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 توطبة

 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات،    

الذي علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على 

 بهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .سٌدنا محمد أفصح الخلق لسانا وأعر

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،      

ىل   وكد تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

غري أ ين أ حة أ ن أ شري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. جمهودات

ىل أ ن امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة حبل امتدريبات ، ويف  هنا ا 

وشاء موكع مكرتوين وضؼت ا   سبيل ثلدمي  املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة  ت ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها فيه هذه امتدريبا

جاابت  جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  ما يلدموهه من ا 

 اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية   واحلل مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                                           
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 وألم وحزن من فرح بها ٌشعر التً الجمٌلة المعانً عن األدٌب تعبٌر أي الحال لمقتضً الكالم مطابقة ًه : البالغةتعرٌف 

 .وعبارات ألفاظ من ٌناسبها بما وحسرة

 بــــالغةعلــوم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمجازى الحقٌقً التعبٌر 

 الحقٌقٌة ، مثل: معانٌها فً األلفاظ فٌه استخدمت ما ــ:الحقٌقً التعبٌر

 .الحارة  البالد فى القطن ٌزرع -    الحٌوان  حدٌقة فً أسد رأٌت -

 (.المشابهة غٌر أو المشابهة)ما لعالقة  الحقٌقٌة، امعانٌه غٌر فً األلفاظ فٌها استخدمت ما ــ:المجازي التعبٌر 

 .   القطن لبسنا -    سلمت على أسد فً الفصل

 

 

 

 

 

 وذلك )وجه الشبه ( تسمً بٌنهما صفات عدة أو صفة فً )به والمشبه المشبه ( شٌبٌن بٌن ومماثلة مشاركة عقد هو

 .(التشبٌه أداة ( تسمً أداة بواسطة 

 بعة وهً )  المشبه / المشبه به / أداة التشبٌه / وجه الشبه (أركانه أر  أركانه :

 مثال       جنودنا    كـــــــاألسود    فً الشجاعة            

 

 

 المشبه به         وجه الشبه          األداة                المشبه               

 استعارة أصبح  إال و التشبٌه طرفً أحد وال ٌجوز أن ٌحذف ٌسمى المشبه والمشبه به طرفً التشبٌه، -ٔ    الحظ 

 ٌجوز حذف األداة ووجه الشبه  -ٕ            

كؤن (  ، او اسما ،  –أداة التشبٌه قد تـــكون فعــــال مثل : ) ٌشبه ٌضاهً ٌحاكً (،  أو حرفا مثل ) الكاف  -ٖ            

 مثل   : )مثل(.

 ( ضمنً تمثٌلً ـ بلٌغ ـ ـ مجمل ـ   مفصل(     أنواع التشبٌه:

 جنودنا كاألسود فً الشجاعة : مثل،   األربعة التشبٌه أركان فٌه ذكر ما:  هو: أوال : التشبٌه المفصل

 .) وجه الشبه( والشجاعة  )  الكاف( واألداة )مشبه به( واألسود ) مشبه ( جنودنا      

 : الشبه وجه حذف أو التشبٌه أداة حذف اإم طرٌقتٌن علً وهو: المجمل التشبٌه : ثانٌا  

 .الهداٌة فً شمس اإلسالم :  التشبٌه أداة ـ حذف ٔ     

   .الشبه وجه ) الهداٌة (و به مشبه ) شمس (و به مشبه ) اإلسالم (        

 علم المعانً   علم البدٌع                                علم البٌان      

  -استعارة مكنٌة –تشبٌه  

  –استعارة تصرٌحٌه   كناٌة 

 مجاز مرسل

  –تصرٌع  –سجع   -جناس  –مقابلة  –طباق 

  -تورٌة –حسن تقسٌم  –التفات   -ازدواج  

 اقتباس ( -تضمٌن

  

 ة وخبرٌةأسالٌب إنشابٌ

 توكٌد -إٌجاز وإطناب  
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 .به همشب ) النور (و األداة ) الكاف (و مشبه ) العلم (.          كالنور العلم : الشبه وجه ـ حذفٕ     

 :صور عدة علً وٌؤتً معا   الشبه ووجه التشبٌه أداة منه حذف الذي التعبٌر هو :البلٌغ التشبٌه : ثالثا  

 به مشبه )نور(و مشبه ) العلم (.          نور العلم      :والخبر المبتدأ ـ صورة1

 به مشبه )صخرة( و مشبه )الجندي(و.العد أمام صخرة الجندي : وقف وصاحبها الحال ـ صورةٕ

 .الفهد إسراع الالعب أسرع المبٌن للنوع : المطلق المفعول ـ صورةٖ

 به مشبه ) الفهد إسراعه  ، )مشب ) الالعب أسرع( 

 مشبه )العلم ( , به مشبه )بنور(.   العلم بنور الضال ٌهدي هللا : المشبه إلً به المشبه ـ إضافةٗ

   (. بحالة حالة تشبٌه أو كامل بموقف لكام موقف تشبٌه هو) :التمثٌلً التشبٌه:  رابعا  

 الكافر أعمال صور وهنا". عاصف ٌوم فً الرٌح به اشتدت كرماد أعمالهم بربهم كفروا الذٌن مثل:" تعالً قال -ٔ        

 الهواء دٌدش ٌوم فً ٌتطاٌر الذي الرماد بحال القٌامة ٌوم علٌها االعتماد ٌمكن وال لها أثر ال وأنها فابدتها عدم فً الباطلة

 .أشٌاء عدة من مركبة صورة هنا الشبه فوجه

:الشاعر كقول -ٕ         

ُْؿُ  ََُهزززززززززززززززززززززززع   ززززززززززززززززززززززز ِ  َحىلَززززززززززززززززززززززز َ  الَجززززززززززززززززززززززز ُْ  َجبنِجَ

  

َُْهزززززززززززززززززززززب نَفََىزززززززززززززززززززززذْ  َكَمزززززززززززززززززززززب   الُعقَزززززززززززززززززززززبةُ  َجنَبَح

 

 العقاب رالطاب بحالة عدوه، علً لالنقضاض ومٌسرته استعدادا   مٌمنته ٌحرك وهو بالقابد المحٌط الجٌش حالة شبه فالشاعر

.فرٌسته علً لالنقضاض جناحٌه استعداد ٌحرك وهو  

 الضمنً التشبٌه :خامسا  

 )تشبٌه ضمنً ( سمً لذلك الكالم مضمون من ٌفهم بل به والمشبه بالمشبه فٌه ٌصرح فال صرٌح غٌر تشبٌه هو

 . بحالة حالة ٌرتصو إنه فً التمثٌلً التشبٌه مثل هوو -، وٌقوٌها لٌوضحها لدلٌل تحتاج فكرة بعد وٌؤتً 

 :المتنبً قال -

 مزززززززززززززززززا َُهزززززززززززززززززا َؽزززززززززززززززززُه  الهزززززززززززززززززىاُ   لُززززززززززززززززز   

  

 مزززززززززززززززززززززززززب لجزززززززززززززززززززززززززط  ثمُزززززززززززززززززززززززززذ  َززززززززززززززززززززززززز   

 

 فالشطر ، ٌشعر بالجرح فال جثمانه ٌجرح الذي بالمٌت لها ٌتؤلم وال كرامته علٌه وتهون الذل ٌقبل الذي اإلنسان ٌشبه وهنا

 .(األول الشطر صحة علً دلٌل الثانً

 :أٌضا وقال

 ِمززززززززززززززززززنُه ْ  وأْنززززززززززززززززززذَ  األنززززززززززززززززززب َ  رَفُزززززززززززززززززز ِ  فزززززززززززززززززز  ْ 

  

 الغززززززززززززززززززززعا ِ  َز ِ  ثَعززززززززززززززززززززهُ  المؽزززززززززززززززززززز َ  فزززززززززززززززززززز  ّ  

 

 من أفضل هو ورغم ذلك الغزال دم من ٌخرج الذي بالمسك  علٌهم ٌتفوق ذلك ورغم الناس واحد من هو الذي الممدوح شبه

 . الثانً لشطرا  فً كالمه على صدق والدلٌل البرهان طرٌق عن األول الشطر فً حجته ٌقوى هنا فالشاعر , الدم هذا

 سر جمال التشبٌه:

: بإنسان،   مثل لٌس لما اإلنسان صفة أعطى أي.إنسان به والمشبه عاقل غٌر أو جماد المشبه كان إذا:   التشخٌـــص 

  زفافها. لٌلة بعروس الزهرة زفافه  ، شبهت لٌلة كعروس الزهرة تتألأل

:   .  نور العلم: مثل  محسوس مادى شًء به والمشبه( مادي غٌر) معنوي شا المشبه كان إذا:    التجسٌـــــم 

حاله. و المشبه صفة لبٌان التوضٌح وٌكون. تشخٌص أو تجسٌم هناك ٌكن لم إذا :   التوضٌـــــــح  

 (  //:dardery.site/archives/1444httpsللزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1444
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 الذشتٌه على ددرًتاخ

 التدرٌب األول

 : من بٌن البدابل المتاحة اختر نوع التشبٌه المناسب لما ٌلً

ززززززززززززْعِطٌ وأَلززززززززززززج    - ٔ  مكبنزززززززززززز  فززززززززززززً منهمززززززززززززب ـِ

  
 .الِعْقزززززززززززززس َْؽزْحؽزززززززززززززا الْحَؽزززززززززززززنب  َ نززززززززززززز ِ  وفزززززززززززززً 

 
 تمثٌلً ׄ                   مفصل  ׄ                            ضمنً ׄ            بلٌغׄ  

 لُْطفِهزززززززززززززززززززززززب فِزززززززززززززززززززززززٍ أَْذ قَززززززززززززززززززززززز َ  كزززززززززززززززززززززززأَ    -ٕ

  

ززززززززززززززززززززززجب ْ  نَِؽززززززززززززززززززززززُ ُ  فُِهززززززززززززززززززززززب وضق ززززززززززززززززززززززخ     .الم 

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 النبغ كأؼنب  المفً.  -ٖ

 ضمنً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 قلت الظبل  حجبضح قؽىحً ول ثخً. -ٗ

 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

ُ   َجزززززززززززززززززس    ِشا قَزززززززززززززززززىمٍ َؼزززززززززززززززززَُصُكُطنٍ  - ٘  ِجزززززززززززززززززس 

  

 .الجَزززززززززززززززسضُ  َُفزَقَزززززززززززززززسُ  الظَلمزززززززززززززززب ِ  اللَُلَزززززززززززززززخِ  َوفزززززززززززززززٍ 

 

 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                            مجمل ׄ            ضمنًׄ  

 َجززززززززززززَطي وقززززززززززززس ثِبْلُغُمززززززززززززى ِ  رَْعجَززززززززززززشُ  والززززززززززززّطَ ُ  - ٙ

  

ُْاِ   لزززززززززززززززً األَِلزززززززززززززززُ ِ  َشَ زززززززززززززززتُ    اْلَمزززززززززززززززب ِ  لَُجززززززززززززززز

 

 تمثٌلً ׄ                مفصل ׄ                            مجمل ׄ              بلٌغׄ  

ززززززززززززززززززززطا   نَفؽززززززززززززززززززززٍ مِ  -7 ـِ  طَجزززززززززززززززززززز   َوقَلجززززززززززززززززززززٍ 

  

 ثِِهمززززززززززززززب فززززززززززززززٍ الززززززززززززززُسمىِ  ؼززززززززززززززُطٌ َوأَضؼززززززززززززززٍ 

 

 تمثٌلً ׄ                 مفصل ׄ                            مجمل ׄ              بلٌغׄ  

 :الفُت قب  اثا الطومٍ فٍ ظهىض -8

 َواِحززززززززززززززززززززززززززززسح   المفززززززززززززززززززززززززززززُتِ  ثززززززززززززززززززززززززززززْس ِ  أو  ُ   -  

  
 .الفززززززززززززززززَعط مززززززززززززززززاَ  جززززززززززززززززبَوَضدْ  مززززززززززززززززب رُفززززززززززززززززِع ُ  

 
 رَْجززززززززززززززززززززس   الَعِظززززززززززززززززززززُ  الحطَزززززززززززززززززززز  ِمضززززززززززززززززززز ُ   -   

  
ززززززززززززززززززززززززززززَطض لززززززززززززززززززززززززززززغَُطحُ  لززززززززززززززززززززززززززززْى    أو ُ    .الف 

 
 تمثٌلً ׄ                  ضمنً ׄ                            مجمل ׄ              بلٌغׄ  

 نُفىُؼزززززززززززززنب الَمعزززززززززززززبلٍ فزززززززززززززٍ َ لَُنزززززززززززززب رَهزززززززززززززى ُ  - 9

  
 الَمهززززطُ  َُغلِهززززب لَزززز  الَحؽززززنب َ  َذطَززززتَ  َوَمززززا    

 
 تمثٌلً ׄ                   مفصل ׄ                             مجمل ׄ              ضمنًׄ  

 ثززززززززززززززبلُمنًَ الز ِعل ززززززززززززززخِ  َ لَززززززززززززززً أَقَْمززززززززززززززذُ   ِنِّززززززززززززززٍ  -ٓٔ

  
 .َزَوائزززززززززززززززٍ رَُكزززززززززززززززى ُ :  قَزززززززززززززززبلُىا ُغْطثَزززززززززززززززخ   فزززززززززززززززٍ 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                            مجمل ׄ                       بلٌغׄ  

زززززززززززذَ  ، أََلززززززززززز    َلزززززززززززْرط   َ لَزززززززززززً بو  صَززززززززززز -ٔٔ ُْ  لزززززززززززٍ َولَ

  
ززززززززززززززززززززْرَطحِ  َكَهززززززززززززززززززززِصٌ قَْلجَززززززززززززززززززززبً   ب ِ  الم  ززززززززززززززززززززم   .الم 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                            مجمل ׄ                       بلٌغׄ  

 لَُجززززززززززززززززززززُا   نززززززززززززززززززززى ُ  الهزززززززززززززززززززز  َ  وكززززززززززززززززززززأ     -ٕٔ

  
 .َظْضقزززززززززززززززززززززب ِ  لزززززززززززززززززززززحُفخ   فزززززززززززززززززززززٍ َغِطقَزززززززززززززززززززززذْ  

 
 تمثٌلً ׄ                              مفصل ׄ                            مجمل ׄ                    بلٌغׄ  
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 والجحزززززززززززززُط ذفن ننززززززززززززززنب  الجىانزززززززززززززت ونبئنننززززززززززززززن     -ٖٔ

  

 كمنزززززززززززززززنساً كمزززززززززززززززنسضٌ ؼب ننزززززززززززززززنخ اإلمؽننزززززززززززززززنب  . 

 

 تمثٌلً ׄ                               مفصل ׄ                            مجمل ׄ                     بلٌغׄ  

 لَززززززززززززززِ  الَعززززززززززززززْىُز الَحِمُززززززززززززززُس فأَنززززززززززززززِذ ـززززززززززززززْمػ   -ٗٔ

  

 . ززززززززززززززززط ِظزززززززززززززززز ِّ ُْ ززززززززززززززززعبَ   غ ـُ  َولزززززززززززززززز  ََْحجززززززززززززززززْت 

 

 تمثٌلً ׄ                               مفصل ׄ                            مجمل ׄ                     بلٌغׄ  

 وفزززززززززٍ الُهزززززززززَسي ِ جَزززززززززط  رُفزززززززززفًَ القلزززززززززىُة ثهززززززززززب    -٘ٔ

  

زززززززززززززَجُط .   كبلَغُزززززززززززززِش ََنُىزززززززززززززُط  زززززززززززززا َوْؼزززززززززززززِمُِّ  الف 

 

 تمثٌلً ׄ                               مفصل ׄ                            مجمل ׄ                     بلٌغׄ  

  ززززززززززززززْ   بنززززززززززززززِذ األضُن أ   بنززززززززززززززْذ  عائمنَززززززززززززززب                                      -ٙٔ

  

نززززززززززززززززززنَب                                أ  ألززززززززززززززززززجَ  الُحنننززززززززززززززززززنلُ  أكفبنززززززززززززززززززبً    رغنطنُِّ

 

 تمثٌلً ׄ                               مفصل ׄ                            مجمل ׄ                   بلٌغׄ  

ُؼزززززززززززززززززىَ  لَنزززززززززززززززززىض  َُْؽزَىزززززززززززززززززبُ  ثِززززززززززززززززز ِ  -7ٔ      الط 

 

 ُمَهن ززززززززززززززززززززس  ِمززززززززززززززززززززْا ُؼززززززززززززززززززززُىِ   ِ َمْؽززززززززززززززززززززلُىُ . 

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ                  بلٌغׄ  

ززززززززززززززززقَبِ  َوِشٌ -8ٔ َواَ  لِززززززززززززززززِصٌ الؽِّ ُِ الززززززززززززززززس   رَِمزززززززززززززززز

  

َُْمزززززززززززب ََِمززززززززززز   ثِزززززززززززِ  َوأَْنزززززززززززَذ َؼزززززززززززقُُِ .  زززززززززززنًَ  َك  الى 

 

 لًتمثٌ ׄ                   مفصل ׄ                            مجمل ׄ                   بلٌغׄ  

 وـززززززززززززززززززززصا لمؽززززززززززززززززززززبً  كززززززززززززززززززززبلىضزح انززززززززززززززززززززذِ  -9ٔ

  

 نَىزززززززززززززززط ُغمزززززززززززززززا  لزززززززززززززززً الغُزززززززززززززززشُ  جبز زززززززززززززززب 

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ                   بلٌغׄ  

 نضزززززززززززطو ُ  ـزززززززززززى    فزززززززززززى َ   كزززززززززززسقُ    حظّزززززززززززٍ   ّ  -ٕٓ

  

 .. جمعزززززززززززى ُ  ضَززززززززززز    َزززززززززززى َ   لُحفزززززززززززبح   قزززززززززززبلىا صززززززززززز ّ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ                  بلٌغׄ  

 الَفزززززززززززط َمفزززززززززززِط ِ  فزززززززززززٍ الَعززززززززززز  ِ  رزززززززززززبطُ  أَنزززززززززززب -ٕٔ

  

 .ِ قززززززززززززززززززززززززززززززسٌ فَطائِززززززززززززززززززززززززززززززسُ  َوُزّضارُزززززززززززززززززززززززززززززز ُ   ِ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ                   بلٌغׄ  

زززززززززززززززززززززبزُ القُ  رَزززززززززززززززززززززْعَزِح ُ  -ٕٕ  ثبثِززززززززززززززززززززز ِ  فِزززززززززززززززززززززً م 

  

 .العحززززززززززززززززززززب  كضُززززززززززززززززززززطُ  الَعززززززززززززززززززززْصةُ  والمْنهزززززززززززززززززززز ُ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                          مجمل ׄ            ضمنًׄ  

 رَربلُززززززززززززززز ُ  الَغزززززززززززززززسَطِ  َ لزززززززززززززززً رَُمزززززززززززززززط   َولَقَزززززززززززززززس -ٖٕ

  

 ث ِيززززززززززززززززززززززبضِ  ظ ززززززززززززززززززززززذ ِمززززززززززززززززززززززط حً  والنجززززززززززززززززززززززذ 

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                          مجمل ׄ                    بلٌغׄ  

 الِغنزززززززززززززً ِمزززززززززززززا الَكزززززززززززززطَ ِ  َ طَززززززززززززز َ  رُنِكزززززززززززززطٌ ال -ٕٗ

  

 .العننززززززززززززززززززنبلٍ للَمكززززززززززززززززززب ِ  َحنززززززززززززززززززنطة   فبلؽززززززززززززززززززُ ُ  

 

 تمثٌلً ׄ                    ضمنًׄ                           مجمل ׄ                    بلٌغׄ  

مزززززززززززززززززب ُ  َ ْنزَزززززززززززززززززطَ  ََْسُ زززززززززززززززززنى َ  -ٕ٘  ن هزززززززززززززززززنبكأَ  والطِّ

  

طَززززززززززززززززنب ُ   ـْ  .األَْزَ ززززززززززززززززن ِ  لَجززززززززززززززززب ِ  فززززززززززززززززٍ ثِْئززززززززززززززززنط   أ

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ                  بلٌغׄ  

 ( tps://dardery.site/archives/8937htللزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

https://dardery.site/archives/8937
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 التدرٌب الثانً

 : اختر نوع التشبٌه المناسب لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة

 َكجَُزززززززززززززززززززززززززززززززززززذ   الزززززززززززززززززززززززززززززززززززُسنُب  ِن مزززززززززززززززززززززززززززززززززززب -ٔ

  

 .الَعنَكجززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززىدُ  نََؽززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززَجز ُ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 مززززززززززززززغلغ ً  زاذلزززززززززززززٍ فزززززززززززززٍ األؼزززززززززززززً َمفزززززززززززززٍ  -ٕ

  

 .الجزززززززززززززززززززّطا ِ  كمجىززززززززززززززززززز  الىزززززززززززززززززززلى  ثزززززززززززززززززززُا 

 

 مجمل ׄ                    مفصل ׄ                           ضمنً ׄ            بلٌغׄ  

 ِمززززززززززززززززنُه ْ  وأْنززززززززززززززززذَ  األنززززززززززززززززب َ  رَفُزززززززززززززززز ِ  فزززززززززززززززز  ْ  -ٖ

  

 الغزززززززززززززززززززززعا ِ  ز  ثعززززززززززززززززززززه المؽزززززززززززززززززززز  فزززززززززززززززززززز  ّ  

 

 تمثٌلً ׄ                  مفصل  ׄ                           ضمنً ׄ            بلٌغׄ  

 وأضي الضطَ ززززززززززززززززززب فززززززززززززززززززٍ الؽززززززززززززززززززمبِ  كأن هززززززززززززززززززب -ٗ

  

 قززززززززززززززززززس   رجززززززززززززززززززسْد مززززززززززززززززززْا صُززززززززززززززززززبِة حززززززززززززززززززساِز. 

 

 تمثٌلً ׄ                      مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 كبلزززززززززززززززززززصثُ  ثجنجزززززززززززززززززززٍ القلزززززززززززززززززززتُ  ضْفزززززززززززززززززززَط َ  -٘

  

 .ارّئززززززززززززززززززس قلززززززززززززززززززتُ  َززززززززززززززززززب: أ زززززززززززززززززززِ وأنززززززززززززززززززب 

 

 تمثٌلً ׄ                     مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

  نّمززززززززززززززززززززب ِ جززززززززززززززززززززبالً  مزززززززززززززززززززز ضثك  فبقىززززززززززززززززززززىا -ٙ

  

 .األؼزززززززززززززززززززززفبضِ  مزززززززززززززززززززززا ؼزززززززززززززززززززززفط   أ مزززززززززززززززززززززبُضك  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 ب     َكأَن َمزززززززززززززززززززززززب اْلَمزززززززززززززززززززززززبُ  فزززززززززززززززززززززززٍ َلزززززززززززززززززززززززفَ  -7

  

ُِْا.   وقَزززززززززززززززززززززززْس َجزززززززززززززززززززززززَطي َشائِزززززززززززززززززززززززُت الل َجززززززززززززززززززززززز

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 َوَكززززززززززززززززززززأَ   أَْجززززززززززززززززززززَطاَ  الن ُجززززززززززززززززززززى  لََىاِمعززززززززززززززززززززبً  -8

  

 ُزَضض  نُضِززززززززززززززززززززززززززْطَد َ لززززززززززززززززززززززززززً ثَِؽززززززززززززززززززززززززززبي  أَْظَض  . 

 

 تمثٌلً ׄ                   مفصل ׄ                            مجمل ׄ           ضمنًׄ  

 رَْطُجزززززززززززززى الن َجزززززززززززززبحَ َولَزززززززززززززْ  رَْؽزززززززززززززلُْ  َمَؽزززززززززززززبلَِكَهب                                       -9

  

زززززززززززززززززفُِنَخَ الَ رَْجززززززززززززززززززطٌ  لزززززززززززززززززً اْلَُززززززززززززززززززجَِػ                                       الؽ 

 

 تمثٌلً ׄ                   مفصل ׄ                            مجمل ׄ            ضمنًׄ  

زززززززززززززِ  واْلفَْجزززززززززززززُط َوزززززززززززززبِح    -ٓٔ ُْ  كزززززززززززززأَ  َؼزززززززززززززَىاَز الل 

  

زززززززززززززززززززززُ .   ََلُزززززززززززززززززززززىُ  وََْرفَزززززززززززززززززززززً أَْؼزززززززززززززززززززززَىز  ََزَجَؽ 

 

 تمثٌلً ׄ                   مفصل ׄ                            ضمنً ׄ            بلٌغׄ  

َِ  األَؼزززززززززززززبغُ  ُ زززززززززززززىَ  فُززززززززززززز ِ  الَحززززززززززززز    -ٔٔ  ال َوَكُززززززززززززز

  

 الجَنّززززززززززززززززززززززززززززززززب ُ  َج لُزززززززززززززززززززززززززززززززز ُ  َجزززززززززززززززززززززززززززززززز    َو ُ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 َكْفِكززززززززززززِ زمىَ ززززززززززززَ  وانؽززززززززززززِحْت َززززززززززززب  نزززززززززززززطح -ٕٔ

  

 فعنُززززززززززززززززنىُ   جلنززززززززززززززززنخَ ألززززززززززززززززجَحْذ ُمؽزعَمنززززززززززززززززنَطح. 

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  
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ززززززززززززززززززززززززززززبضَ  َو شا -ٖٔ ـَ  فََكأنّزززززززززززززززززززززززززززز ُ  ُمَحززززززززززززززززززززززززززززّسصبً  أ

  

 .رَْلِطززززززززززززززززززززز ُ  َ جزززززززززززززززززززززىظ   أوْ  َُقَْهقِززززززززززززززززززززز ُ  قِزززززززززززززززززززززْطز   

 

 تمثٌلً ׄ                   مفصل ׄ                            مجمل ׄ     ضمنًׄ  

ُْزَزززززززززززززززززز ُ   ِ ْ  الِمْلزززززززززززززززززز ِ  ِمْضزززززززززززززززززز ُ  والن ْحززززززززززززززززززىُ  -ٗٔ  أَْلقَ

  

ِ   ُكززززززززززززز ِّ  فِزززززززززززززٍ   .ََْحُؽزززززززززززززاِ  يََعزززززززززززززب    ِمزززززززززززززاْ  ِلزززززززززززززْن

 

 تمثٌلً ׄ                        مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 ب فززززززززززززنبضَغ الجُززززززززززززساِ .. ِلنززززززززززززنطَد فطَؽززززززززززززخ        َزززززززززززز -٘ٔ

  

   ننجنززززززززززززنساً شلنُنززززززززززززن ً أؼنننززززززززززززنىزاً منززززززززززززنب أحقننززززززززززززنطَ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 أضملززززززززززززززخ   مضزززززززززززززز َ  رجززززززززززززززسو للعطوثززززززززززززززنخِ  مززززززززززززززب -ٙٔ

  

 أفزززززززززززززززطاُ   الززززززززززززززززبضَدِ  كززززززززززززززززتِ  فزززززززززززززززٍ ألزززززززززززززززُػَ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 ْلزجزلننزززززززززززززززن  أثُننزززززززززززززززنبَد فرننزززززززززززززززنِطَ  لبمزنزززززززززززززززنبً            -7ٔ

  

 فبلفعززززززززززززنُط فززززززززززززنٍ  ززززززززززززنمِط القنززززززززززززنبثِ .. صزززززززززززززنطصط. 

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 زُ والعزززززززززززززى المعمزززززززززززززبضُ   َ طّزززززززززززززَزززززززززززززب ؼزززززززززززززُسٌ حُ  -8ٔ

  

 .نىاحزززززززززززززززززززب واألنبـزززززززززززززززززززُسُ  لزززززززززززززززززززبضَ  واللحزززززززززززززززززززاُ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

ززززززززززززز    -9ٔ ُْ  ُؼزززززززززززززُسولَ ُ  أَْضَذزززززززززززززً الجَْحزززززززززززززطِ  َكَمزززززززززززززْىطِ  َولَ

  

   ٍ  .لَُِْجزَلِنننننززززززززززززززززززنٍ الُهُمززززززززززززززززززى ِ  ثِززززززززززززززززززأْنىا ِ  َ لَزززززززززززززززززز

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 ثننننززززززززززززززززززنب ب ضُ  حفلززززززززززززززززززذْ  فزززززززززززززززززز ازٌ جنزززززززززززززززززز    -ٕٓ

  

  ِِ  .والطؼزززززززززززززززززززززززززززى ِ  مفزززززززززززززززززززززززززززب سِ ال ثمرزلززززززززززززززززززززززززززز

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 األََمززززززززززززززززززز  أَنزززززززززززززززززززذَ  أَ  أَنزززززززززززززززززززذَ  أَؼزززززززززززززززززززطاة    -ٕٔ

  

 .الُمؽزززززززززززززززززززززَحُ  رَزَمنّززززززززززززززززززززً نُفززززززززززززززززززززىغ   فززززززززززززززززززززٍ 

 

 ٌلًتمث ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

ٕٕ -  ) َ َُِحت  ال ِصََا َُقَبرِلُىَ  فٍِ َؼجُِلِِ  َلفًّب َكأَن ُهْ  ثُْنَُب   َمْطُلىق   قب  رعبلٍ : ) ِ     

 تمثٌلً ׄ                       مفصل ׄ                            مجمل ׄ            ضمنًׄ  

ِِ  يَلُقزززززززززززززززززززبً  ُذلقزززززززززززززززززززذَ  -ٖٕ  الن ؽزززززززززززززززززززُ ِ  َكطَُززززززززززززززززززز

  

ا  ززززززززززززززززحً َكنُززززززززززززززززىضِ  ُحززززززززززززززززًطّ  َؼززززززززززززززززَمب ْ  فززززززززززززززززٍ الى 

 

 تمثٌلً ׄ                   مفصل ׄ                            مجمل ׄ                   بلٌغׄ  

  ِشا مززززززززززززززب الط  ززززززززززززززس َظْمَجززززززززززززززط ِذْلززززززززززززززَذ أُْؼززززززززززززززًسا      -ٕٗ

  

 ِغىززززززززززززززززبثبً فززززززززززززززززٍ الؽززززززززززززززززحبة لهززززززززززززززززب َظئُززززززززززززززززُط    

 

 تمثٌلً ׄ                   مفصل ׄ                            مجمل ׄ                  بلٌغׄ  

 الَهززززززززززززززززززززَىي ّ ُ  َضِحزززززززززززززززززززز َ  فُززززززززززززززززززززَ اِزٌ َززززززززززززززززززززب -ٕ٘

  

 .فََهززززززززززززززززَىي َذَُززززززززززززززززب    ِمززززززززززززززززاْ  َلززززززززززززززززْطحبً  َكززززززززززززززززب َ  

 

 تمثٌلً ׄ                    مفصل ׄ                            مجمل ׄ            بلٌغׄ  

 (https://dardery.site/archives/8936      للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً) 
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 التدرٌب الثالث

 : اختر نوع التشبٌه المناسب لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة

 الَحُززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززب رََعه ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززَس ُ   ِ  َضون   األُ    -ٔ

  

  ٌِّ  . َززززززززززززززززززززززززززززززطا ِ  أََ مززززززززززززززززززززززززززززززب أَوَض َ  ثِززززززززززززززززززززززززززززززبلِط

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 كزززززززززززززززززززتُ كىا والملزززززززززززززززززززى  ـزززززززززززززززززززمػ   ف نززززززززززززززززززز  -ٕ

  

 .كىكززززززززززززززززتُ  مززززززززززززززززنها َجزززززززززززززززس لزززززززززززززززز  يلعزززززززززززززززذ  شا 

 

 مفصلׄ     ضمنًׄ      مجملׄ      بلٌغ ׄ  

جززززززززززب صززززززززززىةَ  لجؽززززززززززذُ  -ٖ  ضقززززززززززُسوا قززززززززززس والنّززززززززززبغُ  الط 

  

ٌَ   لزززززززززززززً أـزززززززززززززكى وثزززززززززززززذ     .أجزززززززززززززسُ  مزززززززززززززب مزززززززززززززىال

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 ثززززززززززززززززب    ُذززززززززززززززززىيَ  ومبلَززززززززززززززززذْ  قََمززززززززززززززززطاً  ثَززززززززززززززززَسدْ  -ٗ

  

 .عاالَغززززززززززززززززززززز وَضنَززززززززززززززززززززذ َ ْنجَززززززززززززززززززززطاً  وفبَحززززززززززززززززززززذْ  

 

 تمثٌلً ׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

ٌُ  أنززززززززززززززززب  نِّزززززززززززززززٍ -٘  رنزهززززززززززززززززٍ ال ال ززززززززززززززززصٌ الن زززززززززززززززب

  

 .األَحُززززززززززززززززززززززب ِ  فززززززززززززززززززززززٍ زا  مززززززززززززززززززززززب أنغبُمزززززززززززززززززززززز ُ  

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

ززززززززززززززشِ  أَْنززززززززززززززذَ  -ٙ ُْ ززززززززززززززَجبَ خ فززززززززززززززٍ َكبلل   َواإِلْقززززززززززززززن الف 

 

ِِ  نززززززززززززززَسا ِ   ُْ زززززززززززززز  .قِززززززززززززززَطاِ  الرطززززززززززززززىةِ  فِززززززززززززززٍ والؽ 

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ          مفصلׄ       بلٌغׄ  

 وِوززززززززززززززززُب  ِضْفعززززززززززززززززخ   فززززززززززززززززٍ نْجزززززززززززززززز    أَْنززززززززززززززززذَ  -7

  

ززززززززززززززززززززْطقبً و طثززززززززززززززززززززبً  اْلُعُُززززززززززززززززززززى ُ  رْجزَلُزززززززززززززززززززز َ    .ـَ

 

 تمثٌلًׄ     مجملׄ     مفصلׄ       بلٌغׄ  

 أَ زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززَسزرَهب  ِشا َمسَضَؼزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززخ   األُ    -8

  

ززززززززززززززززززززعجبً  أَ ززززززززززززززززززززَسزدَ    .األَ ززززززززززززززززززززطا ِ  يَُِّززززززززززززززززززززتَ  ـَ

 

 تمثٌلً  ׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

زززززززززززززمبحخِ  فزززززززززززززٍ كزززززززززززززبلجْحط أَْنزززززززززززززذ -9 ْمزززززززززززززن الؽ   والف 

  

ا نززززززززززززززػِ    .  اإِلـززززززززززززززطا ِ  فززززززززززززززٍ واْلجززززززززززززززْسض ُ لُززززززززززززززّىً

 

 ضمنًׄ     مفصلׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

ِِ  ِمْضززززززززززززززززززززززززززززز ُ  الُعْمزززززززززززززززززززززززززززززطُ  -ٓٔ ُْ ززززززززززززززززززززززززززززز  أَوْ  الى 

  

  ِِ ُْ ُْػ كزززززززززززززززززززززززبلِط  . ِقبمزززززززززززززززززززززززخْ  لَززززززززززززززززززززززز ُ  لِززززززززززززززززززززززز

 

 مفصلׄ     ضمنىׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

ززززززززززززمب ِ  أفُزززززززززززز ِ  فِززززززززززززٍ والجنننننززززززززززززنسضُ  -ٔٔ  َكغززززززززززززبزح   الؽ 

  

َُْىننننننززززززززززززززنب َ    .ِحززززززززززززززسازِ  صُززززززززززززززبةِ  فِززززززززززززززٍ الحززززززززززززززذْ  ث

 

 تمثٌلًׄ     مفصلׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 ُؼزززززززززززززسولَ ُ  أَضذزززززززززززززً الجَحزززززززززززززطِ  َكَمزززززززززززززىطِ  َولَُززززززززززززز    -ٕٔ

  

   ٍ  .لَُِجزَلزززززززززززززززززززززٍ الُهمزززززززززززززززززززززى ِ  ثِزززززززززززززززززززززأَنىا ِ  َ لَززززززززززززززززززززز

 

 ًتمثٌلׄ     ضمنىׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  
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ززََكً ِمْنز ُ  -    لُ  وؼل للً  –قب  ضؼى     -ٖٔ ـْ ِ ْ  ورََطُحِمِهْ  ورََعبيُفِِه  َكَمضَِ  اْلَجَؽزِس ،  َشا ا : " َمضَُ  الم منَُا فٍ رََىازِّ

 ُ ْىى  رََساَ ً ل ُ َؼبئُِط الَجَؽِس ثبلؽ َهِط والُحم ً ". 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 جبَضرِهززززززززززززززب ثَُززززززززززززززذِ  ِمززززززززززززززا ِمفززززززززززززززَُزَهب َكززززززززززززززأَ    -ٗٔ

  
 .َ َجززززززززززززززززززز ُ  َوال َضَزززززززززززززززززززش   ال الَؽزززززززززززززززززززحبثَخِ  َمزززززززززززززززززززط   

 
 تمثٌلًׄ     مفصلׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 َوقَطِلزززززززززززززززززز  الِعزززززززززززززززززززبةِ  مززززززززززززززززززا رززززززززززززززززززأنفَا   ال -٘ٔ

  

 .فَىززززززززززززززبئِ  ََعَززززززززززززززسَ  كززززززززززززززٍ َُؽززززززززززززززَح ُ  فبلِمؽزززززززززززززز ُ  

 

 بلٌغ ׄ     تمثٌلىׄ     مفصلׄ      ضمنىׄ  

 لَزززززززززززززززز ُ  قبئِلَززززززززززززززززخ   الَمززززززززززززززززط ِ  قَلززززززززززززززززتِ  َزقّززززززززززززززززبدُ  -ٙٔ

  

           َوصَززززززززززززززززززززززززززززززىانٍ َزقززززززززززززززززززززززززززززززبئِ    الَحُززززززززززززززززززززززززززززززبحَ   ِ    

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 زا ً  المزززززززززززززززززززب ِ  جمززززززززززززززززززز ِ  ِمضززززززززززززززززززز  أَض ولززززززززززززززززززز  -7ٔ

  

 .ُممزززززززززززززززززززززبثب ثززززززززززززززززززززز  الجَرُززززززززززززززززززززز  ِمضززززززززززززززززززززز  وال 

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

ِْ  لزززززززززز    ْ  األْيزززززززززز  ِ  ثِلززززززززززً ثَلُززززززززززذُ  -8ٔ  ثهززززززززززب أقِزززززززززز

  

ززززززززززحُ    ُوقززززززززززى َ    .ذبرُمزززززززززز ْ  ْطةِ الز زززززززززز فززززززززززٍ وززززززززززب َ  ـَ

 

 بلٌغ ׄ     تمثٌلىׄ     مفصلׄ      ضمنىׄ  

 صززززززززززىضرٍ الغززززززززززطةُ  قززززززززززبو َ  مهمززززززززززب الجعززززززززززشُ  أنززززززززززب -9ٔ

  

 .َقظزززززززززززززٍ اللُزززززززززززز ُ  قززززززززززززبو َ  مهمززززززززززززب النززززززززززززىضُ  أنززززززززززززب 

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 َزززززززززعزح  المزززززززززىد جزززززززززُؿ حُزززززززززش أقزززززززززِ لززززززززز     -ٕٓ

  

 .قززززززززززس  العزززززززززز  يززززززززززط  فززززززززززً ثززززززززززٍ مفززززززززززذ فزززززززززز  

 

 تمثٌلًׄ     ضمنىׄ      بلٌغׄ      مجملׄ  

 ُشذزززززززززززززززززززطاً  الزززززززززززززززززززعازِ  َذُزززززززززززززززززززطُ  َ ِ  َورَقزززززززززززززززززززىي -ٕٔ

  

 .َمعَزززززززززززززززززززززززززززززززسُ  لأِلَرقزززززززززززززززززززززززززززززززً َ ِ  َوِ نزززززززززززززززززززززززززززززززسَ  

 

 تمثٌلًׄ     ضمنًׄ     مجملׄ      بلٌغׄ  

ُِ  لزززززززززززٍ مزززززززززززب -ٕٕ  األَؼزززززززززززً َكزززززززززززز َ  ُمهَجززززززززززززٍ أَُكلِّززززززززززز

  

 .َلززززززززززززززسَسا لززززززززززززززبضَ  الُجززززززززززززززط ِ  َ هززززززززززززززسُ  يززززززززززززززب َ   ِ  

 

 تمثٌلىׄ     ضمنًׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 واألَ زززززززززززززززززسا ِ  الزززززززززززززززززس ا ِ  َضْغززززززززززززززززز َ  َؼزززززززززززززززززأ ُؿُ  -ٖٕ

  

زززززززززززززززززززززخِ  فزززززززززززززززززززززى َ  كبلن ْؽزززززززززززززززززززززط  ب ِ  القِم  زززززززززززززززززززززم   .الف 

 

 تمثٌلىׄ     ضمنىׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 حبلِمزززززززززززززبً  الَمَفزززززززززززززب طِ  ُزنُزززززززززززززب فزززززززززززززٍ وأَؼزززززززززززززُطُ  -ٕٗ

  

 .الفززززززززززززززززززززَعطا ِ  َؼززززززززززززززززززززعبزحُ  ورلزززززززززززززززززززز َ  َغززززززززززززززززززززِطزاً  

 

 تمثٌلىׄ     ضمنىׄ     مجملׄ       بلٌغׄ  

 ألَن هززززززززززززززززززب الُؽززززززززززززززززززُى ِ  رَقجُزززززززززززززززززز َ  فَززززززززززززززززززَىَززدُ  -ٕ٘

  

زززززززززززززززززززز ِ  صَغززززززززززززززززززززِط ِ  َكجززززززززززززززززززززبِض ِ  لََمَعززززززززززززززززززززذ   .الُمزَجَؽِّ

 

 تمثٌلًׄ        مفصلׄ     مجملׄ           بلٌغׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9229للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

https://dardery.site/archives/9229
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 ُ ٌتساقون المنٌة بٌنهم (  فقد شبه ) مثل : ،  هً تشبٌه ُحذف أحُد طرفٌه )المشبه، أو المشبه به(، وعالقتها المشابهة دابما

 ( .الموت بشراب ولكنه حذف المشبه به وجاء بصفته  وهى ) ٌتساقون ( والمشبه موجود )الموت 

 أقسامها 

 مكنٌة ، تصرٌحٌة. قسمان: االستعارة

 ستعارة المكنٌةاال -أ 

 ، مثل:وهً ما ُحِذف منها المشبه به، وُرِمز له بشًٍء ِمن لوازمه، أو صفة من صفاته تدل علٌه

فهنا ُشبِّه الرأس بالنار المشتعلة، وُحِذف المشبه به …". قال تعالى: "رِب إنً وهن العظم منً واشتعل الرأس شٌبا  ـ ٔ

 ٌل االستعارة المكنٌة. )النار(، وبقً شًء من لوازمه )اشتعل( على سب

 بشا عنه وكنى( اإلنسان) به المشبه وحذف ٌشٌخ بإنسان الزمان شبه حٌث مكنٌة الزمــــان.   استعارة شــــاخ: مثل ـٕ

الشٌخوخة. وهى لوازمه من  

ناب الدهر عضنا بنابه . فالمشبه هو الدهر، المشبه به : الحٌوان المفترس تم حذفه وجا بصفه من صفاته وهى ال -ٖ  

 نداء وأمر ونهى كل ما هو غٌر عاقل استعارة مكنٌة     -ملحـــوظة :  

 مثل : ٌا لٌل . أسرعً ٌا سفٌنة .  ال تطل أٌها اللٌل . 

ح فٌا بلفظ المشبه به، وُحذف المشبه): االستعارة التصرٌحٌة –ب   مثل:(، وهً ما ُصرِّ

لنور". فهنا شبه الكفر بالظلمات، واإلٌمان بالنور، وصرح بالمشبه "كتاب أنزلناه إلٌك لتخرج الناس من الظلمات إلى ا ـ ٔ

 اإلٌمان(. على سبٌل االستعارة التصرٌحٌة.  –النور(، وَحذف المشبه )الكفر  –به )الظلمات 

 به بالمشبه وصرح  ، النفاق بالمرض شبه فً وْصِف الُمنافقٌن: "فً قلوبهم مرٌض فزادهم هللاُ مرضا". –تعالى  -قوله  ـٕ

 .التصرٌحٌة االستعارة سبٌل على(. النفاق) المشبه وَحذف ،(المرض)

 .المشبه به ) الحبل ( موجود  المشبه ) الدٌن ( محذوف . جمٌعا وال تفرقو (( واعتصموا بحبل هللا قوله تعالى : )) ـٖ

 

 المادٌة والمعنوٌة: لالستعارة والتشبٌه سر جمال ٌتحدد على أساس طرفً التشبٌه من  سر جمال االستعارة: -ٗ

 ( معنوٌا به المشبه وكان معنوٌا المشبه كان أو.  مادٌا به والمشبه مادٌا المشبه كان إذا(   التوضٌح  . ٔ  

( شخص) إنسان به والمشبه مادٌا أو معنوٌا المشبه كان إذا( التشخٌص ) .  ٕ 

 ( .حٌوانا أو ماداج أكان سواء) مادٌا به والمشبه معنوٌا المشبه كان إذا(  التجسٌم) . ٖ

 حظات مهمة:  مال

 إذا طلب منك القٌمة الفنٌة لالستعارة أو التشبٌه فال تكتب سر الجمـال وإنما اشرح االستعارة وما أضافته للمعنى. -ٔ

 أٌهما أكثر بالغة: التشبٌه، أم االستعارة؟ ولماذا؟ -ٕ

صور األدٌب أن المشبه هو المشبه به والعكس، وهذا ٌجعل االستعارة أقوى من التشبٌه؛ ألنها تقوم على تناسً التشبٌه، فٌت

 االستعارة أقوى فً التشبٌه.

  التمثٌلٌة االستعارة -ج

به بالمشبه وصرح المشبه فٌه حذف بحالة حالة تشبٌه وهً   

األمثال فً تكثر و .                                                     

(                                العنب الشوك من تجنً ال انك:   )  مثال                                             

العنب جنً وانتظر الشوك زرع من:به المشبــــــــه* واإلحسان الخٌر ٌنتظر الذي المفسد:المشبـــــــــــــــه  

ثٌلهاوتم الفكرة توضٌح مع المعنى إبراز:  التمثٌلٌة االستعارة جمال سر   .  

 ما المقصود بالخٌال المركب والخٌال الممتد؟

 .   ضاحك أسد أنا - : أحدهم قول مثــل صورتٌن بٌن تشترك كلمة توجد حٌث:  المركب الخٌال
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 . ٌضحك ٌشخص األسد شبه حٌث مكنٌة استعارة( :  ضاحك أسد)  ، باألسد نفسه شبه تشبٌه( :  أسد أنا) 

 . واالستعارة التشبٌه ىف اشتركت أسد كلمة أن الحــــظ -

 فقد،   ٌودعها فطن للسفن راهب قلبى:   الشاعر قول مثل.   به مشبه  من أكثر وهناك واحدا المشبه نجد:  الممتد الخٌال

  . ٌودع وبشخص(  مدرك) فطن وبشخص بالراهب القلب شبه

 ( https://dardery.site/archives/1475للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 ددرًتاخ على االسذعارج

 وبٌن نوعها . فٌما ٌلً: اشرح االستعارة ٔس

وسر بما ٌدل علٌه وهو الزبٌر  وأتىالمشبه به  وحذفمحمد باألسد  شبهمثال: ) محمد ٌزأر فً الفصل( : استعارة مكنٌة  

 التوضٌحا جماله

 

 سٌغمر لٌلنا فجر قرٌب . - ٔ
................................................................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................................................................ 

ا ٌتصدق على الفقراء . - 2  رأٌت بحر 
................................................................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................................................................ 

