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 المدح هو ذكرصفة محمودة فً الممدوح على وجه االستحسان باستعمال الفعلٌن:نعم وحبذا.  -

 الذم هو ذكرصفة مذمومة فً المذموم على وجه االستهجان واالستنكار باستعمال الفعلٌن :بئس والحبذا.  -

 مم ٌتكون األسلوب؟

 ٌتكون أسلوب المدح و الذم من:  -

ذا(..... أفعال جامدة لٌس لها مضارع.ٔ) : )بْئَس ـ ال حبَّ ذا(، و الذمِّ  ( فعل المدح أو الذم، للمدح: )نْعَم ـ حبَّ

 ( فاعل نعم وبئس وله أربع صور )سٌأتً تفصٌلها(.ٕ)

ذا "، ٖ) أو المخصوص بالذم الذي تذمه ( المخصوص بالمدح: وهو االسم الذي تمدحه جملة " نْعَم ـ حبَّ

ذا "، وله إعرابان )مبتدأ مؤخر -جملة " بْئسَ   خبر لمبتدأ محذوف(. -ال حبَّ

 مثال : نعم الخلق الصبر.     نعم:فعل مدح   الخلق:فاعل   الصبر:مخصوص بالمدح      

 صور فاعل نعم وبئس:

 ول.معرفا ب)ال(.مثال:نعم الخلق الحٌاء.       بئس الطالب الكس -ٔ

 مضاف إلى معرف ب )ال( : نعم خلُق المرِء الوفاء.     بئس رفٌُق السوِء الخائن. -ٕ

 نعم ما ٌتصف به المرء الحماس. )مـا(        -)ما أو من( الموصولتان، مثل:     -ٖ

 بئس من ٌؤذٌك الحقود. )مــن( -                                           

ا مهم     ال تنَس أنه بعد )من أو ما( تأتً بعدها جملة تسمى جملة الصلة تفصل بٌنهما وبٌن  :جّدًّ

 المخصوص.

 بئس خلقًّا الخٌانة.  -نعم خلقًّا الوفاء.  -ضمٌر مستتر وجوبا ممٌز بنكرة: )أي ٌفسره التمٌٌز(  -ٗ

ن الصدق والوفاء  وٌجوز ٌْ ا(  ، مثل: نعم خلق أخالقًّا الكذب والرٌاء بئس  -أن ٌكون التمٌٌز )مثنى أو جمعًّ

 والنفاق. 

 إعراب نعم وبئس

 نعم: فعل ماٍض جامد مبنً على الفتح؛ ٌفٌد المدح.   

 بئس: فعل ماٍض جامد مبنً على الفتح؛ ٌفٌد الذم.   
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 إعراب حبذا وال حبذا

حبذا: حب: فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح، و)ذا( اسم اإلشارة مبنً على السكون فً محل رفع 

 فاعل، والجملة من الفعل والفاعل )حبذا( فً محل رفع خبر مقدم. 

: فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد الذم، و)ذا( اسم اإلشارة مبنً على  ال حبذا: ال: حرف نفى مبنً، حبَّ

 سكون فً محل رفع فاعل. والجملة من الفعل والفاعل )ال حبذا( فً محل رفع خبر مقدم. ال

 :مالحظات  

- .) ا )نعمت الصدٌقُة هند   قد تلحق تاُء الّتأنٌِث الفعالِن الجامداِن نعَم وبئَس إذا كان الفاعلُ مؤّنثًّ

ٌُشتق منهما. -   نعم، و بئس فعالن جامدان لٌس لهما مضارع وال أمر، وال 

ا، والجملة الفعلٌة قبله المكونة من فعل المدح أو الذم  -  المخصوص بالمدح أو بالذم: ٌعرب: مبتدأ مؤخرًّ

ا(.  ا لمبتدأ محذوف وجوبًّ ا مرفوعًّ  وفاعلهما فً محل رفع خبر مقدم، أو ٌعرب المخصوص )خبرًّ

الصدق نعم الخلق أو نعم  -ز فً المخصوص بالمدح أو بالذم أن ٌتقدم على ]نعم، و بئس[ فنقول: ٌجو - 

 الكذب بئس صفةًّ أو بئس صفةًّ الكذب. -الخلق الصدق 

ذا(.   -ا المخصوص بالمدح أو بالذم مع )حبذ -  ذا َّ وال حبَّ  ال حبذا( ال ٌصح تقدٌمه على )حبَّ

 الذم مفهوما من الكالم فإنه قد ٌحذف. إذا كان المخصوص بالمدح أو ب - 

 مثل: نعم عاقبة المتقٌن أي )الجنة(. مثل: بئس دار الكافرٌن أي )النار(.     

