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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم
  اإلســـــنـــــــاد :* 
 المبتدأ  . مثل :هو  والمسند إليه الخبر/في الجملة اإلسمية هو  . المسند1 

 الصبر( . / المسند إليه :مفتاح  )المسند :الّصبُر مفتاح الفرج 

 مثل : كان مجتمعنا  هو خبر كان وأخواتها /المسند إليه هو اسم كان وأخواتها ، )كان وأخواتها(. المسند في جملة 2

 . مجتمعنا( : المسند إليه / متماسكا   : )المسند متماسكا       

 إّن أبي واسَع :  هو اسم إّن وأخواتها ، مثل/ والمسند إليه في جملة )إّن وأخواتها( هو خبر إّن وأخواتها  . المسند3 

 أبي( . / المسند إليه : واسع )المسند :الّصدر       

 مثل :  )الفاعل، نائب الفاعل(،والمسند إليه هو )الفعل( الفعليّة هو في الجملة . المسند4 

 ينصُر هللاُ الحقَّ )المسند : ينصر / المسند إليه : هللا( .  

 ُهِزَم الباطُل )المسند : ُهِزم / المسند إليه : الباطل( . 

، مثل :  (فاعله الّضمير المستتر( والمسند إليه )، هيهات ، إليك ... إلخ المسند اسم فعل مثل )أُّف ، حذار يأتي. 5

 (أُّفٍّ لكما . )المسند : أُّف / المسند إليه : الّضمير المستتر : أنا

ل الدون تحديد  )المسند إليه الّضمير المستتر( إذا كتب الّطالب ة :ــوظــلحــم *       عالمة كاملةيحّصِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حّدد المسند والمسند إليه في الجمل اآلتية :  :الـــّســــؤال األّول 
ن مأمنه يؤتى الحذر .  -1  )وزارّي(         مِّ

 )المسند : يؤتى / المسند إليه : الحذر( . ـة : ــابـــ* اإلجــ
 )وزارّي(         القّوة والغنى نعمتان عظيمتان . -2 

 : الُمسند إليه : القّوة والغنى( . نعمتان /)الُمسند :  اإلجـــابـــة 
َن الكتبِّ . -3   )الكتاب الُمقّرر(            الّسيُف أصدُق إنباًء مِّ

 : المسند : أصدق / المسند إليه : الّسيف( . اإلجــــابــــة( 
 )وزارّي(          االنتماُء للوطنِّ عبادةٌ . -4 

  المسند : عبادة / المسند إليه : االنتماء( .: اإلجــــابــــة( 
 )وزارّي(           أوصى رجٌل ابنه . -5

  المسند : أوصى / المسند إليه : رجل( .: اإلجــــابــــة( 
ن يوٍم يصبُح العبُد فيه . -6  )وزارّي(         ما مِّ

  المسند : يصبح/المسند إليه : العبد( .: اإلجـــــابــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(              الصدُق منجاةٌ . -7

  المسند : منجاة / المسند إليه : الّصدق( .: اإلجـــــابــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(            ليس الكذُب بمنجاٍة . -8

  المسند : بمنجاة / المسند إليه : الكذب( .: اإلجــــابــــة( 

 )وزارّي(           الغرور داٌء فتّاٌك .  -9

 الغرور()المسند : داٌء  / المسند إليه : :  اإلجـــــابــــة . 
 )وزارّي(          تُعزُّ األمةُ بأبنائها . -10

 المسند : تُعّز/ المسند إليه : األُمة( :  اإلجــــابـــــة( 
 )وزارّي(          كانت الّرحلةُ ممتعةٌ . -11

  المسند : ممتعة / المسند إليه : الّرحلة(: اإلجــــابـــــة( 
 خارجّي ُمقترح( )مثال          . هيهاَت الفشلُ   -12

  المسند : هيهات / المسند إليه : الفشل( .: اإلجـــابــــــة( 
 



 

 

مِّ . -13  (الكتاب الُمقّرر)         ليس الكريُم على القنا بمحرَّ
  م / المسند إليه : الكريم( .: اإلجـــابـــــة  )المسند : ليس بمحرَّ

ْن جليس الّسوء عنده   وحدةُ اإلنسانِّ خيٌر  -14  (الكتاب الُمقّرر)     مِّ
  المسند : خير / المسند إليه : وحدة اإلنسان( .: اإلجــــابــــة( 

ْن جلوسِّ المرءِّ وحَده  وجليُس الّصدقِّ خيٌر  -15  )الكتاب الُمقّرر(      مِّ

  المسند : خير / المسند إليه : جليس الّصدق(: اإلجــــابـــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(          ال تُكلُّف نفٌس إاّل وسعها . -16

 المسند : تُكلَّف / المسند إليه : نفٌس(:  اإلجــــابــــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(         ال يُكلُِّّف هللا نفٌس إاّل وسعها . -17

  المسند : ال يُكلِّف / المسند إليه : هللا(: اإلجـــــابــــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(         والعلُم بنّاُء المآثر .  -18

 المسند : بنّاء المآثر/المسند إليه : الِعْلم(:  اإلجــــابــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(          الهوان . نيَر  كسروا به  -19

 المسند : كسر / المسند إليه : واو الجماعة( .:  اإلجــــابـــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(          حّطموا ذُّل الّشكيم . -20

 المسند : حّطم / المسند إليه : واو الجماعة( .:  اإلجــــابــــة( 
 (الكتاب الُمقّرر)          ليس الجماُل بمئزر . -21

  المسند : بمئزر / المسند إليه : الجمال(: اإلجـــابـــــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(          إّن الجماُل معادٌن . -22

 المسند : معادن / المسند إليه : الجمال( : اإلجــــابــــة( 
 (الكتاب الُمقّرر)        ليَت الوقوُف بوادي الّسير إجباريٌّ . -23

 المسند : إجبارّي/المسند إليه : الوقوف(:  اإلجــــابـــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(         ليت جاُرك يا وادي الّشتا جاري . -24

 جاري / المسند إليه : جارك()المسند : :  اإلجــــابـــــة 
 (الكتاب الُمقّرر)         أعداؤنا منذُ أْن كانوا صيارفةٌ . -25

 المسند : صيارفة/ المسند إليه : أعداؤنا(:  اإلجـــابـــة( 
 )الكتاب الُمقّرر(         ونحُن منذُ هبطنا األرَض ُزّراُع . -26

 نا "( . " )المسند : ُزّراع  ، هبط/ المسند إليه : نحن ، الّضمير :  اإلجــــابــــة 
ْدرانِّ للّضاد لم تُهتَك ستورهما  -27  (الكتاب الُمقّرر)   وال تزيّل عن مغناهما العََربُ    خِّ

