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 متَيد
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املبحح األول
 اظ املفسدةالتيبيُ باأللف

التيبيُ بالوصف :أوال 
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التيبيُ باألصل : ثاىيا
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 : ( غيء التيبيُ بكلنة ) : ثالجا

 : ( قد التيبيُ بـ ): زابًعا 

 اإلغازة :بالتيبيُ  : خامًطا
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 : لالتيبيُ بـ لع : ضادًضا
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 :حبسوف العطف  التيبيُ:  عاغًسا
 الواو :

 :(  ثه )

 : ( يا التيبيُ بـ ) :احلادي عػس
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 اساااني قب  غااا  نااا  ة سااا              ال يااا أ
 

   اجااااآن ورو غاااا  ا  ياااا   اااا    اااا   
 

  ااااكاه   اااا            ه واألالع اااال ال اااا  يااااا
 

   والصاااا لى مس اااان جعاااا ن ااااا  جاااا 
 

 ا        تكساااا   ب ساااا   ماااا ت ااااا    اياااا
 

 و  ااااااى الياااااا   أعااااااي  ال ذ اع الإ 
 

  غاااجا جغااا  الريااا ن اااا  جغااا          ايااا
 

 ق اجا ساااا    الرياااا ن ااااا   اااا  او غاااا  
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 اىياملبحح الج
 التيبيُ باجلنل

 : االعرتاضية ةاجلنل :أوال 

                                                           

 

(
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 التيبيُ باجلنلة االضتئيافية : : ثاىيا

 : التيبيُ باجلنلة احلالية: ثالجا
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 املبحح الجالح
 البالغية التيبيُ باألضاليب

  :بـالتكسازاإلطياب :  أوال

      َ ّرماااااا  ااااااارةم م ال  ع ااااااال  ا ّ ااااااب 
 

  َة َ اااارةب  واح اااا   مساااا    ياااا       َلن  َحاااا
 

 : ( اإلغازة تكساز) -
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 ( التيبيُ : ٍاء )تكساز -

 تكساز حسف اجلس:
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 : (غبُ اجلنلة تكساز) -

 : ( الفعل )ز تكسا –
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أضلوب األمستكساز  -
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 : بـالتعليلاإلطياب  : ثاىيا

 : العاو ركس اخلاص بعداإلطياب  ب : ثالجا
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 التكديه والتأخري: : زابًعا 

 تكديه اخلرب: -1
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 : املعنول على العاملتكديه  - 2
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 : املفعول الجاىي على األول تكديه - 3

 : أخسىتكديه صفة على  - 4
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 التخصيص :التيبيُ بالتعسيف أو  : امًطاخ
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 : لالتيبيُ بركس املفعو : ضادضا

 : تفطيل التيكري على التعسيف : ابًعاض
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  : التيبيُ باملكابلة : ثامًيا
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 : بالتػليب التيبيُ : تاضعا
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 التيبيُ حبرف املطاف وإقامة املطاف إليُ مكامُ : : عػس الجالح

 : التيبيُ بااللتفات : السابع عػس

"

 أت سااااااان إذا تكيمس ااااااا  سااااااا ي ب 
 

    معااااااكي مقاااااا ال ساااااانن الغقاااااا ه 
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 أال تاااااراال   اااااغه  مس ااااان  اااااعر    
 

   (1)إذا م ااا  ل إاااَ إا الغقااا ه  ااا مس  لاااه 
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 : ً اخلطاب إىل الػيبةم -

                                                           

 

 

 



 جابس على الطيد ضليهد/                                                                                                         معاٍس التيبيُ فى ضوز احلواميه
 دزاضة لػوية

  



                                                           

 



 جابس على الطيد ضليهد/                                                                                                         معاٍس التيبيُ فى ضوز احلواميه
 دزاضة لػوية

  

 : ً الػيبة إىل اخلطابم -
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 : ً الػيبة إىل التكلهم -
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 املبحح  السابع
التيبيُ باألضاليب اليحوية

 : أضلوب االضتفَاو :أوال 

 ( :ٍل)التيبيُ بـ  -



                                                           

 

 



 جابس على الطيد ضليهد/                                                                                                         معاٍس التيبيُ فى ضوز احلواميه
 دزاضة لػوية

  

 : ( ما التيبيُ بـ ) -
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 : ( َمً التيبيُ بـ ) -

 : ( ٍنصة االضتفَاو التيبيُ بـ ) -
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 : التيبيُ بأضلوب الكطه : ثاىيا
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 املبحح اخلامظ
 العدولالتيبيُ ب

 : العدول يف األفعالالتيبيُ ب: أوال 

 : اْلَناِضيطازع إىل اْلن العدول عً -
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 : العدول عً املاضي إىل املطازع -
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 : العدول يف األمساءالتيبيُ ب: ثاىيا 

 : العدول عً اضه إىل اضه -
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 : العدول عً االضه الصسيح إىل املوصول -

  : الصسيحدول عً املطنس إىل الع –
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 : العدول عً الطنري إىل املوصول -

 : اإلغازة اضه إىل الطنري عً العدول -
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 : ل إىل مجلُوالعدول عً اضه موص -

 : العدول يف الصيؼالتيبيُ ب : ثالجا 
 : العدول عً املصدز إىل صيػة مبالػة -
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 :اجلنع  صيػة املفسد إىلصيػة العدول عً  -
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 : املفسدصيػة  اجلنع إىلصيػة العدول عً  -
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 : املفسدصيػة املجين إىل  صيػة العدول عً -

 : الكلةمجع صيػة إىل مجع الكجسة صيػة العدول عً  -

 : الوصفصيػة العله إىل ػة صي العدول عً 

 
 

 العدول يف احلسوف :التيبيُ ب:  زابعا
 العدول عً حسف عطف إىل حسف عطف آخس: -
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 : إىل االضتفَاو اليفي عً حسف العدول -
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 : التيبيُ بالعدول يف اجلنل : خامطا
 : العدول عً اجلنلة الفعلية إىل اجلنلة االمسية -

 : إىل جواب آخس عً اجلواب العدول:  ضابعا
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اخلامتة
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 املساجعاملصادز و فَسع
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 فَسع املوضوعات
 الصفحة الموضوع

 