 ابتلعت أطماع الٌهود حقوقنا فً عروبة فلسطٌن . - ٖ
................................................................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1475
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 التدرٌب األول

 :من بٌن البدابل المتاحة نوع االستعارة وسر جمالها لما تحته خط حدد
    و شا العنبَززززززززززززززززززززززززخُ الحظزززززززززززززززززززززززززَ  ُ ُىنُهززززززززززززززززززززززززب   -ٔ

  
 نَزززززززززززززززززززززْ  فبلمرززززززززززززززززززززززبوُ  ُكل ُهززززززززززززززززززززززا  أمززززززززززززززززززززززبُ . 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 الملزقَننننننننننززززززززززززززززنً لززززززززززززززززرطحَ  َززززززززززززززززب ؼززززززززززززززززألزُ ِ    -ٕ

  
 .فطقننننننننننززززززززززززززنب مززززززززززززززب الززززززززززززززس طُ  َجمزززززززززززززز ُ  مزَززززززززززززززً 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 َقى  ـىقٍ و ى فٍ منفب  : -ٖ

  الززززززززززززززززززززززَسو ُ  ثَ ثِلِزززززززززززززززززززززز ِ  َ لززززززززززززززززززززززً أَحززززززززززززززززززززززطا     

  
   ِجزززززززززززززززززنػِ  ُكززززززززززززززززز ِّ  ِمزززززززززززززززززا َحزززززززززززززززز    لِلطَُزززززززززززززززززطِ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 َ ْنهزززززززززززب القَْلزززززززززززتُ  َؼززززززززززز  َ ززززززززززز ْ  ِمْمزززززززززززطَ  وَؼززززززززززز   -ٗ

  
مززززززززززززززززززب ُ  ُجْطَحزززززززززززززززززز ُ  أََؼززززززززززززززززززب أَوْ   ززززززززززززززززززٍ الع   .الُمَ ؼِّ

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       ارةاالستع نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 َذزززززززززززَىاِيِطٌ اْوزززززززززززطَطاةَ  الجَْحزززززززززززطِ   ِلزززززززززززً ـزززززززززززب     -٘

  
 .الَهْىَجززززززززززززززززززززززززززززب ِ  ثِِطََبِحزززززززززززززززززززززززززززز ِ  فَُُِجُجُنِززززززززززززززززززززززززززززٍ 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : الهاجم سر -
 .وزززززززززززززبِحكبً  ََرززززززززززززززب ُ  الطَلززززززززززززز ُ  الَطثُززززززززززززز ُ  أَرزززززززززززززب َ  -ٙ

  
 ََزََكل مززززززززززززززب أَ  كززززززززززززززبزَ  َحزّززززززززززززززً الُحؽننززززززززززززززناِ  ِمززززززززززززززاَ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
7-  ٍَ   يززززززززززززززززُا   أَن زززززززززززززززز ُ  ؼززززززززززززززززبَ خً  الطززززززززززززززززُاُ  نَِؽزززززززززززززززز

  
 .َوَ طثَززززززززززززززززززززززس رُهززززززززززززززززززززززب فَمززززززززززززززززززززززب َ  َحقُززززززززززززززززززززززط   

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ززززززززززززززنَجاُ   ززززززززززززززبَز ُ  غطَجززززززززززززززبً  رززززززززززززززصُكطو َ  َ زززززززززززززز ْ  -8  ـَ

  
 .الَىَؼززززززززززززززاُ   أْجفبنَزززززززززززززز جفَززززززززززززززب و ِشْكززززززززززززززِطُك ْ  ِمززززززززززززززاْ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 زائمززززززززززززززب  َ ؼزززززززززززززززجكٍ  لززززززززززززززً لُلززززززززززززززً  ُىنُزززززززززززززز -9

  
 " منزززززززززززززز  ضصبئُززززززززززززززبُ."الزىثززززززززززززززبزُ  ولززززززززززززززا َقجزززززززززززززز َ  

 
 ةتصرٌحٌ ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ززززززززززززززززززززززززْعتُ   ِشا -ٓٔ  الحُززززززززززززززززززززززززبحَ  أضازَ  َىمززززززززززززززززززززززززبً  الف 

  
 .القززززززززززززززززززززززسضْ  ََْؽزززززززززززززززززززززززَجُتَ  أ ْ  ثُززززززززززززززززززززززس   فزززززززززززززززززززززز  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

 ( https://dardery.site/archives/8940َت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    للزسض) 

https://dardery.site/archives/8940
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 التدرٌب الثانً

 حدد نوع االستعارة وسر جمالها لما تحته خط من بٌن البدابل المتاحة:
ززززززززززززززززززززززززززززززز ِ  ثُززززززززززززززززززززززززززززززس   وال -ٔ ُْ  ٍََْنَجلِززززززززززززززززززززززززززززززز أ ْ  لِل 

  
زززززززززززززززززززززززززززززززسِ  ثُزززززززززززززززززززززززززززززززس   وال  ُْ  .ََْنَكِؽزززززززززززززززززززززززززززززززط أَ ْ  للق

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ززززززززززززززززززززكىدُ  أْ ززززززززززززززززززززَسائٍ فََغززززززززززززززززززززط   ؼززززززززززززززززززززكذ   -ٕ  الؽ 

  
 نِؽززززززززززززززززززززززُذُ  قَززززززززززززززززززززززسْ  ألَ لززززززززززززززززززززززٍ َوظن ززززززززززززززززززززززىنٍ 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 ال رَعَججزززززززززززززززٍ َزززززززززززززززب َؼزززززززززززززززلُ  ِمزززززززززززززززْا َضُجزززززززززززززززز   . -ٖ

  
 فجكززززززززززززززززززززً. وززززززززززززززززززززحَ  المفززززززززززززززززززززُُت ثطأؼزززززززززززززززززززز ِ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
َُْ  لِزُْرِطَط الن بَغ ِمَا -ٗ ًٰ ِلَطاِي اْلَعِعَِع اْلَحِمُِس( الظ لَُمبدِ قب  رعبلٍ : )ِكزَبة  أَنَعْلنَب ُ  ِلَ   ِلًَ الن ىِض ثِ ِْشِ  َضثِِّهْ   ِلَ

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 ضاَحنزززززززززززنخً  ِظنزززززززززززن لِ ِ  فنزززززززززززنٍ أِلَلقنزززززززززززنً أَرَنننُننزززززززززززنذُ   -٘

  
 .حززززززززززززنبئِطُ  لَهنفززززززززززززنب ُ  َو ززززززززززززنىَ  قَننلجنززززززززززززنٍ فَننَُهنززززززززززززنَسأَ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 ِيْفززززززززززززز  ُولِزززززززززززززْسدُ  الَعزززززززززززززىا ِ  ْطةِ الَحززززززززززززز وفزززززززززززززٍ  -ٙ

  
 .  ُؼزززززززززززززززقُِذُ  قَزززززززززززززززسْ  الَمعزززززززززززززززبِم ِ  لزززززززززززززززجَاِ  وِمزززززززززززززززاْ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 صََعبلِجِهزززززززززززززب َ زززززززززززززاْ  ِممزززززززززززززط   نَزززززززززززززَىاِيُطُ  نَبَمزززززززززززززذْ   -7

  
 .الَعنَبقُززززززززززززززززسُ  رَفنززززززززززززززززً بَومزززززززززززززززز ثَِفززززززززززززززززْماَ  فَقَززززززززززززززززسْ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 ُجِمزززززززززززززززززَ  الحززززززززززززززززز   لنزززززززززززززززززب فزززززززززززززززززٍ  مزززززززززززززززززب     -8

  
 وأحُززززززززززززززززززززب الؽززززززززززززززززززززمبحب  . قزززززززززززززززززززززَ  الجرزززززززززززززززززززز َ  

 
 حٌةتصرٌ ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ُِ زذى  ضؼىِ  الّطو   لً ؼُِ السولخ : -9  قب  المزنجٍ ََِم

 َوأْقجَززززززززززززززَ  ََمِفززززززززززززززٍ فززززززززززززززٍ الجِؽززززززززززززززبِي فَمززززززززززززززب زَضي

  
 أْ   لززززززززززً الجَززززززززززْسِض َْطرَقززززززززززٍ .  لززززززززززً الجَحززززززززززِط ََؽززززززززززَعً 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
َطايَ .قب  رعبلً:" اْ ِسنَب  -ٓٔ  اْلُمْؽزَقَُِ  ". المِّ

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

 ( https://dardery.site/archives/8941الزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    للزسضَت اإللكزطونٍ و) 

 

 

https://dardery.site/archives/8941


  

 

 تايلوس في البالغة العربية

15 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 التدرٌب الثالث

 حدد نوع االستعارة وسر جمالها لما تحته خط من بٌن البدابل المتاحة:
 (  لً ذمػ ؼ  ُ ثُنٍ اإل)  وؼل :  ل و لً     لُ   ًللّ  قب  -ٔ

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ِ قب  رعبلٍ : )َواْ زَِمُمىا - -ٕ قُىا( ثَِحْجِ      َجِمًُعب َواَل رَفَط 

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 الَعمبنزززززززززززززززززززب شا قَجلَنززززززززززززززززززب النززززززززززززززززززبغُ  َلززززززززززززززززززِحتَ  -ٖ

  
زززززززززززززززززأنِ ِ  ِمزززززززززززززززززا َوَ نزززززززززززززززززبُ     َ نبنزززززززززززززززززب مزززززززززززززززززب ـَ

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ْجزززززززززززززززنطُ   -ٗ ً  الزززززززززززززززس مِ  ـزززززززززززززززنُمزَُ  الم   أضاَ  َ ِمززززززززززززززز

  
ً   لُززززززززززززززَ  وال أْمززززززززززززززُط     .أمززززززززززززززب للِهززززززززززززززنَىي نهزززززززززززززز

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

 

 أَظفبَض زززززززززززززززززززززززززب أَنَفزززززززززززززززززززززززززجَذ الَمنُِ زززززززززززززززززززززززززخُ  َو ِشا  -٘

  

 .رَنفَزززززززززززززززززززززز ُ  ال رَمَُمززززززززززززززززززززززخ      ُكزززززززززززززززززززززز أَلفَُززززززززززززززززززززززذَ  

 

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع

 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

( فٍِ قُلُىثِِهْ  َمَطن  قب  رعبلٍ : )- -ٙ ُ َمَطًوب َولَُهْ  َ َصاة  أَلُِ    فََعاَزُ ُ    

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع

 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

 فززززززززززززأرعجَنٍ ظهززززززززززززِطٌ  لززززززززززززً ـززززززززززززعِطٌ حمْلززززززززززززذُ   -7

  

 مزززززززززززبشا مزززززززززززا الفزززززززززززعِط َجقزززززززززززً حزززززززززززَُا َطرزززززززززززبُ   

 

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع

 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

  ش رعبنقزززززززززززززززززننٍ مززززززززززززززززز شُ  الّفزززززززززززززززززنبِ  رجكزززززززززززززززززنٍ  -8

  

 و للمزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن شِ  كبألـزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززجبِض أضوا ُ  

 

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع

 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

9-   ٍَ  ِجئزُهززززززززززززززززززززب فَلَّمززززززززززززززززززززب الززززززززززززززززززززُسنُب أَظَمزنِزززززززززززززززززززز

  

ٍ   َمطَزززززززززززززززززززَطد ؽزززززززززززززززززززقُِبً ُمؽزَ    َممزززززززززززززززززززبئِجب َ لَززززززززززززززززززز

 

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع

 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

  حؽبؼزززززززززززززززز ِ  فززززززززززززززززٍ الزمضززززززززززززززززب  رجطحززززززززززززززززٍ ال -ٓٔ

  

 رمضززززززززززززززززب ُ ..  لززززززززززززززززمز  فززززززززززززززززٍ ثكززززززززززززززززً فلكزززززززززززززززز  

 

 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع

 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

 ( https://dardery.site/archives/8942للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

https://dardery.site/archives/8942


  

 

 تايلوس في البالغة العربية

16 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 التدرٌب الرابع

 مالها لما تحته خط من بٌن البدابل المتاحة:حدد نوع االستعارة وسر ج

ٔ-   ُْ  وَ زززززززززززززززززززززس الجزززززززززززززززززززززْسُض ثبلعَزززززززززززززززززززززبضِح لَززززززززززززززززززززز

  
ُُْذ نُزززززززززززززززززُصوِضٌ   فَززززززززززززززززز شا مزززززززززززززززززب وف زززززززززززززززززً قَىززززززززززززززززز

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
   َت اْلُمنَززززززززززززززززًَزثُِززززززززززززززززأَْؼززززززززززززززززَمُ  فِززززززززززززززززٍ قَْلجِززززززززززززززززٍ  -ٕ

  
زززززززززززززززززززززجهخ َ فزززززززززززززززززززززً ذزززززززززززززززززززززبِيِطي   وألمززززززززززززززززززززُ  الف 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 وفبَوززززززززززززذ  لززززززززززززً صَغززززززززززززِط الحززززززززززززعَِا اثزؽززززززززززززبمخ   -ٖ

  
 رُرجِّزززززززززززززززززززززُط أّ  الُحزززززززززززززززززززززعَ  لزززززززززززززززززززززَُػ ثِزززززززززززززززززززززنسائ ِ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ِِ الززززززززززززززززسمَ  وِؼززززززززززززززززْط فززززززززززززززززٍ أفزززززززززززززززز    - ٗ    كفِكزززززززززززززززز

  
 َضْحزززززززززززززززززززززتِ  ثبألمززززززززززززززززززززز  الىزززززززززززززززززززززبح حبفززززززززززززززززززززز    

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 ا  مزززززززززززززب وزززززززززززززب  منزززززززززززززب ويزززززززززززززَزززززززززززززب أذزززززززززززززٍ   -٘

  
 ذبلزززززززززززززززززنس  نحمزززززززززززززززززنل  فزززززززززززززززززٍ كززززززززززززززززز ِّ قزززززززززززززززززنلتِ  

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 
 ِذْلززززززززززززززَذ أُْؼززززززززززززززًسا  ِشا مززززززززززززززب الط  ززززززززززززززس َظْمَجززززززززززززززط  -ٙ

  
 حبة لهززززززززززززززززب َظئُززززززززززززززززطُ ِغىززززززززززززززززبثبً فززززززززززززززززٍ الؽزززززززززززززززز 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 فَزززززززززززززززز   ُمززززززززززززززززط  َمززززززززززززززززطَه  َوَمززززززززززززززززْا ََززززززززززززززززُ  شا   -7

  
الال  ا ثززززززززززززززززززِ  اْلَمززززززززززززززززززبَ  الززززززززززززززززززع   ََِجززززززززززززززززززْس ُمززززززززززززززززززّطً

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 ثزززززززززززززززززززبألَْضَظا  حز زززززززززززززززززززً ضمزززززززززززززززززززبنٍ الزززززززززززززززززززس ْ طُ   -8

  
 فُزززززززززززززززززَ ازٌ فزززززززززززززززززٍ غفزززززززززززززززززب   مزززززززززززززززززا نِجزززززززززززززززززب    

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
 ، فبلكبئنزززززززززززززززززبد وززززززززززززززززززُب  ُولِزززززززززززززززززنس الُهززززززززززززززززززسي  -9

  
زززززززززززززززززززز   وصنززززززززززززززززززززب ُ    وفنننننززززززززززززززززززززن  العمززززززززززززززززززززب  رَجَؽ 

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -
ح   فَلِلَمنززززززززززززززززززززززززززبثِطِ  َذطَجززززززززززززززززززززززززززذَ  َو ِشا -ٓٔ  ِ ززززززززززززززززززززززززززع 

  
ٌ   رَعزززززززززززززززززززززطو   ثكنزززززززززززززززززززززنب  َولِلقُلزززززززززززززززززززززىةِ  النَزززززززززززززززززززززِس

 
 تصرٌحٌة ׄ       مكنٌة ׄ                       االستعارة نوع
 التوضٌح ׄ     التشخٌص ׄ     التجسٌد ׄ        : جمالها سر -

 ( /archives/8944https://dardery.siteللزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    )  
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 المعنى. ذلك إرادة جواز مع معناه الزم به وأرٌد أطلق لفظ هى

 الكنــــاٌة أنــــواع

 :أنواع ثالثة إلى عنه المكنى بحسب الكناٌة تنقسم

 .  الصفة وٌرٌد( الذات)الموصوف ٌذكر عندما  :  صفة عن كناٌة – ٔ

 .الشهرة وهى صفة عن كناٌة هذه بالبنان إلٌه ٌشار: مثل  

 . الحسرة وهى صفة عن كناٌة هذه ،  فٌها أنفق ما على كفٌه ٌقلب فؤصبح: مثل  

  بها الموصوف وٌرٌد الصفة ٌذكر عندما : موصوف عن كناٌة - ٕ

 . الناقة وهى موصوف عن كناٌة: الصحراء سفٌنة:  مثل 

 . السفٌنة وهى موصوف عن كناٌة:   الٌم ابنة:  مثل 

  البترول وهو موصوف عن كناٌة:  األسود مثل : الذهب 

  ، علٌه وٌعود بالموصوف متصل شىء إلى تنسب ولكنها بالصفة فٌها ٌصرح عندما :نسبة عن كناٌة - ٖ

 . إلٌه الفضل نسبة عن كناٌة: فالن ســار حٌث ٌسٌـــر الفضل: مثل 

 .إلٌه لكرما ونسبة إلٌه المجد نسبة عن كناٌة: بردٌك ملء والكرم.ثوبٌك بٌن المجد: مثل 

  حسٌة صورة فى المعنوى وإبراز بالموصوف الصفة التصاق شدة على الداللة: الفنٌة للكناٌة عن نسبة القٌمة

 ) اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل علٌه فى إٌجاز وتجسٌم ( . سر جمال لكناٌة :

 نٌة أو زمانٌة قد ال ٌصلح لغٌرها أن الكناٌة مستمدة من البٌبة معبرة عنه ؛ فما ٌصلح لبٌبة مكا **بقى أن تعلم

 ( https://dardery.site/archives/1493للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 ددرًتاخ على الكناًح

 

 التدرٌب األول

  : ٌن البدابل المتاحةمن ب نوع الكناٌة فً األمثلة التالٌةبٌن  
ًِ فَزَْقُعَس َملُىمبً َمْحُؽىضاً ". َقى  رعبلً :  -ٔ  " َوال رَْجَعْ  َََسَ  َمْغلُىلَخً  ِلً ُ نُقَِ  َوال رَْجُؽْطهب ُك   اْلجَْؽ

                كناٌة عن نسبة ׄ                         كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
      نئى  الىحب .  - ٕ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
زززززززززززززززززززززززمبَحخَ   ِ    -ٖ  َوالن زززززززززززززززززززززززسي َوالُمزززززززززززززززززززززززطوَ حَ  الؽ 

  
 .الَحفزززززززززززَططِ  اثزززززززززززاِ  َ لزززززززززززً ُوزززززززززززِطثَذ قُج زززززززززززخ   فزززززززززززٍ 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 .نظبفزززززززززززززززززززززززززززززز ِ  فزززززززززززززززززززززززززززززٍ زاوزَ  مطزززززززززززززززززززززززززززززجدُ  -ٗ

  
 .ثلقزززززززززززززززززززززُػِ  ثعزززززززززززززززززززززطؾ ـزززززززززززززززززززززٍ    أـزززززززززززززززززززززج ُ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
( )قب  رعبلً : -٘ ُُْط ُمجُِا   .أََوَمْا َُنَف أُ فٍِ اْلِحْلَُِخ َوُ َى فٍِ اْلِرَمبِ  َغ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            ة كناٌة عن صفׄ  
 (.قب    رعبلً : )َوَحَمْلنَب ُ َ لًَ َشاِد أَْلَىا   َوُزُؼط    -ٙ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
     نب مخ الكفُا .   -7

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            فة كناٌة عن صׄ  
 

https://dardery.site/archives/1493
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ززززززززززززززززززِس َ  فززززززززززززززززززٍ أْلززززززززززززززززززجَ َ  -8 ُْ ززززززززززززززززززمبَحخُ  قَ  وا ْ  الؽ 

  
 .والحؽزززززززززززززززززززتِ  المززززززززززززززززززز  ِ  وفىززززززززززززززززززز ُ  ُجززززززززززززززززززىزُ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 اْلززززززززززززززَىَغً ََززززززززززززززْى َ  أَْضَمززززززززززززززبَحُه ْ  رَززززززززززززززَطي قَززززززززززززززْى    -9

  
 .الِكْزَمززززززززززززززززززززززززززززب ِ  ثَِمززززززززززززززززززززززززززززَىاِياِ  َمْفززززززززززززززززززززززززززززُغىفَخً  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

      .. ثبلجنب ِ   لُ  َفبضُ   -ٓٔ 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ٍَ َذبِوََخ   قب  رعبلً: "  -ٔٔ ُِْ  َ لًَ َمب أَْنفََ  فَُِهب َوِ   "  فَأَْلجََ  َُقَلُِّت َكف 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
زززززززززززززززززززززززززِطثنب ب َولَّمزززززززززززززززززززززززززب -ٕٔ  َزثُجُهزززززززززززززززززززززززززب َوَزة   ـَ

  
 .فزززززززززززٍقِ  لَهزززززززززززب قُلزززززززززززذُ  األَؼزززززززززززطاضِ  َمىِوززززززززززز ِ   ِلزززززززززززً 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
      .ف   يىَ  الُس  -ٖٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
    واجهذ لسَقٍ ثبلح  فبحمط وجه . -ٗٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
  بز  اللصاد : احصضوا   -٘ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 . الصكب  م    ُا  صا الطج  -ٙٔ
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 فُزززززززززززززز ِ  الَمجززززززززززززززسُ  ال ززززززززززززززصٌ صَىثِزززززززززززززز َ  فززززززززززززززٍ  ِ    -7ٔ

  
 .ِوززززززززززززززززززززززُب ِ  ثُِكزززززززززززززززززززززز ِّ  َُززززززززززززززززززززززعضٌ لَِىززززززززززززززززززززززُب ً  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
    َنظط  لً السنُب ثمنظبض  أؼىز. -8ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        ن موصوفكناٌة ع ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
      ف   نب   األظبفط . -9ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
     .ف     جط الفأض ثُز   -ٕٓ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 ( https://dardery.site/archives/8958للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 
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 التدرٌب الثانً

  :نوع الكناٌة فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة بٌن 
      ف   نظُِ الُس . -ٔ 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ُْزًب فََكِطْ زُُمى ُ( -ٕ    قب  رعبلً )أََُِحت  أََحُسُكْ  أَْ  ََأُْكَ  لَْحَ  أَِذُِ  َم

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 : وقب  المعطي فٍ الؽُِ  - ٖ
 حزززززززززززززززززززززززززززززً وض    ز    النززززززززززززززززززززززززززززبض ؼززززززززززززززززززززززززززززلُ ُ   -

  
نننززززززززززززززززنَ اَل  أَْوَضصَننننززززززززززززززززن ُ  أَثَننننززززززززززززززززنب ُ  َكززززززززززززززززأَ      .الننننؽ 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 ظلّززززززززززززززززززززززززززززززززززز  َزجززززززززززززززززززززززززززززززززززز  الزززززززززززززززززززززززززززززززززززُُماُ  -ٗ

  
 .ض َكبثِزززززززززززززززززززززز  فززززززززززززززززززززززٍ َْمفززززززززززززززززززززززٍ والمجززززززززززززززززززززززسُ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 .  وقب  للً    لُ  وؼل  : ) الم شنى  أيى  أ نبقبً َى  القُبمخ ( - ٘

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 ُمرزززززززززززززززززززِص  أثزززززززززززززززززززُهَ  ثكززززززززززززززززززز  الىزززززززززززززززززززبضثُا -ٙ

  
 .األوززززززززززززززززززززززززززغب ِ  مجززززززززززززززززززززززززززبم َ  والطززززززززززززززززززززززززززب نُا 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
     .ألقً ف    مب  -7

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
  (.   َو ِ  َُقَبرِلُىُكْ  ََُىل ىُكُ  اأْلَْزثَبَضض )رعبلً :ب  ق -8
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 قَنَزززززززززززززززززبح   ِمزززززززززززززززززْنُه ْ  َكفّززززززززززززززززز  فزززززززززززززززززٍ َوَمزززززززززززززززززاْ  -9

  
 ..ِذىززززززززززززززززبةُ  مززززززززززززززززنُه ْ  َكفّزززززززززززززززز  فززززززززززززززززٍ كَمززززززززززززززززاْ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        صوفكناٌة عن مو ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ب يََغً اْلَمبُ  َحَمْلنَبُكْ  فٍِ اْلَجبِضََِخ َقى  رعبلً : *"  -ٓٔ  " ِن ب لَم 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 قب  النبثغخ الصثُبنً :  -ٔٔ

 فَزززززززززززززززززززىقَُه  َحل ززززززززززززززززززز َ  ثِزززززززززززززززززززبلَجُؿِ  مزززززززززززززززززززبَغعوا  ِشا

  
 .ثَِعمزززززززززززززززززززبئِتِ  رَهزَزززززززززززززززززززسٌ يَُزززززززززززززززززززط   َ مزززززززززززززززززززبئِتُ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 الفط وجه   نسمب ضأَذ أثب  . -ٕٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 قب  أحس الفعطا  مفزرطا ثقىم  :  -ٖٔ

 َمنبِظلِنزززززززززززززززززززززب فزززززززززززززززززززززٍ  ال الَمجزززززززززززززززززززززسُ  َنزززززززززززززززززززززِع ُ  ال

  
 .الُمقَززززززززززز ِ  ِؼزززززززززززىي َمزززززززززززأوي لززززززززززز  لزززززززززززُػ كزززززززززززبلنّى ِ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
  َززززززززززززب اثنززززززززززززخ َ الززززززززززززُ ِّ ، مززززززززززززب أثززززززززززززىِ  ثرُزززززززززززز    -ٗٔ

  
 نننززززززززززززززن  وحنززززززززززززززنجػ.مززززززززززززززب لززززززززززززززن  مىلنززززززززززززززنًعب ثمن 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
َ ال َُِحت  ُك   ُمْرزب   فَُرىض "َقى  رعبلً :  -٘ٔ  "َوال رَُمعِّْط َذس َ  لِلن بِغ َوال رَْمِؿ فٍِ اأْلَْضِن َمَطحبً  ِ     

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ُْنب ُ ِمَا اْلُكنُىِظ مب  ِ   َمفبرَِح ُ لَزَنُىأُ ثِبْلُعْمجَ َقى  رعبلً : -ٙٔ ُِْهْ  َو رَ ِح " " ِ   قبُضوَ  كبَ  ِمْا قَْىِ  ُمىؼً فَجَغً َ لَ  ِخ أُولٍِ اْلقُى 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        عن موصوف كناٌة ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
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س   نَْفػُ  َوال ِصٌ)قب  الطؼى  )ق( :  -7ٔ  َُز ما ولز  َمزىد صز  نمزطانٍ، وال َهزىزٌ: األمخ  ص  ما أحس   ثٍ َؽم  ثَُِِسِ  ال ُمَحم 

 (النبض ألحبة ما كب  ث   ال أُْضِؼْلذُ  ثبلصٌ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        صوفكناٌة عن مو ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 " . القُبمخِ  َى ِ   لً والنُ  ُ  الرُطُ  نىالُهب فٍ معقىز   الرُ ُ "  قب  الطؼى  للً    لُ  وؼل  :  -8ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 ب ِ الججزززززززززززززززززز ُلززززززززززززززززززعىزَ  َحززززززززززززززززززت   ال ومززززززززززززززززززا -9ٔ

  
ُْاَ  الززززززززززززززززس  طِ  أثَززززززززززززززززسَ  ََِعززززززززززززززززؿْ    .الُحفَززززززززززززززززطْ  ثَزززززززززززززززز

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 قب  محمىز زضوَؿ : -ٕٓ

  المحزززززززززززززززززززززززطاسِ  أؼزززززززززززززززززززززززطحِ  مزززززززززززززززززززززززا.. أثزززززززززززززززززززززززٍ

  
 .نجزززززززززززززززززززززززززززززززززززتِ  ؼزززززززززززززززززززززززززززززززززززبزح   مزززززززززززززززززززززززززززززززززززا ال 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/8959للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 التدرٌب الثالث

  :نوع الكناٌة فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة بٌن 
  مزززززززززززززززززب ُ  ُ  رفزززززززززززززززززكى ال المطزززززززززززززززززبثد هُ ثزززززززززززززززززُ -ٔ

  
 ..المنبزَزززززززززززززززززز  َغْؽزززززززززززززززززز َ  وال القززززززززززززززززززسوض يَزززززززززززززززززْجدَ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 ف   واؼ  المسض -ٕ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 زونَززززززززززززززز  َحززززززززززززززز ّ  وال ُجزززززززززززززززىزُ  جزززززززززززززززبَظ ُ  مزززززززززززززززبف -ٖ

  
 َؽزززززززززززززززُطُ  حُزززززززززززززززشُ  الجزززززززززززززززىزُ  َؽزززززززززززززززُطُ  ولكزززززززززززززززاْ  

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 لَْهفِزززززززززززززٍ َ لَزززززززززززززً القُزززززززززززززْسِغ اْنطَزززززززززززززَىْد أْ  ُمززززززززززززز ُ     -ٗ

  
زززززززززززززززززززجبِ  النَِّىزززززززززززززززززززبِ  ُذُُزززززززززززززززززززىُ .  ـْ  و َكجَزززززززززززززززززززْذ ثِأ

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ             كناٌة عن صفةׄ  

 .ثعه النبغ َنظط  لً السنُب ثمنظبض أثُه  -٘

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 ف   قمُط النظط . -ٙ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 أثس لظبل ال َُطأيُئ ضأؼ   - 7

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 . ف    طَه الىؼبز -8

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ُِ  ََْطفَززززززززززززز ُ  ال -9 ُْ ززززززززززززز  َمنبِظلِنزززززززززززززب  فزززززززززززززٍ يََطفزززززززززززززبً  الى 

  
 ومجزؽززززززززززززززززززززز  من زززززززززززززززززززززب وزززززززززززززززززززززبح     لزززززززززززززززززززززً  اِل   

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 .واحس " ِمًعً فٍ َأُك ُ  والُم ِماُ  أمعب    ؼجعخِ  فٍ َأُك ُ  الكبفطُ  قب  الطؼى  )ق(: " -ٓٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            ناٌة عن صفة كׄ  
ِِ  فزززززززززٍ األَ زززززززززطا ِ  َوثُنزززززززززبحُ  -ٔٔ  الَس نننننزززززززززنطِ  ؼننننننننزززززززززنبلِ

  
 الزََحزززززززززززززززززززززّسٌ ِ نزززززززززززززززززززززسَ  الَكززززززززززززززززززززز  َ  َكزززززززززززززززززززززنفَىنٍ 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

https://dardery.site/archives/8959
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 ََزززززززززززززززَىز  الفزَزززززززززززززززً أْ  َجمزززززززززززززززَ  األضَن ُكل هزززززززززززززززب -ٕٔ

  

زززززززززززززززززب ََزززززززززززززززززْسِض مزززززززززززززززززب  ُ لزززززززززززززززززبنِ ُ     لُززززززززززززززززز  ولم 

 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 فبلرُززززززززززززززززُ  واللُززززززززززززززززُ  والجُززززززززززززززززساُ  رعطفنززززززززززززززززٍ  -ٖٔ

  

ُِ والززززززززززززززززطمُ  والقطيززززززززززززززززبُغ والقلززززززززززززززززُ     والؽززززززززززززززززُ

 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            صفة كناٌة عن ׄ  

زززززززززززبزِ  اثنزززززززززززخَ  -ٗٔ  اْلُحؽزززززززززززن مزززززززززززا ؼزززززززززززطّ  أنزززززززززززذِ  الى 

  

 اإِلنننؽنززززززززززززززنب ِ  ثَننننِنززززززززززززززنٍ َ ننززززززززززززززنلًَ ِ  رَنننجننززززززززززززززنلً  

 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 .ا ثمُطح والُس قمُطحالعُ -٘ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 ن )فَبْلجِْط لُِحْكِ  َضثَِّ  َوال رَُكْا َكَمبِحِت اْلُحىِد( . -ٙٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 .َجَطِد الُمجَبَضاحُ فَْىَ  الُمْؽزَِطُِ  األْذَىطَ  -7ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ِهَسِد الَىَضقَخُ الَرْىَطاُ  اْنِرفَبًوب َ َصا األْؼجُى  -8ٔ  .ـَ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 َ َصا الزِّْلِمُُص َُْمِكنُ ُ نَْعُ  الِمْمجَبِ  ُزوَ  ُؼلَ    -9ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ُ رََعبلًَ: ﴿ ال ِصٌ َذلَقَُكْ  ِمْا نَْفػ  َواِحَسح  َوَذلََ  ِمنْ ق -ٕٓ  َهب َظْوَجَهب ﴾.بَ    

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوف ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/8960للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    )  
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 كلمة استعملت فى غٌر ما وضعت له لعالقة بٌنها وبٌن المقصود غٌر المشابهة ، مع قرٌنة تمنع من إرادة المعنى األصلى .

 من عالقات المجاز المرسل

 . ومنها ، لعالقه  هو أطلق الذى فالشىء غٌره وإرادة شًء إطالق على ٌقوم المجاز -

 .                     الكل وٌرٌد الجزء ٌطلق:   أ  ( مجاز مرسل عالقته الجزبٌة

   *" العبد""  الكل وأراد"  رقبة"   بالجزء عّبر) رقبة".   فتحرٌر 

 * ألقى المعلم كلمة بلٌغة . ) عّبر بالجزء "  كلمة " وأراد الكل " كالم " ( ؛ ألن المعلم لم ٌقل كلمة واحدة .

 ) عبر بالجزء " جفنى " وأراد " العٌن " ( .  * جرى الدمع من جفنى فقالت وما بكا ؟ 

   الجزء وإرادة الكل إطالق: ب ( مجاز مرسل عالقته الكلٌة 

 قال ـ تعالى ـ على لسان نوح علٌه السالم: " وإنى كلما دعوتهم ؛ لتغفر لهم ، جعلوا أصابعهم فى آذانهم "  -

 لٌ بالنسبة لألناملفهم لم ٌضعوا األصابع ، وإنما وضعوا أنملة ، واألصابع ُكـ

 شربت ماء النٌل . ) عبر بالكل " ماء النٌل " وأراد الجزء " بعض الماء "( ؛ ألنه لم ٌشرب ماء النٌل كله  -

 المسبب وإرادة السبب إطالق:  جـ ( مجاز مرسل عالقته السببٌة

 ( . * للمعلم أٌاد على تالمٌذه .   ) فالمقصود "الفضل" ، و"الٌد" سبب فى هذا "الفضل"

 ( .خروج العشب سبب والغٌث ، العشب فالمقصود.) رعٌنا الغٌث* 

 السبب. وإرادة النتٌجة) المسبب( إطالق:  د  ( مجاز مرسل عالقته المسببٌة 

* ٌنزل هللا الرزق من السماء .) فالمقصود المطر، و  والرزق"مسبب" أي نتٌجة عنه فبذكر الناتج تكون العالقة " مسببٌة 

. ) " 

 فٌه. ما وٌرٌد المكان ٌذكر أن: جاز المرسل عالقته المحلٌةهـ( م

 * ٌقول تعالى : " ألم نشرح لك صدرك ".)والمقصود "القلب" لكنه ـ عز وجل ـ عبر عنه بمحله وهو" الصدر"

 لكن المتحدث عبر عنهم بمحلهم وهو "الفصل"( .” * شرحت الدرس للفصل . ) والمقصود "الطالب

ٌّة و ( مجاز مرسل عالقته  المحل. وٌرٌد الحال ٌطلق: الحالّ

 * " إن األبرار لفى نعٌم " .) فالمقصود "الجنة" ، لكن هللا ـ تعالى ـ عبر عنها بالحالّ فٌها "النعٌم"( .

 * نزلت بالقوم فؤكرمونى .) فالمقصود "المكان" الذى " ٌحل " فٌه القوم ، لكنك عبرت عن المحل بـ "الحال" فٌه ( .

 علٌه. كان ما باسم الشىء تسمٌة: ل عالقته اعتبار ما كانز ( مجاز مرس

* ٌقول ـ تعالى ـ : " وآتوا الٌتامى أموالهم ".) فالمقصود "الكبار" ممن " كانوا ٌتامى" لكن هللا ، عز وجل ، ذكر ما  كانوا 

 علٌه إثارة للشفقة علٌهم ( .

 ما كانت علٌه "القطن"( .* ألبس قطن بلدى .  ) فالمقصود "المالبس" ، وُعـبِر عنها ب

 إلٌه. سٌصٌر ما باسم الشًء تسمٌة: ح ( مجاز مرسل عالقته اعتبار ما سٌكون

 * أوقد الرجل نارا .) عبر عن الحطب بما سٌكون علٌه حٌن ٌحترق ( .

 * غرست الٌوم شجرا .)فاإلنسان ال ٌغرس الٌوم شجرا ، وإنما ٌغرس فسٌلة تكون فٌما بعد شجرا(.

 *المرسل مجازال جمال سر*

 . المجازى والمعنى األصلى المعنى بٌن العالقة اختٌار فى الدقة مع ، المقبولة والمبالغة اإلٌجاز

 ( https://dardery.site/archives/1517للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 
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 ددرًتاخ على المجاز المرسل

 التدرٌب األول

 :-نوع العالقة فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحةا حدد الكلمة التً استعملت مجازا مرسال مبٌن

 ؼلمُذ  لً ثلسرٍ وأنب  بئس  ِمَا الؽفط -ٔ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 السفرׄ       عابدٌ ׄ       بلدتًׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ                       السببٌةׄ                         الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 ظض ذ الُى  ـجطحً  -ٕ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 شجرة  ׄ       الٌومׄ      زرعتׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   سٌكون ما اعتبارׄ   ماكان اعتبارׄ   الجزبٌةׄ  
 ما النبغ ما َأْك  القم  -ٖ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 القمحׄ      ٌؤكلׄ          لناساׄ  

  نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   كان ما اعتبارׄ   سٌكون ما اعتبارׄ   الكلٌةׄ  
ٗ- " ًٰ  قب  رعبلً: "  ِن  ُ َما ََأِْد َضث  ُ ُمْجِطًمب فَ ِ   لَ ُ َجَهن َ  اَل ََُمىُد فَُِهب َواَل ََْحَُ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 امجرمׄ        ربهׄ   ٌؤتׄ  

 نوع العالقة :
 كان ما اعتبارׄ              سٌكون ما اعتبارׄ                         السببٌةׄ   الجزبٌةׄ  
 
 ـطثذ مب  النُ  -٘

 المجاز المرسل فً كلمة:
 فارتوٌتׄ   النٌل ماءׄ   شربتׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ     كان ما اعتبارׄ     الجزبٌةׄ     الكلٌةׄ  
اِكعُاَ و"وقب  رعبلً:  -ٙ  "اْضَكُعىا َمَ  الط 

 المجاز المرسل فً كلمة:
اَلةَ ׄ   َكاةَ ׄ   الصَّ  َواْرَكُعواׄ     الزَّ

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ      السببٌةׄ     الجزبٌةׄ     الكلٌةׄ  
 قطض مجلػ الىظضا  كصا. -7

 المجاز المرسل فً كلمة:
 كذاׄ   . الوزراء مجلسׄ   قررׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ      السببٌةׄ     الجزبٌةׄ     الكلٌةׄ  
 لجػ المجب س الحسَس -8

 المجاز المرسل فً كلمة:
 الحدٌدׄ       المجاهدׄ         لبسׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ     كان ما اعتبارׄ     سٌكون ما اعتبارׄ     الكلٌةׄ  
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 َؼَطَ  اللك  المنع . -9

 المجاز المرسل فً كلمة:
 المنزلׄ       اللص  ׄ        َسَرقَ ׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ     المسببٌةׄ     الجزبٌةׄ     الكلٌةׄ  
 ألقًَ الرطُت كلمخ كب  لهب كجُُط األَصط. -ٓٔ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 األثرׄ   كلمةׄ   الخطٌبׄ  

 نوع العالقة :
 كان ما اعتبارׄ     السببٌةׄ     الجزبٌةׄ     الكلٌةׄ  
 الصٌ رُنزُِج ُ ث ُز ن . ََْلجَُػ النبغ القطاَ  -ٔٔ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 تنتجهׄ     القطنׄ     الناسׄ  

 نوع العالقة :
 .اعتبارما سٌكونׄ   المحلٌةׄ   كان ما اعتبارׄ   الكلٌةׄ  
 .فٍ الططَ  ؼأُوقس نبضاً  -ٕٔ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 الطرٌقׄ       ناراׄ    أوقدׄ  

 نوع العالقة :
 كان ما اعتبارׄ                  سٌكون ما اعتبارׄ                  السببٌةׄ   الكلٌةׄ  
 ا" ِن َ   ِ  رََصْضُ ْ  َُِىل ىا ِ جَبَزَ  َواَل ََلُِسوا  اِل  فَبِجًطا َكف بضً :" قب  رعبلً -ٖٔ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 فاجراׄ    ٌلدواׄ   عبادكׄ  

 نوع العالقة :
 كان ما اعتبارׄ   سٌكون ما اعتبارׄ   السببٌةׄ   الكلٌةׄ  
 " ِ   اأْلَْثَطاَض لَفٍِ نَِعُ   " وقب  رعبلً: -ٗٔ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 نعٌم فًׄ         األبرارׄ   إنׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   الحالٌةׄ                       كان ما اعتبارׄ   الكلٌةׄ  
 َجْفنُززززززززززززززززززز ُ  قَزززززززززززززززززززطَ    ُمْعزَِكزززززززززززززززززززط   واألُْفززززززززززززززززززز ُ  -٘ٔ

  
 واألقزززززززززززززززززززصا ِ  الغمزززززززززززززززززززطادِ   لزززززززززززززززززززً ْغِىزززززززززززززززززززٍَُ  

 
 المجاز المرسل فً كلمة:

 جفنهׄ    قرٌحׄ   معتكرׄ  
 نوع العالقة :

 كان ما اعتبارׄ   السببٌةׄ    الجزبٌةׄ     الكلٌةׄ  
ُْاِ  َزْمزززززززززززززززز ُ  وَ  فََجززززززززززززززززبَوثَْزنٍِ -ٙٔ  ََْؽززززززززززززززززجِقَُهب الَعزززززززززززززززز

  
 الَغززززززززززَط ِ  ِمززززززززززاَ  ََْرَفززززززززززً ال الجَْحززززززززززطَ  ََْطَكززززززززززتِ  َمززززززززززاْ  

 
 فً كلمة:المجاز المرسل 

 البللׄ   ٌخشىׄ      البحرׄ  
 نوع العالقة :

 المحلٌةׄ   الحالٌةׄ   السببٌةׄ   الكلٌةׄ  
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 َؼَكَا اثُا َذلُسوَ  ِمْمَط. -7ٔ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 مصرׄ   خلدون ابنׄ   سكنׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
قبِة.اإِلؼ ُ  َحش   لً رحطَِط ا -8ٔ  لطِّ

 المجاز المرسل فً كلمة:
 الرقابׄ    ٌحثׄ   اإلسالمׄ  

 نوع العالقة :
 المسببٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
ِذِطَاَ "قب  رعبلً : -9ٔ ِْ  "َواْجَع  لٍِّ لَِؽبَ  ِلْس   فٍِ ا

 المجاز المرسل فً كلمة:
 اْْلِخِرٌنَ ׄ    لسانׄ   اجعلׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   (اْللٌة) السببٌةׄ   بٌةالجزׄ   الكلٌةׄ  
 والزززززززززززسمُ  مزززززززززززا َجفزززززززززززننٍ َؽزززززززززززُ  ُمفعزززززززززززنَفعبً          -ٕٓ

  
 ثؽنننزززززززززززززززنب الفزززززززززززززززنعب  الغننزززززززززززززززنبضة المزطائننزززززززززززززززنٍ 

 
 المجاز المرسل فً كلمة:

 مششعشعاׄ    جفنًׄ   الدمعׄ  
 نوع العالقة :

 ةالحالٌׄ                السببٌةׄ                     الجزبٌةׄ    الكلٌةׄ  
 ( https://dardery.site/archives/8975للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 

 التدرٌب الثانً

 :-نوع العالقة فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحةا حدد الكلمة التً استعملت مجازا مرسال مبٌن
 .فٍ أصنب  المصاكطح ـطثُذ الجُا   -ٔ

 المجاز المرسل فً كلمة :
 المذاكرةׄ       أثناءׄ    الُبنَّ ׄ  

 نوع العالقة :
 كان ما اعتبارׄ                سٌكون ما اعتبارׄ         الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 وكننزززززززززززززززنأننٍ   نؽزززززززززززززززُذ  َىمننزززززززززززززززنٍ  ظائننزززززززززززززززن         -ٕ

  
 ؽنزززززززززززززنبئٍفطأَزززززززززززززُذ فزززززززززززززٍ المنننننزززززززززززززنط ح كُزززززززززززززِ م 

 
 المجاز المرسل فً كلمة :

 المرآةׄ   ٌومًׄ          آنستׄ  
 نوع العالقة :

 المحلٌةׄ   ماكان اعتبارׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 قجىنب  لً  ُا ما  ُى  األ سا  -ٖ

 المجاز المرسل فً كلمة :
 األعداءׄ   عٌنׄ               قبضناׄ  

 نوع العالقة :
 المسببٌةׄ   كان ما اعتبارׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 
 

https://dardery.site/archives/8975
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ٍّ  عَعح -ٗ  ث زٌ و   جبضد  ل

 المجاز المرسل فً كلمة :
 عزٌزةׄ   جارتׄ                بالديׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ            الحالٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
ُِّزُىَ  " قب  رعبلً -٘  "  ِن َ  َمُِّذ  َو ِن ُه  م 

 المجاز المرسل فً كلمة :
 تختصمونׄ   القٌامة ٌومׄ                 مٌتׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   كان ما اعتبارׄ   سٌكون ما اعتبارׄ   الجزبٌةׄ  
 وؼزززززززززززززز  ممززززززززززززززَط   ؼزززززززززززززز  القلززززززززززززززُت  نهززززززززززززززب -ٙ

  
 و أَؼززززززززززززززززززب ُجطَحزززززززززززززززززز  العمززززززززززززززززززب  الم ّؼززززززززززززززززززٍ أ 

 
 المجاز المرسل فً كلمة :

 جرحهׄ       مصرׄ           سالׄ  
 نوع العالقة :

 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   جزبٌةالׄ   الكلٌةׄ  
 ذطجذ المسضؼخ مجكطاً  -7

 المجاز المرسل فً كلمة :
 مبكراׄ         المدرسةׄ          خرجتׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 ما لفبد الم ما نقب  المسض -8

 المجاز المرسل فً كلمة :
 الصدرׄ   المإمنׄ   صفاتׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ        السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌة ׄ  
 ضجب  ممط َزعلمى  الُى  فٍ مساضؼهب االثزسائُخ -9

 المجاز المرسل فً كلمة :
 االبتدابٌةׄ   مدارسهاׄ   مصر رجالׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   كان ما اعتبارׄ   سٌكون ما اعتبارׄ   الكلٌةׄ  
ِهَس ِمنُكُ  الف   قب  رعبلً -ٓٔ ـَ  ْهَط فَْلَُُمْم ُ ""فََما 

 المجاز المرسل فً كلمة :
 فلٌصمهׄ   الشهرׄ   شهدׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   المسببٌةׄ   السببٌةׄ   الكلٌةׄ  
 كلمززززززززززززززززززززب مززززززززززززززززززززّطد اللُززززززززززززززززززززبلٍ  لُزززززززززززززززززززز  - ٔٔ

  
ززززززززززززززززززٍ   ض   ، والعهززززززززززززززززززُس فززززززززززززززززززٍ اللُززززززززززززززززززبلٍ رقؽِّ

 
 المجاز المرسل فً كلمة :

 تقسًׄ            العهدׄ   اللٌالًׄ  
 ة :نوع العالق

 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
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ُؼى    اِل  ثِلَِؽبِ  قَْىِمِ  لُُِجََُِّا لَُهْ  " قب  رعبلً -ٕٔ  " َوَمب أَْضَؼْلنَب ِما ض 

 المجاز المرسل فً كلمة :
 لسانׄ     رسولׄ   أرسلناׄ  

 نوع العالقة :
 المسببٌةׄ   (اْللٌة) السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
ِ ُ ْ  فَُِهب َذبلُِسوَ  " قب  رعبلً -ٖٔ ْذ ُوُجىُ ُهْ  فَفٍِ َضْحَمِخ    ب ال ِصََا اْثَُى   " َوأَم 

 المجاز المرسل فً كلمة :
 خالدونׄ     هللاׄ   رحمة فًׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   الحالٌةׄ   السببٌةׄ   الكلٌةׄ  
  صا   قبة مب فعلز  َسا  -ٗٔ

 : المجاز المرسل فً كلمة
 ٌداكׄ     فعلتهׄ   عقابׄ  

 نوع العالقة :
 المحلٌةׄ   المسببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 القززززززززززززززززززززىافٍ نْظزززززززززززززززززززز َ   لّمزُزززززززززززززززززززز  وكزززززززززززززززززززز  -٘ٔ

  
  جززززززززززززززززززززززززبنٍ قبفُززززززززززززززززززززززززخً  قززززززززززززززززززززززززب َ  فلّمززززززززززززززززززززززززب 

 
 المجاز المرسل فً كلمة :

 هجانًׄ    قافٌةׄ   نظمׄ  
 نوع العالقة :

 كان ما اعتبارׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 ( https://dardery.site/archives/8977اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    للزسضَت ) 

 

 التدرٌب الثالث

 :-نوع العالقة فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحةا حدد الكلمة التً استعملت مجازا مرسال مبٌن
 فىقَهزززززززززززززززب  ِ  ََزززززززززززززززسُ   ال س  ََززززززززززززززز مزززززززززززززززاْ  ومزززززززززززززززب - ٔ

  
 ثِززززززززززززززززأْظل  َؼززززززززززززززززُُجلً  ال ظززززززززززززززززبل    ِمززززززززززززززززا ومززززززززززززززززب 

 
 : كلمة فً المرسل المجاز

 سٌبلىׄ   ظالمׄ   هللا ٌدׄ  
 : العالقة نوع
 المحلٌةׄ                     المسببٌةׄ    السببٌةׄ   الكلٌةׄ  
 ضا ززززززززززززززت  فززززززززززززززٍ الىززززززززززززززلى  للؽززززززززززززززفِا فَْطززززززززززززززا   -ٕ

  
 كلمززززززززززززززززززززب صُنززززززززززززززززززززنْطَ  ـبَ ززززززززززززززززززززنها ثنَنززززززززززززززززززززنقػْ  

 
 : كلمة فً المرسل المجاز

 فطنׄ        الضلوعׄ   راهبׄ  
 : العالقة نوع
 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
َُْط ال زٍِ أَْقجَْلنَب فَُِهب َو ِن ب لََمبِزقُى َ "قب  رعبلً :  -ٖ  "َواْؼأَِ  اْلقَْطََخَ ال زٍِ ُكن ب فَُِهب َواْلِع

 : كلمة فً المرسل المجاز
 صادقونׄ   أقبلناׄ   ٌةالقرׄ  
 : العالقة نوع
 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
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زززززززززززززُىِ  نُفىُؼزززززززززززززنَب  -ٗ  رِؽزززززززززززززُُ   لزززززززززززززً حزززززززززززززسِّ الؽ 

  
ززززززززززززززُُى  رَؽزززززززززززززززُ ُ   زززززززززززززززط الؽ  ُْ َُْػ  لززززززززززززززً َغ  َولَزززززززززززززز

 
 المجاز المرسل فً كلمة : 

 تسٌلׄ   نفوسناׄ   السٌوفׄ  
 
 نوع العالقة : 

 السببٌةׄ   المسببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
ْذ ُوُجىُ ُهْ  فَفٍِ َضْحَمِخ ّ ِ ُ ْ  فَُِهب َذبلُِسو َ "قب  رعبلً :  -٘ ب ال ِصََا اْثَُى   "َوأَم 

 المجاز المرسل فً كلمة : 
 خالدونׄ     رحمة فًׄ   ابٌضتׄ  
 نوع العالقة : 

 المحلٌةׄ   الحالٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
ُْنَُهب َواَل رَْحَعَ  فََطَجْعنَبَ   ِلًَ  :" قب  رعبلً -ٙ ٍْ رَقَط  َ  َ  َك  ."أُمِّ

 المجاز المرسل فً كلمة : 
 عٌنهاׄ      تقرׄ   رجعناكׄ  
 نوع العالقة : 

 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
  القى  كلمخ رفطقذ -7
 المجاز المرسل فً كلمة : 

 القومׄ   كلمةׄ   تفرقتׄ  
 نوع العالقة : 

 المسببٌةׄ       السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
ننننززززنِهَس اللَنززززن ُ لَنننننززززن  ََِغنننننننززززنت َ نننززززنا ُجنننننننفززززنىنٍ -8  ـَ

 
نرننمنننُ ُ ؼننننننبَ نننخً َولَنننننننننن  ََنننرننننُ  ِحؽنننننننننٍّ    ـَ

 
 المجاز المرسل فً كلمة : 

 شخصهׄ         جفونًׄ   شهدׄ  
 نوع العالقة : 

 كان ما اعتبارׄ   السببٌةׄ   جزبٌةالׄ   الكلٌةׄ  
ْطنَب ُ ثُِغَ    َحلُِ   "وقب  رعبلً:   -9  "فَجَف 

 :كلمة فً المرسل المجازׄ  
 حلٌمׄ       بغالمׄ    بشرناهׄ  
 نوع العالقة : 

 كان ما اعتبارׄ   سٌكون ما اعتبارׄ                  الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
َُْػ فٍِ قُلُىثِِه ْ ََقُىلُىَ  ثِأَْفىَ  : "قب  رعبلً -ٓٔ ب لَ  "اِ ِه  م 

 المجاز المرسل فً كلمة : 
 قلوبهمׄ   بؤفواههمׄ    ٌقولونׄ  
 نوع العالقة : 

 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 فَفزززززززززززززززززَكْكُذ ثزززززززززززززززززبلّطْمِ  األَلزززززززززززززززززّ  صُِبثَززززززززززززززززز ُ  - -ٔٔ

  
    ِ َُْػ الَكززززززززززززززززطَُ   لززززززززززززززززً القَنَززززززززززززززززب ثُِمَحززززززززززززززززط   لَزززززززززززززززز

 
 مة :المجاز المرسل فً كل 

 القناׄ    ثٌابهׄ   الرمحׄ  
 نوع العالقة : 

 المجاورةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 



  

 

 تايلوس في البالغة العربية

29 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 والجحزززززززززززززُط ذفن ننزززززززززززززنب  الجىانزززززززززززززت ونبئنننزززززززززززززن    -ٕٔ

  
 كمنززززززززززززززززنساً كمززززززززززززززززنسضٌ ؼب ننززززززززززززززززنخ اإلمؽننززززززززززززززززنب  

 
 المجاز المرسل فً كلمة : 

 اإلمساءׄ       صدريׄ      خفاقׄ  
 نوع العالقة : 

 المحلٌةׄ   السببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
ُْؿَ  ثََعضنَززززززززززززززززززززززب َكزززززززززززززززززززززز ْ  -ٖٔ ا اْلَجزززززززززززززززززززززز  جززززززززززززززززززززززط 

  
  اْلُعُُىنَزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززب َوأَْضَؼزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززْلنبًضا  

 
 المجاز المرسل فً كلمة : 

 العٌوناׄ    جراراׄ   الجٌشׄ  
 نوع العالقة : 

 المحلٌةׄ   السببٌةׄ             الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 منززززززززززززززززززززنب    و نززززززززززززززززززززنى أننززززززززززززززززززززنب يننُنززززززززززززززززززززنا   -ٗٔ

  
 شائزززززززززززززززززززززززت    المزززززززززززززززززززززززب فزززززززززززززززززززززززٍ والطزززززززززززززززززززززززُاُ  

 
 المجاز المرسل فً كلمة : 

 ذاببׄ    أناׄ    طٌنׄ  
 نوع العالقة : 

 المحلٌةׄ   كان ما اعتبارׄ   سٌكون ما اعتبارׄ   الجزبٌةׄ  
ثَبنَُِخَ ".  -٘ٔ  قب  رعبلً :" فَْلَُْسُ  نَبِزََ ُ * َؼنَْسُ  الع 

 المجاز المرسل فً كلمة : 
 سندعׄ           الزبانٌةׄ   نادٌهׄ  
 العالقة : نوع 

 المحلٌةׄ   المسببٌةׄ   الجزبٌةׄ   الكلٌةׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/8974للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    )  
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 الطبــاق
 { كذب – صدق{ }  شر – خٌر: }  ، مثل التضاد وٌسمى المعنى فى بمضادها تؤتى مث بكلمة تؤتى أن هو

 { ٌجهل – ٌعلم}   إٌجاب{   ٌعلم ال – ٌعلم: }  مثل  سلب طباق إلى ٌنقسم

 : أمثـــــــــــــــــــــــــــــــلة   

 ال رعججززززززززززززززززً َززززززززززززززززب ؼززززززززززززززززل  مززززززززززززززززا ضجزززززززززززززززز           -ٔ

  
 وززززززززززززززززززززح  المفززززززززززززززززززززُت ثطأؼزززززززززززززززززززز  فجكززززززززززززززززززززً. 