 خدران(  إليه: الجملة الفعليّة  " لم تُهتَك ستورهما " / المسند )المسند: ـةاإلجــابــ :. 
 )وزارّي(              رحٌم . يربطني فيك -28

  : ( .رحمالمسند إليه : يربط / اإلجـابـة : )المسند 
 )وزارّي(              قال أحدهم لصديقه . -29

  : (أحدالمسند إليه : قال / اإلجـابـة : )المسند . 
 )وزارّي(             الكتاُب خيُر جليس ٍ . -30

  : ( .الكتابالمسند إليه : خير/ اإلجـابـة : )المسند  
 )وزارّي(             أوصى حكيٌم ولده . -31

 : ( .حكيمالمسند إليه : أوصى / اإلجـابـة : )المسند 
ن هللا . -32  )وزارّي(            ينال العامُل األجَر مِّ

  : (العاملالمسند إليه : ينال / اإلجـابـة : )المسند . 
 
 
 
 



 

 

 

 راض الخبر :ـــأّوالً : أغ
 * ما الغرضان األصليان من وراء قول الخبر واإلتيان به ؟ 

 األصل أن يُلقى الخبر ألحد غرضين :
إفادة المخاطب بالحكم الذي تضّمنته الجملة الخبريّة ، ويقوم على أساس أّن المخاطب جاهٌل بمضمون الخبرر ،  -1

 ، مثل : ويسمى ) فائدة الخبر (
 سنين من خالفته ( ام أربعَ لى الشّ ـع الفتح ، واستعمله عمرُ  مع أبيه عامَ  معاويةُ  ) أسلمَ  -أ

 وية بن أبي سفيان ، وقيام ، وهو زمن إسالم معاه ، هو إعالم المخاطب بخبر يجهلُ ابق فالغرض من الخبر السّ      
 ) فائدة الخبر (ت من خالفته. ام لمدة أربع سنوابن الخّطاب بتوليته على الشّ عمر      

************************ 
 من بيت المال شيئاً ، وال يُجري لنفسه من الفيء درهماً ( يقول البارودي : ) كان عمر بن عبد العزيز ال يأخذُ  -ب

مينا  على ه ، وهو أّن عمر بن عبد العزيز كان حريصا  أابق ، هو إعالم المخاطب بخبر يجهلُ فالغرض من الخبر السّ 
 ) فائدة الخبر (أموال المسلمين ، لدرجة أنّه ال يُنفق على نفسه وأهل بيته ولو درهما  واحدا  منه. 

إفادة المخاطب أّن المتكلّم يعلم بمضرمون الخبرر وال يجهلره ، ويقروم علرى أسراس أّن المخاطرب عرالٌم بمضرمون  -2
 :  الخبر، ويسمى ) الزم الفائدة ( 

 فس (ب األخالق ، عفيف النّ على الفقراء ، شديٌد على األعداء ، سهُل المعاملة ، طيّ  عطوفٌ  ) إنّك كريٌم ، -أ
؛ ألّن ذلك معلوم له ، وإنّما يريد أن يُبيّن له أنه   ابق إفادة المخاطب بأمر ال يعلمهفالمتكلّم ال يقصد من وراء الخبر السّ 

 ) الزم الفائدة ( عالم بصفات المخاطب وأخالقه.
 قال إبراهيم طوقان مخاطباً زعماء فلسطين :  -ب

 أنتــــم المخلصون للوطنيّة     ****      أنتم الحاملون عبء القضيّة                                 
 أنتم العاملون من غير قوٍل    ****       بارك هللا فــي الزنود القويّة                                 

م ال يقصد من وراء الخبر السابق إفادة المخاطبين بأمر ال يعلمونه ؛ ألّن ذلك معلوم لهم ، وإنّما يريد أن يُبييّن فالمتكلّ 
 . ) الزم الفائدة ( لهم أنه عالم بإخالصهم ووطنيتهم وصدق انتمائهم لقضية فلسطين.

 
، كاألب وابنه والّصديق وصديقه واألسيتاذ على األغلب يكون )الزم الفائدة( خطاب بين مجموعة :  فـائــدة قـيّــمــة

 وتلميذه ، أو شاعر يُخاطب مجموعة ... إلخ .
 ************************ 

ح ذلك   * أحياناً يُلقى الخبر ألغرض أخرى غير الغرضين األصليين السابقين. وّضِّ
 الكالم ، من أبرزها :قد يخرج الخبر عن غرضيه األصليين إلى أغراض بالغيَّة أخرى تُفهم من سياق 

 التحّسر واآلسى ، مثل :   -1
 هوت الخالفة عنك واإلسالم       أندلس عليك السالم          قول شوقي :         يا أخت -أ   

 فالغرض من الخبر في اآلية الكريمة ليس إفادتنا بسقوط دولة الخالفة ، إنّما إظهار تحّسر على سقوطها.      
 ****        بعيداً على قرٍب قريباً على بعد        طواه الردى عنّي فأضحى مزارهقول ابن الرومي :       -ب    
 ، وإنما الغرض البالغي من وراء الخبر إظهار تحّسره ت السابق إفادتنا بخبر وفاة ابنهلم يقصد الشاعر في البي     
 قبره قريب. على ولده األعز فأصبحت رؤيته مستحيلة مع أن    
 
 الفخر ، مثل : -2
 عبد المطلب ( ب ، أنا ابنُ ذِّ ال كَ  بيُّ ( :   )  أنّا النّ  لّى هللا عليه وسلّمسول ) صقول الرّ  -أ

 ( ليس إفادتنا بنسبه ، إنّما إظهار فخّره بهذا النسب. لّى هللا عليه وسلّمفالغرض من الخبر في قول الرسول ) ص
 أومأنا إلى الناس وقفوا وإن نحن         ا يسيرون خلفنا        الناس ما سرنقول الفرزدق :      ترى  -ب
 ابق يفخر سيادة قومه وزعامتهم ، فالناس يأتمرون بأمرهم في حلهم وترحالهم.اعر في البيت السّ فالشّ 
 
 المدح ، مثل : -3
 إذا طلعت لم يبُد منهن كوكبُ        ك شمس والملوك كواكٌب       قول النابغة :   فإنّ  -أ

 . المدح فالغرض البالغي من الخبر في البيت السابق ، هو

 وأغــراضــــه :الــخـــبــر 



 

 

