
 تكوين المعلمين      السنة األولى              اللغة العربية        اإلرسال الثاني 

  علوم البالغة
        

               

  :الهدف من الدرس

  :أن يكون المعلم قادرا على أن

  .عرف أشهر األغراض األدبية لكل أسلوبي *    

  .مهارة في االتصال الكتابي والشفهي يوظف األساليب بدقة و*    

  :اإلنشـاء

  . أقسامه و مفهومه

  . اإلنشاء الطلبي وأقسامه

  .وأقسامهاإلنشاء غير الطلبي  

  : الكفاءة المستهدفة 

. أن يميز المعلم بين أنواع اإلنشاء الطلبي  وغير الطلبي وأغراضهما البالغية

  

  

  

                      

  

  

  

  

  
                  

  



 تكوين المعلمين      السنة األولى              اللغة العربية        اإلرسال الثاني 

  :اإلنشاء مفهوم -1
هو الكالم الذي ال يحتمل الصدق والكذب وذلك ألنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود  

الشاعر المشهور بالتجديد في فن الشعر وخاصة في القافية  "فالمعري ي يطابقه أو ال بطابقه خارج

الذي التزم في قافية قصائده جميعها  بما لم " اللزوميات  " وأشهرمؤلفاته في هذا المجال ديوانه 

 يكن من ضرورات القافية وشروطها إال أنه شاعرقوي التحدي ساعده في ذلك ثقافته الواسعة

  :  فهو مثال عندما يقول " وموهبته الفذة في النظم واإلبداع 

  ال تظلموا الموتى وإن طال المدى      إنًي أخاف عليكم أن تلتقوا*  
قهل يمكنا أن  نقول أن المعري "ال تظلموا "  أسلوب النهي وهو اإلنشاءقد استعمل أحد أساليب 

 بحصول شيء أو عدم اوذلك ألنه اليعلمن.  ال.صادق أو كاذب في نهيه عن ظلم الموتى ؟ بالطبع

إنًه : فإن طابقه قيل يمكن أن يقارن به ي  وليس لمدلول لفظه قبل   النطق به وجود خارجهحصول

  إنًه كاذب: صادق وإن   خالفه قيل 

  : أقسام اإلنشاء-2

  وغير طلبي-  2 طلبي   - 1 

  طلب هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت ال :فاإلنشاء الطلبي •

  )األمر والنهي  واالستفهام   والتمني  والنداء(  وهو  خمسة أنواع         

فهو ما ال يستدعي مطلوبا وله أساليب وصيغ كثيرة منها  : أًما اإلنشاء غير الطلبي •

  )صيغ المدح التعجب القسم الرجاء صيغ العقود (

  : تطبيق  

  :لطلبي ونوع كل واحد ميز في ما يأتي بين االنشاء الطلبي وغير ا        

  :    قال تعالى في محكم تنزيله     

   س العمران194ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيامة    -1    

   يا ليت لنا مثل ما ُأوِتي قارون  - 2    

   هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان     -  3    

ـً-4       بـذا  العـاذُل الجاهـل أال حبذا عاذري في الهـوى    وال ح

ـٌر -5       التوضيح  عسى فرج يأتي بـه اهللا إنًه     له كل يـوم في خليقتـه أم
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   أسلوبه  نوع االنشاء    

  األمــر              طلبي  آتـنـا  1
    النهي  طلبي  ال تخزنا  2
   التمني  طلبي   يا ليت  3

  استفهام  طلبي  هل جزاء  

  والدم + لمدح ا  غير طلبي  أال حبذا    4
  الرجاء  غير طلبي  عـسى  5

  

  : اإلنشاء الطلبي1/ 1

  
   : األمـــر1/1

  أغراضه البالغية‘ صيغه ‘ مفهومه 

  أن  يكون المعلم قادرا على أن: الكفاءة المستهدفة

  يصوغ أساليب األمر  ويميز بين  أساليبها وأغراضها

  في االتصال الكتابي خاصة
  

  