 
 .                      هللا من ٌستخفون وال الناس من ونٌستخف -ٕ 

ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى {  -ٖ  وقال تعالى: } َوأَنَّ

 ( https://dardery.site/archives/1536للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 ددرًتاخ على الطتاق

 التدرٌب األول

 :التالٌة األمثلة فً  الطباق نوع مبٌنا طباق بٌنهما اللتٌن الكلمتٌن تخٌر
ِ  ُزو ِ  ِماْ  ََْسُ ى َ  قب  رعبلً: )َوال ِصَاَ  -ٔ  ُْئبً  ََْرلُقُى َ  ال      .( َُْرلَقُى َ  َوُ  ْ  ـَ

 :هما الكلمتان
ْدُعونَ ׄ   ْخلُقُونَ  الׄ   ٌَ با  شَ ׄ   ٌَ  ٌُْخلَقُونَ ׄ        ٌْ
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

ُِْه ْ  فَأَْوَحً قب  رعبلً: ) -ٕ ً  ثُْكَطحً  َؼجُِّحىا أَ ْ   ِلَ  .(َوَ ِفُّب
 :هما الكلمتان

ُحواׄ         َفؤَْوَحىׄ   ا  ׄ         ُبْكَرة  ׄ   َسبِّ ٌّ  َعِش
 لبس طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

  .ُضقىز ( و   أَقبظبً  قب  رعبلً: )ورَْحَؽجُُه ْ  -ٖ
 :هما الكلمتان

 ُرقودٌ ׄ   وهمׄ   أٌقاظا  ׄ   وَتْحَسُبُهمْ ׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

ُ َؼُِّ  -ٗ     ُ ِحًُمب{ قب  رعبلً : } اِل  َما رَبَة َو َمَا َوَ ِمَ  َ َمً  َلبلًِحب فَأُْولَئَِ  َُجَسِّ ُ َغفُىًضا ض   .ئَبرِِهْ  َحَؽنَبد  َوَكبَ    
 :هما الكلمتان

َباتِِهمْ ׄ   َتابَ ׄ   ٌِّ اׄ    َس  َحَسَناتٍ ׄ        َصالِح 
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 

 أوال : المحسنات البالغية في مقرر البالغة
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ُْزًب َكب َ  أأََوَما قب  رعبلً :} -٘ ُْنَب ُ  َم  ..{ثِ ِ  ٍََْمفِ  نُىًضا لَ ُ  َوَجَعْلنَب فَأَْحَُ
 :هما الكلمتان

اׄ   ت  ٌْ َناهُ ׄ   َم ٌْ ٌَ اׄ           أَْح  ٌَْمِشًׄ         ُنور 
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

  لززززززززززززً أننززززززززززززٍ ضان  ثززززززززززززأْ  أَْحِمززززززززززززَ  الهززززززززززززَىي -ٙ

  
ٍّ وال لُِزززززززززززززززززززززبَ   وأَْذزززززززززززززززززززززطُ    َط ِمْنززززززززززززززززززززز ُ الَ  لززززززززززززززززززززز

 
 :هما الكلمتان

ًّ ׄ   أَْحِملَ ׄ     راٍض ׄ    لٌِاَ ׄ          عل
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 رُقَززززززززززُُّه لززززززززززٍ مززززززززززا حُززززززززززُش ال أ لَززززززززززُ  النّززززززززززَىي -7

  
ٍّ الّفزززززززززززْىُ  مزززززززززززا َحُزززززززززززُش أ لَزززززززززززُ .    َوََْؽزززززززززززِطٌ  لززززززززززز

 
 :هما الكلمتان

 أعلَمُ ׄ             الّشْوقُ ׄ         الّنَوىׄ   أعلَمُ  الׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

َُْهب َمب اْكزََؽجَْذ ..َ{    -8 ُِ ّ ُ نَْفًؽب  اِل  ُوْؼَعَهب لََهب َمب َكَؽجَْذ َوَ لَ  قب  رعبلً :}الَ ََُكلِّ
 :هما الكلمتان

 اْكَتَسَبتْ ׄ                  َكَسَبتْ ׄ   ُوْسَعَهاׄ        ٌَُكلِّفُ ׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 ْ  َجِهْلزززززززززززذ، الن زززززززززززبَغ َ ن زززززززززززب وَ ززززززززززززْنُه ُ َؼزززززززززززلٍِ،  ِ  -9

  
َُْػ َؼزززززززززززززززززززىاً   زززززززززززززززززززبلِ   وَجُهزززززززززززززززززززىُ    .   فلَززززززززززززززززززز

 
 :هما الكلمتان

 َجُهولُ ׄ         عالِمٌ ׄ   َسواء  ׄ   َسلًِׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

ْطُد أَْؼززززززززززززززَْجقٍ اْلحُزززززززززززززبحَ فَلَززززززززززززز  أَجزززززززززززززسْ  -ٓٔ  رزززززززززززززأَذ 

  
 قَزززززززززززززززززززّسمب  .لِنَْفؽزززززززززززززززززززٍ حُزززززززززززززززززززبحً ِمضززززززززززززززززززز  أَْ  أَرَ  

 
 :هما الكلمتان

ْرتُ ׄ    أََتَقّدماׄ   أَجدْ  لَمׄ          اْلحٌاةَ ׄ   تؤَخَّ
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 الىقذ كبلؽُِ    ل  رقطع  قطع  . -ٔٔ
 :هما الكلمتان

 قطعكׄ        تقطعه لمׄ   السٌفׄ   الوقتׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

ٍَ ال ِصٌ َُْحٍُِ َوَُِمُُذ(قب  رعبلً:  -ٕٔ  .) ِْش قَبَ   ِْثَطاِ ُُ  َضثِّ
 :هما الكلمتان

 ٌمٌتׄ      ٌحًׄ   إبراهٌمׄ   قالׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 
 .)رُْ رٍِ اْلُمْلَ  َما رََفبُ  َورَنِعُ  اْلُمْلَ  ِمم ا رََفبُ (قب  رعبلً:  -ٖٔ
 :هما كلمتانال
 الملكׄ   تنزعׄ   تشاءׄ   تإتًׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع
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 َضُجززززززززززززززز    ِمزززززززززززززززاْ  َؼزززززززززززززززل ُ  َزززززززززززززززب رَعَججزززززززززززززززٍ ال -ٗٔ

  
 .فجكززززززززززززززززززززً ثطأؼزززززززززززززززززززز ِ  المفززززززززززززززززززززُتُ  وززززززززززززززززززززح َ  

 
 :هما الكلمتان

 فبكىׄ   المشٌبׄ        ضحكׄ   تعجبىׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

بَ  فَْلَُْكفُْط(لً: قب  رعب -٘ٔ ـَ بَ  فَْلُُْ ِمْا َوَمْا  ـَ  .)فََمْا 
 :هما الكلمتان

ٌُْإِمنْ ׄ                                           َشاءَ ׄ      اْلَحق  ׄ   ْكفُرْ ׄ         ْل ٌَ  ْل
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 ( https://dardery.site/archives/9024ً  لً الطاثً    للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغ)  

 

 التدرٌب الثانً

 :التالٌة األمثلة فً  الطباق نوع مبٌنا طباق بٌنهما اللتٌن الكلمتٌن تخٌر
ُِّت َولَْى أَ قب  رعبلً:  -ٔ  .ْ َججََ  َكْضَطحُ اْلَرجُِِش()قُْ  ال ََْؽزَِىٌ اْلَرجُُِش َوالطُ 

 :هما الكلمتان
ْسَتِويׄ   ٌِّبُ ׄ   اْلَخبٌِثُ ׄ   ٌَ  أَْعَجَبكَ ׄ   الطَّ
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

َ لَخَ ثِبْلُهَسٰي فََمب َضثَِحذ رَِّجبَضرُُهْ  َوَمب َكبنُىا قب  رعبلً:  -ٕ زََطُوا الى  ـْ ئَِ  ال ِصََا ا
 .ُمْهزَِسََا()أُولَٰ

 :هما الكلمتان
 ربحتׄ   الهديׄ   الضاللةׄ   اشترواׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

(قب  رعبلً:  -ٖ  .)ثَْ  نَْقِصُ  ثِبْلَح ِّ َ لًَ اْلجَبِيِ  فََُْسَمُغ ُ فَ َِشا ُ َى َظاِ   
  :هما الكلمتان

 ٌدمغهׄ   الباطلׄ   الحقׄ   نقذفׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 .)َؼَى    ّمْنُكْ  ّمْا أََؼّط اْلقَْىَ  َوَمْا َجَهَط ثِِ (قب  رعبلً:  -ٗ
 :هما الكلمتان

 جهرׄ                                 القولׄ   أسرׄ                سواءׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

خ  أََج   ۖ فَ َِشا َجبَ  أََجلُُهْ  اَل ََْؽزَأِْذُطوَ  َؼبَ خً ۖ َواَل ََْؽزَْقِسُمىَ ()َولِكُ قب  رعبلً:  -٘   ِّ أُم 
 :هما الكلمتان

 ٌستقدمونׄ                                ساعة  ׄ   ٌستؤخرونׄ          أجلׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

ُِْهْ  أَأَنَصْضرَُهْ  أَْ  لَْ  رُنِصْضُ ْ  اَل َُْ ِمنُىَ ()َوَؼَىا    َ قب  رعبلً:  -ٙ  .لَ
 :هما الكلمتان

 ٌإمنونׄ      تنذرهم لمׄ   أنذرتهمׄ              سواءׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

َ ََْعلَُ  وَ قب  رعبلً:  -7 ِ اأْلَْمضَبَ  ۚ  ِ       .أَنزُْ  اَل رَْعلَُمىَ ()فََ  رَْىِطثُىا َلِِل 
 :هما الكلمتان

 تعلمون الׄ   ٌعلمׄ     األمثالׄ         تضربواׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

https://dardery.site/archives/9024
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(قب  رعبلً:  -8 ًٰ َكَط َواأْلُنضَ ُِْا الص  ْوَج  .)َوأَن  ُ َذلََ  الع 
 :هما الكلمتان

 األنثًׄ              الذكرׄ             الزوجٌنׄ       خلقׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 َكززززززززززززززطَ    َوأَنززززززززززززززذَ  ُمززززززززززززززذ أَو َ عَززززززززززززززعاً  ِ ززززززززززززززؿ -9

  
 .الجُنززززززززززززززززىزِ  َوَذفزززززززززززززززز ِ  القَنززززززززززززززززب يَعززززززززززززززززاِ  ثَززززززززززززززززُاَ  

 
 :هما الكلمتان

 كرٌمׄ      متׄ      عزٌزاׄ          عشׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

ززززززززززززززززت   نُّهززززززززززززززززْ    قَززززززززززززززززجََ  اإللَزززززززززززززززز ُ  -ٓٔ ُْ  ثَنززززززززززززززززٍ ُكلَ

  
 ال ََْغززززززززززززززززززززززززززِسُضوَ  َوال ََفُززززززززززززززززززززززززززىَ  لَِجززززززززززززززززززززززززززبِض  . 

 
 :هما الكلمتان

ْغِدُرونَ  الׄ       َقَبحَ ׄ   فُونَ  الׄ   ٌَ  لَِجارِ ׄ    ٌَ
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 نَزززززززززززززززززب اْلَعَطثُِ زززززززززززززززززخُ المْفزززززززززززززززززُهىُز فَْىنلِزززززززززززززززززنٍ        أ -ٔٔ

  
 َوالَمْغُمزززززززززززززززززززىُض فَْىزززززززززززززززززززلٍِ.أَأَْغزززززززززززززززززززُسو اْلُزززززززززززززززززززْىَ   

 
 :هما الكلمتان

 الَمْغُمورُ ׄ     أَْغُدوׄ     َفْضـلِـًׄ      المْشُهودُ ׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 لَززززززززززززززِ  الَعززززززززززززززْىُز الَحِمُززززززززززززززُس فأَنززززززززززززززِذ ـززززززززززززززْمػ   -ٕٔ

  
 . ززززززززززززززززط ِظزززززززززززززززز ِّ ُْ ززززززززززززززززعبَ   غ ـُ  َولزززززززززززززززز  ََْحجززززززززززززززززْت 

 
 :هما الكلمتان

 ِظلِّ ׄ   عاَعكشُ ׄ   ٌَْحجبْ  لمׄ   شْمسٌ ׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

ً  َوأَمحزززززززززززززى مزززززززززززززب َذطَطزززززززززززززُذ ثَِعنننزززززززززززززنجَطح        -ٖٔ  أَُذزززززززززززز

  
 رَِؽززززززززززززز   َ لزززززززززززززً القِْطيزززززززززززززبِغ َؼززززززززززززز   ُغزززززززززززززنُطوِة. 

 
 :هما الكلمتان

 ُغـُروبِ ׄ    َتِسح  ׄ   أَمحوׄ   أَُخط  ׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 َؼزززززززززنأَحفَعُ مزززززززززب قَنزززززززززنس كزززززززززنبَ  ثَُنزززززززززٍ َو ثَُزززززززززننَُك  -ٗٔ

  
 َوأَض زززززززززززززززبُكُ  فننزززززززززززززززنٍ َمفَهننزززززززززززززززنسٌ َو َمغُننزززززززززززززززنجٍ. 

 
 :هما الكلمتان

 َمغٌـــبًׄ                                  َمشَهـــديׄ      َبٌنًׄ   َسـؤَحَفظُ ׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 مززززززززززنَ    الَؽنننززززززززززن ِ     ِلَُننننُكنززززززززززن َو أَؼززززززززززنأَلُهب    َحن -٘ٔ

  
ٍَ  ََىمنزززززززززززنبً  ثَل َغزززززززززززنذ فَأَجُجنزززززززززززنٍفَززززززززززز    ِ  ِ نننننننننننزززززززززززن

 
 :هما الكلمتان

 أَجٌبــًׄ   َبلََّغـتׄ   َحـمـلَ ׄ   أَسـؤَلُهاׄ  
 سلب طباقׄ    إٌجاب طباقׄ          :الطباق نوع

 ( https://dardery.site/archives/9025ثً    للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطا)  

 

https://dardery.site/archives/9025
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 المقابلة
 الترتٌب. على ذلك ٌقابل بما ٌإتً ثم أكثر أو بمعنٌٌن ٌإتً أن و هو جملتٌن بٌن تكون 

ا "  " - ْبُكوا َكثٌِر  ٌَ ْضَحُكوا َقلٌِال  َوْل ٌَ  َفْل

ْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر "َوْلَتُكن مِّ  "   - ٌَ ؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ٌة   نُكْم أُمَّ

ِهُم اْلَخَبابَِث "- ٌْ ُم َعلَ ٌَُحرِّ َباِت َو ٌِّ ٌُِحل  لَُهُم الطَّ         " َو

 ( متقطع كثٌر من خٌر دابم قلٌل)   -

 .    وضده الشًء ذكر طرٌق عن وتوضٌحه المعنى تؤكٌد  الجمـال: سر

 ( https://dardery.site/archives/1548للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

       

 على الطتاق و المقاةلح ددرًتاخ

 

 التدرٌب األول

 : من بٌن البدابل المتاحة تالٌةمٌز بٌن الطباق والمقابلة فً الجمل ال

 وقب  ثعُه الجلغب : َكَسُض الجمب خ ذُط  ما َلْفى الفُطقَخ  .  - -ٔ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

 . وؼززززززززززززز  ممزززززززززززززَط   ؼززززززززززززز  القلزززززززززززززُت  نهزززززززززززززب-ٕ

  
 عمززززززززززززززززززب  الم ّؼززززززززززززززززززٍ .أَو أَؼززززززززززززززززززب ُجطَحزززززززززززززززززز  ال 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 . وثبِؼزززززززززززززززززززززًَ ذُزززززززززززززززززززززط  فزززززززززززززززززززززُُكُ  ثُمُنِززززززززززززززززززززز -ٖ

  
 وقزززززززززززززززززززززبثَِه ـزززززززززززززززززززززط   زززززززززززززززززززززنُكُ  ثِفزززززززززززززززززززززمبلُِب. 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 فززززززززززززززززززززز شا َحزززززززززززززززززززززبَضثُىا أَشلّزززززززززززززززززززززىا َ ِعَزززززززززززززززززززززعاً  -ٗ

  
 و شا َؼزززززززززززززززززززززززززززززبلَُمىا أَ زززززززززززززززززززززززززززززّعوا َشلزززززززززززززززززززززززززززززُ . 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 كلمززززززززززززززززززززززب مززززززززززززززززززززززّطد اللُززززززززززززززززززززززبلٍ  لُزززززززززززززززززززززز  -٘

  
ززززززززززززززززززٍض   ، وا   لعهززززززززززززززززززُس فززززززززززززززززززٍ اللُززززززززززززززززززبلٍ رقؽِّ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 َوَمنظَزززززززززززززززززط  كزززززززززززززززززبَ  ثبلّؽزززززززززززززززززّطاِ  َُْىزززززززززززززززززِحُكنٍ   -ٙ

  
 َززززززززززززب قُززززززززززززْطَة َمززززززززززززب  ززززززززززززبَز ثبلّىززززززززززززّطاِ  َُجكُنززززززززززززٍ. 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
َُْ  رَأَْؼْىا َ لًَ َمب فَبرَُكْ  َواَل رَْفَطُحىا ثَِمب  رَبُكْ  ..{  -7  وقب  رعبلً: }لَِك

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

 َوَ نزززززززززززززززززززنفب ثبلنفُنزززززززززززززززززززن اِز فزززززززززززززززززززٍ َؼلَؽزززززززززززززززززززجُ    -8

  
ززززززززززززززززمِػ.  ـَ  ظزززززززززززززززنََمأ  لِلَؽززززززززززززززززىاِز ِمزززززززززززززززا َ ززززززززززززززززُِا 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
  نننززززززززززززنٍ أقمززززززززززززُذ  لنززززززززززززنً الزعل ززززززززززززنخ  ثبلُمنززززززززززززنً -9

  
 ركزززززززززززززى  زوائزززززززززززززٍ -نزززززززززززززنبلىاقنننن -فزززززززززززززً غنزززززززززززززنطثخ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 فَزًززززززززززززً كززززززززززززب  فُزززززززززززز  مززززززززززززب ََؽززززززززززززط  لززززززززززززسَقَ ُ  -ٓٔ

  
  لزززززززززززززززً أَ   فُزززززززززززززززِ  مزززززززززززززززب َؽزززززززززززززززىُ  األَ بِزَزززززززززززززززب. 

 
            مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

https://dardery.site/archives/1548
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 َوِ ل ززززززززززززززخ   الززززززززززززززج زِ  فززززززززززززززٍ يَززززززززززززززىافٍِ َ جَززززززززززززززش   -ٔٔ

  
 الْؼزِْفززززززززززززززززززززززفَب ِ  َمْنفززززززززززززززززززززززبٌ ِ ل ززززززززززززززززززززززخ   فززززززززززززززززززززززٍ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 الَجززززززززززززززْىِض َُْؽززززززززززززززِرطَُهب   أُّمززززززززززززززخً َكززززززززززززززبَ  قُززززززززززززززْج ُ  -ٕٔ

  
 َزْ ززززززززززززطاً، فأْلززززززززززززجََ  ُحؽززززززززززززُا الَعززززززززززززسِ  َُْطِوزززززززززززززَُهب. 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 َذزززززززززززَىاِيِطٌ اْوزززززززززززطَطاةَ  الجَْحزززززززززززطِ   ِلزززززززززززً ـزززززززززززب    -ٖٔ

  
 .ْىَجززززززززززززززززززززززززززززب ِ الهَ  ثِِطََبِحزززززززززززززززززززززززززززز ِ  فَُُِجُجُنِززززززززززززززززززززززززززززٍ 

 
       مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ُمزززززززززززززززززززَىزِّ    َوالن َهزززززززززززززززززززبضُ  َشَكْطرُززززززززززززززززززز ِ  َولَقَزززززززززززززززززززسْ  -ٗٔ

  
ُْاَ  َوالقَْلزززززززززززززززززززززتُ    .َوَضَجزززززززززززززززززززززب ِ  َمَهبثَزززززززززززززززززززززخ   ثَززززززززززززززززززززز

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 قزززززززززززززززْس َزززززززززززززززنعُ   ُ ثزززززززززززززززبلجلىي و ْ   ظمزززززززززززززززْذ   -٘ٔ

  
ُ ثعزززززززززززززززززززَه القَزززززززززززززززززززْى  ثزززززززززززززززززززبلنَعِ .   وََْجزَلزززززززززززززززززززٍ   

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ب ُمنجزززززززززززززززززَع  َِعزززززززززززززززززبِز ِ َزززززززززززززززززب زْ زززززززززززززززززُط َززززززززززززززززز -ٙٔ

  
َِ المززززززززززززززززززززأْمى  ِمززززززززززززززززززززْا وْ ززززززززززززززززززززِس .   وُمْرلِزززززززززززززززززززز

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
َُْػ ل  لسَ   فٍ الؽِّط، َوال َ ُسوٌّ فٍ اْلع   -7ٔ ُِ َضُج ً: لَ  نَُِِخ .وقب  ذبلس ثُا َلْفَىاَ  ََِم

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

 ََززززززززززززززب َلززززززززززززززْرَطحً َوَ نَززززززززززززززْذ ِضََززززززززززززززبُْ  الززززززززززززززس ْ طِ  -8ٔ

  
  ٍَ  لَزززززززززززززززززززززززْ  رَِهزززززززززززززززززززززززاِ  -الزززززززززززززززززززززززس ْ ط  -َوِ ززززززززززززززززززززززز

 
 مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٔ9-  َِ  .َجمُعززززززززززززززززززبً  ََنظُززززززززززززززززززطو َ  الَرلزززززززززززززززززز ُ  َوقَززززززززززززززززز

  
  َِ    َوحززززززززززززززسٌ الَمجززززززززززززززسِ  قَىاِ ززززززززززززززسَ  أَثنززززززززززززززٍ َكُزززززززززززززز

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 نِكبََخُ اللِّئب ، أَقَبَمز ُ   بنخُ الِكطا .قب  ثعُه الرلفب : َمْا أْقَعَسْر   -ٕٓ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 أثَُعزززززززززززززززززززز ُ  أال  لُززززززززززززززززززززذُ  ويززززززززززززززززززززا   ولززززززززززززززززززززٍ -ٕٔ

  
 مبلكززززززززززززززززززب الززززززززززززززززززس طَ  لزززززززززززززززززز  غُززززززززززززززززززطٌ أضي وأال 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ززززززززززززززس   -ٕٕ  َومززززززززززززززب فَقَززززززززززززززَس المبوززززززززززززززىَ  ِمضززززززززززززززَ  ُمَحم 

  
 َوال ِمضلُززززززززززززززززززززز ُ َحزّزززززززززززززززززززززً القُِبَمزززززززززززززززززززززِخ َُفقَزززززززززززززززززززززسُ  

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 َطجبً{وقب  رعبلً:}فََمْا َُِطِز   أْ  ََْهِسََ ُ ََْفَط  َلْسض ُ لإلْؼ ِ  وَمْا َُطْز أْ  َُِىل  ُ ََْجَعْ  َلْسض  َوُِّقبً حَ  -ٖٕ

  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
               

 َ لَُززززززززززززززززِ  ثِبلززززززززززززززززُسمىِ  َوأَ ززززززززززززززززِىلٍفَجززززززززززززززززىزٌ  -ٕٗ

  
 لِفَقزززززززززززززززِس الَزززززززززززززززصٌ ال ِمضلُززززززززززززززز ُ الزززززززززززززززَس َط َىَجزززززززززززززززسُ  

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ِ طِوزززززززززز ِ  زو ِ  ِمزززززززززا الَمعززززززززززطو َ  ََجَعززززززززز ِ  َوَمزززززززززا -ٕ٘

  
 .َُفززززززززززززززززَ ِ  ز َ الَفززززززززززززززز ََز ززززززززززززززز ِ  ال َوَمزززززززززززززززا ََفِزززززززززززززززط ُ  

 
 مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9030للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

https://dardery.site/archives/9030
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 التدرٌب الثانً

 : من بٌن البدابل المتاحة مٌز بٌن الطباق والمقابلة فً الجمل التالٌة

ززززززززززززززِ  ََفززززززززززززززفَُ  لززززززززززززززٍ   -ٔ ُْ  أُظوُضُ ززززززززززززززْ  َوَؼززززززززززززززَىاُز اللّ

  
 َوأنضَنزززززززززززززٍ َوثََُزززززززززززززبُن الّمززززززززززززززجِ  َُغزززززززززززززطٌ ثززززززززززززززٍ. 

 
                ابلةمق ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
زززززززززززززت  زززززززززززززسوا لزززززززززززززسَق  -ٕ  ومزززززززززززززا َغززززززززززززززطْة َحؽ 

  
 َوَمنننننننززززززززززززززززززنا ال ََُكززززززززززززززززززطِّ  نَفَؽزززززززززززززززززز ُ ال ََُكززززززززززززززززززط  ِ  

 
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 .  وقب  المنمىُض: ال ررطجىا مْا  عِّ الطب خ  ِلً ش ِّ المعمُخ -ٖ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ومهمزززززززززززب ركزززززززززززا  نزززززززززززس امزززززززززززط  مزززززززززززا ذلُقزززززززززززخ -ٗ

  
 َو ْ  ذبلهززززززززززززززب ررفززززززززززززززً  لززززززززززززززً النززززززززززززززبغ رُعلزززززززززززززز  

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
    كنزززززززززززَذ رَعنزززززززززززنلَُ  مزززززززززززب رزززززززززززأرٍ ومزززززززززززب رَزززززززززززنَصض -٘

  
 فَُكزززززززززززززا  لزززززززززززززً َحنزززززززززززززنصض قزززززززززززززس ََنفَزززززززززززززُ  الَحزززززززززززززَصضُ  

 
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
كننننزززززززززززنُط فُززززززززززز  َحَُننزززززززززززنبح  لِلقُلُزززززززززززىِة كمنننزززززززززززنب -ٙ  والصِّ

  
 َُحُِززززززززززززززٍ الززززززززززززززجِ َز  شا مززززززززززززززب مبرَززززززززززززززذ الَمطَننززززززززززززززنطُ  

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
  لَُهب. أؼب َ  ما وثُْغهِ   لَُهب أْحَؽاَ  ما ُحتِّ   لً القُلىةُ  ُججِلَذْ  -7

       مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
          العسو  َُظهُط الؽُئخَ  وَُْرفٍ الحؽنخَ. .8

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ِ اأْلَمْ  قب  رعبلٍ :" -9  " .  ُط ِما قَْجُ  َوِما ثَْعسُ َلِِل 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
َمبَواِد َواأْلَْضنِ  قب  رعبلٍ :" -ٓٔ ِ فَبِيِط الؽ   " .  اْلَحْمُس َلِِل 
                مقابلة ׄ                                     لبطباق س ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
بنَ ُ »  -ٔٔ ـَ ًْ    اِل   ـَ ًْ    اِل  َظانَ ُ َوالَ َُْنَعُ  ِمْا  ـَ ْفَ  الَ ََُكىُ  فٍِ   « . ِ   الطِّ

                لةمقاب ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 قب  للً    لُ  وؼل  لألنمبض: " ِنك  لَزَْكضُُطوَ  ِ ْنَس اْلفََع ، ورَقِل ىَ  ِ ْنَس الط َم " . -ٕٔ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ُِْط َوََأُْمُطوَ  ثِبْلَمْعُطوِ  َوََْنَهْىَ  َ ِا اْلُمنَكطِ َوْلزَُكا  قب  رعبلٍ :" -ٖٔ خ  ََْسُ ىَ   ِلًَ اْلَر نُكْ  أُم    " مِّ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
    ِلً نَْفؽَ . لُػ ما الحعِ  أْ  رُحِؽا  ِلً النبغ ورؽٍ َ  -ٗٔ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
  اللئُُ  َْعفُى  نس العجِع، وال َعفى  نس المقسضِح. -٘ٔ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
  أحت  المسَ  وال أحت  الكصَة. -ٙٔ
      مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ُْئبً َوُ ْ  َُْرلَقُ  -7ٔ ـَ ِ ال ََْرلُقُىَ    ىَ " . قب  رعبلٍ :" َوال ِصََا ََْسُ ىَ  ِمْا ُزوِ    
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ُِْهْ  أَْ  َؼجُِّحىا ثُْكَطحً َوَ ِفُّبً" -8ٔ    قب  رعبلٍ :"  فَأَْوَحً  ِلَ

     مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
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   .    األضوا  جنىز  مجنسح ، فمب رعبض  منهب ائزلِ ومب رنبكط اذزلِ -9ٔ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
   .االن بُغ نُِب  ف شا مبرىا انزَجَهى -ٕٓ
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
   .كفً ثبلؽ  َمخ زا ً  -ٕٔ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٍَ ال ِصٌ َُْحٍُِ َوَُِمُُذ(. قب  رعبلً: ) ِْش قَب َ  -ٕٕ   .  ِْثَطاِ ُُ  َضثِّ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
َُْهب َمب -ٖٕ ُِ ّ ُ نَْفًؽب  اِل  ُوْؼَعَهب لََهب َمب َكَؽجَْذ َوَ لَ  اْكزََؽجَْذ ..َ{    قب  رعبلً :}الَ ََُكلِّ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ززززززززززززجبِة كأَنزززززززززززز             -ٕٗ ُْت َززززززززززززْنَهُه فززززززززززززٍ الف  زززززززززززز  والف 

  
زززززززززززززززززززززززِ  نَهزززززززززززززززززززززززبضُ   ُْ ززززززززززززززززززززززز   ََِمزززززززززززززززززززززززُُ  ثِجبنِجَ ُْ  لَ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 لَمزززززززززززْا رَْطلُزززززززززززُت الزززززززززززّسْنُب  شا لززززززززززز  رُزززززززززززِطْز ثهزززززززززززب    -ٕ٘

  
 ُؼزززززززززززززززززززُطوَض ُمِحزززززززززززززززززززت  أْو َمؽزززززززززززززززززززبَ حَ ُمجزززززززززززززززززززِطِ . 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9032للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

  الجنــــــــاس
 

  . المعنى فى واختالفهما اللفظ فى تقاربهما أو كلمتٌن تماثل هو            

  :- قسمٌن إلى سموٌنق  

 ، مثل: وترتٌبها وهٌبتها وعددها الحروف نوع فى الكلمتٌن اتفاق:  التام الجناس -ٔ

َر َساَعةٍ  تعالى قال - ٌْ ٌُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبُِثوا َغ اَعُة  ْوَم َتقُوُم السَّ ٌَ  .  "" َو

    . المغرب فى المغرب صلٌت -

 ِ ززززززززززززززززز ْ َزاضِ  فِزززززززززززززززززٍ ُزْمزززززززززززززززززذَ  َمزززززززززززززززززب فَزززززززززززززززززَساِضِ  ْ  -

  

 .أَْضِوزززززززززززززززِه ْ  فِزززززززززززززززٍ ُزْمزززززززززززززززذَ  َمزززززززززززززززب َوأَْضِوزززززززززززززززِه ْ  

 

 ِ جَزززززززززززززززززززززززخ   َشا ََُكزززززززززززززززززززززززاْ  لَززززززززززززززززززززززز ْ  َملِززززززززززززززززززززززز     َِشا -

  

 .شاِ جززززززززززززززززززززززززززززززززز ْ  فَسولَزُززززززززززززززززززززززززززززززززز ُ  فسْ ززززززززززززززززززززززززززززززززز ُ  

 

 ، أمثلة: السابقة الجوانب أحد فى الكلمتان تختلف أن:  الناقص الجناس  -ٕ

ْنؤَْوَن َعْنهُ  تعالى قال -   ٌَ ْنَهْوَن َعْنُه َو ٌَ                   الخٌر نواصٌه فى معقود الخٌل  -      ""  َوُهْم 

لٌ لُِّكلِّ ُهَمَزٍة ل َمَزةٍ  تعالى قال -   ٌْ  .  الجوانح بٌن الجوى من الشفا هو البكاء إن -            ."" َو

 ِ ْجززززززززززززززَطح   ِمزززززززززززززاْ  ثِززززززززززززز ِ  َوَمزززززززززززززب لَْلُغزززززززززززززُطوةِ  َزززززززززززززب -

  

ائززززززززززززززززززززززززززززززٍ َوِ ْجززززززززززززززززززززززززززززززَطح   للِْمْؽزززززززززززززززززززززززززززززززََهب ِ    لِلط 

 

ِِ  ؼززززززززززززىزُ  ال  ِ الَمززززززززززززفبئِ  ثززززززززززززُهُ  -  فززززززززززززٍ الَمززززززززززززحبئِ

  

 .َوالِطََززززززززززززززززززززتِ  الَفزززززززززززززززززززز ِّ  َجزززززززززززززززززززز  ُ  ُمزززززززززززززززززززززىنِِها   

 

 طرٌق عن االنتباه تثٌر ذهنٌة حركة إلى وٌإدى اللفظ فى التشابه من ناعمة موسٌقٌة نغمة اشاعة هو : الجمـال سر

 . متكلفا   ٌكون ال وٌنبغى المعنى فى االختالف

 ( https://dardery.site/archives/1565بد اوغً  لً الطاثً    للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبث) 

 

 

https://dardery.site/archives/9032
https://dardery.site/archives/1565
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 ددرًتاخ على الجناس :

 

 التدرٌب األول

 :فً األمثلة التالٌة  تخٌر الكلمتٌن اللتٌن بٌنهما جناس مبٌنا نوع الجناس

 "كىُ  فٍ ـٍ    ال ظان ُ ، وال َُْنَعُ  مْا ـٍ    الّ ـأنَ ُ     الطف  ال َ" قب  ضؼىُ     : -ٔ

 :كلمتً  بٌن الجناس
 شؤَنهُ ׄ        ٌُْنَزعُ ׄ      زانهُ ׄ      الرفقׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 وما ز بئ   لُ  الؽ  : )الله  اؼزط  ىضارنب، و ما ضو برنب( -ٕ

 :كلمتً  بٌن الجناس
 روعاتناׄ   وآمنׄ   عوراتناׄ   استرׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 قب  أ طاثٍ: )ضح    امطأً أمؽ  مب ثُا فكُ ، وأيل  مب ثُا كفُ ( -ٖ

 :كلمتً  بٌن الجناس
 كفٌهׄ   فكٌهׄ   أمسكׄ   رحمׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 .أمُط ضفعذ ل    مبد فلمب    مبدك  ما   -ٗ

 :كلمتً  بٌن الجناس
 مات عالׄ   عالماتׄ   رفعتׄ   أمٌرׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 .ال َجلػ فٍ المسض  ال واؼ  المسض  -٘

 :كلمتً  بٌن الجناس
 .الصدرׄ      واسعׄ   الصدرׄ   ٌجلسׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 ؼزززززززززززززززززنُِّسٌ َزززززززززززززززززنب كننزننبثَنزززززززززززززززززن َ  فننِهننْمنزززززززززززززززززنذُ  - ٙ

  
 .أ نُنمززززززززززززززززززززززززنب أ ْ   نجززززززززززززززززززززززززنت   وال فنِهنْمززززززززززززززززززززززززنذُ  

 
 :كلمتً  بٌن الجناس

 عجبׄ   .فهمتׄ   سٌديׄ   فهمتׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
ْنَُب اْلَحُبحِ  فٍ َؼْعُُُه ْ  َو    ال ِصَاَ  قب  رعبلً: "  -7  .ُلْنًعب" َُْحِؽنُى َ  أَن ُه ْ  ََْحَؽجُى َ  َوُ  ْ  الس 

 :كلمتً  بٌن الجناس
ٌُُهمْ ׄ   ْحَسُبونَ ׄ    َسْع   ٌُْحِسُنونَ ׄ   أنهمׄ   .ٌَ
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 َ زززززززززززز   نََهززززززززززززبَ  نَُهززززززززززززبَ  َ ززززززززززززْا لَززززززززززززْىِ  اْمززززززززززززط    -8

  
ززززززززززززززززَط ُمززززززززززززززززنَع    ُْ َِ َغ     ثَِفززززززززززززززززقَبِ    .لَززززززززززززززززْ  َُْلزززززززززززززززز

 
 :كلمتً  بٌن الجناس. 
 بَِشَقاءِ ׄ       ٌُْلفَ ׄ   ُنَهاكَ ׄ   َنَهاكَ ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 َمب وَحَمززززززززززززززززً ثنززززززززززززززززٍ ؼززززززززززززززززب   وحززززززززززززززززب   ؼزززززززززززززززز -9

  
 فلزززززززززززززززززززززززَُػ كمضلزززززززززززززززززززززززِ  ؼزززززززززززززززززززززززب   وحزززززززززززززززززززززززبِ . 

 
 :كلمتً  بٌن الجناس

 ..حامِ ׄ   كمثلهِ ׄ   حامٍ ׄ   سَماׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
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  ج ززززززززززززززززبُغ  ج ززززززززززززززززبغ   َِشا احزَززززززززززززززززَس  الززززززززززززززززىَغً -ٓٔ

  
 والفَْىززززززززززززززززززززُ  فَْىزززززززززززززززززززز   والطثُززززززززززززززززززززُ  ضثُززززززززززززززززززززُ . 

 
 :كلمتً  بٌن الجناس

 ربٌعُ ׄ    َفْضلٌ ׄ    عبَّاسٌ ׄ   عبَّاسُ ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع

 ( https://dardery.site/archives/9035ا اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس م)  

 

 التدرٌب الثانً

 :فً األمثلة التالٌة  تخٌر الكلمتٌن اللتٌن بٌنهما جناس مبٌنا نوع الجناس
َا األَْمِا  -ٔ  أَِو اْلَرْىِ  أََشاُ ىْا ثِِ  ..{  قب  رعبلً: }َو َِشا َجب ُ ْ  أَْمط  مِّ

 :هما الكلمتان
 اْلَخْوفِ ׄ       األَْمنِ ׄ    أَْمرٌ ׄ   َجاءُهمْ ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 فَُزززززززززززب ضاِكزززززززززززَت الىْجنَزززززززززززبِ   ززززززززززز  أْنزززززززززززذ  زززززززززززبلِ    -ٕ

  
َِ رلزززززززززززززززَ  الَمعزززززززززززززززبلُِ .  ززززززززززززززز ُْ  فِزززززززززززززززساُ َ  نَْفِؽزززززززززززززززٍ ك

 
 :هما الكلمتان

 الَمعالِمُ ׄ   عالِمٌ ׄ   الوْجَناءِ ׄ   راِكبَ ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
ززززززززززْىِ  رَْكززززززززززِىَنٍِ -ٖ  َؼززززززززززْ  مززززززززززب لَِؽززززززززززْلَمً ثنِززززززززززبض ِالف 

  
 َوُحج هزززززززززززب فِزززززززززززٍ القَلزززززززززززنِْت ِمزززززززززززْا ََزززززززززززْىِ  رَْكزززززززززززِىَنٍِ. 

 
 :هما الكلمتان

 .َتْكِوٌنًِׄ   َتْكِوٌنًِׄ   الشَّْوقِ ׄ   َسلْ ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :اسالجن نوع
 فَُبلَزززززززززززززز  ِمززززززززززززززْا حززززززززززززززْع   و ززززززززززززززْع   يَىاُ مزززززززززززززززب -ٗ

  
ززززززززززززفبئ    .  ززززززززززززفب والم  ُْا الم  َزي ثزززززززززززز  جِسَززززززززززززُس الززززززززززززط 

 
 :هما الكلمتان

َدىׄ   عْزمٍ ׄ   حْزمٍ ׄ   فاׄ   الرَّ  الصَّ
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
زززززززززززززززَمب   نَؽزززززززززززززززُُ  الزززززززززززززززّطْوِن فزززززززززززززززٍ ِضَززززززززززززززز    -٘  ـَ

  
زززززززززززززززززززُمىِ     ـَ  َوَلزززززززززززززززززززْىُة الُمزززززززززززززززززززْعِ  فزززززززززززززززززززٍ َضا   

 
 :هما الكلمتان

 َشُمولِ ׄ   َصْوبُ ׄ   َشَمالٍ ׄ   ِرٌحٍ ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 أَفُزززززززززززززززززن اِزٌ َمنزَزززززززززززززززززنً المنَزنننزززززززززززززززززنبُة أَلَمنزززززززززززززززززنّب -ٙ

  
ُُْت فَززززززززززززززْىَ  َضْأِؼززززززززززززززٍ أَلَمنززززززززززززززنّب  زززززززززززززز  رَْمززززززززززززززُ  َوالف 

 
 :اهم الكلمتان

 .أَلَمــّاׄ         َرْأِسًׄ   أَلَمــّاׄ   المـَتــــابُ ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 لُهْ  فٍ الؽُِط ِجْطََخُ الّؽُِ .  -7

  

 :هما الكلمتان
ةُ ׄ    السٌرِ ׄ      لُهْم ׄ   ٌَ  الّسٌِل ׄ          ِجْر
 ناقص سجناׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
 
 

https://dardery.site/archives/9035
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ِْ ُمؽزززززززززززززِعساً فزززززززززززززُِهّا،    كنزززززززززززززَذ  زززززززززززززبِشض -8  فَقِززززززززززززز

  
 َوِؼزززززززززززززْط ُمجِعزززززززززززززساً َ زززززززززززززنُهّا،  ْ  كنزززززززززززززَذ  زززززززززززززبِشال. 

 
 :هما الكلمتان

 َوِسرْ ׄ          ُمبِعدا  ׄ   عاِذرׄ      ُمسِعدا  ׄ  
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
  ِ   لِلَّىْجززززززززززززززززززنِس فززززززززززززززززززنٍِ فززززززززززززززززززنُ اِزٌ رنَطاُكززززززززززززززززززن ْ  -9

  
ُْنِزززززززززززززززٍ قَْجزززززززززززززززَ  الَممزززززززززززززززبِد رنَطاُكزززززززززززززززنْ .  زززززززززززززززَذ َ  ُْ  لَ

 
 :هما الكلمتان

نًِׄ   تـَراُكـمْ ׄ   لِلَّوْجـدِ ׄ   ٌْ  .تـَراُكـمْ ׄ     َع
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع
ٍ  قجُلَززززززززززززززززخ -ٓٔ  ُكنّززززززززززززززززب َمزَززززززززززززززززً ََْغززززززززززززززززُع النجزززززززززززززززز

  
 نمززززززززززززززززززززْ  حبفزُززززززززززززززززززززِ  ثبلقنززززززززززززززززززززب والقنبثززززززززززززززززززززِ . 

 
 :هما الكلمتان

غْ ׄ    القنابلِ ׄ    القناׄ   نصلْ ׄ   زُ ٌَ
 ناقص جناسׄ        تام جناسׄ            :الجناس نوع

 

 ( https://dardery.site/archives/9036للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    )  

 
 

 ( فقط النثر فى بدٌعى نمحس)   الســــــــــــجع

 دابما   تسكن وهى(  فاصلة)  تسمى الفقرة فى األخٌرة فالكلمة. األخٌر الحرف فى أكثر أو فقرتٌن فى الفاصلتٌن توافق هو

 ، مثل: للوقف

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

  عوده. واخضر عنقوده طاب ما :  فقال العنب خٌر ما ألعرابى قٌل - 

   . سمح ضوٌق وإذا صفح ظلم وإذا.  مدح بعد وإذا.  منح قرب إذا من:  فقال عشرة الناس أفضل عن حكٌم وقال - 

      موسٌقٌا جرسا ٌعطً     -        الجمـال سر

                   ووضوحا وتؤثٌرا قوة التعبٌر ٌزٌد  -                       

  ( https://dardery.site/archives/1579لزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ل)  

 ددرًتاخ على السجع :

 

 التدرٌب األول

  :ةمن بٌن البدابل المتاح فً األمثلة التالٌة  تخٌر الفاصلتٌن اللتٌن بٌنهما سجع 

 لُب  القلت  ا الفكط فٍ اِصب  ، أفى  ما لُب  الجطا  ا الطعب  . - ٔ

  ( الطعام - اْلثام السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 الحمس َلِل القسَ  ث  ثساَخ ، والجبقٍ ث  نهبَخ . - ٕ

 نهاٌةׄ           بداٌةׄ   القدٌمׄ   الحمدׄ  

 .". الطعب  أيعمىاو.  الؽ   أففىا النبغ أَهب ":(  ق)  قب  -ٖ

 الطعامׄ   أطعمواׄ   أفشواׄ   السالمׄ  

 المخ  ُا ك  وما الهبمخ ما أ ُص  -ٗ 

 عٌنׄ   المةׄ   الهامةׄ     أعٌذهׄ  

https://dardery.site/archives/9036
https://dardery.site/archives/1579
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ُْنَب ِحَؽبثَُهْ   رعبلً قب  -٘  ُْنَب  ََِبثَُهْ  صُ    ِ   َ لَ    . ""  ِ    ِلَ

 علٌناׄ   إلٌناׄ   حسابهمׄ       إٌابهمׄ  

ٍ    : الِحْقُس لسأُ القلىة، والل جبُط ؼجُت الحطوة قب  الضعبل -ٙ  .ج

 الحروبׄ   اللَّجاجُ ׄ   القلوبׄ      الِحْقدُ ׄ  

 وقب  ثعه الجلغب :اإِلنؽبُ  ث زاث ، ال ثعَ   وصُبثِ .  -7

ٌَّهׄ   ثٌابهِ ׄ   اإلِنسانُ ׄ   آدابهׄ    بز

ُْط مْمط  -8 ٌٍّ لطج  ؼأَ  لئُمبً:نََعْلَذ ثىاز  َغ ُْؽىض ،وقب  أ طاث ُْط معمىض ، وضُج   غُط م  .ىض ، وفنبِ  َغ

 معمورٍ ׄ   مْمطورٍ ׄ   فناءِ ׄ   بوادٍ ׄ  

ُْ َ  َوَجَعْلنَب: )رعبلً قب  -9 ب الن َهبضَ  َوَجَعْلنَب*لِجَبًؼب الل  ـً  (.َمَعب

اׄ   اׄ   لَِباس  لَ ׄ   َمَعاش  ٌْ َهارَ ׄ   اللَّ  النَّ

ُْ :اللُه    ْ   -ٓٔ ٍّ ش ت ثبثن  الّؽ َُْذ.قب  أ طاث َُْذ، فَ ن َ  يَبلََمب قَْس َ بفَ  كنَذ قَس أْثل

تَ ׄ    اللُهمَّ ׄ   ٌْ تَ ׄ                  َطالََماׄ                              أْبل ٌْ  َعاَف

 الَمض  : "ما أك  رمط  ، َقى  ثأمط ن ".جب  فٍ    -ٔٔ

 أمرهـمׄ   ٌقومׄ   أكلׄ   تمرهمׄ  

 نهب زوا .قُ  : يب خ الفهىز زا  ، و مُب -ٕٔ

 دواءׄ   داءׄ   الشهودׄ   طاعةׄ  

نُىىز  "   -ٖٔ ، َويَْل   م  ْرُىىز   قب  رعبلً " فٍِ ِؼْسض  م 

 منضودׄ   طلحׄ   سدرׄ    مخضودׄ  

 والججب  اوربزا " ، قب  رعبلً " أل  نجع  االضن مهبزا   -ٗٔ

 الجبالׄ   اوتاداׄ   مهاداׄ   االرضׄ  

 وما ا جت ثعمل  حجً أجط  . ،ً ـكط  قب  احس   : ما ما ثمعطوف  ؼق   -٘ٔ

 أجرهׄ   شكرهׄ   اعجبׄ   سقطׄ  

: "المّى  حطمب  مفطو ، ورأزَت ثبلج -ٙٔ ٍّ  " ى قى  أحمس ـىق

 الجوعׄ   تؤدٌبׄ   مشروعׄ   حرمانׄ  

 رلفبً  ممؽكبً  وا ً ذلفبً  منفقبً  ا ً الله  -7ٔ

 ممسكا  ׄ   تلفا  ׄ   خلفا  ׄ   اعطׄ  

ًُْطا فغن ، أْو ؼكَذ فؽلِ " .قب  للً    لُ  وؼل :"  -8ٔ  ضِح   ُ  ْجًسا قب  َذ

اׄ    فغنمׄ   رِحمׄ   ر  ٌْ  سلِمׄ   َخ

 . قب  احس   : ما ما ثمعطوف  ؼقً ـكط  ، وما ا جت ثعمل  حجً أجط  - 9ٔ

 أجرهׄ   شكرهׄ    سقطׄ   معروفهׄ  

 . ا  ثعس الكسض لفىا ، وثعس المطط لحىا : قب  اثى الفى  الهمصانٍ  -ٕٓ

 صحواׄ   صفواׄ    المطرׄ   كدرالׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9045للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً   )  

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/9045


  

 

 تايلوس في البالغة العربية

42 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 ( ونثر شعر) التورٌـــــة-
 

 .من أمثلة التورٌة المراد ، و هو خفى بعٌدو مراد غٌر ظاهر قرٌب – معنٌان وله لفظ ذكر       

 أَمزززززززززززززززززززبِمٍ ِمزززززززززززززززززززا ثَِطثِّززززززززززززززززززز َ  ُض ْ : فقَبلَزززززززززززززززززززذْ  -ٔ

 

 .ُضوِحززززززززززززززززٍ أْنززززززززززززززززذِ  ثَِطثِّزززززززززززززززز ِ : لَهززززززززززززززززب فقُلززززززززززززززززذُ  

 

 التورٌة فً كلمة "روحً" ومعناها القرٌب "اذهبً" والقرٌنة "رح" والمعنً البعٌد " نفسً" وهو المقصود  -

 نُجهزززززززززززززب أَحبزَزززززززززززززش َؼزززززززززززززمعٍ َ لزززززززززززززً َوكزززززززززززززّطض -ٕ

  

 .نَهزززززززززززززززززززطا ؼزززززززززززززززززززبئِلَخ ااِلمزززززززززززززززززززىاط َضّزد فَقزززززززززززززززززززس 

 

  هنا أكثر من تورٌة :

التورٌة فً كلمة "سابله" فمعناها القرٌب "سٌولة الماء" والقرٌنة "األمواج" أما المعنى البعٌد والمراد هو "سابل  -

 العطاء". 

المعنى البعٌد والمراد هو "الزجر التورٌة فً كلمة "نهرا" معناها القرٌب هو "نهر النٌل" والقرٌنة "األمواج" أما  -

 والكف". 

ٖ-  َِ  بالظمززززززززززززززززززززززز مزززززززززززززززززززززززا َفزززززززززززززززززززززززكى كُززززززززززززززززززززززز

  

 .العُزززززززززززززززززززززززززى   زززززززززززززززززززززززززص ِ  لززززززززززززززززززززززززز ُ  َمزززززززززززززززززززززززززاْ  

 

التورٌة فً كلمة "العٌون" فالمعنى القرٌب "ٌنابٌع الماء" والقرٌنة "الظمؤ" أما المعنى البعٌد والمقصود هو "عٌون  -

 اإلنسان" .

      :                                  جمالها سـر

  التفكٌر على تبعث فهً المباشر غٌر المعنى إلى المباشر القرٌب المعنى من االنتقال فً الذهن وتشغٌل المشاعر إثارة

 المشاعر. عن والتعبٌر األفكار أداء فً طابل دون باأللفاظ لعب مجرد تكن ولم متكلفه غٌر طبٌعٌة جاءت إذا

 ( https://dardery.site/archives/1648اوغً  لً الطاثً    للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد )  

 

 ددرًتاخ على الذىرًح:

 التدرٌب األول

 من بٌن البدابل التالٌة: حدد التورٌة فً األمثلة مبٌنا المعنى القرٌب والمعنى البعٌد
 مب  فمب  فب .ضأَذ أصطا ممطَب  سا  لُ  الع -ٔ

 التورٌة فً كلمة :
 عفاׄ   عداׄ   مصرٌاׄ   أثراׄ  

 المعنى القرٌب:
 أثره وانمحى زالׄ    وغفر سامحׄ  

 المعنى البعٌد:
 أثره وانمحى زالׄ    وغفر سامحׄ  

 ال قُلززززززززززذ َ ززززززززززُؿ يُززززززززززت لَزززززززززز َ  الزززززززززززمػ قززززززززززبلىا -ٕ

  
 الززززززززززززززَسقُ  َوالَمعنززززززززززززززً اللَفززززززززززززززع لِززززززززززززززَطةّ  َُطجززززززززززززززً 

 
 التورٌة فً كلمة :

 عٌشׄ   المعنًׄ   بربׄ   قالدقٌׄ  
 المعنى القرٌب:

 (الطحٌن)الدقٌقׄ    المعنً دقةׄ  
 المعنى البعٌد:

 (الطحٌن)الدقٌقׄ    المعنً دقةׄ  

https://dardery.site/archives/1648
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 ش جنب نرزم   لٍ الحبك  فىجسنب  قس قىٍ . -ٖ

 التورٌة فً كلمة :
 الحاكمׄ   قضًׄ   نختصمׄ   ذهبناׄ  

 المعنى القرٌب:
 وأصدرحكمه حكمׄ    ماتׄ  

 ٌد:المعنى البع
 وأصدرحكمه حكمׄ    ماتׄ  

 ما القمىض   ـُئًب  صبض الممطَُا ، فه  ضأَذ ـب سد  -ٗ

 التورٌة فً كلمة :
 المصرٌٌنׄ   رأٌتׄ   القصورׄ   آثارׄ  

 المعنى القرٌب:
 والمنازل المبانًׄ    والعجز التقصٌرׄ  

 المعنى البعٌد:
 والمنازل المبانًׄ    والعجز التقصٌرׄ  

زززززززززززززززززززززززززززززززْعط  ك -٘ ـِ  بلقُمزززززززززززززززززززززززززززززززنأْثَُزززززززززززززززززززززززززززززززبُد 

  

 نزززززززززززززززززززززىض وال قُُمزززززززززززززززززززززىَض ثَهزززززززززززززززززززززب ََعزززززززززززززززززززززىْ  . 

