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  ح  أسهوة املذ

 
 و.وانز

              :أسهوة املذح 
 .الثناءسلوب نستخدمه ألمر ٌستحك المدح وأ -
ذا –نِـْعـَم  :أفعال المدح -  .حـبَـّ

ذا العمُل. -الخلُق األمانةُ  نِـْعـمَ : مثال  حـبَـّ
أسهوة انزو             : 
 .ستخدمه ألمر ٌستحك الذم والهجاءأسلوب ن -

ذا. –بـِئْـَس  :أفعال الذم -  ال حـبَـّ

:ذاال  –الخلُق الخيانة  بـِئْـسَ  مثال  الكسُل. حـبَـّ
  
 .أفعال جامدة لٌس لها مضارع ذاـبَّ ـئَْس ـ ال حـذا،  بـبَّ ـَم ـ حـنعْ  
 

 :ٍيتكوٌ أسهوة املذح و انزو ي 
  .انًخظٕص ثبنًذح أٔ ثبنزو +   ح أٔ انزوانًذفبعم  فعم انًذح أٔ انزو  + 

 
.إعشاة أسهوة املذح أو انزو 

  .انفضيهة   انخهق   عم  ن    -1
 .انًخظٕص ثبنًذح: انفضٍهخ   فبعم انًذح: انخهك   ىـعفعم انًذح: َ  

 
(.ٌفٌد المدح)فعل ماض جامد مبنى على الفتح : َعى  
من الفعل والفاعل والجملة  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة،: انخهك

 .فً محل رفع خبر ممدم
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: انفضٍهخ. 

 .(هو)أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره              
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 .انكزة   انقول   س  ـئ  ث -2
 .انكزة  : ثبنزوانًخظٕص  انمٕل  : انزوفبعم  س  ـئ  ث: انزوفعم 
 

ذم(.الٌفٌد )فعل ماض جامد مبنى على الفتح: ثئس 
والجملة من الفعل والفاعل  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، :انمٕل

 .فً محل رفع خبر ممدم
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: انكزة. 

 تمدٌره )هو(. أو خبر لمبتدأ محذوف         
 
 عممزا انـج  ـح-3

 .انعًم  انًخظٕص ثبنًذح:  رافبعم انًذح:  حت  فعم انًذح: 
 
  فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح،  :حت 
والجملة من ، بنً على السكون فً محل رفع فاعلاسم اإلشارة م: را

 .الفعل والفاعل)حبذا( فً محل رفع خبر ممدم
  مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: انفضٍهخ. 

 تمدٌره )هو(. أو خبر لمبتدأ محذوف         
 
 .بل  اإلهمزا ـج  ـحال  -4

 
أداة نفً، حرف مبنً على السكون، ال محل له من اإلعراب. :ال 
فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد الذم: حت. 
اسم اإلشارة مبنً على السكون فً محل رفع فاعل. : را 

 حل رفع خبر ممدم. )ال حبذا( فً م وانجمهة من انفعم وانفبعم
 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة :اإلهمبل  
 تمدٌره )هو(. أو خبر لمبتدأ محذوف         

 

 انًخظٕص ثبنزو: اإلًْبل . فبعم انزو: را فعم انزو: ال حت  
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 .فبعم َعى و بئس حبالث
 
 يعشف ة)أل(:  - 1
  .نعم انرجم  دمحم 
فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح:نعم.  
  جملة من الفعل والفاعل وال، فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة:انرجم

 .فً محل رفع خبر ممدم
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: دمحم. 
  .(هو)أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره      
 
    يضبف إىل يعشفت: - 2 

 نعم خهق  انمرء  انوفبء. 
فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح:نعم.  
والجملة من الفعل والفاعل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: خهق ،

  .فً محل رفع خبر ممدم
مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة: انمرء. 
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: انوفبء. 

 .(هو)أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره            
 
                                    )أي يفسشِ انتًييز(:ُكشةب مميزضًري يسترت وجوبب  - 3

 نعم خهقًب انوفبء. 
المدح فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد: نعم.  
والجملة من الفعل والفاعل فً محل ، ضمٌر مستتر تمدٌره هو: انفبعم

 .رفع خبر ممدم
ةتمٌٌز منصوب وعالمة نصبه الفتح: خهقًب. 
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: انوفبء. 

