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 ٌنقسم األسلوب إلى خبري و إنشائً
  أوال : األسلوب الخبري-    

هو قول ٌراد به إفادة القارئ أو السامع    مضمونه ،  وٌحتمل هذا الخبر أمرٌن : الصدق أو الكذب ؛ فٌكون صادقا إذا 
 طابق الواقع و ٌكون كاذبا إذا خالفه،  مثال :  األرض تدور حول نفسها.

    سلوب اإلنشائً:ثانٌا:األ 

 هو أسلوب ال ٌنقل خبرا ، ولذا فهو ال ٌحتمل الصدق أوالكذب،  وٌنقسم إلى :  
 التحضٌض -العرض  –التمنً -النداء  –االستفهام  –النهً  –: األمر  الطلبً اإلنشاء - 1    

 الترجً  –التعجب  -  الذم -المدح  –:القسم اإلنشاء غٌر الطلبً  - 2   
 

 ( https://dardery.site  لكحشونٍ صوسوا مىقع أحمذ دسدَشٌ للحذسَبات اإللكحشونُة  للحذسَب اإل) 
 

 تدرٌبات على األسلوب الخبري واإلنشائً
 س: مٌز بٌن الخبر واإلنشاء  فٌما ٌلً:

 

ٍ       وإرا أجَْحكككككككككككككككَن َمكككككككككككككككَزم حٍ مككككككككككككككك  نكككككككككككككككاق  -1 ٍَ الَأكككككككككككككهاَد   لكككككككككككككٍ بككككككككككككك ن  اِمككككككككككككك  َفْهككككككككككككك
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 وبُ ككككككككككككككككً وبككككككككككككككككُ  العككككككككككككككككالمُ   ككككككككككككككككشا      فلُككككككككككككث الككككككككككككزي بُ ككككككككككككً وبُ ككككككككككككن عككككككككككككامش -2
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

َِ ال  ككككككككىطِ  فكككككككك ْ  جَِ ككككككككذْ  -3 َ  را ِعَ كككككككككككككككككككككككككة  فـلِـِعكككككككككككككككككككككككككـَلة    ََْظـ    والظْلككككككككَ مكككككككك  ِفككككككككَُ  لِكككككككككككككككككككككككككـ
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 َأفككككككك ل علكككككككً الكككككككشأطِ   ج ْأككككككك ِل علكككككككً ال بككككككك ِ     َككككككككككككا نككككككككككككامَ ال بكككككككككككك َ العككككككككككككالٍ لَُْكلَِمكككككككككككك  -4
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

َ  وأ ككككككككككككى ال هالككككككككككككة فككككككككككككٍ ا    رو العقككككككككككك  َأكككككككككككقً فكككككككككككٍ ال عكككككككككككَُ بعقلِككككككككككك ِ  -5  لأككككككككككككقاو  َكككككككككككك ع
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

َِ       َخكككككككككككككككككذع  ن مككككككككككككككككك  عكككككككككككككككككذو  دمعكككككككككككككككككة   -6  واسحككككككككككككَ فككككككككككككبابن مكككككككككككك  عككككككككككككذو  ج ككككككككككككشَح
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

َ      ومككككككككككككك  العكككككككككككككذاو  مكككككككككككككا َ الكككككككككككككن ن ع ككككككككككككك    -7  ومكككككككككككك  ال ككككككككككككذاقة مككككككككككككا َ ككككككككككككش وَكككككككككككك ل
 

  أسلوب إنشائي □                          سلوب خبري أ□  

 إ    كككككككككككككث تاهلكككككككككككككة بمكككككككككككككا لكككككككككككككَ جعلمكككككككككككككٍ     هككككككككككالي عكككككككككك لث الخُكككككككككك  َككككككككككا اب ككككككككككة مالككككككككككن -8
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 وَكككككككككككككككككككككككككك بً    إ  مككككككككككككككككككككككككككا َأككككككككككككككككككككككككككا       َشَككككككككككككككككذ المكككككككككككككككككش   أ  َ ع ككككككككككككككككً م  كككككككككككككككككا  -9
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  
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 وأ  مـــككككككككككككككككـا َخ ككككككككككككككككً علُكككككككككككككككك  َ ُككككككككككككككككـب     والتحسبببببببببببببببببببن   ٌ فببببببببببببببببببل ساع   بببببببببببببببببب ة -11
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

