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 ( شعر)   التصرٌـع -ٔ
  مع األول البٌت من  األول الشطر من األخٌر الحرف اتفاق وهو االمتحانٌه الفقرة أو لقصٌدةا األول البٌت فى ٌكون 

 - :أمثلة  الثانً، .  الشطرة من األخٌر الحرف
 ًظنككككككككككككككككككككٌ ِ ألى ككككككككككككككككككككِ  ككككككككككككككككككككذ   ككككككككككككككككككككْد      سككككككككككككككككككود ف ككككككككككككككككككش أعككككككككككككككككككذا ِ ال ككككككككككككككككككوٌخ      -1

 

 أحككككككككككف سككككككككككم. د ككككككككككَ فككككككككككَ األ ككككككككككيش ال ككككككككككش      سّككككككككككع ع ككككككككككَ ال ككككككككككا  تككككككككككْ  الثككككككككككا  ًالع ككككككككككع    -2
 

  .  موسٌقى جرس إحداث التصرٌع جمال سر  

      شعر  التقسـٌم حسـن -ٕ 
  : مثل فقط الشعر فى وٌكون الطول فى الفقرات تساوى هو
    توكككككككككككككككككككككككككككككاترِ   رمكككككككككككككككككككككككككككككشد تعنكككككككككككككككككككككككككككككا ِ      رمككككككككككككككككككككككككككشد ت ككككككككككككككككككككككككككثْاذِ   رمككككككككككككككككككككككككككشد -1 

 

    ًال ككككككككككككككككككككككعذ حا ككككككككككككككككككككككْح ًالذىش  ا ككككككككككككككككككككككْنا    الٌصكككككككككككككككف صكككككككككككككككافْح  ًالعكككككككككككككككْ   اغْكككككككككككككككح -2
 

 .  موسٌقى جرس جماله إحداث سر  -

   النظــٌر مراعــاة -ٖ
 :  مثل تضاد غٌر من به ٌتعلق وما  الشـٌىء ذكر 
 . وأكلنا شربنا -ٔ
 ًال  ككككككككككككككع ًال شطككككككككككككككاط ًالككككككككككككككش   ًال ككككككككككككككْ     الخْككككككككككككككككف ًال ْككككككككككككككككف ًالثْككككككككككككككككذا  ذعشفنككككككككككككككككَ     -2

 

 .وما كانوا مهتدٌن(  تجارتهم ربحتكقوله تعالى: )أولئك الذٌن اشتروا الضاللة بالهدى فما  -ٖ
 د القارىء أو السامع    إثارة الذهن وجذب االنتباه عن             الجـمــــــــال ســــــر

     :    االزدواج -ٗ
 ، أمثلة:  األخٌر الحرف فى اتفاق ٌوجد أال بشرط الموسٌقى والرنٌن الطول فى الجمل توازن هو 

 . التقوى حالوة وأذاقك.  اإلنصاف عٌنٌك فى وزٌن – الثبات إلٌك هللا حبب   -ٔ
 من جد وجد ، ومن لج ولج -ٕ
 .النبتة الحائلة ، والنحلة الطائرة -ٖ

 .  موسٌقى جرس جماله إحداث سر  

  :  التضمٌن -٘
 بالنص آخر شاعر أبٌات من أكثر أو بٌتابعضا من بٌت أو   قصٌدته فى الشاعر ٌضمن أن

  : زٌدون بن قول  مثل -ٔ
    فثككككككككككككككاخ ّنلككككككككككككككذىا  مككككككككككككككا  نككككككككككككككَ الككككككككككككككض       ًافشدذكككككككككككككككككككككو ال ْكككككككككككككككككككككالَ  ككككككككككككككككككككك  احثركككككككككككككككككككككو

 

     ً   كككككككككككككككككككككككككذّع ً   ككككككككككككككككككككككككك ط ً  سكككككككككككككككككككككككككو     تكككككككككككككككككككككع الرع كككككككككككككككككككككف   اىكككككككككككككككككككككف ً  ًطككككككككككككككككككككك 
 

 :المتنبى قول شعر منمأخوذ فالبٌت الثانً  
كككككككككككككككككككك    - ط   ً    ً ككككككككككككككككككككف   ككككككككككككككككككككف    أى   تِككككككككككككككككككككع  الروع  و
  

كككككككككككككككككككككككككو      ً   س  ً    ككككككككككككككككككككككككك ط   كككككككككككككككككككككككككذّع        ً 
 

