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        ٔصاسح انزشثٍخ ٔانزؼهٍى

 انًذٌشٌخ انؼبيخ نهًذاسط انخبصخ

 يذسعخ اثٍ خهذٌٔ انخبصخ

 

 انًهخص انًفٍذ فً انهغخ انؼشثٍخ

 ؼبششان  نهصف
 

 

 

 

 

 التىكيد
صانخ يب ٔئغ، . ربثغ ٌزكش نزثجٍذ يب ٌشٌذِ انًزكهى فً رٍْ انغبيى ثّ نزٕكٍذ يزجٕػّانزٕكٍذ ربثغ ٌإر

 ْٕٔ : ٌزًّْٕ يٍ اززًبالد 
 

 وىعان

  

 

 تىكيد معىىي                                                      تىكيد لفظي                    
 

 

 فما التىكيد اللفظي؟

ػبدح انكهًخ رارٓب ثهفظٓب أٔ ثًشادفٓب عٕاء كبَذ : اعًب أٔ فؼال أٔ زشفب أٔ انزٕكٍذ انهفظً ْٕ ئ

 خًهخ أٔ ضًٍشا أٔ يشادفب.

 أيثهخ: 

 ذ انهفظًانزٕكٍ اندًهخ

 ظبْش "انغبثمٌٕ" اسم انزٕكٍذ انهفظً    مٌٕ, أٔنئك انًمشثٌٕٔانغبثمٌٕ انغبث

 اخزٓذ الفعلانزٕكٍذ انهفظً ْٕ                          انزهًٍز اخزٓذ   اخزٓذ  

 ال الحزف انزٕكٍذ انهفظً ْٕ ش                          ثبنغ   ال ال أثٕذ  

 )ظٓش انسك( انثبٍَخ الجملة الفعليةانزٕكٍذ انهفظً ْٕ                 انسك   ظٓش    ك  انس   ظٓش  

 

  ؟ التىكيد المعىىيفما 

فُطهك ػهٍّ اعى انزٕكٍذ   ْٕ انزي ركٌٕ فٍّ يطبثمخ ثٍٍ انزٕكٍذ ٔانًإكذ فً انًؼُى ال فً انهفع

 انًؼُٕي. زٍث رؼبد انكهًخ ثًؼُبْب ال ثهفظٓب. ٔنٓزا انغشض أنفبظ: 

 لتا، جميع, ك عيه، كل، كال،الىفس،ال
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ٌٔزصم ثٓزِ االنفبظ ضًٍش ٌؼٕد ػهى انًإكذ ٌٔطبثمّ فً خًٍغ أزٕانّ: فً االفشاد ٔانزثٍُخ 

 . انزٕكٍذ انًؼُٕي ٌأرً دائًب يؼشفخ ة )ال( انزؼشٌف أٔ ثبالضبفخ.ٔاندًغ, ٔفً انززكٍش ٔانزأٍَث

 

 التوكيد المعنوي  الجملة
 

 ّ  َفغ    صٌذ    خبء  

 

 وفسهكٍذ انًؼُٕي ْٕ كهًخ انزٕ

 

 ىٓ  أػٍُ    انطالة   زضش  

 

 أعيىهم انزٕكٍذ انًؼُٕي ْٕ كهًخ

 

ٓ    انزاليٍز َدر    ىكه

 

 كلهم  انزٕكٍذ انًؼُٕي ْٕ كهًخ

   

 ما يأتي: بأعز

 المؤدب   الطالة   اجتهد   اجتهد  

 فؼم يبضً يجًُ ػهى انفزر . :اجتهد  

 ػهى انفزر فؼم يبضً ْٕٔ رٕكٍذ نفظً يجًُ: اجتهد  

 : فبػم يشفٕع ثبنضًخ الطالة  

 : َؼذ يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخالمؤدب  

  .لمدرسةم ل  ه  ميع  ج   التالميذ يحضز          

 ...............................................................................................:  يحضز  

 ..............................................................................................: التالميذ 

 

 : ...............................................................................................م ه  جميع  

 ............................: ...............................................................للمدرسة 

 أعزب أوت تىفسك
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 تمزيه للمزاجعة والتدرية

 ألشأ انُص انزبنً ثزًؼٍ ثى ثٍٍّ انزٕكٍذ َٕٔػّ:

 أيً أيً ! ٌب خًبل انٕخٕد َٕٔس انسٍبح! ٌٔب يُسخ   انغًبء  نألسض ٔآٌخ   هللا  فً انكٌٕ  .

،أ  ّ ٓب. َؼى َؼى! ٌب  ،ٓىًٍؼ  خ   ٔأغهى يٍ انُبط   َذ  أَذ  أخًم  يٍ انكٌٕ   ك ه ٔأػض  يٍ انسٍبح  َفغ 

ٍ  أَفغ ُب أٌ . فبنسًذ  هللأعزطٍغ  أٌ أػشف  اندُخ أيً ثك   ، انسًذ  هلل ػهى يب أَؼى. ٔكى َست  َس

ك     َكشي 

  نفظً :َٕػّ     أَذ :انزٕكٍذ         : نفظًَٕػّ          أيً: انزٕكٍذ

 يؼُٕي: َٕػّ         أَفغُبانزٕكٍذ 
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 شزح قصيدة في وصف الىيل ألحمد شىقي:

 

 وبـأَّيِ َكـّؾٍ فـً المـدائن تُْؽـِدُق؟ ِمـْن أَّيِ َعهـٍد فـً المُـَرى تتَـَدفَُّك؟ -ٔ