 مهنٌد من سيوف هللا مسلول        سول لنور يُستضاء به        قول كعب بن زهير :      إّن الر -ب
 .  عليه وسلّمفالغرض البالغي من الخبر في البيت السابق ، هو مدح الرسول صلى هللا

 
 االسترحام واالستعطاف ، مثل : -4
 وأنت للعفو أهلٌ           أتيت جرماً شنيعاً           قول إبراهيم المهدي :    -أ

 قتلت فعدلٌ  وإنْ           فإن عفوت فأهٌل                                            
بارتكابيه اليذنوب ، بيل الغيرض البالغيي مين الخبير هيو  فالشاعر ال يهدف من الخبر في البيتين السابقين ليس إفادتنيا

 االسترحام واالستعطاف ؛ لعّل ذنوبه وأخطاءه تُغفر.
 ( بأطفال معاقينَ  بتلىً ، مُ  ، مريضٌ  ي فقيرٌ قول فقير ألحد األغنياء : ) إنّ  -ب

 و ـــمن الخبر ه يّ ـــرض البالغــالغوله السابق إفادتنا بحاله البائس ، بل ــدف من الخبر في قــير ال يهــقــفــفال     
 يرق لحاله ؛ فيعطيه مما أعطاه هللا. االسترحام واالستعطاف ؛ لعّل هذا الغني       

************************ 
 . المؤمُن ال يمشي في النّميمة، مثل :  ويكون ِمن باب النّصح والموعظةالوعظ واإلرشاد :  -5

 . في النّميمة وموعظة ونصٌح للمؤمن ففيه حّث على عدم المشي     

 ثانياً : أضرب الخبر :
 * ينقسم الخبر إلى ثالثة أضرب بحسب حاالت المخاطب. اذكر هذه األقسام الثالثة.

فيييه يكييون المخاطييب خييالي الييذهن ميين الحكييم الييذي يتضييمنه الخبيير ؛ لييذلك ال يحتيياج المييتكلّم  الخبررر االبترردائّي : -1
 الستعمال أي أداة من أدوات التوكيد ، مثل :

 قوله تعالى : ) المال والبنون زينة الحياة الدنيا ( -أ
 ذهن ال يساوره أدنى شك في أّن فاآلية الكريمة السابقة خالية من أية أداة من أدوات التوكيد ، ألّن المخاطب خالي ال

 المال والبنين هما زينة الحياة الدنيا.
 حتى يُراق على جوانبه الدم                  قول المتنبي :      ال يسلم الشرف الرفيع من األذى -ب

 في أّن الشرف  كّ هن ال يساوره أدنى شوكيد ، ألّن المخاطب خالي الذّ ابق خالٍّ من أية أداة من أدوات التّ فالبيت السّ 
 فيس وبإراقة الدماء إن لزم األمر.ظ عليه ببذل الغالي والنّ حافَ الرفيع يُ 

 
فيه يكون المخاطب مترّددا  في حكيم الخبير شياّكا  فييه ، طالبيا  أن يصيل إليى اليقيين فيي معرفتيه ؛  الخبر الطلبي : -2

 جود في نفس المخاطب ، مثل :لذلك يُستحسن توكيده بأداة من أدوات التوكيد ؛ إلزالة الشك المو
 قول أحدهم لصديقه : ) إّن نتائج االمتحانات ظهرت ( -أ

 ة الخبر ؛ لذلك لجأ المتكلّم الستعمال ابق مؤّكد بأداة التوكيد ) إّن ( ، ألّن المخاطب مترددٌّ شاٌك في صحّ فالقول السّ 
 أداة التوكيد ؛ حتى يزيل هذا الترّدد ، وهذا الشّك.

 المتنبي :      وقد يغشى الفتى لجج المنايا        ****        حذاراً من أحاديث الرفاققول  -ب
 ة الخبر ؛ لذلك لجأ المتكلّم الستعمال فالبيت السابق مؤّكد بأداة التوكيد ) قد ( ، ألّن المخاطب مترددٌّ شاٌك في صحّ 

 ّك.ذا الشّ ـرّدد ، وهـتّ ـذا الـزيل هى يُ وكيد حتّ أداة التّ 
************************ 

 فيه يكون المخاطب منكرا  لمضمون الخبر ، معتقدا  بخالفه ؛ لذلك يجب توكيد الخبر بأكثر من  الخبر اإلنكارّي : -3
 أداة توكيد بحسب درجة إنكاره ، فكلما زادت درجة إنكاره ؛ كلما زاد المتكلّم من عدد أدوات التوكيد ، مثل :

 وا ربُّنا يعلم إنّا إليكم لمرسلون (قوله تعالى : ) قال -أ
حة سيليم بّصيإلزالية إنكيار المخياطبين ، وليدعوتهم إليى التّ  : ) إّن ( و ) الرالم (  وردت في اآليية أداتيا توكييد ، هميا 

 الخبر . 
 قول أحدهم آلخر :     ) وهللا لقد انسحب العدو ( -ب

، إلزاليية إنكييار المخاطييب م ( و ) الررالم ( و ) قررد (  : ) القسررابق ثييالث أدوات توكيييد ، وهييي ورد فييي القييول الّسيي
 ة الخبر.سليم بصحّ ولدعوته إلى التّ 

******************************************************************************************** 
 :  في كّل مّما يأتي بيّن الغرض من إلقاء الخبر  :الــــّســــؤال الــثّـــانــــــــي 

 )وزارّي الكتاب الُمقّرر(      قال تعالى : )ُغلِّبت الّروُم ، في أدنى األرض( . -1
 فائدة الخبر .: اإلجــــابــــــة      



 

 

 )وزارّي + الكتاب الُمقّرر(          أنَت تُحسُن الّسباحةَ   فقد رأيتك تعوُم في البركة بمهارة . -2
 الزم الفائدة .: اإلجـــــابــــــة      

َن المرحلة الثّانويّة . -3  )ُمقترح(      أنت طالٌب في المستوى الثّالث مِّ
 الزم الفائدة .:  اإلجــــــابــــــة    
ك . -4 ك واجتهادِّ  )ُمقترح(      لقد نلُت جائزةَ التّفّوقِّ العلمّي تقديراً لجّدِّ

 الزم الفائدة .: اإلجـــــــابـــــــة     
، وتحّدثُت للّسيّاحِّ عن دور األردّنِّ في الحضارة اإلنسانيّة .   نتَ ك -5  (ُمقتَرح)  في البتراء أمسِّ

 الفائدة .الزم : اإلجـــــابــــــــــــة     
 )ُمقتَرح(       قدَّمَت للجنةِّ بحثينِّ نلَت عيهما جائزةً تقديريّة . -6