  
  ى وجه االستعالء واإللزامهو طلب الفعل عل: مفهومه

  له أربع صيغ تنوب كل منها مناب األخرى في طلب فعل من :  صيغه

    فعل األمر- 1         األفعال        

    المضارع المقرون بالم األمر- 2                        

    المصدر النائب عن فعل األمر- 3                        

    اسم فعل األمـر- 4                        

قد تخرج صيغ األمر عن معناها األصلي الى معان أخرى تستفاد من                * 

  وقرائن األحوال السياق
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  :بين في ما يأتي  األمر وصيغه  : تطبيق 

                     بسم اهللا الرحمن الرحيم     

   إحساناوقضى ربك أآل تعبدوا إالً إيـاه وبالـوالدين  - 1      

   من أموالهم صدقة  تطهرهم وتزكيهم خـذ - 2      

   أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم- 3      

   رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوففليعبدوا  - 4      

  

  

  

  

  

  

  

     توضيح صياغـتــه       األمـر

   وجوب البربالوالدين  )مصدر نائب عن فعل األمر(  اإحسان

 وجوب دفع المستحق من الزكاة مع   )فعل األمر(   خذ

  تحديد المقصد

     )اسم فعل األمر(   عليكم

تقريرعقيدة التوحيد ووجوب الشكر   )المضارع المقرون بالم  األمر  فلـيعبدوا

  على النعمة

شاءاإلن

 االتمني االستفهام األمر الــنـهي النداء
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  األغراض األدبية لألمــر                    
  أن يتحكم المعلم : المستهدفة  الكفاية                 

                  في توظيف األساليب البالغية  لصيغ األمر

        
إقـرأ بتمعن النصوص اآلتية ثم استنتج العالقة بين النظم النحوي والنظم  الصرفي  والنظم 

  :ق الغاية من التبليغ قال تعالى البالغي  في تحقي

  . حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجركلـوا واشربوا – 1 

ا فانـفـذو يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنـفـذوا من أقطار السماوات   واألرض -2 

  .)الرحمن( التنفذون إال بسلطان 

  )193عمران  س آل( يئاتنا وتوفًنا مع األبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا س-3 

  

  :     وقال الشاعر  البارودي وهو في سجنه 

ـًا       عـن مالمي وخليانيِ لمابـي"  سرنديب" من ي  يا نديم- 1    كُف

   يا خلـيلي خـلياني وما بـي        أو أعيـدا الي عهـد الشبـاب- 2 

  ر عبلة   وخاطب الشاعر عنترة العبسي  محييا دا

ـِمي      تـكلمييادار عـبلة بالجواء - 3    واسلمي صباحا دارعبلة وِع

  :           وقال المتنبي  حاثا على اإلحسان 

   4 -  إحساُنأحسن  هم      فطالما استعبد االنسانقلوب الى الناس تستعبد   

 نبـه  فعش واحدا أوصِْل أخاك فإنه         مقارفُ ذنب مـرة ُومجا- 5   
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              الشـرح  الغرض منه  األمر

   التضرع الى اهللا  طلب العفو  والرحمة  الدعاء  /كفر/آتنا 

  الشاعر البارودي يطلب من رفقته في السجن   االلتماس   خلياني/ كفًا 

  هم أنداده  متساوون قدرا ومنزلة/ 

ن ترد عليه تعبيرا عن  وتمنى أه حيا عنترة دار محبو بت  التمني  عمي/ تكلمي 

  شوقه لعبلة

النصح   أحسن 

  واإلرشاد

 فيه إنما هو للنصح والموعظة فالشاعر فطلب ال تكلي

  هنا يحث االنسان على االحسان

/ او/ طلب الشاعر من المخاطب أن يختار بين أمرين   التخيير  صل/ عش 

  عيشة االنفراد أو الوصل

 واألكل محظوران عليه  فأباحهما بم الصائم أن الشرتوهاإلباحة            اشربوا / كلوا