 وكقول الشاعر: -ٕ
   مككككككككككٌد صككككككككككخش  ح ككككككككككو ال ككككككككككْف  كككككككككك  عككككككككككا     أىكككككككككككٌُ ع كككككككككككَ س ككككككككككك    ككككككككككك  الخْكككككككككككف    كككككككككككو -

 

 فالشطر الثانً مأخوذ من قول امرئ القٌس:
  وككككككككككككككككش  مككككككككككككككككش   ثككككككككككككككككف  ككككككككككككككككذتشا  عككككككككككككككككا -
  

 خش ح ككككككككككو ال ككككككككككْف  كككككككككك  عككككككككككف ج مككككككككككٌد صكككككككككك 
 

 اإلضافْح ًالرِ ذشد فِ الن ٌص: الم  ناخ الثالغْح  ثا ْا 
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 .  األدبٌة(  الكاتب – الشاعر) ثقافة على وٌدل المعنى تأكٌد :جمال التضمٌن سر

 : االقتباس -ٙ
 وٌجوز منهما انه على داللة غٌر من الشرٌف الحدٌث او الكرٌم القران من شٌئا الشعر أو النثر تضمٌن هو          

قلٌال المقتبس األثر فً ٌغٌر أن  
 عن مصر:اعر ( قال الشٔ) 

 ً نمكككككككككككككذ فْكككككككككككككو ال كككككككككككككثش ًالجيكككككككككككككذ ًالعمكككككككككككككش    ح منكككككككككككككككا  كككككككككككككككٌلِ ً ينكككككككككككككككا  ككككككككككككككك ش حثيكككككككككككككككا
 

 الحرام"  المسجد شطر وجهك مأخوذ من قوله تعالى:   " فولً

 صككككككككككككككككككثا  تككككككككككككككككككو صس  األسككككككككككككككككككنح أ جككككككككككككككككككع     ف ككككككككككككككككا  صككككككككككككككككثا  المنككككككككككككككككزسّ  أل ككككككككككككككككو     -( 2)
 

 : ) فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرٌن (مأخوذ من قوله تعالى

 ل عن االقتباس فً النثر: مثا -(ٖ)
- :  ًُّ  قال عبد المؤمن األصَفهان

ْوٍم َتْشَخُص  فٌِِه األبَصار[.) ٌَ ُرُهْم لِ لََمِة كثُرة الجٌوش واألَنصار }إِنما ُنَؤخِّ َك ِمَن الظَّ نَّ  ال َتُغرَّ
 ٌه األبصار()وال تحسبن هللا غافال عما ٌعمل الظالمون إنما ٌؤخرهم لٌوم تشخص ف :مأخوذ من قوله تعالى

 .  الدٌنٌة(  الكاتب – الشاعر) ثقافة على وٌدل المعنى تأكٌد سر جماله:

 : االلتفات -7
ِو    اذجاه إلَ آخش     ياخ أً طش  الوال   ًتخاصح فِ فِ اص ال  الثالغْْ  ىٌ الر ٌّف فِ الرعثْش الوال 

 ًال ْثح"  -ًالخ اب  -: "الرو وع الضما ش الثالز
ْومَ ) ففً قوله تعالى:  (1) ٌَ رُ  َو ٌِّ  َعلَى َوُعِرُضوا*  أََحدا   ِمْنُهمْ  ُنَغاِدرْ  َفلَمْ  َوَحَشْرَناُهمْ  َباِرَزة   اأْلَْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَس

لَ  َخلَْقَناُكمْ   َكَما ِجْئُتُموَنا لََقدْ  َصّفا   َربِّكَ  ةٍ  أَوَّ  (َمْوِعدا   لَُكمْ  َنْجَعلَ  أَلَّنْ  َزَعْمُتمْ  َبلْ  َمرَّ

 (جئتمونا: ) قوله فً المخاطب بضمٌر ثم( وحشرناهم:  قوله فً الغائب بضمٌر المشركٌن عن هللا تكلم دفق  

ْغفُِر الذنوب *}:(وقول هللا عّز وجلّ  * (ٕ) ٌَ ْحَمِة هللا إِنَّ هللا  قُلْ ٌاعبادي الذٌن أَْسَرفُوْا على أَنفُِسِهْم الَ َتْقَنُطوْا ِمن رَّ
ُه ُهَو الغفور    الرحٌم{ َجِمٌعا  إِنَّ