 

 ومزززززززززززززززززززززززززززززززززَا العَجبئزززززززززززززززززززززززززززززززززِت لَْفظُهزززززززززززززززززززززززززززززززززب -

  

 ُحزززززززززززززززززززززززززززززززززطٌّ ومعنب زززززززززززززززززززززززززززززززززب "َضقُززززززززززززززززززززززززززززززززز ْ  

 

 التورٌة فً كلمة :
 ٌَعوقْ ׄ   ُحر  ׄ   لَْفُظهاׄ   َرقٌقْ ׄ  

 المعنى القرٌب:
 العبودٌةׄ    األلفاظ رقةׄ  

 المعنى البعٌد:
 العبودٌةׄ    األلفاظ رقةׄ  

 سَززززززززززززززززززززززززززززززنُجززززززززززززززززززززززززززززززىُزوا لنَْؽززززززززززززززززززززززززززززززَج  ثبلم -ٙ

  

 نززززززززززززززززززززززززِ   لززززززززززززززززززززززززً ُ  ُكززززززززززززززززززززززززْ  َؼززززززززززززززززززززززززْطمَسا 

 

 فزززززززززززززززززززززززززبلطُُط أَحؽزززززززززززززززززززززززززا مزززززززززززززززززززززززززب رغزززززززززززززززززززززززززن -

  

ُز ِ ْنزززززززززززززززززززس مزززززززززززززززززززب َقَزززززززززززززززززززُ  النزززززززززززززززززززَسي      نزززززززززززززززززززطِّ

 

 التورٌة فً كلمة :
 َسْرمَداׄ     النَدىׄ      ُعالُكمْ ׄ   لَنْسَجعׄ  

 المعنى القرٌب:
 والعطاء الكرمׄ    الصباح فً الماء قطراتׄ  

 المعنى البعٌد:
 والعطاء الكرمׄ    الصباح فً الماء قطراتׄ  

  أَحززززززززززززززززززززززززززززززب حفِظَززززززززززززززززززززززززززززززذ  ِ  غززززززززززززززززززززززززززززززْطوَ  ال -7

  

ِكُ زززززززززززززززززززززز ْ  فهززززززززززززززززززززززٍ الهززززززززززززززززززززززىي زَززززززززززززززززززززززشَ    .الص 

 

 التورٌة فً كلمة :
هْ ׄ   الهوىׄ   حفَِظتׄ   غْروَ ׄ   ٌَّ ِك  الذَّ

 المعنى القرٌب:
 والفهم الفطنة سرٌعׄ    الرابحة وطٌب قويׄ  
 المعنى البعٌد:

 والفهم الفطنة سرٌعׄ    الرابحة وطٌب قويׄ  
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 ْهززززززززززززززززززززززززززززززززُط َُْفززززززززززززززززززززززززززززززززج ُ ِمْجززززززززززززززززززززززززززززززززطًزاوالن   -8

  
زززززززززززززززززززززززززززززززَسي      فأِلَْجززززززززززززززززززززززززززززززز  َشا َْجلُزززززززززززززززززززززززززززززززى الم 

 
 التورٌة فً كلمة :

َدىׄ   اׄ   الصَّ ْهرُ ׄ   ٌْجلُوׄ   ِمْبرد   النَّ
 المعنى القرٌب:

 الحدٌد صدأׄ    العطشׄ  
 المعنى البعٌد:

 الحدٌد صدأׄ    العطشׄ  
 غزززززززززززبضح الحزززززززززززطة  لزززززززززززً ـزززززززززززن ىا وقزززززززززززس أقزززززززززززى   -9

  
 بلُجْجاِ ثززززززززززززززز الرجزززززززززززززززع  كززززززززززززززز  فززززززززززززززز نٍ ز زززززززززززززززىنٍ 

 
 التورٌة فً كلمة :

 الخبزׄ   الجبنׄ   غارةׄ   شنواׄ  
 المعنى القرٌب:

 الخوفׄ    المعروف الطعامׄ  
 المعنى البعٌد:

 الخوفׄ    المعروف الطعامׄ  
 باقزؽززززززززززززززززززززززززززززمنَ  كأن ززززززززززززززززززززززززززززب للمجززززززززززززززززززززززززززززبوضحِ  -ٓٔ

  
 جززززززززززززززززززززبضٌ       والززززززززززززززززززززسم ُ بضُ فقلجززززززززززززززززززززٍ َجزززززززززززززززززززز 

 
 التورٌة فً كلمة :

 منااقتسׄ   جارهمׄ   جاريׄ   للمجاورةׄ  
 المعنى القرٌب:

 المجاورةׄ    ومستمر منسكبׄ  
 المعنى البعٌد:

 المجاورةׄ    ومستمر منسكبׄ  
 ( https://dardery.site/archives/9045للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 التدرٌب الثانً

 من بٌن البدابل التالٌة: التورٌة فً األمثلة مبٌنا المعنى القرٌب والمعنى البعٌدحدد 
 فززززززززززززززٍ كفززززززززززززززٍ لُززززززززززززززبلُك  والكززززززززززززززأغُ  شكززززززززززززززطدُ  -ٔ

  

 فزززززززززززٍ رعزززززززززززتِ  والقلزززززززززززتُ  فزززززززززززٍ ضاحزززززززززززخ   فبلكزززززززززززأغُ  

 

 التورٌة فً كلمة :
 لٌالٌكمׄ   الكؤسׄ   تعبׄ   راحةׄ  

 المعنى القرٌب:
 االسترخاءׄ    الٌد كفׄ  

 المعنى البعٌد:
 االسترخاءׄ    لٌدا كفׄ  

 ولى ززززززززززززززززززخ   نززززززززززززززززززبض   الفززززززززززززززززززى َ    ّ  َقىلززززززززززززززززززى َ  -ٕ

  

 ثززززززززززززبضزا الُززززززززززززى َ  ـززززززززززززىقٍ ألززززززززززززج َ  فمززززززززززززب ثززززززززززززب ُ  

 

 التورٌة فً كلمة :
 بارداׄ   لوعةׄ   شوقًׄ   نارׄ  

 المعنى القرٌب:
 الشاعر اسم شوقً أحمدׄ    الشوقׄ  
 المعنى البعٌد:
 الشاعر اسم شوقً أحمدׄ    الشوقׄ  

https://dardery.site/archives/9045
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 خً  نؽزززززززززززززززززززززبنب وكلجزززززززززززززززززززززب أمبنززززززززززززززززززززز لزززززززززززززززززززززذُ حمّ  -ٖ

  

 حزززززززززززززززززززبفعُ  والكلزززززززززززززززززززتُ  عهب اإلنؽزززززززززززززززززززب ُ فىزززززززززززززززززززُّ  

 

 التورٌة فً كلمة :

 الكلبׄ   حافظׄ   إنساناׄ   أمانهׄ  

 المعنى القرٌب:

 إبراهٌم حافظ الشاعر اسمׄ    والصون الحفاظׄ  

 المعنى البعٌد:

 إبراهٌم حافظ الشاعر اسمׄ    والصون الحفاظׄ  

 لزززززززززززززززززززٍ قززززززززززززززززززز ْ  فُززززززززززززززززززز   زززززززززززززززززززبشلً َزززززززززززززززززززب -ٗ

  

ززززززززززززززززززززززززززززززززززِ ثَززززززززززززززززززززززززززززززززززَسا  ِشا  ُْ  أَْؼززززززززززززززززززززززززززززززززززلُى  َك

 

 وْقزززززززززززززززززززززززززززذ   كززززززززززززززززززززززززززز  ثزززززززززززززززززززززززززززٍ َُمزززززززززززززززززززززززززززط   -

  

 َحلُزززززززززززززززززززززززززززززززززززززى مزززززززززززززززززززززززززززززززززززززط   وكل مزززززززززززززززززززززززززززززززززززززب 

 

 التورٌة فً كلمة :

 ٌحلوׄ   أسلوׄ   عاذلًׄ   مرׄ  

 المعنى القرٌب:

 المرارةׄ    الوقت مرورׄ  

 المعنى البعٌد:

 المرارةׄ    الوقت مرورׄ  

 الززززززززززززززززززىزازِ  حفظززززززززززززززززززذ نرُزززززززززززززززززز ِ    ْ  وَ طْ الَغزززززززززززززززززز -٘

  

 النزززززززززززززززززززززززىي     نزززززززززززززززززززززززسٌ زفنزززززززززززززززززززززززذِ   ِ ألنّززززززززززززززززززززززز 

 

 التورٌة فً كلمة :

 دفنتׄ   النوىׄ   الغروׄ   نخٌلׄ  

 المعنى القرٌب:

 التمر بداخل ماׄ    والخصام الفراقׄ  

 المعنى البعٌد:

 التمر بداخل ماׄ    والخصام الفراقׄ  

زززززززززززززززززززززززززب لهزززززززززززززززززززززززززب قلزززززززززززززززززززززززززذ -ٙ  رضن زززززززززززززززززززززززززذ لم 

  

 الرُزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززعضا ِ  كقىزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززُت 

 

 قبلززززززززززززززززززززززززذ َضنُززززززززززززززززززززززززِ   الززززززززززززززززززززززززصٌ مززززززززززززززززززززززززب -

  

 صزززززززززززززززززززززززززززززززززززب  وَلِلِ  لزززززززززززززززززززززززززززززززززززٍ لزززززززززززززززززززززززززززززززززززُػ 

 

 التورٌة فً كلمة :

 تثنتׄ   ثانׄ   ٌثنكׄ   الخٌزرانׄ  

 المعنى القرٌب:

 شبٌهׄ    وتنثنً تمٌل ٌجعلها ماׄ  

 المعنى البعٌد:

 شبٌهׄ    وتنثنً تمٌل ٌجعلها ماׄ  
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ززززززززززززززززززززززب وَلززززززززززززززززززززززبِحت -7  اْلِغنَززززززززززززززززززززززً أَرَززززززززززززززززززززززب ُ  لم 

  
بَحهزززززززززززززززززززززخْ  اْلَمزززززززززززززززززززززْط ِ  ونَْفزززززززززززززززززززززػُ  رَزززززززززززززززززززززب َ    يَم 

 
 َزززززززززززززززززساً  ِمْنززززززززززززززززز ُ  أْثَمزززززززززززززززززْطدَ  َ ززززززززززززززززز ْ : َوقُززززززززززززززززز َ  -

 
 َضاَحزززززززززززززززززززززززززززززززخْ  والَ  قُْلزززززززززززززززززززززززززززززززذُ  رَْفزززززززززززززززززززززززززززززززُكُط ب 

 
 التورٌة فً كلمة :

 طماحهׄ   ٌداׄ   الغنًׄ   راحةׄ  
 المعنى القرٌب:

 واإلرهاق للتعب المضادة الراحةׄ    الٌد كفׄ  
 المعنى البعٌد:

 واإلرهاق للتعب المضادة الراحةׄ    الٌد كفׄ  
 الزززززززززززىَضي فزززززززززززٍ ِحْطفززززززززززززٍ  زززززززززززاْ  ؼزززززززززززبئلٍِ َزززززززززززب -8

  
ُْعزٍ وا   و ِف ؼزززززززززززززززززززززززززززززٍ فزززززززززززززززززززززززززززززُه  َوززززززززززززززززززززززززززززز

 
 فبقِزززززززززززززززززز ِ  نْ  ِزْضَ زززززززززززززززززز ُ  مززززززززززززززززززاْ  حززززززززززززززززززب ُ  مززززززززززززززززززب -

  
 النزززززززززززززززززززززززبِغ  أَْ زززززززززززززززززززززززُاِ  مزززززززززززززززززززززززاْ  َأْذزززززززززززززززززززززززُص  

 
 التورٌة فً كلمة :

 الناس أعٌنׄ                            الورىׄ                       سابلًׄ   حرفتًׄ  
 المعنى القرٌب:

 الناس أعٌن من ٌؤخذه ولو كما المنال صعب حرفته من ٌكسبه الذي المال أنׄ  
 الناس عالج طرٌق عن ٌكسب ما ٌكسب أنهׄ  

 المعنى البعٌد:
 الناس أعٌن من ٌؤخذه ولو كما المنال صعب حرفته من ٌكسبه الذي المال أنׄ  
 الناس عالج طرٌق عن ٌكسب ما ٌكسب أنهׄ  
 فَززززززززززززززأَججزَُه  ذززززززززززززززنبِزمبً  لَزززززززززززززز َ  اِرنرززززززززززززززنص قززززززززززززززنبلىا -9

  
 الَطقُزززززززززززززز  الفززززززززززززززعط لِنززززززززززززززنبظ  ََنكززززززززززززززنى  أَنّززززززززززززززنٍ 

 
 التورٌة فً كلمة :

 اتخذׄ   ماخادׄ   لناظمׄ   الرقٌقׄ  
 المعنى القرٌب:

 األلفاظ رقةׄ    العبودٌةׄ  
 المعنى البعٌد:

 األلفاظ رقةׄ    العبودٌةׄ  
 َكل َمزنزززززززززززززززززززٍ حززززززززززززززززززززً الجزززززززززززززززززززبةَ  يَطقزززززززززززززززززززذُ   -ٓٔ

  
 .كل مزنززززززززززززززززززززززززززززززززٍ كل مزنززززززززززززززززززززززززززززززززٍ، فلّمززززززززززززززززززززززززززززززززب 

 
 التورٌة فً كلمة :

 فلماׄ   (األولى) كلمتنًׄ   البابׄ         طرقتׄ  
 المعنى القرٌب:

 له فتحت أن بعد حدثتهׄ   الوقوف طول من وآلمه ظهره تعبׄ  
 المعنى البعٌد:

 له فتحت أن بعد حدثتهׄ   الوقوف طول من وآلمه ظهره تعبׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/9046للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً   )  
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 ) الطتاق والمقاةلح والسجع والجناس والذىرًح( على المحسناخ عامح  ددرًتاخ
ٌّن  : من بٌن البدابل المتاحة المحسن البدٌعً فٌما ٌؤتً نوع  ع
 .المطو ح الظب طح فٍ الضُبة الطب طح - ٔ

  الثانٌة والثالثة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 .   أ ظ  الصنىة مب لغط  نس لبحج  :  –  ن  ضوٍ   -قب   لٍ  - ٕ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 فل  رُى  األ بزٌ قسض ـبنٍ ... وال قبلىا ف   قس ضـبنٍ - ٖ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 طَت.ال َلُ  ثبلمحؽا أ  َعطٍ الجعُس وَمن  الق - ٗ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
   وصُبث .عَّ اإلنؽب  ث زاث  ، ال ثِ  - ٘

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     تورٌة ׄ        طباقׄ  
َِا اْلقَُِّ ِ قب  رعبلً : "  -ٙ  "فَأَقِْ  َوْجَهَ  لِلسِّ

 ابلة     مق ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
ا  ". - 7  ُؼئَِ  حكُ   ا أح  النبغ ثبلُكط  قب  : " الفقُط المرزب  ، والىعُِ المى 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 حم  أذٍ الِكزبة وش ت  لً الُكزّبة . - 8

  الثانٌة والثالثة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
ٍِّ قب  رعبلً : " ال   -9 ُس ِمَا اْلَغ ـْ َِا ۖ قَس ر جَُ َا الط   " ِْكَطا َ فٍِ السِّ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 ما وجس   فمبشا فقس وما فقس   فمبشا وجس. - ٓٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 جبض و   جبض.الجبض لل - ٔٔ

  مقابلة      ׄ             تورٌة ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
ُ َؼُِّئَبرِِهْ  َحَؽنَبد  قب  رعبلً : "  -ٕٔ     ُ ئَِ  َُجَسِّ

 "فَأُولَٰ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 بِحجُُكْ  َوَمب َغَىٰي"َوالن ْجِ   َِشا َ َىٰي  َمب َو   لَ قب  رعبلً : "  -ٖٔ

       والثالثة الثانٌة ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
ا َوَ َ نَُِخً فَلَُهْ  أَْجُطُ ْ  ِ نَس َضثِِّه ْ قب  رعبلً : "  -ٗٔ ُِْ  َوالن َهبِض ِؼًطّ  "ال ِصََا َُنفِقُىَ  أَْمَىالَُه  ثِبلل 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 ما النذ كلمز  وججذ محجز . - ٘ٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 الهَىي مطُخُ الهىاِ . -ٙٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
ًٰ َمب فَبرَُكْ  َواَل قب  رعبلً : "  -7ٔ َُْ  رَأَْؼْىا َ لَ  "رَْفَطُحىا ثَِمب  رَبُك ْ لَِّك

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 حت النظ نهنىض َنقنم  النظ نهنىض. - 8ٔ

  الثانٌة والثالثة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 ((قى  ضؼى    )ًق( : )) أفى  األ مب  أ  رم  ما قطع  -9ٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 ـطثنب لُمىنبً ثعس العمط . - ٕٓ

  تورٌة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 "َوُ ْ  ََْحَؽجُىَ  أَن ُهْ  َُْحِؽنُىَ  ُلْنًعبقب  رعبلً : "  -ٕٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
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،  َِضَ  َشاِد اْلِعَمبزِ قب  رعبلً : "  -ٕٕ َِ فََعَ  َضث َ  ثَِعبز  ُْ  "أَلَْ  رََط َك

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
  ن زززززززززززززززززززززززززززززززب الُمعزززززززززززززززززززززززززززززززِطن أَ هزززززززززززززززززززززززززززززززب  -ٖٕ

  
 .رعزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززبلً   حؽزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززجُ َ  

 
  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     تورٌة ׄ        طباقׄ  
َُْػ لَِىْقَعزَِهب َكبِشثَخ  قب  رعب -ٕٗ  " لً : "  َِشا َوقََعِذ اْلَىاقَِعخُ * لَ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     التفات ׄ        طباقׄ  
 ؼبئ  اللئُ  َطج  وزمع  ؼبئ . -  -ٕ٘

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 نٍِرَْكززززززززززىَ قَْجزززززززززز َ  ثحززززززززززبلٍ لطفززززززززززذَ  َمززززززززززا ََززززززززززب  -ٕٙ

  
 .رَْكزززززززززززززززىَنٍ اْلَحْفزززززززززززززززطِ  ََزززززززززززززززْى َ  النّزززززززززززززززبضَ  رَْجَعززززززززززززززز  

 
  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 وُكنّب ِ ظبمبً فِمْطنب ِ ظبمبً  :قب  لؽب  السَا ثا الرطُت - 7ٕ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 ا  .شكط   زوا  وشكط النبغ ز - 8ٕ

       جمٌع ما سبق ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 "رَْعلَُ  َمب فٍِ نَْفِؽٍ َواَل أَْ لَُ  َمب فٍِ نَْفِؽ َ قب  رعبلً : "  -9ٕ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
َْقَبظبً َوُ ْ  ُضقُىز  قب  رعبلً : " -ٖٓ  "َورَْحَؽجُُهْ  أَ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباق ׄ  
صُِّط* قُْ  فَأَنِصضْ قب  رعبلً : "  -ٖٔ  "ََب أََ َهب اْلُمس 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        تورٌةׄ  
ْحَمخُ قب  رعبلً : "   -ٕٖ ُْنَُهْ  ثُِؽىض  لَ ُ ثَبة  ثَبِينُ ُ فُِِ  الط   "َوظَبِ ُط ُ ِمْا قِجَلِِ  اْلَعَصاةُ  فَُىِطَة ثَ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 . جس   لٍ رعزمس وال فبؼ  ـطَفب كنذ  شا -ٖٖ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     تورٌة ׄ        طباقׄ  
ُْنَبَ  اْلَكْىصََط فََم ِّ لِطَ قب  رعبلً : "  -ٖٗ  "ثَِّ  َواْنَحطْ  ِن ب أَْ طَ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
 َمًعززززززززززززززززب ُمززززززززززززززززسثِط   ُمقجِزززززززززززززززز    ِمفَززززززززززززززززط   ِمَكززززززززززززززززط   -ٖ٘

  
 َ ززززززززززز ِ  ِمزززززززززززا الَؽزززززززززززُ ُ  َحط ززززززززززز ُ  َلزززززززززززرط   َكُجلمزززززززززززىزِ  

 
  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1815بد اوغً  لً الطاثً   للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبث)   
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 ( شعر)   التصرٌـع

  مع األول البٌت من  األول الشطر من األخٌر الحرف اتفاق وهو االمتحانٌه الفقرة أو القصٌدة األول البٌت فى ٌكون 

 - :أمثلة  الثانً، .  الشطرة من األخٌر الحرف

ززززززززززززززززززززكىدُ  أْ ززززززززززززززززززززَسائٍ فََغززززززززززززززززززززط   ؼززززززززززززززززززززكذ   -ٔ  الؽ 

  

 .نِؽززززززززززززززززززززززُذُ  قَزززززززززززززززززززززسْ  ألَ لززززززززززززززززززززززٍ َوظن زززززززززززززززززززززىنٍ 

 

 َوالَعلَززززززززززز ِ  الجزززززززززززب ِ  ثَزززززززززززُاَ  القزززززززززززب ِ  َ لزززززززززززً ضَززززززززززز    -ٕ

  

 .الُحزززززززززززُط ِ  األَـزززززززززززُهطِ  فزززززززززززٍ َزمزززززززززززٍ َؼزززززززززززف َ  أََحززززززززززز    

 

  .  موسٌقى جرس إحداث التصرٌع جمال سر  

      عرش  التقسـٌم حسـن 

  : مثل فقط الشعر فى وٌكون الطول فى الفقرات تساوى هو

ز   -ٔ  ز   ، ثَمزززززززززززززززززززززززززززجَبثَزٍ ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززطِّ  ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززطِّ

  

ز   ، ثَكززززززززززززززززززززززززززززززز ثَزٍ   ثَعنَزززززززززززززززززززززززززززززززبئٍِ ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززززززطِّ

 

 نبغُزززززززززززززززززخ   والعزززززززززززززززززُؿ لزززززززززززززززززبفُخ ، الىلززززززززززززززززز ُ  -ٕ

  

 مبـززززززززززززززززززُنب والززززززززززززززززززس ط حبـززززززززززززززززززُخ ، والؽززززززززززززززززززعسُ  

 

 .  موسٌقى جرس جماله إحداث سر  -

   النظــٌر مراعــاة

 :  مثل تضاد غٌر من به ٌتعلق وما  الشـٌىء ذكر 

 . وأكلنا شربنا -ٔ

زززززززززززززززززز ُ  -ٕ ُْ زززززززززززززززززز ُ  الَر ُْ ززززززززززززززززززسا ُ  َواللّ ُْ  رَعِطفُنززززززززززززززززززٍ َوالجَ

  

  ُِ  والقلزززززززززززززززز  والقْطيززززززززززززززززبغُ  الززززززززززززززززّطم ُ وَ  َوالّؽززززززززززززززززُ

 

 وما كانوا مهتدٌن(  تجارتهم ربحتكقوله تعالى: )أولبك الذٌن اشتروا الضاللة بالهدى فما  -ٙ

     :    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 الحابلة ، والنحلة الطابرة -ٖ

 .  موسٌقى جرس جماله إحداث سر  

  :  ضمٌنالت

 بالنص آخر شاعر أبٌات من أكثر أو بعضا من بٌت أو بٌتا  قصٌدته فى الشاعر ٌضمن أن

  : زٌدون بن قول  مثل -ٔ

ززززززززززززززززززززززبلٍِ وأَْفَطزْرزززززززززززززززززززززز   أَِحج ززززززززززززززززززززززز  مززززززززززززززززززززززا اللُ 

  

َماُ  جنززززززززززززززززً ممززززززززززززززززب َُْنِفززززززززززززززززُس ب فجزززززززززززززززبدَ    الززززززززززززززززع 

 

 ويززززززززززززززززززززززا   وال أ زززززززززززززززززززززز    ال الز عل زززززززززززززززززززززز   ثِزززززززززززززززززززززز َ 

  

، وال  ، وال نَزززززززززززززززززززززززززسَ    َؼززززززززززززززززززززززززززكاُ  وال كزززززززززززززززززززززززززأغ 

 

 المتنبى: شعر قول فالبٌت الثانً مؤخوذ من 

 ثِزززززززززززززززززززززَ  الزَّعلّزززززززززززززززززززززُ  ال أْ ززززززززززززززززززززز   َوال َويَززززززززززززززززززززززاُ  -

  

 َوال نَزززززززززززززززززززززززززززسَ   َوال كزززززززززززززززززززززززززززأغ  َوال َؼزززززززززززززززززززززززززززَكاُ  

 

اإلضافية والتي ترد في النصوص: المحسنات البالغية  ثانيا   
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 وكقول الشاعر: -ٕ

 كأنزززززززززززز  الرُزززززززززززز  مززززززززززززا ضكززززززززززززا    لززززززززززززً أ ززززززززززززىٌ -

  

 · َ ززززززززززز ِ  ِمزززززززززززا الَؽزززززززززززُ ُ  َحط ززززززززززز ُ  َلزززززززززززرط   ُجلمزززززززززززىزُ  

 

 فالشطر الثانً مؤخوذ من قول امرئ القٌس:

 مًعززززززززززززززززززب مززززززززززززززززززسثط   مقجزززززززززززززززززز    ِمفززززززززززززززززززط   ِمكززززززززززززززززززط   -

  

 · َ زززززززززز ِ  ِمززززززززززا الَؽززززززززززُ ُ  َحط زززززززززز ُ  َلززززززززززرط   َكُجلمززززززززززىزِ  

 

 .  األدبٌة(  الكاتب – الشاعر) ثقافة على وٌدل المعنى تؤكٌد :جمال التضمٌن سر

 : االقتباس

 ٌغٌر أن وٌجوز امنهم انه على داللة غٌر من الشرٌف الحدٌث او الكرٌم القران من شٌبا الشعر أو النثر تضمٌن هو          

قلٌال المقتبس األثر فً  

 عن مصر:( قال الشاعر ٔ) 

 حجِّهززززززززززززززززب ـززززززززززززززززططَ  وجهنززززززززززززززززب نُززززززززززززززززىلٍّ حلفنززززززززززززززززب

  

 والعمززززززززززززززطا والجهززززززززززززززسَ  المززززززززززززززجطَ  فُزززززززززززززز  ونُنفِززززززززززززززس 

 

 " اْلَحَراِم  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  َفَولِّ مؤخوذ من قوله تعالى:   " 

 ألن ززززززززززززززززز ُ  المْنزززززززززززززززززَصِضَاَ  لجنزززززززززززززززززنب ُ  فؽزززززززززززززززززنب َ  -( ٕ)

  

 .أَْنُجزززززززززززززززززززز ُ  األؼززززززززززززززززززززن خِ  ُظْض ُ  ثزززززززززززززززززززز  ب   لززززززززززززززززززززج 

 

 (اْلُمنَذِرٌنَ  َصَباحُ  َفَساءَ  بَِساَحتِِهمْ  َنَزلَ  َفإَِذا: )مؤخوذ من قوله تعالى

 مثال عن االقتباس فً النثر: 

(ٔ) - :   ً  قال عبد المإمن األصَفهان

ُرُهمْ ) لََمِة كثُرة الجٌوش واألَنصار }إِنما ُنَإخِّ َك ِمَن الظَّ نَّ ْوٍم َتْشَخُص  فٌِِه األبَصار[. ال َتُغرَّ ٌَ  لِ

َ  َتْحَسَبنَّ  َواَل ) مؤخوذ من قوله تعالى:
ا َغافاِل   هللاَّ ْعَملُ  َعمَّ الُِموَن   ٌَ َما الظَّ ُرُهمْ  إِنَّ ٌَْومٍ  ٌَُإخِّ  (اأْلَْبَصارُ  فٌِهِ  َتْشَخصُ  لِ

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

 

 : االلتفات- 

ًّ من اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكالم  وبخاصة فً الضمابر فً اصطالح البالغٌٌن هو التحوٌل فً التعبٌر الكالم

 والغٌبة"  -والخطاب  -: "التكلّم الثالث

ْومَ )ففً قوله تعالى:   (ٔ) ٌَ ٌِّرُ  َو  َربِّكَ  َعلَى َوُعِرُضوا*  أََحدا   ِمْنُهمْ  ُنَغاِدرْ  َفلَمْ  َوَحَشْرَناُهمْ  َباِرَزة   اأْلَْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَس

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

 (جبتمونا: ) قوله فً المخاطب بضمٌر ثم( وحشرناهم:  قوله فً الغابب بضمٌر المشركٌن عن هللا تكلم فقد  

ْغفُِر الذنوب َجِمٌعا  إِنَّهُ  :(وقول هللا عّز وجلّ  * (ٕ) ٌَ ْحَمِة هللا إِنَّ هللا   قُلْ ٌاعبادي الذٌن أَْسَرفُوْا على أَنفُِسِهْم الَ َتْقَنُطوْا ِمن رَّ

  ُهَو الغفور الرحٌم{ 

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

نوب جمٌعا    .أن ٌؤتً التعبٌر: ال تقنطوا من رحمتً إّنً أْغفُِر الذ 

 إثارة الذهن وجذب االنتباه عند القارىء أو السامع                 الجـمــــــــال ســــــر

 ( https://dardery.site/archives/1826   للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً)   

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1826
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 اإلضافٌح على المحسناخ عامح  ددرًتاخ

 االلذفاخ(  –االقذتاس  –الذضمٌن  –االذدواج  –مراعاج النظٌر  –حسن الذقسٌم -) الذصرًع

ٌّن  :البدابل المتاحةمن بٌن المحسن البدٌعً فٌما ٌؤتً  نوع  ع

 

زززززززززززت   ِشْكزززززززززززَطي ِمزززززززززززاْ  نَْجززززززززززز ِ  قِفَزززززززززززب -ٔ ُْ  َوَمْنزززززززززززِع ِ  َحجِ

  

  ًِ ُْاَ  اللِّززززززززززززززَىي ثِِؽزززززززززززززْق  .فََحْىَمزززززززززززززز ِ  الززززززززززززززس ُذى ِ  ثَزززززززززززززز

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

زززززززززززِسٌ ثززززززززززز ِ  رَجل زززززززززززً -ٕ ـْ  ََزززززززززززِسٌ ثِززززززززززز  وأَْصزززززززززززَطدْ  ُض

  

 .سٌظنززززززززززززز َززززززززززززز ِ  وأوضي صمزززززززززززززسٌ َززززززززززززز  وفزززززززززززززبن 

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ      ازدواج ׄ        حسن تقسٌمׄ  

 ؼنب  رقطأ وضانُب ركزت . -ٖ

 اقتباس ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ    

 .الِعمززززززززززززززززززززبزِ  َضفُزززززززززززززززززززز َ  النِجززززززززززززززززززززبزِ  يَىَزززززززززززززززززززز َ  -ٗ 

  

 أَمززززززززززززززززززززززززَطزا َ فزززززززززززززززززززززززَُطرَ ُ  ؼززززززززززززززززززززززززبزَ  قزززززززززززززززززززززززس 

 

 التفات      ׄ             حسن تقسٌم ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 فٍ قمُسح  الجىا طٌ " ثغساز " َقى  : -٘

 حززززززززززززززززززززززىلٍ الىاـززززززززززززززززززززززُاَ  كضززززززززززززززززززززززطحُ  ولززززززززززززززززززززززىال

  

ٌَ  أصزززززززززززززززززززززطدُ    الزززززززززززززززززززززسذُ  الزززززززززززززززززززززسا َ  ثفزززززززززززززززززززززعط

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        حسن تقسٌمׄ  

 الُمقَززززززززززززززززززس  ُ  فَبلنَؽززززززززززززززززززُتُ  َمززززززززززززززززززس    كززززززززززززززززززب َ   ِشا -ٙ

  

زززززززززززززززززعطاً  قزززززززززززززززززب َ  فَمزززززززززززززززززُ       أَُكززززززززززززززززز   .ُمزَزززززززززززززززززُ  ُ  ـِ

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 ثبلعل  َؽمى العق  وثبلفا رؽمى الطو     -7     

  ازدواج      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

   وقب  الفب ط :   -8

ُْلززززززززززززززززز الَ رْطمعزززززززززززززززززىا فزززززززززززززززززٍ الن زززززززززززززززززعْ   ِض مزززززززززززززززززا نَ

  

َُْهززززززززززززززززززززبَد لمززززززززززززززززززززب رُى ززززززززززززززززززززسو   ُْهززززززززززززززززززززبد     

 

  التفات      ׄ             اقتباس ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 ِوززززززززززززززززززُب ُ  فَززززززززززززززززززنبلكبئِنبدُ  النُهززززززززززززززززززنسي ُولِززززززززززززززززززنسَ  -9

  

ززززززززززززززززززززن    النَعمززززززززززززززززززززنب ِ  َوفَززززززززززززززززززززن ُ    .َوصَنززززززززززززززززززززب ُ  رَنجَنؽ 

 

  فات     الت ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 ذل  مب حفع َ وز  وال مكب  ث  َحًُ وال ظمب  َحىَ  ال   ؼجحبن  ورعبلً  -ٓٔ  

 التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        اقتباسׄ  

 .اْلُعزززززززززززز  َزَض ِ  َ ززززززززززززاْ  ََْضنُِزززززززززززز ِ  ال اْلَمززززززززززززط ُ  أَنَززززززززززززب -ٔٔ 

  

ززززززززززززززززززززز ِ  رَْعزززززززززززززززززززززُسو َوال نَِعزززززززززززززززززززززُ     ُْ  اْلَمفَزززززززززززززززززززززبقِطُ  َ لَ

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌع ׄ  

ززززززززززززززززز ُ  -ٕٔ ُْ ززززززززززززززززز ُ  الَر ُْ زززززززززززززززززسا ُ  َواللّ ُْ  رَعِطفُنزززززززززززززززززٍ َوالجَ

  

  ُِ  َوالقَلَزززززززززززززززن ُ  والقْطيزززززززززززززززبغُ  َوالزززززززززززززززّطم ُ  َوالّؽزززززززززززززززُ

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
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ٖٔ-  ٌُ ززززززززززززززززززجب خِ  قَجزززززززززززززززززز َ  الززززززززززززززززززّطأ  عب ِ الّفززززززززززززززززززجْ  ـَ

  

ٍَ  أّو    ُ ززززززززززززززززززززىَ    .الضّززززززززززززززززززززبنٍ الَمَحزززززززززززززززززززز    َو زززززززززززززززززززز

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 و ُفزززززززززززززززب  شا اؼزعطوزززززززززززززززز  قلزززززززززززززززذ  نزززززززززززززززس  -ٗٔ

  

 ـزززززززززززززبفُب المزززززززززززززىد رَزززززززززززززطي ا  زا  ثززززززززززززز  كفزززززززززززززً 

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

ُْعزززززززززززززززٍ ِ ْنزززززززززززززززسَ  َؼأُْنِفزززززززززززززززسُ  نِّزززززززززززززززٍأَ  َ لَزززززززززززززززً -٘ٔ  ثَ

  

ٌ   أوززززززززززززززززززززززززززب ىنٍ   أوززززززززززززززززززززززززززب ىا فزًززززززززززززززززززززززززززً وأ

 

 التفات     ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

زززززززززْىدُ  فََعزززززززززبزَ  أََ ْجزززززززززذُ  -ٙٔ    َحبَجزززززززززخً  ََْقزززززززززهِ  لَززززززززز ْ  الم 

  

   ٍ زززززززززززززززَسي َولَج زززززززززززززززبنٍِ  ِلَززززززززززززززز  .يَزززززززززززززززبئِ ُ  َوْ زززززززززززززززىَ  الم 

 

 التفات   ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 َضَحلُزززززززززززىا فَلَؽزززززززززززُذ ُمَؽزززززززززززبئِ ً َ زززززززززززْا َزاضِ ززززززززززز ْ  -  -7ٔ

  

 أنَزززززززززززززززب "ثَزززززززززززززززبِذ   نَْفِؽزززززززززززززززٍ   َ لَزززززززززززززززً  صَزززززززززززززززبَضِ ْ    

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        اقتباسׄ  

 األضن قس ذلذ  ال ما أواذط النبغ ويىاض  اللُ  -8ٔ

 ازدواج     ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 لَِرىلَززززززززززززززززززخَ أَيزززززززززززززززززز    ثِجُطقَززززززززززززززززززِخ صَهَمززززززززززززززززززسِ  -  -9ٔ

  

 رَلززززززززززززىُ  َكجززززززززززززبقٍ الَىـززززززززززززِ  فززززززززززززٍ ظززززززززززززبِ ِط الَُززززززززززززسِ  

 

 ازدواج     ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

    كنذ أظمعذ  لً  جطنب ما غُط مب جط   فمجط جمُ  -ٕٓ

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        قتباساׄ  

ُْاِ  جمَعزززززززززززززززززززذْ  لزززززززززززززززززززرَطحً  فُزززززززززززززززززززب -ٕٔ  مهجزَززززززززززززززززززز

  

 الُمْنزَقَززززززززززززززززززززززً ُحْؽززززززززززززززززززززززنِهب  لززززززززززززززززززززززٍ أفززززززززززززززززززززززبَ ا 

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

زززززززززززززْعتِ  َمَغزززززززززززززبنٍ -ٕٕ  الَمَغزززززززززززززبنٍ فزززززززززززززٍ ِيُجزززززززززززززبً  الفِّ

  

 .العمزززززززززززززززززززززب ِ  مزززززززززززززززززززززا الطثُزززززززززززززززززززززن  ثمنعلزززززززززززززززززززززخ 

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

ُْفزززززززززززززززززززبً ثُزززززززززززززززززززنُه ْ  -ٖٕ  و شا مزززززززززززززززززززب ـزززززززززززززززززززئَذ َ 

  

 ذززززززززززززززززززززززبلِِ  الن ززززززززززززززززززززززبَغ ثُرْلزززززززززززززززززززززز   َحَؽززززززززززززززززززززززاِ  

 

  التفات      ׄ             اقتباس ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

ز   -ٕٗ ز   ، ثَمزززززززززززززززززززززززززززجَبثَزٍ ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززطِّ  ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززطِّ

  

ز   ، ثَكززززززززززززززززززززززززززززززز ثَزٍ   ثَعنَزززززززززززززززززززززززززززززززبئٍِ ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززززززطِّ

 

  حسن تقسٌم      ׄ             اقتباس ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

  ".َوَمب َكبنُىا ُمْهزَِسَاَ  َمب َضثَِحذ رَِّجبَضرُُه ْ فقب  رعبلً : " َ - ٕ٘

  التفات      ׄ             اقتباس ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ   

 ( https://dardery.site/archives/9239زسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً  لل)  

 

 

https://dardery.site/archives/9239
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 اإلٌجاز :   - ٔ

 اسعة و المعانً الكثٌرة  بؤقل عدد من األلفاظ .وهو نوعان : هو التعبٌر عن األفكار الو

 وٌكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع تمام المعنى . إٌجاز بالحذف :  -أ 

 أي فً سبٌل هللا .  هللا حق جهاده . × و جاهدوا فً مثل :        

       أي أهل القرٌة .           القرٌة × و اسؤل  

        أي خلقك هللا طلٌقا  .    طلٌقا   ×خلقت 

 حذف  مثل :  وٌكون بتضمٌن العبارات القصٌرة معانً كثٌرة من غٌر : إٌجاز بالقصر  -ب 

إلخ  .... العبارة توضح معانً كثٌرة تتعلق بالخالق و عظمته و قدرته و وحدانٌته "أاَلَ لَُه اْلَخْلُق َواألَْمُر : " قال تعالى . 

 "العبارة توضح معانً كثٌرة من تخوٌف للقاتل و حقن للدماء و شعور باألمن واألمان ...إلخ " ص حٌاة ولكم فً القصا

. 

 إلى كسرى : أسلم َتْسلَْم  .رواه البخاري. -ص -جاء فً رسالة الرسول 

،وادخل فٌه، وسلِّم وفً قول الرسول ) أسلم تسلم( غاٌة اإلٌجاز، ومنتهى االختصار، فمعنى هاتٌن الكلمتٌن : اعرف اإلسالم 

، باالنقٌاد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فإن تحقق ذلك سلمت نفسك من العذاب وسلطانك من االنهٌار  .... إلخ أمرك هللَّ

 مالحظة مهمة:

رالفرق بٌن نوعً اإلٌجاز، هو أن إٌجاز القصر  دا إٌجداز الحدذف كثٌدرة  فٌده معدان ٌُقددَّ  قلدةوالكدالم  اختصدارغاٌتده هدً  ف، أمَّ

 ألفاظه.

 إثارة العقل  وتحرٌك الذهن ، وإمتاع النفس . سر جمال اإلٌجاز :

 اإلطناب :  - ٕ

)كالرغبدة فدً الحددٌث مدع  فابددةبشدرط أن تكدون لهدا  جملدةأم  كلمدةهو أداء المعندى بدؤكثر مدن عبدارة سدواء أكاندت الزٌدادة 

أو التفصددٌل بعددد  -أو ذكددر الخدداص بعددد العددام  -أو التددرادف  -أو التددذٌٌل  -أو التعلٌددل ، أو االحتددراس، أو الدددعاء  -المحبددوب 

 .فإذا خلت الزٌادة من الفابدة فال ٌسمى الكالم معها إطنابا  ، بل تطوٌال  أو حشوا   ال داعً له، وهو مذموم  اإلجمال( 

 من صـــور اإلطناب : 

 للتنبٌه على فضل الخاص : إطناب عن طرٌق ذكر الخاص بعد العام - ٔ

 َلُ )َتن وحُ  اْلَمالبَِكةُ زَّ ِهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر(  َوالر   فٌَِها بِإِْذِن َربِّ

 الروح بالذكر ، وهو جبرٌل مع أنه داخل فً عموم المالبكة تكرٌما   و تشرٌفا  له . -سبحانه وتعالى  -فقد خص هللا 

 لخاص . إلفادة العموم مع العناٌة بشؤن ا؛  إطناب عن طرٌق ذكر العام بعد الخاص - ٕ

( َنا اْغفِْر قُوُم اْلِحَساب لًَِربَّ ٌَ ْوَم  ٌَ  ( َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْإِمنٌَِن 

 إطناب عن طرٌق االعتراض بالشكر والدعاء :   - ٖ

 ًمن السفر سالما  .  -و الحمد هلل   -وصل أب 

 ًاألول على مدرسته -حفظه هللا  -ابن . 

 إطناب عن طرٌق التعلٌل :  - ٗ

1ٔ()لقمان: من اْلٌةإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك  (تعالى: كقوله) 

 إطناب عن طرٌق التفصٌل بعد اإلجمال : - ٘
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 ًَ ِ  اإْلِْسدداَلُم َعلَدى َخْمدسٍ كقدول الرسدول : } ُبنِد ا َرُسددولُ هللاَّ دد  ُ ، َوأَنَّ ُمَحمَّ داَلِة ، َوإٌَِتدداُء : َشددَهاَدةُ أَْن اَل إلَدَه إالَّ هللاَّ  ، َوإَِقداُم الصَّ

ِت ، َوَصْوُم َرَمَضاَن { . ٌْ َكاِة ، َوَحج  اْلَب  الزَّ

 الترادف :  إطناب عن طرٌق - ٙ

  غامضا   مبهما  مثل : القومٌة العربٌة لٌست طرٌقا . 

 وٌؤتً لتقرٌر المعنى . إطناب عن طرٌق التكرار : - 1

ٌُْسرا ( )الشرح َفإِنَّ مَ   (تعالى  : كقوله ٌُْسرا   *   إِنَّ َمَع اْلُعْسِر    (ٙ: َ٘ع اْلُعْسِر 

 كحكمة مإكدة للمعنى قبلها . و ٌؤتً بعد تمام المعنىإطناب عن طرٌق التذٌٌل :  - 8

 ، (.إِنَّ اْلَباِطلَ َكاَن َزُهوق اأو )َوقُلْ َجاَء اْلَحق  َوَزَهَق اْلَباِطلُ    (. والعدل أساس الملكمثل : ) حكم على المتهم بالبراءة 

 ( https://dardery.site/archives/9219للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 اإلًجاز واإلطنابعلى  ددرًتاخ

 :المتاحة البدابل بٌن  من لٌةالتا األمثلة فً  اإلطناب أو اإلٌجاز  نوع بٌن

 نجزززززززززززززسِ   لزززززززززززززً والؽززززززززززززز   انجزززززززززززززس   ؼزززززززززززززقً -ٔ

  

 والجعزززززززززززززززسِ  القزززززززززززززززطة  لزززززززززززززززً نجزززززززززززززززس وَبحجزززززززززززززززصا 

 

 : ثن  ينبة الؽبث  الجُذ فٍ

 التعلٌلׄ      االعتراضׄ     التكرارׄ     الخاص بعد العام ذكرׄ  

ُْلَخً َوأَْرَمْمنَب َ " :رعبلً قب  -ٕ   * " ب ثَِعْفط  َوَواَ ْسنَب ُمىَؼً صََ صَُِا لَ

 : ثن  َجبظ  خ الؽبثق اَِخ فٍ

 بالقصرׄ     .المضاف إلٌه بحذفׄ     .خبر بحذفׄ      .مبتدأ بحذفׄ  

 ََْنفَُعززززززززززززززززززززز ُ  الَمزززززززززززززززززززززْط ِ  فَِعْلززززززززززززززززززززز ُ  َواْ لَززززززززززززززززززززز ْ  -ٖ

  

 َمبقُززززززززززززززززززززززِسَضا كزززززززززززززززززززززز    ََززززززززززززززززززززززأرٍِ َؼززززززززززززززززززززززْى َ  أَ  

 

 : ثن  ينبة الؽبث  الجُذ فٍ

 إجمال بعد التفصٌل ׄ       التذٌٌلׄ     االعتراضׄ      التكرارׄ  

لِ   ََأُْذُص ُك   َؼفُِنَخ  َغْمجًب" :رعبلً  قب  -ٗ  * " َوَكبَ  َوَضاَ ُ   م 

 : ثن  َجبظ  اَِخ الؽبثقخ  فٍ

 بالقصرׄ    .الصفة بحذفׄ    .الفاعل بحذفׄ     .بحذف المبتدأׄ  

 ِؼززززززززززززززَُبيَنَب — ظززززززززززززززبلِمُاَ  —  لُهززززززززززززززب لززززززززززززززجَْجنَب -٘

  

ززززززززززززززززس   ثهززززززززززززززززب فطززززززززززززززززبَضدْ   َْ  وأضُجزززززززززززززززز ُ     ِؼززززززززززززززززَطا أَ

 

 : ثن  ينبة الؽبث  الجُذ فٍ

 االحتراسׄ     التكرارׄ     الترادفׄ      التذٌٌلׄ  

اَ  ":رعبلً  قب  -ٙ خً َواِحَسحً فَجََعَش  ُ الن جُُِِّ  * " َكبَ  الن بُغ أُم 

 : ثن  َجبظ   خ الؽبثق اَِخ  فٍ

 ف الجملةبحذׄ    .الصفة بحذفׄ    .الفاعل بحذفׄ     .بحذف المبتدأׄ  

 لا لؽبن  رؽل   -7

 : ثن  َجبظ الؽبث  المضب  فٍ

 

 بالقصرׄ    .الصفة بحذفׄ    .الفاعل بحذفׄ     .بحذف المبتدأׄ  

 

 

https://dardery.site/archives/9219
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 مزززززززززززززززززززنه  ولؽزززززززززززززززززززذُ  المزززززززززززززززززززبلحُا أحزززززززززززززززززززتُ  -8

  

 ـززززززززززززززززززززززفب خ ثهزززززززززززززززززززززز  أنززززززززززززززززززززززب  أ  لعلِّززززززززززززززززززززززٍ 

 

 : ثن  ينبة الؽبث  الجُذ فٍ

 التذٌٌلׄ     التعلٌلׄ     االحتراسׄ      الترادفׄ  

 

ًٰ رَُكىَ  َحَطًوب أَْو رَُكىَ  ِمَا اْلَهبلِِكُاَ  ":رعبلً   قب -9  َِ َحز  ِ رَْفزَأُ رَْصُكُط َُىُؼ  * "قَبلُىا رَبَلِل 

 : ثناَِخ الؽبثقخ  َجبظ  فٍ

 بالقصرׄ    .حرف النفً بحذفׄ    .الفاعل بحذفׄ     .بحذف المبتدأׄ  

 منُّززززززززززززززززززززٍ لززززززززززززززززززززأرُا    لمزززززززززززززززززززذُ  ولقزززززززززززززززززززس -ٓٔ 

  

 ؼزززززززززززززززززززززززززززهبمهب ُؿُ رطززززززززززززززززززززززززززز ال المنبَزززززززززززززززززززززززززززب   ّ  

 

 : ثن  ينبة الؽبث  الجُذ فٍ

 الترادفׄ     التعلٌلׄ     التذٌٌلׄ      التوضٌحׄ  

لََىادِ  َ لًَ َحبفِظُىا ":رعبلً  قب  -ٔٔ  َ حِ  الم   * "اْلُىْؼطًَ َوالم 

 : ثن  ينبة اَِخ الؽبثقخ  فٍ

 التعلٌلׄ     ذكر الخاص بعد العامׄ    إجمال بعد التفصٌلׄ     إبهام بعد التوضٌحׄ  

ز   -ٕٔ ز   ، ثَمزززززززززززززززززززززززززززجَبثَزٍ ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززطِّ  ُمزَفَزززززززززززززززززززززززززززطِّ

  

ز    ز   ، ثَكززززززززززززززززززز ثَزٍ ُمزَفَزززززززززززززززززززطِّ  ثَعنَزززززززززززززززززززبئٍِ ُمزَفَزززززززززززززززززززطِّ

 

 :ثنحص   َجبظ الجُذ فٍ

 الصفة ׄ     الفاعلׄ      الخبرׄ      المبتدأׄ  

ُْنَب ":رعبلً  قب  -ٖٔ ُْ ِ  َوقََى  * "ُمْمجِِحُاَ  َمْقطُى    َ ُ اَل ِ  َزاثِطَ  أَ    اأْلَْمطَ  َشلِ َ   ِلَ

 : ثن  ينبة اَِخ الؽبثقخ  فٍ

 التعلٌلׄ     الترادفׄ    إجمال بعد التفصٌلׄ     إبهام بعد التوضٌحׄ  

ززززززززززززززززززطَ  - ِزََززززززززززززززززززبَض َ  فََؽززززززززززززززززززقً -ٗٔ ُْ  ُمْفِؽززززززززززززززززززِس ب َغ

  

ثُِززززززززززززززززززززز ِ  َلزززززززززززززززززززززْىةُ    رَْهِمزززززززززززززززززززززٍ َوِزََمزززززززززززززززززززززخ   الط 

 

 : ثن  ينبة الؽبث  الجُذ فٍ

 االحتراس ׄ     التعلٌلׄ     التذٌٌلׄ      التوضٌحׄ  

 َلزززززززززززِحُحخ   ِضجززززززززززز   : ِضْجلَزززززززززززُاِ  َكزززززززززززصٌ وُكنزززززززززززذُ  -٘ٔ

  

مزززززززززززززززب  فُِهزززززززززززززززب ضَمزززززززززززززززً َوِضْجززززززززززززززز      فَفزززززززززززززززل ذِ  الع 

 

 : ثن  ينبة الؽبث  الجُذ فٍ

 إجمال بعد التفصٌلׄ    التعلٌلׄ     التذٌٌلׄ      التوضٌحׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9223للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/9223
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 ٌنقسم األسلوب إلى خبري و إنشابً

    -أوال : األسلوب الخبري 

هو قول ٌراد به إفادة القارئ أو السامع    مضمونه ،  وٌحتمل هذا الخبر أمرٌن : الصدق أو الكذب ؛ فٌكون صادقا إذا 

 اقع و ٌكون كاذبا إذا خالفه،  مثال :  األرض تدور حول نفسها.طابق الو

 ثانٌا:األسلوب اإلنشابً:   

 هو أسلوب ال ٌنقل خبرا ، ولذا فهو ال ٌحتمل الصدق أوالكذب،  وٌنقسم إلى :  

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

 الترجً  –التعجب  -  الذم -المدح  –:القسم شاء غٌر الطلبًاإلن  - ٕ   

 ( https://dardery.site/archives/1861للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 ددرًتاخ على األسلىب الختري واإلنشائٍ

 

 التدرٌب األول

 مٌز بٌن الخبر واإلنشاء  فٌما ٌلً:

 و شا أرَْززززززززززززززززززززَ  َمزززززززززززززززززززَصّمزٍ مزززززززززززززززززززا نزززززززززززززززززززبقك -ٔ

  
ٍّ كبِمزززززززززززززززز .  ٍَ الَفززززززززززززززززهبَزحُ لززززززززززززززززٍ ثززززززززززززززززأن  فَْهزززززززززززززززز

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
  زززززززززززززززبِمط   َوثَُنَززززززززززززززز َ  ثَُنزززززززززززززززٍ ال زززززززززززززززصٌ َولَُزززززززززززززززذَ  -ٕ

  
 .َذززززززززززززززززززززطاةُ  العززززززززززززززززززززبلَمُاَ  َوثَززززززززززززززززززززُاَ  َوثَُنززززززززززززززززززززٍ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ززززززززززَُِ  النفززززززززززىِغ، فزززززززززز ْ  رَِجززززززززززسْ  -ٖ ـِ  والظْلزززززززززز  مززززززززززا 

  
 شا ِ فَززززززززززززززززززززززززززززززخ  فنلِنِعززززززززززززززززززززززززززززززنلَخ  ال ََْظنلِززززززززززززززززززززززززززززززن ُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 َزززززززززززززززب نزززززززززززززززبي  الججزززززززززززززززَ  العزززززززززززززززبلٍ لَُْكلَِمززززززززززززززز  -ٗ

  
 أَـزززززززززف   لزززززززززً الزززززززززطأِغ ال رُْفزززززززززفِ   لزززززززززً الججززززززززز ِ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ثَِعقلِزززززززززززززز ِ  النَعزززززززززززززُ ِ  فززززززززززززززٍ ََفزززززززززززززقً الَعقززززززززززززز ِ  شو -٘

  
 ََزززززززززززززززنَع ُ  الَفزززززززززززززززقبَوحِ  فزززززززززززززززٍ الَجهبلَزززززززززززززززخِ  َوأَذزززززززززززززززى 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 َزمُعزززززززززززززززززززز ُ  َ ززززززززززززززززززززُسو   ِمززززززززززززززززززززا ََرززززززززززززززززززززَسَ ن  َ  ال -ٙ

  
زززززززززززززززجبثَ َ  َواِضَحززززززززززززززز    .رَزززززززززززززززطَح ُ  َ زززززززززززززززُسو   ِمزززززززززززززززا ـَ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  

https://dardery.site/archives/1861
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 نَفُعزززززززززززززززز ُ  ََنبلُزززززززززززززززز َ  مززززززززززززززززب الَعززززززززززززززززساَوحِ  َوِمززززززززززززززززاَ  -7

  
 .َوَُززززززززززززززز لِ ُ  ََُىزززززززززززززززط   مزززززززززززززززب الَمزززززززززززززززساقَخِ  َوِمزززززززززززززززاَ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 لِزززززززززززز   مب اِثنَززززززززززززخَ  َززززززززززززب الَرُزززززززززززز َ  َؼززززززززززززأَلذِ  َ ززززززززززززّ   -8

  
 .رَعلَمززززززززززززززززٍ لَزززززززززززززززز  ثِمززززززززززززززززب جبِ لَززززززززززززززززخً  ُكنززززززززززززززززذِ   ِ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 َطَززززززززززززززززززززس المززززززززززززززززززززطُ  أ  َُعطززززززززززززززززززززً ُمنززززززززززززززززززززب  -9

  
 وَزززززززززززززززززززززززززززززززأثً  ُ  ال مزززززززززززززززززززززززززززززززب َفزززززززززززززززززززززززززززززززبُ . 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 َؼزززززززززززززززبَ خً  ن ُ ََنْغنفُززززززززززززززز اللزززززززززززززززن َ  رَنْحنَؽنجَزززززززززززززززنا   َواَل  -ٓٔ

  
ُْ َ  ََنْرنفَززززززززززززززززززنً َمزززززززززززززززززنب أَ    َواَل    .ََِغُززززززززززززززززززتُ  َ نلَزززززززززززززززززن

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ززززززززززززززززززززُئبً  َ ِ  ثُِحززززززززززززززززززززتِّ  ََعززززززززززززززززززززِس  َوَمززززززززززززززززززززا -ٔٔ  ـَ

  
 .َوذبثززززززززززززززززب َ ززززززززززززززززىيً  َوزززززززززززززززز    المززززززززززززززززب ِ  َكُحززززززززززززززززتِّ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ثزززززززززززززززس   المزززززززززززززززىدِ  مزززززززززززززززا َكزززززززززززززززاْ  لززززززززززززززز  و ِشا -ٕٔ

  
 .ججبنززززززززززززززززززززب رمززززززززززززززززززززىدَ  أ  العجززززززززززززززززززززعِ  فمززززززززززززززززززززا 

 
 أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ْنَُب رززززززززززززززز صط فززززززززززززززز  -ٖٔ ِذزززززززززززززززَطحِ  َ لَزززززززززززززززً الزززززززززززززززس  ِْ  ا

  
 . بنزززززززززززززززززززززززخ الجفزززززززززززززززززززززززطِ  نمزززززززززززززززززززززززب الزززززززززززززززززززززززسنُب فزّ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
حماالززززززززززززز ؼزززززززززززززلعخ َزززززززززززززب -ٗٔ  ضذُمزززززززززززززخً  لؽزززززززززززززذِ  ط 

  
 .الَكْؽززززززززززززززززَ  ِ  َ لَززززززززززززززززً َغبلُِززززززززززززززززخ أَْنززززززززززززززززذِ  ثَزززززززززززززززز ْ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ملكززززززززززززززززززز  الكززززززززززززززززززطَ َ  أكطمززززززززززززززززززذَ  أنززززززززززززززززززذ  شا -٘ٔ

  
 .رمزززززززززززززززززززّطزا اللئزززززززززززززززززززُ َ  أكطمزززززززززززززززززززذَ  أنزززززززززززززززززززذ و   

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 َُْسِضُكزززززززززززز ُ  الَمززززززززززززْط ُ  ََزََمنّززززززززززززً مززززززززززززب كزززززززززززز    َمززززززززززززب -ٙٔ

  
 .الّؽزززززززززززززفُاُ  رَفززززززززززززززَهٍ ال ثَمززززززززززززب الّطَزززززززززززززب ُ  رجززززززززززززِطٌ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 َمنززززززززززززنا ََُهنززززززززززززنا ََؽززززززززززززنُهِ  الَهززززززززززززنىاُ  َ لَُززززززززززززن ِ  -7ٔ

  
 مننززززززززززززززززززززنب لُِجننززززززززززززززززززززنْط   ثَِمُِّنززززززززززززززززززززنذ   َِنززززززززززززززززززززن ُ . 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ززززززززَطفبً  الفَزززززززززً َوجزززززززز ِ  فززززززززٍ الُحؽززززززززاُ  َومززززززززب -8ٔ  لَزززززززز ُ  ـَ

  
 .َوالَر ئِززززززززززززززز ِ  فِعلِززززززززززززززز ِ  فزززززززززززززززٍ ََُكزززززززززززززززا لَززززززززززززززز   ِشا 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
رِزززززززززززززززززن ِ  -9ٔ  ال َُْعِجزززززززززززززززززجَا  َمِىزززززززززززززززززُمبً ُحْؽزززززززززززززززززُا ثِع 

  
 و ززززززززززززززز  رَزززززززززززززززُطوُ  َزفُنزززززززززززززززبً َجزززززززززززززززْىَزحُ الَكفَزززززززززززززززِا  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري  ׄ  
 ثِنززززززززززززززبِظِط ِ  الززززززززززززززُسنُب أَذززززززززززززززٍ اِنزِفززززززززززززززب ُ  َومززززززززززززززب -ٕٓ

  
 .َوالظُلَزززززززززززززززززز ُ  األَنززززززززززززززززززىاضُ  ِ نززززززززززززززززززَس ُ  اِؼزززززززززززززززززززََىد  ِشا 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 فززززززززززززنبئزخ   ُذززززززززززززُصوا مززززززززززززا العززززززززززززُِؿ فبأل مززززززززززززبضُ  -ٕٔ

  
    والعززززززززززززززززُُؿ مْنقَزززززززززززززززززِطُن.والززززززززززززززززس ط ُمْنَمزززززززززززززززززطِ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
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 أنِّزززززززززززززززٍ فَظَزززززززززززززززا   الؽزززززززززززززززفُ   زززززززززززززززا ؼزززززززززززززززكذ   -ٕٕ

  
 . ُُزززززززززززززززذُ  ومزززززززززززززززب الجزززززززززززززززىاة،  زززززززززززززززا  ُُزززززززززززززززذ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ٍَ  رُرفزززززززززً األُؼزززززززززسَ  رَزززززززززطي أَمزززززززززب -ٖٕ  لزززززززززبِمزَخ   َوِ ززززززززز

  
 نَجّززززززززززززززب ُ  َو ززززززززززززززىَ  لََعمززززززززززززززطٌ رفززززززززززززززًَُ  َوالَكلززززززززززززززتُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 قُزززززززززززززززززززج    ثُِكززززززززززززززززززز ِّ  الَؽزززززززززززززززززززفُ ُ  َُرزززززززززززززززززززبِيجُنٍ -ٕٗ