  وأذن له بهما

    التعجيز  فانفذوا

  بين ما تضمنته اآلية من صيغ األمر وغرضها البالغي  : تطبيق

ـْوعا أو كـرها لـن يتقبل منكم :  *      قال تعالى    أ نـفـقـوا ط

  أسمع بهـم وأبـصر                  *  
  ظةمالح  المعنى  الصيغة

  ترهيب ووعيد   التسوية  أنفقـوا 

  أسمع 

  أبصر

  )أفِعل به (صيغة قياسية   التعجب تضمن معنى المدح والثناء

  لإليجاز" بهم "حذف  
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   أسلوب االستفهام1/2

  معانيها) األصلية والمنقولة ( مفهومه أدواته               * 

                أغراضه البالغية    *            

  أن يكون المعلم قادرا على أن :     الكفاءات المستهدفة               

   وتنوعها لفظا ومعنىيعرف حروف وأسماء االستفهام          *  

   يميز بين معانيها وأشهر أغراضها األدبية  *         
        

  هو  طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة: مفهومه  

  الهمزة و هل:   حرفان أصليان هما  : أدواته

  أًيان .   أنًى .  أين .  كيف . متى   . ما . من :        أسماء منقولة وهي 

   يطلب بها :الهمزة    - 1  

  وهو إدراك المفرد وتكون متلوة بالمسئول ويذكر له في   : الـتصور*  

  "أم  "      الغالب    معادل  بعد  

  نسبة أي تعينها وفي هذه الحال يمنع ذك المعادل وهو إدراك الالتصديق* 

  ويطلب بها التصديق ليس غير أي إدراك النسبة ويمتنع : هـل  – 2  

   معها ذكرالمعادل 

  :   مباشرة أكان هويلي الهمزة بالهمزة التي هي للتصور المسؤول عنه:تنبيه
    فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟أنت  أ     المسند إليه        

   أم مقيم ؟ مسافر  أ :    أو المسند        

   تقرأ أم كتابين؟  كتاباأ  :  أو مفعوال به        

   تغدو الى عملك أم راكبا ؟   راجال     أ    :أو حاال         

     أمضيت في السفر أم ساعتين ؟ساعةًأ     :    أو زمانا        
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األسماء 

  المنقولة

  استعماالتها                     

  العقالءويطلب بها تعيين      من

  االسمويطلب بها تعيين       ما

    ماضيا كان أو مستقبالالزمانويطلب بها تعيين    متى

التفخيم  المستقبل خاصة وتكون في مواضع الزمانويطلب بها تعيين    أًيان

  والتهويل

  الحــالويطلب بها تعيين    كيف 

   المـكــان ويطلب بها تعيين  أين

  كيف أو أين أو متىتأتي بعدة معان أي حسب ماتضاف إليه بمعنى   أنًى

  كم لبثتم في األرض " : العـد دويطلب بها تعيين   كـم

  "عدد سنين
                          

  : أي
  ويطلب بها تعيين أحد المشاركين في أمر يهمهما يسأل بها 

  عن العاقل وغير العاقل     *  

   وعن المكاننعن الزما*       

 "من "  أخذت حكم   عاقـلفإذا أضيفت الى     *    

  .متى  وأين  وكم  أعطيت حكم   أو عـددنزمان أو مكاوإذا أضيفت الى     *    
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  األغراض األدبية لالستفهام                 
  

  

  

رى على سبيل المجا تفهم من سياق لى معان أخإ عن معانيها األصلية أدوات االستفهامتخرج * 

الكالم وقرائن األحوال؛ وبهذا تتوالد المعاني والدالالت وتتنوع أساليب التبليغ واالتصال اللذين 

   في اللغةالعربية حروف المعانيتتميز بهما 

  