 .(هو)لمبتدأ محذوف تمدٌره  أو خبر         
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ٌٔجٕص أٌ ٌكٌٕ انتًٍٍض يثُى أٔ جًعًب.  
ٌْن الصدق والوفاء -   .نعم خلم
 .بئس أخاللًا الكذب والرٌاء والنفاق -
 

  )يب أو يٍ( املوصونتبٌ: - 4
  نحمبس.يتصف ثه انمرء ا مبنعم 

 تفعهه انتخريت. مبثئس  –يؤريك انحقود  منثئس     
والجملة من الفعل ، ل مبنى فً محل رفع فاعلاسم موصو:  من – مب

 .والفاعل فً محل رفع خبر ممدم
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: انتخريت -انحقود -انحمبس. 

 .أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره هو         
 
ٍَعى يٍ تظبحت األي.ٍ 
فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح: َعى. 
ٍمبنى فً محل رفع فاعلاسم موصول : ي. 
ٍٍمبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: األي. 

 .أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره هو        
  ال محل لها من اإلعراب (تصاحب)جملة. 

  
 حابث ْبيت.يال

 .ال تَُس أَّ ثعذ )يٍ أٔ يب( -1
 تأتً بعدها جملة تسمى جملة الصلة تفصل بٌنهما وبٌن المخصوص. 

 .صلة ال محل لها من اإلعرابوجملة ال
 

 لد تلحك تاُء التأنٌث الفعالِن الجامداِن نعَم وبئَس   -2
 .نعمت انصذيقة  هنذ   نثًامؤ إذا كان الفاعلُ 

 
 .ٌجٕص فً انًخظٕص ثبنًذح أٔ ثبنزو أٌ ٌتمذو عهى َعى، ٔ ثئس -3
  َعى انخهك انظذق أٔ انظذق َعى انخهك.  
  ًكزةثئس طفخً ان أٔ  انكزة ثئس طفخ. 
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  إرا فٓى يٍ انكالولذ ٌحزف انًخظٕص ثبنًذح أٔ انزو    -4
 .الجنةأي: نعم دار المتمٌن               .َعى داس انًتمٍٍ -
 .النارأي: بئس دار الكافرٌن            .ثئس داس انكبفشٌٍ -

  
كهًخ َكشح يُظٕثخ فإَٓب تعشة  أٔ حجزا ٔال حجزا( َعى أٔ ثئس)إرا جبء ثعذ  -5

 ثئس(. -، ٔفً ْزِ انحبنخ ٌكٌٕ انفبعم ضًٍش يستتش ثعذ) َعىا(تًٍٍضً )
 
 اإلخالص عًالً ن ع ـ م.                                   خهمًبث ئ س .  انكزة 
خالص.اإل عًالً  زاـج  ـح                               انكزة   خهمًب زاـج  ـحال. 
 : الحظ انفشق 
 اإلخالص عًاًل َعى.       

 .تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: عًاًل 
 اإلخالص انعًمَعى.      

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: انعًم
  

             .ءانفعم سبيٍ أفعبل انزو انتً يثم ثئس  -6
 .المنافك رجالً  اءَ ـسَ  – الرجل المنافك اءَ ـسَ 
 

 إعشاة املخصوص..
 َعى انشجم عًش  

 ًْٔب:، إعشاثبٌنهًخظٕص 

والجملة ؤخر مرفوع بالضمة، ،، مبتدأ مأو، بر لمبتدأ محذوف تمدٌره )هو(خ
 الفعلٌة من الفعل والفاعل خبر ممدم.

 فنمول: نعم الرجل )هو عمر(، هو: مبتدأ + عمر: خبر. على كل األمثلة

 ،، عمر نعم الرجل )مبتدأ + جملة فعلٌة فً محل رفع خبر(. أو
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 .حبالث املخصوص ببملذح أو انزو
1-  

 
ـزا  – خبنذ ثٍ انٕنٍذَعى انمبئذ  – أحًذ  َ ْعَى انشجم  : عهى  .دمحمحجـ 

 (:امسيت ، فعهيت) َكشة يوصوفّ جبًهت  -2

 طفتّ انكشوَعى انتبجش  تبجٌش.  .جًهخ اسًٍخ 
 ٌشٓذ انضٔسثئس انشبْذ شبٌْذ.  .جًهخ فعهٍخ 
ب  -3

