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 نواع اإلنشاء غٌر الطلبً تدرٌبات على أ
 ٌشتمل على األنواع التالٌة: الطلبً اإلنشاء غٌر - تذكر: 

 الترجً  –القسم  –الذم  –المدح  –التعجب  
 

  س: حدد نوع اإلنشاء غٌر الطلبً فٌما ٌلً:

يـــــــــــــة فـ ــــــــــــــّد مـــــــــــــا   -1  وال فـــــــــــــــــــسـض جــّمـــــــــــــــــــوّت وال بـعــيـــــــــــــــــــّس     لـعَـْمـــــــــــــّسَي مـــــــــــــا الـسش 
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

 أال حبـــــــــــــــــــــــرا   ـــــــــــــــــــــــد وأز  ب ـــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــد -2
  

 وهندددددددددد نتدددددددددا مددددددددد   و  ددددددددد    نددددددددد   و   عدددددددددد  
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ــــــــبس والح ــــــــدبيس  -3 لــــــــ    مــــــــا أبمــــــــي ال    وأطيـــــــــــ  الدّـــــــــــس بعـــــــــــد الكـــــــــــد  والح عـــــــــــ     فــــــــي ال  
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

 ولكــــــــــــــــــ  الح ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــعيد     لعمـــــــــــــسي مـــــــــــــا العـــــــــــــعاد  بمـــــــــــــع مــــــــــــــا   -4
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ــــــــــــد     -5 ــــــــــــي  جع ــــــــــــّس األ ــــــــــــ ا   ح ــــــــــــا أ ح  ولكـــــــــــــــــ    فـــــــــــــــــي ال ا بـــــــــــــــــات قليـــــــــــــــــيّ     فم
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ـــــــــــ  ببـــــــــــي  -6 ـــــــــــي السيـــــــــــا  م ـــــــــــا حبـــــــــــرا بب ــــــــــــرا ظــــــــــــا   السيــــــــــــا  مــــــــــــ   انــــــــــــا     ي  وحب
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ــــــــــــــــــس    -7 ـــــــــــا   ـــــــــــبوزّ     وهللا مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا  الّــــــــــــــــــ اد ل ي ـــــــــــ   ـــــــــــبس الصم ـــــــــــي عل  وإن
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ــــــــــــــــــ ّ   -8 ــــــــــــــــــوـد عواّقب ــــــــــــــــــ  م م ــــــــــــــــــي عحب ـــــــــــــــي  وزبمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ    لع ث األبعـــــــــــــــاّ  بالعل َّ  
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ـــــــــــــ   -9 ـــــــــــــو  فعل  ـــــــــــــصي  ال  ـــــــــــــو  ي ـــــــــــــس  ب  ــــــــو  والعمــــــــي    أ  ــــــــي  ال  ــــــــبل الللــــــــ  ب ــــــــا أق  م
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

 مــــــ  بعـــــــد مــــــا  ـــــــاَ  لــــــي مـــــــ  ندمـــــــ   ّدَززا     نعــــــــــــــــَ  الحصــــــــــــــــاز  إذ أ ديحــــــــــــــــ ّ َ ــــــــــــــــَدفا    -11
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

َّــــــــــرا األحيــــــــــاّ  مــــــــــا دمــــــــــث  فــــــــــي      -11 ــــــــــس    فيــــــــــا حب ــــــــــوات إ   ــــــــــم  ال ب ــــــــــرا األم ــــــــــا حب  وي
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ـــــــــــ     أ ـــــــــــس  بعـــــــــــيّ  مـــــــــــ   ـــــــــــموت زابـــــــــــي  -12 ـــــــــــ  ف ـــــــــــيل زا  ـــــــــــات وم ـــــــــــي ال ا ب  ف
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  
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ـــــــــــي    -13 ـــــــــــّسَي َمـــــــــــا ب اْلعَْ     يّكحََعـــــــــــّ  ال  ـــــــــــ لعْم

 وال باْ ح عـــــــــــــا  المـــــــــــــا   يّكحَعـــــــــــــّ  العَْ ـــــــــــــيّ  
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ــــــــة    -14 ــــــــا  مــــــــ  ل  ــــــــ   مــــــــا ن ح ــــــــي الّ  ـــــــــيال    لعــــــــي ف ـــــــــي اإلنعـــــــــا   مـــــــــا اغح ـــــــــسم  ف  لكـــــــــي ّن
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ــــــــــ  م ــــــــــ    -15 ــــــــــد  حياج ــــــــــيط م ــــــــــ  الصل  يصلـــــــــــــــو  مـــــــــــــــو  الـــــــــــــــ ّط والوبـــــــــــــــدا      نع
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــل  ي بعـــــــــــــــو       بـــــــــــــــاط الصمـــــــــــــــا  شمان ـــــــــــــــا ذ   الكـــــــــــــــسا  -16 ـــــــــــــــا  أل   الل 
 

 قسم□                        ترجي□         ذم□                                 تعجب□  

 ٌا حبذا المال أصون به عرضً وأتقرب به إلى ربً " "ال عبد الرحمن بن عوف :ق -71  

 سمق□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

ـــــــــ  ال ـــــــــبا  -18 ـــــــــي شم ـــــــــسي  ف ـــــــــبل الحّ ـــــــــا أق  فكيـــــــــــ  بـــــــــــ  والـــــــــــسأض لل ـــــــــــي   ـــــــــــامي     م
 

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

تعالى، -  والذي نفسً بٌده لو لم تذنبوا لذهب هللا بكم، وجاء بقوم ٌذنبون، فٌستغفرون هللا ":ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -71   

 رواه مسلم." فٌغفر لهم

 قسم□                        ترجي□         مدح□                                 تعجب□  

 "ِبْئَس االْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإلٌَمانِ قال تعالى: " -02

  قسم□                        ترجي□         ذم□                                 تعجب□  
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