  والككككككككككككشمَ والقشمككككككككككككاط والقلككككككككككككَوالغككككككككككككُ      اللُككككككككككككك  والخُككككككككككككك  والبُكككككككككككككذا  جعشف كككككككككككككٍ -11
 

  ب إنشائي أسلو□                          أسلوب خبري □  

 فمككككككككككككككككك  الع كككككككككككككككككض أ  جعكككككككككككككككككُ  تبانكككككككككككككككككا     و إرا لككككككككككككَ َككككككككككككك  مكككككككككككك  المككككككككككككىت بككككككككككككذ -12
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 إنمككككككككككككككككككا الككككككككككككككككككذنُا فحانككككككككككككككككككة البأككككككككككككككككككش        فككككككككككككككككككككال ج  شالككككككككككككككككككككذنُاعلً األ ككككككككككككككككككككشي -13
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 بككككككككككككك  أنكككككككككككككث غالُكككككككككككككة علكككككككككككككً الكغكككككككككككككال      لبببببببببببببرحمن لسبببببببببببببت رخٌصبببببببببببببةٌاسبببببببببببببلعة ا -14
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 و إ  أنكككككككككككككككث أ شمكككككككككككككككث الل كككككككككككككككَُ جمكككككككككككككككشدا     إرا أنككككككككككككككث أ شمككككككككككككككث الكككككككككككككككشََ ملكحكككككككككككككك  -15
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 ج ككككككككككشٌ الشَككككككككككا  بمككككككككككا   جأككككككككككحهٍ الغكككككككككك       مكككككككككا  ككككككككك  مكككككككككا َحم كككككككككً المكككككككككش  َذس ككككككككك  -16
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

كككككككككـ  ََغكككككككككـه ِ  الهَكككككككككـىا   َعَلُكككككككككـ ِ  -17 كككككككككككككككككـث  إَِـكككككككككككككككككـال       َمـكككككككككـ  ََهـ   مــكككككككككككككككككـا ل ِ ــكككككككككككككككككـْش   بَِمُـ 
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 إرا لككككككككككككَ َككككككككككككك  فككككككككككككٍ فعلكككككككككككك  و الخال ككككككككككككلِ     فكككككٍ وتككككك ِ ال حكككككً فكككككشفا  لككككك و مكككككا ال غككككك    -18
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

جِكككككككككككككـ ِ  -19 ْغككككككككككككك   بِضي وف  َدفُ ككككككككككككا  َتككككككككككككْىَد   الَكَ ككككككككككككِ        َ ْعِ كككككككككككككبَ ي َمِ كككككككككككككُما  ح   وهكككككككككككك  جَككككككككككككش 
 

  ئي أسلوب إنشا□                          أسلوب خبري □  

 إرا اعككككككككككككككحىت ع ككككككككككككككذ  األنككككككككككككككىاس والظلككككككككككككككَ     ومكككككككككككا انح كككككككككككا  أ كككككككككككٍ الكككككككككككذنُا ب كككككككككككا ش  -21
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

وا مككككككككك  العكككككككككُ ِ فاألعمكككككككككاس فكككككككككـا حة   -21 كككككككككز   والكككككككككككككذهش م ْ َ كككككككككككككشِ   والعكككككككككككككُ   مْ َقكككككككككككككشِ         
 