ا( مثل: نعم عمال اإلخالص،  -   إذا جاء بعد نعم أو بئس كلمة نكرة منصوبة فإنها تعرب )تمٌٌزًّ

 المنافق. ساء رجالًّ المنافق.من أفعال الذم التً مثل بئس الفعل ساء مثل: َساَء الرجل  - 

ذ -  ذا( اسم إشارة مبنى فً محل رفع فاعل.  -ا ٌعرب اسم اإلشارة )ذا( المتصل بكل من )حبَّ  ال حبَّ

ذا العالم رجال(  -  ذا رجالًّ العالم، وَحبَّ ذا( أو بعده تمٌٌز، مثل: )َحبَّ  ٌجوز أن ٌقع قبل مخصوص )َحبَّ

 :لإلعراب نماذج

ٔ -  .  نِْعَم الكرٌُم خالد 

 نعم: فعل ماٍض مبنً على الفتح. 

 الكرٌم: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر مقدم. 

 خالد: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره )هو(

 حبذا المخلصون أصدقاءًّ  - ٕ

على الفتح. ذا: اسم إشارة مبنً على السكون فً محل رفع فاعل والجملة حبذا: حب: فعل ماض مبنً 

 الفعلٌة فً رفع خبر مقدم.

 المخلصون: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو، أصدقاء: تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

 ( https://dardery.site/archives/3986للتدزيب اإللكتسوني والتأكد من اإلجابات اضغط على السابط  ) 

https://dardery.site/archives/3986
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 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة  فً األمثلة  التالٌة: – س

 أكمل بالُمناِسب.«. بئَس .......... تصاحب الكسول »  -ٔ

 ماׄ      َمنׄ       أنׄ      الرجلׄ  

 أيُّ الجمل اآلتٌة تشتمل على أسلوب مدح؟  -ٕ

 نعَم الُخلق الصدق.ׄ   الصدق واألمانة أٌها التجارׄ      أجمل بالصدقׄ   ما أجمل الصدق!ׄ  

 حكم تأخٌر المخصوص بالمدح  فً المثال السابق"«. نعم الصدٌق من ٌدلك على الخٌر »   -ٖ

 كثٌرׄ       ممتنعׄ         جائزׄ   واجبׄ  

 أيُّ الجمل اآلتٌة تشتمل على أسلوب ذم؟  -ٗ

 من أقبح الصفات النفاق ׄ     النفاق فإنه ٌؤدي إلى النارׄ           بئس خلقا النفاق.ׄ         ما أقبح النفاق!ׄ  

 حكم تأخٌر المخصوص بالذم فً المثال السابق:  «. ٓال حبذا الحلٌف الكسول »    -٘ 

 كثٌرׄ             ممتنعׄ       جائزׄ   واجبׄ  

 أكمل بالفعل الُمناِسب.«. الصبر على الشدائد »   .............   -ٙ

 ال حبذا.ׄ   نعَم.ׄ   حبذا.ׄ   بئس.ׄ  

"..... المخصوص بالمح فً اآلٌة هو:  -7 اب  ُه أَوَّ َماَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ ٌْ  قال تعالى : "ََوَهْبَنا لَِداُووَد ُسلَ

 محذوفׄ   أوابׄ   العبدׄ   سلٌمانׄ  

 ؟«بئس خلقاًّ الجزع عند المصائب » فً جملة « بئس»ما صورة فاعل   -8

ف بـ ׄ    ضمٌر مستتر.ׄ                اسم موصول.ׄ         «.أل»مضاف إلى ما فٌه ׄ             «أل»معرَّ

كْ   -9 ٌَ ُ" قال تعالى :"َبِْئَسَما اْشَتَرْوا بِِه أَنفَُسُهْم أَن   المصدر المؤول )أن ٌكفروا( فً محل: .فُُروا بَِما أَنَزلَ َّللاَّ

 جزمׄ    جرׄ    نصبׄ   رفعׄ  

 نجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد نفحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات حبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا أال   -ٓٔ

