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 الكفاءات املستهدفة من الوحدة: 

 

  األدب يف العصر العباسي ان يتعرف التلميذ على مميزات _  
                 على إبراز مظاهر البيئة ان يقدر_

 مؤشر الكفاءة

مظاهر اون و الزندقة من خالل الشعر العريب-  
الشعر و املوسيقى الداخلية و اخلارجية–                          .             حتديد منط النص -  
  اإلختصاص                        –                 .                      أفعال املدح و الذم -

اون و الزندقة ملسلم بن الوليد :                    نصوص أدبية1احلصة    

تعلم                      وضعيات ال التقومي        مراحل الدرس وضعيات التعليم       
،نزل مسلم بن الوليد األنصاري ل،من أهل الكوفة 

.ببغداد   
صل بالرشيد و أنشده فلقبه ٍٍٍِِبصريع الغواين فقربه ات

كما اتصل بالفضل بن سهل فواله بريد . إليه
.جرجان فاستمر ا اىل أن مات فيها  

ثر البديع يف شعره و تبعه الشعراء وهو أول من أك
.فيه   

ماذا تعرف عن صاحب  -
 النص؟

.مبن اتصل؟و كيف لقبه -  

    وضعية 

 االنطالق 

 

 صاحب النص



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنثر األبيات 
متبعا منط النص 

. 

   .ر ألنه مضى و حين إليهالشاعر خياطب الده    
                   

.البيت الثالث دليل على ذلك  
 
 

الذهاب إىل القصف، شرب اخلمر، ايثار هذه 
 األماكن عن غريها

 
.التحسر:استفهام و غرضه البالغي : صيغته  

 
 

 فكلمة كأس مبتدأجمرور لفظا ألن الواو مبعىن رب
                            .        مرفوعاحمال

اخلمر، احلانات ،التغين اون و الزندقة ، شرب 
.باخلمر  

 
نص حجاجي ألن الشاعر قدم لنا أدلة و منط ال
.براهني  

.ميله إىل شرب اخلمر  
 

 
التأسف على املاضي ،التغين باخلمر و اهليام إليه 

.احلنني إىل املاضي،  
.وحدة املوضوع   

.الربط ،إتساق و إنسجام األبيات  

ن خياطب الشاعر يف بداية م -
 النص؟ و ما سبب ذلك؟

الشاعر يغتنم الفرصة قبل  -
األوان ما البيت الدال فوات 

 على ذلك؟
حدد مظاهر اون و  -

 الزندقة من خالل القصيدة؟
 

يف مطلع القصيدة أسلوب  -
انشائي،حدد صيغته و غرضه 

 البالغي؟
 ملاذا وردت لفظة كأس -

سع ؟اجمرورة يف البيت الت  
كشف النص عن بعض مظاهر 

.،حددهاالبيئة العباسية  
 

حدد منط النص، مع الدليل؟ -  
 

ما الدافع إىل التأسف على  -
 املاضي و احلنني إليه؟

 
ما األفكاراليت تطرق إليها  -

 الشاعر؟
هل ترى بينها عالقة ؟ -  
ما الذي تفيده الواو يف  -

6و 4و1البيت  
 
 

إكتشاف 

معطيات النص 

   

 

 

 

 
 

مناقشة 

 معطيات النص

 

 

 

 

حتديد بناء 

 النص

 

 

تفحص 

االتساق و 

 االنسجام 



العام هو مظاهر اون و الزندقة و موضوع النص   
قد جزأ الشاعر قصيدته إىل التحسر و التأسف على 

الشاعر و املاضي و التغين و مكانة اخلمر يف مذهب 
يف النص بعض مظاهر .ختمها باحلنني إىل املاضي 

البيئة العباسية الىت استفحل فيها تيار اون و اللهو 
طالق احلرية لكل و الزندقة نتيجة التأثر بالفرس و إ

العناصر غري العربية و العبارات الدالة على 
 أثرت مطي - خليع عذار أو رقيب مغفل:ذلك

. علينا رياحني احلياة –القصف يف مستقره   
إختار الشاعر لقصيدته الالم كحرف روي و الذي 

كان له أثرعلى املوسيقى و اإليقاع اخلارجي 
 اية كل فساهم يف وحدة النغمة الىت تتكرر يف

 و يطرب السمع و يكسب املوسيقى مزيدا من بيت
.العذوبة   

يف النص مدلول ظاهري هو حنني الشاعر حلياة 
اللهو و اون ، و مدلول خفي هو حماولة هارون 