  إنشائي  أسلوب□                          أسلوب خبري □  

 عُُككككككككككككث عكككككككككككك  ال ككككككككككككىا  ومككككككككككككا عُُككككككككككككث     عكككككككككككككث عكككككككككككك  الغكككككككككككك ُ  فظكككككككككككك  أنككككككككككككٍ -22
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 والكلككككككككككككككب َخأككككككككككككككً لعمككككككككككككككشٌ وهىنبككككككككككككككا      أمكككككككا جكككككككشي األعكككككككذ جخأكككككككً وهكككككككٍ  كككككككامحة -23
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 فكككككككككككككككككك  ش  أ  أ ككككككككككككككككككى  لكككككككككككككككككك  م ُبككككككككككككككككككا     ٌخبببببببببببببببباطبنً السببببببببببببببببفٌه بكببببببببببببببببل قببببببببببببببببب  -24
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

َككككككككككـة فـقككككككككككـذ  مككككككككككا  -25 َز مككككككككككا الـشص   و  فكككككككككككككككككككـشط  جــم كككككككككككككككككككـىت  و  بـعــُكككككككككككككككككككـش      لـعَـْمككككككككككـش 
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 وه كككككككككذ أجكككككككككً مككككككككك  دونهكككككككككا ال ككككككككك ٌ والبعكككككككككذ     ا ه ككككككككككككككذ وأس  بهككككككككككككككا ه ككككككككككككككذأ  حبككككككككككككككز -26
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  
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 وَ  كككككككككككككككككك  بع كككككككككككككككككك ا بع ككككككككككككككككككا عُانككككككككككككككككككا     ولكككككككككككُظ الكككككككككككز ب َ  ككككككككككك  ل كككككككككككَ بعككككككككككك  -27
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 عككككككككككككككككاس  علُككككككككككككككككن إرا فعلككككككككككككككككث عظككككككككككككككككَُ         ج كككككككككككك  عكككككككككككك   لككككككككككككل  وجكككككككككككك جٍ م لكككككككككككك  -28
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 فككككككككككككك را انحهكككككككككككككث ع ككككككككككككك  ف نكككككككككككككث حككككككككككككككَُ     ابكككككككككككذأ ب  غكككككككككككن وانههكككككككككككا عككككككككككك  غُهكككككككككككا -29
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 الككككككككككككككككككال  ول كككككككككككككككككَ ال ككككككككككككككككك   ج  لككككككككككككككككك      جمككككككككككىت األعككككككككككذ فككككككككككٍ ال ابككككككككككات تىعككككككككككا -31
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 وت ب ككككككككككككككٍ ال  ككككككككككككككُ ة فككككككككككككككٍ ال ماعكككككككككككككككة     جعمككككككككككككككذنٍ ب  كككككككككككككك ن فككككككككككككككٍ ان ككككككككككككككشادٌ -31
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 وأس    واعككككككككككككككككككككككككككككككككككعة ف ككككككككككككككككككككككككككككككككككاها     ع بككككككككككككككككث لمكككككككككككككككك  َقككككككككككككككككَُ بككككككككككككككككذاس ر  -32
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

  ككككككككككككك  تمكككككككككككككُال جكككككككككككككش الىتكككككككككككككىد تمكككككككككككككُال     أَهكككككككككككككككا المأكككككككككككككككحكٍ و مكككككككككككككككا بكككككككككككككككن دا  -33
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 و احككككككككككككككزس  ــككككككككككككككـذَقن ألــككككككككككككككـ  مــــككككككككككككككـش      احكككككككككككككككككككككككككزس عـكككككككككككككككككككككككككـذوز مــكككككككككككككككككككككككككـش  -34
 

  لوب إنشائي أس□                          أسلوب خبري □  

 مككككككككك  البعكككككككككذ  مكككككككككا بُ كككككككككً وبكككككككككُ  الم كككككككككا ب     فُالُككككككككككككث مككككككككككككا بُ ككككككككككككً وبككككككككككككُ  أحبحككككككككككككً    -35
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 فلكككككككككككككككُظ َمكككككككككككككككىت فكككككككككككككككٍ أس  عكككككككككككككككىاها     ومببببببببببببببببن كانببببببببببببببببت منٌتببببببببببببببببه ببببببببببببببببب رض -36
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 فكككككككككككككككككك  بش  بمككككككككككككككككككا فعكككككككككككككككككك  المأككككككككككككككككككُب     لُكككككككككككككككث الأكككككككككككككككبا  َعكككككككككككككككىد َىمكككككككككككككككا  أ   -37
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

