرض أفكارها بأساليب مختلفة ثــم
إنهائها بنصيحة أو رأي .

خصائص الخطبة :
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اللفاظ الفصيحة التي تهز النفس و تثير المشاعر)1
الجمل القصيرة و التقليل من حروف العطف )2
استخدام المترادفات و التكرار)3
تنويع السلوب بين الخبر و النشاء و الستعانة بالمحسنات البديعية )4
ضرب أمثلة و التيان بالحجج)5
 الستشهاد بالقرآن الكريم و الحديث الشريف و الشعر و الحكـم لقنـاع السـامعين و)6

التأثير في سلوكاتهم

  وهو كلم يقدم في بحث قصير حول العلم أو الدب أو السياســة أو غيرهــا لينشــر  المقال :)12
 في صحيفة أو مجلة ، وذلك بتحديد فكرتــه ووضــع خطتــه الممثلــة فــي المــدخل القصــير المتبــوع

  بصلب الموضوع ، ثم الخاتمة وهي نهاية الموضوع وذلك بأسلوب واضح وسهل .
الحداث المتفرقة هي نقل الوقائع من حياة الناس اليومية .     كتابة أحداث متفرقة :)13

هذه الوقائع :
/ قد تكون غير متوقعة .1
/ تطبعها الجدة أو الخروج عن المألوف 2
/ قد تثير التعجب أو الستغراب .3
/ تقع لشخاص معروفين أو مجهولين .4
/ تتناول أحداثا مختلفة : سياسية أو رياضية أو اقتصادية أو لمجرد التسلية والترفيه 5
/ وتكون مفرحة أو محزنة .6

عناصرها : 
) العنوان المميز والجذاب1
) ظروف وقوع الحادثة : الزمان , المكان 2
) الشخاص 3
) أسباب وقوع الحادثة وملبستها 4
) نتائجها5
) استعمال السلوب المباشر[الذي ل يهتم بالبيان والبديع] 6

               
  هو أن تـذكر الحـداث والفعـال والقـوال فـي القصـة أو الحكايـة مرتبـة حسـب  السرد : )14

تستعمل في السرد الفعال الماضية والفعال المضارعة . وقوعها .
 : استعمال السرد

 ) يستعمل الســرد الدبــاء فــي قصصــهم والصــحفيون فــي مقــالتهم الخباريــة والمؤرخــون فــي1
بحوثهم .

 ) الهدف من استعمال السرد في القصة هــو نقــل الوقــائع وذكــر تــوالي الحــداث مــا يجــري مــن2
صراع بين الشخصيات .

 ) الهــدف مــن اســتعمال الســرد فــي المقــالت الصــحفية والتاريخيــة هــو إعلم القــراء بتفاصــيل3
الحداث والوقائع مرتبة حسب وقوعها .

 : كيف تسرد خبرا أو حدثا
 / أذكر الزمان والمكان .1
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 ( حريق , فيضان ...) . / وأعين طبيعة الحدث2
 / وأذكر الفعال والقوال حسب ترتيب حدوثها .3

*** علمات الترقيم
للكتابة مقومات تعتمد على الذوق وحسن التقسيم والربط بين العبارات 

أهمها علمات الترقيم ويمكن تحديدها بما يلي:
توضع في نهاية الجملة التامة المعنى وكذلك توضع عند انتهاء الكلم .- النقطة ( . ): 1
توضع في الحوال التالية :- الفاصلة: ( ، ) 2

أ- بعد لفظ المنادى 
ب- بعد الجملتين المرتبطتين في المعنى والعراب. 

ت- بين الشرط وجزاء الشرط ، والقسم وجواب القسم .
ج- بين المفردات المعطوفة. 

توضع في الحوال التالية :- القاطعة ( ؛ ): 3
أ- بعد جملة ما بعدها سبب فيها 

ب- بين الجملتين المرتبطتين في المعنى دون العراب.
توضعان في المواضع التالية: - النقطتان ( : )4

أ- بين القول والمقول أي الكلم المتكلم به.
ب- بين الشيء وأقسامه وأنواعه.