 الرشيد احلد منها

حدد موضوع النص العام و  -
.أفكاره اجلزئيه   

ت من النص على دل بعبارا -
.مظاهر البيئة   

حرف الروي على ما أثر  -
 و اليقاع اخلارجي املوسيقى
 للقصيدة

حدد املدلول الظاهر و  -
.اخلفي للنص   

 وضعية اخلتام

 

 جممل القول

 
.أفعال املدح و الذم:    قواعد اللغة                         2 احلصة   

 
موضعيات التعل التقومي ميوضعيات التعل   مراحل الدرس 

. حبذا هي نعم وبئس و حبذا و ال  وضعية  ما هي صيغ الدح و الذم اليت تعرفها؟ 

.االنطالق  

: أمثلةعلى ذلك   
نعم صفة املؤمن 

.احلياء   
نعم من رسم لنا 

طريق السعادة حممد 
صلى اهللا عليه و 

 
.املعىن املستفاد هو املدح   

ح العناصر اليت تتكون منها هي صيغة املد
  .و املخصوص

فعل ماض مبين على الفتح:نعم   
فاعل مرفوع واجلملة الفعلية يف :الصفة 

.نعم الصفة الصدق : الحظ   
 مااملعىن املستفاد من هذه العبارة؟

 ما العناصر اليت تتكون منها ؟
 

.أعرب العبارة   
 

  بناءوضعية

اتالتعلم  



.سلم   
.بئس خلقا البخل   

ال حبذا جلساء 
 السوء

.حمل رفع خرب مقدم   
مبتدأ مؤخر مرفوع:الصدق   

اليلزم تأنيثها لتأنيث فاعله؟ال  
 
 

 نعم حبذا
 

رة فاعل و حب هو الفعل و ذا اسم إشا
 املخصوص باملدح بعدمها

اال حبذ  
 

الم و يكون أن يكون معرفا باأللف و ال
.مبتدا مؤخر   

 

 
 

 هند،نعمت املرأة نعم املرأة: الحظ
.هند   

 هل تتغري صيغة الفعل؟ 
هل تعرف أفعاال أخرى تستعمل 

 للمدح ؟
ص ؟أين فاعل حبذا  و أين املخصو  

 
إذا أردنا إنشاء الذّم ما األفعال اليت 

 نستعملها ؟
خصوص باملدح أو أذكر شروط امل

.الذم   

:أعرب ما يلي    
القناعة مع حبذا 
          .العمل 

....من صيغ املدح نعم و حبذا   
  52انظر  ص 

 
.نعم املنهج الشريعة االسالمية   

.ن األيويب نعم حمرر البالد صالح الدي  
.بئس من يعلمين االبتعاد عن الدين   

.نعم إكرام الضيف   
 بئس النفاق سوء اخللق 

 بئس خيانة صديق 
 

 ماذا نستنتج من كل ما سبق ؟
 
 

اجعل كل :يف جمال املعارف الفعلية 
كلمة من الكلمات التالية فاعال لنعم 

.أو بئس   
املنهج ،حمرر البالد ،من يعلمين 

.الكسل ،اخليانة ،الكرم ،النفاق ،  

بناء أحكام 
 القاعدة   

 
إحكام موارد 

املتعلم و 
:        ضبطها  

 
 
 
 
 
 



الوصل :    عروض            3احلصة   

 
 مراحل الدرس وضعيات التعليم وضعيات التعلم التقومي

القافية هي املقطع احملصور بني آخر ساكن و  
الساكن الذي يليه قبله متحرك وحروفه الروي 

.لردف ،التأسيس ،الوصل ،ا  

االنطالقوضعية من يذكرنا بالقافية و حروفها ؟  

 وأخليت ميدان الصبا من بناته               
 وأخليت ميدانصصبا من بناي              

//°/°////°/°//°/°//°//               °  
ا للمستهام املوكّل                 وإني   

ككلو                  وإننيبهاللمستهام ملو  
//°/°//°/°/°//°/°//°//             °  

وككلو :  القافية   
.الوو :الالم ،الوصل :الروي   

 
.يشبع البيت إذا كان حرف الروي متحرك   

و هو حرف مد البيت دائما ينتهي بالوصل 
 أوحرف اهلاء

اكتبه كتابة :الحظ البيت 
عروضية و حدد صورة حبره و 

  .حروف قافيته 
 
 
 

