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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  :القـــواعد 
  :الخبر مفرد ،جملة ، شبھ جملة 

  اللفظ الذي یكمل معنى المبتدأ وھو إما مفرد أو جملة أو شبھ جملةھو : الخبر
  : حكمھ اإلعرابي

  مع المبتدأ ، إن وأخواتھا ، ال النافیة للجنس:مرفوع - 1
،أفعال الشروع ، أفعال ) كاد وأخواتھا(كان وأخواتھا ، أفعال المقاربة :منصوب- 2

  .الرجاء ، ال العاملة عمل لیس
  :ولیس لھا محل من اإلعراب / من اإلعراب الجمل التي لھا محل 

  الجمل التي  لیس لھا محل من اإلعراب  الجمل التي لھا محل من اإلعراب
  :ھي التي تؤول بمفرد 

الواقعة خبر، مفعول بھ ، حال ، نعت ، 
مضاف الیھ ،جواب شرط جازم مقترن 

  بإذا الفجائیة ، التابعة لجملة معربة 

  :ھي التي ال تؤول بمفرد
االبتدائیة، االعتراضیة ، تفسیریة ، 

صلة الموصول ، جواب القسم ، جواب 
شرط غیر جازم ، جواب شرط غیر 
جازم مقترن بالفاء أو إذا الفجائیة ، 

  الجملة التابعة لجملة غیر معربة
  الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت : قاعدة
  ب آو في محل نصبمنصو: حكمھ اإلعرابي وصف نكرة منصوبة :الحال

  :أنواعھ 
  تطابق صاحب الحال :مفرد

واو الحال ،ضمیر ( یجب أن تشتمل على رابط مع صاحب الحال :فعلیة /جملة اسمیة 
  أمواجھ ھائجةتركت البحر : مثل ) متصل آو المنفصل ،واو والضمیر معا

بین ،مر القمرفوق األشجار شاھدت الطیور :مثل:ظرف /جارومجرور:شبھ جملة 
  السحاب
  :التمییز

  :اسم نكرة منصوبة جامد،یأتي بعد جملة تامة لیزیل الغموض وینقسم إلى قسمین 
: بیان عدد او وزن ،كیل ،مقیاس مثل ): تمییز ملحوظ(تمییز الذات او المفرد -1

  حریرااشتریت مترا 
  یبین إبھام نسبة بجملة ) :تمییز ملفوظ(تمییز النسبة او الھیئة-2
  علماعلي أكثر : یاتي بعد االسم التفضیل الذي لیس من جنس ماقبلھ *

  :البدل وعطف البیان 
  تابع مقصود بالحكم بال واسطة :البدل 

  : أنواعھ 
  أحمدحضر األستاذ : بدل الكل من الكل -1
  نصفھا أكلت التفاحة : بدل البعض من الكل -2
  أریجھاأعطیني الوردة : یكون البدل مما یشتمل علیھ المبدل منھ مثل:بدل اشتمال-3
  الرجلجاء ھذا : مثلبعد اسم اشارة یعرب بدل " الـ"كل اسم معرف ب- 
  إلى األمامالمجدأیھا : مثلیعرب بدل" أیتھا"و " أیھا "بعد "الـ"كل اسم معرف ب - 

  تابع جامد یشبھ النعت في توضیح متبوعھ :عطف بیان 
الثاني عطف بیان مثل: كان اسم بعد كنیة او اسما بعد لقب والعكس اذا -1

  عمرالفاروق / الفاروقعمر
شعراحفظت قصیدة أي : اسم جامد مفسر لمتبوعھ -2
  القادممثل  یا سعید : اذا كان التابع مفرد معرفة والمتبوع منادى -3

  :إعراب إْذ، إَِذا، إَِذْن، إًذا
  :عدة حاالت في اإلعراب ھي" إذْ "تأخذ :إعراب إذْ - 
سلّمُت : ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل نصب على الظرفیة، نحو-1

  .مررُت بھإذعلى صدیقي 
:ظاھرا أو مستترا، نحو) ذكر(أو في محل نصٍب مفعوال بھ، بشرط أن یقترن بالفعل -2

  )اآلیة(﴾..ُكنتُْم قَلیالً فََكثََّرُكمْ إِذْ ﴿َواْذُكُروا 
بینما نحن جلوس عند :نحو" بینا-بینما"وتُعرب حرفا فجائیا إذا سبقت بالظرف -3