ـرَت من -ٕ  عْلٌـا الِجنــان َجـداِوالً تـتَرلرُق؟ ومـن السـماِء نـزلَت أَم فُّجِ

ٌْــٍن، أَ  -ٖ ـة ُمْزنَــةٍ وبــأَّيِ َع  أَم أَّيِ ُطوفـاٍن تفٌــض وتَْفَهــُك؟ م بأٌََـّ

نَــْوٍل أَنـَت ناسـُج بُـْرَدةوبــأَّىِ  ٌَخــلَُك؟  ٗ- ٌْـن، َجدٌُدهــا ال   للضفَّت

تَْســَودُّ ِدٌباًجـــا إِذا فارلتهـــا -٘  فإِذا حـضرَت اْخـَضْوَضَر اإِلْستَْبَرقُ  

ل ِصبؽـةً فــً كــّلِ آونــٍة تُ  -ٙ  عجباً، وأَنــت الصـابُػ الُمتَـأَنِّكُ  بـّدِ

كُ  أَتَت الدهـوُر علٌـَن، َمْهـُدَن ُمـتَْرع   -7  وِحٌـاُضَن الشُّــرق الشـهٌَّةُ ُدفَـّ

 بـالواردٌن، وال خــوانُن ٌَنفُــكُ  -8تَْسـِمً وتُْطِعـُم، ال إِنـاؤَن ضـائِك  

-ْسـَجًداوالمـاُء تَْســُكبُه فٌُْسـبَُن عَ   واألَرُض تُْؽِرلهــا فٌحٌــا الُمْؽـَرقُ  

 ُمتخـبِّط  فــً علِمهــا وُمحــمِّكُ  تُعٌـً َمنـابِعُن العمـوَل، وٌسـتوي -ٓٔ

قُ  أَخلَْمَت راووَق الدهـوِر، ولـم تـزل  بَن َحْمــأَة  كالمسـن، ال تَـتروَّ

نُـك الـثرى تَتـأَلَّكُ بٌضـاُء فـً عُ  حـمراُء فـً األَحـواض، إاِلّ أَنهـا  

ه َمـْن ٌَمُـوُت وٌَـرُزُق؟ ِدٌـُن األَوائِـل فٌـن ِدٌـُن ُمـروَءةٍ   ِلـَم ال ٌَُؤلَـّ

ه لـم تكـن  ِلسواَن َمْرتبــةُ األُلوَهــِة تَْخـلُكُ  لـو أَن مخلولًــا ٌَُؤلَـّ

ــكُ إِنَّ العبـادةَ َخشـــٌة  وتَ  جعلوا الهـوى لـن والَولـاَر عبـادةً  علُـّ  

 َعـْذِب المشــارعِ، َمـدُّهُ ال ٌُْلَحـكُ  دانـوا ببحــٍر بالمكــاِرم زاخـرٍ 

 ٌَجـري عـلى َسـنَِن الوفـاِء وٌَصُدقُ  ُمتمٌِّـد بعهـــوِده وُوعـــوِده

 ًً  
 

 أٔال األفكبس:

 : رغبؤالد رفٍذ انزؼدت ٔاإلػدبة ثبنٍُم  4-1)األثٍبد:  

 خ انٍُم ثبنُغجخ نألسض انضساػٍخأًٍْ:   11-5األثٍبد  ) 

 انٍُم ػُذ لذيبء انًصشٌٍٍ    11 -11األثٍبد )

 

 سثح انُص : إػجاب انشاػش تُٓش انُيم ٔ انخيشاخ انري يمذيٓايُب

 يصذس انُص : انًٕسٕػح انشٕليّ

 صاحة انُص : أحًذ شٕليٍ ) انؼصش انحذيث (

 غشض انمصيذج : انٕصف
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 يميٕظٕع انُص : ػاللح يصش تُٓش انُ

 

 

 

 -: انهغٌٕبد

 

 

 ػٓذ : انزيٍ

 ذفيط: ػكسٓا ذمم

 

 

 .غٕفاٌ : انفيعاٌ انؼظيى

 انجُاٌ : انفشدٔس

 يخهك : يثهي ٔيمذو

 يزَح : سحاتح يحًهح تانًاء ) ج( ُيُزٌ

 انُٕل : َثحث ػُٓا في يادج َٕل )ج ( إَال

 انثشدج : كساء يخطػ يهرحف تّ )ج( تُُشد

 االسرثشق : انحشيش انغهيظ

 ٔلد انًرأَك انزاْي انجًيم آَٔح :

 يرشع : يًرهئ

 ظائك : يمصش ذسمي ٔذطؼى غثاق إيجاب

 خٕاَك : انزي يؤكم ػهيّ )ج( اخٕاٌ ٔ خٌٕ ٔ اخأيٍ

 ػسجذا: رْثا

 ذؼيي : ذرؼة

 يٍسثك : يشكم

 حًأج: انطيٍ االسٕد

 اخهمد : أتهيد

 يؤنّ : يجؼم إنّ

 انًشاسع : يُثغ انًاء أ انششيؼّ ) و( يششػّ

 يعّيذِ ف

 دإَا : خعؼٕا

 

ٌجذأ انشبػش لصٍذرّ ثبألعئهخ انزً رفٍذ انزؼدت يٍ أٌٍ خبء انٍُم، إْٔ يٍ األسض أو يٍ  انششذ : 

انغًبء، ثى ٌجٍٍ نشبػش انفشق ثٍٍ األساضً انضساػٍخ ػُذيب رغمى ثبنٍُم ٔلجم انغمً فزكٌٕ عٕداء 

 خشداء لجم انغمً ثى رخضش كبنذٌجبج أٔ انسشٌش.