 
حدد حرف الروي و مب يسمى 

 احلرف الذي يأيت بعده ؟
 مىت ييشبع البيت ؟

 مب ينتهي البيت دائما ؟

وضعية بناء 

    اتالتعلم

 
 

:الوصل نوعان   
....الوصل حرف مد  يكون -1  

  55 و 54أنظر ص 
ليت السماء هبطت على من حتتها                

        ها          ليتسسماء هبطت على من حتت
      /   °/°//°/// /°//°/°/°//°  

شقت االرض فاجنابت مبن فيهان وا  
             ونشقت ألرض فنجابت مبن فيها

/             °///°/°/ /°/°/ °//°/°/°  
األلف:اهلاء و الوصل : يوحرف الر  

 ماذا نستنتج من كل ما سبق؟ 
 
 
أكتب االبيات كتابة عروضية مث 

   .الوصل حدد حريف الروي و 
   

 وضعية اخلتام 

 
 

   إختبار املعرفة

 



.الشعر و املوسيقى الداخلية و اخلارجية :  نقد أديب                      4احلصة   

 
الدرسمراحل  وضعيات التعليم  وضعيات التعلم التقومي  

النثر مرسل عري مقيد ،بينما الشعر مقيد بالوزن و  
 القافية 

 

لشعر و النثر ؟ما هو الفرق بني ا وضعية  

 االنطالق

متثلت الصياغة املوسيقية يف الشعر العريب ،يف - 
حبوره و قوافيه و هذه البحور و القوايف وصلت 

. اجلاهليإلينا ناضجة منذ العصر  
يقصد بااليقاع يف القصيدة العربية وحدة النغمة -

و .تفعيلة البحر و الوزن و القافية اليت تتكرر يف 
ة بني ي يف القصيدة و جيب املساواالبيت الشعر

.إيقاع األبيات  
 

 و هي موسيقة خفية تنبع هي املوسيقى الداخلية-
من اختيار الشاعر لكلماته و ما بينها من تالؤم 

.يف حروف و حركات  
 

فيم متثلت الصياغة املوسيقية يف 
؟ر العريب ؟ كيف وصلت إليناالشع  

 
ماذايقصد بااليقاع يف القصيدة 

 العربية ؟
 
 
 

موسيقى الشعر مل يضبط منها إال 
ما اجلانب الثاين الذي مل . خارجها

 يستطيع علماء اللغة ضبط قواعده ؟

 وضعة بناء

اتالتعلم  

املوسيقى عنصر جوهري يف الشعر العريب باعتباره  
:يقدم لذة للسمع و النفس و هو على نوعني   

موسيقى خارجية ،و هي إيقاعات و أنغام -أ
صلت إلينا ناضجة منذ العصر  وخارجية ثابتة

اجلاهلي ،و تتمثل يف حبور الشعر و قوافيه اليت 
استنبطها العامل اللغوي اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

. 
موسيقى داخلية ،و هي نغمات متآلفة نامجة - ب

عن عالئق األصوات ، و انسجام الكلمات و 
احلروف ، و قد عبر عنها الدكتور باوية بأا 

خلي الذي ينظم النمو النفسي  عن اخليط الدا
.طريق جمموعة من الصور و االشارات   

 وضعية اخلتام ماذا نستنتج من كل ما سبق ؟



 
.شرح نصوص متنوعة :   تعبري كتايب                   5احلصة   

 
 مراحل الدرس وضعيات التعليم               وضعيات التعلم  التقومي

 التواصل شرح النص عملية مهمة يف  
و تتوقف فائدة النص على صحة 

.شرحه   

 وضعية
      االنطالق  

:الشرح يف مفهومه اللغوي له عدة معان منها    
.قطعه قطعا صغرية :شرح اللحم   
.فتحه و وسعه :شرح الشيئ   
.كشف غامضها و بينها :شرح املسألة   

هو توضيح معاين النص و : الشرح إصطالحا 
ا خفي  و دق من كشف غوامضه و إبراز م

معانيه مما ميكن قراءته بني السطور ،بغية 
.الوقوف على مرامي الكالم و مقاصده   

:خطوات شرح النص   
. تذليل الصعوبات اللغوية إن وجدت -  
. الفهم اجليد ملضمون النص -  
أدبية ،علمية (توظيف املعارف املختلفة -