 الزم الفائدة .: اإلجـــــابــــــــة     

 )ُمقتَرح(  لى ما حلَّ في حلبِّ ـانِّ عــّزمــول الــط بِّ ــكـك منســنــم عٍ ــبدمجودي عيُن يا  -7

ْن بعدِّ ذاك العاُل  -    َك يـُد األغـيـارِّ والـنّــوبِّ ــــالـذّّلِّ فـيــب  والعّز قد حكمتمِّ

 التّحس ر : * اإلجــــــابـــــــة  

ّما رمتَك  -8  )ُمقتَرح(    لها في القلبِّ ُعْمُق  جراحاتٌ    به اللياليوبي مِّ
  التّحس ر .: اإلجـــــابـــــــة 

 )الكتاب الُمقّرر(          لقد أّدبتني بالّلين والّرفقِّ ال بالقسوةِّ والعقابِّ . -9

  الزم الفائدة: اإلجـــــابــــــــة 
 )ُمقتَرح(        طوعاً ولم يجب الّصبراألسى أجاب  لّما دعوُت الّصبَر بعدك واألسى -10

  التّحسر : اإلجــــــابــــــة.  

 
 .(التّحسُّر)شابهها + لفظ األسى يفيد دائما   + لفظ جرح وماأو الجفون مقرونا  بالعين  لفظ الدمع:  ةفـائـدة قــيّـم* 

 
ُب الثّرى  -11  )الكتاب الُمقّرر(       نجوْع وكلُّ عاٍم حيَن يُعشِّ
 ما مّر عاٌم والعراُق ليَس فيه جوع  -    

 التّحس ر .: * اإلجـــــابــــــــة 
 )الكتاب الُمقّرر(   وباَت بكفّه يوماً زمامي   جفوني إذا ما الموُت رنَق في -12

ـْن حـبـيـبٍ  -  يزورَك بالتّحيةِّ والّسالمِّ   فما يغني خياٌل مِّ
  التّحس ر . :اإلجـــــــابـــــــة 

 )ُمقتَرح(     فأيَن منه المهرُب؟ المشيبُ وأتى    ذهَب الّشباُب فما له ِمْن عودة  -13
  التّحس ر .: اإلجــــــابـــــة 

 )الكتاب الُمقّرر(     ْر لي( .ـفـإنّي ظلمُت نفسي فاغرّبِّ قال تعالى : ) -14

  االسترحام: اإلجـــــابــــــة 
 )الكتاب الُمقّرر + وزارّي(          . (سبحانك إني كنُت من الّظالمين ال إله إاّل أنتَ )قال تعالى :  -15

  االسترحام .: اإلجــــــابـــــة 
 )ُمقتَرح(    أو كاَن لي ذنٌب ففضلُك أوسعُ     ذنٌب فعـدلَُك واســعٌ إاّل يُكْن  -16

 ثلَك يُعتِّبُ ـمـوإْن تُك ذا ُعتبى ف    مظلوماً فعبٌد ظلمتُهفإْن أُك       
  االسترحام : اإلجـــــابــــــة 

 (ُمقتَرح)        لُ ــوِّ أهــفــعــــلــَت لـــأنو     أتيُت ُجرماً شنيعاً  -17
  االسترحام : اإلجـــــابـــــة 

 
والتّذلل والعفو فهو يُفيد االسترحام ، كاألمثلة الّسابقة ، والّرجاء أيّة مثال يحتوي على الّدعاء  : فـائـدة قيّمة جّداً 

 .والحظ الكلمات المخطوط تحتها 
 
 



 

 

 )كتاب ُمقّرر + وزارّي(  قال رسول هللا عليه الّصالة والّسالم : " الُمسلُِّم َمْن َسلَِّم النّاُس من لسانِّه ويده " -18

  الوعظ واإلرشاد .: اإلجـــــابــــة 
 )ُمقترح(    والقلُب بينهما عصيٌّ طيّعُ   يُقلُِّق والتّجّمل يـردع الحزُن  -19
 هذا يجيء بها وهذا يرجعُ   عيّن مسهددموع  يتنازعان -

  التّحس ر : اإلجـــــابـــــة 
 )ُمقتَرح(   لعفوك إْن عفوت وحسن ظنّي    فما لي حـيـلـةٌ إاّل رجــائــي -20

  االسترحام . :اإلجــــابـــــة 
 ، والمواظبة على الواجبات واالستعداد لالمتحانات أسباب ُم الوقتِّ والمذاكرة أوالً بأّول: تنظيالُمعلُِّّم للّطالبِّ  -21

ك .         )ُمقتَرح(           نجاحِّ

  الوعظ واإلرشاد: اإلجـــــابـــــة . 

ْن سيوفِّ هللاِّ    اُء ــضــتـسـوٌر يُ ـإّن الّرسوَل لن -22  )وزارّي(   َمْسلولُ ُمهنَّد مِّ

 اإلجـــــابــــة : .................................................................................................. 

ُر النّاس منّا حيَن نملكهم -23  )ُمقترح(   كانوا عبيداً وكنّا نحُن أرباباً   ما يُنكِّ

  اإلجـــــابـــــة: ................................................................................................. 
 )ُمقتَرح(   إذا طلعْت لم يبَد منهّن كوكبُ   فإنّك شمٌس والملوك كواكُب  -24

  اإلجــــابــــــة: ................................................................................................. 
 )ُمقترح(       والد لولده : الّطيُش يؤّدي إلى الهالك . -25

 الوعظ واإلرشاد : اإلجـــــابـــــــة 
 )كتاب ُمقّرر+ وزارّي(   لنا الّصدُر دون العالميَن أو القبرُ    ونحُن أُناٌس ال توسّط بيننا  -26

  الفخر :اإلجـــــابـــــة 
ـَن الــّرمــموأنَت   أخوَك عيسى دعا ميتاً فقام له  -27  )الكتاب مقّرر(   أحييَت أجياالً مِّ

  المدح :اإلجــــابــــــة 

بادة ستين سنة( . -28  )ُمقترح(     قال الّرسول عليه الّصالةُ والّسالم : )عدُل ساعٍة في حكومة خيٌر من عِّ

  اإلجــــابـــــة: .................................................................................................. 
ْن قوٍم كأّن نفوسـهــم -29  )ُمقترح(                 بها أنٌَف أْن تسكَن اللحم والعظما   وإنّي لمِّ

 اإلجـابــة  :...................................................................................................... 
 )ُمقترح(    تـخـرُّ لـه الجـبـابـُر سـاجـديـنـا  إذا بـلـَغ الـفـطــاَم لـنـا صـبـيٌّ  -30