 عخً ٌغمً كم األساضً ٔال ٌجخم ػهٍٓب، ٔفً ظهّ رجذل األسض أثٕاثب كثٍشح.ٔانٍُم كشٌى 

 ٌٔغزًش انشبػش فً انزؼدت يٍ انٍُم فكم انُبط رزؼدت يُّ ٔيٍ رذفمّ ٌٔؼًٍ انؼمٕل ْزا انزذفك،

 ٌٔمٕل انشبػش أَّ نٕ ٌٕخذ يخهٕق أزك ثبنؼجبدح يٍ هللا نكبٌ انٍُم، ْٔزا انٍُم ٌٕفً ثؼٓذِ دائًب.
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 زم أعئهخ انكزبة:

 

 انغإال األٔل: ًٌكٍ رمغٍى انُص ئنى يسٕسٌٍ زذدًْب.

 اإلخبثخ:  انًسٕس األٔل:  انزؼدت يٍ يصذس يٍبِ انٍُم ٔيٍ أٌٍ أرى

 انًسٕس انثبًَ: أًٍْخ انٍُم ػُذ انًصشٌٍٍ لذًٌب ٔزذٌثب.   

 ػهى يٍ ٌؼٕد انضًٍش انفبػم فً انجٍذ انخبيظ نهفؼم رغٕد؟انغإال انثبًَ: 

 اإلخبثخ: ٌؼٕد ػهى األسض

 زهم دٔافغ رهك انؼاللخ. –كبَذ ػاللخ انًصشٌٍٍ انمذيبء ثبنٍُم ػاللخ رمذٌظ ٔػجبدح  -3

 

 

اإلخبثخ: دٔافغ انؼاللخ ًْ أٌ انٍُم كبٌ يصذس زٍبرٓى ٔػهٍّ رمٕو كم يمٕيبد انسٍبح نذٌٓى؛ فٕٓ 

 بح.ثبنغزاء ٔانًبء انزي رمٕو ثّ انسًٌذْى 

 

 يؼدًّ يٍ انطجٍؼخ انذانخ ػهى انخصت أثجذ رنك. اعزًذ انشبػش -4

 ..... -زًأح  –خذأال  –االعزجشق  –اخضٕضش  -رٓفك  -اإلخبثخ: فً األنفبظ انزبنٍخ: رزذفك

 

 زذد َٕع األفؼبل انزً رغٍطش ػهى انُص. ٔثٍٍ دالنزٓب. -5

 

 اإلخبثخ: رغٍطش ػهى انُص األفؼبل انًضبسػخ، ٔرذل ػهى انزدذد ٔاالعزًشاس

 

 زهم انصٕسح انٕاسدح فً انجٍذ انشاثغ. -6

 

 زٍث شجّ انٍُم ثبنُبعح انزي ٌُغح انمًبػ ٔاألسض ثبنمًبػ انزي ٌصُغ يُّ انثٕة.اإلخبثخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 البدل وأنواعه

  

 )ب )أ              - : األمثلة

 .نصفُه يَء الكتابلُرِ                      .عادل أْلَدَم صدٌمن                    

ً  لابلت أخان                      .ثُلثُه صمت الشهر                        .علٌا

عٌنه أُْعِجْبُت بالظبً                        .عالءً  لدرت ابنن                   
(1)

. 

 )ج      

 .فهمه أعجبنً الطالب       

 .ِعلُمه ولَّْرُت األستاذَ        

 .صوتِه فرحُت بالبلبل       

  

 - : اإلٌضاح

إذا دلمت النظر فً كل كلمة من الكلمات التً ُوضع تحتها خط فً األمثلة السابمة 

لكالم لم ٌختل المعنى ففً وجدت أنها لد ُسبَمْت بكلمة جاءت تمهٌداَ لها.. بحٌث لو ُحذفت من ا

استطاعتن أن تمول: )ألدم عادل، ولابلت علٌا( وهكذا... ولكنن آثرت ذكر الكلمتٌن معاً لتكون 

األولى منهما ممهدة لذكر الثانٌة حتى لكأنن أخبرت عن لدوم عادل مرتٌن: مرةً بوصفه 

مات التً تحتها صدٌمن ومرة باسمه الخاص.. وكذا فً جمٌع األمثلة. إن كل كلمة من الكل

خط... تُسمى: بدالً.. وكل كلمة ذُكرت لبلها تمهٌداً لها تسمى: ُمْبدالً منه.. ولعلن تُدرن بعد هذا 

الممصود بالحكم وهو اإللدام فً المثال األول والممابلة فً الثانً وهكذا.. وأما  أن البدل هو

دل هو الممصود بالحكم وأما المبدل منه المبدل منه فلم ٌُذكر إال تمهٌداً له، ولذا ٌمول النحاة: الب

ْمًِ. رحِ والرَّ
 ففً نٌَِّةَ الطَّ

ُعْد إلى أمثلة الطائفة )أ( ووازن فٌها بٌن البدل والمبدل منه تجد أنهما متطابمان فً 