  قال تعالى :  مثلة أ

      أدلكٌم على تجارة تنجيكم من عذاب ألٍيم         هـل ياأيها الذين آمنوا -1

  تؤمنون باهللا ورسوله
  . جزاء اإلحسان إال اإلحسانهلو/  يهدي مـن أضل اهللامـنفـ    -2    

  . لهـذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في األسواق ما   - 3    

  . تخشـونهم فاهللا أحـق أن تخشـوه  أ    -4    

  .   لم نشرح لـك صـدرك    أ-5    

ـًأ    -6     ـُ   .ون أن يغـفـر اهللا لـكـم ال  تحب

 
  

            

  

   : مأكمل فبما يأتي األغراض البالغية من االستفها: تطبيق تكويني 

  : قال تعالى                      

  )         و موسى عليه السالم /فرعون (  نـربـك فـيـنا وليدا  أ  لم  - 1      

   رسوال الذي بعث اهللاأ  هـذا – 2      

   الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه أنًى لهـم  -  3      

   توضيح األداة الغرض األدبي  
   الترغيب في العمل الصالح وثوابه  هـل  التشويق  1
  ................................  مـن   النفي  2
  .........................  ....  التعجب  3
  أي التخشوهم  .....  النهي  4
  ارحمل المخاطب على اإلقر  .....  التقرير  5
  .........................    العرض  6
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      4 - رما تنحتون  واهللا  خلقكم وما تعملونو/  آلهة  أصناماأ تتخد   وإذ قال إبراهيم ألبيه آز  

  / يقسمون رحمة ربك َأ هـم  - 5      

   الناس حتى يكونوا مؤمنين تُكرهأ فأنت - 6      

  ال الشعراء  وق

  ؟حميـر في تُـًبع  تحت السـوابغ كأنه     فيكم الملك الـمطاع من - 6  

   فدع الوعيد فما الوعيد بضائري   أ طـنين أجـنحةالذباب يـطير؟- 7  

ـُم رد جوابه؟من - 8     لي بإنسان إذا أغـضبـته     وجهلـت كان الحل

   يحفظ اليـداالحر الذي   لك بومن وما قتل األحرار كالعفـو عنهم    - 9  
   :2تطبيق 

    سم الصور البيانية التي تضمنتها األبيات          - 1    س

  صفتان خلقيتان اساسيتان في بناء العالقات الفاعلة والمحافظة على التواصل - 2    س

  االجتماعي  ما هما ؟ وما مقدار حاجة الفرد الى  االتصاف بهما ؟
  

   :أتمم الجدول
  "     لـــم " على   همزة االستفهامدخــول :  *  تنبيه 

 "لـم  "   معنى النفي  في وتقلب مع الفعل المضارع لـمعلى م همزة االستفها       قد تدخل  

  الىاإلثبات ويبقى زمن الفعل على ما هوعليه من المضي  وذلك في مثل    قوله  تعالى  

  86  ﴾ طهوعدا حسنا يعدكم ربكم   لـم أ ﴿ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوِم   

ـُدو قل لكما إَن الشيطان لكماأنهكما عن تلكما الشجرة وأ ألـم﴿               ﴾  مبين ع
  2األعراف 

       19العنكبوت    ﴾  يروا كيف يبدأ اهللا الخلق ثم يعيده   لـم وأ﴿     

 

      مالحظات    الغرض األدبي  نوعها أألداة

 ............         المدح    اسم من

    ..................  حرف  أ

    .................  ......  من

    .................  ..............  
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 األغراض األدبية لالستفهام

 

 

 

  
                                                         

ـٍل من القرآن الكريم ومن الشعر لكل األساليب المذكورة في المشجرم •   ث

  

  

  

  

  

  

  

 التهكم

 التشويق

 التعجيز التحقير

 اإلنكار

 المدح

 النفي

 االستفهام
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  :   أسلوب النهي1/3                      
  أغراضه األدبية/ صيغته / تعريفه *           