 .ت- قبل المثلة التي توضح القاعدة
توضع عقب جملة الستفهام سواء كانت أداته ظاهرة أم مقدرة. - علمة الستفهام ( ؟ ) :5
 توضع فــي آخــر جملــة يعــبر بهــا عــن فــرح أو حــزن أو تعجــب أو - علمة النفعــال أو التعجــب ( ! )6

استغاثة أو دعاء أو تأسف.
توضع في المواضع التالية :- الشرطة ( - ) : 7

أ- في أول السطر في حال المحاورة بين أثنين إذا استغني عن تكرار اسميهما.
ب- بين العدد والمعدود إذا وقعا في أول السطر.

قبلها بما بعدها. توضعان لتفصل جملة معترضة فيتصل ما- الشرطتان ( -....- ) 8
ًا مـن كلم الغيـر والموضـوعة فـي - الشولتان المزدوجتان " "9  توضع بينهما العبارات المنقولة حرفيـ

ثنايا الكلم .
توضع بينهما عبارات التفسير والدعاء القصير . - القوسان ( )10
 توضـــع بينهمـــا زيـــادة قـــد يـــدخلها شـــخص فـــي جملـــة اقتبســـها - القوســـان المركنـــان [ ]11
أقتبس. وهي نقط أفقية أقلها ثلث وتوضع مكان المحذوف من كلم - علمة الحذف ( ... )12

      saad.younsi.2008@hotmail.fr                                   سلميان عميرات التلميذ
29

mailto:saad.younsi.2008@hotmail.fr


حضـر نفسك لشهادة التعليم المتوسط.

 بدء علينا بمراجعة دروسنا بشكل جيد ومنتظم ، وعلينا تحضير أدواتنا المناســبة لجــراء المتحــان
 وهي: الساعة لمعرفة الوقت وهي ضرورية، المقلمة المحتوية على لوازم الكتابة كلها. وعليــك بعــد ذلــك
ــدد. وأن  أن تفهم أهمية قراءة السئلة قراءة متأنية واعية مركزة؛ ومعرفة المطلوب منك بشكل دقيق ومح
 تستعمل المسودات بشكل نظيــف ومنظــم ومرتــب؛ ول تنــس أهميــة ترتيــب الجابــة حســب الســئلة لعــل

بعَضها على علقة ببعِضها 
 ، اعلم أن النص هو مفتاح كل الســئلة الــتي تــأتي بعــده؛ فــاقرأ النــصفي اللغة العربية بوجه خاص

 جيدا؛ وقف على أهم نقاطه الساسية، فهما، وتحليل. وأول ما يجب معرفته من النــص، هــو النقطــة الــتي
 يتناولها النــص بالدراســة، أو الموضــوع العــام الــذي يتكلــم عنــه؛ ثــم تحــدد أهــم النقــاط الفرعيــة المتعلقــة
 بالموضوع العام، أو النقطة الساسية ؛ ثم اقرأ السئلة قراءة واعيــة تحــدد مــن خللهــا الصــعب والســهل

  أمــام الصــعب    أمــام الســؤال الســهل الواضــح و  منها، بوضع شارات معينة تختارها أنت (مثل :
الغامض أو أي رمز أو شارة أخرى حسب ما تراه مناسبا لك).

أسئلة اللغة العربية تتناول أربع  مجموعات هي : 
البناء الفكري.)1
البناء الفني .)2
البناء اللغوي.)3
الوضعية الدماجية . )4

  البناء الفكـري: )1

 عادة ما تطرح مثل هذه السئلـــــــــــــــــــــــــــة : أ/
 .   هات عنوانا مناسبا للنص]1

َتَدُل بها على النــص، والعنــوان يتضــمن  المناسب:  العنـــــوان  ُيْس   هو كلمة أو جملة قصيرة مناسبة 
 الموضوع الساســي الــذي يتنــاوله النــص. و نــأتي بــه مــن خلل طرحنــا الســؤال التــالي: مــا هــو

موضوع النص؟ أو ما هي القضية التي ـ أو الموضوع الذي ـ يتكلم عنها النص ؟ .
؟ ـ أو ـ استنتج الفكرة العامة للنص .   ما هي الفكرة العامة للنص  أو ]2