المعنى فالصدٌك هو عادل وعادل هو الصدٌك.. وكذا بالً أمثلة هذه الطائفة. إن كل بدل 

 الداللة وٌساوٌه فً المعنى ٌسمى: البدٌل المطابك. الرأ أمثلة الطائفة  ٌتطابك مع المبدل منه فً

 

http://njyiu.com/book/2/MUTUSTO/nahu2_22.htm#F1
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)ب( ثم وازن بٌن البدل الذي ُوضع تحته خط وبٌن المبدل منه وهو االسم السابك علٌه ستجد 

أن الثانً بعُض األول.. وجزء  منه. فالنصؾ بعض الكتاب. والثلث بعض الشهر، والعٌن 

 ى هذا البدل: بدل بعض من كل.عضو من الؽزال، ولذا ٌُدع

وبالتأمل فً أمثلة الطائفة )جـ( تجد أن البدل وهو ما ُوضع تحته خط إذا وازنته بالمبدل 

منه، وهو االسم الذي لبله.. ال ٌكون مطابماً له وال بعضاً منه.. وإنَّما ٌشتمل المبدل منه على 

ا ؼٌر الكلٌة والجزئٌة. فا لطالب ٌاُلبُس الفهم دون أن ٌكون الفهم البدل وٌرتبط به بعاللٍَة مَّ

جزءاً منه واألستاذ ٌاُلِبس العلم دون أن ٌكون العلم جزءاً منه والبلبل ٌالبس الصوت دون أن 

ٌكون الصوت جزءاً منه. وهكذا ٌبدو فً هذا النوع من البدل أن بٌن البدل والمبدل منه ارتباطاً 

 عاماً بؽٌر الكلٌة والجزئٌة..

ٌت نظرة شاملة بعد ذلن على كلمات البدل فً الطوائؾ الثالث لوجدت أنها ولو أنن ألم

 تتبع المبدل منه فً إعرابها رفعاً ونصباً وجراً.

وأن بدل البعض من الكل وبدل االشتمال البد من اتصالهما بضمٌر مطابك للمبدل منه 

 كما ٌتضح ذلن من أمثلة الطائفتٌن )ب، جـ(.

  

 - : المـاعــدة

ً  البدل أ ـ : تابع ٌُمصد بالحكم دون المبدل منه.. وإنما ٌُذكر المبدل منه تمهٌداً لذكره وُسّمِ

 بدالً ألنه ٌُمكنن أن تُِحلَّه َمَحلَّ المبدل منه مستؽنٌاً عنه.

 - : ب ـ لهذا البدل أنواع ثالثة

 ً المعنى.ـ البدل المطابك: وهو ما كان البدل مطابماً للمبدل منه ومساوٌاً له ف    أ 

 ـ بدل البعض من الكل: وهو ما كان البدل جزءاً وبعضاً من المبدل منه.   ب

جـ ـ بدل االشتمال: وهو ما كان المبدل منه مشتمالً على البدل... أو بتعبٌر آخر: ما 

 كان بٌن البدل والمبدل منه عاللة بؽٌر الكلٌة والجزئٌة.

 جـ ـ ٌتبع البدل المبدل منه فً إعرابه.

 ٌجب فً بدل البعض واالشتمال اتصالهما بضمٌر ٌعود على المبدل منه مطابٍك له.  ـ  د
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 - : نمـاذج معربــة

 أ ـ تولى الخلٌفة عمر بعد أبً بكر.

 : فعل ماض مبنً على فتح ممدر على األلؾ منع مِن ظهوره التعذر.   تولى

 ى آخره.: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عل الخلٌفة

: بدل مطابك من الخلٌفة تابع له فً الرفع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على    عمر

 آخره.

 : ظرؾ زمان منصوب بالفتحة متعلك بالفعل )تولى(.    بعد

 : مضاؾ إلٌه مجرور بالٌاء ألنه من األسماء الستة.    أبً

 : مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة.   بكر

  

 : ُخلمهُ ب ـ سرنً العامل 

سرنً: فعل ماض مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب والنون للولاٌة والٌاء 

 مفعول به ممدم مبنً على السكون فً محل نصب.

 العامل: فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

خلمه: بدل اشتمال من العامل تابع له فً الرفع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة والضمٌر 

 ؾ إلٌه مبنً على الضم فً محل جر.مضا

  

 

  :تدرٌبات

 : عٌِّن البدل والمبدل منه فٌما ٌلً ثم اذكر نوع البدل  -  1

 : لال تعالى

ٌَْت الحراَم لٌاماً للنَّاِس{. }َجَعلَ   ـ    أ   هللاُ الَكْعبَةَ البَ

 اإلجابة: البدل: البٌت الحرام          المبدل منه: الكعبة
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 للمتَّمٌَن َمفَازاً َحَدائَِك َوأَْعنابَا{. }إن  ـ   ب

 اإلجابة: البدل: حدائك.         المبدل منه: مفازا

 بالنَّاِصٌِة نَاِصٌٍة كاِذبٍَة َخاِطئٍَة {. }لنَْسفَعَنْ   جـ ـ

 اإلجابة: البدل: ناصٌة               المبدل منه: الناصٌة.

 ". ن آدم وٌشب معه خصلتان: الحرص واألملٌشٌب اب  " : ولال الرسول الكرٌم -د

 اإلجابة: البدل : الحرص وطول األمل       المبدل منه: خصلتان

ثالث من لم تكن فٌه لم ٌنفعه إٌمانه: حلم ٌرد فٌه جهل  " ولال عمر الفاروق ٌعظ أبنه:

 ". الجاهل، وعلم ٌمنعه عن المحارم، وخلك ٌداري به الناس

 ......................................أجب بنفسن:...........