كمفاتيح لبلوغ مقاصد الكالم يف ) ،فكرية 
.النص   

حترير ما مت فهمه بأسلوب سليم ،متماسك ، و 
.بكتابة واضحة   

وضعة بناء  ما الشرح ؟ و ما طريقته ؟

  اتالتعلم

  
 
 
 
 

 

:قال بشار بن برد   
 إذا كنت يف الكل األمور معاتبا

           صديقك مل تلق الذي ال 
 تعاتبه

 فعش واحد أو صل أخاك فإنه
           مقارف ذنب مرة و جمانبه 

 وضعية اخلتام 

 
تدريب 
:منوذجي  



 
 
 

من عاتب يعاتب،المه و حاسبه على :معاتبا-
.كن على صلة بصديقك:صل أخاك. اخلطأ  

.صفاته :سجاياه.مرتكب إمث:مقارف ذنب  
 

 ال سينتهي إىل أن يصري وحيدا،ألن الناس-
تتحمل منه هذه املعاتبة املستمرة و ال تستطيع 

.معاشرته  
إذا اختار اإلنسان أن يعاشر صديقه،توجب -

أن يتسامح معه،و أن يتجاوز عن بعض أخطائه 
.و سيئاته  

 
ينفي وجود إنسان كامل : غرضه النفي -

.الصفات ،كل سجاياه مرضية   
هو الذي له  العيوب ما ميكنه عده و حصره -  
عامة الناس فيهم من العيوب ما ال هو أن -

ميكن عده و حصره فإذا صادفنا إنسانا معدودة 
.عيوبه ،فذلك لنبله و شرفه   

إذا كان اإلنسان يعاتب صديقه يف كل كبرية -
و صغرية ،و حياسبه على كل خطأ،فإنه سينتهي 

يصري بال أصدقاء،ذلك أن الناس ال  إىل أن
شرته، و و ال تطيق معاتتحمل منه هذا السلوك،
إما أن يتخلى عن : عليه فهو خمري بني أمرين

الناس و يعيش وحيدا إذا مل يكن مستعدا لتقبل 
 يتحلى ببعض اآلخرين مبا هم  عليه و إما أن

املرونة و التسامح و يعاشر أصدقاءه متجاوزا 
فالناس خطاؤون،و اخلطأطبيعة . عن هفوام 

 و من الذي ترضى سجاياه كلها
          كفى املرء نبال أن تعد 

 معايبه
معاتبا ،صل أخاك ،مقارف :اشرح 
 ذنب،

.سجاياه   
 

إىل ماذا ينتهي اإلنسان الذي يعاتب 
صديقه يف كل كبرية و صغرية و ملاذا 

.ينتهي إىل هذه احلال   
خري الشاعر سامعه بني أن يعيش 
وحيدا أو أن يصل صديقه فماذا 

يتوجب عليه يف حال اختياره األمر 
.الثاين   

ما غرض اإلستفهام يف صدر البيت -
 الثالث؟

لنبيل يف نظر الشاعر ؟من هو املرء ا-  
ما هو املعىن اخلفي الذي يلمح إليه -

 الشاعر ذا التعريف لإلنسان النبيل ؟
 

على ضوء إجابتك عن االسئلة 
فيها  ، حرر فقرة تشرحالسابقة 

 االبيات ؟
 
 
 
 
 
 



يف البشر ،و أين ذلك اإلنسان السليم من كل 
عيب؟ بل يكفي املرء شرفا و نبال أن يكون له 

فالغالبية العظمى . من العيوب ما ميكن عده 
.من الناس هلا من العيوب ما ال حيصى   

.أمهية الرأي يف احلياة - :العناصر  
.فضيلة التمسك بالرأي-          
من مصلحة اتمع تضارب اآلراء و -        

 تعددها 
 كان خالف  احترام رأي الغري و لو-     

 رأيك

 
 
 
 