  )الحدیث(...طلع علینا رجلإذْ رسول هللا
ظرفًا لما یستقبُل من الزمن مبني على السكون متضمن معنى " إَذا"تعرب :إعراب إَِذا- 

  )البیت...(الشعب یوما أراد الحیاةإِذا:الشرط، نحو
فاعال أو نائب فاعل أو اسما لألفعال الناقصة بحسب : یُعربُ " إَذا"االسم الواقع بعد * 

أنت، (أو للمخاطب ) نحن/ أنا (على ضمیر للمتكلم " إَذا"أّما إذا دخلت . الفعل الذي یلیھ
  .أنا لم أجتھْد خسرُت مستقبليإَذا: فإّن ھذا الضمیر یعرب توكیدا نحو...) أنتما

  إذا كانت عاملةحرف نصب وجزاِء وجواٍب واستقبال": إَِذنْ "تُعرُب - :إًِذاإعراب إَِذْن،
  .حرف توكید وتقویة": إًِذا"وتُعرُب - 

  :إعراب لَْو، لَْوال
الالم التي سبقت نجحت تُعرُب (اجتھدَت لنجحَت لوْ : حرف امتناع المتناع، نحو: لَوْ - 

  ).رابطةً لجواب الشرط
  ).مبتدأ:العلماءُ (لوال العلماُء لھلك العوام : نحوحرف امتناع لوجود، : لَْوال- 
  .ھما حرفا عرض وتحضیض ویعرف ذلك من سیاق الكالم": لْوال"َو " لوْ "- 

  
  )أدب عصر الضعف(:  المحور االول
نشط في العصر العباسي وازداد في " المتن المنظوم "اصطالحا :الشعر التعلیمي

  .عصر الممالیك وكان لعم النحو الحظ األوفر منھ
  تربوي تعلیمي لدى یستعمل في التوجیھ والتقریر: دفھ ــھ

  على خطاب الفرد فھو ارسخ و أقوى من خطاب الجماعة كل فرد یشعر بأھمیتھ:یعتمد 
  .أن یخلو من الصور البیانیة ألنھ یھتم بالمضمون ال بالشكل :یشترط فیھ

  )أدب عصر الضعف(: المحور الثاني
  كتابة نثر في قالب شعر غیر موزون :انشـاء المترسلین 

  االھتمام بالبیان ، اعتماد جمل قصیرة ، تكلف في الكتابة ، كثرة المحسنات: خصائصھ 
  عجر الكتاب عن تولید المعاني:الدافع الى كثرة المحسنات*

  )التجدید في الشعر العربي الحدیث (:المحور الثالث 
 مظاھر التجدید :

حنین إلى (أفكار شعریة متعددة –كثرت األسالیب ، مشاركة الشاعر آالم وأفراح أمتھ - 
  یسوده الحزن واألسى نتیجة حالة األمة –..) الوطن ، مناجاة 

 سھولة اللغة ، عدم التكلف والتعقید : مبادئھ :شعر المھجرین  
  :من الرابطة القلمیة التي تمثل التیار الرومنسي نجد بھ ( خصائصھ

  التأمل في الطبیعة والنفس والنظر إلى جانب إیماني: نزعة روحیة - 
  متابعة أحداث الوطن : نزعة قومیة - 
  نظرة للمجتمع من جانب إنساني : نزعة إنسانیة - 
  ....)الصحاري، البحار،( توظیف رموز الطبیعة : رمزیة نزعة - 

  : المحور الرابع 
  ھي أن تسود وحدة اإلحساس والعاطفة في النص:الوحدة العضویة 

حروف (ھي ترابط الفقرات وانسجامھا باستخدام قرائن لغویة :الوحدة الموضوعیة
  ..) عطف ، اسم اإلشارة 

  ) سیر وتراجم( و سیرة ذاتیة یتناول یومیات كاتب أ:أدب المذكرات 
  االلتزام األدبي:المحور الخامس 

  ھو أن یقف األدیب عند قضایا أمتھ : االلتزام في األدب
  ھو اقوي في الترسیخ من التاریخ للحس الوطني:األدب الملتزم 

  :خصائص الشعر الملتزم مضمونا وأسلوبا
  المزاوجة بین القصیدة الكالسیكیة والمعاصرة- 
  صور بیانیة ولوحات فنیة جمیلة - 
  التزام األدیب بقضایا وطنھ ولھا نفس الوحدة العضویة - 