  

 - : ضع مبدالً منه فً المكان الخالً من الجمل اآلتٌة -2

 رٌُشه.  العصفور ٌعجبنً   ـ   أ

 ذٌلهُ. القط ـ سرنً  ب

 بعد عمر رضً هللا عنهما. بن عفان عثمان جـ ـ تولى الخلٌفة

 ثُلُثَهُ.  الليل لمت   ـ   د

 نصفَه. شعبان هـ ـ صمتُ 

 بعُضه.  القمر احتجب   ـ و

 - : َعٌِّن نوع البدل ثم أعربه فً األمثلة اآلتٌة -3

 أَثْنٌُت على الطالب خلمه.   

اإلجابة: البدل هو: خلمه       وإعرابه: بدل مجرور بالكسرة والهاء فً محل مضاف إلٌه 
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 عاد أخً سمٌر  من الرحلة.

 وإعرابه: بدل مرفوع بالضمة  اإلجابة: سمٌر.         

 

 أْسعََدنً أبى عطفُه.                        سرنً األستاذُ ذكاُؤه.   

 أجب بنفسن:..................................................

 أزعجنً الثوُر ُخواُره والضفدعُ نمٌمُه.                          تصدلت بمالً ُربعه.   

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

 - : ضع بدالً مناسباً في المكان الخالي مما يلي -4

، لُتَِل  خالد بن الولٌد النصر فً مولعة الٌرمون بمٌادة البطل مصر، تم عمرو المائد فتح

وأُِجلُّ  عدله ُر عمر بن الخطابلِدّ ، أُ ة علًولى بعده الخلًوهو ٌمرأ المرآن، ثم ت عثمان الخلٌفة

ًَّ بن أبً طالب  فمهه  عل

 .نصفها... ذاكرت المحاضرة                      .كله أحفظ المرآن

 .مكره. وكرهت الثعَلبَ                       نفسه. خفُت الذئب
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  البديعية المحسنات                                   

 

 وهذه ، النفس فً وللتأثٌر ، وعواطفه مشاعره إلظهار األدٌب بها ٌستعٌن التً الوسائل من هً

 كثٌرة جاءت إذا أما ، األدٌب ٌمصده الذي المعنى مؤدٌة و للٌلة كانت إذا رائعة تكون المحسنات

  . األدٌب وعجز ، األسلوب ضعؾ دلٌل أصبحت و تأثٌرها و جمالها فمدت ومتكلفة

  : أن تذكر

ً  تسمى المحسنات  " اللفظً التحسٌن - البدٌعً اللون - البدٌعً الزخرؾ - اللفظٌة الزٌنة " أٌضا

 . 

  : الطباق   أوال

 المعنى ًف بمضادها ًنأت ثم بالكلمة نأتى أن وهو .الواحد الكالم فً وضدها الكلمة بٌن الجمع هو

 فكرٌا ونشاطا ذهنٌة حركة وٌحدث وتأكٌدا وضوحا المعنى وٌزٌد النفس فً رسوخها فٌشتد

 ممابلة تسمى أكثر أو كلمتٌن بٌن التضاد كان وإذا       ·

  سلب طباق -2         إيجاب طباق -1 :نوعان وهو

    إيجاب طباق - أ

وفى هذا النوع من الطباق نجمع بٌن الضدٌن فً كالم واحد أوفى بٌت من الشعر وذلن بلفظٌن 

من نوع واحد كالصفات واألسماء مثالً  .. وٌراعى المشاكلة بٌن المتضادٌن بمعنى أن ٌكون 

 .. التضاد بٌن اسم واسم أو بٌن فعل وفعل فال ٌصح مثالً  أن ٌكون التضاد بٌن فعل واسم

 بالصفة جئنا هنا أننا الحظ " وضدها الصفة هنا ذكرنا ألننا ... طباق ولصٌر طوٌل بٌن مثال       ·

  المثبت اإلٌجاب طباق عن نتحدث ألننا .. نفٌها ولٌس وضدها

ً  هنا ..... وأسود أبٌض  بٌنهما التضاد لذكر طباق أٌضا

 ىبالتمو إال أسود على ألبٌض فضل ال *       ·

 وأسود أبٌض لمتًك بٌن طباق وجود هنا فنالحظ       ·

نْ  اْلُمْلنَ  َوتَْنِزعُ  تََشاءُ  َمنْ  اْلُمْلنَ  تُْؤتًِ اْلُمْلنِ  َماِلنَ  اللَُّهمَّ  لُلِ  *  تََشاءُ  َمنْ  َوتُِذلُّ  تََشاءُ  َمنْ  َوتُِعزُّ  تََشاءُ  ِممَّ

ٌْرُ  بٌَِِدنَ  ءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّنَ  اْلَخ ًْ ٌْلَ  تُوِلجُ  * لَِدٌر   َش ٌْلِ  فًِ النََّهارَ  تُوِلجُ وَ  النََّهارِ  فًِ اللَّ ًَّ  َوتُْخِرجُ  اللَّ  اْلَح

ٌْرِ  تََشاءُ  َمنْ  َوتَْرُزقُ  اْلَحًِّ  ِمنَ  اْلَمٌِّتَ  َوتُْخِرجُ  اْلَمٌِّتِ  ِمنَ   ِحَساٍب( بِؽَ
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 والمٌت والحى والنهار اللٌل وتذل وتعز وتنزع تؤتى كلمتٌن بٌن طباق وجود هنا فنالحظ       ·