  
 .ُمجُجززززززززززززززززززززززب لَزززززززززززززززززززززز ُ  أَكززززززززززززززززززززززى َ  أَ  فَززززززززززززززززززززززأَكَط ُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 لنَعنْمزززززززززززززنُطَ  مزززززززززززززب النطّظَزززززززززززززنخ فنقزززززززززززززنُس مزززززززززززززب  -ٕ٘

  
 وال فززززززززززززززززززززززززنطغ  رننُمززززززززززززززززززززززززنىُد وال ثنعننُززززززززززززززززززززززززنُط. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ( https://dardery.site/archives/9120للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 التدرٌب الثانً

 مٌز بٌن الخبر واإلنشاء  فٌما ٌلً:

 ِ نزززززززززززززززززززسُ  ثِهزززززززززززززززززززب َوأَضن   ِ نزززززززززززززززززززس   َحج زززززززززززززززززززصا أاَل -ٔ

  
ٌُ  زونِهزززززززززززب ِمزززززززززززا أَرزززززززززززً َوِ نزززززززززززس     .والجعزززززززززززسُ  النَزززززززززززأ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 شئززززززززززززززززت   لحزززززززززززززززز َ  َأكزززززززززززززززز ُ  الززززززززززززززززصئتُ  ولززززززززززززززززُػَ  -ٕ

  
 . ُبنزززززززززززززززززززززب ثعىزززززززززززززززززززززبً  ثعىزززززززززززززززززززززنب وَأكززززززززززززززززززززز ُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ٍَ  ذلُززززززززززززززز     ززززززززززززززززا رنززززززززززززززز َ  ال -ٖ  مضلَزززززززززززززززز  ورززززززززززززززززأر

  
 َ ظزززززززززززززززززززززُ ُ  فََعلزززززززززززززززززززززذَ   ِشا َ لَُززززززززززززززززززززز َ   زززززززززززززززززززززبض   

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ِغُِّهززززززززززززززززب َ ززززززززززززززززا َوانَهززززززززززززززززب ثِنَفِؽزززززززززززززززز َ  اثززززززززززززززززسأ -ٗ

  
 ..َحكززززززززززززززززُ ُ  فَأَنززززززززززززززززذَ  َ نزززززززززززززززز ُ  انزََهززززززززززززززززذ فَزززززززززززززززز ِشا 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ُجى ززززززززززززززبً  الغبثززززززززززززززبدِ  فززززززززززززززٍ األؼززززززززززززززسُ  رمززززززززززززززىدُ  -٘

  
 .الِكززززززززززززززززززززز ةُ  رأكلُززززززززززززززززززززز ُ  الىزززززززززززززززززززززأ ِ  ولَْحززززززززززززززززززززز ُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ززززززززززززززززززسنٍ -ٙ  اِنفِززززززززززززززززززطازٌ فززززززززززززززززززٍ ثِنُمززززززززززززززززززِح َ  رََعم 

  
 .الَجمبَ زززززززززززززززززز  فززززززززززززززززززٍ النَمززززززززززززززززززَُحخَ  َوَجنِّجنززززززززززززززززززٍ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          ي أسلوب خبرׄ  
 ُش    ثِزززززززززززززززززززززَساضِ  َُقِزززززززززززززززززززززُ ُ  لَِمزززززززززززززززززززززاْ  َ ِجْجزززززززززززززززززززززذُ  -7

  
 ..فََىززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززبَ ب َواِؼززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززَعخ    ِ  َوأَْضنُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 زا    ثِززززززززززززززززززززز َ  َومزززززززززززززززززززززب الفزززززززززززززززززززززبكٍ أََ َهززززززززززززززززززززصا -8

  
  َِ  .َ لززززززززززززززززززززُ  َغززززززززززززززززززززَسودَ   ِشا رَغززززززززززززززززززززسو َكُزززززززززززززززززززز

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          لوب خبري أسׄ  
حً   نننززززززززززززززززززززززززززززنسو   احنننززززززززززززززززززززززززززززنَصض -9  منننززززززززززززززززززززززززززززنط 

  
 .َمززززززززززززززززززززززط   ألززززززززززززززززززززززِ َلززززززززززززززززززززززسَقَ َ  واحززززززززززززززززززززززَصض 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 أَِحج زززززززززززززٍ َوثَززززززززززززُاَ  ثَُنززززززززززززٍ مززززززززززززب لَُززززززززززززذَ  فَُززززززززززززب -ٓٔ

  
 .الَممزززززززززززبئِتِ  َوثَزززززززززززُاَ  ثَُنزززززززززززٍ مزززززززززززب الجُعزززززززززززسِ  ِمزززززززززززاَ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
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 ثِززززززززززززززززززززأَْضن   َمنُِ زُزززززززززززززززززززز ُ  َكبنَززززززززززززززززززززذْ  َوَمززززززززززززززززززززاْ  -ٔٔ

  
ُْػَ    .ِؼزززززززززززززززززززَىاَ ب أَْضن   فِززززززززززززززززززٍ ََُمززززززززززززززززززىدُ  فَلَزززززززززززززززززز

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
زززززززززززززززززززجبةَ  لُزززززززززززززززززززذَ  أال -ٕٔ  َىًمزززززززززززززززززززب َعزززززززززززززززززززىزُ  الف 

  
 .ُتُ الَمفزززززززززززززززززززززز فعزززززززززززززززززززززز  ثمززززززززززززززززززززززب فززززززززززززززززززززززأذجَط ُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
  شا كنزززززززززززززززززَذ ال رزززززززززززززززززسضٌ فزلززززززززززززززززز  ممزززززززززززززززززُجخ   -ٖٔ

  
 و   كنزززززززززززززززززَذ رزززززززززززززززززسضٌ فبلممزززززززززززززززززُجخُ أ ظزززززززززززززززززُ . 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
  ِكلُززززززززززززز ُ  أَْنزززززززززززززذَ  رَْمزززززززززززززًطا الَمْجزززززززززززززسَ  رَْحَؽزززززززززززززتِ  ال -ٗٔ

  
زززززززززززجِطا رَْلَعززززززززززز َ  َحز زززززززززززً الَمْجزززززززززززسَ  رَْجلُززززززززززز َ  لَزززززززززززاْ    .الم 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 الَمنبَزززززززززززززززززب َذزززززززززززززززززىنَ  الفَززززززززززززززززززً اِ ززززززززززززززززززبزَ   ِشا -٘ٔ

  
 .الُىحزززززززززززززززززى ُ  ثِززززززززززززززززز ِ  ََُمزززززززززززززززززط   مزززززززززززززززززب فَزززززززززززززززززأَ َى ُ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ت  مزززززززززب أجمززززززززز  الّمزززززززززجط والزّزززززززززسثُط فزززززززززٍ الطّلززززززززز -ٙٔ

  
 وأيُزززززززززززززززت الظفزززززززززززززززط ثعزززززززززززززززس الكزززززززززززززززّس والزّعزززززززززززززززت. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
زززززززززززززُى ِ  حزززززززززززززسِّ   لزززززززززززززً رِؽزززززززززززززُ ُ  -7ٔ  نُفىُؼزززززززززززززنَب الؽ 

  
ُْػَ   ززززززززززززززط  لززززززززززززززً َولَزززززززززززززز ُْ ززززززززززززززُُى  َغ  .رَؽززززززززززززززُ ُ  الؽ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 َ ىالزززززززززززززززززززززفُهب اـززززززززززززززززززززززّسد  شا الطَزززززززززززززززززززززب َ    ّ  -8ٔ

  
 فلززززززززززُػ رطمززززززززززٍ ؼززززززززززىي العززززززززززبلٍ مززززززززززا الفززززززززززجِط. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
َِا {، قب  -9ٔ َزَفَق ُهىا فٍِ السِّ ْنُهْ  يَبئِفَخ  لُِّ  رعبلً : } فَلَْىاَل نَفََط ِما ُك ِّ فِْطقَخ  مِّ

  شابً أسلوب إنׄ                          أسلوب خبري ׄ  
    األفزززززززززززززززززززززب ٍ و   النزززززززززززززززززززززْذ م مُؽزززززززززززززززززززززهب -ٕٓ

  
  نزززززززززززززززس الزقلزززززززززززززززِت فزززززززززززززززٍ أنُبثهزززززززززززززززب العطزززززززززززززززُت. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
  بلِمزززززززززززززبً  َىلَزززززززززززززسُ  الَمزززززززززززززط ُ  فَلَزززززززززززززُػَ  رَنَعزززززززززززززنل   -ٕٔ

  
 .جبِ ززززززززززز ُ  ُ زززززززززززنىَ  َكنَمزززززززززززنا ِ زززززززززززنل    أَذزززززززززززنى َولَُزززززززززززنػَ  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 مززززززززززززززب    جمزززززززززززززز ُ    مززززززززززززززب الؽززززززززززززززعبزحُ لعمززززززززززززززطُ  -ٕٕ

  
ٍ   ولكزززززززززززززززززززززززا    زززززززززززززززززززززززعُسُ   زززززززززززززززززززززززى الز قِززززززززززززززززززززززز  .الؽ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 جسَزززززززززززززززززززسُ  الّمزززززززززززززززززززفب  أَزززززززززززززززززززب َ  لُزززززززززززززززززززذ أال -ٖٕ

  
 .َعزززززززززززززززززىزُ  ثضزززززززززززززززززُاَ  َزززززززززززززززززب رزززززززززززززززززىلًّ وز زززززززززززززززززطاً  

 
  وب إنشابً أسلׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 رطجززززززززززززىا النجززززززززززززبحَ ولزززززززززززز  رؽززززززززززززل  مؽززززززززززززبلكهب -ٕٗ

  
    الؽزززززززززززززززززفُنخ ال رجزززززززززززززززززطٌ  لزززززززززززززززززً الُزززززززززززززززززجِػ. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ثززززززززززززززززززززززذَ   شا ؼنزنصُكنطنززززززززززززززززززززززنٍ -ٕ٘  غُززززززززززززززززززززززطٌ جط 

  
 نعززززززززززززززززززززز  المزززززززززززززززززززززسَُ . أن نزززززززززززززززززززززٍ ورنعزززززززززززززززززززززنل ُ  

 
   أسلوب إنشابًׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ( https://dardery.site/archives/9121للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 
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 ددرًتاخ على اإلنشائٍ الطلتٍ وغٌر الطلتٍ

 ًٌنقسم إلى :   تذكر: األسلوب اإلنشاب  ، 

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

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

 ( site/archives/2068https://dardery.للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    )  

 األولالتدرٌب 

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

  زززززززززززززززبِمط   َوثَُنَززززززززززززززز َ  ثَُنزززززززززززززززٍ ال زززززززززززززززصٌ َولَُزززززززززززززززذَ  -ٔ

  
 .َذززززززززززززززززززززطاةُ  العززززززززززززززززززززبلَمُاَ  َوثَززززززززززززززززززززُاَ  َوثَُنززززززززززززززززززززٍ 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ْكلَِمززززززززززززززز الججزززززززززززززززَ  العزززززززززززززززبلٍ لَُ  َزززززززززززززززب نزززززززززززززززبي َ  -ٕ

  
  لزززززززززً الججزززززززززِ .  لزززززززززً الزززززززززطأِغ ال رُْفزززززززززفِ ْ  أَـزززززززززف ْ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 َزمُعزززززززززززززززززززز ُ  َ ززززززززززززززززززززُسو   ِمززززززززززززززززززززا ََرززززززززززززززززززززَسَ ن  َ  ال -ٖ

  
زززززززززززززززجبثَ َ  َواِضَحززززززززززززززز    .رَزززززززززززززززطَح ُ  َ زززززززززززززززُسو   ِمزززززززززززززززا ـَ

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 مبلِزززززززززززز    اِثنَززززززززززززخَ  َززززززززززززب الَرُزززززززززززز َ  ذِ َؼززززززززززززأَل َ ززززززززززززّ   -ٗ

  
 .رَعلَمززززززززززززززززٍ لَزززززززززززززززز  ثِمززززززززززززززززب جبِ لَززززززززززززززززخً  ُكنززززززززززززززززذِ   ِ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 .َؼزززززززززززززززبَ خً  ََنْغنفُزززززززززززززززن ُ  اللزززززززززززززززن َ  رَنْحنَؽنجَزززززززززززززززنا   َواَل  -٘

  
ُْ َ  ََنْرنفَزززززززززززززززززنً َمزززززززززززززززززنب أَ    َواَل    ..ََِغُزززززززززززززززززتُ  َ نلَزززززززززززززززززن

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
  لزززززززززززززززززززززززززززززززً نعمزززززززززززززززززززززززززززززززخ    َ  واحمزززززززززززززززززززززززززززززززسِ  -ٙ

  
 .طهزززززززززززززززززززززب لجفزززززززززززززززززززززط  عِ ب ولززززززززززززززززززززز  َُ َهزززززززززززززززززززززأ طبكَ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ْنَُب رزززززززززززززززز صط فزززززززززززززززز  -7 ِذززززززززززززززززَطحِ  َ لَززززززززززززززززً الززززززززززززززززس  ِْ  ا

  
 . بنزززززززززززززززززززززززخ الجفزززززززززززززززززززززززطِ  نمزززززززززززززززززززززززب الزززززززززززززززززززززززسنُب فزّ  

 
 طلبًر غٌإنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ْحَما ِؼززززززززززززززْلَعخ ََززززززززززززززب -8  َضِذُمززززززززززززززخ لَْؽززززززززززززززذِ  الززززززززززززززط 

  
 .الَكْؽززززززززززززززززَ  ِ  َ لَززززززززززززززززً َغبلُِززززززززززززززززخ أَْنززززززززززززززززذِ  ثَزززززززززززززززز ْ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
  ُئززززززززززززززززززز ال َُْعِجززززززززززززززززززجَا  َمِىززززززززززززززززززُمبً ُحْؽززززززززززززززززززُا  -9

  
 و ززززززززززززززز  رَزززززززززززززززُطوُ  َزفُنزززززززززززززززبً َجزززززززززززززززْىَزحُ الَكفَزززززززززززززززِا . 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ُذززززززززززززُصوا مززززززززززززا العززززززززززززُِؿ فبأل مززززززززززززبض فززززززززززززنبئزخ   -ٓٔ

  
 والززززززززززززززززس ط ُمْنَمزززززززززززززززززِط   والعززززززززززززززززُُؿ مْنقَزززززززززززززززززِطُن. 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
زززززززززززئذَ  ثمزززززززززززب قززززززززززز ْ  -ٔٔ  ِ ْطِوزززززززززززٍ َمَؽزززززززززززج خِ  فزززززززززززٍ ـِ

  
 .َجزززززززززززززززززززززىاةْ  الل ئِزززززززززززززززززززززُ ِ  َ زززززززززززززززززززززاِ  فُؽزززززززززززززززززززززُكىرٍِ 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 

https://dardery.site/archives/2068
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 قَززززززززززززززسضٌ جززززززززززززززبَوظدُ  قَززززززززززززززس الَع ززززززززززززززطا ِ  أَثززززززززززززززب -ٕٔ

  
ٍَ  أَ    ثَُزززززززززززززززززززززسَ  ثَِمزززززززززززززززززززززسِح َ    .اِنزِؽزززززززززززززززززززززبثب لِززززززززززززززززززززز

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 لنَعنْمزززززززززززززنُطَ  مزززززززززززززب النطّظَزززززززززززززنخ فنقزززززززززززززنُس مزززززززززززززب  -ٖٔ

  
 وال فززززززززززززززززززززززززنطغ  رننُمززززززززززززززززززززززززنىُد وال ثنعننُززززززززززززززززززززززززنُط. 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         نشاء طلبًإׄ  
 ِ نززززززززززززززززززسُ  ثِهززززززززززززززززززب َوأَضن   ِ نززززززززززززززززززس   َحج ززززززززززززززززززصا أاَل -ٗٔ

  
ٌُ  ُزونهززززززززززززب ِمززززززززززززاْ  أرززززززززززززً ِ ْنززززززززززززس     .والجُْعززززززززززززسُ  الن ززززززززززززأْ

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ٍَ  ذلُززززززززززززززز     زززززززززززززززا رنززززززززززززززز َ  ال -٘ٔ  مضلَززززززززززززززز  ورزززززززززززززززأر

  
 ظزززززززززززززززززززززُ ُ  َ  فََعلزززززززززززززززززززززذَ   ِشا َ لَُززززززززززززززززززززز َ   زززززززززززززززززززززبض   

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ْحَما َززززززززززززززززززززب -ٙٔ  الُمفزززززززززززززززززززززطٌ أَززززززززززززززززززززاَ  الززززززززززززززززززززط 

  
 .األَْصَمزززززززززززززززززززب ِ  ثِأََنؽزززززززززززززززززززنطِ  ُ ِطْوزززززززززززززززززززذِ  فَلَقزززززززززززززززززززسْ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 َغَُِّهززززززززززززززب َ ززززززززززززززاْ  فَبْنَهَهززززززززززززززب ثِنَْفِؽزززززززززززززز  اْثززززززززززززززَسأْ  -7ٔ

  
 .َحِكززززززززززززززززُ ُ  فَأَْنززززززززززززززززذَ  َ ْنزززززززززززززززز ُ  اْنزََهززززززززززززززززذْ  فَزززززززززززززززز َِشا 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
زززززززززززززززززسنٍ -8ٔ  اِنفِزززززززززززززززززطازٌ فزززززززززززززززززٍ ثِنُمزززززززززززززززززِح َ  رََعم 

  
 .الَجمبَ زززززززززززززززززز  فززززززززززززززززززٍ النَمززززززززززززززززززَُحخَ  َوَجنِّجنززززززززززززززززززٍ 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 زا    ثِززززززززززززززززززز َ  َومزززززززززززززززززززب الفزززززززززززززززززززبكٍ أََ َهزززززززززززززززززززصا -9ٔ

  
  َِ  .َ لززززززززززززززززززززُ  َغززززززززززززززززززززَسودَ   ِشا رَغززززززززززززززززززززسو َكُزززززززززززززززززززز

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
حً   نننززززززززززززززززززززززززززنسو   احنننززززززززززززززززززززززززززنَصض -ٕٓ  منننززززززززززززززززززززززززززنط 

  
 .َمززززززززززززززززززززززط   ألززززززززززززززززززززززِ َلززززززززززززززززززززززسَقَ َ  واحززززززززززززززززززززززَصض 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 أَِحج زززززززززززززٍ َوثَززززززززززززُاَ  ثَُنززززززززززززٍ مززززززززززززب لَُززززززززززززذَ  فَُززززززززززززب -ٕٔ

  
 .الَممزززززززززززبئِتِ  َوثَزززززززززززُاَ  ثَُنزززززززززززٍ مزززززززززززب عزززززززززززسِ الجُ  ِمزززززززززززاَ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ََىمزززززززززززززززززززبً  ََعزززززززززززززززززززىزُ  الَفزززززززززززززززززززجبةَ  لَُزززززززززززززززززززذَ أال  -ٕٕ

  
 .الَمفززززززززززززززززززززززُتُ  فعزززززززززززززززززززززز  ثمززززززززززززززززززززززب فززززززززززززززززززززززأذجَط ُ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
  ِكلُززززززززززززز ُ  أَْنزززززززززززززذَ  رَْمزززززززززززززًطا الَمْجزززززززززززززسَ  رَْحَؽزززززززززززززتِ  ال -ٖٕ

  
زززززززززززجِطا رَْلَعززززززززززز َ  َحز زززززززززززً الَمْجزززززززززززسَ  رَْجلُززززززززززز َ  لَزززززززززززاْ    .الم 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 زِ  المقزززززززززززززززززبزََط رجزززززززززززززززززطٌ فزززززززززززززززززٍ أَ نّزِهزززززززززززززززززب -ٕٗ

  
ٍَ الجزززززززززززززززززززززززززززززبِ .   وال رجُززززززززززززززززززززززززززززززّا  ال ذزززززززززززززززززززززززززززززبل

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ُط فزززززززززٍ الطّلزززززززززت  مزززززززززب أجمززززززززز  الّمزززززززززجط والزّزززززززززسث -ٕ٘

  
 وأيُزززززززززززززززت الظفزززززززززززززززط ثعزززززززززززززززس الكزززززززززززززززّس والزّعزززززززززززززززت. 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ( https://dardery.site/archives/9131للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 

 

https://dardery.site/archives/9131
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 الثانًدرٌب الت

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

 
َِ ََزززززززززززززززنقُُك قَزززززززززززززززْسُض ُ  -ٔ زززززززززززززززُ  أَلَزززززززززززززززْ  رَزززززززززززززززَط أَ   الؽ 

  
َِ أَْمَىزززززززززززززً ِمزززززززززززززَا الَعمزززززززززززززب  زززززززززززززُ   َِشا قُِزززززززززززززَ   ِ   الؽ 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
َِا {،قىل  رعبلً : } فَلَْىاَل نَفََط  -ٕ َزَفَق ُهىا فٍِ السِّ ْنُهْ  يَبئِفَخ  لُِّ  ِما ُك ِّ فِْطقَخ  مِّ

 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
  بلِمززززززززززززززبً  َىلَززززززززززززززسُ  الَمززززززززززززززط ُ  فَلَززززززززززززززُػَ  رَنَعززززززززززززززنل   -ٖ

  
 .جبِ ززززززززززز ُ  ُ زززززززززززنىَ  َكنَمزززززززززززنا ِ زززززززززززنل    أَذزززززززززززنى َولَُزززززززززززنػَ  

 
 طلبًغٌر نشاء إׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 مزززززززززززززززب    جمززززززززززززززز ُ    مزززززززززززززززب الؽزززززززززززززززعبزحُ لعمزززززززززززززززطُ  -ٗ

  
ٍ   ولكزززززززززززززززززززززززا    زززززززززززززززززززززززعُسُ   زززززززززززززززززززززززى الز قِززززززززززززززززززززززز  .الؽ 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 جسَزززززززززززززززززززززسُ  الّمزززززززززززززززززززززفب  أَزززززززززززززززززززززب َ  لُزززززززززززززززززززززذ أال -٘

  
 .َعزززززززززززززززززىزُ  ثضزززززززززززززززززُاَ  َزززززززززززززززززب رزززززززززززززززززىلًّ وز زززززززززززززززززطاً  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ص مزززززززززززب رزززززززززززطا  وز  ـزززززززززززُئبً ؼزززززززززززمعَذ ثززززززززززز ذززززززززززز -ٙ

  
 فززززززززٍ يلعززززززززِخ الفززززززززمِػ مززززززززب َغنُزززززززز   ززززززززا ُظَحززززززززِ . 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 رَفززززززززززززززززززززززب ُ  مززززززززززززززززززززززب رَفَعزززززززززززززززززززززز ُ  األََّززززززززززززززززززززززب َ  َز ِ  -7

  
 .القَىززززززززززززززززززززب ُ  َحَكزززززززززززززززززززز َ   ِشا نَفؽززززززززززززززززززززبً  َوِيززززززززززززززززززززت 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 أكضززززززززززززززُط األلززززززززززززززحبِة حززززززززززززززُا رعززززززززززززززس    فمززززززززززززززب -8

  
 ولكززززززززززززززززززززززنه  فززززززززززززززززززززززٍ النبئجززززززززززززززززززززززبد قلُززززززززززززززززززززززُ . 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ززززززززززززززززززززِطُك  الفُززززززززززززززززززززَ ازُ  َمززززززززززززززززززززب َ  َمززززززززززززززززززززب َو ِ  -9 ُْ  لَِغ

  
َمزززززززززززززززب ِ  َجزززززززززززززززْىضِ  َ لَزززززززززززززززً َو ِنِّزززززززززززززززٍ   .َلزززززززززززززززجُىضُ  الع 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ال رمززززززززززززززززززسحا  امززززززززززززززززززطأً حزززززززززززززززززززً رجطثززززززززززززززززززز  -ٓٔ

  
 و ال رصمنّزززززززززززززززززززز  مززززززززززززززززززززا غُززززززززززززززززززززط رجطَززززززززززززززززززززِت. 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
  زجززززززززززززززززززز  محمزززززززززززززززززززىز   ىاقُجززززززززززززززززززز ُ  لعززززززززززززززززززز ّ  -ٔٔ

  
ذ األجؽزززززززززززززززززززبُ  ثبلعلزززززززززززززززززززِ .   وضثمزززززززززززززززززززب لزززززززززززززززززززح 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 رمبَمزززززززززززززز  مزززززززززززززززً َجلزززززززززززززز  الجنُززززززززززززززبُ  َىمززززززززززززززبً  -ٕٔ

  
  شا كنززززززززززززززززززززَذ رجنُززززززززززززززززززززِ  وغُززززززززززززززززززززُط  َهززززززززززززززززززززسُ . 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 نعززززززززززززززززززَ  الزجززززززززززززززززززبضح  ش أ سَززززززززززززززززززز ُ َلززززززززززززززززززَسفبً  -ٖٔ

  
 مزززززززززا ثعزززززززززس مزززززززززب لزززززززززبَ  لزززززززززٍ مزززززززززا نظمزززززززززِ  ُزَضضا. 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ظاذززززززززززززززًطا أمؽززززززززززززززً الجحززززززززززززززطَ  َىززززززززززززززط   زززززززززززززز   -ٗٔ

  
 .ثَحَجززززززززززززززززززززززطْ  غزززززززززززززززززززززز     فُزززززززززززززززززززززز  ضمززززززززززززززززززززززً  ْ أ 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
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 قُلززززززززززززىثَُه ُ  رَؽزززززززززززززَعجِسْ  النّززززززززززززبغِ   لززززززززززززً أحِؽززززززززززززاْ  -٘ٔ

  
 . حؽززززززززززززززززززب ُ  اإلنؽززززززززززززززززززب َ  اؼزززززززززززززززززززجَعسَ  فطبلَمززززززززززززززززززب 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 سِ َورََجل زززززززززززززززززززز ُممززززززززززززززززززززُجَخ   لُِكزززززززززززززززززززز ِّ  اِلززززززززززززززززززززجِط -ٙٔ

  
 .ُمَرل ززززززززززززززززسِ  َغُززززززززززززززززطُ  الَمززززززززززززززززط َ  ثِززززززززززززززززأَ    َواِ لَزززززززززززززززز  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 اإِلنؽزززززززززززززززززززب ُ  أََ هزززززززززززززززززززب لِؽزززززززززززززززززززبنَ َ  اِحفَزززززززززززززززززززع -7ٔ

  
 .صُعجززززززززززززززززززززززززززززززززب ُ   ِن زززززززززززززززززززززززززززززززز ُ  ََلززززززززززززززززززززززززززززززززَسَغن  َ ال  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ـزززززززززززززززٍ    غُزززززززززززززززطَ  ثَِكفِّززززززززززززززز َ  رَْكزُزززززززززززززززتْ  فززززززززززززززز  -8ٔ

  
 .رَزززززززززززززززززززززطا  أ ْ  القُبمزززززززززززززززززززززخِ  فزززززززززززززززززززززٍ ََُؽزززززززززززززززززززززط  َ  

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 اللَُززززززززززززززززززززززززززبلٍ لِحبِزصَززززززززززززززززززززززززززخِ  رَجززززززززززززززززززززززززززَع  َوال -9ٔ

  
 .ثَقزززززززززززززززززززززززب ُ  الزززززززززززززززززززززززُسنُب لَِحزززززززززززززززززززززززىاِزسِ  فَمزززززززززززززززززززززززب 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ِذ فزززززززززززُه ِ فُزززززززززززب حج زززززززززززصا األحُزززززززززززبُ  مزززززززززززب زمززززززززززز -ٕٓ

  
 وَزززززززززززززب حجززززززززززززززصا األمززززززززززززززىاد    وززززززززززززززم  القجززززززززززززززط. 

 
 طلبًغٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9133للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 
 

 ى أنىاع اإلنشاء الطلتٍ ددرًتاخ عل

 ٌشتمل على األنواع التالٌة: الطلبً اإلنشاء - تذكر: 

 التحضٌض –العرض  –التمنً  –النداء  –االستفهام  –النهً  –األمر  

 ( /:dardery.site/archives/2111https/للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    )  

 األولالتدرٌب 

  س: حدد نوع اإلنشاء الطلبً فٌما ٌلً:

 مبلِزززززززززززز    اِثنَززززززززززززخَ  َززززززززززززب الَرُزززززززززززز َ  َؼززززززززززززأَلذِ  َ ززززززززززززّ   -ٔ

  
 .رَعلَمززززززززززززززززٍ لَزززززززززززززززز  ثِمززززززززززززززززب جبِ لَززززززززززززززززخً  ُكنززززززززززززززززذِ   ِ  

 
 تحضٌضׄ                     استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 حز زززززززززً مززززززززززً أَْنزززززززززَذ فزززززززززٍ لْهزززززززززى  وفزززززززززٍ لعزززززززززت    -ٕ

  
 والمززززززززززززززىُد نحززززززززززززززىَ  َهززززززززززززززىٌ فبرحززززززززززززززبً فززززززززززززززب ُ  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 أجبضرنزززززززززززززززززززززب  ن زززززززززززززززززززززب غطَجزززززززززززززززززززززب   ُهنزززززززززززززززززززززب -ٖ

  
 وُكززززززززززززززززززززز   َغطَزززززززززززززززززززززت  للغطَزززززززززززززززززززززت نؽزززززززززززززززززززززُُت  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         تمنًׄ                                  أمرׄ  
ٍ  فلزززززززززززززززز  رُِجْجنززززززززززززززززٍ  -ٗ  ز ىرُززززززززززززززززَ  َززززززززززززززززب ثُنزززززززززززززززز

  
 فززززززززززززززززززززززُطز ْد َزْ ززززززززززززززززززززززىرٍ َأَْؼززززززززززززززززززززززبً َ لُ ززززززززززززززززززززززب 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 .َؼزززززززززززززززبَ خً  ََنْغنفُزززززززززززززززن ُ  اللزززززززززززززززن َ  رَنْحنَؽنجَزززززززززززززززنا   َواَل  -٘

  
ُْ َ  ََنْرنفَزززززززززززززززززنً َمزززززززززززززززززنب أَ    َواَل    ..ََِغُزززززززززززززززززتُ  َ نلَزززززززززززززززززن

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

https://dardery.site/archives/9133
https://dardery.site/archives/2111
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 مبكززززززززززززززززززززززب  منهززززززززززززززززززززززب نَْفِؽزززززززززززززززززززززز َ ؼزززززززززززززززززززززز   -ٙ

  
 واقزززززززززززززززززززززززززززززه الززززززززززززززززززززززززززززززنفػ والززززززززززززززززززززززززززززززطجط. 

 
 نداءׄ                        فهاماستׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
  لزززززززززززززززززززززززززززززززً نعمزززززززززززززززززززززززززززززززخ    َ  واحمزززززززززززززززززززززززززززززززسِ  -7

  
 .طهزززززززززززززززززززززب لجفزززززززززززززززززززززط  عِ ب ولززززززززززززززززززززز  َُ َهزززززززززززززززززززززأ طبكَ  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
  زززززززززززززززبِمط   َوثَُنَززززززززززززززز َ  ثَُنزززززززززززززززٍ ال زززززززززززززززصٌ َولَُزززززززززززززززذَ  -8

  
 .َذززززززززززززززززززززطاةُ  العززززززززززززززززززززبلَمُاَ  َوثَززززززززززززززززززززُاَ  َوثَُنززززززززززززززززززززٍ 

 
 تمنًׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
َِا { -9 َزَفَق ُهىا فٍِ السِّ ْنُهْ  يَبئِفَخ  لُِّ  قىل  رعبلً : } فَلَْىاَل نَفََط ِما ُك ِّ فِْطقَخ  مِّ

 نداءׄ                استفهامׄ         نهًׄ                        تحضٌضׄ  
ْنَُب رززززززززززززززز صط فززززززززززززززز  -ٓٔ ِذزززززززززززززززَطحِ  َ لَزززززززززززززززً الزززززززززززززززس  ِْ  ا

  
 . بنزززززززززززززززززززززززخ الجفزززززززززززززززززززززززطِ  نمزززززززززززززززززززززززب الزززززززززززززززززززززززسنُب فزّ  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ْحَما ِؼزززززززززززززْلَعخ ََزززززززززززززب -ٔٔ  َضِذُمزززززززززززززخ لَْؽزززززززززززززذِ  الزززززززززززززط 

  
 .الَكْؽززززززززززززززززَ  ِ  َ لَززززززززززززززززً َغبلُِززززززززززززززززخ أَْنززززززززززززززززذِ  ثَزززززززززززززززز ْ  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

زززززززززززززززقََُِّ  نفؽزززززززززززززززٍ -ٕٔ ـَ زززززززززززززززٍ و  َزززززززززززززززب اثزززززززززززززززَا أُمِّ

  
ززززززززززززززززززززسَِس   ـَ  أَْنزززززززززززززززززززَذ َذل ْفزَنززززززززززززززززززززٍ لززززززززززززززززززززَسْ ط  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ُذززززززززززززُصوا مززززززززززززا العززززززززززززُِؿ فبأل مززززززززززززبض فززززززززززززنبئزخ   -ٖٔ

  
 والززززززززززززززززس ط ُمْنَمزززززززززززززززززِط   والعززززززززززززززززُُؿ مْنقَزززززززززززززززززِطُن. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
زززززززززززئذَ  ثمزززززززززززب قززززززززززز ْ  -ٗٔ  ِ ْطِوزززززززززززٍ َمَؽزززززززززززج خِ  فزززززززززززٍ ـِ

  
 .َجزززززززززززززززززززززىاةْ  الل ئِزززززززززززززززززززززُ ِ  َ زززززززززززززززززززززاِ  فُؽزززززززززززززززززززززُكىرٍِ 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ٍَ  رُرفزززززززززً األُؼزززززززززسَ  رَزززززززززطي أَمزززززززززب -٘ٔ  لزززززززززبِمزَخ   َوِ ززززززززز

  
 نَجّززززززززززززززب ُ  َو ززززززززززززززىَ  لََعمززززززززززززززطٌ َُرفززززززززززززززً َوالَكلززززززززززززززتُ  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ٍَ  ذلُززززززززززززززز     زززززززززززززززا  َ رنززززززززززززززز ال -ٙٔ  مضلَززززززززززززززز  ورزززززززززززززززأر

  
 َ ظزززززززززززززززززززززُ ُ  فََعلزززززززززززززززززززززذَ   ِشا َ لَُززززززززززززززززززززز َ   زززززززززززززززززززززبض   

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 اثززززززززززززززسأ ثنفؽزززززززززززززز  وانههززززززززززززززب  ززززززززززززززا غُهززززززززززززززب -7ٔ

  
 فزززززززززززززززز شا انزهززززززززززززززززذ  نزززززززززززززززز  فأنززززززززززززززززذ حكززززززززززززززززُ . 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
زززززززززززززززززسنٍ -8ٔ   اِنفِزززززززززززززززززطازٌ فزززززززززززززززززٍ ثِنُمزززززززززززززززززِح َ  رََعم 

  
 .الَجمبَ زززززززززززززززززز  فززززززززززززززززززٍ النَمززززززززززززززززززَُحخَ  َوَجنِّجنززززززززززززززززززٍ 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

 فىاكجزززززززززززززَسا ِمزززززززززززززْا ُحزززززززززززززتِّ َمزززززززززززززْا ال َُحجّنزززززززززززززٍ  -9ٔ

  
 ْا ثجؽزززززززززززمٍ، وحزززززززززززبلٍ  نزززززززززززس  َؼزززززززززززقَ ُ وِمززززززززززز 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
حً   نننززززززززززززززززززززززززززنسو   احنننززززززززززززززززززززززززززنَصض -ٕٓ  منننززززززززززززززززززززززززززنط 

  
 .َمززززززززززززززززززززززط   ألززززززززززززززززززززززِ َلززززززززززززززززززززززسَقَ َ  واحززززززززززززززززززززززَصض 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9143للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

https://dardery.site/archives/9143
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 الثانًالتدرٌب 

  س: حدد نوع اإلنشاء الطلبً فٌما ٌلً:

 
 ززززززززززززززٍأَِحج   َوثَزززززززززززززُاَ  ثَُنزززززززززززززٍ مزززززززززززززب لَُزززززززززززززذَ  فَُززززززززززززب -ٔ

  
 .الَممزززززززززززبئِتِ  َوثَزززززززززززُاَ  ثَُنزززززززززززٍ مزززززززززززب الجُعزززززززززززسِ  ِمزززززززززززاَ  

 
 نداءׄ                         تمنًׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
  ِكلُزززززززززززززز ُ  أَْنززززززززززززززذَ  رَْمززززززززززززززًطا الَمْجززززززززززززززسَ  رَْحَؽززززززززززززززتِ  ال -ٕ

  
زززززززززززجِطا رَْلَعززززززززززز َ  َحز زززززززززززً الَمْجزززززززززززسَ  رَْجلُززززززززززز َ  لَزززززززززززاْ    .الم 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 أَِضنزززززززززززززززززززٍ الزززززززززززززززززززصٌ  بـزززززززززززززززززززطرَ  فىَجْسرَززززززززززززززززززز  -ٖ

  
 مزغبوزززززززززززززززُبً لزززززززززززززززَ   زززززززززززززززا أَقَززززززززززززززز ِّ ِ ضَزززززززززززززززبِض  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ٗ-  َِ زززززززززززززززُ  ََزززززززززززززززنقُُك قَزززززززززززززززْسُض ُ أَلَزززززززززززززززْ  رَزززززززززززززززَط أَ   الؽ 

  
َِ أَْمَىزززززززززززززً ِمزززززززززززززَا الَعمزززززززززززززب  زززززززززززززُ   َِشا قُِزززززززززززززَ   ِ   الؽ 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
  بلِمززززززززززززززبً  َىلَززززززززززززززسُ  الَمززززززززززززززط ُ  فَلَززززززززززززززُػَ  رَنَعززززززززززززززنل   -٘

  
 .جبِ ززززززززززز ُ  ُ زززززززززززنىَ  َكنَمزززززززززززنا ِ زززززززززززنل    أَذزززززززززززنى َولَُزززززززززززنػَ  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ذزززززززززززص مزززززززززززب رزززززززززززطا  وز  ـزززززززززززُئبً ؼزززززززززززمعَذ ثززززززززززز  -ٙ

  
 فززززززززٍ يلعززززززززِخ الفززززززززمِػ مززززززززب َغنُزززززززز   ززززززززا ُظَحززززززززِ . 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 رَفززززززززززززززززززززززب ُ  مززززززززززززززززززززززب رَفَعزززززززززززززززززززززز ُ  ب َ األََّزززززززززززززززززززززز َز ِ  -7

  
 .القَىززززززززززززززززززززب ُ  َحَكزززززززززززززززززززز َ   ِشا نَفؽززززززززززززززززززززبً  َوِيززززززززززززززززززززت 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ال رمززززززززززززززززززززسحا  امززززززززززززززززززززطأً حزززززززززززززززززززززً رجطثزززززززززززززززززززز  -8

  
 و ال رصمنّزززززززززززززززززززز  مززززززززززززززززززززا غُززززززززززززززززززززط رجطَززززززززززززززززززززِت. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ززززززززززززززززززززجبةَ  لُززززززززززززززززززززذَ  أال -9  َىًمززززززززززززززززززززب َعززززززززززززززززززززىزُ  الف 

  
 .الَمفززززززززززززززززززززززُتُ  فعزززززززززززززززززززززز  ثمززززززززززززززززززززززب فززززززززززززززززززززززأذجَط ُ  

 
 نداءׄ                         تمنًׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 مزززززززززززززززً َجلزززززززززززززز  الجنُززززززززززززززبُ  َىمززززززززززززززبً رمبَمزززززززززززززز  -ٓٔ

  
 سُ . شا كنززززززززززززززززززززَذ رجنُززززززززززززززززززززِ  وغُززززززززززززززززززززُط  َهزززززززززززززززززززز 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ظاذززززززززززززززًطا أمؽززززززززززززززً الجحززززززززززززززطَ  َىززززززززززززززط   زززززززززززززز   -ٔٔ

  
 .ثَحَجززززززززززززززززززززززطْ  غزززززززززززززززززززززز     فُزززززززززززززززززززززز  ضمززززززززززززززززززززززً  ْ أ 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 قُلززززززززززززىثَُه ُ  رَؽزززززززززززززَعجِسْ  النّززززززززززززبغِ   لززززززززززززً أحِؽززززززززززززاْ  -ٕٔ

  
 . حؽززززززززززززززززززب ُ  اإلنؽززززززززززززززززززب َ  اؼزززززززززززززززززززجَعسَ  فطبلَمززززززززززززززززززب 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 َورََجل ززززززززززززززززززززسِ  ُممززززززززززززززززززززُجَخ   لُِكزززززززززززززززززززز ِّ  اِلززززززززززززززززززززجِط -ٖٔ

  
 .ُمَرل ززززززززززززززززسِ  َغُززززززززززززززززطُ  الَمززززززززززززززززط َ  ثِززززززززززززززززأَ    َواِ لَزززززززززززززززز  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 لزززززززززززززجًطا المزززززززززززززىدِ  َمجزززززززززززززب ِ  فزززززززززززززٍ فمزززززززززززززجًطا -ٗٔ

  
زززززززززززززززززززززز ُ  فمززززززززززززززززززززززب  ُْ  ثُمؽزززززززززززززززززززززززَطب ِ  الرلززززززززززززززززززززززىزِ  نَ

 
 تمنًׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
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 شا أَْغَىززززززززززززززززززْجزُ ُ َمززززززززززززززززززْا لززززززززززززززززززٍ ث نؽززززززززززززززززززب      -٘ٔ

  
 وَجَهْلزززززززززززززززززُذ كزززززززززززززززززب  الِحْلزززززززززززززززززُ  ضز  َجىاثِزززززززززززززززززِ    

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 جسَزززززززززززززززززززسُ  الّمزززززززززززززززززززفب  أَزززززززززززززززززززب َ  لُزززززززززززززززززززذ أال -ٙٔ

  
 .َعزززززززززززززززززىزُ  ثضزززززززززززززززززُاَ  َزززززززززززززززززب رزززززززززززززززززىلًّ وز زززززززززززززززززطاً  

 
 تمنًׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ـزززززززززززززززٍ    غُزززززززززززززززطَ  ثَِكفِّززززززززززززززز َ  رَْكزُزززززززززززززززتْ  فززززززززززززززز  -7ٔ

  
 .رَزززززززززززززززززززززطا  أ ْ  القُبمزززززززززززززززززززززخِ  فزززززززززززززززززززززٍ ََُؽزززززززززززززززززززززط  َ  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 اللَُززززززززززززززززززززززززززبلٍ لِحبِزصَززززززززززززززززززززززززززخِ  رَجززززززززززززززززززززززززززَع  َوال -8ٔ

  
 .ثَقزززززززززززززززززززززززب ُ  الزززززززززززززززززززززززُسنُب ِزسِ لَِحزززززززززززززززززززززززىا فَمزززززززززززززززززززززززب 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

 وفزززززززززززززززززززَُ  َكُزززززززززززززززززززُس ثعُىزززززززززززززززززززُكُ  لزززززززززززززززززززجعه    -9ٔ

  
 ورُجزززززززززززززززززززززززسوَ  الَعزززززززززززززززززززززززساوحَ والِرَمزززززززززززززززززززززززبمب  

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

زززززززززززززززخً  َ لِمززززززززززززززززُ  َ ززززززززززززززز   -ٕٓ  َجهلِهزززززززززززززززب فزززززززززززززززٍ أُم 

  
   الزززززززززززِطزا  َحؽزززززززززززنب َ  الَمجزززززززززززسِ  فزززززززززززٍ ظََهزززززززززززَطد 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ( https://dardery.site/archives/9144للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 

 ددرًتاخ على أنىاع اإلنشاء غٌر الطلتٍ 

 ٌشتمل على األنواع التالٌة: الطلبً اإلنشاء غٌر - تذكر: 

 الترجً  –القسم  –الذم  –المدح  –التعجب  

 ( https://dardery.site/archives/2143ثً    للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطا)  

 الزسضَت األو 

 
  حدد نوع اإلنشاء غٌر الطلبً فٌما ٌلً:

 لنَعنْمززززززززززززززنُطَ  مززززززززززززززب النطّظَززززززززززززززنخ فنقززززززززززززززنُس مززززززززززززززب   -ٔ

  
 وال فززززززززززززززززززززنطغ  رننُمززززززززززززززززززززنىُد وال ثنعننُززززززززززززززززززززنُط  

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 ِ نزززززززززززززززززززسُ  ثِهزززززززززززززززززززب َوأَضن   ِ نزززززززززززززززززززس   َحج زززززززززززززززززززصا أاَل -ٕ

  
ٌُ  ُزونهززززززززززززب ِمززززززززززززاْ  أرززززززززززززً ِ ْنززززززززززززس     .والجُْعززززززززززززسُ  الن ززززززززززززأْ

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 ُط فززززززززززٍ الطّلززززززززززت  مززززززززززب أجمزززززززززز  الّمززززززززززجط والزّززززززززززسث  -ٖ

  
 وأيُزززززززززززززت الظفزززززززززززززط ثعزززززززززززززس الكزززززززززززززّس والزّعزززززززززززززت 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 مزززززززززززززززب    جمززززززززززززززز ُ    مزززززززززززززززب الؽزززززززززززززززعبزحُ لعمزززززززززززززززطُ  -ٗ

  
ٍ   ولكزززززززززززززززززززززززا    زززززززززززززززززززززززعُسُ   زززززززززززززززززززززززى الز قِززززززززززززززززززززززز  .الؽ 

 
 قسمׄ                        رجًتׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 فمززززززززززززززب أكضززززززززززززززُط األلززززززززززززززحبِة حززززززززززززززُا رعززززززززززززززس     -٘

  
 ولكزززززززززززززززززززنه  فزززززززززززززززززززٍ النبئجزززززززززززززززززززبد قلُزززززززززززززززززززُ   

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 

https://dardery.site/archives/9144
https://dardery.site/archives/2143
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 َججَزززززززززززز    مززززززززززززا الطَّززززززززززززب  َججَزززززززززززز ُ  حج ززززززززززززصا َززززززززززززب  -ٙ

  
َززززززززززززززب  َؼززززززززززززززبكاُ  َوَحج ززززززززززززززَصا   َكبنَززززززززززززززب َمززززززززززززززاْ  الط 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
ززززززززززززززززززززِطُك  الفُززززززززززززززززززززَ ازُ  َمززززززززززززززززززززب َ  َمززززززززززززززززززززب َو ِ  -7 ُْ  لَِغ

  
َمزززززززززززززززب ِ  َجزززززززززززززززْىضِ  َ لَزززززززززززززززً َو ِنِّزززززززززززززززٍ   .َلزززززززززززززززجُىضُ  الع 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 لعزززززززززززززززززززز   زجزززززززززززززززززززز  محمززززززززززززززززززززىز   ىاقُجزززززززززززززززززززز ُ   -8

  
ذ األجؽززززززززززززززززبُ  ثبلعلززززززززززززززززِ     وضثمززززززززززززززززب لززززززززززززززززح 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
َْاُ  ثقزززززززززززززززى    أْكززززززززززززززِط ْ   -9  فعلهززززززززززززززز  القزززززززززززززززى  ََززززززززززززززِع

  
َِ  أقزززززززززج َ  مزززززززززب   والفعززززززززز ِ  القزززززززززى ِ  ثزززززززززُا الُرلززززززززز

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 نعزززززززززززززززززَ  الزجزززززززززززززززززبضح  ش أ سَزززززززززززززززززز ُ َلزززززززززززززززززَسفبً   -ٓٔ

  
 مزززززززا ثعزززززززس مزززززززب لزززززززبَ  لزززززززٍ مزززززززا نظمزززززززِ  ُزَضضا  

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 زمزززززززززززِذ فزززززززززززُه ِ فُزززززززززززب حج زززززززززززصا األحُزززززززززززبُ  مزززززززززززب   -ٔٔ

  
    وزززززززززززم  القجزززززززززززطُ  وَزززززززززززب حجزززززززززززصا األمزززززززززززىادُ  

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 أكزززززززززززززط  ثؽزززززززززززززُف  مزززززززززززززا لزززززززززززززمىد ضاجززززززززززززز     -ٕٔ

  
 ضاكززززززززززززتِ  ومززززززززززززا فمززززززززززززُ    فززززززززززززٍ النبئجززززززززززززبدِ  

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 لعْمزززززززززززززُطَ  َمزززززززززززززب ثِبْلَعْقزززززززززززززِ  َُكزََؽزززززززززززززُت الغنزززززززززززززً  -ٖٔ

  
 وال ثبْكزِؽززززززززززززززبة المززززززززززززززبِ  َُكزَؽززززززززززززززُت الَعْقزززززززززززززز ُ  

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 لعززززززززز  فزززززززززٍ الُحزززززززززِت مزززززززززب نحززززززززززبط مزززززززززا لغزززززززززخ    -ٗٔ

  
 ِ  مززززززززززب اغزززززززززززُ لكززززززززززٍ نُززززززززززطم  فززززززززززٍ اإلنؽززززززززززب 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ِ   حُبرززززززززززز َ  مزززززززززززسي الجلزززززززززززُػُ  نِعززززززززززز َ   -٘ٔ  ُممزززززززززززح

  
 والىجززززززززززززززززسا ِ  الززززززززززززززززنفػِ   مززززززززززززززززى َ  َجلززززززززززززززززى 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 الكزززززززززززززززززطا ش ّ  ظمبننزززززززززززززززززب العمزززززززززززززززززب  ثزززززززززززززززززئػ  -ٙٔ

  
 ذ لهزززززززززززززززززب َحجؽزززززززززززززززززى  ـززززززززززززززززز    أل ززززززززززززززززز    

 
 قسمׄ                        ترجًׄ                ذمׄ                                  تعجبׄ  
 َب حجصا المب  ألى  ث   طوٍ وأرقطة ث   لً ضثٍ " "ب   جس الطحما ثا  ى  :ق -7ٔ  
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ززززززززززجب ظمززززززززززا فززززززززززٍ الزفززززززززززطًََ  أقززززززززززج َ  ومززززززززززب  -8ٔ  المِّ

  
 نززززززززززززبظ  ثززززززززززززبلطأغ والفززززززززززززُتُ  ثزززززززززززز  فكُززززززززززززنِ 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
رعزبلً، -لزى لز  رزصنجىا لزص ت   ثكز ، وجزب  ثقزى  َزصنجى ، فُؽززغفطو      والصٌ نفؽٍ ثُس  ":)ق(قب  ضؼى     -9ٔ   

 ضوا  مؽل ." فُغفط له 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 "ثِْئَػ االْؼُ  اْلفُُؽىُ  ثَْعَس اإلََمب ِ قب  رعبلً: " -ٕٓ
  قسمׄ                        ترجًׄ               ذمׄ                                  تعجبׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9225للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 
 

https://dardery.site/archives/9225
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   ـــــــــــــــــــــــرللخبـــــــــ أوال: االغراض البالغٌة

 : إخبار المخاطب حقٌقة الخبر،وهذا ال ٌدخل فً نطاق األدب وال فً الدراسات البالغٌة. غرض الخبر الحقٌقً

هو أن ٌوحً بشعور قابله،  وٌدل على حالته النفسٌة التً ٌحس بها وبهذا ال ٌكون الغرض   منه أن   الغرض البالغً للخبر:

 ه،  ولكن الخبر فٌه ٌخرج عن حقٌقته إلى أغراض أدبٌة أخرى.ٌعلم القارئ بمضمون

 أمثلة الغرض

 َوَمنِعلزززززززززٍ النُجزززززززززى ِ  َ زززززززززَسزُ  َوَمكزززززززززبِضمٍ - الفخر

ززززززززز ُ  - ُْ ززززززززز ُ  الَر ُْ زززززززززسا ُ  َواللّ ُْ  رَعِطفُنزززززززززٍ َوالجَ

 أََزثززززززٍ  لززززززً األَ َمززززززً نَظَززززززطَ  ال ززززززصٌ أَنززززززب -

 

 األْوزززززززززَُب ِ  َوَمنزززززززززِع ُ  الِكزززززززززَطاِ ، مزززززززززأَوي 

 ُِ  و القلزززززز  والقْطيززززززبغُ  م ُ َوالززززززطّ  َوالّؽززززززُ

 َلزززززززَم ُ  ثززززززز ِ  َمزززززززا كلمزززززززبرٍ وأْؼزززززززمَعذ  

  
        كىاكززززززززززتُ  والملززززززززززى  ـززززززززززمػ   ف نزززززززززز  - المدح

 ثِزززززززززز ِ  َُؽزَىززززززززززب ُ  لَنززززززززززىض   الطؼززززززززززى َ       -

  

 كىكززززززززتُ  مززززززززنهاّ  َْجززززززززسُ  لزززززززز  يلعززززززززذ  شا 

 َمؽزززززززززززلى ُ   ِ  ُؼزززززززززززُى ِ  ِمزززززززززززا ُمهن زززززززززززس  

  
 َضاِوزززززززَُخ   الززززززن ْفػُ  ال ُغْطثَززززززخ   فززززززٍ أَثُِززززززذُ  - الحزن واألسى

ز   - ز   ، ثَمزززززززززززززززززجَبثَزٍ ُمزَفَزززززززززززززززززطِّ  ُمزَفَزززززززززززززززززطِّ

  

زززززنَُعزٍِ ِمزززززناْ  الُمنْلزَنقَزززززنً َوال ثِهزززززنب   َكضَزززززتُ  ـِ

ز   ، ثَكزززززززززززززززززز ثَزٍ  ثَعنَزززززززززززززززززززبئٍِ ُمزَفَززززززززززززززززززطِّ

  
 كل نفس ذابقة الموت - الوعظ واإلرشاد

إظهار الضعف 

 والشكوى

ْأسُ ال َواْشَتَعلَ  ِمنًِّ اْلَعْظمُ  َوَهنَ  إِنًِّ َربِّ  َقالَ "  - ا  رَّ ب  ٌْ  "َش

ًَّ  أَْنَزْلتَ  لَِما إِنًِّ َربِّ  َفَقالَ  " - رٍ  ِمنْ  إِلَ ٌْ  "َفقٌٌِر  َخ

 .َ نزززززززز ُ  ثِبلرلززززززززسِ  ـززززززززِغلذُ  لَززززززززى ويَنززززززززٍ - الشوق والحنٌن

  

 .نَفؽززززززززٍ الرلززززززززسِ  فززززززززٍ  ِلَُزززززززز ِ  نززززززززبَظَ زنٍ 

  
االستهزاء 

 والسخرٌة

     نفؽززززززززززز   لزززززززززززً  زززززززززززنُؽً َُنقنزّزززززززززززنط -

 لزقزُزززززززززززززززززط  َنؽنززززززززززززززززززنطُ  فزززززززززززززززززنلى  

  

 ذزززززززززززززززززنبلسِ  وال ثنجزززززززززززززززززنب    ولُزززززززززززززززززنػ 

 واحززززززززززززسِ  مننززززززززززززنرط   مززززززززززززنا رَنننف ؽززززززززززززن

  
 وززززززبِحكبً  ََرزززززززب ُ  الطَلزززززز ُ  الَطثُزززززز ُ  أَرززززززب َ  - الوصف

  

 ََزََكل مززززب أَ  كززززبزَ  َحزّززززً الُحؽننززززناِ  ِمززززاَ        

  
االسترحام 

 واالستعطاف

 أرُنننننننننننننُذ جننطمننبً ـنننُننعننبً  -
 د ، فننننمننننا  فننننننننن    نننفنننى  

 وأنننننذ لنلننعننفننى أ نننننننننننن ُ 
  و   قزننلننننذ فننعنننننننننننننننس ُ 

مَ  إِنَّ "  - التهدٌد و الوعٌد ا َكاَنتْ  َجَهنَّ اِغٌنَ *  ِمْرَصاد  ا  لِلطَّ  " َمآب 

 ؼنقىززززٍ  لززززً الظلزززز  الززززصٌ ؼززززبز ثُننززززب -

  

 ثعزززززززززززع  َجزززززززززززسز الظزززززززززززبلمُا وَهزززززززززززع . 