  فلسطین والشعراء:المحور السادس 
  :من خصائص شعر القضیة الفلسطینیة *
التعبیر عن روح االنتماء –یسوده الحزن واألسى .. قوة النزعة الوطنیة والقومیة - 

  .تسوده قیم اجتماعیة وسیاسیة–یصور معاناة الشعب –للقضیة 
  الثورة الجزائریة:المحور السابع 

  :من خصائصھ :الشعر التحرري السیاسي
  اإللحاح على كلمات الحب والحرب –یتناول القضیة آمال في انتصارھا 

  التعبیر عما یختلج األحاسیس - 
  االفات االجتماعیة: المحور الثامن 

  :االجتماعیة طرق معالجة الشعراء لآلفات 
  اآلفة بعمق  تشخیص لبھا   وضع أنجع الحلول صتشخی- 
  المزاوجة بین بساطة اللغة وعمق الداللة المعنویة- 
  من اجل تقویة وحدة القصیدة حتى یسود نفس اإلحساس: تكرار بعض المفردات *
  األسلوب غیر المباشر أكثر تأثیرا في النفس من المباشر-

  :المحور التاسع 
  :أنماط النصوص من 

  : خصائص فن المقال 
تعتمد على مقدمة ، عرض ، خاتمة- 
الشرح بشكل مستفیض، عرض منھجي، أفكار متناسقة ومتسلسلة ، - 

اقتباسات وشواھد
اإلجمال ثم التفصیل .اعتماد التصنیف في شرح األفكار- 

  :التفسیري 
  التركیز على الموضوعیة - 
  اإلشكالیةأوتحدید الموضوع - 
  الشواھد والتمثیلإلىبإسنادشرح الفكرة - 
  )أن، إنما(التوكید أسالیباستخدام - 

  الكاتب بصدد التوجیھ -كثرة أفعال األمر  - ) :االیعازي(االمري 
  :لإلقناعیوظف :الحجاجي

  ..)أن(توظیف أدوات التوكید –لإلقناعحشد األدلة واألمثلة - 
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  :معنویة وأخرى لفظیّةوفیھ محّسنات : ِعلُم البَدیـع- ب
  :وھي كثیرة، منھا:المحّسنات المعنویّة.1
  :وھو الجمع بین الشَّيِء وضّده في الكالم، وھو نوعان:الطِّباق- أ
َوھُم أیقَاظاً ﴿َوتَحسبُھُم : ویكون باجتماع الّشيء وضّده، نحو: ِطباُق اإلیجاب- 

  ..یُمیُت،/كثیر، یُحیي/قلیل: ﴾، ونحوُرقُود
ویكون باجتماع كلمتین من ماّدٍة واحدٍة، لكّن أحدھما إیجابيٌّ : الّسلْبِطباُق - 

، نحو ال /یفعلُ : ، ونحومَن هللاِ﴾َال یَْستَْخفُونَ مَن النَّاِس وَ یَستَْخفُونَ ﴿: واآلخُر سلبيٌّ
  ..یفعُل،

على وھي أن یُؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر، ثُمَّ یُؤتى بما یُقابُل ذلك:الُمقَابَلةُ -جـ
نیا إذا اجتمعا : التّرتیب، نحو وأقبَح الُكفر واإلفالَس ** ما أحسَن الدِّین والدُّ

ُجلِ    بالرَّ
إذا 2معنىالّدین والّدنیا1معنىأحسنما "فالّشطر األّول ضمَّ معنیَْیِن متوافقین ھما 

یقابل واإلفالسالكفر 1یقابل المعنىأقبحو: "، والّشطر الثّاني جاء بما یُقابل ذلك"اجتمعا

  ".بالّرجلِ 2المعنى
  توكیدا لمعنى وتقویتھ:بالغتھ 

  :وھي كثیرةٌ أیضا، نذكر منھا:المحّسنات اللّفظیّة.2
  :وھو أن یتشابھَ اللّفظان في النُّطق ویختلفا في المعنى، وھو نوعان:الجناس- أ
نوع الحروف، : وھو ما اتفَق فیھ اللّفظان في أموٍر أربعة ھي: جناس تامٌّ - 

لدى یحیا** ما مات من كرِم الّزمان فإنَّھُ : نحو. وشكلھا، وعددھا، وترتیبھا
  أبو تمـامبن عبد هللا یحیى