َ      إرا   كككككككككككككَث   جكككككككككككككذسٌ فحلكككككككككككككن م كككككككككككككُبة   -38  وإ    ككككككككككككككَث جككككككككككككككذسٌ فالم ككككككككككككككُبة  أعظكككككككككككككك
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 لككككككككك  جبلكككككككككل الم كككككككككذ ححكككككككككً جلعكككككككككل ال كككككككككبش     نككككككككككث   لكككككككككك   ج غككككككككككب  الم ككككككككككذ جمككككككككككشا أ -39
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 ف َغككككككككككككككش مككككككككككككككا َمككككككككككككككش بكككككككككككككك  الىحككككككككككككككى       إرا اعحكككككككككككككاد ال حكككككككككككككً  كككككككككككككى  الم اَكككككككككككككا -41
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

لكككككككب  -41 كككككككبش والح كككككككذبُش فكككككككٍ ال    وأمُككككككككككككب الظ ككككككككككككش بعككككككككككككذ الكككككككككككككذ  والح عككككككككككككب      مكككككككا أتمككككككك  ال  
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

ككككككككككَ ا -42 ككككككككككُىِ  ن  ىع  كككككككككككُ ى  جَغكككككككككككُ       جِغككككككككككُ   علككككككككككً حككككككككككذ  الغ    َوَلكككككككككككَُْظ علكككككككككككً َغُْكككككككككككش الغ 
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 جشمكككككككٍ عكككككككىي العكككككككالٍ مككككككك  الأككككككك شِ  فلكككككككُظ    إ  الشَككككككككككككككككا  إرا افككككككككككككككككحذْت عىا كككككككككككككككك ها -43
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  
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ٌِن {، قال -44 َتَفقَُّهوا فًِ الدِّ ٌَ ْنُهْم َطاِئَفٌة لِّ  تعالى : } َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

ككككككككككككككككها إ  -45  ع ككككككككككككذ الحقلككككككككككككبِ فككككككككككككٍ أنُابهككككككككككككا الع ككككككككككككب      األفككككككككككككككككاعٍ وإ   نككككككككككككككككْث مالمغ 
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

كككككككككككَ فلكككككككككككُظ المكككككككككككش  َىلكككككككككككذ عالمكككككككككككا -46  ولككككككككككُظ أ ككككككككككى علككككككككككَ  مكككككككككك  هككككككككككى تاهكككككككككك      جعل 
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 ولكككككككككككككككككككك  الحقكككككككككككككككككككٍ هكككككككككككككككككككى الغكككككككككككككككككككعُذ     اد  تمكككككككككككع مكككككككككككا لعمكككككككككككشز مكككككككككككا الغكككككككككككع -47
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 ودهككككككككككككككشا جككككككككككككككىلً َككككككككككككككا ب ككككككككككككككُ  َعككككككككككككككىد     ا  لُككككككككككككككككث أَككككككككككككككككا  ال كككككككككككككككك ا  تذَككككككككككككككككذ   -48
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

  ُ ة   ج كككككككككككككشٌ علكككككككككككككً الُكككككككككككككبظِ إ  الغككككككككككككك    جشتكككككككككىا ال  كككككككككاَ  ولكككككككككَ جغكككككككككلن مغكككككككككالكها -49
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 وجعلكككككككككككككككككككَ أن كككككككككككككككككككٍ نعكككككككككككككككككككَ ال كككككككككككككككككككذَل      عكككككككككككككككككككحز شنٍ إرا تشبكككككككككككككككككككث غُككككككككككككككككككككشٌ -51
 

  أسلوب إنشائي □                          أسلوب خبري □  

 ( https://dardery.site  ونُة  للحذسَب اإللكحشونٍ صوسوا مىقع أحمذ دسدَشٌ للحذسَبات اإللكحش)  
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