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 ًٌنقسم إلى :   تذكر: األسلوب اإلنشائ  ، 

 التحضٌض -العرض  –التمنً  –النداء  –االستفهام  –النهً  –: األمر  الطلبً اإلنشاء - 1    

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

 تدرٌبات على اإلنشائً الطلبً وغٌر الطلبً
 

 فٌما ٌلً: غٌر الطلبً ءالطلبً و اإلنشا ءاإلنشاس: مٌز بٌن 

 

 َثٕىىىىىىىىىىىىىىىىىّ َثىىىىىىىىىىىىىىىىٕه العىىىىىىىىىىىىىىىىبلمٕه  ىىىىىىىىىىىىىىىىشاة     فلٌتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتذ  بٌنتتتتتتتتتتتتى وبٌنتتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتتامر -1
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

ل م ىىىىىىىىىىىىً -2 ىىىىىى  ا علىىىىىىّ ال جىىىىىى   أ      ٔىىىىىىىىىىىىب وىىىىىىىىىىىىبمَ ال جىىىىىىىىىىىى   العىىىىىىىىىىىىبلٓ لٕ ك   شىىىىىى ا علىىىىىىّ الىىىىىىشأط  ل ر   
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

َ  دمعىىىىىىىىىىىىىىىىىخ   -3 د      ل ٔخىىىىىىىىىىىىىىىىىذعى   مىىىىىىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىىىىىىذ  َاسحىىىىىىىىىىىىد شىىىىىىىىىىىىجبث  مىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىذَ  ر ىىىىىىىىىىىىشح 
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 لىىىىىىىىىىىىىخ ثمىىىىىىىىىىىىىب لىىىىىىىىىىىىىد رعلمىىىىىىىىىىىىىٓ إن كىىىىىىىىىىىىىىذ  بٌ    ٌىىىىىىىىىىالي عىىىىىىىىىىللذ الخٕىىىىىىىىىى  ٔىىىىىىىىىىب اثىىىىىىىىىىىخ مبلىىىىىىىىىى  -4
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َأن مـــىىىىىىىىىىىىىىىىـب ٔخ ىىىىىىىىىىىىىىىىّ علٕىىىىىىىىىىىىىىىىً ٔ ٕىىىىىىىىىىىىىىىىـت     َلرحغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجه   ٔ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عبعـــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـخ -5
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 أعطبكٍىىىىىىىىىىىىىىىىىىب َلىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ٔعطٍىىىىىىىىىىىىىىىىىىب لج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىش     َاحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ  علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىّ وعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ -6
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 إومىىىىىىىىىىىىىىىىىىب الىىىىىىىىىىىىىىىىىىذوٕب فزبوىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ الج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىش        فالرؤثشالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذوٕبعلّ األ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىشِ -7
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 ثىىىىىىىىىىىىى  أوىىىىىىىىىىىىىذ غبلٕىىىىىىىىىىىىىخ علىىىىىىىىىىىىىّ الكغىىىىىىىىىىىىىالن     ٔبعىىىىىىىىىىىىىىلعخ الىىىىىىىىىىىىىىشحمه لغىىىىىىىىىىىىىىذ س ٕ ىىىىىىىىىىىىىىخ -8
 

 طلبيغير  إنشاء□                         إنشاء طلبي□  

ىىىىىىىىىىىىىىه   -9 غ  ىىىىىىىىىىىىىىٕمب  ح  ىىىىىىىىىىىىىىج هي م    ىىىىىىىىىىىىه       ٌٕئزىىىىىىىىىىىىىىًل ٔ ع    ح  الك    د   ُ ىىىىىىىىىىىى فٕىىىىىىىىىىىىىب     َف  د   ٌَىىىىىىىىىىىى  ر ىىىىىىىىىىىىش 
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