  
 القِطَذذذذذذذذذذذذذذذذذازِ  ِغذذذذذذذذذذذذذذذذذبَّ  َزْوِضذذذذذذذذذذذذذذذذذ ِ  وَزيَّذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

 
 فاعل فعل المدح هنا:

 غبׄ   )اسم اإلشارة )ذا(ׄ   نجدׄ   نفحاتׄ  

 ؟«نعم ما ٌقوم به المسلم الصالة »فً جملة « نعم»ما صورة فاعل   -ٔٔ

ف بـ ׄ    «.أل»مضاف إلى ما فٌه ׄ                   اسم موصول.ׄ       ضمٌر مستتر.ׄ             «.أل»معرَّ

 حدد الجملة التً اشتملت على خطأ نحوي:  -ٕٔ

 واجباتهبئس الطالب المقصر فً ׄ     نعم من تصاحب الملتزمٌنׄ  

 نعمِت الخنساُء شاعرةُ النساءِ ׄ     بئس خلقاًّ التجّسس على اآلخرٌنׄ  
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 ؟«نعم عون المرء األصدقاء » فً جملة « نعمَ »ما صورة فاعل   -ٖٔ

ف بـ ׄ              اسم موصول.ׄ          ضمٌر مستتر.ׄ           «.أل»مضاف إلى ما فٌه ׄ    «.أل»معرَّ

 بئس الطالبة من ال تحترم معلمتها......حكم تأنٌث الفعل هنا:   -ٗٔ

 ممتعׄ       جائز ׄ    واجبׄ  

 أكمل بفاعل مناسب.«. نعَم.........  المتفانً فً عمله »  -٘ٔ

 هذا.ׄ     أن ٌعمل.ׄ                                العامل.ׄ    عاملُ.ׄ  

    أنهذذذذذذذذذذذذذا للاه  قضذذذذذذذذذذذذذى داز حبّذذذذذذذذذذذذذرا يذذذذذذذذذذذذذا   -ٙٔ

  
 يبلذذذذذذذذذذذذذى وال عذذذذذذذذذذذذذ    كذذذذذذذذذذذذذ  فيهذذذذذذذذذذذذذا يجذذذذذذذذذذذذذّدده  

 
 إعراب كلمة ) دار( فً البٌت السابق:

 الثانٌة والثالثةׄ   خبر لمبتدأ محذوفׄ     مبتدأ مؤخرمرفوع بالضمة ׄ   فاعل مرفوع بالضمةׄ  

 ؟«بئس ما تسعى إلٌه الشقاق » فً جملة « بئسَ »ما صورة فاعل   -7ٔ

ف بـ ׄ                   ضمٌر مستتر.ׄ         «.أل»مضاف إلى ما فٌه ׄ           اسم موصول.ׄ    «.أل»معرَّ

 ؟«بئس األصحاب األشرار الذٌن ٌقودونك إلى السرقة »فً جملة « بئسَ »ما صورة فاعل   -8ٔ

ف بـ ׄ    «.أل»مضاف إلى ما فٌه ׄ                اسم موصول.ׄ              ضمٌر مستتر.ׄ           «.أل»معرَّ

 لذذذذذذذذذذ ه  فنذذذذذذذذذذا َ  ال وذخذذذذذذذذذذس   كنذذذذذذذذذذ    العلذذذذذذذذذذ ه    -9ٔ

  
 صذذذذذذذذذذحبا صذذذذذذذذذذاحب   مذذذذذذذذذذا إذا القذذذذذذذذذذسينه  نِْعذذذذذذذذذذ َ  

 
 المخصوص بالمدح فً البٌت السابق:

 .محذوفׄ       ماׄ   ضمٌر مستترׄ   القرٌنׄ  

 قال رسول َّللّا صلى َّللا علٌه وسلم :" بئس العبد عبد عتا وطغى ".... جملة )طغى( فً محل:  -ٕٓ

 ال محل لها من اإلعرابׄ                 جرׄ                         نصبׄ   رفعׄ  

 ....المخصوص بالمدح هنا:"الصدٌق الوفً نعم األخ "  -ٕٔ

 محذوفׄ   األخׄ   الوفًׄ   الصدٌقׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3986للتدزيب اإللكتسوني والتأكد من اإلجابات اضغط على السابط  ) 

https://dardery.site/archives/3986

