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األمر والّنهي

301عرب املقّرر غة العربّية ـ اللّ 
ةقضايا نحويّ 

.بالكتاب املدرس ي155الصفحة 



ف  1) وَبْي األمر والّنهيَتَعرُّ .أسل 
.تحديد  صيِغ األمر والّنهي2)
.ه الشفهّي والكتابّي توظيف  الطالِب األمَر والّنهي في تواصلِ 3)

301عرب درس األمر والّنهي ـ :الدرسأهداف  



ف  : الهدف األّول  .أسلوَبْي األمر والّنهيَتَعرُّ

 القصيدَة قراءًة معّبرةً اِ 
ْ
قرأ

.الدرسْد أخاك في فهِم اعِ َس 
 .

.إلى غد  ال تؤّجْل عمَل اليوِم 

.تتخلَّ عن صديقك وقت الضيقال 

.ديِقهنهُي املخاَطِب عن التخّلي عن ص.أمُر املخاَطِب بمساعدِة أخيه .تأجيِل العمِل عن نهُي املخاَطِب  .أمُر املخاَطِب بقراءِة القصيدةِ  :ل مثاليطلبه املتكّلم  من املخاَطب في كالفعل الذي ـ اقرأ األمثلَة اآلتيَة، وحّدْد 
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:عنهوالصيغَة املستخدمَة في التعبير األمرِ حّدْد بالرجوع إلى األمثلِة السابقِة مفهوَم ـ  

ف  : الهدف األّول  .ْي األمر والّنهيوبَ أسل  َتَعرُّ

.   هم الدرسأخاَك في فساعْد . / القصيدَة قراءًة معّبرةً قرأاِ 

.امعلى وجه اإللز القيام بالفعل عمل لغوّي يطلب به 

، ساعْد )فعل األمر 
ْ
(.اقرأ

ملة األمرج  

عنى األمرمَ 

األمرغةيِص 
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:ر عنهوالصيغَة املستخدمَة في التعبيالّنهي حّدْد بالرجوع إلى األمثلِة السابقِة مفهوَم ـ  

ف  : الهدف األّول  .أسلوَبْي األمر والّنهيَتَعرُّ

.  عن صديقكال تتخلَّ . / اليوم إلى غدعمَل ْل ّجِ ال تؤَ 

.لزامعلى وجه اإلالكّف عن القيام بالفعل عمل لغوّي يطلب به 

(.ال تؤجْل، ال تتخلَّ )الفعل املضارع املجزوم + ال الناهية 

ملة الّنهيج  

عنى الّنهيمَ 

الّنهييغةِص 
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:والّنهياألمرِ يْ يـ اقرأ األمثلَة اآلتيَة، وحّدد الصيَغ املستخدمَة في تحقيق معنَ 

.تحديد  صيِغ األمر والّنهيالهدف الثاني ـ  

.هارق  ن تفا عمّ ضً وَ عِ تجْد رْ ـ سافِ 1

.همثلَ وتأتَي لق  عن خ  هَ نْ ـ ال تَ 6

.املحتاِج عن مساعدةِ رْ تتأخَّ ـ ال5.على إنجاز العمِل عاوْن ـ لنتَ 2

ْوَلى بـ 4
َ
.عنايِة العليَك نفَسَك، فهي أ

.عّلم  ا على طالِب العلم أيها املـ صبرً 3
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تحديد  صيِغ األمر والّنهيالهدف الثاني ـ 

ة  املستخدَم ةصيغ  الاألسلوب  الجملة  

.هفارق  ن تا عّم ضً وَ عِ تجْد ْر سافِ ـ 1
.على إنجاز العمِل عاوْن لنتَ ـ 2
.ملعّلم  العلم أيها اعلى طالِب ا صبرً ـ 3
ْولَ عليَك ـ 4

َ
.العنايِة ى بنفَسَك، فهي أ

.املحتاِج عن مساعدةِ ْر تتأخَّ الـ 5
.همثلَ وتأتَي لق  عن خ  هَ نْ ال تَ ـ 6

نهي   نهي   أمر  أمر   أمر  أمر  
.زومالفعل املضارع املج+ ال الناهيُة .الفعل املضارع املجزوم+ الُم األمِر  (.سافر  )فعل األمر  .اسُم الفعِل الدالُّ على األمر.زومالفعل املضارع املج+ ال الناهيُة  .  املصدُر النائب عن فعل األمرِ  :ـ اإلجابة
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أسلوب  الّنهي

...(.اكتْب، شارْك )ـ  فعل األمر الصريح 1
...(.ْل، لنبِن لنستقب)ـ الم األمر املقترنة بالفعل املضارع املجزوم 2
...(.قرآنصبًرا جميال، سمًعا لل)ـ  املصدر النائب عن فعل األمر 3
...(.إليك، حذاِر، دونك، رويدك)ـ اسم فعل األمر 4