 هي الصورة الذهنية الشاملة لمعاني النص، التي نخرج بها بعد قراءتنا للنــص، أي الفكرة العامة :
َناول، وما يتعلق به من مفاهيم أساسية؛ والفكرة تكون في جملة أو أكثر بحيث َت  الموضوع العام الُم
 ل تتجاوز السطرين حتى ل تتحول الفكرة إلى تلخيــص للنــص. ونســتنتجها مــن خلل طــرح هــذا
السؤال: ماهي القضية أو الموضوع الذي يتكلم عنه النص؟ وماهي أهم المعلومات المتعلقة بها؟ 

  ما هي الفكار الساسية التي تناولها النص ؟.   أو ]3
 هي أهم النقاط المحوريــة الــتي تناولهــا النــص والــتي لهــا علقــة وطيــدة الفكار الساسية للنص:

بالفكرة العامة أو الموضوع العام (القضية العامة) الذي يتكلم عنه (ها) النص  
 ؛ أي يتناول معلومة طرحها الكاتب في النص ويطلب منكوعادة يطرح سؤال حول النص]4

استخراجها أو تبيانها وتوضيحها أو تحليلها وشرحها . 
 وهنا علينا قراءة النص مــرة ثانيــة مــن أجــل البحــث عــن هــذه المعلومــة الــتي طلــب منــك•

 استخراجها أو توضيحها أو تحليلها  وشرحها . فإذا وجدتها فقم بكتابتها على المسودة ثــم تأكــد
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 بعد ذلك بطرح السؤال التالي على نفسك: هل هذه هي المعلومة المطلوبة أم ل؟ وهــل شــرحي
 وتوضيحي صحيح أم ل ؟ وهل هناك ما أضيفه على الجابــة؟ وهنــا تأكــد مــن صــحة إجابتــك

بقراءتها بتمعن وتأني .     
 أو يطرح سؤال من خلل النص لكنه يطلب رأيك أنت ونظرتــك الخاصــة فــي نقطــة مــن ]5

ــل  نقاط النص أو معلومة من معلوماته وهنا لك الحرية في الجابة من ثقافتك الخاصة لكن انتبه قب
الجابة عليك فهم المطلوب منك جيدا .

 تتزاوجما هو النمط الغالب على النص؟ ـ أو ما هي أنماط النص؟ (فقد تتداخل النماط أي ]6
 عدة أنماط في نص واحد وتمتزج ببعضها.) أي هل النص ذو نمط وصــفي أو سـردي أو حـواري

أو حجاجي أو إخباري ...  
أو علمي متأدب.....ما هي طبيعة النص ؟ أي هل هو علمي أو أدبي ]7
  هو نوع النص؟ أي هل هو خاطرة أو خطبة أو مقال أو قصة أو رســالة أو مســرحية أوما]8

سيرة...
  أي حــاول أن تعــرفاشرح ما يلي: (وتعطى لك كلمات للشرح فاشرحها من خلل النــص]9

 المعنى الذي بينته لك هذه الكلمة من خلل النص.) وقد يطلب منك توظيفها فــي جملــة مفيــدة فهنــا
اختر جملة من إنشائك ولكن احرص أن تكون ذات حكمة أو معنى مفيد جيد .

معناها في النص .).اشرح العبارات التالية : (وتعطى لك عبارات للشرح فاشرحها من خلل ]10
ــن خلل]11  هات مرادف ما يلي: (وتعطى لك كلمات تأتي بمرادفها أي كلمات تحمل المعنى نفسه م

النص).
  وهنا ننتبه هل طلــب منــا اســتخراجهات ضد ما يلي : (وتعطى لك كلمات تأتي بضدها وعكسها]12

الضد من النص أو خارج النص فعليك بقراءة السؤال جيدا).
إذا طلب منك شكل النص فهو إما نثري أو شعري.]13

  وقد تطرح هذه السئلة بصياغة أخرى قريبة منها فاحرص على فهم المطلوب منك من خلل السؤال/ب
وا الموفق .

      saad.younsi.2008@hotmail.fr                                   سلميان عميرات التلميذ

  البناء الفنـي :  )2

/ عادة تطرح مثل هذه السئلة :1
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ما هو السلوب الغالب على النص ؟ وما غرضه ( ما هو الهدف الــذي مــن أجلــه اســتعمل 
هذا السلوب وما غايته منه )؟. أسلوب النص قد يكون خبريا أو إنشائيا طلبيا أو غير طلبي .