 

 

 التنكر جدٌدة الشتاء وٌد    حمٌدة المصٌف ممدمة نزلت : امأبوتم ٌمول       ·

 وٌؤكده المعنى ٌوضح والشتاء المصٌف كلمتٌن بٌن طباق وجود هنا فنالحظ       ·

 فبكى برأسه المشٌب ضحن       رجل من ٌاسلم عجبىالت : الشاعر ولول       ·

 وٌؤكده المعنى ٌوضح  وبكى ضحن كلمتٌن بٌن طباق وجود هنا فنالحظ       ·

 

  *قال المتنبى:

  أؼالب فٌن الشوق والشوق أؼلب         وأعجب من ذا الهجر ، والوصل أعجب

ً  تمـــــرب ً  تناءى ، أو حبٌبا   أما تؽلط األٌـــام فى بأن أرى        بؽٌضا

الشرح : هنا فى البٌت األول طباق إٌجاب بٌن اسمٌن هما " الهجر - الوصل " .. وفى البٌت 

 ً ً  - وحبٌبا ً  طباق إٌجاب بٌن فعلٌن هما " تناءى أى بعد - وتمرب " وبٌن " بؽٌضا  الثانى أٌضا

  * قال ابن زيدون فى غربته فى المنفى

  ٌخفى لواعجه والشوق ٌفضحه        فمد تساوى لدٌه السر والعلن

الشرح : فى الشطر األول طباق بٌن فعلٌن هما " ٌخفى - ٌفضح " ففعل ٌفضح ٌوحى بالبوح 

ً  فى الشطر الثانى من البٌت طباق  وافشاء السر على النمٌض من فعل " ٌخفى " ....... أٌضا

 " إٌجاب بٌن اسمٌن هما " السر – العلن(

  * قال ابن الرومى فى رثاء ولده

         لمد انجزت فٌه المناٌا وعٌدها         وأخلفت اآلمال ما كان من وعد

   الشرح : هنان طباق إٌجاب بٌن فعلٌن هما ) أنجزت – أخلفت (

ً  ٌكون اإلٌجاب طباق أن ثانٌة نمول السابمة األمثلة باستعراض إذن       ·   وضدها الصفة بٌن دائما

 نام ) ( بكى - ضحن ) وضدة فعل بٌن أو ( ناجح - راسب ) ( فمٌر - ؼنى ) ( لصٌر - طوٌل ) 

 العلن – سرال ) األسماء بٌن أو ( ٌحٌى - ٌموت ) ( استٌمظ -
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 و أمر أحدهما أو ، منفً واآلخر ، مثبت أحدهما فعلٌن بٌن ٌجمع أن هو : سلبي طباق - ب       ·

  : مثل  .نهً األخر

 

 

 ٌَْعلَُموَن( ال َوالَِّذٌنَ  ٌَْعلَُمونَ  الَِّذٌنَ  ٌَْستَِوي َهلْ  لُلْ 

 َواْخَشْون( النَّاسَ  تَْخَشُوا فَال

 اخشون و  تخشوا فال – ٌعلمون وال  ٌعلمون ات:كلم بٌن بالسلب طباق وجود ناه فنالحظ       ·

  : المقابلة  -2

  .الترتٌب ذلن ٌمابل بما ٌؤتى ثم ، جملة أو أكثر أو بمعنٌٌن ٌؤتى أن هً

  : مثل

ٌِّبَاتِ  لَُهمُ  )َوٌُِحلُّ  * مُ  الطَّ ٌِْهمُ  َوٌَُحِرّ  اْلَخبَاِئث( َعلَ

ا * ا * ِلْلٌُْسَرى َفَسنٌَُِسُّرهُ  * بِاْلُحْسنَى َوَصدَّقَ  * َواتََّمى أَْعَطى َمنْ  )فَأَمَّ  * َواْستَْؽَنى َبِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ

 ِلْلعُْسَرى( فََسنٌَُِسُّرهُ  * بِاْلُحْسَنى َوَكذَّبَ 

ً  منفما أعطِ  اللهم ً  أعطِ  و خلفا ً  ممسكا  تلفا

 خرىأو جملة كل بٌن ممابلة فتسمى أكثرو كلمتٌن بٌن طباق وجود هنا فنالحظ       ·

 ًب ٌغرى الصبح وبٌاض ًوأنثن    لى ٌشفع اللٌل وسواد همأزور   : المتنبى لال       ·

 البٌت يشطر بٌن  ممابلة وجود هنا فنالحظ       ·

 ًمتوان كوكب وللسعد    السٌر مسرع كوكب للنحس فٌه                : حافظ لال       ·

 البٌت شطرى بٌن  ممابلة وجود هنا فنالحظ       ·

 

  * لال واصل بن عطاء فى خطبة شهٌرة له

  " الحمد هلل الذى عال فى دنوه ، ودنا فى علوه "

 بتأمل هذه العبارة نجد أنها ممسمة إلى عبارتٌن هن " عال فى دنوه " و " دنا فى علوه " وبٌن

 العبارتٌن ممابلة .. ولكن كٌؾ عرفنا ذلن ؟ ألول أن الكلمات فى العبارة األولى لها ضد فً 

العبارة الثانٌة .. فكلمة ) عال ( ضدها ) دنا ( وكلمة ) علوه ( ضدها ) دنوه ( وهكذا تكون 