:قال شوقي :الوظيفة املرتلية الثانية   
 قف دون رأيك يف احلياة جماهدا

  عقيدة و جهاد           إنّ احلياة
بني قيمة الرأي و أثره يف :املطلوب

ياة و وضح كيف ينبغي أن احل
يتمسك اإلنسان برأيه مع احترام آراء 

.اآلخرين   
 

 
حياة اللهو و اون ملصطفى الرافعي :  نصوص أدبية                        6احلصة   

 
 مراحل الدرس وضعيات التعليم وضعيات التعلم  التقومي

منع العباسيون الزيد من احلريةللشعوب غري  
العربية بعد أن كانت حمددة يف العصر 

األموي،و قد مشلت تلك احلرية كال من 
العقيدة و التفكري و التعبري ،ما مل متس 

.سلطة احلاكم   

كيف كانت األوضاع االجتماعية و -
سي العقلية و السياسية يف العصر العبا

 مقارنة بالعصر األموي ؟

 وضعية
 االنطالق

:تقدمي النص  

انتشار الغناء و شرب اخلمر ،انتشار - 
.اجلواري،االستمتاع مبلذات احلياة   

أثر احلضارة الفارسية،االنتعاش -
.اإلقتصادي،ميل بعض اخللفاء إىل اللهو   

يف العادات و التقاليد،يف أزيائهم و -
 مالبسهم و شىت مظاهر حيام 

االهتمام بتعليم اجلواري ،إقبال اجلماهري -
.على هذا الفن ،انتشار اللهو و اون   

لّهو و اون يف فيم تتمثل حياة ال-
 نظرك؟

ما هي أسباب ظهور حياة اللّهو و -
 اون يف الدولة العباسية؟

فيم يتمثل مظهر تأثر العرب بالفرس؟-  
 

 ما هو األثر الناجم عن انتشار الغناء-
 يف هذه الفترة ؟علل ؟

وضعية بناء 

.     اتالتعلم
      إكتشاف 
.معطيات النص  

 
 
 
 



هناك تكامل ألن لوال الشعر اجليد ملا -
ظهر الغناء،فعلى املغنية حفظ كثريا من 

و ... و إجادت خمارج احلروف الشعر
بفضل غناء اجلواري ظهرت األشعار 

.الرقيقة و اجلمل الظريفة   
ادات و التقاليد الفارسية ، بانتشار الع-

.انتشار الغناء و انتشار اللهو و اون   
.دليل على اإلقبال الكبري على الغناء -  
 
 

.إذا ظرفية -  
. عالقة انفعال و جتاوب -  
 

التحليل و التبيني و من خصائصها -
التحليل ،و الشرح و التعليل و التأكيد و 

.األدلة من التاريخ   
 

هل ترى أن ازدهار الغناء أثّر يف -
 ازدهار األدب أم العكس ؟علل ؟

 
 
 

ئة العباسية ؟مب متيزت البي-  
 

ليغين مغن {عالم يدل قول الكاتب -
فيخاف من سقوط ....على اجلسر
.} اجلسر م  

  ماذا أفادت إذا يف مطلع النص ؟-
اكتشف عن عالقة التأثّر و التأثري -

 القائمة بني املغنية و السامع ؟
لعرض أفكاره انتهج الكاتب طريقة -

 ما هي؟و ما خصائصها 
 

 
 
 
 

 
مناقشة      

 املعطيات

 املوضوع الذي عاجله الكاتب يف النص- 
هو مظاهر اللهو و اون يف العصر العباسي 

. و أثرها على احلياة اإلجتماعية و األدبية 
و قد جزأ الكاتب الفكرة العامة إىل عدة 

ياة يف قارنة بني احلملا:أفكار أساسية و هي 
العصراألموي و العباسي مبينا أسباب 

إنتشار الغناء و آثاره السلبية و اإلجيابية مث 
انتقل إىل بيان أسباب إزدهار حياة الترف 

و مظاهر اون معتمدا يف عرضه على 
التحليل :النمط التفسريي و من خصائصه 

و التعليل و الشرح و التأكيد و ذكر األدلة 
.ل الروابط املنطقية التارخيية مع استعما  

ما هو املوضوع الذي عاجله الكاتب -
ذا النص ؟يف ه  

حدد أفكاره ؟-  
إىل أي منط ينتمي هذا النص ؟ و ما -

 خصائصه ؟
أكد الكاتب على أثر امتزاج ثقايف يف -

العصر العباسي و تكوين منط جديد من 
 احلياة ما هو ؟

 وضعية اخلتام 

:اخلالصة  



 االمتزاج الثقايف يف أكد الكاتب على أثر
العصر العباسي مما أدى إىل تكوين منط 

جديد من احلياة يتمثل يف انتشار اللهو و 
اون و انتشار الغناء و اجلواري و 

صاحب ذلك انتشار شعر اون و كثرة 
.شعراء اان   

 

