
 

 

 

 المقابلة
 الترتٌب. على ذلك ٌقابل بما ٌؤتً ثم أكثر أو بمعنٌٌن ٌؤتً أن و هو جملتٌن بٌن تكون 

 " كثٌرا ولٌبكوا قلٌال فلٌضحكوا" -
 "المنكر عن وٌنهون بالمعروف ٌأمرون"   -
        "الخبائث علٌهم وٌحرم الطٌبات لهم ٌحل" -
 ( متقطع كثٌر من خٌر دائم قلٌل)   -

 .    وضده الشًء ذكر طرٌق عن وتوضٌحه المعنى تأكٌدالجمـال:   سر

       

 على الطباق و المقابلة تدرٌبات
 الطباق والمقابلة فً الجمل التالٌة : مٌز بٌن

 وقال بعُض البلغاء: َكَدُر الجماعة خٌٌر من َصْفو الفُرَقة  .  - -ٔ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          بق إيجبةطج□  

الالالالالالالالالالالالالال      وسالالالالالالالالالالال  لقالالالالالالالالالالال     سالالالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالال  .-ٕ الالالالالالالالالالالالالال     لالالالالالالالالالالالالالال       س  سالالالالالالالالالالالالالال  ا  ؤ  و أ   .أ 
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

 .وقالالالالالالالالالالالالالالالالال بِم  ِالالالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالال      بِ الالالالالالالالالالالالالالالالال   ِه     وب ِسالالالالالالالالالالالالالالالالالم  ِهالالالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالاله     به ه اِلالالالالالالالالالالالالالالالال  .-ٖ
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالالالالالالالال      ِ الالالالالالالالالالالالالالالالالال     -ٗ ب    أو    الالالالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال            الالالالالالالالالالالالالالالالالالّو  ؤ  و  و  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  وإو  س  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    .أ  
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالالالالال     ك  الالالالالالالالالالالالالالالالالال  لالالالالالالالالالالالالالالالالالال       هالالالالالالالالالالالالالالالالالال      هالالالالالالالالالالالالالالالالالال  -٘   قَّ ، و  ع الالالالالالالالالالالالالالالق   الالالالالالالالالالالالالالال     هالالالالالالالالالالالالالالال        
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالالالالِ        -ٙ الالالالالالالالالالالالالال   ِ       الالالالالالالالالالالالالال   كالالالالالالالالالالالالالال    ب     ل  ظ  الالالالالالالالالال   ِ      ه الالالالالالالالالال     و  ء  ل الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال    ب     الالالالالالالالالال    . الالالالالالالالالال  ق 
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

اَل َتأَْسْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َوََل َتْفَرُحوا بَِما آَتاُكْم ..{ وقال تعالى: } -7 ٌْ  لَِك

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالالالالال ه    -8 ـالالالالالالالالالالالالالالالـ  ِ   الالالالالالالالالالالالالالال  س     الالالالالالالالالالالالال    و   ـالالالالالالالالالالالالالالالـ   ب  ـ    ِ الالالالالالالالالالالالالهِ   الالالالالالالالالالالالال  ِ  ِلالالالالالالالالالالالالال      . سِ ظالالالالالالالالالالالالالـ   ِم  ِ   
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالـ   ب     الالالالالالالالالالـ  -9    الالالالالالالالالال    و  الالالالالالالالالال  -قـــــالالالالالالالالالالـ     - الالالالالالالالالال   ـالالالالالالالالالالـ ب     إنــالالالالالالالالالالـ  أق الالالالالالالالالالا    ـالالالالالالالالالالـ     ع َّ
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

 .  الالالالالالالالالالالال  أ  َّ  هالالالالالالالالالالالال ِ لالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالال         ِ  الالالالالالالالالالالال         الالالالالالالالال  كالالالالالالالالالال    هالالالالالالالالالال  لالالالالالالالالالال     الالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالق       -ٓٔ
 

            مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

ـِ اـــــالالالالالالالالـ     -ٔٔ   الالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالال  ل  ــــــالالالالالالالالالالالالـ    س   ــــــــالالالالالالالالالالالالـ       الالالالالالالال     الالالالالالالالـ   و  ـالالالالالالالالـ    ـالالالالالالالالـ
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالِ         -ٕٔ الالالالالالالالالالال   ِ      الالالالالالالالالالال          الالالالالالالالالالال    ق  ل الالالالالالالالالالال   ك  الالالالالالالالالال     ؤ  الالالالالالالالالال     ع الالالالالالالالالالقِ           أ  الالالالالالالالالال   ،  م    .ِضالالالالالالالالالاله       
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

 . ه ه  الالالالالالالالالالالالالالالال   ب  ــــــالالالالالالالالالالالالالالالالـ ؤ      اــــــالالالالالالالالالالالالالالالالـ  ِ     ِالالالالالالالال ل  إ الالالالالالالال      الالالالالالالال   ض الالالالالالالالـ  ء  ِ  االالالالالالالالـ   -ٖٔ
 

       مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

          

