
 

 

 

 (  فقط النثر فى بديعى محسن)   الســــــــــــجع  
  تسكن وهى(  فاصلة)  تسمى الفقرة فى األخيرة فالكلمة. األخير الحرف فى أكثر أو فقرتين فى الفاصلتين توافق هو

 ، مثل: للوقف دائما  
  . الطمع عند وتقلون الفزع عند لتكثرون إنكم:.       لألنصار(  ص)  قال  - 

  عوده. واخضر عنقوده طاب ما :  فقال العنب خير ما ألعرابى قيل - 
   . سمح ضويق وإذا صفح ظلم وإذا.  مدح بعد وإذا.  منح قرب إذا من:  فقال عشرة الناس أفضل عن حكيم وقال - 
      موسيقيا جرسا يعطي     -        الجمـال سر

                   ووضوحا وتؤثيرا قوة التعبير يزيد  -                       
          

 تدريبات على السجع :
 فيما يؤتي: الفاصلتين المسجوعتين عين  س: 

 صيام القلب عن الفكر في اآلثام ، أفضل من صيام البطن عن الطعام . - ٔ

  ( مالطعا - اآلثام السجع بين الفواصل التالية: )

 الحمد هلل القديم بال بداية ، والباقي بال نهاية . - ٕ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 . نيام  والناس بالليل وصلوا األرحام وصلوا.  الطعام وأطعموا.  السالم أفشوا الناس أيها: (  ص)  قال -ٖ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 المة عين كل ومن الهامة من أعيذه -ٗ 

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

   . " حسابهم علينا إن ثم إيابهم إلينا إن"  تعالى قال -٘ 

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 .قال الثعالبيُّ   : الِحْقُد صدأُ القلوب، واللَّجاُج سبُب الحروب  -ٙ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 وقال بعض البلغاء:اإلِنساُن بآدابه، ال بزيَّه وثيابِه.  -7

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 .ْير معموٍر، ورُجٍل غير مْيسوٍر،طوٍر، وفناِء غَ وقال أعرابيٌّ لرجل سؤَل لئيما :َنَزْلَت بواٍد َغْير ممْ   -8

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

ا اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا: )تعالى قال -9 َهارَ  َوَجَعْلَنا*لَِباس  ا النَّ  (.َمَعاش 

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: ) 

َك َطالََما َقْد َعاَفْيَت. -ٓٔ  قال أعرابّي ذهب بابنه الّسْيل:اللُهمَّ إْن كنَت َقد أْبلْيَت، َفإنَّ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 الَمثل : "من أكل تمرهم، يقوم بؤمرهـم".جاء في    -ٔٔ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 قيل : طاعة الشهود داء ، وعصيانها دواء. -ٕٔ

  (.................................................................. ) السجع بين الفواصل التالية:

 وظل ممدود "، وطلح منضود  ،قال تعالى " في سدر مخضود   -ٖٔ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 ا "والجبال اوتاد ، قال تعالى " ألم نجعل االرض مهادا   -ٗٔ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 ومن اعجب بعمله حبط أجره . ،قال احدهم : من من بمعروفه سقط شكره    -٘ٔ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 المحسنات البالغية  



 

 ع"وخشوع هلل وخضو وعقول أحمد شوقّي: "الصّوم حرمان مشروع، وتؤديب بالج -ٙٔ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 تلفا   ممسكا   واعط خلفا   منفقا   اعط اللهم -7ٔ

  (.................................................................. ) السجع بين الفواصل التالية: 

ا فغنم، أْو سكَت فسلِم" .  -8ٔ ا قال َخْير   قال صلى هللا عليه وسلم:"رِحم هللاُ عْبد 

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 . قال احدهم : من من بمعروفه سقط شكره ، ومن اعجب بعمله حبط أجره - 9ٔ

  (.................................................................. السجع بين الفواصل التالية: )

 . ان بعد الكدر صفوا ، وبعد المطر صحوا : قال ابو الفضل الهمذاني  -ٕٓ

  (.................................................................. : )السجع بين الفواصل التالية
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