 أن يعرف المعلم أشهر األغراض األدبية                    : الكفاءة المستهدفة*   

  ن صيغة النهيم
  

   
  :  تعريفه 

  هو طلب الكِف عن الفعل أو االمتناع عنه على وجه االستعالء  واإللزام     
   :صيغته  

  :  نحو قوله تعالى الناهية الجازمة" ال "المضارع المقرون ب      للنهي صيغة واحدة هي 

  264 البقرة﴾   صدقاتكم بالمِن واألذى ال تبطلواياأيها الذين آمنوا ﴿    

   اإلسراء29 ﴾ كل البسط فتقعد ملوما محسورا وال تبسطها مغلولة إلى عنقك وال تجعل يدك ﴿ 
            

  : أساليبه ومعانيه  
 وذلك عندما يكون صادرا من األدنى الى األعلى منزلة  وشأنا نحو  قوله تعالى : الدعـاء - 1   

 :  

   علينا إصرا كما حملته وال تحمل إن نسينا أو أخطأنا رًبناالتؤاخذنا رًبنا   ﴿ 

   البقرة286 ..﴾" ما الطاقة لنا بهال تحٍملنا        على الذين من قبلنا رًبناو
وذلك عندما يكون النهي صادرا من شخص الى آخر يساويه قدرا  ومنزلة نحو :   االلتماس- 2 

  : قوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى

  " طه 94 ﴾" ُأًم التأخذ بلحيتي وال برأسي   قال  يا ابن        ﴿
  : عندما يكون النهي موجها الى ما اليعقل كقول الخنساء في  رثاء   أخيها  صخر :  التمني – 3

  أ عينًي جودا وال تجمدا         أال تبكيان لصخر الندى ؟           

معنى من                  وذلك عندما يكون النهي يحمل بين ثناياه  :  النصح واإلرشاد- 4 

  :معاني  النصح واإلرشاد نحو قول المتنبي 

   بما دون النجومفال تقنعإذا غامرت في شرفَ ُمروِم                   
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عندما يكون المنهي عنه أمرا اليشرف اإلنسان وال يليق أن  يصدر عنه نحو قوله :   التوبيخ- 5

  : تعالى 

 أنفسكم تلمزوا  وال.. قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يسخرال يا أيها الذين آمنوا ﴿    "

   الحجرات11﴾     باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان وال تنابزوا

‘ عندما يكون الغرض من النهي اإلزراء بالمخاطب والتقليل  من   شأنه وقدراته  :  التحقير- 6

  :كقول الشاعر الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر 

  ترحل لبغيتها      واقعـد فإنًك أنت الطاعُم الكاسي دع المكارَم ال        

فيه من  ويكون في حال المخاطب الذي يهم بفعل امر ال يقوى عليه أو   النفع : التيئيس – 7

   : وجهة نظر المتكلم نحو قوله تعالى

  ﴾      قد كفرتم بعد إيمانكمال تعتذروا                 

  
  طبيق    ت

  :بين في جدول األغراض األدبية للنهي فيما ياتي " 

   عن خلق وتأتي مثـلـه        عـاُ ر عليك إذا فعلـت عظيم التنْه    

   كثـرتهم        فإنما الناس قـلًـوا كلما زادوا وال تعجبك    أنظر إليهم 

  ه     للمرجفين وجهلهم          فـمصيبة اإلســالم من جهالالتسمعـوا    

   الى أهـل الدنايا         فإن خالئـق الـسفـهاء تعدى          وال تجلـس

   إلى الزمان فإنًي         بـفجاج الـزمـان غـير خبيرال تكـلـني     

       

  ابو العالء المعري/شوقي  /ابو هالل العسكري  .  أبو األسود الدؤلي  * 
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   :  أسلوب التمني4 /1

  أغراضه البالغية/ ألفاظه / تعريفه 
  :الكفاءة المستهدفة

   حيث دالالتها  وبالغتهالم ألفاظ التمنيـأن يوظف المع

  

