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       أسلوب المدح والذم       المكون:الدرس اللغوي

 عزيزتي التلميذة ، عزيزي التلميذ :

 ن تتبع، عليك أ ضمن سلسلة الدروس اللغوية، تحت عنوان أسلوب المدح والذم ا جديدانضع بين يديك درس

س من وانتظر منا أنشطة أخرى في درو وأنجز التمارين المرفقة به، ،مراحل شرح عناصره بكل مسؤولية

 مقرر الدراسة .

 ف المدح والذم:تعري-1

  :اآلتية لالجم تأمل1-1

لة من البديل   نعم   ـ .االع الزَّ  تذار 

 .الكذب   ق  الخل   بئْس ـ

 سال. جو   حبَّذا-

 السوء. جلساء حبَّذا ال-
********************************** 

  ناس. فهاتم وبئبواسطة نع في الجملة األولى نجد أسلوب مدح، بيد أن الثانية نجد أسلوب ذم، وتوصلنا إليهماـ 

 داللتهما ، وأنالن ماضيان وليس اسمين، ويحتاجان إلى فاعلاللفظتان صريحتان في أسلوب المدح والذم، وهما فع

، ال جامد ها إنشاء المدح والذم. ثم إن نعم وبئس كالهما فعل ماضليحل محل على الزمن الماضي قد انعدمت

ن فعال . ومما تقدم يمكن أن نستنتج أن نعم وبئسيتصرف، بحيث ال يمكن صوغ مضارع أو أمر من مادتيهما

  ء المدح والذم.ماضيان إلنشا

 ا ضمير والل بهممثل نعم وبئس في إنشاء المدح والذم، نجد حبذا وال حبذا، وهما بدورهما فعالن جامدان ال يتص

 سنرى. ذم كماما يذكر بعدهما يسمى المخصوص بالمدح أو الوعالمة تأنيث و"ذا" فيهما اسم إشارة هو الفاعل، 

 أستنتج: 2-1

 نا ألمر يستحق المدح والثناء) نعم حبذا...(نمه عند استحساأسلوب المدح : أسلوب نستخد -

  ال حبذا...(–أسلوب الذم: أسلوب نستخدمه عند استهجاننا ألمر يستحق الذم والهجاء) بئس  -

                      **************************************  

 عناصر أسلوبي المدح والذم:-2 

 :تأمل الجدول اآلتي1-2

 عثما
 
 

 تعليمية تعلمية عن بُعد أنشطة دروس و

 .استمرارية الدراسة  لضمان

 ثانوي إعدادي  الثالثة المستوى: 
 المادة: اللغة العربية   

 2019/2020الموسم الدراسي :
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المخصوص  حالة الفاعل الفاعل الفعل جملة المدح والذم

 بالمدح أو الذم

 عمر معرف بال الخليفة نعم .عمر   نعم الخليفة   -1

 النمام مضاف جليس بئس .ام  السوء النمَّ  بئس جليس   -2

ضمير  نعم .ا المغرب  ـ  م وطنعْ ن   -3

 مستتر

 المغرب مفسر بنكرة)تمييز(

ضمير  بئس .بئس ما تتصف به الكسل   -4

 مستتر

 الكسل مفسر بما

 الصدق اسم إشارة ذا حبَّ  .ذا الصدق  حبَّ  -5

 السرعة اسم إشارة ذا ال حبَّ  .الطائشة   ذا السرعة  ال حبَّ  -6

 

، مييزمفسرا بت ستتراضافا إلى المحلى بال، أو ضميرا مم إذا تأملت الفاعل في األمثلة أعاله رأيته محلى بال، أو

عرب يوهو  موإذا جاوزت  الفاعل في كل جملة رأيت  اسما مرفوعا هو المخصوص بالمدح أو الذأو كلمة"ما". 

 ا:عمر  فعل هكذالعلى ويجوز أن يتقدم المخصوص ، مبتدأ مؤخرا ، والجملة الفعلية التي قبله تعرب خبرا مقدما

 .(4-3-2-1 وحينئد يعرب مبتدأ والجملة التالية خبرا له ) األمثلة: نعم الخليفة  

ئس، و"ذا" فيهما (، رأيت أن الفعلين حبذا وال حبذا يستعمالن كنعم وب6-5وإذا نظرت إلى المثالين األخيرين )

 الذم. اسم إشارة فاعل. وما بعدهما هو المخصوص بالمدح أو

 أستنتج:2-2

 يتكون أسلوبا المدح أو الذم من ثالثة عناصر:

 ساء ...( إلنشاء الذم. –ال حبَّ  –حبَّ ...( إلنشاء المدح، )بئس  –) نعم  الفعل:*

 –بنكرة  ضمير مستتر وجوبا مميز –مضاف إلى المعرف بال  –ويأتي على أربع حاالت: معرف بال  الفاعل:*

 أو اسم إشارة " ذا" -"ما" التي هي نكرة بمعنى شيء أو مفسر بنكرة

 مبتدأ مؤخرا. الذي يعرب،  بالمدح أو الذمالمخصوص: *

 تقويم  :

 :امدح ما يستحق المدح، وذمَّ ما يستحق الذم في الجمل اآلتية 1

 ..........................صحبة الكتب:................................................................... -

 ......................................ئ:......................................................خيانة المباد -
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 .........................إنصاف المظلوم:................................................................ -

  والفاعل واالسم المخصوص فيما يأتي: فعل المدح أو الذم نعي   2

 

 االسم المخصوص الفاعل الفعل الجمل

    .العملفي  حبذا اإلخالص  -

    الوعد. ا خلف  ـ  بئس خلق-

    .ال حبذا الكذب   -

    نعم من تصاحبه المخلص.-

    بئس مثوى الكافرين.-

 أعرب الجمل اآلتية: 3 

 الجملة األولى: بئس السلوُك الكذُب.*

 ................................................................................................................................:بئس

 ............................................................................................................................:السلوك

 ..............................................................................................................................:الكذب

 .الجملة الثانية:نعم وطنا المغربُ *

 .................................................................................................................................:نعم

 ...............................................................................................................................:وطنا

 ............................................................................................................................:المغرب

 .مروءةُ الجملة الثالثة:حبذا ال*

 ...............................................:................................................................................حبَّ 

 ................................................:..................................................................................ذا

 ............................................:.............................................................................المروءة

*********************************************               