كان إنه هو الغفور(  و  –فقد تكلم المولى بصٌغة المتكلم ) ٌا عبادي( إلى الحدٌث بصٌغة الغائب ) رحمة هللا 

نوب جمٌعا    .مقتضى الظاهر أن ٌأتً التعبٌر: ال تقنطوا من رحمتً إّنً أْغِفُر الذُّ

 د القارىء أو السامع    إثارة الذهن وجذب االنتباه عن             الجـمــــــــال ســــــر
 

         

 اإلضافٌة  على المحسنات عامة  تدرٌبات
 االلتفات(  –االقتباس  –التضمٌن  –االذدواج  –مراعاة النظٌر  –حسن التقسٌم -) التصرٌع

   
  ت كككككككككككك ظ ال ككككككككككككٌٍ تككككككككككككْ  الككككككككككككذخٌ  ف ٌ ككككككككككككف     مككككككككككا  ثكككككككككك.  كككككككككك  ر ككككككككككشٍ حثْككككككككككة  ً نككككككككككض  -1

 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

  ًفكككككككككككا  تكككككككككككو ثمكككككككككككذُ   ًاسًٍ تكككككككككككو ص كككككككككككذُ    ذج ككككككككَ تككككككككو تككككككككو س ككككككككذُ   اثككككككككشخ تككككككككو ّككككككككذُ -2
 

 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

 . تكتبورانٌا  تقرأسناء  -ٖ

 اقتباس□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□    

ككككككككككككككككككككككككككككـشدا    طٌّككككككككككككككككككف  النجككككككككككككككككككاِد سفْكككككككككككككككككك   العمككككككككككككككككككادِ  -4   ســككككككككككككككككككككككككككككـاد علــْشذِككككككككككككككككككككككككككككـوِ أ  
 

      التفات□              حسن تقسيم□      مراعاة نظير□         تصريع□  
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 فً قصٌدة  الجواهري " بغداد " ٌقول : -٘
     أثكككككككككككككككككككشخ تلكككككككككككككككككككعشُ الكككككككككككككككككككذا  الكككككككككككككككككككذخْف     ًلككككككككككككككككككككٌ   ثككككككككككككككككككككشج الٌا ككككككككككككككككككككْ  حككككككككككككككككككككٌلِ

 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         حسن تقسيم□  

  أ كككككككككككككككف ف كككككككككككككككْ    كككككككككككككككا   كككككككككككككككعشا   ركككككككككككككككْع    إرا  كككككككككككككككككا   كككككككككككككككككذ   فالن كككككككككككككككككْة الم كككككككككككككككككذ  -6
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

 بالعلم ٌسمو العقل وبالفن تسمو الروح    -7     

       ازدواج□              تضمين□      عاة نظيرمرا□         تصريع□  

 وقال الشاعر :   -8
 

 
 

سِ  ككككككككككككككك    ْ  كككككككككككككككو معكككككككككككككككٌا فكككككككككككككككِ الن كككككككككككككككض  عكككككككككككككككككككذً        ذ    ىْ يكككككككككككككككككككاخ ىْ ي كككككككككككككككككككاخ  لمكككككككككككككككككككا ذٌ 
 

       التفات□              اقتباس□      مراعاة نظير□         تصريع□  

  كككككككككككككككككككككا  ذث كككككككككككككككككككككع ًثنكككككككككككككككككككككا  ًفككككككككككككككككككككع الض    ًلككككككككككككككككككذ اليككككككككككككككككككذٍ فالوا نككككككككككككككككككاخ ضككككككككككككككككككْا           -9
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

 خلق ما حفظ ٌؤوده وال مكان به ٌحٌط وال زمان ٌحوٌه ال هللا سبحانه وتعالى  -ٓٔ  

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         اقتباس□  

 : الباروديٌقول      -ٔٔ
      ** 

  عكككككككككككككككككككْع ً  ذعكككككككككككككككككككذً ع ْكككككككككككككككككككو الممكككككككككككككككككككا ش    أ كككككككككككا المكككككككككككش    ّثنْكككككككككككو عككككككككككك  ط كككككككككككة العكككككككككككال
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

 ًال ككككككككككككككْ  ًالككككككككككككككش   ًال شطككككككككككككككاط ًال  ككككككككككككككع    الخْككككككككككككككف ًال ْككككككككككككككف ًالثْككككككككككككككذ أً ذعشفككككككككككككككـنِ                -12
 