  : تعريفه   
 نوع من اإلنشاء الطلبي وهو طلب حصول شيء على سبيل    المحبة أو هو طلب أمر التمني    

  .وع في نيلهمحبوب ال يرجى حصوله إما لكونه مستحيال  وإما لكونه ممكنا غير مطم

   الشباب يعـود يوما        فأخبره بما فعـل المشيبليتأال *       

      :وقوله تعالى 

   لنا مثل ماٌ أوتي قارون إنه لذوياليت     ﴿قال الذين يريدون الحياة الدنيا 

   القصص79     حظ عظيم ﴾
 :ألفاظه

  " ليت "  اللفظ الذي يدل باصل وضعه اللغوي على التمني هو  

  "لعل  هل  ولو "   :   وقد يتمنى بألفاظ ثالثة لغرض بالغي هي

 :أغراضه 
   لعل هل  والغرض البالغي من التمني بلفظتي  

 القريب الحصول لكمال العناية به والشوق الممكن وإظهاره في صورة المستحيلهو إبراز المتمني 

               إليه
  وا لنـا ﴾   لنـا مـن شفعاء فـيـشفعهـلف﴿            

   إلى خـروج من سبـيـل ﴾  هـلف﴿             

  ابلغ األسباب  أسباب  لعـليهامان ابن لي صرحا    يا ﴿ وقال فرعون    

   غافر ﴾        36:37 موسى وإٍني ألظنه كاذبا له  إلى إ            السماوات فأطًلع

  )طائر سريع جدا : (   وقول الشاعر  مخاطبا الـقطا 

ـُرلعلي ِسرَب القَطا هل َمن يعير جناحيه        أََ        إلى  مـن قد َهِويتُ أطي
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  :    تنبيه
  "لـو "    استعمال  

ألن ‘ في التمني هو اإلشعار بعزة  المتمنى وقدرته "  لـو" والغرض البالغي من استعمال     *

  وضعها  على امتناع الجواب   تدل   بأصل  "لـو" المتكلم يظهره في صورة الممنوع إذ ًأن

  : المتناع الشرط  كقوله تعالى 

  " ﴾  أًن لنا كـَرة فـنكون من المـؤمنـيـنلـو﴿           
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    أسلوب النداء1/5

  خصائص كل أداة/ أدواته/ تعريفه 

  أن يعرف المعلم حروف النداء: الكفاءة المستهدفة 

  وأشهر معانيها من خالل السياق
  

  

 
 :تعريفه

ـًداعيعلى لَمدُعو هو طلب إقبال ا   بأحد حروف مخصوصة ينوب  كل حرف منها مناب ال

  : ثمان  : أحـرفه" أدعـو" الـفعـل  

  
   أي      يا      أيا     هيا    آ     آي      واالهمزة            

  :       وهي في االستعمال نوعان 

  لـنـداء القـريب           :   أي و الهمزة            

   لـنـداء البعـيـد:             واألدوات الست األخرى  

* * * *                                   

  استخلص  األغراض األدبية :  تطبيق *     

   جامع الـدنيا لغيـر بالغـة       لمن تجمع الـدنيا وأنت تـمـوت؟أ يـا   

   مهما         طال منـفاي عـن ثـراك الحبيب  بالدي في القلب مثواكأي   

  ها         يا مـن إليـه المشتكى والمفـزعـ مـن يرجى للشدائـد كل   يـا

  ياة          وطـول الحـيـاة عـلـيه خـطرـ  مـن يـؤمل طول الحأيـا  

 

  الغرض البالغي    المنادى   األداة

  /النصح واإلرشاد / حكمة   البعيد معنى  جامـع  أيا

  من االغترار بالمال  واِلكبر التحذير 

  بـالدي   أي 

  

  مكانة الوطن/  الحنين الى الوطن   القريب معنى

   العاطفة الوطنية

   تضرع الى اهللا عز وجل وتعظيُم وإكبار لمقامه  القريب معنى  مـن    يا 

   حكمة  نصح     مـن  أيا