. وھو ما اختلف فیھ اللّفظان في واحٍد من األموِر األربعِة الّسابقة: جناٌس غیُر تامّ - 
  :  ونح

  َعْنھ﴾یْنئَونَ عْنھ ویَْنھَونَ ﴿َوھُم :قال تعالى
وأفضلُھُ ما تََساوْت فِقَُرهُ، . وھو توافُُق الفاصلتیِن في الحرِف األخیر:السَّجع- ب

ویأتي في النّثر كما یأتي في الّشعر، وھناك من یسّمیھ إذا أتى في الّشعر 
  :وقول الّشاعر. تلفاً ، واعط ُممسكاً خلفاً اللّھّم اعط ُمنفقاً : قولھ: نحو. بالتّصریع
  خجلِ والبحر في ُشغلِ والبّر في ** وجلِ والّروُم في جذلِ فنحُن في 

وھو تضمیُن النّثر أو الّشعر شیئاً من القُرآن الكریم أو الحدیث :االقتباس-جـ
  :نحو. الّشریف مْن غیر داللٍة على أنّھ منھما، ویجوز أن یُغیَّر في األثر المقتبس

  ابن سناء الملك»باخٌع نفسي على آثارھم«أنا ** َرحلوا فلسُت ُمسائالً عن داِرھم - 
  قلّما یُرعى غریُب الوطنِ ** ال تَِعد النّاس في أوطانھم - 

  أبو جعفر األندلسي»خالِِق النّاَس بُخلٍُق حسن«**وإذا َما ِشئَت عیشاً بینھم 

  :وإنشاءٌ خبٌر : الكالُم قسمان:ِعْلُم المعـاني-جـ
ما یصحُّ أن یُقاَل لقائلھ أنّھُ صادٌق فیھ أو كاذب، فإن كان الكالُم مطابقا :فالخـبرُ - أ

ُر  للواقع كان قائلُھُ صادقاً، وإن كان غیر مطابٍق لھ كان قائلُھ كاذباً، فھو یقرِّ
كالفخر، والّشكوى، :(الحقائق، ولھ أغراٌض بالغیّةٌ تُفھُم من سیاِق الكالم

، واالستعطاف واالسترحام، والتّھویل، والحّث على الّسعي والجّد، واالستنكار
ر،   :وللخبر ثالثةُ أضُرٍب، ھي...). وإظھار التّحسُّ

وھو أن یكون الُمخاطُب خالَي الّذھن من الُحكم، ویكون الخبر : الخبُر االبتدائي* 
، والقسم،: ھنا خالیاً من أدوات التّوكید، وھي كثیرةٌ منھا ، وأنَّ والُم االبتداء، إنَّ

، ..ونونا التّوكید، وأحرف التّنبیھ، والحروف الّزائدة، وقْد، وأّما الّشرطیّة
  ).ُمحّمٌد صادقٌ :(نحو
وھو أن یكون الُمخاطُب مترّدداً في الحكم طلباً أن یصل إلى : الخبُر الطّلبيّ * 

إنَّ :(نحو. ھاالیقین في معرفتھ، وھنا یحُسُن توكیُدهُ بأدواِت التّوكید التّي ذكرنا
داً صادقٌ    ).ُمحمَّ

وھو أن یكون الُمخاطُب ُمنكراً للُحكم، وھنا یجُب أن یَُؤّكد : الخبُر اإلنكاريّ * 
ّ◌ٍد أو أكثر على حسِب إنكاره قّوةً وُضعفاً  داً :(نحو.الخبُر بِمؤكِّ أُقسُم أنَّ ُمحمَّ

  ).أو لصادقٌ /صادقٌ 
  :واإلنشاُء نوعان. أنَّھُ صادٌق أو كاذبٌ ما ال یصحُّ أن یُقَاَل لقائلھ :واإلنشـاءُ - ب
وھو ما یستدعي مطلوباً غیر حاصٍل وقت الطّلب، ویكون :اإلنشاُء الطّلبيّ * 

أَْحبِْب حبیبَك ھوناً ما:(، نحو..باألمر، والنّھي، واالستفھام، والتّمنّي، والنّداء
یكوَن حبیبَك عسى أنْ واْبِغْض بغیَضك ھوناً ماعسى أْن یكوَن بغیَضك یوماً ما، 