أسلوب  األمر

، ال تنَه، ال ال تنَس ذكَر هللا)ـ ال الناهية مع الفعل املضارع املجزوم 
...(.تسرْع، ال تقْل 

يكون على صيغ  
.مختلفة  

.له صيغة  واحدة  

.تحديد  صيِغ األمر والّنهيالهدف الثاني ـ  

سلوَبا األ 
 
:مِر والّنهيـ استنتْج من أمثلِة الجدوِل السابِق الصيَغ التي يكون  عليها أ

ها فعل  األمر الصريح، والفعل  املضارع املقترن بالم األمرلألمر صيغ   املصدر  النائب  عن و ،متعّددة  أهمُّ
.لناهيةترن بال اقويلَزم  الّنهي صيغًة واحدًة هي الفعل  املضارع  امل...واسم  الفعل،الفعل
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ـ
:نهي  جملةَ األخيرةَ لةَ ، واجعل الجممختلفة  صيغ  باستعماِل األمرِ األولى إلى أسلوِب األربَع الجمَل ْل وّ ـ َح 

.  أن تحافظوا على البيئِة ـ يجب  1

.ان واجبنا حماية  أوطاِننَ ـ  مِ 2

.كارهِ بر على املن الصّ مِ دَّ ـ  ال ب  3

.عند املنحدري مطلوب  ـ التأنّ 4

.االغِتَياب  فعل  مذموم  ـ  5

(.فعل األمر).على البيئِة حافظوا ـ 1

.(مراملضارع املقترن بالم األ ).أوطاَنَنالنحِم .2

(.لفعلاملصدر النائب عن ا).على املكارهِ صبًراـ 3

(.لى األمراسم الفعل الدال ع). ، فاملنحدر حاد  رويَدكـ 4

كم بعًضايغَتْب ال ـ 5 (.ضارع املجزومالفعل امل+ ال الناهية ).بعض 

301عرب درس األمر والّنهي ـ .تحديد  صيِغ األمر والّنهيالهدف الثاني ـ  



:هاعَ نو ْن وبيّ ،والّنهياألمرِ منه صيَغ ، واستخرْج اآلتَي ـ ِاقرأ النصَّ 

.الهدف الثالث ـ  توظيف  الطالِب األمَر والّنهي في تواصله الشفهّي والكتابّي 

ع  واَض وتَ ،العثراِت مَن ُج ن  تَ الحّقِ طريِق فير  ِس :رجًل يوص يالحكماءِ حُد أقال
.الدنيابمتاِع كثيًرافَرح  توالاًل،اُمختاألرضفيِش م  تَ ال.هموفقيرِ هميِّ غنِ للناِس 

كدونَ .كجارَ عَ ولتر  ك،وِعرضَ كأرضَ ِم ح  ولتَ .لوالديِن باِبرًّاو ،بالضعيِف ارفًق 
وال،ظلم  علىينامُ المنالناِس خيَر ّن إو .لهوِف امللنجدةِ وَسَراِع ،املعروَف 
وثواَب الدنياخيَر لَت حص  السبيِل اهذعلىسرَت إنكفإنّ .ضغينة  علىيصُحو
.اآلخرةِ 
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:اإلجابةـ

.الهدف الثالث ـ توظيف  الطالِب األمرَ والّنهي في تواصله الشفهّي والكتابّي 

صيغتُه نوُعه األسلوبُُ
(ِسر  )فعُل األمِر الصريُح  أمر . في طريق الحّق ر  ِس 
(َتواضع  )فعُل األمِر الصريُح  أمر . للناستواضع  

.ل الناهيةاملقترُن بالفعُل املضارُع املجزومُ  نهي .ختااًل في األرض مال تمِش 
.ل الناهيةاملقترُن بالفعُل املضارُع املجزومُ  نهي .كثيًرا بمتاع الدنياتفَرح  ال

(.رفًقا)املصدُر النائُب عن الفعِل  أمر .بالضعيفا رفًق 
ا)املصدُر النائُب عن الفعِل  (.ِبرًّ أمر ا .لوالدينباِبرًّ

ِم )ِر املجزوُم املقترُن بلِم األماملضارعُ  (.لتح  أمر .كك وِعرَض أرَض حِم تل
(.لترعَ )ِر املجزوُم املقترُن بلِم األماملضارعُ  أمر .كجارَ عَ لتر  

(.كدونَ )اسُم الفعِل الدالُّ على األمِر  أمر .املعروَف كدونَ 
 =سراِع )اسُم الفعِل الدالُّ على األمِر 