               ه   



 .و    الالالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالالاله  ل ـ بــــالالالالالالالالالالالالـ   و اـــــــالالالالالالالالالالالالـ      ولقدددددددددددد  ذكدددددددددددـرُتك  والنهـدددددددددددـاُر  مــدددددددددددـودٌ          -ٗٔ
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالالالالال    بالالالالالالالالالالالالالالال   ع ِ      قالالالالالالالالالالالالق   الالالالالالالالالالالال ع      بالالالالالالالالالالالال       وإ    ظ الالالالالالالالالالالالا    -٘ٔ  .و       الالالالالالالالالالالالالالال   َّ  بعالالالالالالالالالالالالالالالم      
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالال  ل   الالالالالالالالالالالالالال   إِ عالالالالالالالالالالالالالال ِ  ِ  -ٙٔ ل   ِلالالالالالالالالالالالالالالالالال        الالالالالالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالالالالالالالالِق  ول    اِلالالالالالالالالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالالالالالالالالم   .و  
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

ِة .  -7ٔ ٌَ ر، َوَل َعُدوٌّ فً اْلعالنِ َس له صدٌٌق فً السِّ ٌْ ٌَِصُف َرُجالً: لَ  وقال خالد بُن َصْفَواَن 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالالالا   ِ  الالالالالالالالالالال       الالالالالالالالالالالقَّ   ِ  -8ٔ ل  و      الالالالالالالالالالال     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال      اِلالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِ  -  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقَّ     -و  اِلالالالالالالالالالالالالالالالالالالال         الالالالالالالالالالال        
 

                مقابلة□                                      طباق سلب□                         طباق إٌجاب □  

 كهالالالالالالالالالالال  أب الالالالالالالالالالال  ق   الالالالالالالالالالالق     الالالالالالالالالالالق وؤالالالالالالالالالالالق       وقالالالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالالا   ظالالالالالالالالالالال و  ا ـــهـــــالالالالالالالالالالالـع  -9ٔ
 

                مقابلة□                                      طباق سلب□                         طباق إٌجاب □  

ُة اللِّئام، أََقاَمتهُ  -ٕٓ ٌَ  إعانُة الِكرام. قال بعُض الخلفاء: َمْن أْقَعَدْته نِكا

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

 وأ  أ    هالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالقَّ   ل   الالالالالالالالالالالالالالال     و الالالالالالالالالالالالـ  واـالالالالالالالالالالالالـ    ــهالالالالالالالالالالالالـا أ  أبـهـــعالالالالالالالالالالالالـ  -ٕٔ
 

                مقابلة□                                      طباق سلب□                         طباق إٌجاب □  

الالالالالالالالالالالق      ضالالالالالالالالالالال    ِل الالالالالالالالالالال   ل    َّالالالالالالالالالالالق   -ٕٕ لالالالالالالالالالالال       الالالالالالالالالالالالالالالالالالق      و  الالالالالالالالالالالالالالالالالال   ؤ   الالالالالالالالالالالالالالالالالال     ِه ل الالالالالالالالالالالالالالالالالال ِ        و   ِل   
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

قاً َحَرجاً{وقال ت -ٖٕ ٌِّ ْجَعلْ َصْدره َض ٌَ ٌُِضلَُّه  ٌُرْد أْن  ْشَرح َصْدرهُ لإلْسالِم وَمْن  ٌَ ُه  ٌَ ْهِد ٌَ ٌُِرِد هللا أْن   عالى:}َفَمْن 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

ٕٗ-  ِ هالالالالالالالالالالالال ِ ب أ  الالالالالالالالالالالال ِ     الالالالالالالالالالالال         الالالالالالالالالالالالالق        الالالالالالالالالالالالق ل  ِ و  الالالالالالالالالالالالال     الالالالالالالالالالالالالق       ا  الالالالالالالالالالالالال     ِل      ِ   الالالالالالالالالالالالالِق    
 

                مقابلة□                                      طباق سلب□                         طباق إٌجاب □  

 .أ  الالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال  ؤ الالالالالالالالالالق  ولالالالالالالالالالال    هالالالالالالالالالال  و  الالالالالالالالالالق     ولالالالالالالالالالالال    عالالالالالالالالالالال     عالالالالالالالالالالال و   الالالالالالالالالالال   هالالالالالالالالالالال  -ٕ٘
 

                مقابلة□                                      طباق سلب□                         طباق إٌجاب □  

ه الالالالالالالالالالِ     الالالالالالالالالال      الالالالالالالالالال    -ٕٙ الالالالالالالالالال           س  و    الالالالالالالالالال   و  الالالالالالالالالالال  ِ    الالالالالالالالالالال   بالالالالالالالالالالال     أز  ب ه الالالالالالالالالالال      ق  أن   الالالالالالالالالالال  و   .و 
 

                مقابلة□                                      طباق سلب□                         طباق إٌجاب □  

الالالالالالالالال   الالالالالالالالالقو   الالالالالالالالالق    -7ٕ الالالالالالالالالالالالالال َّ ِ     ولالالالالالالالالال     الالالالالالالالال ء       الالالالالالالالالالالالالال          الالالالالالالالالالالالالال    ن     ل ـــــــالالالالالالالالالالالالالالـ          و 
 