 الفخر  :اإلجـــــابــــــة  *
 )ُمقترح(    مأوى الكرامِّ ومنزل األضيافِّ   ومكارمي عدُد النّجومِّ ومنزلي -31

 : اإلجــــابـــــة .................................................................................................. 
 )ُمقترح( اــيّ ـيك شــلــفــمــا أغــنــى البــكــاء ع      يـنــيــع عـدمـب يُّ ــلــا عــك يـتـيـبك -23

ً ــنّ ـــُظ مِّ ـوَم أوعــــالــيـأنــَت و      وكــانـْت فـي حـيـاتـك لـي عــظــاتٌ  -      ي حــيّـا
 ( ، البيت الثّاني : )المدح( .التّحس رالبيت األّول ):  * اإلجـــــابـــــة 

 )ُمقترح(          الّسماكين نازلُ بـيـن أنّـنـي عـلى       ٌق لم يرَض لي ُكْنهُ منزليــطــمني ــل -33

  الفخر: اإلجــــــابــــة  
 ُمقترح()       يــوٍم أســودُ بـكـّلِّ يُب ـشـمـى الــأتو      مضْت الّليالي البيُض في زمن الّصبا -43
ً ــاب مـــوم أصـــيـ ـمـوتُ ــالاب ـــأص -53 ــــَن األحـــيـــاءِّ أكــرمــهـ      ـعــنا  االــعـــم فــمِّ

ـــيــاالإلــــى أْن زار        وكـان الـنّـاُس كــلّــهــم لـــمـــعـــنٍ         ُحـــفـــرتَه عِّ
ــْن زلّـٍة لـي فـي  -63  ُت أناملي وقـرعـُت ســنّــيـضْ ـضَ ـع      الـخـطــايـــافـكـم مِّ

 عــنّـــيتــــعـــُف اسِّ وإْن لــــْم ـــنّ ــال      يظـّن النّاُس بي خـيـراً وإنّــي لــشــرُّ  -    

  االسترحام: اإلجــــابـــــة 
 )ُمقترح(    تَخبُّ بي الّركاُب وال أمامي        ال ورائيـَر فـصـأقمُت بأرض م -37

 يملُّ لـقـاءه فــي كــّلِّ عــاّمٍ         وكـان جـنـبـيملّني الـفـراُش و      



 

 

 )ُمقترح(       ذهَب الّشباُب وذهبَْت أياُمه البيُض .  -38
 )ُمقتَرح(      ، وصرُت ال أقوى على مدافعة الخطوب . الحزنُ لقد هّدني  -39

 التّحس ر .:  (39، 38، 37، 36، 35، 34في األمثلة ) اإلجـابـة 
 )الكتاب الُمقّرر(   تُشترى بميزان فأصبحت أرضاً   حارَسه  أنتَ أغليَت بالعدلِّ ملكاً  -40

 المدح:  اإلجــــابـــــة 
 )الكتاب الُمقّرر(   رء أيُّ مفسدةــمــلــدة لــســفــم  دة ـــجـــراَغ والـــفـــاَب والــإّن الّشب -41

 ظ واإلرشادـالوع :اإلجــــابـــــــة  
 الكتاب الُمقّرر()    اــنــيــمـواضـحـٌمـر  نا ــــخضٌر مرابع  نا ــعـــسوٌد وقـائ نا ـــعــبيٌض صنائ -24

 الفخر .: اإلجــابــة 
 )ُمقتَرح(    هوتِّ الـخـالفـةُ عـنـك واإلسـالمُ   يا أخَت أندلٍس عـلـيـكِّ سـالمٌ  -43

 اإلجــابــة: ..................................................................................................... 

 )ُمقترح(   وبقيُت في خلٍف كـجـلـدِّ األجــرب  ذهَب الذين يُعاُش في أكنافهم -44

 ةــاإلجــابــ : .................................................................................................... 
 )ُمقتَرح(  أبتاه صارت ُسليمى تُنادي اليوم يا  كانت ُسليمى تُنادي يا أُخّي  -45

  اإلجــابــة: ..................................................................................................... 

46- . )  )ُمقتَرح(       قال تعالى : )ُكلُّ نفٌس ذائقةُ الموتِّ

رام البررة(قال عليه الّصالةُ والّسالم : )الماهُر في القرآنِّ مع  -47  )ُمقتَرح(   الّسفرة الكِّ

 )كتاب ُمقّرر، وزارّي(      قال عليه الّصالةُ والّسالُم : )إنّما األعماُل بالنّييّات( -48

 ( .48، 47،  46األمثلة )  فائدة الخبر : اإلجـــــابــــــة 

 ُمقّرر + وزارّي()كتاب      قال تعالى : )إنّا ال نُضيُع أجَر َمْن أحسَن عمالً( .  -49

 الوعظ واإلرشاد:  اإلجــــــابـــــة . 

ـُل يـردُع الُحزُن  -50  )الكتاب الُمقّرر(   والقلُب بينهما عصيٌّ طيّعُ   يُـقـلُق والتّـجـمُّ

 هذا يجيُء بها وهذا يرجعُ   ُمسّهـد ٍ دموَع عـيٍن  يتنازعان ِّ      

  : اإلجـابــة .....................................................................................................

  

 : فـائـدتان قـيّـمـتان 

 مثل : )إنّك ، بك ، إليكم ، كـ )الكاف( انتبه ضمائر الُمخاطب إْن ُوِجدت في المثال الُمعطى ، سواء أكانت متّصلة  (1

  ،في المثال –على األقّل  –، فإْن ُوِجد واحد منها )أنَت وأنتِّ وأنتم وأنتما ...(فيكم( أو الّضمائر الُمنفصلة مثل      

 )المدح( .فاعلم أّن الغرض ِمن إلقاء الخبر هو       

 ، سواء أكانت متّصلة)الفخر( قل في المثال الُمعطى فهي تُفيدأّما ضمائر الُمتكلِّم فإْن ُوِجد منها واحد على األ( 2
 ، صنائعنا ،مثل )إنّنا، أخالقنا: )إنّني ، مكارمي ، أصحابي(  وكـ  " نا المتكلّمين " مثل كـ  " ياء المتكلّم "      

  .فانتبه لذلك )الفخر( فهي دائما  تُفيد  )أنا ، نحن(وقائعنا ...( أو كانت هذه الّضمائر منفصلة مثل       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيّن الّضرب الذي جاء عليه الخبر في الجمل اآلتية مبيّناً الّسبب : – الّسؤال الثّالث

 )الكتاب الُمقّرر ، وزارّي(           .تبقى المملكةُ تحَت تأثير المنخفُض الجوّي  -1
 (جاء خاليا  من المؤّكدات الّسبب : / خبر ابتدائيّ  الّضرب :)ة : ــابــاإلج . 