َا مىىىىىىىىىه العىىىىىىىىىٕ   فبألعمىىىىىىىىىبس فىىىىىىىىىـب زخ   -11 ىىىىىىىىىز  ىىىىىىىىىىىىىش           ىىىىىىىىىىىىىش    َالعىىىىىىىىىىىىىٕ   مى     َالىىىىىىىىىىىىىذٌش م ى   
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 فغىىىىىىىىىىىىىىىىىكُرٓ عىىىىىىىىىىىىىىىىىه اللئىىىىىىىىىىىىىىىىىٕد  ىىىىىىىىىىىىىىىىىُاة     قىىىىىىىى  ثمىىىىىىىىب شىىىىىىىىئذ فىىىىىىىىٓ مغىىىىىىىىجخ عش ىىىىىىىىٓ -11
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َالكلىىىىىىىىىىىىىىت ٔخ ىىىىىىىىىىىىىىّ لعمىىىىىىىىىىىىىىشْ ٌَُوجىىىىىىىىىىىىىىب      أمىىىىىىىب رىىىىىىىشِ األعىىىىىىىذ رخ ىىىىىىىّ ٌَىىىىىىىٓ  ىىىىىىىبمزخ -12
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  
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ٔىىىىىىىىىىـخ فـ ىىىىىىىىىىـذ  مىىىىىىىىىىب  -13 ز  مىىىىىىىىىىب الـشص  ىىىىىىىىىىـش  م   َل فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـشط  رــم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـُد  َل ثـعــٕىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـش      لـعـ 
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 ٌَىىىىىىىىىىذ أرىىىىىىىىىّ مىىىىىىىىىه دَوٍىىىىىىىىىب الىىىىىىىىىىلْ َالجعىىىىىىىىىذ     أل حجىىىىىىىىىىىىىىزا ٌىىىىىىىىىىىىىىىذ َأس  ثٍىىىىىىىىىىىىىىب ٌىىىىىىىىىىىىىىىذ -14
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 عىىىىىىىىىىىىىىىىبس  علٕىىىىىىىىىىىىىىىى  إرا فعلىىىىىىىىىىىىىىىىذ ع ىىىىىىىىىىىىىىىىٕد        ل رىىىىىىىىىىىىىً عىىىىىىىىىىىىه  لىىىىىىىىىىىىا  َرىىىىىىىىىىىىلرٓ م لىىىىىىىىىىىىً -15
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َل ذعش ىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىلس   األثمـىىىىىىىىىىىىىىىىىىـبن       ٔبعىىىىىىىىىىىىىلعخ الىىىىىىىىىىىىىشحمه أٔىىىىىىىىىىىىىه الم ىىىىىىىىىىىىىزشْ -16
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 فىىىىىىىىىىىىىئرا اوزٍىىىىىىىىىىىىىذ عىىىىىىىىىىىىىىً فلوىىىىىىىىىىىىىذ حكىىىىىىىىىىىىىٕد     عتتتتتتتتتتتن غٌهتتتتتتتتتتتاابتتتتتتتتتتتدأ بنفستتتتتتتتتتت  وانههتتتتتتتتتتتا  -17
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َ ىجىىىىىىىىىىىىىىىٓ الى ىىىىىىىىىىىىىىٕحخ فىىىىىىىىىىىىىىٓ ال مبعىىىىىىىىىىىىىىىخ     رعمىىىىىىىىىىىىىىذوٓ ثى ىىىىىىىىىىىىىىح  فىىىىىىىىىىىىىىٓ او ىىىىىىىىىىىىىىشادْ -18
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 د  مىىىىىىىىىىىىىٕال كىىىىىىىىىىىىىه  مىىىىىىىىىىىىىٕال رىىىىىىىىىىىىىش الُ ىىىىىىىىىىىىىُ    أٍٔىىىىىىىىىىىىىىىب الم ىىىىىىىىىىىىىىىزكٓ َ مىىىىىىىىىىىىىىىب ثىىىىىىىىىىىىىىى  دا  -19
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َ احىىىىىىىىىىىىىىزس  ــىىىىىىىىىىىىىىـذٔ   ألــىىىىىىىىىىىىىىـ  مــــىىىىىىىىىىىىىىـشح     احىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزس عـىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـذَز مــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـشح -21
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 مىىىىىىىىىه الجعىىىىىىىىىذ  مىىىىىىىىىب ثٕىىىىىىىىىىّ َثىىىىىىىىىٕه الم ىىىىىىىىىب ت     فٕبلٕىىىىىىىىىىىىذ مىىىىىىىىىىىىب ثٕىىىىىىىىىىىىىّ َثىىىىىىىىىىىىٕه أحجزىىىىىىىىىىىىّ    -21
 