                مقابلة□                                      طباق سلب□                         طباق إٌجاب □  

 عزِّ الطاعة إِلى ذلِّ المعصٌة  . وقال المنصوُر: َل تخرجوا منْ  -8ٕ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

إ   ِ   الالالالالالالالالالال     الالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالال     الالالالالالالالالالال     ع الالالالالالالالالالال     ول  الالالالالالالال    الالالالالالالال    الالالالالالالالق  لالالالالالالالال   لالالالالالالالال  ِ ه الالالالالالالال  -9ٕ  و 
 

                مقبثلة□                                      ق سلتطجب□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالالالال         إ  ك الالالالالالالالا    عـالالالالالالالالـ     لالالالالالالالال   الالالالالالالالم   ولالالالالالالالال    الالالالالالالالـ    -ٖٓ الالالالالالالالالال        ـالالالالالالالالالالـ   قالالالالالالالالالالق       الالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال  ؤ       
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

الالالالالالالال ءِ ك ـــالالالالالالالالـ  -ٖٔ ـالالالالالالالالـ ِل  ِ      هـ  كــــالالالالالالالالـ    هالالالالالالالال  ؤ  ــالالالالالالالالالالالـ       و         هاِلالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالال ِ    إو  لالالالالالالالالالالال  ل   الالالالالالالالالالالا       
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

 إلٌَها. أساءَ  من وُبْغِض  ٌهاإلَ  أْحَسنَ  من ُحبِّ  على القُلوبُ  ُجبِلَتْ  -ٕٖ

       مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  



          العدوُّ يُظهُر السيئةَ  ويُْخفي الحسنةَ. .33

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

  .قال تعالً :"هلل اَلمر من قبل ومن بعد "  -ٖٗ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

  .قال تعالً :"الحمد هلل فاطر السماوات واألرض "  -ٖ٘

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

ٌُْنَزُ  ِمْن َشْىٍء إَِلَّ َشاَنُه »  -ٖٙ ُكوُن فًِ َشْىٍء إَِلَّ َزاَنُه َوَلَ  ٌَ ْفَق َلَ   « .إِنَّ الرِّ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

َمع" . -7ٖ  قال صلى هللا علٌه وسلم لألنصار: "إِنكم لََتْكُثُروَن ِعْنَد اْلَفَز ، وَتقِلُّوَن ِعْنَد الطَّ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

  "ٌأمرون بالمعروف وٌنهون عن المنكرقال تعالً :" -8ٖ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

  لٌس من الحزِم أْن ُتحِسن إِلى الناس وتسًَء إِلى َنْفسَك. -9ٖ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

  اللئٌُم ٌْعفُو عند العجِز، وَل ٌعفو عند المقدرِة. -ٓٗ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

  أحبُّ الصدَق وَل أحبُّ الكذَب. -ٔٗ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

ْخلُقُو قال تعالً :" -ٕٗ ٌَ ِ َل  ْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ ٌَ ٌُْخلَقُوَن" .َوالَِّذٌَن  ئاً َوُهْم  ٌْ   َن َش

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          جبةطجبق إي□  

ِهْم أَْن   قال تعالً :" -ٖٗ ٌْ اً"َفأَْوَحى إِلَ ٌّ ُحوا ُبْكَرًة َوَعِش    َسبِّ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

   . إن األرواح جنوٌد مجندة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف -ٗٗ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

اُس نٌِام فإذا ماتوا انَتَبهوا -٘ٗ    .النَّ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          بق إيجبةطج□  

الَمة داءً  -ٙٗ    .كفى بالسَّ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

   .) إذ قال إبراهٌم ربً الذي ٌحً وٌمٌت(.قال تعالى:  -7ٗ

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

َها َما اْكَتَسبَ  -8ٗ ٌْ ٌَُكلُِّف هللّاُ َنْفًسا إَِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَ  ْت ..َ{   قال تعالى :}َلَ 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

نالالالالالالالالال             -94 الالالالالالالالال  ءِ كم  الالالالالالالالاله    الالالالالالالالال    م   الالالالالالالالال     َّ  و   َّ
  

ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِ   ِقالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله   بِ  نِ  ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِ ن  الالالالالالالالالالالالالالالالالالال         
 

                مقبثلة□                                      سلت طجبق□                          طجبق إيجبة□  

ل  ل  الالالالالالالالالالالالالالال ِ ِ     لَمددددددددْن َتْطلُددددددددُب الددددددددّدْنٌا إذا لددددددددم ُتددددددددِرْد بهددددددددا    -ٓ٘ و   ل ِ الالالالالالالالالالالالالالال   أو  ل  الالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالال    .س 
 

                مقبثلة□                                      طجبق سلت□                          طجبق إيجبة□  

 ( dardery.site     ق     إل    ون  زو و  ل ق  أؤ ق           ق       إل    ونه   ) 
 

http://dardery.site/