ُب الّطبَع . -2  ()ُمقترح           الُمطالعةُ تُغذي العقل ، وتصقُل النّفس ، وتهذِّّ

 جاء خاليا  من المؤّكدات( . لسبب :ا / خبر ابتدائيّ  الّضرب :):  اإلجــابــة 
 ()ُمقترح      العمُل التّطوعّي رمُز انتماٍء ، وعنواُن تعاوٍن . -3

 جاء خاليا  من المؤّكدات( . :  الّسبب / ابتدائيّ  )الّضرب : : اإلجـــابـــة 
ُس أُّمةً ال يأخذُ الّضعيُف فيها حقَّه( . -4     )الكتاب الُمقّرر(   قال الّرسوُل الكريُم : )إّن هللاَ ال يُقّدِّ

  د بمؤّكد واحد وهو)إّن( . الّسبب / خبر طلبيّ لّضرب: ا: اإلجـابــة  : ألنّه أُّكِ



 

 

 )الكتاب الُمقّرر(       قال تعالى : )لتبلوّن في أموالِّكم( . -5   
دين )الم القسم / ونون التّوكيد الثّقيلة في نهاية الفعل  :/ الّسببخبر إنكاريّ  :الّضرب :اإلجــابــة د بمؤّكِ  ( " تبلوّن "أُّكِ

 )الكتاب الُمقّرر(    الَهوى قد سبْحُت أيَّ سباحةُ ــّجِّ   أنا يا تونُس الجميلةُ في لُـــ -6
  (ألنّه جاء خاليا  من المؤّكدات الّسبب : / ابتدائيّ  الّضرب :): اإلجــابــة . 

رع  -7  )الكتاب الُمقّرر(   قَـْد تـذّوْقـُت ُمــّرةُ وقــراحــة  ُق وإنّي ـيـمـتي ُحبُّكِّ العـشِّ
 . خالٍّ من المؤّكدات(/ الّسبب : ابتدائي  :تي ُحبّك العميق )الّضربـشرع : * اإلجــابــة  
 . د(ــأُّكد بمؤّكدين إّن وق الّسبب : / إنكاريّ  :)الّضرب بقية البيت    

 )ُمقتَرح(            شباٌب وهللا مكتهلون في شبابهم . -8
 د واحد وهو القسم( . الّسبب : / طلبيّ  : )الّضرب : اإلجـــابـــة د بمؤّكِ  أُّكِ

ـّمـا يـهـيـُج لـه الـعـظـيـمُ     إّن األمــــوَر دقـــيــقـــهـا  -9  )ُمقتَرح(       مِّ
  د بمؤكَّد واحد " إّن "( . الّسبب : / خبر طلبيّ  )الّضرب : :اإلجـــابــــة  أُّكِ

 )ُمقتَرح(             قال تعالى : )وما ربُّك بظاّلٍم للعبيد( . -10

 : د واحد  الّسبب : / خبر طلبيّ  )الّضرب : اإلجـــابـــة د بمؤّكِ  ( . " الباء الزائدة "أُّكِ

 )ُمقتَرح(             د أفلح َمن تزّكى( .ـقال تعالى : )ق -11

  د بمؤّكد واحد وهو الّسبب : / )الّضرب : خبر طلبيّ  :اإلجــــابــــة  . د(ـق أُّكِ

ْن أكثرِّ النّاسِّ إحسانِّ    إنّا لفي زمٍن تَْرُك القبيحِّ به  -12  )ُمقتَرح(        مِّ

  دين  الّسبب : / خبر إنكاريّ  )الّضرب : :اإلجــــابـــــة د بمؤّكِ  ( .المزحلقة " الم  "  و   إنّ ) أُّكِ

ــٍة  -13 ـــمَّ  )ُمقتَرح(                      تسمو إلى المجدِّ وال تُقهر    وهللاِّ إنّـــي ألخــو هِّ

 دات   الّسبب : / خبر إنكاريّ  )الّضرب : :اإلجـابــة د بثالث مؤّكِ  . " القسم ، إّن ، الم المزحلقة  " (أُّكِ

ْن الخوفِّ والجوع( .قال تعالى : )ولنبلونّكم بشيٍء  -14  )ُمقتَرح(                                                 مِّ

 دين هما :الّسبب /خبر إنكاريّ  :)الّضرب: اإلجابـة د بمؤّكِ  . ( " ، ونون التّوكيد الثّقيلة" الم القسم  :أُّكِ

 )ُمقتَرح(                                      قال تعالى: )أال إّن أولياَء هللا ال خوٌف عليهم وال ُهْم يحزنون( . -15

 دين الّسبب : / خبر إنكاريّ  )الّضرب : : اإلجــــابــــة د بمؤّكِ  ." أال ، إّن "(   أُّكِ

ريَن كانوا إخواَن الّشياطين( . -16  )ُمقتَرح(                                                   قال تعالى : )إّن الُمبذِّّ

  د واحد( الّسبب : / خبر طلبيّ )الّضرب :  :اإلجـــــابـــــة د بمؤّكِ  . أُّكِ

 )ُمقتَرح(                                                    قال تعالى : )إّن هللاَ بالنّاس لرؤوٌف رحيٌم( . -17

  د بمؤّكدين( الّسبب : / إنكاريّ  )الّضرب ::  اإلجـــــابـــــة  . أُّكِ

 )ُمقترح(          قال تعالى : )والعصرِّ ، إّن اإلنساَن لفي ُخسٍر( . -18

  دات(:  الّسبب / خبر إنكاريّ  )الّضرب: :اإلجـــــابــــــة  . ألنّه أُِكد بثالث مؤّكِ

 )ُمقتَرح(                                   . هم صبروا حتى تخرَج إليهم لكان خيراً لهم(أنّـ قال تعالى : )ولو -19

ن الدُّنيا وما فيها " .ـقال عليه الّصالةُ والسَّالم : " لغ -20  )ُمقتَرح(          دوةٌ في سبيل هللا أو روحة خيٌر مِّ

 د واحد( الّسبب :  / خبر طلبيّ  )الّضرب : : اإلجـــــابـــــــة د بمؤّكِ  أُّكِ

 )وزارّي(                                                                عهداً قطعتُه على نفسي .وهللاِّ ال أخوُن  -21

  : د واحد( الّسبب : / خبر طلبيّ  )الّضرب :اإلجــــابــــــة د بمؤّكِ  . أُّكِ

 )ُمقتَرح(                                                                   قال تعالى : )تاهللِّ ألكيدنَّ أصنامكم( . -22

  : أُكد بثالث مؤّكدات( الّسبب :إنكارّي /  )الّضرب :اإلجــــابـــــــة . 