  
 ثِزززززززززززبلزََمنٍّ الَمطبلِزززززززززززتِ  نَُززززززززززز ُ  َومزززززززززززب  - ملالحث على الع

 َمنززززززززب    قَززززززززى    َ لززززززززً اِؼزَعمززززززززً َومززززززززب  

  

 ِغ ثزززززززززززززب الزززززززززززززُسنُب رُ َذزززززززززززززصُ  َولَِكزززززززززززززا 

 ِضكبثززززززززززززب لَُهزززززززززززز ْ  كززززززززززززب َ  اإِلقززززززززززززسا ُ   ِشا

  
 أكنززززززززبفِِه ْ  فززززززززٍ َُعززززززززبؾُ  الززززززززصَاَ  ش ززززززززتَ  - إظهارالحسرة

  

ِ   فزززززززٍ وثقُزززززززذُ  -   األجزززززززَطةِ  كجلزززززززسِ  َذلَززززززز

  
 عند هللا الطالق ان ابغض الخالل التحذٌر

 ( https://dardery.site/archives/2517اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 

https://dardery.site/archives/2517
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 ددرًتاخ على األغراض التالغٌح لألسلىب الختري

  

 الزسضَت األو 

 ما ٌلً:بٌن الغرض البالغً للخبر فٌ

 . كل ُهزززززززززززززز  النززززززززززززززبغُ  َززززززززززززززطا ُ  أنفززززززززززززززبً  حملززززززززززززززذَ   -ٔ

  
 ثمقُززززززززززززززبغِ  ال ِ ُنننننززززززززززززززنبنًب مُزززززززززززززز  ألززززززززززززززِ مززززززززززززززا 

 
 التعجبׄ               إظهار الحزن  ׄ        السخرٌة   ׄ                                  التعظٌم  ׄ  
 نُفُىؼننزززززززززززنب الظ نجزززززززززززنبدِ  َحنزززززززززززنسِّ   نلزززززززززززنً رَِؽنُزززززززززززن   -ٕ

  
َُْؽززززززززززززنذْ   ززززززززززززنطِ غَ   لززززززززززززنً ولَ  رَِؽنُززززززززززززن ُ  الظ نجززززززززززززنبدِ  ُْ

 
  التهكمׄ                     المدح      ׄ              السخرٌة  ׄ                                   الفخر  ׄ  
ززززززززززززززززى ُ  لىاِ َجزززززززززززززززز ُ  َُْرفززززززززززززززززٍ  -ٖ  ََْفَىززززززززززززززززُح ُ  والف 

  
ززززززززززززززز  رؽزززززززززززززززبَوي فقزززززززززززززززسْ   َْ زززززززززززززززط   لَس  والَعلَزززززززززززززززاُ  الؽِّ

 
 الحنٌنإظهار ׄ            السخرٌة واالستهزاء  ׄ            إظهار الفرحׄ                  إظهار الضعف  ׄ  
 حلززززززززززززى ثأضوزززززززززززز  حُنززززززززززززب ًصزززززززززززز  مززززززززززززب لجضززززززززززززىا  -ٗ

  
 أ  غزززززززززززززبزضوا األضن لززززززززززززز  رضجزززززززززززززذ لهززززززززززززز  قزززززززززززززس  

 
 التهدٌدׄ          السخرٌة واالستهزاء  ׄ    الفخر  ׄ                       التعجبׄ  
 ؼنقىززززززززززٍ  لززززززززززً الظلزززززززززز  الززززززززززصٌ ؼززززززززززبز ثُننززززززززززب  -٘

  
 عزززززززززززززززززززززع  َجُزززززززززززززززززززززس الظزززززززززززززززززززززبلمُا وَهزززززززززززززززززززززع ث 

 
 الوصف ׄ                    التهدٌد  ׄ    الفخر  ׄ                        التعجبׄ  
 وثُلِّْغزَهززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززب الضمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززبنُا   ّ      -ٙ

  
 رَْطُجمزززززززززززززززب قزززززززززززززززس أحىجزززززززززززززززذ ؼزززززززززززززززمعٍ  لزززززززززززززززً  

 
 إظهار الحنٌنׄ           السخرٌة   ׄ    إظهار الضعف  ׄ                       التعجبׄ  
 "  ِ   َجَهن َ  َكبنَْذ ِمْطَلبًزا * لِلط بِغَُا َم ثًب * اَلثِضَُِا فَُِهب أَْحقَبثًب " -7

 التهدٌدׄ      السخرٌة واالستهزاء  ׄ     الوصف  ׄ                          التعظٌم   ׄ  
 
 : "      الطفبنٍ ما قطَؿ ".-للٍ    لُ  وؼل  -قب  ضؼى     -8

 التعجبׄ                  النفً  ׄ                      المدح  ׄ                           الفخر   ׄ  
 
 وأمززززززززززززززززززززخ   للغطَززززززززززززززززززززتِ  ولكززززززززززززززززززززاْ  ويززززززززززززززززززززا    -9

  
 األوززززززززززززززززززززسازِ  وملعززززززززززززززززززززتُ  الطغززززززززززززززززززززبحِ  ملهززززززززززززززززززززً 

 
 إظهار الحنٌنׄ                   السخرٌة   ׄ    إظهار الضعف  ׄ                  إظهار الحزن  ׄ  
   كنزززززززززززززززززُذ األَذُزززززززززززززززززَط ظمبنُززززززززززززززززز ُ و نزززززززززززززززززٍ و   -ٓٔ

  
 ِد  ثمزززززززززززززززززززززب لزززززززززززززززززززززْ  رَْؽززززززززززززززززززززززطْع ُ األوائززززززززززززززززززززز ُ  

 
  التعجبׄ                   النفً      ׄ               التمنً  ׄ                           الفخر  ׄ  
ززززززززجب  -ٔٔ  َمَىززززززززذ اللُززززززززبلٍ الجززززززززُُه فززززززززٍ َظَمززززززززا المِّ

  
 َوأَرَززززززززززززززززً اْلَمِفززززززززززززززززُُت ثَِكزززززززززززززززز  َززززززززززززززززْى  أَْؼززززززززززززززززىزِ  

 
 التعجبׄ             السخرٌة  ׄ   إظهار الحزن  ׄ                     التمنًׄ  
جززززززززززززززبُ  ف ِن زززززززززززززز   -ٕٔ  فزززززززززززززز ِّ  ََْنقِطززززززززززززززْ  منززززززززززززززَ  الط 

  
ٍَ الزززززززززززس ْ طُ   ُْجقًَ  لُزززززززززززَ  الُحزززززززززززْعَ  مزززززززززززب ثَقِززززززززززز  َؼززززززززززز

 
 التمنًׄ                      السخرٌة   ׄ      التعظٌم  ׄ                إظهار الحزن  ׄ  
 
  ً فَْرزززززززززززززززطاً ثأنزززززززززززززززَ  مزززززززززززززززنُه ُ كفزززززززززززززززً صَُعززززززززززززززز  -ٖٔ

  
 وَزْ ززززززززززززززط  ألَْ  أَمؽزززززززززززززززَُذ مززززززززززززززا أَ لِزززززززززززززززِ  أَْ ززززززززززززززز ُ  

 
 السخرٌةׄ           المدح والتعظٌم  ׄ    إظهار الضعفׄ                        إظهار الحزنׄ  
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 ؼززززززززززززبَزح ِكززززززززززززطا    مززززززززززززاْ  فُِهززززززززززززب كززززززززززززب َ  َكزززززززززززز ْ   -ٗٔ

  
زززززززززززززززززززىامدِ  اْلُىجزززززززززززززززززززى ِ  ثِزززززززززززززززززززُهِ    اإِلَمزززززززززززززززززززب ِ  ـَ

 
 التعجبׄ                    السخرٌة  ׄ    إظهار الحزن  ׄ                   اللومׄ  
ٔ٘-     ٌٍّ   َِشا ثَلَززززززززززززززززززززَ  الفِطَززززززززززززززززززززبَ  لَنَززززززززززززززززززززب َلززززززززززززززززززززجِ

  
َْنَب   رَِرززززززززززززززززززززززط  لَزززززززززززززززززززززز ُ الَججَززززززززززززززززززززززبثُِط َؼززززززززززززززززززززززبِجس

 
 التهدٌدׄ        السخرٌة واالستهزاء  ׄ     الفخر  ׄ                         المدح   ׄ  
ززززززززززززئذِ  لَززززززززززززى لَهززززززززززززب فَقُلززززززززززززذُ   -ٙٔ  رَزََعن زززززززززززززٍ  لَزززززززززززز ـِ

  
 !ُذجزززززززززززطُ  ثزززززززززززٍ َوِ ْنزززززززززززَس ِ  َ نزززززززززززٍ رَؽزززززززززززألٍ َولززززززززززز ْ  

 
 التهدٌدׄ    السخرٌة واالستهزاء  ׄ     الفخر  ׄ                         اللوم   ׄ  
  نززززززززززززب مززززززززززززا نحززززززززززززاُ   زززززززززززز  رززززززززززززسو َ  نحززززززززززززاُ   -7ٔ

  
 المجزؽزززززززززززززززززززززز ِ  الغززززززززززززززززززززززسِ  لززززززززززززززززززززززنب ُ  نحززززززززززززززززززززززاُ  

 
 التهدٌدׄ    واالستهزاء   السخرٌةׄ               الفخر  ׄ                التعجب   ׄ  
ززززززززززززززززززززززززْعتُ   ِشا  -8ٔ  الحُززززززززززززززززززززززززبحَ  أضازَ  َىمززززززززززززززززززززززززبً  الف 

  
 القززززززززززززززززززززززسضْ  ََْؽزززززززززززززززززززززززَجُتَ  أ ْ  ثُززززززززززززززززززززززس   فزززززززززززززززززززززز  

 
 التهدٌدׄ      السخرٌة واالستهزاء  ׄ            الفخر  ׄ   الحث واالستنهاض   ׄ  
 ؼززززززززززززُعلُ  الجمززززززززززززُ  ممززززززززززززا َوزززززززززززز   مجلُؽززززززززززززنب  -9ٔ

  
 ثزززززززززززززأننٍ ذُزززززززززززززُط َمزززززززززززززْا رَْمفزززززززززززززٍ ثززززززززززززز  قَزززززززززززززَس ُ  

 
 التهدٌدׄ     السخرٌة واالستهزاء  ׄ           الفخر  ׄ       لحث واالستنهاض   اׄ  
 اْلُمنَزززززززززززززززززززً ثِزززززززززززززززززززبْلَعْجعِ  اْلَمزززززززززززززززززززْط ُ  ََنَزززززززززززززززززززب َ   -ٕٓ

  
 فَززززززززززززززززززنَكْ  َ زززززززززززززززززز    لَِمززززززززززززززززززاْ  اْلفَززززززززززززززززززْىظُ   ِن َمززززززززززززززززززب 

 
 دالتهدٌׄ                      الفخر    ׄ    الحث واالستنهاض    ׄ                          المدحׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9227للزسضَت اإللكزطونٍ والزأكس ما اإلجبثبد اوغً  لً الطاثً    ) 
  

   لإلنشاء الطلبً ثانٌا: االغراض البالغٌة

 أسلوب األمر - ٔ

  صوره:  

ِ  بَِحْبلِ  َواْعَتِصُموا" فعل األمر :  ا  هللاَّ  " َجِمٌع 

ٌُْنفِقْ  " الفعل المضارع المقترن نالم األمر :  "َسَعتِِه  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِ

ُكمْ  " اسم فعل األمر : ٌْ ُكم اَل  أَنفَُسُكْم   َعلَ ن ٌَُضر  ُتْم  إَِذا َضلَّ  مَّ ٌْ  "اْهَتَد

 المصدر النابب عن فعل األمر :

 لزززززززززززززززجًطا المزززززززززززززززىدِ  َمجزززززززززززززززب ِ  فزززززززززززززززٍ فمزززززززززززززززجًطا -

  

زززززززززززززززززززززز فمززززززززززززززززززززززب  ُْ  ثُمؽزززززززززززززززززززززززَطب ِ  الرلززززززززززززززززززززززىزِ   ُ نَ

 

 غرضه :  

 هو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام*الغرض الحقٌقً:  

 قد ٌخرج األمر عن حقٌقته إلى أغراض بالغٌة متعددة ٌحددها سٌاق الكالم.*الغرض البالغً:  

 لألمــــــــر البالغٌــــــــــة األغـــــراض

 أمثلة الغرض

ْر لًِ أَْمِرير من البشر إلى هللا" إذا كان األم - الدعاء  ٌَسِّ  " َربِّ اْشَرْح لًِ َصْدِري* َو

 إذا كان األمر من األدنى إلى األعلى من البشر)انظر إلى شعبك ٌا ربٌس الدولة( - الرجاء

 إذا كان األمر ٌتضمن ما فٌه منفعة وإفادة للمخاطب. النصح واإلرشاد

 الَمفزززززىضادِ  أَ ززززز ِ  ِمزززززا ُكنزززززذَ  َو ِ  ََىمزززززبً    خ  نبئِجَزززززززززز نبثَززززززززززز َ   ِشا ِؼززززززززززىا َ  ـزززززززززبِوض  -

https://dardery.site/archives/9227
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  َمززززززبضحً  ُمنِْحززززززذَ   ِ  جنبحزززززز َ  واذفِززززززهْ    -

  

 اللززززززززصاد َضَزي  ززززززززا ثنَفِؽزززززززز َ  واْضَغززززززززتْ 

  
 إذا كان األمر بٌن متساوٌٌن فً الرتبة والمكانة. االلتماس

ٍ   َززززززب  - ززززززُب َلززززززبِحجَ َْكمننننننننززززززنب رَقم   نظنط

زززززت   ِشْكززززَطي ِمزززززاْ  نَْجززززز ِ  قِفَززززب  -  ُْ  َوَمْنزززززِع ِ  َحجِ

  

َِ  األضنِ  وجززززززززى َ  رطَززززززززب   رمززززززززىضُ  كُزززززززز

 ًِ ُْاَ  اللِّززززززَىي ثِِؽززززززْق  فََحْىَمزززززز ِ  الززززززس ُذى ِ  ثَزززززز

  
 إذا كان األمر ٌتضمن ما ٌخٌف وٌرهب التهدٌد والتحذٌر

ارِ " - َك ِمْن أَْصَحاِب النَّ ْع بُِكْفِرَك َقلٌِال    إِنَّ  " قُلْ َتَمتَّ

ُه بَِما َتْعَملُوَن َبِصٌٌر..... اْعَملُوا َما ِشْبُتْم   "  -  " إِنَّ

ارِ " - ُعوْا َفإِنَّ َمِصٌَرُكْم إِلَى النَّ  "قُلْ َتَمتَّ

 اإلشادة والتمجٌد للمخاطب أو للنفس. ن*إذا كان األمر ٌتضم التعظٌم والمدح

 بمب  مفزززززززززززطقب ثّؽزززززززززززثىجِهززززززززززز أقجززززززززززز ْ  -

  

 صبمزززززززززززباأل وثزززززززززززسزِ  الفزززززززززززطوضَ  فززززززززززبم ُ  - 

  
 ن األمر ٌتضمن السخرٌة واالستهزاءإذا كا الذم والتحقٌر

َك أَنَت اْلَعِزٌُز اْلَكِرٌمُ " -  "ُذْق إِنَّ

 و طززززززززززطا ومجمززززززززززطح كحزززززززززز  ذززززززززززصوا -

  

 ثبلطجززززززززززززب  فززززززززززززطظز  َززززززززززززب فلؽززززززززززززز  

  
 إذا كان لغٌر العاقل ولكن بؤمر محبوب صعب المنال . التمنً

 فُزززززززززب مزززززززززىد ظض    الحُزززززززززبح شمُمزززززززززخ -

  

 فلؽززززززززززززز  َززززززززززززب فززززززززززززطظز  ثبلطجززززززززززززنب  

  
 إذا كان األمر ٌتضمن ما ٌحزن النفس وٌإلمها. والندمالتحسر 

 ألُننننزززززززن    فبلممزززززززبةُ  َزززززززب  زززززززُاُ  اثززززززز ِ   -

وا  -  ٍ   ُضز  زززجَب َ لَززز ٌَ  ِمزززاْ  المِّ  اْلَرزززبلٍِ َ ْمزززِط

  

 الحزززززززززىانٍ والىزززززززززلى َ  القلزززززززززتَ  مزززززززززع َ  

ززززززززخِ  َؼززززززززَىازُ  ََُعززززززززىزُ  َوَ زززززززز ْ   اْلجَززززززززبلٍِ اللّم 

  
ْلَنا َعلَٰى َعْبِدَنا ز المخاطب عنه " إذا كان األمر ٌتضمن أمرا ٌعج - التعجٌز ا َنزَّ مَّ ٍب مِّ ٌْ َوإِن ُكنُتْم فًِ َر

ْثلِهِ  ن مِّ  " َفؤُْتوا بُِسوَرٍة مِّ

 إذا كان األمر ٌتضمن انعدام الفابدة من حدوث شا أو عدمه - التسوٌة

َتَقبَّلَ ِمنُكمْ "  - ٌُ ا لَّن  ا أَْو َكْره   " قُلْ أَنفِقُوا َطْوع 

ُكمْ اْصلَْوهَ  " ٌْ  " ا َفاْصبُِروا أَْو اَل َتْصبُِروا َسَواٌء َعلَ

 

 أسلوب النهً-ٕ

 :صوره

 للنهً صورة واحدة هً :ال )الناهٌة( + الفعل المضارع ،مثل: " وال تقربوا مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن" 

 غرضه :

 هو طلب ترك الفعل على وجه االستعالء واإللزامالغرض الحقٌقً :  

 قد ٌخرج النهً عن حقٌقته إلى أغراض بالغٌة متعددة ٌحددها سٌاق الكالم .غً :  الغرض البال 
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 للنهــــــــــــــً البالغٌــــــــــة األغـــــراض

 األمثلة الغرض

ا َكَما "  - الدعاء  َنا إِْصر  ٌْ َنا َواَل َتْحِملْ َعلَ ِسٌَنا أَْو أَْخَطؤَْنا   َربَّ  " َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذٌَن ِمن َقْبلَِنااَل ُتَإاِخْذَنا إِن نَّ

 َولَزززززززززز  الُىـززززززززززبحِ  ثِززززززززززأَقىا ِ  رَأَُذززززززززززَصنٍّ ال - الرجاء

  

 األَقبوَزززززززز ُ  َ نّزززززززٍ َكضُزززززززَطد َولَزززززززى أُِشنزززززززت 

  
 رَِججزززززززززززز ُ  فَزززززززززززز  الَؽززززززززززززفُ ُ  نَطَزززززززززززز َ   ِشا - واإلرشادالنصح 

  

 الُؽززززززززززززكىدُ   ِجبثَزِزززززززززززز ِ  ِمززززززززززززا فََرُززززززززززززط   

  
ا اْبنَ  " - االلتماس ٌَ تًِ َواَل بَِرْأِسً َقالَ  ٌَ  " أُمَّ اَل َتؤُْخْذ بِلِْح

 " ال تقلع عن عنادك " قولنا : - التهدٌد والتحذٌر

 واقنززززززززززززززززززز ْ  المجزززززززززززززززززززسَ  رطلزززززززززززززززززززتِ  ال - الذم والتحقٌر

  

 َلززززززززززززززززززززْعتُ  المجززززززززززززززززززززسِ  فََمْطلَززززززززززززززززززززتُ  

  
ٍ    - التمنً  رَجُمززززززززززززززززسا َوال جززززززززززززززززىزا أََ ُنَزززززززززززززززز

 ال رعمزززززززززززززززززززفٍ َزززززززززززززززززززب ضَزززززززززززززززززززب   - 

  

 النَزززززززززززززززززسي لَِمزززززززززززززززززرطِ  رَجِكُزززززززززززززززززب ِ  أاَل 

 وال رحزجزززززززززززززززززززززت َزززززززززززززززززززززب قمزززززززززززززززززززززط

  
 " اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد إٌَِمانُِكمْ  " - التٌبٌس

ٍَ  ُذلُززززززززز    َ ززززززززا رَنزززززززز َ  ال - التوبٌخ     ِمضلَززززززززز ُ  َورَززززززززأر

  

 َ ظُ ُ  فََعلذَ   ِشا َ لَُ َ   بض   

 

 

  
 أسلوب االستفهام - ٖ

  صوره:

 ستفهام        مثال: )من أول الخلفاء الراشد ٌن ؟ (                                                            + المستفهم عنه +عالمة اال مأداة االستفها  

 : غرضه

 هو طلب العلم بشا لم ٌكن معلوما من قبل )ٌحتاج إلى اجابه(الغرض الحقٌقً :   

 .)ال ٌحتاج إلى اجابه(  ددة ٌحددها السٌاق قد ٌخرج االستفهام عن حقٌقته إلى أغراض بالغٌة متعالغرض البالغً : 

 لالستفهـــــــــــــــــــــــــام البالغٌــــــــــة األغـــــراض.

 األمثلة الغرض

 إذا حلت أداة النفً محل أداة االستفهام وصح المعنى النفً

ْعلَُمونَ  " - ٌَ ْعلَُموَن َوالَِّذٌَن ال  ٌَ ْسَتِوي الَِّذٌَن  ٌَ  " قُلْ َهلْ 

ْشَفُع ِعنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِهِ  " - ٌَ  "  َمن َذا الَِّذي 

 إذا كان االستفهام عن جملة منفٌة التقرٌر والتؤكٌد

ُكمْ  " -"    أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَركَ  " -  ". أَلَْسُت بَِربِّ

 وأْظَكزززززززززززب ُجزززززززززززىزاً، أَ ّمُهززززززززززز ْ  ألَْؽزززززززززززذَ  -

  

   ُحَؽززززززززززبَمب وأمَىززززززززززبُ  ْ  ُ ززززززززززىزاً، ُ زززززززززز ُ  

  
 إذا كان االستفهام عن شا ال ٌصح أن ٌكون نكاراالست

رَ "  - ٌْ ِ  أََغ  "َتْدُعوَن  هللاَّ

 الززززززززززززَسو ُ  ثَ ثِلِزززززززززززز ِ  َ لززززززززززززً أَحززززززززززززطا    -

  

   ِجزززززززززنػِ  ُكززززززززز ِّ  ِمزززززززززا لِلطَُزززززززززطِ  َحززززززززز     

  
 إذا كان االستفهام ٌفٌد اإلشادة والتمجٌد المدح والتعظٌم
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 مززززززززا شلزززززززز  الؽززززززززبضٌ  لُزززززززز  ؼزززززززز   -

  

 طا  كززززززززززززززبزد رؽززززززززززززززُط وضا   األ زززززززززززززز 

  
 إذا كان االستفهام ٌفٌد التهكم والسخرٌة: الذم والتحقٌر

 وززززززبئطٌ َوِ ُززززززُس َ  فمززززززب الَى ُززززززسَ  فَززززززَس ِ  -

  

ثبةِ  أَْجنَِحززززززززززخِ  أينززززززززززُاُ       ََىززززززززززُطُ  الززززززززززص 

  
 إذا كان االستفهام بعٌد غٌر متوقع الٌؤس واالستبعاد

ْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبٌِنٌ  " -  " أَنَّى لَُهُم الذِّ

 الحٌرة واالضطراب

 

 إذا كان االستفهام ٌوحً بالقلق وعدم االستقرار.

 األََمزززززززززززز  أَنززززززززززززذَ  أَ  أَنززززززززززززذَ  أَؼززززززززززززطاة   -

  

 الُمؽززززززززززززَحُ  رَزَمنّزززززززززززً نُفزززززززززززىغ   فزززززززززززٍ 

  
 إذا كان المستفهم عنه محبوبا للنفس أو صعب المنال التمنً

ْشَفُعوا لََنا " - ٌَ  " َفَهلْ لََنا ِمْن ُشَفَعاَء َف

قُولُوَن َهلْ إِلَى َمَردٍّ ِمْن َسبٌِلٍ َوتَ  " - ٌَ ا َرأَُوا اْلَعَذاَب  الِِمٌَن لَمَّ  " َرى الظَّ

 ُمز َؽزززز    الَُززززأغِ  َ ززززصا ثَعززززسَ  َ زززز  ِممززززطُ  َززززب -

  

 ُمىززززطََطةِ  ُكزززز ِّ  فززززٍ ثِزززز ِ  الَطجززززب ُ  ََجززززطٌ 

  
 إذا كان االستفهام عن شا ٌثٌر الدهشة و االستعراب التعجب

   ثَِرننننززززززنُ    أثننننززززززنى ِ  مززززززب الززززززَُ ِّ  ْثنَززززززخَ  َززززززب -

  

 َوَحززززززززززجػِ  ثَِمنزززززززززز    مىلَعززززززززززبً  لَزززززززززز ُ  مززززززززززب 

  
 إذا كان األسلوب ٌفٌد اللوعة والندم على أمل ضابع التحسر و الحزن

 "ٌا دار ، أٌن من كان ٌعمرك وٌضا حجراتك؟ -

 إذا كان االستفهام ٌتضمن ما ٌغري وٌثٌر االنتباه التشوٌق واألغراء

 ٌكم .......؟"ما تعدون الصرعة ف -

ْن َعَذاٍب أَلٌِمٍ  " - َها الَِّذٌَن آَمُنوا َهلْ أَُدل ُكْم َعلَٰى تَِجاَرٍة ُتنِجٌُكم مِّ  ٌ ا أَ ٌَ". 

 

 أسلوب النداء - ٗ

  :صوره 

 أداة النداء + المنادى

 *)قد تحذف األداة( للقرب أو التحقٌر أو سرعة الوصول إلى الغرض    

 غرضه :

 طلب إقبال شخص أو انتباهههو الغرض الحقٌقً :  

 قد ٌخرج النداء عن حقٌقته إلى أغراض بالغٌة متعددة ٌحددها سٌاق الكالم الغرض البالغً :  

 للنـــــــــــــــــــــــــــداء البالغٌــــــــــة األغـــــراض

 األمثلة الغرض

 رَِحُ ززززززخً  الُىجززززززىزَ  جززززززب َ  َمززززززا َذنُززززززنطَ  َززززززنب - التعظٌم

  

 جزززززب وا ثِززززز َ  الُهزززززسي  ِلزززززً اَ ُمطَؼزززززلُ ِمزززززا 

  
ََْحززززز  قَْلزززززتُ  َزززززب - الزجر  لنبِلززززز    َؼزززززِمْعذَ  مزززززب! َو

  

ززززززززززب  ززززززززززَذ، لَم  ُْ ززززززززززذَ  وال اْضرَم ُْ  َم مززززززززززب ار ق
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 إذا كان األسلوب ٌوحً باأللم والحسرة. التحسر و  الحزن

 واالنززززززززززززززززززززُا مبلززززززززززززززززززز  نفزززززززززززززززززززػُ   -

 الَهزززززززززززَىي ّ ُ  َضِحزززززززززز َ  فُززززززززززَ اِزٌ َززززززززززب  - 

  

 اورُززززززززززززززززززززززززززززززززز لمُ رززززززززززززززززززززززززززززززززززأل مُا 

 فََهززززززززَىي َذَُززززززززب    ِمززززززززاْ  َلززززززززْطحبً  َكززززززززب َ 

  
زززززززززا قَلجزززززززززب ُ  واحزززززززززط   - الندبة زززززززززجِ ُ  قَلجُززززززززز ُ  ِمم     ـَ

  

 َؼززززززقَ ُ  ِ نززززززَس ُ  َوحززززززبلٍ ثِِجؽززززززمٍ َوَمززززززا 

  
 ٌا هللا للمإمنٌن* االستغاثة

ح   لَلِطجززززززززززززب ِ  َززززززززززززب -  َمززززززززززززى وَزح   لَُحززززززززززززط 

  

 َوُجنززززززززززززب ِ  َجطَززززززززززززَطح   ثَِغُززززززززززززطِ  قُزِلَززززززززززززذ 

  
 لمنادى ما ٌثٌر اإلعجاب واالنبهارإذا كان فً ا* التعجب

   جمززززززززززب    كزززززززززز    َززززززززززب جمززززززززززبال َفززززززززززى ُ  -

  

 الهزززززززز  ِ  الطثززززززززب ووزززززززى ِ  ظ زززززززطَ  فزززززززب َ  

  
 زونززززززززز ُ  والمزززززززززىدُ  ثبلىلززززززززز ِ  معللززززززززززٍ - الحٌرة والقلق

  

  القَْطززززززززطُ  نَززززززززَع  فَزززززززز  ظَْم نززززززززبً  ِمززززززززذّ   شا 

  
 إذا كان األسلوب ٌوحً بلوم السابل ونقده. العتاب

 اإلذزززززززبِ   شا َ  سُ َ هزززززز أَززززززا أذززززززٍ، َززززززب  -

   قَززززززَسض   َوالَهززززززىي َ ززززززىا ُ  فززززززً الئِمززززززً َززززززب 

  

 لزززززززفبِ   مزززززززا ثُننزززززززب كزززززززب  مزززززززب أَزززززززا 

 رَلُززززز ِ  ولززززز  رعزززززص  لَززززز  الىجزززززسُ  ـزززززف  َ  لزززززى

  
 إظهار المرارة 

 والضٌق واأللم

  ثِْنزززززززززذ   ُكززززززززز    ِ نزززززززززسٌ الزززززززززّسْ طِ  أثِْنزززززززززذَ  -

  

  َِ  الّعحززززززززب ِ  مززززززززاَ  أنززززززززذِ  َوَلززززززززْلذِ  فَكُزززززززز

  
 به ٌا طالب انت* التنبٌه

ددددددا - ٌَ ددددددوا َقددددددْومُ  َف َمددددددا ُهب   فُْرَصددددددةٌ  اْلُعْمددددددرُ  إنَّ

  

زززززززخ   يُزززززززْط    الزززززززس ْ طِ  َوفِزززززززٍ   َوَمنَزززززززبفِ ُ  َجم 

  
 إذا كان المنادى بعٌد المنال االستبعاد

جَززززززززززنذْ  ثزززززززززز زاً  َززززززززززب -  .. األَظ ْ  مْنززززززززززصُ  ُحجِّ

  

  َِ ززززززاَ  ومززززززاْ  نْطجززززززى ِ  كُزززززز َْ ززززززجُ ْ  أ    الؽ 

  
 أسلوب التمنً - ٘

  صوره:

 لعل(/ عسى/  هل/  لو) هً أخرى أدوات التمنً فً تستعمل وقد( لٌت) لتمنً  األصلٌةأداة ا 

ٌلً: ما أمثلته ومن  

  ززززززززززززززززبِمط   َوثَُنَززززززززززززززز َ  ثَُنززززززززززززززززٍ ال زززززززززززززززصٌ َولَُزززززززززززززززذَ  -

  

 .َذززززززززززززززززززززطاةُ  العززززززززززززززززززززبلَمُاَ  َوثَززززززززززززززززززززُاَ  َوثَُنززززززززززززززززززززٍ 

 

 

 أَِحج ززززززززززززززٍ َوثَزززززززززززززُاَ  ثَُنزززززززززززززٍ مزززززززززززززب لَُزززززززززززززذَ  فَُزززززززززززززب -

  

 .ئِتِ الَممزززززززززززب َوثَزززززززززززُاَ  ثَُنزززززززززززٍ مزززززززززززب الجُعزززززززززززسِ  ِمزززززززززززاَ  

 

ْشَفُعوا لََنا "     " - ٌَ َفَهلْ لََنا ِمْن ُشَفَعاَء َف  

ة    " َقالَ لَْو أَنَّ لًِ بُِكْم قُوَّ  " -  

ا "         " ٌُْحِدُث َبْعَد َذلَِك أَْمر   َ ال َتْدِري لََعلَّ هللاَّ  

" لََعلًِّ أَْبلُُغ األْسَبابَ    " -  
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 غرضه :

 محبوب الذي ال ٌرجى حصوله لسببٌن :)لٌت(هو طلب الشا الالغرض الحقٌقً : 

 لكونه مستحٌال: -ٔ   

زززززززززززززززززززززجبةَ  لُزززززززززززززززززززززذَ  أال -  َىًمزززززززززززززززززززززب َعزززززززززززززززززززززىزُ  الف 

  

 .الَمفززززززززززززززززززززززُتُ  فعزززززززززززززززززززززز  ثمززززززززززززززززززززززب فززززززززززززززززززززززأذجَط ُ  

 

 لكونه ممكنا ولكنه شدٌد البعد: "ٌا لٌت لنا مثل ما أوتً قارون" -ٕ   

 . خرىأ مرة االمتحان أعادوا لو:  مثل.     التحسر غرضه غالبا:الغرض البالغً  

 أال لُزززززززززززذ الفزززززززززززجبة َعزززززززززززىز َىمزززززززززززب -

  

 فززززززززززززأذجط  ثمززززززززززززب فعزززززززززززز  المفززززززززززززُت 

 

  معنى اإلنشابى لفظا   الخبرى ثالثا:األسلوب

(. ) خٌرا   هللا جزاك) هناك أسلوب آخر وهو :األسلوب الخبري لفظا اإلنشابً معنى ودابما ٌفٌد الدعاء مثل )وفقك هللا(  

  هللا( عافاك( )  وإٌاك هللا حفظنى

 خبرى. فاللفظ.  استفهام أو تمن أو نداء أو أمر على تحتوى ال األمثلة نأ الحظ -

 ( https://dardery.site/archives/3408اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 نشائٍددرًث على األغراض التالغٌح لألسلىب اإل

 

 الزسضَت األو 

 

ٌّن الغرض البالغً لإلنشاء فٌما تحته خط فً األمثلة التالٌة:  -ب

 ُظض    الحُززززززززززززززززززبح كطَهززززززززززززززززززخفُززززززززززززززززززب مززززززززززززززززززىد  -ٔ

  
    زززززززززززززززززززبظ   ِجزززززززززززززززززززسي    ز زززززززززززززززززززطَ  وَزززززززززززززززززززبنفػُ  

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ         التمنً  ׄ                      التعظٌمׄ  
نَبََبَوالَ رَْجلِززززززززززززززززززززْػ  ِلَززززززززززززززززززززً أَْ زززززززززززززززززززز -ٕ  ِ  الززززززززززززززززززززس 

  
زززززززززززززززززززززفََهبِ  رُْعزززززززززززززززززززززِسٌ   فَززززززززززززززززززززز ِ   َذ َئِزززززززززززززززززززززَ  الؽ 

 
 التعجبׄ                   التعظٌم  ׄ         التمنً  ׄ                     النصحׄ  
 َجهلهزززززززززززززززززب فزززززززززززززززززٍ أُمزززززززززززززززززخً   لمزززززززززززززززززز ْ   ززززززززززززززززز  -ٖ

  
زا   حؽززززززززززززززنب َ  المجززززززززززززززس فززززززززززززززٍ ظهززززززززززززززطدْ    الززززززززززززززطِّ

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ         التمنً  ׄ      التعظٌم  ׄ  
 ". ال ر اذصنب    نؽُنب أو أذطأنب" ضثنب  قب  رعبلً: -ٗ

 االلتماسׄ                   النفً  ׄ         التمنً  ׄ                   الدعاء  ׄ  
  لُزززززززززززززززززززززذ الفزززززززززززززززززززززجبة َعزززززززززززززززززززززىز َىمزززززززززززززززززززززبً  أال-٘

  
 فزززززززززززززززززززززززأذجط  ثمزززززززززززززززززززززززب فعززززززززززززززززززززززز  المفزززززززززززززززززززززززُتُ  

 
 التعجبׄ                   نفً  الׄ         االلتماسׄ                   الحسرة  ׄ  
 ُمعززززززززززززززبَملَزٍ فززززززززززززززٍ  اِّل  النززززززززززززززبغِ  أَ ززززززززززززززَس َ  َززززززززززززززب -ٙ

  
 َوالَحَكزززززززززززززز ُ  الَرمزززززززززززززز ُ  َوأَنززززززززززززززذَ  الِرمززززززززززززززب ُ  فُزززززززززززززز َ  

 
 االلتماسׄ                   النفً  ׄ         التمنً  ׄ                    االستعطافׄ  
 أ  ِمزززززززززززززززززززز ِ   لززززززززززززززززززززً العلزززززززززززززززززززز َ  فرززززززززززززززززززززصوا - -7

  
 الحكمززززززززززززززززززززب ِ   نززززززززززززززززززززسَ  الحكمززززززززززززززززززززخَ  وايلُجززززززززززززززززززززىا 

 
 االلتماسׄ                   النفً  ׄ         النصحׄ               االستعطافׄ  
زززززززززززت   ِشْكزززززززززززَطي ِمزززززززززززاْ  نَْجززززززززززز ِ  قِفَزززززززززززب -8 ُْ  َوَمْنزززززززززززِع ِ  َحجِ

  
  ًِ ُْاَ  اللِّززززززززززززززَىي ثِِؽزززززززززززززْق  .فََحْىَمزززززززززززززز ِ  الززززززززززززززس ُذى ِ  ثَزززززززززززززز

 
 النصح ׄ                   النفً  ׄ           االلتماسׄ             الحسرة  ׄ  

https://dardery.site/archives/3408


  

 

 تايلوس في البالغة العربية

76 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

  بلِمززززززززززززززبً  َىلَززززززززززززززسُ  الَمززززززززززززززط ُ  فَلَززززززززززززززُػَ  رَنَعززززززززززززززنل   -9

  
 .جبِ ززززززززززز ُ  ُ زززززززززززنىَ  َكنَمزززززززززززنا ِ زززززززززززنل    أَذزززززززززززنى َولَُزززززززززززنػَ  

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ         التسوٌة  ׄ                        النصحׄ  
 أَِحج زززززززززززززٍ َوثَززززززززززززُاَ  ثَُنززززززززززززٍ مززززززززززززب لَُززززززززززززذَ  فَُززززززززززززب -ٓٔ

  
 .الَممزززززززززززبئِتِ  َوثَزززززززززززُاَ  ثَُنزززززززززززٍ مزززززززززززب الجُعزززززززززززسِ  ِمزززززززززززاَ  

 
 التهكمׄ                   النفً  ׄ               التمنً  ׄ           الرجاء  ׄ  
 ..." ." الَ رَْعزَِصُضوْا قَْس َكفَْطرُْ  ثَْعَس  ََِمبنُِك ْ  قب  رعبلً:  -  ٔٔ

 التهدٌدׄ                   النفً  ׄ          التٌبٌس  ׄ                   الحسرة  ׄ  
َصا اْلَحِسَِش  قب  رعبلً: -ٕٔ ُة ثَِهٰ  …"." فََصْضنٍِ َوَما ََُكصِّ

 التهدٌدׄ                   النفً  ׄ          التٌبٌس  ׄ            الحسرة  ׄ  
 قُلززززززززززززىثَُه ُ  رَؽزززززززززززززَعجِسْ  النّززززززززززززبغِ   لززززززززززززً أحِؽززززززززززززاْ  -ٖٔ

  
 . حؽززززززززززززززززززب ُ  اإلنؽززززززززززززززززززب َ  اؼزززززززززززززززززززجَعسَ  فطبلَمززززززززززززززززززب 

 
 الحثׄ                   النفً  ׄ                 نصح  الׄ                   الرجاء  ׄ  
 

ٌ   أَوزززززززززززززززززززززززبُ ىنٍ -ٗٔ ًً  َوأَ  أَوزززززززززززززززززززززززبُ ىا فَزززززززززززززززززززززززز

  
 .صَغزززززززززززززززززززززززطِ  َوِؼزززززززززززززززززززززززسازِ  َكطََهزززززززززززززززززززززززخ   لَُِزززززززززززززززززززززززى ِ  

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ           التعظٌم  ׄ                       الحسرة  ׄ  
ززززززززززززززززززززجَبةُ  ول ززززززززززززززززززززً -٘ٔ  أَ بُمزززززززززززززززززززز ُ  َحِمُززززززززززززززززززززَسحً  الف 

  
 َُْطَجزززززززززززززززز ُ  أو َُْفزززززززززززززززززطي شلزززززززززززززززز  كززززززززززززززززب  لززززززززززززززززى 

 
 الرجاءׄ                   النفً  ׄ                 التمنً  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 ". .. فََهْ  َُْهلَُ   اِل  اْلقَْىُ  اْلفَبِؼقُى َ "   قب  رعبلً: -  ٙٔ

 التعجبׄ                   النفً  ׄ         االستنكارׄ                   التقرٌر  ׄ  
ِ فَأَُضونٍِ َمبَشا َذلََ  ال ِصََا ِما ُزونِ ِ  قب  رعبلً: " -7ٔ َصا َذْلُ     ٰ َ ." 

 التعجٌزׄ                   النفً  ׄ     التعجب  ׄ                   التؤنٌب  ׄ  
  مزززززززززززز ً  رَعَملززززززززززززىا لزززززززززززز     النُزززززززززززز َ  رَقَطثززززززززززززىا ال -8ٔ

  
 .لَِكننؽنزززززززززززن  ِ  َُننرنزززززززززززنلَ   لززززززززززز العنزززززززززززنصةُ  فَننمنزززززززززززنب  ُ  

 
 الحسرةׄ                   النفً  ׄ                 الحث  ׄ                             التهدٌد  ׄ  
 َزززززززززززززززب لَقَزززززززززززززززىِمٍ وَزززززززززززززززب أَلَمضزززززززززززززززبِ  قَزززززززززززززززىمٍ -9ٔ

  
ُ   فززززززززززززززززززززززٍ اظزَززززززززززززززززززززززبزِ    ألُنززززززززززززززززززززززبغ  ُ زُززززززززززززززززززززززى 

 
 التعجبׄ            االستغابة ׄ                      الندبة  ׄ                    الحسرة  ׄ  
ززززززززززززززززززززب وِ ززززززززززززززززززززؿ -ٕٓ ٍّ  أخ   قززززززززززززززززززززطَا  م   وفزززززززززززززززززززز

  
 أمزززززززززززززززززززززُا الغُزززززززززززززززززززززت أو  زززززززززززززززززززززؿ الىحزززززززززززززززززززززبز 

 
 التعجبׄ                    النصحׄ              التخٌٌر  ׄ                   الحسرة  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9152اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 الضبنٍالزسضَت 

ٌّن الغرض البالغً لإلنشاء فٌما تحته خط فً األمثلة التالٌة:  -ب

 

 زمفززززززززززززنُ ، َززززززززززززب كنززززززززززززَع أح مززززززززززززٍ ومطوحزززززززززززززٍ        -ٔ

  
 أـزززززززززززززكى العطوثزززززززززززززخَ أ  أـزززززززززززززكى لزززززززززززززِ  العطثزززززززززززززب   

 
 التعجبׄ                     النفًׄ          التمنً  ׄ                    الحسرة  ׄ  
َمبَواِد َواألَْضِن قب  رعبلً  -ٕ  الَ رَنفُُصوَ   اِل  ثُِؽْلطَب   ". فَبنفُُصواْ " َب َمْعَفَط اْلِجاِّ َواإِلنِػ  ِِ  اْؼزَطَْعزُْ  أَ  رَنفُُصوْا ِمْا أَْقطَبِض الؽ 

 التعجبׄ                   التعجٌزׄ          التخٌٌرׄ                     الحسرة  ׄ  
 ". َوأَنزُْ  رَْزلُىَ  اْلِكزَبَة ۚ أَفََ  رَْعقِلُى َ أَرَأُْمُطوَ  الن بَغ ثِبْلجِطِّ َورَنَؽْىَ  أَنفَُؽُكْ  " قب  رعبلً:  - ٖ

 التعجبׄ                   النفً  ׄ          التعجٌزׄ                     التوبٌخ  ׄ  
 ..".اَل رَْعزَِصُضوا اْلَُْى َ  " ََب أََ َهب ال ِصََا َكفَُطواقب  رعبلً:  -ٗ

 التٌبٌسׄ                   النفً  ׄ          اللوم  ׄ                     الحسرة  ׄ  
د أو ال رززززززززززززززززطٌ األـززززززززززززززززُب  -٘   شا  ززززززززززززززززٍ ُغُززززززززززززززززطِّ

  
 َؼززززززززززززززززُمَجَذ وحؽززززززززززززززززا األضن حززززززززززززززززُا رَغُ ززززززززززززززززُط  

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ          التقرٌر  ׄ                    االستنكارׄ  
 َمَعزززززززززززززززززز ُ  َوالَعَمززززززززززززززززززب  الّ  الَعْجززززززززززززززززززسَ  رَْفزززززززززززززززززززَطِ  ال  -ٙ

  
 َمنَبِكُزززززززززززززززززززززززززززززسُ  ألْنَجزززززززززززززززززززززززززززززبغ   الَعجُزززززززززززززززززززززززززززززسَ    ّ  

 
 التحقٌرׄ                   النفً  ׄ               التوبٌخ  ׄ                          الحسرة  ׄ  
 لْؽززززززززززززززَذ أْنقززززززززززززززً وأْؼززززززززززززززمً َّهززززززززززززززب الطززززززززززززززُاُ أ -7

  
 ِمزززززززززززززززززززززا رُزززززززززززززززززززززطاة  رَزززززززززززززززززززززسوُغ أو رزىّؼزززززززززززززززززززززسُ  

 
 التعجبׄ                   التحقٌر  ׄ                      الحث  ׄ                   الحسرة  ׄ  
ززززززززززززززْعِطٌ  -8 ـِ ززززززززززززززَذ  ُْ  َ ززززززززززززززْ  أَقززززززززززززززىُ  قمززززززززززززززُسحً أال ل

  
 فزززززززززززززززززززززز  أَـزززززززززززززززززززززززكٍ فُهززززززززززززززززززززززب وال أَرعز ززززززززززززززززززززززتُ  

 
 التوبٌخׄ                   التقرٌر  ׄ           التمنً  ׄ                     اللومׄ  
 أَنفِقُىا يَْىً ب أَْو َكْطً ب ل ا َُزَقَج َ  ِمنُكْ  ۖ  ِن ُكْ  ُكنزُْ  قَْىًمب فَبِؼقَُِا..". " قُ ْ قب  رعبلً:  -9

 تعجبالׄ                   التسوٌة  ׄ           التمنً  ׄ                   النصح  ׄ  
ُْتُ قب  رعبلً:   -ٓٔ َع ـُ  " أََلَ رَُ  رَأُْمُطَ  أَ  ن ْزُطَ  َمب ََْعجُُس  ثَبُ نَب  " قَبلُىا ََب 

 التعجبׄ                   اللوم  ׄ           التهكم  ׄ                   الحسرة  ׄ  

َجَطِح الْ قَبَ  ََب  َزُ   قب   رعبلً:  -ٔٔ ـَ  ًٰ ًٰ َ ْ  أَُزل َ  َ لَ   ُرْلِس َوُمْل   ال  ََْجلَ

 النصحׄ                   النفً  ׄ          التمنً  ׄ           التشوٌق  ׄ  
ٌِّ  زززززززززززززنلً  نقزززززززززززززٍ      -ٕٔ  حجزززززززززززززُ  الفجُعزززززززززززززِخ ملزززززززززززززز

  
 َمززززززززززززززززا شا َعبرززززززززززززززززُت مفززززززززززززززززنىقبً  شا اوززززززززززززززززططثب   

 
 التعجب ׄ                   النفً  ׄ           اللوم  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 َمطثَعززززززززززززززززبً  َؼززززززززززززززززَُقزُ ُ  أَ  الفَززززززززززززززززَطظَز ُ  َظَ زززززززززززززززز َ  -ٖٔ

  
 َمطثَززززززززززززززززز ُ  َزززززززززززززززززب َؼززززززززززززززززز َمخ   ثِطزززززززززززززززززى ِ  أَثِفزززززززززززززززززط 

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ           التهكم  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 قززززززززززززس نَفَززززززززززززَه الِعْمززززززززززززن   َززززززززززززب قِزززززززززززز َ  الطّغززززززززززززبحِ  -ٗٔ

  
 الُ   ززززززززززززززززززا َجْفنُزززززززززززززززززز  ُ مززززززززززززززززززىَض الظ زززززززززززززززززز ِ  . 

 
 التهدٌدׄ                   التعظٌم  ׄ           التمنً  ׄ                   التحقٌر  ׄ  
ززززززززززززز َ  رَْلززززززززززززززَِمػْ  َوال -٘ٔ ُْ  َذلُِقَزززززززززززززخ   ِمزززززززززززززاْ  اْلُمنَزززززززززززززً نَ

  
زززززززززززَجطِ  ِمزززززززززززاْ  اْلَُزززززززززززأْغِ  صَِمزززززززززززبضَ  فَزَْجنِزززززززززززٍ   اْلجُْرززززززززززز ِ  ـَ

 
 التهدٌدׄ                   النفً  ׄ           النصح  ׄ                   الحث  ׄ  
لَُِا قب  رعبلً:   -ٙٔ  "" أَلَْ  نُْهلِِ  اأْلَو 

 التعجبׄ                   النفً  ׄ          التهدٌد  ׄ                   التقرٌر  ׄ  
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ْلنَب َمب اَل يَبقَخَ لَنَب ثِِ  ".قب  رعبلً:   -7ٔ  " َضث نَب َواَل رَُحمِّ

 االلتماسׄ                   النفً  ׄ           منً  التׄ                   الدعاء  ׄ  
ُُْكْ   قب  رعبلً:   -8ٔ  " " فَبْلجُِطوا أَْو اَل رَْمجُِطوا َؼَىا   َ لَ

 التسوٌةׄ                   النفً  ׄ           النصح  ׄ                   التقرٌر  ׄ  
 لزززززززززززززجًطا المزززززززززززززىدِ  َمجزززززززززززززب ِ  فزززززززززززززٍ فمزززززززززززززجًطا -9ٔ

  
زززززززززززززززززززززز ُ  فمززززززززززززززززززززززب  ُْ  ثُمؽزززززززززززززززززززززززَطب ِ  رلززززززززززززززززززززززىزِ ال نَ

 
 التعجبׄ                   الحث  ׄ           التمنً  ׄ                   النصح  ׄ  
ٕٓ-   ٍ  رَجُمززززززززززززززززززززززززززززسا َوال جززززززززززززززززززززززززززززىزا أََ ُنَزززززززززززززززززززززززززززز

  
 النَزززززززززززززززززززززززززززززززسي لَِمزززززززززززززززززززززززززززززززرطِ  رَجِكُزززززززززززززززززززززززززززززززب ِ  أاَل 

 
 الترجًׄ                   النفً  ׄ           التمنً  ׄ                   الحسرة  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9158اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبدَت اإللكزطونٍ ) للزسض  

 الضبلشالزسضَت 

ٌّن الغرض البالغً لإلنشاء فٌما تحته خط فً األمثلة التالٌة:  -ب

 

ززززززززززززززززز ُ  -ٔ َْ زززززززززززززززززُ  الط ِى ُْ  أالَ اْنَجلِنزززززززززززززززززنٍ أالَ أََ َهزززززززززززززززززب الل 

  
 ثُِمززززززززززززززْج   َوَمززززززززززززززب اإلْلززززززززززززززجَبُ  منِززززززززززززززَ  ثِأَْمضَنززززززززززززززنِ . 

 
 لتعجبׄ                   االلتماسׄ           التمنً  ׄ                   الحسرة  ׄ  
  ِن زززززززززززززززِ  قَزززززززززززززززس َملِكزززززززززززززززِذ فَأَؼزززززززززززززززِجحٍأَثُضَزززززززززززززززَُا  -ٕ

  
 َوُذزززززززززززززززصٌ ثَِحظِّزززززززززززززززِ  ِمزززززززززززززززا َكزززززززززززززززطَ   واِلزززززززززززززززِ . 

 
 التعجبׄ                   االلتماسׄ          لتمنًاׄ           االستعطافׄ  
 قَززززززززززززززززززززززس أَِظَ  الَطحُزززززززززززززززززززززز ُ َززززززززززززززززززززززب نَفززززززززززززززززززززززُػ  -ٖ

  
 َوأَظَل زززززززززززززززززززززززززززززززِ  الَرطزززززززززززززززززززززززززززززززُت الَجلُزززززززززززززززززززززززززززززززُ . 

 
 الحثׄ                   النفً  ׄ          الزجر  ׄ                     الحسرة  ׄ  
ْحَما لَْؽززززززززززززززِذ َضِذُمززززززززززززززخً  -ٗ  ََززززززززززززززب ِؼززززززززززززززْلَعخ الززززززززززززززط 

  
 ُززززززززززززززززخُ َ لَززززززززززززززززً الَكْؽززززززززززززززززَ ِ .ثَززززززززززززززززْ  أَْنززززززززززززززززِذ َغبلِ  

 
 التعجبׄ                    النفً  ׄ            التعظٌمׄ                   الحسرة ׄ  
 أَْحِؽززززززززززززززززززززا الظززززززززززززززززززززا  ثززززززززززززززززززززبلعلٍ الكجُززززززززززززززززززززط -٘

  
 فهزززززززززززززززززززززززززززى ضة اإلحؽزززززززززززززززززززززززززززب  والززززززززززززززززززززززززززززسثُط. 

 
 التهدٌدׄ                   االلتماسׄ                 التمنً  ׄ                   النصح  ׄ  
 ال رطلززززززززززززززززززززجّا كطَمززززززززززززززززززززبً ثعززززززززززززززززززززس ض َززززززززززززززززززززز  -ٙ

  
    الكزززززززززززززززززززطا  ثأؼزززززززززززززززززززرب   َزززززززززززززززززززساً ُذزمزززززززززززززززززززىا. 