وقد يطلب منك استخراج أسلوب إنشائي أو خــبري مــن النــص. فهنــا اســتخرج جملــة ذات 
أسلوب إنشائي وبين نوعه (أمر أو استفهام أو نهي أو نداء أو...) أو خبري 

استخرج من النص صورة بيانية ؟ واشرحها و ربما يطلب منك نوعها .( والصور البيانية 
  التشبيه أو الستعارة أو المجاز المرسل أو الكناية ). وربما يطلب منك أثر الصــورة البيانيــةهي:

 في النص أي ما هو الثر الذي أضافته وتركته هذه الصورة البيانية على النص؟ .(تقوية وتعميق
وتوضيح المعنى ..)

وبين نوعه أو ...استخرج محسنا بديعيا لفظيا ـ أو ـ معنويا ؛ 
والمحسنات اللفظية هي: السجع والجناس.•
والمحسنات المعنوية هي: الطباق والمقابلة. •
يستحسن استعمال جدول ينظم إجابتك.   •

 طباق إيجاب (ليل ± نهار أو طبــاق ســلب(يعلــم± لاستخرج من النص طباقا وبين نوعه) 
ر )؟ أو.....خيل = خييعلم) )؟ أو مقابلة؟ أو جناسا وبين نوعه (جناس تام أو جناس ناقص (

 .يستحسن استعمال جدول ينظم إجابتك
... كتابة بيت شعري كتابة عروضية ووضع الرموز العروضية وتبيين البحر

 .ل تنس بني العزيز أن تحفظ البحــور الشــعرية حفظــاراجع مراحل تقطيع البيت الشعري 
 عن ظهر قلب (الطويــل والبســيط والكامــل علــى القــل) وأن تتــدرب علــى الكتابــة العروضــية
 والرموز العروضية وتحديد البحور حتى يسلس لك المر ويسهل في المتحانات وتكــون علــى

أهبة الستعداد.
 / وقد تطرح هذه السئلة بصياغة أخرى قريبة منها فاحرص على فهم المطلوب منك من خلل الســؤال2

وا الموفق .

      saad.younsi.2008@hotmail.fr                                   سلميان عميرات التلميذ

  لغوي:  البناء ال)3

 بنّي العزيز! ل تنظر إلى البناء اللغوي على أنه صعب ، بل هــو ســهل وكــل مــا يحتــاج إليــه هــو الشــرح
 والتحليل عند العــراب ، أو تبيــان وظيفــة الجمــل أو الســتخراج ؛ وقبــل هــذا وذلــك فهــم المطلــوب مــن
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  (نفســك) بســؤالاستخراج أو تحويل أو إعراب أو تبيان وظيفة جملة أو ... وذلك بحوار بينك وبين ذاتــك
وجواب وا الموفق والمستعان .

  يا بني عليك ـ عند إعراب المفردات (الكلمات) الــتي تحتهــا خــط ـــ أن تربطهــا بمــا قبلهــا أول وفهــم/01
 معنى الكلمة المراد  إعرابها بتبيان دللتها أي المعنى التي توضحه وتــبينه ، والتســاؤل عــن علقتهــا بمــا
 قبلها من كلمات : أي ماذا يوجد قبلها فعل أم اســم أم حــرف ؟ ثــم مــا علقــة هــذه الكلمــة ـــ الــتي نريــد أن
 نعربها ـ بما قبلها ؟ و ماذا تبين : هي تبين الذي قام بالفعــل ( الفاعــل ) ؟ أم تــبين المفعــول بــه الــذي وقــع
ُبِدَئ بها الكلم ؟ أم أنها خبر تخبرنا بخبر متعلــق بالمبتــدأ؟ أم أنهــا نعــت تــبين  عليه فعل الفاعل ؟ أم مبتدأ 
 صفة فيما قبلها ؟ أم أنها حال تبين حالة ما قبلها من فاعل أو مفعول به حينمــا وقــع الفعــل؟ أم أنهــا توكيــد