 الممابلة .. مجموعة من األلفاظ بٌن عبارتٌن لها أضاد فى العبارة األخرى
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 * لول بعض الخطباء:

  " الحمد هلل الذى ال إله إال هو .. أول بال ابتداء، وأخر بال انتهاء "

ً  هنان ممابلة بٌن عبارة" أول بال ابتداء " وعبارة آخر بال انتهاء " لوجود تضاد بٌن  أٌضا

 ( كلمات  أول - آخر( ) ابتداء – انتهاء (

  * لال ابن الرومى ٌرثً ولده:

ً  على بعد            طواه الردى عنى فأضحى مزاره         بعٌداً  على لرب لرٌبا

ً  على بعد   ٌمصد بالردى هنا الموت فى الشطر الثانى ممابلة بٌن بعٌداً  على لرب " و " لرٌبا

  * لال الشاعر:

        فال الجود ٌفنى المال والجد ممبل         وال البخل ٌبمى المال والجد مدبر

  الجد ٌمصد بها الحظ

ستجد أن بٌن الشطر األول " فال الجود ٌفنى المال والجد ممبل " والشطر الثانى " وال البخل ٌبمى 

 المال والجد مدبر " ممابلة ... فالجود ٌمابلها البخل ، وٌفنى ٌمابله ٌبمى ، وممبل ٌمابلها مدبر

  األثر الفني للتضاد والمقابلة

  ٌعمالن على إبراز المعنى وتموٌته وإٌضاحه و إثارة االنتباه عن طرٌك ذكر الشًء وضده

 

  تدريبات

  استخرج كل طباق أو مقابلة مما يأتي

ٌَْنُهضُ  فً الشَّبابِ  كأنَّهُ  *    لٌل   ٌَصٌحُ  ِبجاِنبٌَهِ  نَهارُ   ٌمول الفرزدق:       والشٌَّبُ  

 جٔ : طباق بٌن : لٌل ونهار

ة   كان لُْبحُ  الَجْورِ  ٌُْسِخطها *      َدهراً  فأْصبَحَ  ُحْسنُ  العَْدلِ  ٌُْرضٌها  ٌمول البُحتري  :   وأمَّ

 .جٕ – ممابلة بٌن جملتً: كان لبح الجور ٌسخطها وأصبح حسن العدل ٌرضٌها

ا به الماء الزالال  لال المتنبً:       ومن ٌن ذا فم مرٍّ  مرٌٍض              ٌجد ُمرًّ

 ج . طباق بٌن كلمات: مر والزالال
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 : المتنبى لال        ·

  تراب وبسطهم وصبحهم           حرٌر وبسطهم فمساهم

 تراب. وبسطهم وصبحهم حرٌر وبسطهم فمساهم جمل: ٌنب : ممابلة – ج     

 

 الدرس ملخص       ·

 .مفردٌن معنٌٌن بٌن التضاد هو و الطباق       ·

  كاآلتً التمسٌم اعتبار حسب تختلؾ كثٌرة صور الصور من وله

 أوال: باعتبار نوع كلمتً الطباق

 :إلى الكلمتٌن نوع باعتٌار اإلطباق ٌنمسم       ·

 ."والنور الظلمات تستوي هل أم والبصٌر األعمى ٌستوي هل "ولل مثل اسمٌن، بٌن قطبا  *  

 تشاء ممن الملن وتنزع تشاء من الملن تؤتً الملن مالن اللهم "لل مثل فعلٌن، بٌن طباق *  

 ."تشاء من وتذل تشاء من وتعز

 علٌهن الذي مثل ولهن " مثل حرفٌن، بٌن طباق * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elrahmanmeawd.blogspot.com/2018/08/64-560.html
https://elrahmanmeawd.blogspot.com/2018/08/64-560.html
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 االسم المنقوص

ٌنتهً بٌاء الزمة مكسور ما لبلها مثل : الماِضـً ، الداِعً ، المناِدي اسم معرب  -  . 

وٌجر بـالكسرة الممدرة وٌنصب بـالفتحة الظاهرة  إعـرابه : ٌرفع بـالضمة الممدرة   . 

صب مثل: حالتً الرفع والجر، وبمٌت فً الن االسم المنموص إذا كان نكرة و نّون حذفت ٌاؤه فً 

.هو لاٍض، عثرُت على باٍن ، رأٌُت ساعٌا   . 

لاِضً المضاة –المعتِدي   – مثل : الهاِدي  و إذا كان معرفا  تثبت ) تبمى( ٌاؤه   -   

 تثنٌة االسم المنموص تبمى ٌاؤه -

العالٌات ( -الماضٌـان ، الماضٌـٌَـِْن ( ، ) العالٌة  –: ) الماضً   مثل    . 

ص جمعا مذكرا سالماجمع االسم المنمو -  : 

تُحذف ٌاؤه وٌُزاد علٌها واو ونون مضموم ما لبلها فً حالة الرفع، وٌاء ونون مكسور ما لبلها 

 فً حالة النصب والجر

الماِضٌن( -الماُضون  -مثل : ) الماِضً   

المهتِدٌن - المهتُدون   -المهتِدي   )        ). 

 االسم الممدود

ألف زائدة مسبولة بحرفٌن أو أكثر اسم معرب آخره همزة لبلها  -  . 