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ          التمنً  ׄ           التٌٌبٌس  ׄ  
ْضلِِ  ".قب  رعبلً :  - 7 ا مِّ ًٰ َ ْجِسنَب فَأْرُىا ثُِؽىَضح  مِّ ْلنَب َ لَ ب نَع  م  َْت  مِّ  ." َو ِ  ُكنزُْ  فٍِ َض

 التعجٌزׄ                   النفً  ׄ                  التمنً  ׄ                     التهدٌد  ׄ  

َِ فََعَ  َضث َ  ثِأَْلَحبِة اْلفُِِ   قب  رعبلً:   -8 ُْ َُْسُ ْ  فٍِ رَْىلُِ   أَلَْ  رََطي َك  . أَلَْ  ََْجَعْ  َك

 التعجبׄ                   النفً  ׄ          التهدٌد  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 ال رَْحَؽززززززززززززززِت اْلَمْجززززززززززززززَس رَْمززززززززززززززًطا أَْنززززززززززززززَذ  ِكلُزززززززززززززز ُ  -9

  
زززززززززززجَِطا.   لَزززززززززززْا رَْجلُزززززززززززَ  اْلَمْجزززززززززززَس َحز زززززززززززً رَْلَعزززززززززززَ  الم 

 
 االلتماسׄ                     الحثׄ           التمنً  ׄ                         النصحׄ  
 فزززززززززززززززززززززززززبثهبً ال رَْعطَوزززززززززززززززززززززززززا  لَجْعفَزززززززززززززززززززززززززط  مز -ٓٔ

  
ززززززززززززززززِ  فلْؽززززززززززززززززَذ ِمززززززززززززززززْا أَْنززززززززززززززززساِز .  َْ  ثنَززززززززززززززززَسي َََس

 
 التعجبׄ                   التٌٌبٌس  ׄ           التمنً  ׄ         النصح ׄ  
ُِْه أَْيزززززززززطةُ  -ٔٔ زززززززززْىقبً  لزززززززززً الجِززززززززز ـَ  يَِطْثزززززززززُذ ومزززززززززب 

  
ُِْت َلَعزززززززززززززززززتوال لَِعجزززززززززززززززززبً منِّزززززززززززززززززٍ    ززززززززززززززززز  . وشو الف 

 
 التعجبׄ                   النفً  ׄ           التقرٌر  ׄ                 الحسرة  ׄ  
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ززززززززززززززز -ٕٔ ُْ نُب لَغ  ط ث غزززززززززززززززخ  أَزززززززززززززززب جزززززززززززززززبمَ  الزززززززززززززززس 

  
 لَمزززززززززززززززْا رجمززززززززززززززز  الزززززززززززززززسنُب، وأَْنزززززززززززززززَذ رمزززززززززززززززىد. 

 
 التعجبׄ                   التوبٌخׄ           التمنً  ׄ                الحسرة  ׄ  
 ".فَقُْلنَب لَُهْ  ُكىنُىْا قَِطَزحً َذبِؼئَُِا " قب  رعبلً:   -ٖٔ

 التعجبׄ                   النفً  ׄ           التمنً  ׄ                        التحقٌر  ׄ  
ْئزُْ  ۖ  ِن  ُ ثَِمب رَْعَملُىَ  ثَِمُط  قب  رعبلً:   -ٗٔ ـِ  ."" اْ َملُىا َمب 

 دٌدالتهׄ                   التؤنٌب  ׄ           التمنً  ׄ                          النصح  ׄ  
ُْزَنٍِ ُكنُذ َمَعُهْ  فَأَفُىَظ فَْىًظا َ ِظًُمب قب  رعبلً:  "  -٘ٔ  ".ََب لَ

 التعجبׄ                   الترجًׄ           التمنً  ׄ                          الحسرة  ׄ  
ٍَ الُعلَزززززززززززززً -ٙٔ  ولْؽزززززززززززززُذ أُثزززززززززززززبلٍ ثْعزززززززززززززَس  زضاكززززززززززززز

  
 .أَكزززززززززززززززب  رُطاصزززززززززززززززبً مزززززززززززززززب رنبولزززززززززززززززُذ أَْ  َكْؽزززززززززززززززتَ  

 
 التعجبׄ                    النفً  ׄ                 التسوٌة  ׄ                           قرٌر  التׄ  
 وال رهُززززززززززززززززززززززززززنَا  الفقُززززززززززززززززززززززززززَط َ ل ززززززززززززززززززززززززززَ  أَ ْ  -7ٔ

  
 رطكززززززززززززززززَ  َىمززززززززززززززززبً والززززززززززززززززس ُط قززززززززززززززززس َضفََعززززززززززززززززْ . 

 
 النصحׄ                   النفً  ׄ           التوبٌخ  ׄ                     الحسرة  ׄ  
 فلَُزززززززززززززززَذ َ زززززززززززززززَىي األَحج زززززززززززززززِخ كزززززززززززززززب  َ زززززززززززززززْسالً  -8ٔ

  
ززززززززززززززززززَ  ُكزززززززززززززززززز   قَْلزززززززززززززززززززت  مززززززززززززززززززب أيبقزززززززززززززززززززب.   فحم 

 
 التعجبׄ                   الحسرةׄ           التمنً  ׄ                        الترجً  ׄ  
زززززززززززززززَط ُ  -9ٔ ُْ  َزززززززززززززززب أََ هزززززززززززززززب الطجزززززززززززززززُ  الُمَعلِّزززززززززززززززُ   َغ

  
 َ ززززززززززززززززززززز   لنَْفِؽزززززززززززززززززززززَ  كزززززززززززززززززززززب  شا الزعلزززززززززززززززززززززُُ  . 

 
 التعجبׄ                    النصحׄ                     التوبٌخ  ׄ               الحسرة  ׄ  
  لُزززززززززززززززززززَ  ثِجِزززززززززززززززززززطِّ الىالزززززززززززززززززززسَا كلُهمزززززززززززززززززززب -ٕٓ

  
 وثِزززززززززززززززززززطِّ شوٌ القُْطثزززززززززززززززززززً وثِزززززززززززززززززززطِّ األَثب زززززززززززززززززززِس . 

 
 االلتماسׄ                   النصح  ׄ           التمنً  ׄ                التقرٌر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9156اوغً  لً الطاثً     لزأكس ما اإلجبثبدوا) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 الطاث الزسضَت 

ٌّن الغرض البالغً لإلنشاء فٌما تحته خط فً األمثلة التالٌة:  -ب

  ِ  ُكنزُْ  َلبِزقَُِا  فَبْزَضُ وا َ ْا أَنفُِؽُكُ  اْلَمْىدَ  : قب  رعبلً  -ٔ

 التعجبׄ                     التعجٌزׄ          التمنً  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 فزززززززززززززز  رُلززززززززززززززِعَما  النززززززززززززززبَغ غُززززززززززززززَط يجززززززززززززززبِ ه   -ٕ

  
 فززعززززززززززززززَت مززززززززززززززا يززززززززززززززىِ  العزززززززززززززززبة وَزعجُززززززززززززززىا . 

 
 التعجب ׄ                   النفً  ׄ          التمنً  ׄ                   النصح  ׄ  
ُِ ثُززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززنكُ   ال َ  -ٖ   الَ  الُرْلزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

  
 و زززززززززززززززززززصٌ الّىزززززززززززززززززززجخ الكجزززززززززززززززززززطي   مزززززززززززززززززززب . 

 
 التقرٌرׄ                   النفً  ׄ              االستنكار  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 َزززززززززززززب لزززززززززززززبئَس الَجْحفزززززززززززززِ  المطُ زززززززززززززىِة جبنجُززززززززززززز  -ٗ

  
     الل ُُززززززززززززززززززىَس رمززززززززززززززززززُُس النززززززززززززززززززبغ أَْحززززززززززززززززززسانب . 

 
 التعجبׄ                   التحقٌرׄ          النصح  ׄ                   التعظٌم  ׄ  
حً   نننززززززززززززززززززززززززززززنسو   احنننززززززززززززززززززززززززززززنَصض -٘  منننززززززززززززززززززززززززززززنط 

  
 .َمززززززززززززززززززززززط   ألززززززززززززززززززززززِ َلززززززززززززززززززززززسَقَ َ  واحززززززززززززززززززززززَصض 

 
 التهدٌدׄ                   االلتماسׄ              النصحׄ          االستعطافׄ  
َِ ََزززززززززززززززنقُُك قَزززززززززززززززْسُض ُ  -ٙ زززززززززززززززُ  أَلَزززززززززززززززْ  رَزززززززززززززززَط أَ   الؽ 

  
َِ أَْمَىزززززززززززززً ِمزززززززززززززَا الَعمزززززززززززززب  زززززززززززززُ   َِشا قُِزززززززززززززَ   ِ   الؽ 

 
 االلتماسׄ                   النفً  ׄ           التمنً  ׄ         التقرٌر  ׄ  
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 ظاذزززززززززززززززًطا أمؽزززززززززززززززً الجحزززززززززززززززطَ  َىزززززززززززززززط   ززززززززززززززز   -7

  
 .ثَحَجززززززززززززززززززززززطْ  غزززززززززززززززززززززز     فُزززززززززززززززززززززز  ضمززززززززززززززززززززززً  ْ أ 

 
 ٌةالتسوׄ             االستنكار  ׄ            السخرٌةׄ         النصح  ׄ  
 أالِ ززززززززززززززْ  لززززززززززززززجبحبً أَ هززززززززززززززب الطلززززززززززززززُ  الجززززززززززززززبلٍ -8

  
 و زززززززز  ََِعَمززززززززْا َمززززززززْا كززززززززب  فززززززززٍ الُعُمززززززززط الرززززززززبلٍ  

 
 التعجبׄ                      النفً  ׄ                     االستنكارׄ                 الحسرة ׄ  
 ثززززززززززززززززززززبلِجىاِ  رََكل مززززززززززززززززززززٍَززززززززززززززززززززب زاَض َ ْجلَززززززززززززززززززززخَ  -9

  
 لَمٍ وِ ِمزززززززززززززززززٍ َلزززززززززززززززززجَبحبً زاَض َ ْجلَزززززززززززززززززخَ واْؼززززززززززززززززز 

 
 التعجبׄ                    اللوم  ׄ               التمنً  ׄ     الحسرة  ׄ  
 مززززززززززززززززززب للمنززززززززززززززززززبظِ  أَلززززززززززززززززززجَحْذ ال أَْ لُهززززززززززززززززززب -ٓٔ

  
 أَْ لززززززززززززززززززززززززززززٍ وال ِجُطانُهززززززززززززززززززززززززززززب جُطانززززززززززززززززززززززززززززٍ  

 
 التسوٌةׄ     النفً  ׄ                       التمنًׄ             الحسرة  ׄ  
 ُزززززززززززززززززززبلٍ ِشا لَززززززززززززززززززز  رَرزززززززززززززززززززَؿ  بقِجَزززززززززززززززززززخَ اللَ  -ٔٔ

  
  ٍِ  فَبِفَعززززززززززززززززز  مزززززززززززززززززب رَفزززززززززززززززززب ُ َولَززززززززززززززززز  رَؽززززززززززززززززززَح

 
 التعجبׄ               التسوٌةׄ                 التهدٌد  ׄ             الحسرة  ׄ  
 أَِضنززززززززززززززززززٍ الززززززززززززززززززصٌ  بـززززززززززززززززززطرَ  فىَجْسرَزززززززززززززززززز  -ٕٔ

  
 مزغبوزززززززززززززززززُبً لزززززززززززززززززَ   زززززززززززززززززا أَقَززززززززززززززززز ِّ ِ ضَزززززززززززززززززبِض  

 
 التعجٌزׄ                  النفً  ׄ                 التمنً  ׄ             الحسرة  ׄ  
 ال رطلززززززززززززززززت المجززززززززززززززززَس    المجززززززززززززززززَس ؼززززززززززززززززل ُم ُ  -ٖٔ

  
 لززززززززززززززعت  وِ ززززززززززززززْؿ مؽزززززززززززززززطَحبً نززززززززززززززب   الجززززززززززززززب ِ  

 
 التحفٌرׄ              التهدٌد  ׄ                  التمنً  ׄ              الحسرة  ׄ  
حً  -ٗٔ ُِْا الززززززززززززٍ كنزززززززززززَذ َمزززززززززززط  ٍَ ثزززززززززززبلَع  فَمزززززززززززا لززززززززززز

  
ِِ الززززززززززززس  ِط رُْنظززززززززززززُط   ٍ  ثهززززززززززززب فززززززززززززٍ َؼززززززززززززبل   لزززززززززززز

 
 االلتماسׄ              النفً  ׄ           التمنً  ׄ             الحسرة  ׄ  
 أجبضرنززززززززززززززززززززب  ن ززززززززززززززززززززب غطَجززززززززززززززززززززب   ُهنززززززززززززززززززززب -٘ٔ

  
 وُكززززززززززززززززززززز   َغطَزززززززززززززززززززززت  للغطَزززززززززززززززززززززت نؽزززززززززززززززززززززُُت  

 
 التعجبׄ            االلتماسׄ           التمنً  ׄ     التلطف  ׄ  
 أاَل يعززززززززززززززززززززززززبَ ، أاَل فُطؼززززززززززززززززززززززززبَ   بزَززززززززززززززززززززززززخ   -ٙٔ

  
ززززززززززززززززززززززززززززُ ك     َحززززززززززززززززززززززززززززْىَ  الزنززززززززززززززززززززززززززززبنُُط   اِل  رََجف 

 
 االستهزاءׄ               النفً  ׄ           التمنً  ׄ                       الحسرة  ׄ  
ززززززززززززززززٍ -7ٔ ززززززززززززززززقََُِّ  نفؽززززززززززززززززٍ َززززززززززززززززب اثززززززززززززززززَا أُمِّ ـَ  و

  
زززززززززززززززززززززززسَِس   ـَ  أَْنزززززززززززززززززززززززَذ َذل ْفزَنزززززززززززززززززززززززٍ لزززززززززززززززززززززززَسْ ط  

 
 جبالتعׄ               النفً  ׄ           التمنً  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 ال رطمَحززززززززززززززززا   لزززززززززززززززززً المطارزززززززززززززززززت قجززززززززززززززززز  أ  -8ٔ

  
 رزكبمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  األزواُد واألؼزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززجبُة  

 
 التعجبׄ               النصح  ׄ          التقرٌر  ׄ                         اللوم  ׄ  
 مىرززززززززززىا مززززززززززا الغززززززززززُع غّمززززززززززبً فززززززززززٍ جعَززززززززززطرك  -9ٔ

  
 لزززززززززززززززا رقطعزززززززززززززززىا ثطزززززززززززززززَا واز  زونززززززززززززززز  ُمَىزززززززززززززززطُ  

 
 التعجبׄ                 االستنكارׄ           تمنً  الׄ                   التهكم  ׄ  
 أَْنفزززززززززززززززززززب َمزززززززززززززززززززّعُ  أَصزززززززززززززززززززىاثٍ َُزززززززززززززززززززَ ّزثنٍ -ٕٓ

  
ُْجٍِ َجغزززززززززززززززٍ  نزززززززززززززززسٌ األََزثزززززززززززززززب   ززززززززززززززز ـَ  أَْثَعزززززززززززززززس 

 
 التقرٌرׄ                النفً  ׄ          التمنً  ׄ                           االستنكار  ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/9157اوغً  لً الطاثً     ثبدوالزأكس ما اإلجب) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

https://dardery.site/archives/9157
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 الربمػالزسضَت 

ٌّن الغرض البالغً لإلنشاء فٌما تحته خط فً األمثلة التالٌة:  -ب

 

 ، مهززززززززز ً، أقِززززززززز   الَعزززززززززْصَ  َزززززززززب لزززززززززب ِ َزززززززززب لزززززززززب ِ  -ٔ

  
   ال حززززززززززززززززززززٍوال ركززززززززززززززززززززىنا  لززززززززززززززززززززٍ ثززززززززززززززززززززبل ئ 

 
 التعجبׄ                الزجرׄ          التمنً  ׄ                  الحسرة  ׄ  
 أََزززززززززززززززب منزززززززززززززززبظَ  َؼزززززززززززززززْلَمً أَزززززززززززززززا َؼزززززززززززززززلمبِ   -ٕ

  
 مزززززززززززززززززا أجزززززززززززززززززِ   زززززززززززززززززصا ثكُنب زززززززززززززززززب ثكُنزززززززززززززززززب ِ  

 
 التعجبׄ                االستنكارׄ           التمنً  ׄ                   الحسرةׄ  
ززززززززززززززززط  فُغززززززززززززززززه  الط ززززززززززززززززْطَ   ن زززززززززززززززز -ٖ ُْ  َ  مززززززززززززززززا نَُم

  
 فززززززززززززززززززززززز  َكْعجزززززززززززززززززززززززبً ثلَغزززززززززززززززززززززززْذ وال ِك ثزززززززززززززززززززززززب 

 
 التحقٌرׄ                  النصح  ׄ           اللوم  ׄ                   الحسرة  ׄ  
 أََزززززززززززَا الطواَزززززززززززخُ  ثززززززززززز  أَزززززززززززا النجزززززززززززىُ  ومزززززززززززب -ٗ

  
 لززززززززززبُغى ُ ِمززززززززززْا ُظْذززززززززززُط   فُهززززززززززب ومززززززززززا َكززززززززززِصِة  

 
 التعجبׄ                االستهزاء ׄ            اللومׄ                  الحسرة  ׄ  
 ومززززززززززززززب قَزَزززززززززززززززَ  األَْحززززززززززززززطاَض كزززززززززززززززبلَعْفِى  زززززززززززززززنُه ُ  -٘

  
 وَمززززززززززززْا لززززززززززززَ  ثززززززززززززبلُحطِّ الززززززززززززصٌ ََْحفَززززززززززززعُ الَُززززززززززززسا  

 
 االستبعادׄ                 النفً  ׄ           التمنً  ׄ                 الحسرة ׄ  
ززززززززززززززززززززبمزززززززززززززززززززززً المزززززززززززززززززززززبةُ أَفزززززززززززززززززززز ازٌ   -ٙ    ألم 

  
زززززززززززززززب رَْمزززززززززززززززُ  والفزززززززززززززززُُت فَزززززززززززززززْى َ    ضأؼزززززززززززززززٍ أَلم 

 
 التعجبׄ                   الزجرׄ           التمنً  ׄ                        الحسرة  ׄ  
ٍ  فز ىرُززززززززززززززززَ    -7  لزززززززززززززززز  رُِجْجنززززززززززززززززٍَززززززززززززززززب ثُنزززززززززززززززز

  
 فزززززززززززززززززززززززُطز ْد َزْ زززززززززززززززززززززززىرٍ َأَْؼزززززززززززززززززززززززبً َ لُ زززززززززززززززززززززززب 

 
 التعجبׄ              التعظٌمׄ            التمنً  ׄ                الحسرة  ׄ  
ززززززززززززْئَذ واكزؽززززززززززززْت أََزثززززززززززززبكزززززززززززا اثزززززززززززز  -8 ـِ  َا َمززززززززززززْا 

  
 َُغنُزززززززززززززززززززززَ  محمزززززززززززززززززززززىُز ُ  زززززززززززززززززززززا الن َؽزززززززززززززززززززززتِ  

 
 التؤنٌبׄ                        النصح  ׄ           التمنً  ׄ                اللوم  ׄ  
 ومزززززززززززززززززززززززب أَْزِضٌ وَؼزززززززززززززززززززززززْىَ   ِذزززززززززززززززززززززززبُ  أَْزضٌ  -9

  
  أَقززززززززززززززززززززززززززززززى    َُ  ِحْمززززززززززززززززززززززززززززززا  أَْ  نِؽززززززززززززززززززززززززززززززب ُ  

 
 التعجبׄ                   االستهزاءׄ           التمنًׄ                         الحٌرة  ׄ  
 و ْ  نزززززززززززززززززززبُة أَْمزززززززززززززززززززط   لُزززززززززززززززززززَ  الزَزززززززززززززززززززىي  -ٓٔ

  
 ففززززززززززززززززززززززززززززززبِوْض لجُجززززززززززززززززززززززززززززززبً  وال رَْعِمزززززززززززززززززززززززززززززز ِ  

 
 التعجبׄ                   االلتماسׄ           التمنً  ׄ               النصح  ׄ  
 ِمزززززززززززززْا ُحزززززززززززززتِّ َمزززززززززززززْا ال َُحجّنزززززززززززززٍ فىاكجزززززززززززززَسا  -ٔٔ

  
 وحززززززززززززززبلٍ  نززززززززززززززس  َؼززززززززززززززقَ ُ  وِمززززززززززززززْا ثجؽززززززززززززززمٍ، 

 
 النصحׄ                   االلتماس  ׄ           الندبة  ׄ                          التقرٌرׄ  
وا مجززززززززززززززززززززززَسك  ال رُأؼززززززززززززززززززززززىا  -ٕٔ  أ  رؽزززززززززززززززززززززززِطز 

  
 فلززززززززززززززززطة  َمْغلززززززززززززززززىة  َ ززززززززززززززززىي صزززززززززززززززز  اضرقززززززززززززززززً 

 
 التهدٌدׄ                  الحث  ׄ           التمنً  ׄ                         الحسرة  ׄ  
زززززززززززززززجِ ُ   -ٖٔ ـَ  َواَحزززززززززززززززّط قَْلجزززززززززززززززب ُ مّمزززززززززززززززْا قَْلجُززززززززززززززز ُ 

  
 َوَمزززززززززززززززْا ثِجْؽزززززززززززززززمٍ َوحزززززززززززززززبلٍ ِ نزززززززززززززززَس ُ َؼزززززززززززززززقَُ   

 
 التعجبׄ                 االستبعاد  ׄ            التمنًׄ                 الحسرة  ׄ  
 حز زززززززززً مززززززززززً أَْنزززززززززَذ فزززززززززٍ لْهزززززززززى  وفزززززززززٍ لعزززززززززت    -ٗٔ

  
 والمززززززززززززززىُد نحززززززززززززززىَ  َهززززززززززززززىٌ فبرحززززززززززززززبً فززززززززززززززب ُ  

 
 النصحׄ                   التوبٌخׄ           التمنً  ׄ                          الحسرة   ׄ  
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 وفززززززززززززززززززززَُ  َكُززززززززززززززززززززُس ثعُىززززززززززززززززززززُكُ  لززززززززززززززززززززجعه    -٘ٔ

  
 ورُجزززززززززززززززززززززززززززسوَ  الَعزززززززززززززززززززززززززززساوحَ والِرَمزززززززززززززززززززززززززززبمب  

 
 الندبةׄ                   النفً  ׄ          االستنكار  ׄ                   الحسرةׄ  
ُ ثِأَْحَكِ  اْلَحبِكِمُاَ أَلَ  " قب  رعبلً: -ٙٔ  ."َُْػ   

 التقرٌرׄ                  النفً  ׄ           التمنً  ׄ                   الدعاء  ׄ  
ِ قب  رعبلً:   -7ٔ ًٰ نَْمُط    ُؼىُ  َوال ِصََا  َمنُىا َمَع ُ َمزَ ًٰ ََقُىَ  الط   " " َحز 

 التعجبׄ                  االستبطاءׄ           التمنً  ׄ                   الحسرة  ׄ  
ٍَ ُمْ ِمنًب " قب  رعبلً:   -8ٔ ُْزِ ٌ  َولَِما َزَذَ  ثَ  ".َضةِّ اْغفِْط لٍِ َولَِىالَِس

 التعجبׄ                   النفً  ׄ          التمنً  ׄ                    االلتماس  ׄ  
َُْط قب  رعبلً:    -9ٔ ٍَ اَل أََضي اْلُهْسُ َس أَْ  َكبَ  ِمَا اْلَغبئِجَُِا  فَقَب َ " َورَفَق َس الط    "َمب لِ

 التعجبׄ                   النفً  ׄ          التمنً  ׄ                    الحسرة  ׄ  
 َزِ  األََّزززززززززززززززززززززبَ  رَفَعزززززززززززززززززززززُ  مزززززززززززززززززززززب رَفزززززززززززززززززززززب ُ  -ٕٓ

  
 َوِيززززززززززززززززززززت نَفؽززززززززززززززززززززبً  ِشا َحَكززززززززززززززززززززَ  القَىززززززززززززززززززززبُ . 

 
 التهدٌدׄ                   النصحׄ          التمنً  ׄ                           الحسرة  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9159اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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   لتقرٌر فكرته والتؤثٌر بها على  السامع والقارئ و اقناعهما الكاتبالتً ٌلجؤ إلٌها من الوسابل.                       

  ٌكون التوكٌد جمٌال  إذا كان صادرا عن شعور األدٌب وجاء بقدر الحاجة 

 المإكد الخبر أنواع -

  الشعراء أمٌر شوقً:  مثل ٌإكد ال فإنه وبالتالً ٌقال لما منكر غٌر الذهن خالً المخاطب وفٌه:  ابتدابً -ٔ

 " مرسلون إلٌكم إنا"  مثل واحد بمإكد ٌإكد لذا ٌسمع؛  مما متشككا المخاطب ٌبدو وفٌه:  طلبً -ٕ

 " لمرسلون إلٌكم إنا مثل" أو أكثر اثنٌن بمإكدٌن الكالم ٌإكد ؛ لذا ٌسمع لما منكر الخاطب ٌبدو وفٌه:  إنكاري -ٖ

 التوكٌد أدوات -

 ٌك وسابل التوكٌد فً الجدول التالً:إل

 المثال موضوع أداة التوكٌد أداة التوكٌد م

 أن  –إن  ٔ

 الناسختان

 إن الظلم نهاٌته سٌبة  كل منهما تدخل على الجملة األسمٌة 

 علمت أنك موجود

 الالم  ٕ

 

 الداخلة على المبتدأ

 الواقعة فً اسم إن 

 الواقعة فً خبر إن

 سم الواقعة فً جواب الق

 لمحمد صادق

 إن فً السماء لخبرا 

 َنِعٌٍم" لَفًِ اأْلَْبَرارَ  "إِنَّ 

 ِ  أَْصَناَمُكم" أَلَِكٌَدنَّ  "َوَتاهللَّ

 اْلُمْإِمُنوَن" أَْفلَحَ  "َقدْ  مع الفعل الماضً لقد –قد  ٖ

 لقد خسر الكافرون

 مع الجملة األسمٌة أو الفعلٌة  القسم  ٗ

 التاء( -الباء  –حروف القسم )الواو  -

 ورب الكعبة ألجاهدن 

 تاهلل ألجتهدن 

 ألعاقبن المهمل/ ألشجعن المجتهد مع الفعل المضارع - نون التوكٌد  ٘

 كال إذا دكت األرض دكا  دكا تكرار اللفظ - التوكٌد اللفظً  ٙ

 –نفس  –كلتا  –كال  –جمٌع  –)كل  التوكٌد المعنوي 1

 جمٌع.....(  

 أشجع المتفوقٌن جمٌعهم 

 "أَْجَمُعوَن  ُكل ُهمْ  اْلَماَلبَِكةُ  َفَسَجدَ  "

 األحرف الزابدة  8

 

 إذا ما صلٌت دخلت الجنة (بالمعنى الٌخل حذفها)

 عما قرٌب ستمتحن 

 ضربته من غٌر ما قصد

ٌْسَ  " ُ  أَلَ
 "اْلَحاِكِمٌَن  بِؤَْحَكمِ  هللاَّ

مٍ  َرب كَ  َوَما "  "لِّْلَعبٌِِد  بَِظالَّ

 نحارب األعداء حربا   الذي ٌؤتً مإكد للفعل فقط  - قالمفعول المطل ٔٔ

 التً الكلمات بعض 

  التوكٌد تفٌد

 

 : مثل

 ....(بالطبع، شك ال،  رٌب ال،  حقا)  

  إال اعتماد ال وٌقٌنا هللا فً إال أمل ال حقا

 علٌه
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 غرض التوكٌد -

 شكإذا كانت الجملة تحتوي على أداة توكٌد واحدة ٌكون الغرض إزالة ال

 إذا كانت الجملة تحتوي على أداتٌن أو أكثر ٌكون إزالة اإلنكار

 ( https://dardery.site/archives/9231اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 ددرًتاخ على الذىكٌد

 

 األو الزسضَت 

 :من بٌن البدابل المتاحة الخبر فٌما تحته خط فً األمثلة التالٌة بٌن ضرب
   َنزززززززززززبُ  الفززززززززززززً مزززززززززززا  ُفزززززززززززِ  و زززززززززززى جب ززززززززززز     -ٔ

  
 .وَُْكزززززززززززِسٌ الفَزَزززززززززززً فزززززززززززٍ َزْ زززززززززززِطِ  َوْ زززززززززززَى َ زززززززززززبلِ    

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
     الجِنزززززززززززززززززززبَ   شا مزززززززززززززززززززب انهزززززززززززززززززززس  جبنجُززززززززززززززززززز   -ٕ

  
 .ثبقُِزززززززززززززززز  لزززززززززززززززز  َززززززززززززززززأَمِا النززززززززززززززززبُغ أْ  ََنهززززززززززززززززس   

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
زززززززززززززززززززززُذ َ َىاقِزززززززززززززززززززززت الزززززززززززززززززززززُسنَُب   -ٖ َْ  نزززززززززززززززززززززٍ ضأ

  
 .فَزَطكززززززززززززززززُذ مززززززززززززززززب أ ززززززززززززززززىي لمززززززززززززززززب أَذفززززززززززززززززً 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
    َ لزززززززززززً قَزززززززززززْسِض أْ زززززززززززِ  الَعزززززززززززْع  رزززززززززززأرٍ الَعزززززززززززعائِ ُ   -ٗ

  
 .َورزززززززززززززززأرٍ  لَزززززززززززززززً قَزززززززززززززززْسِض الِكزززززززززززززززطاِ  الَمكزززززززززززززززبض ُ  

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   تدابًاب خبرׄ  
 و نزززززززززززززززززززٍ لحلزززززززززززززززززززى  رعزطَنزززززززززززززززززززٍ مززززززززززززززززززززطاضح  -٘

  
زِ    .و نززززززززززززززززززٍ لزززززززززززززززززززطا   لمززززززززززززززززززب لززززززززززززززززززْ  أ ززززززززززززززززززى 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
 .{ .. }لَزُْجلَُى   فٍِ أَْمَىالُِكْ  َوأَنفُِؽُك ْ  قب    رعبلً:  -ٙ

 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
ُعى َ  }:قب  رعبلًو -7 ـِ  (. قَْس أَْفلََ  اْلُمْ ِمنُىَ  ال ِصََا ُ ْ  فٍِ َلَ رِِهْ  َذب

 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
ززززززززززززززززززز ُ   -8  ولَْؽزززززززززززززززززززَذ ثُمْؽززززززززززززززززززززَْج   أَذزززززززززززززززززززبً ال رَلُم 

  
ٌ  الطجززززززززززززززززززبِ  الُمَهززززززززززززززززززص ةُ   ززززززززززززززززززَعش  أَ ـَ  . لززززززززززززززززززً 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
   َوالَىفَزززززززززززززبُ  ِمزززززززززززززَا الزززززززززززززَىَضيَشَ زززززززززززززَت الزَكزززززززززززززط    -9

  
َمب  ال مزززززززززززززززززززززززززززززَا األـزززززززززززززززززززززززززززززعبض   .ورَمزززززززززززززززززززززززززززززط 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
ززززززززززززز  أُثزززززززززززززسٌ لَِمزززززززززززززب أال ُ   -ٓٔ ُْ  األؼزززززززززززززً ِمزززززززززززززاَ   ل

  
 .و نزززززززززززٍ ألذفزززززززززززٍ منززززززززززز  أوزززززززززززعب  مزززززززززززب أثزززززززززززسٌ  

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
  ززززززززززززززززززززززنبكفخ   والظلمززززززززززززززززززززززب ُ  العززززززززززززززززززززززُاَ  وأض    -ٔٔ

  
 حزززززززززززززززَع ُ  ـزززززززززززززززف نٍ  شْ  ـزززززززززززززززف هب قزززززززززززززززس نب ُ وضقززززززززززززززز 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
ززززززززززززززززِطِ  ْ   -ٕٔ ُْ  وفََفززززززززززززززززْذ ِذُبنززززززززززززززززبُد الضقززززززززززززززززبد وَغ

  
 .حززززززززززززززززززززززً ارَهْمنَزززززززززززززززززززززب ضْ ََزززززززززززززززززززززخ األْثمزززززززززززززززززززززبض 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  

https://dardery.site/archives/9231
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 ".ف   الجب   أ   أ  َهطة من  أثىا قب  اثا المقف  : " -ٖٔ 

 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   بًابتدا خبرׄ  
 "فبالرئبز االرئبز والزضجذ الزضجذ" -ٗٔ

 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
 "ف ن  لُػ كبلمملى  رعزق  مزً ـئذ" -٘ٔ

 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
    الزززززززززززززززززززززززززصٌ الىحفزززززززززززززززززززززززززخُ فزززززززززززززززززززززززززٍ زاض   -ٙٔ

  
حمززززززززززززززززززززززخُ فززززززززززززززززززززززٍ لحززززززززززززززززززززززِس ِ    .ر نؽزززززززززززززززززززززز  الط 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
ززززززززززززززززززززززز َ  أضي  -7ٔ َْ ُْاِ  أََذَى  كلُهمززززززززززززززززززززززززب الجززززززززززززززززززززززززبقَُِ

  
نزززززززززززززززززسِ  مزززززززززززززززززا أْوَضي لألَْحزززززززززززززززززَعا ِ  ََُكىنزززززززززززززززززب    .الع 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
 لقبئِنززززززززززززززنه ْ  قَْجزززززززززززززز َ  األثطززززززززززززززب ُ  لزززززززززززززز  رُقززززززززززززززبزُ   -8ٔ

  
ُِْفزززززززززززز  نَقززززززززززززنْ ِ  َمززززززززززززناْ  ألن ُهزززززززززززز ُ    .َ ُمززززززززززززىا قززززززززززززس َج

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
 َوْحَفزززززززززززززززخ   زاض فزززززززززززززززٍ أُْفزززززززززززززززطْزدَ  و   وأنزززززززززززززززذَ   -9ٔ

  
 .الفَزززززززززززْطزِ  وْحفزززززززززززخ فزززززززززززٍ األْنزززززززززززػِ  ثزززززززززززساض فززززززززززز نٍ 

 
 إنكاري خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  
 فَمزززززززززززززْا ـززززززززززززززب  رَْقززززززززززززززِىَِمٍ فزززززززززززززز ِنٍِّ مقَززززززززززززززى      -ٕٓ

  
ط   .وَمزززززززززززززززْا ـزززززززززززززززب  رَْعزززززززززززززززىَجٍ فززززززززززززززز ِنٍِّ ُمَعزززززززززززززززى 

 
 نكاريإ خبرׄ   طلبً خبرׄ   ابتدابً خبرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9233اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 ومعناه تخصٌص شًء بشًء أي جعل شًء ما خاصا بشًء أخر دون غٌره.

 ح إال المجتهد( فقد قصرنا النجاح على المجتهد دون غٌرهمثال: قولنا )ما ٌنج

 قولنا: )ال إله إال هللا( فقد خصصنا األلوهٌة هلل وحده دون سواه       

 وإلٌك أدوات القصر فً الجدول التالً:

 التوضٌح المثال أداة القصر م

 ما محمد إال رسوال النفً واالستثناء  -ٔ

 ال أحب سوى المإمن

 لم( -لٌس-لن-ال-)ماأدوات النفً 

 سوى(-غٌر-أدوات اإلستثناء )إال

 إنما إلهكم هللا إنما -ٕ

 إنما المإمنون أخوة

تتكون إنما من )إن الناسخة+ما الكافة( تكف 

 مإخرا   المقصورعلٌه إن عن عملها.وٌكون

 .وجوبا

 تقدٌم ماحقه  -ٖ

 التاخٌر

 *تقدٌم الجار والمجرور على الفعل 

 -:أو الفاعل أو المفعول

 إلى هللا اشكو -

 ٌتحقق بالمذاكرة النجاح-

 استقبلت بسعادة الخبر  -

 * تقدٌم المفعول على الفاعل

 أكلت التفاحة هند -

 * تقدٌم الخبر على المبتدأ المعرفة

 على هللا رزقنا  –هلل األمر -

األدٌب إذا غٌر من ترتٌب وبناء الجملة اسمٌة 

ع إلى أو فعلٌة ولم ٌكن مضطرا  لذلك إنما ٌرج

علة بالغٌة وهً اإلهتمام بالمتقدم أو إفادة 

 القصر.

 تعرٌف طرفً   -ٗ

 الجملة األسمٌة 

 نحن الصفوة 

 تلك قدرتً 

 المبتدأ معرفة )ضمٌر/ الخبر معرف بؤل 

المبتدأ معرفة)اسم اشارة(/ الخبر معرف 

 باإلضافة 

 العطف بال   -٘

 بل

 لكن

 أحب الحق ال الظلم

 مجدما ٌفلح المهمل بل ال

 ال أدرس الهندسة لكن الطب

 ال العاطفة/ تثبت الحكم لما قبلها وتنفٌه عما 

 بعدها

بل ولكن العاطفتان/ تنفٌان الحكم عما قبلهما 

 وتثبتانه لما بعدهما .

 

 الغرض من القصر التخصٌص والتوكٌد   .

 مالحظات مهمة  

  نفً أو بنهً تسبق أن البد(  لكن☻ ) 

  منفٌة أو مثبتة هاقبل الجملة تؤتً( بل☻ )

 .مثبتة تكون أن البد قبلها الجملة(   ال☻)

 ( https://dardery.site/archives/9235اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 ددرًتاخ على أسلىب القصر 

 

 األو الزسضَت 

 

 :  من بٌن البدابل المتاحة وسٌلة القصر  فٌما تحته خط فًٌ األمثلة التالٌة عٌن 

ززززززززززززززززززززززززززززززززززذ    -ٔ ُْ نُب َكجَ   ِنّمززززززززززززززززززززززززززززززززززب الززززززززززززززززززززززززززززززززززس 

  
 .العنكجززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززىد نؽززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززجز ُ  

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 ثِنززززززززززززززبِظِط ِ  الززززززززززززززُسنُب أَذززززززززززززززٍ اِنزِفززززززززززززززب ُ  َومززززززززززززززب  -ٕ

  
 .َوالظُلَزززززززززززززززززز ُ  األَنززززززززززززززززززىاضُ  ِ نززززززززززززززززززَس ُ  ؼزززززززززززززززززززََىداِ   ِشا 

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 فزززززززززن اُز  جىانِِحزززززززززن  فزززززززززٍ أَْجزززززززززنقًَ ، َوَلَززززززززززب ُ  َزززززززززب  -ٖ

  
   ُمزززززززززززززززززززززززززززززززْطرََهاُ  ثززززززززززززززززززززززززززززززبألْي  ِ  وُ ززززززززززززززززززززززززززززززى 

 
ٗ-   َْ            َو ن َمزززززززززززززززززززززززززززززب اْلَمزززززززززززززززززززززززززززززْطُ  ثأَْلزززززززززززززززززززززززززززززَغَط

  
زززززززززززززززززِ    ُكززززززززززززززززز     َْ  .امزززززززززززززززززط  َضْ زززززززززززززززززا  ثَمزززززززززززززززززب لََس

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
نُىثَب َكَؽزززززززززززززززتَ  ال زززززززززززززززِصٌ اْلَعْجزززززززززززززززسُ  أَنَزززززززززززززززب  -٘  الزززززززززززززززص 

  
 .ر  األمزززززززززززززززززززززززززززززبنً أ  َزىثزززززززززززززززززززززززززززززبولزززززززززززززززززززززززززززززسّ  

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 َوَمززززززززززززززززب الززززززززززززززززس  ُط  اِل ِمززززززززززززززززْا ُضَواِح قمززززززززززززززززبئسٌ  -ٙ

  
زززززززززززززْعًطا أَْلزززززززززززززجََ  الزززززززززززززس ُط ُمْنِفزززززززززززززَسا    ـِ  . َشا قُلزززززززززززززُذ 

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
ززززززززززززززنَجاُ   ززززززززززززززبَز ُ  غطَجززززززززززززززبً  رززززززززززززززصُكطو َ  َ زززززززززززززز ْ  -7  ـَ

  
 .الَىَؼززززززززززززززاُ  أْجفبنَزززززززززززززز  جفَززززززززززززززب و ِشْكززززززززززززززِطُك ْ  ِمززززززززززززززاْ  

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
ززززززززززززززززقُِ ُ  اْلَعْجززززززززززززززززسُ  أَنَززززززززززززززززب -8  اْلَرطَبََززززززززززززززززب ِمززززززززززززززززاْ  الؽ 

  
 .الط جُِجَززززززززززززززززززززززب أَْلزززززززززززززززززززززززَِمػُ  أَْقجَْلززززززززززززززززززززززذُ  َوقَززززززززززززززززززززززسْ  

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
نُب فَنَززززززززززززززززززززززززززززززززززب     -9  ، ن مززززززززززززززززززززززززززززززززززب الززززززززززززززززززززززززززززززززززس 

  
 .ُػ للززززززززززززززززززززززززززززززززززسنُب صجززززززززززززززززززززززززززززززززززىد.لزززززززززززززززززززززززززززززززززز 

 
 إنما استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 َ نززززززززززززززز ُ  ُذجِّزززززززززززززززطدَ  ال زززززززززززززززصٌ الَعجزززززززززززززززسُ  أَنزززززززززززززززب  -ٓٔ

  
 الَؽزززززززززززززززززززززمب ب فَزززززززززززززززززززززَس ِ   زززززززززززززززززززززبََنزَنٍ َوقَزززززززززززززززززززززس 

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروٌم تقدالׄ     النفً واالستثناء ׄ  
    ال َُزززززززززززززززززِسضُ  المَجزززززززززززززززززَس  ال  َؼزززززززززززززززززُِّس  فَِطزززززززززززززززززا     -ٔٔ

  
 لِمزززززززززززززززب ََفزززززززززززززززُ   لزززززززززززززززً الؽزززززززززززززززبزاد فَع زززززززززززززززبُ . 

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
ِِ  وضا َ     الجنزززززززززززززززززززى َ   -ٕٔ  قمبئزززززززززززززززززززنسٌ نمززززززززززززززززززز

  
 لنننننننننننززززززززززنىاةُ  الجنززززززززززى ِ  أولززززززززززُػ فززززززززززٍ ثعززززززززززهِ  

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
          زززززززززززززِصٌ َزززززززززززززُس األويزززززززززززززبِ  رجزززززززززززززعٌ أ لَهزززززززززززززب  -ٖٔ

  
 َمزززززززززززززززا َقززززززززززززززززطْ  فزززززززززززززززٍ حقّهزززززززززززززززب ـزززززززززززززززّطا..َََط  

 
 إنمااستعمال ׄ         نفٌطرالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
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رِزززززززززززززز ِ  يُززززززززززززززى ُ  ال ِشكززززززززززززززُط ُ  الفَزززززززززززززززً ُ مززززززززززززززطُ  -ٗٔ  ُمس 

 
 الززززززززززززززززززززسانٍ َىُمزززززززززززززززززززز ُ  ال ُذعَزززززززززززززززززززز  َوَمىرُزززززززززززززززززززز ُ  

 
 إنما  استعمال ׄ                    العطف بال ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 ؼززززززززززززُنهه مززززززززززززا لززززززززززززمُ  الُززززززززززززأغ جُزززززززززززز   -٘ٔ

  
 مطَززززززززززززززززززززززنُس الجززززززززززززززززززززززنأِغ ججززززززززززززززززززززززنبض   نُززززززززززززززززززززززس 

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 وْلزجزلزززززززززززززززززز  أثُززززززززززززززززززبَد فرززززززززززززززززززِطَ  لززززززززززززززززززبمزبً       -ٙٔ

  
 فبلفزززززززززززززززعُط فزززززززززززززززٍ  مزززززززززززززززِط القنبثزززززززززززززززِ  صطصزززززززززززززززطح 

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 َوزََعززززززززززززززززخ  ال   ْ لُززززززززززززززززى َ واأل المززززززززززززززززب ُ  وَمززززززززززززززززب  -7ٔ

  
 الَىزائِززززززززززززززززززززز ُ  رُزززززززززززززززززززززَطز   أ ْ  ََْىمزززززززززززززززززززززبً  َوالثُزززززززززززززززززززززس   

 
 .. إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 َو ِن مزززززززززززززب الزززززززززززززِصمبض الحزززززززززززززبمٍ الصائِزززززززززززززسُ  أَنزززززززززززززب  -8ٔ

  
 ِمضلزززززززززززززززٍ أَو أَنزززززززززززززززب أَحؽزززززززززززززززبثِِه  َ زززززززززززززززا َُزززززززززززززززسافِ ُ  

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     اءالنفً واالستثن ׄ  
 لَقَزززززززززززس لَِعجزززززززززززُذ َوَجزززززززززززس  الَمزززززززززززىُد فزززززززززززٍ يَلَجزززززززززززٍ     -9ٔ

  
زززززززززززغ ً َ زززززززززززِا اللَِعزززززززززززتِ   ـُ  َو ِ   فزززززززززززٍ الَمزززززززززززىِد لزززززززززززٍ 

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  
 صمزززززززززززززبَض الفزززززززززززززىِظ َبنعزززززززززززززخً فلزززززززززززززَُػ َجنزززززززززززززً   -ٕٓ

  
 مزززززززززززززززْا جنزززززززززززززززِخ العلزززززززززززززززِ   ال  لزززززززززززززززبزُ  الهمززززززززززززززز ِ  

 
 إنما  استعمال ׄ         نطرفٌالتعرٌف ׄ    التاخٌروتقدٌم الׄ     النفً واالستثناء ׄ  

  

 ( tps://dardery.site/archives/9237htاوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 ةالغٌح  اخذتاراخ 

 (ٔ)اختبار 

 ـزززززززززززززب    لزززززززززززززٍ الجَحزززززززززززززط اوزززززززززززززطَطاَة َذزززززززززززززنَىايطٌ                        

 صزززززززززززبو   لزززززززززززً َلزززززززززززرط أَلززززززززززز   ولُننننزززززززززززنَذ لننننزززززززززززنٍ                     

 َنزبثُهززززززززززززززززب َمززززززززززززززززىط َكَمننننننننززززززززززززززززنىط َمَكبض ننززززززززززززززززنٍ                         

 

 ُجُجُننننننززززززززززززززززززززنٍ ثطََننننززززززززززززززززززززنبح  الَهىجنننززززززززززززززززززززنب ِ ف 

رننززززززززززززززنطح الممننننززززززززززززززنب ِ   قلجَننززززززززززززززنب َكَهننززززززززززززززنصٌ الَم 

نننننززززززززززززززنق  فززززززززززززززٍ أ َىننننننبئززززززززززززززنٍ  وََفُز َهنززززززززززززززنب كبلؽ 

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   - ٔ

 الغضب والكرهٌة  ׄ    مل والتفاإل األ ׄ    الحزن والٌؤس  ׄ    الحنٌن والشوق  ׄ  

رنننطح الممنننننب ِ نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ  " فٍ الجُذ الضبنٍ: قلجَنننب َكَهنننصٌ الَم 

 تشبٌه مجمل   ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ    ة استعارة مكنٌ ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 " ثُنهمبفُجُجُنننننننٍ  -ـب   فٍ الجُذ األو  "  -ٖ

 مقابلة   ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 :ما ممبزض المىؼُقً الرفُخ فٍ األثُبد -ٗ

 .قوة العاطفة وروعة الخٌال ׄ          .الوزن والقافٌة ׄ  

 .افٌة الهمزة المكسورةق ׄ          .الجناس الناقص ׄ  

 :اإلَجبظ فٍ الجُذ األو  ثحص  -٘

 .المفعول ׄ      الفاعل ׄ     .الخبر ׄ      .المبتدأ ׄ  

https://dardery.site/archives/9237
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 :فٍ الجُذ األو  أؼلىة قمط وؼُلز  -ٙ

 .الفاعل على والمجرور الجار تقدٌم ׄ       .به المفعول على والمجرور الجار تقدٌم ׄ  

 .صاحبها على الحال تقدٌم ׄ         .المبتدأ على الخبر تقدٌم ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9244طاثً    اوغً  لً ال والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 (ٕ)اختبار 

 قب  الفب ط:

 قززززززززززززززززززززززززب  الؽزززززززززززززززززززززززز   : َئؽززززززززززززززززززززززززذ مززززززززززززززززززززززززا              

 وؼززززززززززززززززززززززئمذ مززززززززززززززززززززززا مؽعننززززززززززززززززززززززنبٌ فززززززززززززززززززززززٍ           

  ؼزززززززززززززززززززززِ  لزززززززززززززززززززززً ثُنزززززززززززززززززززززنه الىجزززززززززززززززززززززى             

  حبـننززززززززززززززززززززززززززززنب لززززززززززززززززززززززززززززطة الكنننننززززززززززززززززززززززززززززنى  أ           

  

 ظلززززززززززززززززززز  رففزززززززززززززززززززً فزززززززززززززززززززٍ الىجننننننزززززززززززززززززززنىز    

 رقطَجكنننززززززززززززززززززززززززززززن  ثُىززززززززززززززززززززززززززززبً وؼننزززززززززززززززززززززززززززززنىز

 قلىثهنننزززززززززززززززززززززززززن  ؼننزززززززززززززززززززززززززنىز الى نننزززززززززززززززززززززززززنىز  

 َطوننننننززززززززززززززززززززززززززنً ثزننززززززززززززززززززززززززززنفطقخ  رؽززززززززززززززززززززززززززنىز

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –ٔ

 .الحقد والكرهٌة  ׄ    األمل والتفاإل  ׄ    الضٌق والملل  ׄ    الحسرة والٌؤس  ׄ  

 :اإلَجبظ فٍ الجُذ الضبلش ثحص  -ٕ

 .المفعول ׄ      الفاعل ׄ     .الخبر ׄ      .المبتدأ ׄ  

 :ما م م  المىؼُقً الربضجُخ فٍ األثُبد -ٖ

 .قوة العاطفة ׄ    حسن التقسٌم بالبٌت الرابع ׄ     .الوزن والقافٌة ׄ    .فكارترابط األ ׄ  

 " فٍ الجُذ األو قب  الؽ   : َئؽذ نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٗ

  تشبٌه مجمل ׄ     استعارة تصرٌحٌة  ׄ     استعارة مكنٌة  ׄ    تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ الضبنٍ:  -٘

 مقابلة . ׄ      حسن تقسٌم  ׄ      طباق  ׄ    جناس  ׄ  

 :َغلت  لً األثُبد الؽبثقخ األؼلىة -ٙ

 بًواإلنشاالتنوع بٌن الخبري  ׄ    الخبري لفظا واإلنشابً معنى ׄ    .اإلنشابً ׄ     الخبري ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9245اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 

 (ٖ)اختبار 

 أِذززززززززززززززززززٍ ، َجززززززززززززززززززبَوَظ الظ ننززززززززززززززززززنبلُِمىَ  الَمززززززززززززززززززنَسي       

 وثَننننننزززززززززززززززززززززززززنخَ         أَنَْززززززززززززززززززززززززززُطُكُهْ  ََْغِمزززززززززززززززززززززززززجُىَ  الُعطُ 

ُنُنننزززززززززززززززززززنىِ           زززززززززززززززززززِط َلزززززززززززززززززززلُِِ  الؽ  ُْ ُُْؽزززززززززززززززززززىا ثَِغ  َولَ

ْز ُحَؽززززززززززززززززززززبَمَ  ِمززززززززززززززززززززْا ِغْمنننننننززززززززززززززززززززنِسِ              فََجززززززززززززززززززززطِّ

  

 فََحزززززززززززززززززز   الِجَهززززززززززززززززززبُز ، َوَحزززززززززززززززززز   الفِننننززززززززززززززززززنَسا   

ِح َوالؽنننننننزززززززززززززززززززززززززن ْ َزَزا      َمْجزززززززززززززززززززززززززَس األُثُزززززززززززززززززززززززززى 

 َسيَُِجُجُززززززززززززززززززىَ  َلنزززززززززززززززززززنْىرَبً لَنَزززززززززززززززززززب أَْو َلززززززززززززززززززز  

ُْننزززززززززززززززززززنَػ لَززززززززززززززززززز ُ، ثَْعزززززززززززززززززززُس ، أَْ  َُْغَمنزززززززززززززززززززنَسا    فَلَ

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   – ٔ

 الغضب والثورة ׄ    األمل والتفاإل  ׄ    الحزن والٌؤس  ׄ    األلم والضٌق  ׄ  

 مجس األثىح" فٍ الجُذ الضبنٍ:  ََْغِمجُىَ  الُعُطوثَنننننننخَ نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

  تشبٌه مجمل   ׄ     استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

https://dardery.site/archives/9244
https://dardery.site/archives/9245


  

 

 تايلوس في البالغة العربية

90 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ األو   -ٖ

 . الثانً والثالث ׄ       تصرٌع ׄ     ن تقسٌم حس ׄ     طباق  ׄ  

 " ثُنهمب غمس  - فٍ الجُذ الطاث  " حؽبم  -ٗ

 مراعاة نظٌر .  ׄ      حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 " ثُنهمب َغمس - فٍ الجُذ الطاث  " جطز -٘

 مراعاة نظٌر .  ׄ      حسن تقسٌم ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 الجُذ الضبنٍ : الغطن ما االؼزفهب  فٍ  -ٙ

 السخرٌة واالستهزاء .  ׄ     اللوم والتؤنٌب ׄ     النفً واالستبعاد  ׄ    التعجب  ׄ  

 :ما م م  المىؼُقً الربضجُخ فٍ األثُبد -7

 .قوة العاطفة ׄ    حسن التقسٌم فً البٌت األول ׄ     .الوزن والقافٌة ׄ    .ترابط األفكار ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9246اوغً  لً الطاثً     ثبدوالزأكس ما اإلجب) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 (ٗ)اختبار 

 ثفززززززززززززززززززطا  َبزنُززززززززززززززززززب فزُهززززززززززززززززززً وافرننننززززززززززززززززززنطي            

 ثفزززززززززززززززززززطا  فبِمزززززززززززززززززززب  مفزززززززززززززززززززطقخ الؽننننزززززززززززززززززززنب           

 لظلزززززززززززززززززز  أّش  ثبلطحُنننننننززززززززززززززززززن  فلززززززززززززززززززا رززززززززززززززززززطي           ا

 نجززززززززززززز  العززززززززززززز         -ثسضالزززززززززززززسجً -الهزززززززززززززسي ـزززززززززززززمػ

  

 فزززززززززززززً مىلزززززززززززززس الهزززززززززززززبزي الجفزززززززززززززُط المنزززززززززززززصض      

 ضوالكزززززززززززززززززى  َع زززززززززززززززززى ثبلؽزززززززززززززززززطاط األنزززززززززززززززززى    

 مززززززززززززززززا ظنننننننننننززززززززززززززززنبل  ثززززززززززززززززب  وال ُمزججززززززززززززززززط    

 والنززززززززززززززىض َؽززززززززززززززط  مززززززززززززززا ججززززززززززززززُا أظ ززززززززززززززط   

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   – ٔ

 الغضب والكرهٌة   ׄ    الفرح والتفاإل  ׄ    الحزن والٌؤس  ׄ    لحنٌن والشوق ا ׄ  

 " فٍ الجُذ الضبلش:الظل  أّش  ثبلطحُنننننننن  نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل   ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     ٌغ تشبٌه بل ׄ  