.اإلختصاص :              قواعد اللغة 7احلصة   
 

تعليم وضعيات ال وضعيات التعلم التقومي  مراحل الدرس 
 نعم و بئس و حبذا و ال حبذا 

يعرب مبتدأمؤخر و نعم و بئس مع -
.فاعليهما يف حمل رفع خرب مقدم   

 من يذكرنا بأفعال املدح و الذم ؟
 كيف نعرب املخصوص باملدح و الذم؟

وضعية 

 االنطالق

 
 
 
 
 

مجل على هذا 
.املنوال  

 
 

 مفعول به
هم جيش التحرير-  
. به لفعل حمذوف ألنه مفعوال-  

أخص أو أعين :تقدير العامل   
يسمى أسلوب اإلختصاص و عناصره -

.الضمري و املخصوص:هي  

  جند النضال- جيش التحرير-حنن:تأمل
          حنن أسد الفدا منور الرتال

يف البيت؟) جيش(ما وظيفة لفظة -  
)حنن(من املقصود ب -  
ما سبب نصب لفظة جيش ؟-  
ما تقدير العامل ؟-  

 مب يسمى األسلوب؟و ما عناصره؟

وضعية بناء 

 التعلمات

هو نصب االسم بفعل حمذوف :اإلختصاص 
تقديره أخص أو أعين ويتكون أسلوب 
:اإلختصاص من عنصرين أساسيني مها  

وال يكون إال ضمري متكلم أو :الضمري
.خماطب  

و هو اسم واجب النصب على :املخصوص
رفا املفعولية ، و يشترط فيه أن يكون مع

مثل -اجلزائريني-  مثل حننباأللف و الالم

ماذا نستنتج ؟-  
 
 
 
 
 
 
 

 وضعية اخلتام

 بناء أحكام

 القاعدة



–أنتم : أو مضافا إىل معرفة مثل. التضحية 
 أو يكون . سبب اإلحنراف -رفقاء السوء

لفظ أيها أو أيتها منعوتتني مبا فيه األلف و 
أعداء - أيها الكافرون-أنتم:الالم مثل 

  .الدين

ضمري منفصل مبنيفي حمل رفع مبتد:حنن  
نصوب لفعل حمذوف مفعول به م:العرب

  أو أعينوجوبا تقديره أخص
أي اسم مبين على الضم يف حمل نصب :أيها

 مفعول به و اهلاء للتنبيه
بدل مرفوع:الشباب  

 
 
 
 
 

:منوذج إعرايب  
:أعرب ما حتته خط  

 حنن-العرب- أكرم الناس.
 أنتم-أيها الشباب-عماد األمة.

 الضمري املخصوص
 معاشر األنبياء

 املسلمني
 أبناء العرب

 معشر املدرسني

 حنن
ا ن- النون  
 حنن 
 أنتم

:يف جمال املعارف: أ  
الضمري و :عين يف أساليب اإلختصاص

 املخصوص

 

 

أغراض اخلرب و اإلنشاء:                       بالغة8احلصة   
 

  الدرسمراحل وضعيات التعليم                         وضعيات التعلم    التقومي     
وضعية اإلنطالق  من يذكرنا بأنواع األسلوب؟  أسلوب خربي و أسلوب إنشائي- 

        
  

 
 
 
 

.اهتمام العباسيني باجلواري -  
.نعم، ألن السامع جيهل هذا اخلرب -  
فائدة اخلرب-  

و قد اجته اهتمام العباسيني :"الحظ
اىل تعلم اجلواري و توجيههن حنو 

.الغناء   
ال تسقين ماء املالم فإنين-  

         صب قد استعذبت ماء بكائي
؟مضمون هذا اخلرب ما -  
هل أفاد السامع؟-  
كيف يسمى هذا احلكم ؟-  

وضعية بناء 
 التعلمات



 أراد أن يبين للسامع أنه على علم هو -
.ككذل  

.يسمى الزم الفائدة   
  األسلوب هو اإلنشائي و صيغته هي النهي-
.......نعم و هي األمر،اإلستفهام،النداء-  

ما هو غرض املتكلم من إلقائه اخلرب -
 على من له علم به ؟

 كيف يسمى هذا النوع من اخلرب؟
 ما نوع أسلوب البيت؟ و ما صيغته؟

 هل تعرف صيغ أخرى ؟
 

األصل يف اخلرب أن يلقى : األسلو اخلربي- 
  65 ص:.....ألحد الغرضني

:وضعية اخلتام ماذا نستنتج من كل ما سبق ؟  

 


