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 (  فقط النثر فى بديعى محسن)   الســــــــــــجع

 وهى(  فاصلة)  تسمى الفقرة فى األخيرة فالكلمة. األخير الحرف فى أكثر أو فقرتين فى الفاصلتين توافق هو

 مثل:،  للوقف دائما   تسكن

  . الطمع عند وتقلون الفزع عند لتكثرون إنكم:.       لألنصار(  ص)  قال  - 

  عوده. واخضر عنقوده طاب ما :  فقال العنب خير ما ألعرابى قيل - 

 ضويق وإذا صفح ظلم وإذا.  مدح بعد وإذا.  منح قرب إذا من:  فقال عشرة الناس أفضل عن حكيم وقال - 

   . سمح

      موسيقيا جرسا يعطي     -        الجمـال سر

                   ووضوحا وتأثيرا قوة التعبير يزيد  -                       

 ( https://dardery.site/archives/1579نهحذسيت اإلنكحشَٔي ٔانحؤكذ يٍ اإلجبثبت اظغػ عهى انشاثػ    )  

  

 تدريبات على السجع :

 فيما يأتي: الفاصلتين المسجوعتين عين  س: 

 صيبو انقهت عٍ انفكش في اآلثبو ، أفعم يٍ صيبو انجطٍ عٍ انطعبو . - ٔ

  ( الطعام - اآلثام السجع بين الفواصل التالية: )

 انحًذ هلل انقذيى ثال ثذاية ، ٔانجبقي ثال َٓبية . - ٕ

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

 . َيبو  ٔانُبس ثبنهيم ٔصهٕا األسحبو ٔصهٕا.  انطعبو ٔأغعًٕا.  انسالو أفشٕا انُبس : أيٓب(  ص)  قبل -ٖ

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

 الية عيٍ كم ٔيٍ انٓبية يٍ أعيزِ -ٗ 
  ..................................................................( السجع بين الفواصل التالية: )

ٌَّ َعهَْيَُب ِحَسبثَُْٓى  جعبنى قبل -٘  ٌَّ إِنَْيَُب إِيَبثَُْٓى ثُىَّ إِ    . "" إِ

 ..................................................................( السجع بين الفواصل التالية: )
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 .قبل انثعبنجيُّ   : انِحْقُذ صذأُ انقهٕة، ٔانهَّجبُج سجُت انحشٔة  -ٙ

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

7-  .ِّ ٌُ ثآداثّ، ال ثزيَّّ ٔثيبث  ٔقبل ثعط انجهغبء:اإِلَسب

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

طٍٕس، ٔفُبِء َغْيش يعًٍٕس، ٔسُجٍم غيش يْيسٍٕس،  -8 ًْ  .ٔقبل أعشاثيٌّ نشجم سؤَل نئيًبً:َََزْنَث ثٕاٍد َغْيش ي

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

َجَعْهَُب: )جعبنى قبل -9 َجَعهْ *نِجَبًسب انهَّْيمَ  َٔ َٓبسَ  َُبَٔ  (.َيَعبًشب انَُّ

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

ب قَْذ َعبفَْيَث. -ٓٔ ًَ ٌْ كَُث قَذ أْثهْيَث، فَإَََّك غَبنَ  قبل أعشاثّي رْت ثبثُّ انّسْيم:انهُٓىَّ إ

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

ثم : "يٍ أكم جًشْى، يقٕو ثؤيشْـى".جبء في    -ٔٔ ًَ  ان

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

 دٔاء.قيم : غبعة انشٕٓد داء ، ٔعصيبَٓب  -ٕٔ

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

ُذٍٔد "   -ٖٔ ًْ ِظمٍّ يَّ َٔ ُُعٍٕد،  غَْهٍح يَّ َٔ ْخُعٍٕد،   قبل جعبنى " فِي ِسْذٍس يَّ

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

 ٔانججبل أجبدا " ، قبل جعبنى " أنى َجعم االسض يٓبدا   -ٗٔ

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

 ٔيٍ اعجت ثعًهّ حجػ أجشِ . ،قبل احذْى : يٍ يٍ ثًعشٔفّ سقػ شكشِ    -٘ٔ

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

و حشيبٌ يششٔع، ٔجؤديت ثبنج -ٙٔ ّٕ  ع"ٔخشٕع هلل ٔخعٕ ٕعقٕل أحًذ شٕقّي: "انص

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

 جهفبً  يًسكبً  ٔاعػ خهفبً  يُفقبً  اعػ انهٓى -7ٔ
  ..................................................................( السجع بين الفواصل التالية: ) 

ْٔ سكَث فسهِى" .  -8ٔ  قبل صهى هللا عهيّ ٔسهى:"سِحى هللاُ عْجًذا قبل َخْيًشا فغُى، أ
  ..................................................................( التالية: ) السجع بين الفواصل

 . قبل احذْى : يٍ يٍ ثًعشٔفّ سقػ شكشِ ، ٔيٍ اعجت ثعًهّ حجػ أجشِ - 9ٔ

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

 . اٌ ثعذ انكذس صفٕا ، ٔثعذ انًطش صحٕا : اثٕ انفعم انًٓزاَيقبل   -ٕٓ

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

 ( https://dardery.site/archives/1579نهحذسيت اإلنكحشَٔي ٔانحؤكذ يٍ اإلجبثبت اظغػ عهى انشاثػ    )  
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