  الـذي أريـده)؟ أم أنهـا هـي معطوفـة علـىنفسـه أريدك ؛ محمد أنتلفظي لما قبلها أو معنوي (مثل: أنت 
َفُجــَرْت بــه فهــي اســم  كلمة قبلها ؟ أم هي مضافة إلى كلمة نكرة قبلها لتعرفها ؟ أم هي متأثرة بحرف جر 
 مجرور ؟   أم سبقت بإحدى النواسخ (أي كان وأخواتها ـ أوـ إن أو إحدى أخواتها ـ أوـــ بفعــل مــن أفعــال
 المقاربة أو الشروع أو الرجاء (التي درستها خلل السنوات الماضية )؟ وهكذا بهذه الطريقة حــتى تصــل
 إلى إعراب واضح وصحيح مقنع . كما ل تنس أن تتساءل عن حركة الكلمة هل هي رفع أم جر أم نصب
 أو جزم ؛ وذلك بقراءة الكلمة مرة ومرتين أو أكثر؛ وتحقق من إعرابــك جيــدا وتأكــد منــه . واــ الموفــق

أول وأخيرا وهو المستعان .
 استعن بجدول عند العراب:/02

 استعن بجدول عند بيان وظيفة الجملة ( بيان محلها من العراب) مع كتابة الجملة في خانتها:/03
وظيفتها ـ أو ـ محلها من العرابنوعهاالجملة

في محل ................ ـ أو ـ  ل محل لها من العرابفعلية أو إسمية أو شبه جملة ...(........)
  استعن بجدول واضح مناسب عند استخراج معلومة (أنت مطالب باستخراجها) ما من النــص  وهــذا/04

 من أجل تنظيم الورقة وتسهيل عملية المراجعة فيما بعد، بل حتى تسهل عمليــة تصــحيح الورقــة للســتاذ
المحترم .

  عند استخراج معلومة ما من النص عليك أول أن تفهــم المطلــوب منــك اســتخراجه جيــدا مثل : اســم/05
 تفضيل ، أسلوب تعجب ، صيغة مبالغة ، اسم مصغر ، إدغام ... أو غير ذلك . ثم اســتعن بالمســطرة فــي
 البحث عن تلــك المعلومــة وذلــك بوضــع المســطرة تحــت الســطر مــن النــص وتحديــد الكلمــات وتحليلهــا
 بالشارة إليها بالقلم تحت ل يتشتت نظرك وتركيزك، وتأكد دائما وراجع ما استخرجته بطــرح الســؤال :

هل هذا هو المطلوب مني استخراجه ؟ وا الموفق .
  الضمير الذي هي عليه الجملة أو العبارة ؛ ثم حدد الضميرحدد أولف عند تحويل جملة أو عبارة ما  /06

 الذي ستحول إليه الجملة أو العبارة ؛ ثــم حــدد الكلمــات الــتي تتحــول دون غيرهــا ثــم ضــع ســطرا تحتهــا
 وحولها إلى الضمير المطلوب منك تحوليها إليه ، ثـم أعـد قـراءة الجملـة أو العبـارة فـي الضـمير الجديـد
 وتأملها جيدا. هل هي سليمة الصياغة والتعبير؟ أم ل فهي ركيكة، ثقيلة الــتركيب؟ واحــرص علــى كتابــة

الكلمات المحولة بلون مغاير أو بوضع خط تحتها،   تمييزا لها عن غيرها من الكلمات التي لم تتحول.