 طلبيغير إنشاء □                         اء طلبيإنش□  

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىل جشي ثمىىىىىىىىىىىىىىىىىىب فعىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىٕت     أل لٕىىىىىىىىىىىىىىىذ ال ىىىىىىىىىىىىىىىجبة ٔعىىىىىىىىىىىىىىىُد ُٔمىىىىىىىىىىىىىىىب   -22
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 لىىىىىىىىىه رجلىىىىىىىىىل الم ىىىىىىىىىذ حزىىىىىىىىىّ رلعىىىىىىىىىا ال ىىىىىىىىىجش     ل رحغىىىىىىىىىىجه الم ىىىىىىىىىىذ رمىىىىىىىىىىشا أوىىىىىىىىىىذ  كلىىىىىىىىىىً -23
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

ىىىىىىىىىىىىىب -24 عى زٍ  ٓ  الجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب       دع  الم ىىىىىىىىىىىىىبدٔش  ر ىىىىىىىىىىىىىشْ فىىىىىىىىىىىىىٓ أ   َل رجٕىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزه  إل  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبل
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

لىىىىىىىت   -25 ىىىىىىىجش َالز ىىىىىىىذثٕش فىىىىىىىٓ الط   َأمٕىىىىىىىىىىىىت ال  ىىىىىىىىىىىىش ثعىىىىىىىىىىىىذ الكىىىىىىىىىىىىذ  َالز عىىىىىىىىىىىىت     مىىىىىىىب أ مىىىىىىى  ال  
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

ي -26  إرا قٕىىىىىىىىى  إن الغىىىىىىىىىٕ  أم ىىىىىىىىىّ مىىىىىىىىىه الع ىىىىىىىىىب     ألىىىىىىىىىىىد رىىىىىىىىىىىش أن الغىىىىىىىىىىىٕ  ٔىىىىىىىىىىىى   قىىىىىىىىىىىذس 
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

ٌِن {، -27 َتَفقَُّهوا فًِ الدِّ ٌَ ْنُهْم َطائَِفٌة لِّ  قوله تعالى : } َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي  □

ىىىىىىىىىىىد فلىىىىىىىىىىىٕظ المىىىىىىىىىىىش  ُٔلىىىىىىىىىىىذ عبلمىىىىىىىىىىىب -28  َلىىىىىىىىىىٕظ أ ىىىىىىىىىىُ علىىىىىىىىىىد كمىىىىىىىىىىه ٌىىىىىىىىىىُ  بٌىىىىىىىىىى      رعل 
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َلكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه الز ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٓ ٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ الغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعٕذ     لعمىىىىىىىىىىىشز مىىىىىىىىىىىب الغىىىىىىىىىىىعبدح  مىىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىىىب  -29
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  
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 َدٌىىىىىىىىىىىىىىشا رىىىىىىىىىىىىىىُلّ ٔىىىىىىىىىىىىىىب ث ىىىىىىىىىىىىىىٕه ٔعىىىىىىىىىىىىىىُد     ال لٕىىىىىىىىىىىىىىىىذ أٔىىىىىىىىىىىىىىىىب  ال ىىىىىىىىىىىىىىىى ب   ذٔىىىىىىىىىىىىىىىىذ   -31
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

