








إنّ
ـضيلة ف التسامح

ــة األم ــوق حق يف ــريط تف ال

ـسلية الت ـت وق ـذا ه إنْ

أن
لك أنفع جتتهد ـك ل أنفع اجتهادك

زيد
قائم ، العقيق هيهات الزيدانقائم،

زيد، ـا(...) قام قائم ظننته و قائما، زيد كان (...)."و

ـق" العقي "هيهات
صه

أكرمت حممدا





ر الفرات
زيد هذا أخوك زيد ـو ه أنا

ما البناُء، مرتفع أ
الرجالُ قائم أ اجلبان، مكرم ما الظلم، حسن مرتفع حسن مكرم قائم



حجر الظامل يلني(قلب ال قاس )أو حديد الشجاع قوية(يد )أو أسد وليد
الش( يف أسدا مشبه أو شجاع )جاعةأي



غالية هي-اآلثار غالية أي من ـقزيد أي–طل
غائب املعلّم هو؛ ـو–منطلق ع غائب أي

ـو ه ـق منطل ـد زي

ـم؟ الظل يف أنتم راغب ما

أنواعه ساحر ألوانه فاتن الورد
غالماه قائم زيد عمر

أختها شاكرة ـائهنَّ أبن ـدات جمته جاراتنا

ـورد ال ـد زي ـر عم ـا جاراتن



هو هازمته االستعمار الشعوب
ـو ه ـاربه ض عمرو زيد األمُّ ـشقيق ال

هو مساعدها

ضاربه عمرو زيد
ـارب ض ـرو عم ـد ـوزي ه ه

هو زيد



ـرق مط ...مفتاح،
ـد موع ـم، مطع ـب، ....ملع

ـرمي ك ـه خلق زيد ـدل معت ـوه ج ـع الربي

ـبريا ك بيته ما سعيد
يأخذْها يربح من اجلائزة

ـ يق ـشتاء ـردهال ب سو
ـل يهِط ـر املط

معه أسافر يسافر إن سعيد
ـره أخت ـر خيت لون أيَّ سعيد

وليدا سعيد
زار

أبوه يقوم زيد



ـو أدع ـادي أن

ـى حت ـل، ب ـن، لك

ـبري ك ـضله ف ـزارع ال
ـرك تتح األرض

لرية آالف بعشرة متر ـه( احلرير من متر )أو
بدرهم منوان السَّمن

ـلُ الرج ـم نع ـد زي

ـسيب ح أهللا ـي نطْق اُهللا إالّ اهللا ال ـويل ق

قائم أبوه زيد

املخلصني مقصد ذلك اإلصالح

املُهنَّد؟ ما السيف احلرب؟؛ ما احلرب
نوره اختفي مث الشمس طلعت القمر

األوال يترك حضرالوالد إن الصياح د



املدرسة يف وليد اخلميس يوم الرحلة
ـت البي أمام احلديقة

أمامك الكتاب ـديك ي بني السعادة

صباحا السفر أسبوع بعد النتيجة و غدا االمتحان

اهلاللُ الليلةَ ـتاًء ش ـال الربتق و صيفًا القطن



ـسافر م ـدمي -ن
ندمي مسافر خالد القائد ـد-نعم القائ ـم نع خالد

متكاثف حبار السحاب–السُّحاب متكاثف حبار

أي ما، من،
ما كم، ؟ هذا فعل من

ـنجح- ي جيتهد من ـتين أعجب ـصيدة ق ـم ك
خلُقَُك أطيبَ !ما

ـة راح ـع م ـل جه ـن م ـري خ تعب مع لَعلم

ـديل دي عقلي



ـم العل يف ـدي رائ ـتاذي أس
مني أفضل منك أفضلُ

إالّ ـا، إنَّم
ـيم حك ـنيب املت ـا إنم

مصر حياة إال النيل ما

ناجحال فهو جيتهد ذي ـرمي الك هو اهللا
ـاذب بك ـريف ش ـا م

قصري طويل أخوك
ـديقي ص حتدث الذي

رجل عندك
ـرأة ام ـدار ال يف

ـف ظري ـل رج عندك
عندك ظريف رجل

ـاحبها ص ـة احلديق يف

الصديق مفيدقويل
أحد اهللا هو قل أما



بيتك؟ أين ـسفر؟ ال ميت

السيارة من ِملْك