  وضعية الدماجية :  ال)4

 اعلم يا بني العزيز أن التعبير ذو أهمية كبيرة وجليلة عظيمة  فبه تعبر عما يدور في نفسك وخاطرك من
 مشاعر وانشغالت وأفكار وهموم وتخاطب غيرك لتوصل به ما تريد أن توصله لذلك أنصحك بما يلي :
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 أكثر من قراءة القرآن، وحفظ ما تستطيع منه، لتستشهد به عند اللزوم. كــذا أحــاديث النــبي)1
.؛ أضف إلى ذلك أشعار العرب، و أقوال الحكماء، والمثال الفصيحة منها والعامية
 تعلم التقنيات التعبيريــة المختلفــة مــن تلخيــص وتقليــص وحــوار ووصــف وســرد وحجــاج)2

وغيرها ودرب نفسك عليها بعد فهمها.
تعلم وتدرب على تنظيم أفكارك عند التعبير وخطط له بالجابة على هذه السئلة:)3

عن أي شيء سأعبر؟
 والمعلومات التي يجب أن أذكرها في تعبيري؟ما هي أهم النقاط
وبمــاذا اســتفتحه؟ مـاهي النقطــة الــتي سـأدخل مــن خللهــا فــيكيف أبدأ تعــبيري؟  

موضوعي؟
 سأذكرها وأبينها في تعبيري؟بعد الدخول ما هي أول نقطة
ـ :ما هي النقطة التي تليها ؟ وهكذا حتى تصل إلى الخاتمة التي تسأل عنها ب
 كيف أختم موضوعي وبماذا؟

 أو التمهيد؛ ثم العرض أو التوسع في الموضــوع؛اعلم أن التعبير لبد أن يحتوي : المقدمة )4
ثم الخاتمة أو النهاية والمخرج من الموضوع.

  هي المدخل الذي به نــدخل فــي المطلــوب منــا، وينبغــي أن ل يكــون طــويل بــل  :  المقدمة )5
ّل تتجاوز فيه الثلثة أسطر (هي البداية و النطلقة فاخترها مشوقة جّذابة للقارئ). حاول أ

  وفيه تتوسع في المطلوب منك التعــبير عنــه، بحيــث يكــون العــرض فيــه ترتيــب   :  العرض)6
 للفكار التي تتناولها؛ وذلك من خلل الخطة التي تكتبها علــى المســودات. (العــرض حــاول أن ل

يكون طويل ممل وتجنب التكرار، والخطاء ما استطعت ذلك).
  وهي المخرج من الموضوع والنهاية التي تنهــي بهــا موضــوعك (اخــتر النهايــة   :  الخاتمة)7

 الجيدة الممتعة المقنعة ) وتكون غالبا قريبة من المقدمة في عدد السطر (الخاتمة عادة نعــبر فيهــا
 عــن نصــيحة أو ذكــر لثــر الموضــوع فــي نفســك ، أو نــداء تــوجهه للقــارئ أو دعــوة تختــم بهــا

موضوعك أو غير ذلك مما تراه مناسبا للخاتمة ) 
ــات أوحاول دائما إقناع القارئ)8  ، والتأثير عليه وتشويقه، من خلل استعمال الشواهد من آي

أحاديث أو أشعار أو حكم وأمثال ....
 ؛ ســواء صــور بيانيــة، أواستعمل ووظف ما طلب منــك تــوظيفه فــي الوضــعية الدماجيــة)9

تراكيب نحوية، أو صيغ صرفية .
وضح الخط بحيث يكون مقروءا واضحا وذلك برسم الحروف بشكل واضح دون تزيين.)10

 ، الفهم الفهــم يــا بنــي والقنــاع القنــاع واســتعمل عواطفــك ومشــاعرك بشــكلوقبل هذا وذاك)11
مناسب و مؤثر .  

  نقدمها ونحرص عليها هي الثبات الثبات وعدم التسرع والفهم الفهم  للمطلوب جيدا.أهم ملحظةو 
 فكل إنسان مسؤول عــن. ول تهتم لمن خرج قبلك؛ ل تخرج من قاعة المتحان إل بعد مراجعة ورقتكو 

  ؛  فل تكن إمعة. وإياك إياك ومحاولة الغــشنفسه؛ وحياتك ومستقبلك مرهون بنفسك فقط فل تنس ذلك
فإنما أنت بذلك تغش نفسك وتخدعها، وتخون ثقة والديك ومجتمعك بك فال ا احذر ذلك وتجنبه.

. ول تنس طاعة ربك وبر والديك فهما سر نجاحك وا الموفق قبل وبعد ذلك 
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