  .ھُنا جاء اإلنشاُء على صیغة األمر) یوماً ما
وھو ما ال یستدعي مطلوباً، ولھ صیٌغ كثیرةٌ، :اإلنشاُء غیُر الطّلبيّ * 
..). التّعّجب، والمدح، والّذّم، والقسُم، وأفعاُل الّرجاء، وكذلك صیُغ العقود،:(منھا
، واْبِغْض بغیَضك َضك یوماً ماعسى أْن یكوَن بغیأَْحبِْب حبیبَك ھوناً ما :(نحو

  .وھنا جاء على صیغة الّرجاء) عسى أْن یكوَن حبیبَك یوماً ماھوناً ما 

  )علم البیان والبدیع والمعاني:(البالغـة العـربیّة -
  .التشبیھ، واالستعارة، والكنایة: وینحصر في:ِعْلُم البَیَـان- أ

وھو بیان أنَّ شیئاً أو أشیاَء شاركت غیَرھا في صفة أو أكثر، بأداة :التشبیھ.1
؛ ویسّمیان المشبَّھُ والمشبَّھُ بھ: وللتشبیھ أربعة أركان ھي. ھي الكاف أو نحوھا

أو اسماً ..) الكاف، وكأنّ : نحو(؛ وقـد تكون حرفاً وأداة التّشبیھطرفي التشبیھ، 
، ..)یُشبِھُ، یُماثُل، یُحاكي، یُشابھُ،: نحو(أو فعًال ..) ِشْبھ، ِمْثل، ُمَماثل،: نحو(

  :والتّشبیھُ أنواع. ووجھُ الشبھ
یاءِ كأنّھُ محّمٌد : ، وھو ما ُذِكرْت فیھ األداة، نحوتشبیھٌ ُمرسلٌ -    .البدُر في الضِّ
ٌد،تشبیھٌ -    .عليٌّ بحٌر في الكرمِ : وھو ما ُحِذفْت منھ األداة، نحوُمؤكَّ
  .أنَت أسدٌ : ، وھو ما ُحِذف منھ وجھُ الّشبھ، نحوتشبیھٌ ُمجملٌ - 
لٌ -    .الّشجاعةأنت أسٌد في : ، وھو ما ُذِكَر فیھ وجھُ الّشبھ، نحوتشبیھٌ ُمفصَّ
أنَت شمٌس والنُّجوُم : مثل، وھو ما ُحِذَف منھ الحرُف ووجھُ الّشبھ،تشبیھٌ بلیغٌ - 

  .كواكبُ 
  : نحو. ، وھو الذي یكون فیھ وجھُ الّشبِھ صورةً منتزعةً من متعّددتشبیھٌ تمثیليٌّ - 

  الّسريُّ الّرفّاء3صحیفٍة زرقاءفي 2َغرقتْ ** 1نوُن لَُجْینٍ وكأنَّ الھالَل 
الّزرقاء، بِحاِل شبّھ الّشاعُر حاَل الھالل أبیَض لـمَّاعاً ُمقّوساً وھو في الّسماء

ٍة ) حرف النّون:أي(نوٍن  : أي(غارقٍة في صحیفٍة زرقاء ) وھو اللُّجین(من فضَّ
، 2، 1(، فوجھ الّشبھ ھنا ھو صورة منتزعة من تشبیھاٍت متعّددة )ورقٍة زرقاء

3(  
العلُم كالنُّور في : ، وھو تشبیھٌ عادي؛ عكُس التّمثیلي، نحوتشبیھٌ غیُر تمثیليٍّ - 

  .الھدایة
ُح فیھ للتّشابِھ بین المشبِّھ والمشبِّھ بھ عكس ما ھو تشبیھٌ ضمنيّ -  ، وھو تشبیھٌ یُلمَّ

  :معروٌف في ُصور التّشبیھ المعروفة، ویُْفھَُم ھذا من سیاق الكالم، نحو
  َما لُِجـرٍح بَِمیٍِّت إیالمُ ** َمْن یَھْن یسھُُل الھواُن علیھ 

َح الّشاعُر إلى أّن الذي اعت لُھُ وال یتألَُّم لھ، وھنا لـمَّ اَد الھوان یسھُل علیھ تحمُّ
  . كالمیِّت الذي ال یتألُّم إذا ُجِرَح، وھذا تلمیٌح بالتّشبیِھ في غیر صراحة