 " ثُنهمب افرطٌ - رُهٍفٍ الجُذ األو  "  -ٖ

 تصرٌع.ׄ      حسن تقسٌمׄ      طباقׄ      ترادف ׄ  

 " ثُنهمب المنصض - فٍ الجُذ األو  " افرطٌ -ٗ

 تصرٌع. ׄ      حسن تقسٌم ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 " فٍ الجُذ األو  الهبزي الجفُط المنصض اللى  الجُبنٍ فٍ " -٘

 .  كناٌةׄ     استعارة تصرٌحٌةׄ     استعارة مكنٌةׄ      تشبٌه بلٌغ ׄ  

 اإلينبة فٍ الجُذ األو  وؼُلز : -ٙ

 توضٌح بعد إبهامׄ    ذكر الخاص بعد العامׄ     تفصٌل بعد إجمالׄ      الترادف ׄ  

 فٍ الجُذ األو  أؼلىة  نفبئٍ نى  : – 7

 األول والثانًׄ      تمنًׄ       أمرׄ       نداء ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9247اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 (٘) اختبار

 كبلزززززززززززززززززززززصثُ  ثجنجزززززززززززززززززززززٍ القلزززززززززززززززززززززتُ  ضْفزززززززززززززززززززززَط َ 

 لجزززززززززززززززززززطَ ا والمبوزززززززززززززززززززٍ الزززززززززززززززززززسم ُ  فُجُزززززززززززززززززززت

  

 ارّئززززززززززززززززززس قلززززززززززززززززززتُ  َززززززززززززززززززب: أ زززززززززززززززززززِ وأنززززززززززززززززززب 

 ُ ززززززززسنب  لِزززززززز َ !  نعززززززززس لزززززززز  أنّززززززززب لُززززززززذ ُ ززززززززسنب  لِزززززززز َ 

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   – ٔ

 الغضب والكرهٌة ׄ     األلم والندم  ׄ    الحزن والٌؤس  ׄ    الحنٌن والشوق  ׄ  

 " فٍ الجُذ الضبنٍ:فُجُت السم  نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل   ׄ     استعارة تصرٌحٌة ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ الضبنٍ:  -ٖ

 . مراعاة نظٌر ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     ق طبا ׄ      مقابلة ׄ  

 رعجُط َس   لً: "ل   سنب: " قى  الفب ط فٍ الجُذ الضبنٍ – ٗ

 الندم.ׄ      التعجبׄ       االندهاشׄ      الحٌرة ׄ  

 :ما ممبزض المىؼُقً الرفُخ فٍ األثُبد -٘

 .قوة العاطفة واأللفاظ الموحٌة ׄ         .الوزن والقافٌة ׄ  

 .قافٌة الهمزة المكسورة ׄ         .الجناس الناقص ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9248اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 

 (ٙ) اختبار

 ؼأوززززززززززززززززح  َززززززززززززززززب ؼززززززززززززززززمب  فزززززززززززززززز  رغُمززززززززززززززززٍ                

 نزززززززززززززززززززززنب بفززززززززززززززززززززز ازٌ جنززززززززززززززززززززز  حفلزززززززززززززززززززززذ ضثننن

 منىزززززززززززززززززززززززززززطح األظا زززززززززززززززززززززززززززط ؼننننزززززززززززززززززززززززززززنبحطاد

 

 ؼززززززززززززززززززززززززززززأ عأ ثبلمزب ززززززززززززززززززززززززززززت والهمززززززززززززززززززززززززززززى  

 ثمرزلزززززززززززززززززززززززززززِ المفزززززززززززززززززززززززززززب س والطؼزززززززززززززززززززززززززززى 

 معطزززززززززززززززززززززززززززطح الجنننزززززززززززززززززززززززززززنساو  والنؽزززززززززززززززززززززززززززُ 

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   – ٔ

 لكرهٌة  .الغضب وا ׄ    األمل والتفاإل  ׄ     الثورة والتحدي ׄ     والسعادةالفرح  ׄ  

 " فٍ الجُذ األو : ؼأ عأ ثبلمزب ت والهمى نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل  . ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ     استعارة مكنٌة  ׄ    تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 .رنكُط كلمخ" جنخ" فٍ الجُذ الضبنٍ َفُس – ٖ

 التهوٌلׄ       التعظٌمׄ      التقلٌلׄ     العموم والشمول ׄ  

 :  المىؼُقً الربضجُخ فٍ األثُبدما م م -ٗ

 .قوة العاطفة ׄ    حسن التقسٌم فً البٌت الثانً ׄ         .الوزن والقافٌة ׄ    .ترابط األفكار ׄ  

 :الضبنٍنى  الرُب  فٍ قىل  : " ف ازٌ جن  " فٍ الجُذ  -٘

 تشبٌه تمثٌلًׄ     تشبٌه مجمل ׄ     استعارة مكنٌةׄ      تشبٌه بلٌغ ׄ  

 .هٍ فٍ الجُذ األو الغطن ما الن – ٙ

 العتابׄ       النصحׄ      التمنًׄ      االستهزاء ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9254اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

https://dardery.site/archives/9248
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 (1) اختبار

ََزززززززززززززززززززززززٍ أَْ ِطنززززززززززززززززززززززٍ ٌ   أَْيلِزززززززززززززززززززززز ْ  ُحطِّ  ََززززززززززززززززززززززَس

زززززززززززززززززززززِس َ  ِمزززززززززززززززززززززاْ    ِ   ُْ  ِمْعَمزززززززززززززززززززززمٍ أَْزَمزززززززززززززززززززززً قَ

     رَُمززززززززززززززززْنَهب لَزززززززززززززززز ْ  ثُِعُهززززززززززززززززىز   اْحزِفَززززززززززززززززبظٍ َمززززززززززززززززب 

ُِ  ُزُمنننننننى ٍ َجف ننننننننننننننذْ  أَنَننننننب َ ب  َ ْنَهب فَبْ نننننن

زززززززززززززززذُ   ِن نزززززززززززززززٍ  ُْ ُْذُ  َمزززززززززززززززب أَْ طَ ٍ   اْؼززززززززززززززززَْجقَ ززززززززززززززز  ـَ

ٍ   أَْثقَززززززززززززززززززً َوَمززززززززززززززززززب أُْثقُِزززززززززززززززززز ِ  لِزززززززززززززززززز َ   َ لَزززززززززززززززززز

ْنُب الألَْؼزززززززززززززززززززززززززززطُ  َو اِلَ َ و  ٌ   َوالزززززززززززززززززززززززززززس   لَزززززززززززززززززززززززززززَس

ٍ   رُْجنننننَص ْ  لَنننننن ْ  قَنننننننننْجلننننننننَ َ   ِنّهننننننَب  لِنننننننننَحننن

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –ٔ

 لغضب والكرهٌة  ا ׄ    األمل والتفاإل  ׄ     األلم والحسرة ׄ    الفرح والبهجة  ׄ  

 " فٍ الجُذ األو :أ طنٍ  حننطَزٍ نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل  . ׄ     استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ    تشبٌه بلٌغ  ׄ  

"  فٍ الجُذ الطاث  رُْجنننننَص ْ  لَنننننن ْ  قَنننننننننْجلننننننننَ َ  خ قىل  : "  ِنّهننننننَب  ق -ٖ  ٍ   ثمب قجل : لِنننننننننَحننن

 . تعلٌل ׄ      نتٌجة ׄ      تفصٌل ׄ       توضٌح ׄ  

" فٍ الجُذ األو  َفُس – ٗ ٍّ  .رنكُط كلمخ" ـ

 التهوٌلׄ       التعظٌمׄ      التقلٌلׄ      العموم والشمول ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ الضبنٍ  -٘

 مقابلة . ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ      مراعاة نظٌر ׄ  

 " ثُنهمبل  رمنهب  -احزفبظٍ فٍ الجُذ الضبلش "  -ٙ

 مقابلة . ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ      جناس  ׄ  

 :اإلَجبظ فٍ الجُذ األو  ثحص  -7

 .المفعول ׄ     الفاعل ׄ     .الخبر ׄ       .المبتدأ ׄ  

 :فٍ الجُذ الطاث  أؼلىة قمط وؼُلز  -8

 .المفعول به تقدٌم ׄ         المفعول على والمجرور الجار تقدٌم ׄ  

 .الظرف تقدٌم ׄ          .المبتد على الخبر تقدٌم ׄ  

 " مب الغطن  الج غٍ ل ؼزفهب    األؼطو  الَ  " فٍ قىل  فٍ الجُذ الضبلش : -9

  التوبٌخׄ                   النفً  ׄ                  التمنًׄ                     عتاباللوم والׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9255اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 (8)اختبار 

   ذبلس ؼعُس فٍ قمُسر "ضؼبلخ  لً المزنجٍ"َقى  الطائ

 َزززززززززززززززب ؼزززززززززززززززُسٌ حطززززززززززززززز  المعمزززززززززززززززبض والعزززززززززززززززىز 

  ش كُززززززززززززززِ َفززززززززززززززسو المغنززززززززززززززٍ و ززززززززززززززى مرزنزززززززززززززز 

 مهجززززززززززززززززززززىضح نعلززززززززززززززززززززذ فبلُززززززززززززززززززززأغ َأكلهززززززززززززززززززززب

 كأنهزززززززززززززززززب أنزززززززززززززززززذ فزززززززززززززززززٍ األَزززززززززززززززززب  مغززززززززززززززززززطة

  

 واللحزززززززززززززززززززا لزززززززززززززززززززبض نىاحزززززززززززززززززززب واألنبـزززززززززززززززززززُس 

 واألغنُززززززززززززززززززززززززززبد ألززززززززززززززززززززززززززبثزهب الزجب ُززززززززززززززززززززززززززس

 لزززززززززز  َززززززززززأد منززززززززززص جززززززززززب د فززززززززززٍ المززززززززززسي  ُززززززززززس

 والجُززززززززززززززززززس لززززززززززززززززززسَق  الرُزززززززززززززززززز  واألـززززززززززززززززززعبض

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –ٔ

   الحب والتعظٌم ׄ    األمل والتفاإل  ׄ    الحزن والٌؤس  ׄ    الفرح والبهجة  ׄ  

 " فٍ الجُذ الضبلش: فبلُأغ َأكلهبنى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل  . ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

https://dardery.site/archives/9255


  

 

 تايلوس في البالغة العربية

93 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 :اإلَجبظ فٍ الجُذ الضبلش ثحص  -ٖ

 .المفعول ׄ     الفاعل ׄ     .الخبر ׄ      .المبتدأ ׄ  

 .رنكُط كلمخ"  ُس" فٍ الجُذ الضبلش َفُس – ٗ

 التهوٌلׄ       التعظٌمׄ      التقلٌلׄ     العموم والشمول ׄ  

 مب" ثُنه العىز -المعمبض فٍ الجُذ األو  "  -٘

 مراعاة نظٌر   ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 " ثُنهمب األنبـُس -نىاحب فٍ الجُذ األو  "  -ٙ

 مراعاة نظٌر   ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 " مب غطو  الج غٍ ل ؼزفهب     ش كُِ َفسو المغنٍ و ى مرزن "  -7

  التقرٌرׄ                       النفًׄ      االستنكار  ׄ       االستضعافׄ  

 :فٍ الجُذ الضبلش أؼلىة قمط وؼُلز  -8

 .الفاعل على الظرف تقدٌم ׄ       .به المفعول على والمجرور الجار تقدٌم ׄ  

 .صاحبها على الحال تقدٌم ׄ         .المبتدأ على الخبر تقدٌم ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9256اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 (9) اختبار

 لكطمٍ جس الكطَ  ا "للفب طؼنعىز ما قمُسح "

 فلؽزززززززززززززززززززززطُُا الحجُجزززززززززززززززززززززخُ كُزززززززززززززززززززززِ أحُزززززززززززززززززززززب 

 رنزززززززززززززززززززززززززززززبزَنٍ الجزززززززززززززززززززززززززززززساوُ  ـزززززززززززززززززززززززززززززبضزاد   

 رنزززززززززززززززززززززززززززززبزَنٍ الّفزززززززززززززززززززززززززززززىايُئ ثبكُزززززززززززززززززززززززززززززبد   

 وَؽززززززززززززززززززززززززززززززألُنٍ الّطفززززززززززززززززززززززززززززززبُ  أال لقززززززززززززززززززززززززززززززب    

  

  

 ثعُززززززززززززززززززززساً  ززززززززززززززززززززا ؼززززززززززززززززززززهىلِ  والهىززززززززززززززززززززبةِ 

 رؽززززززززززززززززززززززززززززُُط غطَجززززززززززززززززززززززززززززخً زو  اغزززززززززززززززززززززززززززززطاةِ 

 وفززززززززززززززٍ ؼززززززززززززززمِ  الّعمززززززززززززززبِ  لززززززززززززززسي انزحززززززززززززززبةِ 

 و ززززززززززززززززز  مزززززززززززززززززا  زززززززززززززززززىزح  ثعزززززززززززززززززس الغُزززززززززززززززززبةِ 

 

 :الزبلُخ جسائ ال ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   – ٔ

   الغضب والكرهٌة ׄ    األمل والتفاإل  ׄ    الحزن والٌؤس  ׄ    الحنٌن والشوق  ׄ  

 " فٍ الجُذ الضبلش رنبزَنٍ الّفىايُئ ثبكُبد  نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 مجمل  . تشبٌه ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 :ما م م  المىؼُقً الربضجُخ فٍ األثُبد -ٖ

 .الثانً والثالث ׄ   حسن التقسٌم فً البٌت الثانً والثالث ׄ   .الوزن والقافٌة ׄ    .ترابط األفكار ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ األو :  -ٗ

 مقابلة .  ׄ     حسن تقسٌم  ׄ      طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 " ثُنهمب الغُبةِ  - ىزح  فٍ الجُذ الطاث  "  -٘

 مقابلة . ׄ     حسن تقسٌم  ׄ      طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 ..." مب الغطن  الج غٍ ل ؼزفهب   ثعُساً  ا ؼهىل ِ  كُِ أحُب"  -ٙ

  التقرٌرׄ                      النفً  ׄ                االستنكار  ׄ               التوبٌخׄ  

 :فٍ الجُذ الضبلش أؼلىة قمط وؼُلز  -7

 .الفاعل على والمجرور الجار تقدٌم ׄ      .به المفعول على والمجرور الجار تقدٌم ׄ  

 .صاحبها على الحال تقدٌم ׄ        .المبتدأ على الخبر تقدٌم ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9257اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

https://dardery.site/archives/9256
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 (ٓٔ) اختبار

 َقى  الطائ  ذبلس ؼعُس فٍ قمُسر " عَمخ"

 وأنززززززززززززززززززززززززب كعمززززززززززززززززززززززززفىض ثزززززززززززززززززززززززز  ويززززززززززززززززززززززززا

 فززززززززززززززززززززٍ الحززززززززززززززززززززع  أؼززززززززززززززززززززقً كبلحززززززززززززززززززززسائ  ال

  نزززززززززززززززززززززززززززززسٌ .. شا ظض زززززززززززززززززززززززززززززذ ال حُلزززززززززززززززززززززززززززززخ

 فززززززززززززززززززززُ   الىقززززززززززززززززززززى  وأثحززززززززززززززززززززطد ؼززززززززززززززززززززفنٍ 

  

 مبرززززززززززززززززززززذ ذطبَززززززززززززززززززززب  وأيفئززززززززززززززززززززذ صقزززززززززززززززززززززٍ 

 وجهززززززززززززززززززززٍ معززززززززززززززززززززٍ..ال ذُزززززززززززززززززززز  أغنُزززززززززززززززززززززٍ

 للمززززززززززززززززززززززززززززززىد أجنحززززززززززززززززززززززززززززززخ ثززززززززززززززززززززززززززززززأجنحزٍ

 ولزززززززززززززززززززز  الجقززززززززززززززززززززب   ذؽززززززززززززززززززززطد معطكزززززززززززززززززززززٍ

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –ٔ

 الغضب والكرهٌة   ׄ    األمل والتفاإل  ׄ    الحزن والٌؤس  ׄ    الفرح والبهجة  ׄ  

 " فٍ الجُذ األو : وأنب كعمفىض ث  ويانى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه تمثٌلً ׄ      تشبٌه مجمل  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 " ثُنهمب معطكزٍ -ذؽطد فٍ الجُذ الطاث  "  -ٖ

 مراعة نظٌر  ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 فٍ الجُذ الضبنٍ  أؼلىة قمط وؼُلز . – ٗ

 استخدام "إنما"  ׄ    النفً واالستثناء  ׄ   التقدٌم والتؤخٌر  ׄ    تعرٌف المبتدأ والخبر  ׄ  

 ..." مب الغطن  الج غٍ ل ؼزفهب   زٍول  الجقب   ذؽطد معطك"  -٘

 والٌؤس الحزن إظهارׄ            إظهار الحٌرةׄ             التعجبׄ                   التوبٌخׄ  

 :اإلَجبظ فٍ الجُذ الضبلش ثحص  -ٙ

 .األول والثالث ׄ     الفاعل ׄ     .الخبر ׄ     .جواب الشرط ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9258اوغً  لً الطاثً     بدوالزأكس ما اإلجبث) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 (ٔٔ) اختبار

 َكْفِكزززززززززززززِ زمىَ ززززززززززززززَ  وانؽززززززززززززززِحْت َززززززززززززززب  نزززززززززززززززطح

 ال رززززززززززززززنطُط ثؽمززززززززززززززنخَ صغِط ززززززززززززززب َىمززززززززززززززنبً، فقنززززززززززززززنسْ 

 قجِّزززززززززززززززززْ  ؼزززززززززززززززززُىَ  الغبلزززززززززززززززززجَُا.. لُمزززززززززززززززززفَحىا

 لبمزنزززززززززززززززززنبً  وْلزجزلنزززززززززززززززززن  أثُنزززززززززززززززززنبَد فرنزززززززززززززززززنِط َ 

 

 فعنُززززززززززززززززنىُ   جلنززززززززززززززززنخَ ألززززززززززززززززجَحْذ ُمؽزعَمنززززززززززززززززنَط  

 ؼقزززززززززززززنطَذ مزززززززززززززنا الِعقزززززززززززززِس الضمزززززززززززززنُِا الجى زززززززززززززنطح

ٌِ واضُط المعزززززززززززززززصضح  واذفِزززززززززززززززْه َجنَزززززززززززززززبَ  الِرزززززززززززززززْع

 طحنننننننننننننننننننننننبثِ  صنطصنننننننننمِط القننننفعنُط فنٍ  ننفبل

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 خ المؽُططح  لً الفب ط  مب العبيف – ٔ

 الغضب والسخرٌة ׄ    األمل والتفاإل  ׄ   الحزن والٌؤس  ׄ    الفرح والبهجة  ׄ  

 " فٍ الجُذ الطاث  ننبً وْلزجزلنن  أثُننبَد فرننِطَ  لبمزنى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل   ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ الطاث   -ٖ

 مقابلة . ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 " ثُنهمب ُمؽزعَمننَط  -  نزطحفٍ الجُذ األو  "  -ٗ

 تصرٌع.  ׄ      مقابلة ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ  

 أؼلىة قمط وؼُلز .  الطاث  فٍ الجُذ  – ٘

 استخدام "إنما" ׄ    النفً واالستثناء ׄ    التقدٌم والتؤخٌر ׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر  ׄ  

https://dardery.site/archives/9258
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 :ما م م  المىؼُقً الربضجُخ فٍ األثُبد -ٙ

 األول والثانً ׄ     ترابط األفكار ׄ    .الوزن والقافٌة ׄ      .التصرٌع ׄ  

 .." مب الغطن  الج غٍ لألمط  ِكِ زمىَ  َ َكفْ "  -7

 االلتماس ׄ               الحث والنصحׄ    االستنكار         التعجب و ׄ    والسخرٌة  التوبٌخׄ  

 ( ry.site/archives/9264https://dardeاوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 

 (ٕٔ)اختبار 

 حعنززززززززززٍ  ننننززززززززززنُس وجطحززززززززززٍ أنززززززززززذ َززززززززززب وينززززززززززٍ      

  نززززززززززززٍ أضي القززززززززززززسغ فنننززززززززززززنٍ  ُنُزززززززززززز  ؼززززززززززززبجسح      

    مززززززززززا العمززززززززززط جننززززززززززنط   ننززززززززززنبؾ فنززززززززززنٍ زمنززززززززززب       

 ال ظا  فززززززززززززٍ العمززززززززززززط يُززززززززززززِ القززززززززززززسغ َجمعنززززززززززززب      

  

 ال ـزززززززززززززٍ  ثعزززززززززززززس  مهمزززززززززززززب كننزززززززززززززنب  َفزززززززززززززفُنب 

 جكُننننزززززززززززززززززننبرجكزززززززززززززززززٍ  لُزززززززززززززززززننب وأنزززززززززززززززززذ اِ  ر

 جئنززززززززززززززززززب نساوَنننززززززززززززززززززن  َززززززززززززززززززأثً أ  َززززززززززززززززززساوَنب

 ال الحلززززززززززززززززز  مزززززززززززززززززبد وال األحزززززززززززززززززعا  رنؽزززززززززززززززززُنب

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –أ 

 الغضب والسخرٌة ׄ    األمل والتفاإل  ׄ    الحزن والحسرة  ׄ    الفرح والبهجة  ׄ  

 " فٍ الجُذ الطاث ال الحل  مبد نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل  . ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ األو   -ٖ

 مقابلة . ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 َساوَنب " ثُنهمب -فٍ الجُذ الضبلش " نساوَ   -ٗ

 تصرٌع.  ׄ     قابلة م ׄ     حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ  

 اإلينبة فٍ الجُذ األو  وؼُلز : -٘

 الجملة االعتراضٌةׄ     ذكر الخاص بعد العامׄ     تفصٌل بعد إجمالׄ     الترادف ׄ  

 .رنكُط كلمخ" جط " فٍ الجُذ الضبلش َفُس – ٙ

 التهوٌلׄ       التعظٌمׄ      التقلٌلׄ     العموم والشمول ׄ  

 .ثزقسَ  أؼلىة قمط فٍ الجُذ الضبنٍ  " فننننٍ  ُنُ  ؼبجسح  نٍ أضي القسغقىل  "  فٍ  – 7

  الجار والمجرورׄ      الخبرׄ      المفعولׄ      الفاعل ׄ  

 .نى  اإلنفب  فٍ الجُذ األو  – 8

  تمنًׄ      استفهامׄ       نداءׄ                أمر ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9265اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 (ٖٔ) اختبار

  شا منزززززززززززززززززززنب يمحنزززززززززززززززززززنذ  لزززززززززززززززززززً غننننأَننزززززززززززززززززززنخ        

 ولنزززززززززززززززززززن  أرجننزززززززززززززززززززنت و نننزززززززززززززززززززنىض الججنزززززززززززززززززززنب        

 ومززززززززززززززززززا ال َحنززززززززززززززززززنت لعننززززززززززززززززززنىز الججننززززززززززززززززززنب         

 فعجنزززززززززززززززززززنذ ثقزززززززززززززززززززنلجٍ زمنزززززززززززززززززززنب  الفجززززززززززززززززززززنبة       

  

 ضكجزززززززززززززززززذ المنننزززززززززززززززززننً ونؽنُزززززززززززززززززنذ الحنزززززززززززززززززنصض 

 وال كنننجزززززززززززززززززززززززنخ اللهننزززززززززززززززززززززززنت المؽننزعنننزززززززززززززززززززززززنط

 َعنزززززززززززززززنؿ أثنزززززززززززززززنس الس نزززززززززززززززنط ثزززززززززززززززُا الحفزززززززززززززززط

 ووجننزززززززززززززززززنذ ثقنزززززززززززززززززنلجٍ ضَنننزززززززززززززززززنب  أذنزززززززززززززززززنط

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

https://dardery.site/archives/9264
https://dardery.site/archives/9265
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 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –ٔ

 الغضب والسخرٌة ׄ    الثقة بالنفس اإلصرار و ׄ   الحزن والٌؤس  ׄ    الفرح والبهجة  ׄ  

 " فٍ الجُذ األو ضكجذ المنننننً نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل  . ׄ     استعارة تصرٌحٌة  ׄ   استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ  ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ الضبلش  -ٖ

 مقابلة . ׄ      حسن تقسٌم  ׄ    طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 وجذ " ثُنهمب -ضبلش "  جذ فٍ الجُذ ال -ٗ

 ترادف.  ׄ      مقابلة  ׄ    حسن تقسٌم  ׄ     طباق  ׄ  

   قخ قىل : ضكجذ المنً "فٍ الجُذ األو  " ثمب قجل : -٘

 تفصٌل.  ׄ     تعلٌل  ׄ      نتٌجة  ׄ     توضٌح  ׄ  

 :ما م م  المىؼُقً الرفُخ فٍ األثُبد -ٙ

 .الثانً والثالث ׄ       قسٌم فً البٌت الرابعحسن الت ׄ   .الوزن والقافٌة ׄ    .ترابط األفكار ׄ  

 فٍ الجُذ الطاث  أؼلىة قمط وؼُلز . – 7

 استخدام "إنما" ׄ     النفً واالستثناء ׄ   التقدٌم والتؤخٌر ׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر  ׄ  

 مبالغطن ما األؼلىة الرجطٌ فٍ الجُذ الطاث   -8

 التعجٌز ׄ                        التقرٌرׄ                الحث ׄ                           التوبٌخׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9266اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

 

 (ٗٔ)اختبار 

   أوزززززززززززززززحٍ الزنزززززززززززززززبئٍ ثزززززززززززززززسَ ً  زززززززززززززززا رزززززززززززززززسانُنب          

 ثنزززززززززززززززز  وثنزززززززززززززززب، فمزززززززززززززززب اثزلزززززززززززززززذ جىانحننزززززززززززززززننب            

 َكننننززززززززززززززززززنبز حززززززززززززززززززُا رنززززززززززززززززززبجُك  ومبئزززززززززززززززززززنطنب             

 

 ونززززززززززززززبة  زززززززززززززززا يُزززززززززززززززت لقُبنزززززززززززززززب رجننزززززززززززززززنبفُنب 

 ـنننززززززززززززززززززنىقبً  لززززززززززززززززززُك  وال جفززززززززززززززززززذ م قُنززززززززززززززززززننب

 َقىززززززززززززززٍ  لُنززززززززززززززب األؼززززززززززززززٍ لززززززززززززززىال رأؼززززززززززززززُنب

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 ً الفب ط  مب العبيفخ المؽُططح  ل –ٔ

 الغضب والسخرٌة ׄ    األمل والتفاإل  ׄ   الحزن والحسرة  ׄ    الفرح والبهجة  ׄ  

 " فٍ الجُذ الضبلشَقىٍ  لُنب األؼٍ نى  الرُب  فٍ قىل  : "  -ٕ

 تشبٌه مجمل  . ׄ    استعارة تصرٌحٌة  ׄ     استعارة مكنٌة  ׄ     ٌغ تشبٌه بل ׄ  

 .رعطَِ كلمخ" األؼً" فٍ الجُذ الضبلش َفُس – ٖ

 التهوٌلׄ       التعظٌمׄ        التقلٌلׄ     العموم والشمول ׄ  

 -:األثُبد فٍ ـُى ب األكضط األؼلىة  -ٗ

 للتعجب إنشابً ׄ    . للنصح إنشابً ׄ     . للتقرٌر خبري ׄ    . للوصف خبري ׄ  

 المحؽا الجسَعٍ فٍ الجُذ الضبنٍ  -٘

 مقابلة . ׄ     حسن تقسٌم  ׄ      طباق  ׄ     جناس  ׄ  

 رأؼُنب " ثُنهمب -فٍ الجُذ الضبلش " األؼً  -ٙ

 ترادف.  ׄ      مقابلة  ׄ     جناس  ׄ     مراعاة نظٌر ׄ  

 فٍ الجُذ األو  أؼلىة قمط وؼُلز . – 7

 استخدام "إنما" ׄ    النفً واالستثناء ׄ   التقدٌم والتؤخٌر ׄ    تعرٌف المبتدأ والخبر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9267اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

https://dardery.site/archives/9266
https://dardery.site/archives/9267
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 (٘ٔ)اختبار 

 

 ا كلمبد لُلً العبمطَخ"َقى  الطائ  ذبلس ؼعُس فٍ قمُسر "م

 ؼززززززززززززززززجكٍ  لزززززززززززززززً لُلزززززززززززززززً  ُىنززززززززززززززز  زائمزززززززززززززززب 

 أفزززززززززززززززز     لززززززززززززززززُ  قززززززززززززززززس ضمززززززززززززززززبنٍ ظ مزززززززززززززززز 

 وأزض  ثقبَزززززززززززززززززززززززززب وضزرزززززززززززززززززززززززززٍ و طوثززززززززززززززززززززززززززٍ 

 لزجعزززززززززززززز  مززززززززززززززا الجززززززززززززززط  العمُزززززززززززززز  ثززززززززززززززساذلٍ

  

 ولززززززززززززززا َقجزززززززززززززز  "الزىثززززززززززززززبز" منزززززززززززززز  ضصبئُززززززززززززززب 

 ؼزززززززززززززززُطمُ  َىمزززززززززززززززب مضلمزززززززززززززززب قزززززززززززززززس ضمزززززززززززززززبنٍ

 وال رززززززززززززززز   زززززززززززززززا وجززززززززززززززز  المزززززززززززززززطو ح نبئُزززززززززززززززب

   ززززززززززززززززززززبزح مززززززززززززززززززززُ زٌ وثززززززززززززززززززززس  لززززززززززززززززززززجبحُب

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ جبثخاإل حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   – ٔ

 الحزن والغضب ׄ    األمل والتفاإل  ׄ   التشاإم والٌؤس  ׄ     الفرح والبهجة  ׄ  

 األو لرُب  فٍ قىل  : " ؼزجكٍ  لً لُلً  ُىن  " فٍ الجُذ نى  ا -ٕ

 تشبٌه مجمل  .ׄ     استعارة تصرٌحٌة ׄ     استعارة مكنٌة ׄ     تشبٌه بلٌغ ׄ  

 "وال ر   ا وج  المطو ح نبئُب نى  األؼلىة فٍ قىل  :""  -ٖ

 . نداءׄ       استفهامׄ       نهًׄ       أمر ׄ  

 " ثُنهمب م ظ  - لُ فٍ الجُذ الضبلش "  -ٗ

 . مراعاة نظٌرׄ     مقابلة ׄ     جناس ׄ     طباق  ׄ  

 " الغطن ما األمط فٍ الجُذ الضبنٍ. -٘

 . سااللتماׄ      التحذٌرׄ      النصحׄ      الحث ׄ  

 فٍ الجُذ األو  أؼلىة قمط وؼُلز . – ٙ

 استخدام "إنما"ׄ    النفً واالستثناء ׄ    التقدٌم والتؤخٌر ׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر  ׄ  

 ( archives/9268https://dardery.site/اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   

  

 (ٙٔ)اختبار 

 َقى  الفب ط -ٔ

َبلٍ ََْ  ِمَا اللُ   ..أَْنفَْقَذ أَْغلًَ َمب لََس

َُْا القََمبئِسِ   ..َؼبِ ًطا ثَ

َعبَض فٍ َزِمَ  الط ُهىضْ  ـْ  رَْغِمُػ األَ

 ..فَزَُعت  أَْحُطفَُ  الظ ِمُئَخُ ِمْا ِزَمب َ 

 ٍ ُؼُطوضْ رَْفُسو ف -َضْغَ  الن ْع ِ  -َوأَْنَذ 

ْهِس الَحَُبحِ  ـَ  ..َمب ُشْقَذ ِمْا 

 ِؼَىي َمَطاَضاِد القُُفىضْ 

 ..فَبْضفُْ  ثُِطوِحَ  َب فَزًَ

 ..َواْرُطْ  َزفَبرَِطَ  الَملُِئَخَ ثِبلَحَطائِ ِ 

 صُ   أَْزِضْ  َمب رَجَقً  فَُِ  ِمْا ُ مط  قَِمُطْ 

فَبرِطِ ..ِ ْؿ َمَطحً   القََىافٍ َوالجُُحىضْ وَ ..َوالَمَفبِ طِ ..ُزوَ  الس 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –ٔ

 .  الحسرة والندمׄ     الفرح والسرورׄ    الغضب والكراهٌة ׄ     الحب والتعظٌم ׄ  

https://dardery.site/archives/9268
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 نى  الرُب  فٍ قىل  : " َواْرُطْ  َزفَبرَِطَ  الَملُِئَخَ ثِبلَحَطائِِ  "  -ٕ

 تشبٌه مجمل  .ׄ    استعارة تصرٌحٌة ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ      شبٌه بلٌغت ׄ  

 "رَْفُسو فٍ ُؼُطوضْ  -َضْغَ  الن ْع ِ  -َوأَْنَذ فٍ قىل  :""  -ٖ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إطناب ׄ  

 " ثُنهمب الجحىض - القىافٍفٍ الجُذ الضبلش "  -ٗ

 . مراعاة نظٌرׄ     مقابلة ׄ     جناس ׄ     طباق  ׄ  

 " الغطن ما األمط فٍ الؽطط األذُط. -٘

 . االلتماسׄ      التحذٌرׄ    الٌؤس والخوف‘ ׄ    واأللم إظهار الضٌق ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9274اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبدلكزطونٍ ) للزسضَت اإل  

 

 (1ٔ)اختبار 

 َقى  الفب ط ثفبضح الرىضٌ -ٕ

 َزززززززززززززززززب فلؽزززززززززززززززززطُُا الّززززززززززززززززززٍ كزززززززززززززززززْسنب لمزززززززززززززززززب  

 نحزززززززززززززُا َزززززززززززززب أذزززززززززززززُذ  لزززززززززززززً العهزززززززززززززِس الّزززززززززززززصٌ  

 َمززززززززززززززززززززززززززززز ُ ـزززززززززززززززززززززززززززززط   للمزززززززززززززززززززززززززززززىِد أ  نطع 

  ْ نننننننننننننننننبضكُ    ىان  جننننننننننننىَ  ولننننننننننُطوا الهننانف

 

ًً ننؽززززززززززززززً أؼززززززززززززززبنب   كبثَسْرزززززززززززززز ُ مززززززززززززززا أؼزززززززززززززز

 قزززززززززززززززس ضوزززززززززززززززْعنب  مزززززززززززززززا الَمهزززززززززززززززِس ك نزززززززززززززززب

 أنفؽزززززززززززززززززززبً ججّززززززززززززززززززززبضحً رزززززززززززززززززززأثً الَهىانززززززززززززززززززززب

 ْىا ججَززززززززززززنبنبنا رلقَننززززززززززززننززززززززززززنكُفمززززززززززززنب ـنِززززززززززززنْئزُ  فل

 

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 مب العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط   –ٔ

 .  األلم والحسرةׄ     الفرح والسرورׄ     الحزن والٌؤس ׄ      الحب والفداء والتضحٌة ׄ  

 الضبلشنفؽبً " فٍ الجُذ نى  الرُب  فٍ قىل  : " نطعَم ُ أ -ٕ

 تشبٌه مجمل  .ׄ     استعارة تصرٌحٌة ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ     تشبٌه بلٌغ ׄ  

 " قس ضوْعنب  ما الَمهِس ك نبفٍ قىل  :""  -ٖ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إٌجاز ׄ  

ٗ-  ًً  ننؽً " ثُنهمب -فٍ الجُذ الضبلش " أؼ

 . مراعاة نظٌرׄ     مقابلة ׄ     جناس ׄ     طباق  ׄ  

 .رنكُط كلمخ" ججبنب" فٍ الجُذ األذُط َفُس – ٘

 التهوٌلׄ       التحقٌرׄ      التقلٌلׄ     العموم والشمول ׄ  

 :الفعطَخ الؽبثقخ األثُبدما م م  المىؼُقً الظب طح فٍ  -ٙ

 األول والثانً ׄ     روعة الخٌال ׄ    بعض المحسنات اللفظٌة ׄ    .وحدة الوزن والقافٌة ׄ  

 " الغطن ما األمط فٍ الجُذ الطاث . -7

 . االلتماسׄ     بالعدو إظهار التحدي واالستهانةׄ     النصحׄ               على الحرب  الحث ׄ  

 ( e/archives/9275https://dardery.sitاوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 (8ٔ)اختبار 

 -: مىؼٍ نجىَخ قبلذ  -

 يطثززززززززززززبً  ََنزززززززززززززفه لزززززززززززز   شا قلجززززززززززززٍ كززززززززززززب  ال -ٔ

  
  

 الزَعجزززززززززززززب َؽززززززززززززززعصةِ  ولززززززززززززز  ممزززززززززززززط لزززززززززززززصكط

  

 محبِؼززززززززززززنهب فززززززززززززٍ  اّل  الحززززززززززززت   أشكززززززززززززط لزززززززززززز  -ٕ

  
  

 لعجززززززززززززززززززب وال لهززززززززززززززززززىاً  لهززززززززززززززززززب  طفززززززززززززززززززذُ  وال

  

  برجزززززززززخً  ألزززززززززجحذُ  مزززززززززب ممزززززززززط َزززززززززب لزززززززززىال ِ  -ٖ

  
  

 واِنقلجززززززززززززززب جززززززززززززززبضَ  مززززززززززززززب  شا العمززززززززززززززب   لززززززززززززززً

  

 ؼززززززززززززززززب طح فُزززززززززززززززز  اللُززززززززززززززززبلٍ يىَززززززززززززززززذُ  وال -ٗ

  
  

 نمززززززززززززززززززجب وال وززززززززززززززززززعفبً  أـزززززززززززززززززززكٍ ال أكززززززززززززززززززسّ 

  

 فكززززززززززز  الرزززززززززز و  الززززززززززس ط ذبنزززززززززز ِ      ززززززززززبض ال -٘

  
  

 ونجززززززززززززززززب قززززززززززززززززبزض   ثكفّززززززززززززززززٍ الحؽززززززززززززززززب ُ  َكزززززززززززززززز ّ 

  

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 :العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط –ٔ 

 .  الحسرة والندمׄ     الفرح والسرورׄ    والكراهٌة الغضب ׄ     الحب والتعظٌم ׄ  

 -:األثُبد فٍ ـُى ب األكضط األؼلىة  -ٕ

 للتعجب إنشابً ׄ    . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ    . للوصف خبري ׄ  

 الر و ( فٍ الجُذ الربمػ الس ط )ذبن ِ  فٍ الجُبنُخ المىضح نى   -ٖ

 .تصرٌحٌة استعارة ׄ    مكنٌة عارةاست ׄ      بلٌغ تشبٌه ׄ      مجمل تشبٌه ׄ  

   قخ قىل : لصكط ممط "فٍ الجُذ األو  " ثمب قجل : -ٗ

 تفصٌل.  ׄ     تعلٌل  ׄ     نتٌجة  ׄ     توضٌح  ׄ  

 محبِؼنهب" فٍ الجُذ الضبنٍ أؼلىة قمط وؼُلز . فٍ  اّل  الحت   أشكط فٍ قى  الفب طح:" ل  – ٘

 استخدام "إنما"ׄ    النفً واالستثناء ׄ     التقدٌم والتؤخٌرׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر  ׄ  

 :ما م م  المىؼُقً الرفُخ فٍ األثُبد -ٙ

 .الثانً والثالث ׄ      حسن التقسٌم فً البٌت الرابع ׄ   .الوزن والقافٌة ׄ     .ترابط األفكار ׄ  

 فٍ الجُذ األو  : "الزعجب -ثُا كلمزٍ " يطثب  -7

 مقابلة ׄ       تصرٌع ׄ            مراعاة نظٌر ׄ      سجع ׄ  

 الظب طح فٍ األثُبد: ًالمىؼُق ممسض  -8

 األول والثانً ׄ      قوة العاطفة ׄ     المحسنات البدٌعٌة ׄ     الوزن والقافٌة ׄ  

 الزنكُط فٍ كلمخ "لهىا" فٍ الجُذ الضبنٍ أفبز:  -9

 .الكثرة ׄ      التعظٌم ׄ      العموم والشمول ׄ      التقلٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9276اوغً  لً الطاثً     لزأكس ما اإلجبثبدوا) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 تايلوس في البالغة العربية

100 
 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 (9ٔ)اختبار 

 -:الفب ط َقى 

ززززززززززززززززط -ٔ  الُمزززززززززززززززززسثِّطا  قلَزززززززززززززززز َ  وحززززززززززززززززطِّ  فكِّ

  
  

 األكجزززززززززززززززطا ركزززززززززززززززى َ  أ ْ  رجغزززززززززززززززٍ ُكنزززززززززززززززذَ    ْ 

  

زززززززززززززطَعخِ  مزززززززززززززىاظَاَ  واْجعززززززززززززز ْ  -ٕ  ضائزززززززززززززساً  الف 

  
  

ضا ركزززززززززززززا ال أْمزززززززززززززط ، ُكززززززززززززز ِّ  فزززززززززززززٍ  ُمزَهزززززززززززززىِّ

  

 رِعزززززززززززززؿْ  ال للمعززززززززززززبلٍ ثنفِؽززززززززززززز َ  وانهززززززززززززه -ٖ

  
  

زاً  زززززززززززززززززززززززززززبً  ُمززززززززززززززززززززززززززنزطزِّ ززززززززززززززززززززززززززطا ُمزعمِّ  ُمزحجِّ

  

قب الطمززززززززززززززى ِ  ثأجنحززززززززززززززخِ  َضْفززززززززززززززِط  -4  ُمفززززززززززززززطِّ

  
  

ثزززززززززززززبً،  الزززززززززززززص ضي أ لزززززززززززززً ثهزززززززززززززب واثلُززززززززززززز  وُمغطِّ

  

 نززززززززززززززبف     لزززززززززززززز    ُكزززززززززززززز ِّ  منبفِززززززززززززززصَ  وافززززززززززززززز  -٘

  
  

 ُمؽززززززززززززفِطا  لِمزززززززززززز َ  ىضِ ثنزززززززززززز الىجززززززززززززىزَ  لزززززززززززززطي

  

 ثُعمقِززززززززززززززززز ِ  المحزززززززززززززززززًُُ   زززززززززززززززززٍ الحُزززززززززززززززززبح      -6

  
  

 رعجُززززززززززززززطا حزززززززززززززززً المززززززززززززززجطِ  ُجؽززززززززززززززىضَ  فبْمززززززززززززززُسز

  

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 " ثُعمقِ ِ  المحًُُ   ٍ الحُبح ""     فٍ قىل  : -ٔ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إٌجاز ׄ  

 ُمؽفِطا "فٍ الجُذ الربمػ " ثمب قجل :  لِم َ  ثنىضِ  الىجىزَ    قخ قىل : لزطي -ٕ

 تفصٌل.  ׄ     تعلٌل  ׄ     نتٌجة  ׄ     توضٌح  ׄ  

 - فٍ الجُذ األذُط: " المجطِ  ُجؽىضَ  فٍ قىل : " فبْمُسز الجُبنٍ اللى   -ٖ

 .مرسل مجاز ׄ     .تصرٌحٌة استعارة ׄ    . مكنٌة استعاة ׄ     . تشبٌه ׄ  

 -: ثُا كلمزٍ " جؽىض" و"رعجطا" فٍ الجُذ األذُط الجسَعٍ اللى   -ٗ

 جناس ׄ    . مراعاة نظٌر ׄ     . طباق ׄ     . تصرٌع ׄ  

 -:األثُبد فٍ ـُى ب األكضط األؼلىة  -٘

 للتعجب إنشابً ׄ    . للنصح إنشابً ׄ    . تقرٌرلل خبري ׄ    . للوصف خبري ׄ  

 -: فٍ الجُذ الطاث  أؼلىة قمط وؼُلز  -ٙ

 .تعرٌف المبتدأ والخبر ׄ    . استخدام "إنما" ׄ      . التقدٌم والتؤخٌر ׄ    .النفً واالستثناء ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9277اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 (ٕٓ) اختبار

 الفب ط:َقى  

 الَمزززززززززسي ُذزززززززززصوا الَؽزززززززززعُسِ  النُززززززززز ِ  فِزَُزززززززززخَ  َزززززززززب -1

  
  

 َمسَززززززززززززززززززسا الِجهزززززززززززززززززبزِ  نَفَزززززززززززززززززػَ  َواؼززززززززززززززززززَأنِفىا

  

جززززززززززززززززززىا -2  األَشي َواجزَنِجززززززززززززززززززىا الُعززززززززززززززززززسوا َ  َورَنَك 

  
  

 الَمحمززززززززززززززززىزا َِ الَمىقِزززززززززززززززز ثِِممززززززززززززززززطَ  َوقِفززززززززززززززززىا

  

 ثَِجمبَ ززززززززززززززززززززززخ   َمنززززززززززززززززززززززِعاًل  أَلَُزززززززززززززززززززززز ُ  األَضنُ  -ٖ

  
  

 قُعززززززززززززززززززىزا الَؽززززززززززززززززززمب ِ  أَؼززززززززززززززززززجبةَ  ََجغززززززززززززززززززى َ 

  

 َو ِن مززززززززززززززب األُمززززززززززززززىضِ  أَ زززززززززززززز ُ  َغززززززززززززززًسا أَنزززززززززززززززُ  -4

  
  

 ُوفزززززززززززززززىزا األُمزززززززززززززززىضِ  فزززززززززززززززٍ َ لَزززززززززززززززُُك  ُكنّزززززززززززززززب

  

 َوضوِحزززززززززز ِ  الَعمززززززززززب ِ  أُُؼززززززززززػِ  َ لززززززززززً فَززززززززززبثنىا -5

  
  

ززززززززززززززززززسَسا ثبِشًذززززززززززززززززززب الَحىززززززززززززززززززبَضحِ  ُضكززززززززززززززززززاَ  ـَ  َو

  

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 : األو  الجُذ فٍ النُ "  فزُخ :" َب: قىل  فٍ النسا  غطن  -ٔ

 .وااللتماس التمنً ׄ    .واالستنهاض الحث ׄ      .الذهن وتحرٌك التنبٌه ׄ     .والتنبٌه التعظٌم ׄ  

 الجُذ الربمػ ثمب قجل :   قخ  -ٕ

 .تفسٌر ׄ    .سبب وبٌان تعلٌل ׄ    .إجمال بعد تفصٌل ׄ    .قبله لما نتٌجة ׄ  

 : ....................الضبلش الجُذ ما َُفه   -ٖ

 .باستمرار ذرالح إلى الشاعر دعوة ׄ       .السكون وترك اإلقدام إلى الشاعر دعوة ׄ  

 .بالوطن التشبث إلى الشباب دعوة ׄ        .الجهاد استبناف إلى مصر بنى دعوة ׄ  

 :فٍ الجُذ األذُط أؼلىة قمط وؼُلز  -ٗ

 .الفاعل على والمجرور الجار تقدٌم ׄ       .به المفعول على والمجرور الجار تقدٌم ׄ  

 .هاصاحب على الحال تقدٌم ׄ         .المبتدأ على الخبر تقدٌم ׄ  

 :) الؽمب ( )األضن( و كلمزٍ ثُا الجسَعٍ المحؽا نى  مب  -٘

 .تصرٌع ׄ     .ازدواج ׄ     .جناس ׄ     .طباق ׄ  

 " فٍ الجُذ األو : الَؽعُسِ  قىل :"  النُ ِ  فٍ الرُب  نى  -ٙ

 .استعارة تصرٌحٌة ׄ     .مرسل مجاز ׄ     اٌتعارة مكنٌة ׄ     .بلٌغ تشبٌه   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9278اوغً  لً الطاثً     لزأكس ما اإلجبثبدوا) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 ربَلىغ

 ربَلىغ

 للتواصل واتس 01156008819

 (ٕٔ)اختبار 

 -:لسَقٍ الفب ط الكجُط )زكزىض محطوغ ثطَ ( فٍ ضائعز  "  جطح" َقى 

 وذلفَزززززززززززز ُ  ضؼززززززززززززى ُ  َززززززززززززب ُمِحج زززززززززززز َ   ززززززززززززصا -ٔ

  
  

زززززززززززززززززززخ  ..  ََزززززززززززززززززززئِا   ويزززززززززززززززززززا    رَجِكُززززززززززززززززززز ِ  وأم 

  

زززززززززززززززنٍِ والطمزززززززززززززززب ُ  أرُزُززززززززززززززز  وأنزززززززززززززززب -ٕ ـُ  رَنى

  
  

ٌَ  ثزززززززززززززززززب     الز أِْوَززززززززززززززززز ِ  زائززززززززززززززززز ُ ..  فززززززززززززززززز از

  

ٍَ  والنززززززززززززززززبغُ  -ٖ  وُمقز زززززززززززززززز    قبرزززززززززززززززز    ذلفزززززززززززززززز

  
  

ز   زززززززززززززززززززززززززززُعخ   ال ومفزززززززززززززززززززززززززززط   رُْ ِوَززززززززززززززززززززززززززز ِ  ـِ

  

 ولزززززززززفَه  القزززززززززىافٍ فزززززززززٍ أثزززززززززسأ أَزززززززززا مزززززززززا -4

  
  

 الزفززززززززززززززززززجُ ِ   ززززززززززززززززززا جل ززززززززززززززززززذ ولززززززززززززززززززفبرُه 

  

 نبلزززززززززززززًعب ُبنًزززززززززززززبث لهززززززززززززز  رطكزززززززززززززذَ  قزززززززززززززى    -٘

  
  

ً زززززززززززززززب  َؼزززززززززززززززفُ ِ  كززززززززززززززز  قزززززززززززززززى   زززززززززززززززا ومنع 

  

 قلَزززززززززً وَمزززززززززا..  حجُزززززززززتُ  َزززززززززب ك َمززززززززز  فنُؽزززززززززىا -ٙ

  
  

 ََهسَزززززززززززززززززززززززززززز ِ  ال فززززززززززززززززززززززززززززبَلِلُ  الهززززززززززززززززززززززززززززسي شا 

  

 :الزبلُخ الجسائ  ثُا ما المحُحخ اإلجبثخ حسز

 - :فٍ الجُذ األو  " ََئِا   فٍ قىل : " ويا   الجُبنٍ اللى   -ٔ

 .مرسل مجاز ׄ      .تصرٌحٌة استعارة ׄ    . مكنٌة استعاة ׄ      . تشبٌه ׄ  

 -: فٍ الجُذ األذُط  الجسَعٍ اللى   -ٕ

 حسن تقسٌم ׄ     . مراعاة نظٌر ׄ     . طباق ׄ     . تصرٌع ׄ  

 -:األثُبد فٍ ـُى ب األكضط األؼلىة  -ٖ

 للتعجب إنشابً ׄ     . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ    . للوصف خبري ׄ  

 -: جبظ ثحص فٍ الجُذ الربمػ  َ -ٗ

 .المفعول به ׄ       الفعل ׄ     . الخبر ׄ      .المبتدأ  ׄ  

 -:  العبيفخ المؽُططح  لً الفب ط  -٘

 الخوف  ׄ      .الحزن والحسرة ׄ    . الٌؤس والتشاإم ׄ    . اإلعجاب والتعظٌم ׄ  

 :ما م م  المىؼُقً الظب طح فٍ األثُبد الفعطَخ الؽبثقخ -ٙ

 األول والثانً ׄ     روعة الخٌال ׄ   عض المحسنات اللفظٌةب ׄ   .وحدة الوزن والقافٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/9284اوغً  لً الطاثً     والزأكس ما اإلجبثبد) للزسضَت اإللكزطونٍ   
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 فهطغ المحزىَبد
 المفحخ المىوى   

 علم البٌان 

 التشبٌه  -

 رسضَجبد  لً الزفجُ  -  

 االستعارة -

 رسضَجبد  لً االؼزعبضح -

 الكناٌة  -

 رسضَجبد  لً الكنبَخ -  

 المجاز المرسل -

 رسضَجبد  لً المجبظ المطؼ  -

 علم البدٌع

 الطباق  -

 رسضَجبد  لً الطجب  -

 المقابلة  -

 رسضَجبد  لً الطجب  و المقبثلخ -

 الجناس  -

 ً الجنبغرسضَجبد  ل -

 السجع  -

 رسضَجبد  لً الؽج  -

 التورٌة  -

 رسضَجبد  لً الزىضَخ -

 الزىضَخ( -الؽج -الجنبغ-المقبثلخ-)الطجب رسضَجبد  لً المحؽنبد الجسَعُخ 

 مراعاة النضٌر ....( –حسن التقسٌم -المحسنات البدٌعٌة اإلضافٌة)التصرع  -

 رسضَجبد  لً المحؽنبد الجسَعُخ اإلوبفُخ -

 المعانً علم

 اإلٌجاز واإلطناب  -

 رسضَجبد  لً اإلَجبظواإلينبة -

 األسلوب الخبري واإلنشابً  -

 رسضَجبد  لً األؼلىة الرجطٌ واإلنفبئٍ -

 اإلنشاء الطلبً وغٌر الطلبً -

 رسضَجبد  لً اإلنفب  الطلجٍ وغُط الطلجٍ -

 أنواع اإلنشاء الطلبً  -

  رسضَجبد  لً أنىا  اإلنفب  الطلجٍ -

 أنواع اإلنشاء غٌرالطلبً  -

 رسضَجبد  لً أنىا  اإلنفب  غُط الطلجٍ -

 األغراض البالغٌة للخبر -

 للرجط الج غُخ األغطانرسضَجبد  لً  -

 لإلنشاء الطلبً البالغٌة األغراض  -

ٖ- ٕ9 

ٖ-ٗ 

٘-ٔٓ 

ٔٔ-ٕٔ 

ٕٔ-ٔٙ 

ٔ1 

ٔ7-ٕٔ 

ٕٕ 

ٕٖ-ٕ9 

ٖٓ-ٕ٘ 

ٖٓ 

ٖٓ-ٖٖ 

ٖٗ 

ٖٗ-ٖ7 

ٖ7 

ٖ8-ٗٓ 

ٗٓ 

ٗٓ-ٗٔ 

ٕٗ 

ٕٗ-ٗٙ 

ٗ7-ٗ8 

ٗ9-٘ٓ 

٘ٔ-ٕ٘ 

ٖ٘-98 

ٖ٘-٘ٗ 

٘ٗ-٘٘ 

٘ٙ 

٘ٙ-٘9 

ٙٓ  

ٙٓ-ٖٙ 

ٖٙ  

ٖٙ-ٙٙ 

ٙٙ  

ٙٙ-ٙ7 

ٙ8  

ٙ9-7ٓ 

7ٓ-7٘  
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  الطلجٍ لإلنفب  الج غُخ األغطانرسضَجبد  لً  -

 أسلوب التوكٌد  -

 الزىكُس أؼلىةرسضَجبد  لً  -

 أسلوب القصر  -

 القمط أؼلىةرسضَجبد  لً  -

 اختبارات بالغٌة -

 

  فهطغ المحزىي

7٘-8ٕ 

8ٖ-8ٗ  

8ٗ-8٘ 

8ٙ 

87-88 

88-ٕٔٓ 

 

ٖٔٓ-ٔٓٗ 

 

 

 

 
 

 أيُت الزمنُبد ثبلنجب  والزفى 

 أحمس زضزَطٌ
 

 