ً
ب جبًهت تأتي بعذِبأل  يعشف

ً
 .)انزي، انتي( يبذوءة بـ يوصوف

 فً عًهّ ٌخهض  انزي  انعبيم  َعى. 
 انتً تطٍع صٔجٓبحج زا انًشأح. 
ب -4

ً
 .طبنت  انعهى  َْعَى انطبنت  : يضبف

 
 .شاةــبرج نإلعـًـَ

 .ذٌ ـشٌى  خبنـَى انكـعْ ـَ  
 .جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح فعل ماض   ىَعْ 

 انكشٌى  
 

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة فاعل
 محل رفع خبر ممدم. والجملة الفعلٌة فً 

 خبنذٌ 
 

 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة
 .و(ـأو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره )ه

 

 فبطًخ. ًت انفتبحـَعْ 
 .جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح فعل ماض   ىَعْ 

 .اإلعراب تاء التأنٌث مبنٌة على السكون، ال محل لها: وانتبء
 انفتبح
 

 .الضمة مرفوع وعالمة رفعه فاعل
 والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر ممدم. 

 فبطًخ
 

 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة
 .و(ـأو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره )ه
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 .انغذس   س انسهٕن  ثئْ 
 فعل ماض جامد مبنً على الفتح ٌفٌد الذم سثئْ 

 انسهٕن  
 

  .الضمة فاعل مرفوع عالمته
 بر ممدم.والجملة الفعلٌة فً محل رفع خ

 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة انغذس
 .(وـه)أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره 

 
  

 سعٌٍذ. ٍش  ـم انخـبعـف ىَ ـعْ َ   
 فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح ىَ ـعْ َ  

 فبعم  
 

 الضمة،  فاعل مرفوع عالمته
 والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر ممدم. 

 ة جره الكسرة. ٌه مجرور وعالممضاف إل انخٍش  
 .أ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمةمبتد سعٍذٌ 

 و(.ـأو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره )ه
 

 .ب  انعشة  يً لٕ ىَ ـْ َع
 .فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح ىَ ـَعْ 

  .(مـه)تمدٌره  ضمٌر مستتر ٔانفبعم
 .والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر ممدم

 .وعالمة نصبه الفتحة تمٌٌز منصوب بلٕيً 
 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة انعشة  

 (.وـه)أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره 

 



alm
an
ah
j.c
om
/om

9   

  

 

 طبنجٍٍ يحًٌذ ٔعهٌى. ىَ عْ َ  
 فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح ىَ ـَعْ 

 (.هو)تمدٌره  ضمٌر مستتر فٌه ٔفبعهّ
 مدم. والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر م

 .ألنه مثنى؛ تمٌٌز منصوب، وعالمة نصبه الٌاء طبنجٍٍ
 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة دمحم

  (.وـه)أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره 

 وعالمة رفعه الضمة. اسم معطوف مرفوع عهً
   

 .انخٍش   م  ـيب تفع ىَ ـعْ َ  
 .فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح ىَعْ 
 م مبنً على السكون فً محل رفع فاعل. اس يب
  .ل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمةـفع مـتفع

  (.نتأ)ضمٌر مستتر تمدٌره  ٔانفبعم
 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة انخٍش

 (.هو)أو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره 
 
 

 .أحًذٌ  ًجذع  َى انـعْ ـَ  
 .د المدحجامد مبنى على الفتح ٌفٌ فعل ماض   ىَعْ 

 انًجذع  
 

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة فاعل
 والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر ممدم. 

 أحًذٌ 
 

 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة
 .و(ـأو خبر لمبتدأ محذوف تمدٌره )ه
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 أسئهت اختببساث سببقت
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 الجدول اآلتً: اكتب عناصر أسلوب المدح من الحدٌث الشرٌف وفك 2020/2021

 المخصوص بالمدح الفاعـل الفعل
    ْعمَ نِ 

 
 
 
 
 
 

 يع خبنص سجبئي، وأصذق دعبئي، نطالبي وطبنببتي طالة انذبهوو انعبو
 أ/ أمحذ مجبل)يعهى نغت عشبيت(

90038605 
 