       التفات□              تضمين□      ظيرمراعاة ن□         تصريع□  

  ىككككككككككككككككككٌ أً   ًىكككككككككككككككككككِ الم ككككككككككككككككككف الثكككككككككككككككككككا ِ    الككككككككككككككككشأُ  ثككككككككككككككككف  ككككككككككككككككجاعح اللككككككككككككككككجعا  -13
 

 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

  مككككككككككككككَ تكككككككككككككك. ا  ذككككككككككككككشٍ المككككككككككككككٌخ  ككككككككككككككافْا    ًعْلكككككككككككككا إرا اسرعشضكككككككككككككرو   كككككككككككككد عنكككككككككككككذه -14
 

 

       التفات□              تضمين□      اعاة نظيرمر□         تصريع□  

كككككككككككككِ س  لكككككككككككككذ عنكككككككككككككذ تْعكككككككككككككـِ -15 ُو فرككككككككككككككككككككككككَ أضككككككككككككككككككككككككاعٌا    ع كككككككككككككَ أ و  أضككككككككككككككككككككككككاعٌ ِ ًأ
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

 ًىــككككككككككككككككككـٌ طككككككككككككككككككا   ال ككككككككككككككككككذًٍلثككككككككككككككككككا ِ     لكككككع ّ ككككك  حا كككككح إلكككككِ       ال كككككٌخأىثكككككد  فعكككككاد  - -16
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         ريعتص□  

كككككككككك   د اسىِككككككككككع   -  -11 ككككككككككا اِل  ع  ككككككككككٌا ف    ككككككككككد       ح    ىِع       س  كككككككككككككاس  كككككككككككككَ آث  ِ كككككككككككككِ   ع    كككككككككككككا "ت كككككككككككككاِخ     م   أ  
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         اقتباس□  

 واخر الناس وطوارق اللٌلاألرض قد خلت إال من أ -8ٔ

     ازدواج□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

ككككككككككككككككحِ ث يم ككككككككككككككككذِ  -  -19 طككككككككككككككككال   تِث ش   ككككككككككككككككح  أ  ٌل  ٌ  ككككككككككِع فككككككككككِ ظككككككككككاىِشِ الْ ككككككككككذِ     لِخ  ثككككككككككا ِ ال  ذ  ككككككككككٌ     
 

     ازدواج□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  
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 أزمعت على هجرنا من غٌر ما جرٍم فصبر جمٌلإن كنت  -ٕٓ

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         اقتباس□  

 أفككككككككككككككككككككا ا إلككككككككككككككككككككَ ح ككككككككككككككككككككنيا المنر ككككككككككككككككككككِ    فْكككككككككككككككككا صكككككككككككككككككخشج  معكككككككككككككككككد  يجركككككككككككككككككْ       -21
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

  تمنضلكككككككككككككككككككح الشتْككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككك  الض كككككككككككككككككككا     ْثككككككككككككككككا  فككككككككككككككككِ الم ككككككككككككككككا ِ  ككككككككككككككككا ِ اللككككككككككككككككعة ط -22
 

       التفات□              تضمين□      مراعاة نظير□         تصريع□  

ًُّ    الغرناطً :  -ٖٕ  وقال أبو جعفر األندلس
ْ لكككككككككككككككككككككا  تْكككككككككككككككككككككني ع   كككككككككككككككككككك ِ     ًإرا  كككككككككككككككككككككا  ككككككككككككككككككككك د  ع  ككككككككككككككككككككَ  ح     خككككككككككككككككككككالَِِ الن ككككككككككككككككككككاط  تخ   

 

       التفات□              اقتباس□      مراعاة نظير□         تصريع□  

    توكككككككككككككككككككككككككككككاترِ   رمكككككككككككككككككككككككككككككشد تعنكككككككككككككككككككككككككككككا ِ      رمكككككككككككككككككككككككككشد ت كككككككككككككككككككككككككثْاذِ   رمكككككككككككككككككككككككككشد -24
 

       حسن تقسيم□              اقتباس□      مراعاة نظير□         تصريع□  

َجاَرُتُهمْ فقال تعالى : " َ - ٕ٘   ".َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدٌنَ  َما َربَِحت تِّ

       التفات□              اقتباس□      مراعاة نظير□         تصريع□   
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