 قتَرح()مُ                                                                    قال تعالى : )لسَت عليهم بمسيطر( . -23

د واحد ـأُكِّ  : الّسبب / خبر طلبيّ  : )الّضرب اإلجــــابـــــة :        . ( " الباء الزائدة " د بمؤّكِ

 )ُمقتَرح(                                                           . قال تعالى : )لئْن لم ينتهِّ لنسفعاً بالنّاصية( -24

د واحد وهو  الّسبب : / خبر طلبيّ  )الّضرب :اإلجــــابـــــة :        د بمؤّكِ  ( ."  نون التّوكيد الخفيفة "  أُّكِ
 



 

 

 )ُمقتَرح(                                                                           المنى . ألستسهلّن الّصعَب أو أدركَ  -25
 . أُِكد بمؤكدين( / الّسبب :إنكارّي  )الّضرب : اإلجـــــابـــــة :        
 )ُمقتَرح(      أماَت وأحيا والذي أمُره األمرُ   أما والذي أبكى وأضحَك والذي -26

د بمؤكَّدين  " أما، القسم "( : الّسبب / إنكاريّ  : )الّضرباإلجـــابـــــة :         أُّكِ
 )ُمقتَرح(           قال تعالى : )فأّما اليتيَم فال تقهْر( . -27

د واحد " أّما "( : الّسبب / خبر طلبيّ : )الّضرب : اإلجــــابـــــة        د بمؤّكِ  أُّكِ

 )ُمقتَرح(            تتأثّر البالد بمرتفع جوّي . -28
 خالٍّ من التّوكيد( . الّسبب :/ ابتدائّي : )الّضرب : اإلجـــــابــــــة      
ك ؟ فقال : إّن شيئاً فيه الّسمُع والبصُر لحقيٌق بالّصون .قيل ألعرابّي : ما لك ال  -29 مامةَ عن رأسِّ  تضُع العِّ
د بمؤّكدين وهما )إّن والم المزحلقة( .الّسبب : خبر إنكارّي /  :اإلجـابــة         أُّكِ
 )ُمقتَرح(          قال تعالى : )اذهب إلى فرعون إنّه طغى( . -30

 ..............................................................................................................اإلجـابــة :       
ن بدٍو وحاضرٍة  -31  )ُمقتَرح(          بعٌض لبعٍض وإْن لم يشعروا   النّاُس للنّاس ِّ مِّ

 ..............................................................................................................اإلجـابــة :       
 )ُمقتَرح(      ورَد الفُراَت زئيره والنّيال   ورٌد إذا ورَد الـبُــحــيـرةَ شارباً  -32

 ......... : اإلجـابـة..............................................................................................  
 )وزارّي(             قـد توقّفُت مراراً . -33

  : د بمؤّكد وهو الّسبب : طلبّي / اإلجـابــة : )الّضرب   ( ." قـد "أُّكِ
 )وزارّي(            إّن الوطَن مهوى األنفس . -34

  : قـد( .أُّكد بمؤّكد واحد وهو الّسبب : خبر طلبّي /  اإلجـابـة : )الّضرب 
 )وزارّي(              إّن الّصبَر لمفتاٌح للخير . -35

  : د بمؤّكدين هما  الّسبب : خبر إنكارّي / اإلجـابـة : )الّضرب  ( ." إّن والم المزحلقة "أُّكِ
 )وزارّي(                                                                               إّن العمَل الّشريَف عبادةٌ . -36

  : (إنّ أُّكد بمؤّكد واحد وهو الّسبب : خبر طلبّي / اإلجـابـة : )الّضرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الّطريقة التي جاء عليها اإلنشاء الّطلبّي في ما يأتي : بيّن –الّسؤال الّرابع 

 )الكتاب الُمقّرر(       الّزكاةَ( .آتوا الّصالةَ ووأقيموا قال تعالى : ) -1
 األمر .: اإلجـــابـــة * 

قاَب بعٍض( .ال ترجعوا قال الّرسول عليه الّصالةُ والّسالُم : ) -2 ُب بعُضكم رِّ  الكتاب الُمقّرر()     بعدي ُكفَّاراً يضرِّ
 . النّهي   اإلجـــابــــة :* 

 )الكتاب الُمقّرر(                       ترضى واألناُم غضابُ وليتك    تحلو والحياةُ مريرةٌ ليتك ـف -3
 التّمنّي  اإلجــــابـــــة :   *

سلِّ ُكلِّّهم  صّلِّ وسلِّّم ما أردَت على يا رّبِّ  -4  )ُمقترح(                          نزيلِّ عرشك خيرِّ الرُّ
 النّداء اإلجــــابــــــة : *  

 )الكتاب الُمقّرر(                                                                 ليّناً فتُعَصر وال قاسياً فتُكَسر . ال تكنْ  -5
 النّهي: اإلجــــابـــــة * 

 )وزارّي(                                                      ، اعبدوا هللا وال تُشركوا به شيئاً . يا أهَل الحجاز -6 
 : النّداءاإلجــــابــــــة  * 

 )وزارّي(                                                                               من الكالم بال فائدة .ال تُكثر  -7

 النّهي : اإلجـــــابـــــة 
 )الكتاب الُمقّرر(                                                   ُمرساها( أيّان  عن الّساعةِّ يسألونك ) قال تعالى : -8

  : االستفهاماإلجـــــابــــــة 
 . النّاَس بُِّخلٍق حسٍن(وخالقِّ الّسيئةَ الحسنةَ تمُحها، وأتّبعِّ هللا حيثما ُكنَت، اتِّّقِّ : )الّسالمُ الّرسول عليه قال   -9

  الكتاب الُمقّرر(                                                                      األمر  : اإلجـــــابـــــة( 
 



 

 

 )الكتاب الُمقّرر(   دفؤَك المرغوُب أشواُق القلوبِّ   الغورِّ والوادي الخصيبِّ  يا رحيبَ   -10

  النّداء: اإلجــــــابـــــة 
 )الكتاب الُمقّرر(    والّدهُر يعدُل تارةً ويميلُ    عتابَك فالبقاُء قليُل أقلْل  -11 