ىىىىىى        ىىىىىىىىز مىىىىىىىىب رىىىىىىىىشاي َدع شىىىىىىىىٕئب  عىىىىىىىىمعذ  ثىىىىىىىىً -31 ح   فىىىىىىٓ ملعىىىىىىخ  ال ىىىىىىمظ  مىىىىىىب ٔ ىٕىىىىىى  عىىىىىىه ص 
 

 طلبيغير اء إنش□                         إنشاء طلبي□  

 َمىىىىىىىىىىىىىىىىت و غىىىىىىىىىىىىىىىىب إرا حكىىىىىىىىىىىىىىىىد ال  ىىىىىىىىىىىىىىىىب      دع األٔىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  ر عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مبر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  -32
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َلكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٍد فىىىىىىىىىىىىىىىىىىٓ الىب جىىىىىىىىىىىىىىىىىىبد قلٕىىىىىىىىىىىىىىىىىى       فمىىىىىىىىىىب أك ىىىىىىىىىىش  األ ىىىىىىىىىىحبة  حىىىىىىىىىىٕه رعىىىىىىىىىىذ ٌد -33
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

 َإوىىىىىىىىىىىىٓ علىىىىىىىىىىىىّ  ىىىىىىىىىىىىجش الضمىىىىىىىىىىىىبن  ىىىىىىىىىىىىجُس      مىىىىىىىىىىىىىىىب  ال ىىىىىىىىىىىىىىىؤاد ل ٕىىىىىىىىىىىىىىىشكدَ  مىىىىىىىىىىىىىىىب  -34
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

ىىىىىىىىىىىىىىىىً مىىىىىىىىىىىىىىىىه غٕىىىىىىىىىىىىىىىىش ر شٔىىىىىىىىىىىىىىىىت      ل رمىىىىىىىىىىىىىىىذحهي امىىىىىىىىىىىىىىىشأ  حزىىىىىىىىىىىىىىىّ ر شثىىىىىىىىىىىىىىىً -35  َ ل رزمى 
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

جىىىىىىىىىىىىىىىىً   -36 ذ األ غىىىىىىىىىىىىىىىىب   ثبلعلىىىىىىىىىىىىىىىى   َسث    لعىىىىىىىىىىىىىىى  عزجىىىىىىىىىىىىىىى  محمىىىىىىىىىىىىىىىُد  عُاق   مىىىىىىىىىىىىىىىىب  ىىىىىىىىىىىىىىىىحي
 

 طلبيغير إنشاء □                         إنشاء طلبي□  

ز ٍٔىىىىىىىىىىىىىىىىىذ       مزىىىىىىىىىىىّ ٔجلىىىىىىىىىىىل الجىٕىىىىىىىىىىىبن  ُٔمىىىىىىىىىىىب  رمبم ىىىىىىىىىىىً -37  إرا كىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ  رجىٕىىىىىىىىىىىىىىىىىً  َغٕىىىىىىىىىىىىىىىىىش 
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فب   -38 ىىىىىىىىىىىىىىذ  سا مىىىىىىىه ثعىىىىىىىذ مىىىىىىىب     وعىىىىىىىىىىىىىىد  الز ىىىىىىىىىىىىىىبسح إر أٌذٔزىىىىىىىىىىىىىىً       ىىىىىىىبن  لىىىىىىىٓ مىىىىىىىه و مىىىىىىىً  د س 
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ٓ  ثح ىىىىىىىىىىىىىىىىىىش      ٌىىىىىىىىىىى  ٔ ىىىىىىىىىىىش الجحىىىىىىىىىىىش أمغىىىىىىىىىىىّ صا ىىىىىىىىىىىشا   -39  أن سمىىىىىىىىىىىىىىىىىىّ فٕىىىىىىىىىىىىىىىىىىً  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىج
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