  إعـرابه : ٌرفع بـالضمة الظاهرة وٌنصب بـالفتحة الظاهرة وٌجر بـالكسرة الظاهرة

 األسئلة على درسي المنقوص والممدود:

 الرأ الجمل اآلتٌة وأجب : 

 لَُربَِت الصحراُء . -افترشُت الثرى .  -نظرُت إلى الراعً .  -

 والممصور والممدود فً الجمل السابمة .مٌّز االسم المنموص  -1

 الصحراء : اسم ممدود . -الثرى : اسم ممصور  -الراعً : اسم منموص  -1ج

 أتجد الٌاء فً آخر كلمة : ) الراعً ( الزمة أم زائدة ؟ -2

 الٌاء الزمة . -2ج

 ما الحركة التً لبل الٌاء فً كلمة ) الراعً ( ؟ -3
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 الحركة لبل الٌاء كسرة  -3ج

 الرأ الجمل اآلتٌة وأجب :  لسؤال الثانً:ا

 صؽٌُت إلى داعٍ. -  نصحُت باؼٌاً.   -نادى مناٍد. -

 مناٍد , داعٍ ( ؟  ِلَم حذفت الٌاء من االسمٌن :) -1

حذفت الٌاء عند التنوٌن إذا كان مجرداً من أل أو ؼٌر مضاؾ فً حالتً الرفع والجر وتبمى  -1ج
 فً حالة النصب .

 ن الكلمتٌن فً حالتً الرفع والنصب.ثّنِ هاتٌ -2

ٌْن  -2ج ٌْنِ  -داِعٌان أو داِعٌَ ٌَ  ُمناِدٌاِن أو ُمناِد

 اجمع كلمة ) باؼٌاً ( . -3

 ٌنالباُؼوَن أو الباغِ  -3ج

 الرأ الجمل اآلتٌة وأجب :  *

 -تَمَّ البناُء.   -  ضاَع الكساُء . -.   طارِت الورلاءُ   -جاَد اإلنشاُء .             

 ثّنِ األسماء الممدودة فً األمثلة السابمة . -1

 بناءان و بناوان -كساءان و كساوان  -  ورلاوان -إنشاءان  -1ج

 الورلاء ( ؟  -أبمٌت الهمزة على حالها فً تثنٌة كلمتً ) اإلنشاء  -2

بمٌت الهمزة على حالها فً كلمة : اإلنشاء . ألنها أصلٌة , وتحولت إلى واو فً كلمة  -2ج
 رلاء ألنها للتأنٌث .الو

 البناء ( ؟ -أٌجوز إبماء الهمزة أم جعلها واواً عند تثنٌة كلمتً ) الكساء  -3

ثم   أو تملب واواً ( إن كانت منملبة عن واو أو ٌاء -ٌجوز فٌها الوجهان : ) تبمى على حالها  -3ج
 تضاؾ عالمة التثنٌة .

  

 

 

. 
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 الماعدة :

 والممدودتثنٌة وجمع المنموص والممصور 
 

 . هو اسم معرب آخره ٌاء الزمه مكسور ما لبلها : االسم المنموص
 ( الماضً ، الهادي ، الداعً ، النادي ، الوادي ، العاصً )
 

 : لتثنٌة وجمع المنموص جمع مؤنث سالم نتبع اآلتً
 الٌاء موجودة ) تفتح الٌاء( إذا كانت

 تثنٌة الماضٌَان و الماضٌٌَنال مثال / الماضً .......................... فً
 فً جمع المؤنث السالم الماضٌَات

 ( الٌاء محذوفة ) ترد الٌاء وتفتح وإذا كانت
 فً التثنٌة لاضٌَان و لاضٌٌَن .............................. مثال / لاٍض 

 فً جمع المؤنث السالم لاضٌَات
 

 : لجمع المنموص جمع مذكر سالم نتبع اآلتً
 

 وتبمى كسرة لبل ٌاء الجمع ، وٌضم ما لبل واو الجمع ،نحذؾ الٌاء 
 الماضٌن و الماُضون ......................... مثال / الماضً

 
 
 

 . آخره همزة لبلها ألؾ زائدة هو اسم معرب : االسم الممدود
 ( سماء صحراء ، بناء ، دعاء ، هٌفاء ، علٌاء ، رداء ، )
 

 : م نتبع اآلتًلتثنٌة وجمع الممدود جمع مؤنث سال
 

رفّاءات / انشاءان ، انشاءٌن ،  إذا كانت الهمزة أصلٌة تبمى كما هً : مثال / رفّاءان ، رفّاءٌن ،
 انشاءات

 
 مثال / حمراء ، حمراوان ، حمراوٌن ، حمراوات : إذا كانت الهمزة للتأنٌث تملب واو

 
 : ، ي ( ٌجوز للبها أو بماؤها إذا كانت الهمزة مبدلة من ) و

 
 سماوات مثال / سماء ، سماءان ، سماءٌن ، سماءات ،

 
 

 : لجمع الممدود جمع مذكر سالم نتبع اآلتً
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 رفّائٌن / لّرأ ، لراؤون ، لرائٌن إذا كانت الهمزة أصلٌة تبمى كما هً : مثال / رفّاء ، رفاؤون ،
 

 : بماؤها أو للبها إذا كانت الهمزة مبدلة من ) و ، ي ( ٌجوز
 

 ، دعَّاوون اء ، بنَّاؤون ، بنَّاوون / دعَّاء ، دعَّاؤونمثال / بنَّ 
 

 سالم إذا كانت همزته للتأنٌث ال ٌجمع جمع مذكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 

 

 