َ
(.ع  سِر أ أمر .لهوِف امللنجدةِ َسَراِع 
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:لألمر والّنهي، وبّين املعاني البالغّية التي أفادتهاتأّمل األمثلَة التاليَة ـُ
ِل ِاهِدنا همَّ ـ اللّ 1 ب  .دعاءال:عنى البالغي لألمرامل.الخيرِ إلى س 

له الشفهّي والكتابّي  .الهدف الثالث ـ توظيف  الطالِب األمرَ والّنهي في تواص 

.فخرال: عنى البالغي لألمرامل
.لتماساال: عنى البالغي لألمرامل

( 1املثال)الدعاء معنىفيفيد  الحقيقّيِ معناه  في غيِر األمر  مَ ستخَد أن ي  ـ  يمكن 
...(3املثال)االلتماس أو معنى ( 2املثال)الفخرأو معنى 

الدعاءمعنى يد  فيفالحقيقّيِ معناه  في غيِر مَ ستخَد مكن للنهي أن ي  وي  
(...  5املثال)النصح واإلرشاد أو معنى ( 4املثال)

ة  املعاني البالغيّ 
 
 
ِر سلوَبْي األمأل

.والّنهي

.رشادنصح واإل ال: عنى البالغي للنهيامل
.دعاءال: عنى البالغي للنهيامل

 عن ِس ي ِل َس ـ 2
َ
.محيرس ي ور  يرتي ف

.معياعةً سا يَ ابِك فا وَج ع  ـ خليليَّ 3
َنا»ـ 4 ناقلوبنا بعَد ز ْْ ال ت  ربَّ ََ .« إْذ هَدْي
.  ّبتعن السؤال قبل التثجْب ال ت  ـ 5
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 ـ استعْن باللوحِة اآلتيِة، و 
َ
 خصائِص بما يناسب من ل الفرا َْ كمِ أ

 
:الّنهيو األمرِ ْي سلوبَ أ

م القياطلب  
بالفعل على
اِم سبيل اإللز 
.واالستعالء

.سلوب  األمرِ أ

.األمرـ فعل  ـ
ع املضار ـ الفعل  

املجزوم مع الم 
.األمر
النائب  ـ املصدر  

.عن الفعل
الفعِل ـ اسم  
.رعلى األمالدالُّ 

الدعاء  ـ 
ـ الفخر  

ـ االلتماس  
يـ التمنّ 

ـ النصح  
...واإلرشاد

الكّفِ طلب  
عن القيام 
بالفعل على 
سبيل اإللزاِم 
.واالستعالء

ال الناهية  ـ 
 +

الفعل 
املضارع 
.املجزوم

الدعاء  ـ 
ـ االلتماس  

يـ التمنّ 
ـ النصح  
...واإلرشاد

املعنى 
األصليُّ 

الصيغ  
ةماملستخَد 

املعنى 
األصليُّ 

املعاني 
ة  البالغيّ 

الصيغ  
ة  ماملستخَد 

املعاني 
ة  البالغيّ 

النشاط  التأليفيُّ 

.سلوب  الّنهيأ
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 ِج تخّر الك بمناسبة حفِل ها إلى زمالئِ ه  وّج ت  كلمةً لقَي أن ت   في املدرسِة َك إليب لِ ط  ـ 
َ
ا يً وّخِ تَ م  هذه الكلمةَ ئْ نش ِ ، أ

:الّنهيو األمرِ يِغ من ِص تعّلْمَته  ا ما ًم ستخِد ، م  واإلرشاِد والنصِح اإليعازِ أسلوَب فيها 

اإلبداعيُّ النشاط  

لسانيمنعقدةً ل  احلُ و أمري،لير  ّس يَ و صدري،ليشرح  اِ رّبِ »الرحيم،الرحمنهللابسم
م  عليُك م،رضاُك ناَل تنأأرجوالتياملوجزةَ الكلمةَ هذهإليكم،األعزاءَ إخوتي.«وليقَ هوافَق ي

هذهسبيِل فيوالتبذلُ و وها،رسمتُم بأهداف  امحكوًم كمعملُ ليكن  و ،الجد  واُم الزَ و بالسعي،
ىعطَ تُ هديةً النجاَح واتحسبُ الو ،سهًل ىمرقً املجَد واتظنُّ الو كم،تَ وطاقَ مُك جهَد األهداِف 

هّم اللّ ،«غلباالدنياؤخُذ تُ ولكن  ،يبالتمنّ املطالِب نيُل فما»املعالي،إلىاسعيً فللقاعدين،
ِنر  و .مجتهد  ساع  كل  ق  فِّ وَ 

َ
.هوبركاتُ هللاورحمةُ كمعليوالسلمُ .ِبُهداَك ُسُبَلناأ
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انتهى الدرس، شكًرا 