إالّ ـا، إنَّم
زي الدار يف دإنما زيد إالّ الدار يف ما

ثَمَّ–هنا ـر البح مث و ـريوت ب ـا هن

درُّك !هللا

واد ـلّ ك يف
ـعٍد س ـو بن

خملص؟ ـي-من عل
صديقي فإذا خرجت



لوال بعضهم الناس لَقتل احلاكم عدلُ لوال
ـضا بع

ـاب الرك مئات محلت ما واسعة السفينةُ لوال

ـنَّ ألفعلَ اِهللا ـر لَعم
قسمي اِهللا ...لَعمر

ـسنه حي ـا م و ـل رج ـلّ ك
ـه كتاب و الطالب

ـاردةً ب ـوةَ القه ـريب ش
ـت كان إذا القهوةَ ...شريب

جمتهدا الطالب مدحي

باردةٌ هي و القهوةَ بردت/ شريب قد و القهوةَ شريب



ـبة سياس أدبية، علمية، صحيفتنا

ـنعش م و ـل علي و ـف لطي اهلواء

قصري طويل الرجل ـامض ح حلو الرمان

ـاة فت و ـاب ش الفائزان
عقل و قلب اإلنسان طفل و امرأة و رجل الداخلون

ف



أما ـي عل ـا أم
فشجاع أخوه أما و فكرمي

ـرم فمحت يصادقين الذي
ـري خ ـزاؤه فج ـريا خ يعمل من

ـاالحترام ب فجدير االستعمار يقاتل شعب

فمريح الظهر بعد نوم







البحث :خالصة
الفصحىخرب العربية اللغة يف النحوية خصائصه و االمسية اجلملة

ِبنية وباعتبار باإلسناد املعروفة النحوية للفصيلة أساسي ركن الفصحى العربية اللغة يف االمسية اجلملة خرب إنّ
التقليد النحوية القواعد من الواردة اهلامة باخلصائص اخلرب هذا يتميز اجلملة تنظيم و أنّالكلمة منها و ية

الفعلية و االمسية إىل اجلملة تقسيمهم عند أصليا مقياسا الفعلي أو االمسيَّ اخلرب معىن يرون ال العرب . اللغويني
اجلملة بداية يف الواقعة للكلمة الفعلية أو االمسية الطبيعة ا حيددون اليت الشكلية النحوية باملقاييس يهتمون م إ

هي. الكلمة فعليةهذه أو امسيةً كلّها اجلملة تعريفهم يف اهتماما .األكثر
مجلةً مشتقّا، أو جامدا مفردا اخلرب فيظهر الصرفية االختالفات له تكتسب هذه مثل اخلرب لتمييز املقاييس إنّ

اجلملة ِشبه واخلرب فعلية أو اجلملة. امسية لتفسري هامة خصائص اخلرب إظهار أنواع من نوع ولكلّ االمسية
الصحيح .فهمها

قد املبتدأ إىل وبالنسية نفسه، اخلري أو للمبتدأ املعين النحوي باحلصر االمسية اجلملة يف اخلرب موقع يشترط
وجوباً متقدما و متأخرا املوقع هذا .يكون

النحوي بالفواعد أو بالقرينة إما مشترط احلذف هذا و وجوباً أو جوازاً اخلرب يحذف املعينةقد استخدام. ة إن
نوع على متوقّف هو بل العرب، اللغويني لنظريات وفقا اختياريا ليس أكثر أو اخلربين بني العطف حرف

بينهما املعنوية وجوبا) بينها(العالقات أو ممنوعا جوازا، اخلرب ربط يكون الفاء. فقد حبرف اخلرب اقتران جيوز
ه فيأيت اخلاصة، القرينة اخلرببشروط و املبتدأ ارتباط لتقوية أو للخرب لفظيا رمزا احلرف . ذا

األساسية :الكلمات
النحوي، املوقع االسم، الصريف، االختالف الشكلية، النحوية املقاييس االمسية، اجلملة اخلرب، النحو، اإلسناد،

املعنوية االتصاالت . احلذف،