ھو اللّفظ المستعمل في غیر ما ُوِضع لھ لعالقٍة مع قرینٍة دالٍّة على :المجـاز.2
المعنى المجازي قد عدم إرادة المعنى األصلي، والعالقة بین المعنى الحقیقي و

  .تكون المشابھة وھي االستعارة، وإال فھو المجاز المرسل
  : ھي تشبیھٌ ُحذف أحد طرفیھ، وھي نوعان: االستعارة/أ

ح فیھا بلفظ المشبَّھ بھ دون المشبَّھ، نحو: استعارة تصریحیّة- 1   : وھي ما ُصرِّ
مَن الظُّلَُماِت إِلى النُّور﴾﴿ِكتَاٌب أنَزْلنَاهُ إِلَْیَك لتُخِرَج النَّاسَ :قولھ تعالى

ھنا ُشبِّھ الّضالل بالظُّلمات ثُمَّ ُحِذف المشبَّھُ وبقي المشبّھ بھ، وُشبِّھت الھدایةُ 
  .بالنُّور ثُمَّ ُحِذفت وبقي المشبّھ بھ

  وھي ما حِذَف فیھا الُمشبَّھ بھ وُرِمَز لھ بشيٍء من لوازِمھ، : استعارة مكنیّة- 2
أُْس َشْیباً ﴿َربِّ :قولھ تعالى   ﴾..إِنِّي َوھََن الَعْظُم منِّي واْشتََعَل الرَّ

أُس بالوقود ثُمَّ ُحِذف المشبَّھُ بھ وُرمز لھ بشيٍء من لوازمھ وھو  ُشبِّھ الرَّ
  ".اْشتََعلَ "
وھو كلمة استعملت في غیر معناھا األصلي لعالقة غیر :المجاز الُمرسل/ب

المعنى األصلي، ومن عالقات المجاِز المشابھِة مع قرینٍة مانعٍة من إرادة
  :المرَسل ما یلي

  .سبٌب فیھ) المطر(، أي النّبات ألّن الغیَث )رعِت الماشیةُ الغیثَ :(الّسببیّة، نحو- 
َن السَِّماِء ِرْزقاً ﴿:الُمسبّبیّة، نحو-  ُل لَُكم مِّ   .﴾ أي مطراً یُسبُّب الّرزقَ َویُنزِّ
أي تذّوقُت ثمرةً منھا، فال یُعقَُل أنّھ أكلھا ) الموسمِ أكلُْت فاكھةَ :(الُكلِّیَّة، نحو- 

  .ُكلَّھا
أي جواسیَسھ، وألّن كّل عیٍن ُجْزٌء من ) نَشَر الحاكُم عیُونَھُ :(الُجزئیّة، نحو- 

  .جاسوسھا
  .أي النَّبيَّ صلّى هللا علیھ وسلّم﴿أَْم یَْحُسدوَن النّاَس﴾:الُعموم، نحو- 
  .قریش، ربیعة: لى القبیلة، نحوالُخصوص، كإطالق اسم الّشخص ع- 
  .﴿فَْلیَْدُع نَاِدیَھُ﴾ أي أھل نادیھ:الَمَحلّیّةُ أو المكانیّة، نحو- 
﴿فَفي َرْحَمِة هللاِ ھُْم فیھَا َخالُِدون﴾الُمراُد بالّرحمِة الجنّة التّي تحلُّ :الَحالیّة،نحو- 

حمةُ فیھا   .الرَّ
  .أَْمَوالَھُم﴾ أي الّذین كانوا یتامى﴿َوءاتُوا الیَتَاَمى: اْعتِبَاُر ما كان ، نحو- 
أي حبًّا یُؤوُل أمُره إلى ) طَحْنُت ُخْبزاً :(، نحو)أْي ُمستَقبالً (اْعتِبَاُر ما یكوُن - 

  .الُخبزِ 
الكنایةُ لفظٌ أُْطلَِق َوأُِریَد بِِھ الِزُم معناه مع َجواِز إِرادِة ذلك المعنى، : الكنـایة

وھي كنایة عن طوِل ).  أي ما بین أُُذنھا وكتِفِھا(ْرِط فُالنةٌ بعیدةُ َمْھَوى القِ : نحو
  .رقبتِھا

  .وھما كنایتان عِن البالَدةِ .  فُالٌن عریُض الوسادة، أو عریُض القفا
  تجسید المعنى وتشخیصھ في صورة محسوسة:  بالغة البیان
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