  اإلجــــــابـــــة :................................................................................................ 
وَن   في ُحلَِل الَوشــْ  أيُّها الّرافلونَ  -12  )الكتاب الُمقّرر(     بالذّيوِل افتخاراــي يجر 

  اإلجــــــابـــــة : ............................................................................................... 
 ُمقتَرح()              حبيبك هونا  ما عسى أْن يكون بغيضك يوما  ما .أحبْب  -13

 : اإلجـــــابـــــة ................................................................................................. 
( .وال تقتلوا قال تعالى : )  -14  (ُمقتَرح)               النّفَس التي حّرم هللاُ إاّل بالحّقِ

  اإلجــــــابــــــة :............................................................................................... 
 )ُمقتَرح(            داه الورى أمضى الّسيوِف مضاربا  ــف   لسيِف الّدولِة اليوَم عاتبا   مــا أال  -15

  : االستفهام اإلجـــــابـــــة 
 )ُمقتَرح(                            فأخبره بما فعَل المشيبُ     الّشباب يعوُد يوما  ليَت  أال -16

  اإلجــــــابــــــة :............................................................................................... 
ياُم ، كما ُكتَِب على الّذين ِمْن ق يا أيُّها قال تعالى : ) -17  )ُمقتَرح(  بلكم لعلّكم تتّقوَن( .ـالّذيَن آمنُوا ُكتَِب عليكم الّصِ

 اإلجـــــابـــــة : ................................................................................................. 
 )ُمقتَرح(                       ودُ ـــولّى يا بثيُن يعـرا  تـوده    أيّاَم الّشباب جديُد ليَت أال  -18

  اإلجــــابــــــة :................................................................................................. 
 )ُمقتَرح(                       هوت الخالفةُ عنك واإلسالمُ     أندلسٍّ عليِك سالُم  يا أختَ  -19

  اإلجــــــابـــــة :................................................................................................ 
 (مقترح)                         أنا ال أليُن لسطوةِ األرزاء   للّذي سّد الـّطـريـق إزائـي  لْ ــقُ  -20

  اإلجـــــابــــــة :................................................................................................ 
ُد دارَس العهِد بيننا تعالي -21  )ُمقترح(                      كالنا على طوِل الجفاِء َملوم   نُجّدِ

 :اإلجـابــة ....................................................................................................... 
 )الكتاب الُمقّرر، وزارّي(                   سعيدا  بوحدتي وانفرادي   ي أْن اعيَش في هذه الّدنيا لليت  -22

  : اإلجـابـة....................................................................................................... 
 )وزارّي(                أعطِّ منفقاً خلفاً وأعطِّ ممسكاً تلفاً .اللهّم  -23

  : النّداء .اإلجـابـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّما يأتي :بيّن الّطريقة التي جاء عليها اإلنشاء غير الّطلبّي في كّل  الّسؤال الخامس :  مِّ
ن مهيٍب وادع ٍ  -1 ك مِّ  )الكتاب الُمقّرر(    نَْسر ٍ يُطارحه الَحماُم هديال   هللِّ درُّ

  : التّعّجباإلجـابــة 
 )الكتاب الُمقّرر(         العبُد إنّه أّواٌب "نْعَم  قال تعالى : " -2

  : المدحاإلجـابـة 
 )ُمقتَرح(           الّشراُب وساءْت ُمرتفقا  "بئس  قال تعالى : " -3

 الذّّم  :  اإلجـابــة 
نى  لعمُرك -4  )الكتاب الُمقّرر(  وال باكتساب المال ِّ يُكتَسُب العقلُ    ما بالعقل ِّ يُكتَسُب الغِّ

  : القسم اإلجـابـة. 
 )الكتاب الُمقّرر(          أْن يكون الفرُج قريباً .عسى  -5

  : الّرجاءاإلجـابـة 
ها عبٌق  يا حبّذا -6 ن جّوِّ  الكتاب الُمقّرر()           يسري على جدول ٍ بالماء دفّاقُ     نََسٌم مِّ

  : المدحاإلجـابـة 
َن الوْجدِّ أو يَْشفي شجيَّ البالبل ِّ     انحداَر الّدمع ِّ يُعقُِّب راحةً لعــّل  -7  )الكتاب الُمقّرر(        مِّ

  : الّرجاءاإلجـابـة 



 

 

 )الكتاب الُمقّرر(         هللاُ يــعــــلــُم أنّـي لـــم أقــْل فـنـدا   النّاَس ال بل ما أقـلَّهـم ما أكـثـَر  -8

  : التّعج باإلجـابــة 
 )ُمقتَرح(              ودهــراً تــولّــى يــا بثيُن يــعــودُ    أيّـاَم الـّشـبـابِّ جــديـٌد لـيَت  أال -9

  : التّمنّياإلجـابــة 
ـــّمــا إلــيــه يــؤول    يوماً يا ُدُمْستُُق عائٌد لعلّك  -01  )ُمقتَرح(               فكم هـارٍب مِّ

  : الّرجاء اإلجـابــة 
ه .عسى  -11 َل المطَر بعد انحباسِّ  )وزارّي(             هللاُ أْن يُرسِّ

  : الّرجاءاإلجـابـة . 
 )وزارّي(                                      أسالفَكم ! ما أعظمَ  -12

  : التّعج ب .اإلجـابـة 
 )وزارّي(                                   الّصاحُب الكتاُب . نعمَ  -13

  : المدحاإلجـابـة 
 )وزارّي(              البديُل عن الّزلةِّ االعتذار . نِّْعمَ  -14

  : المدحاإلجـابـة 
ن هللا تعالى .نِّْعَم  -15  )وزارّي(             العبادةُ عبادةٌ يناُل بها العامُل األجَر مِّ

  : المدح .اإلجـابـة 
 

 :فــوائــد قــيّــمــة 

 . أحدهما فاعلم أّن اإلنشاء طلبّي، وقد طرحنا عّدة أمثلة عليه في المثال فإْن ُوِجدَ  ،)ليت، لو(ِمن أدوات التّمنّي  -1
 .الّسابق  (11)، كالمثالم أّن اإلنشاء غير طلبيّ في المثال أحدهما فاعل فإن ُوِجدَ   ، عسى()لعلِمن أدوات الّرجاء  -2
 مثل :،  فإْن وجدت أحدهما في المثال فاإلنشاء غير طلبيّ )ما أفعَل ، أفعْل بـ( ِمن صيغ التّعج ب صيغتا  -3

ك ، هللا )سبحان هللا ، هلل درّ ومن صيغ التعجب األخرى   . (/ أعظْم بالّصالة / أعظم بالعرب الناسَ  ما أكثرَ )
ن منظر ، هللا هللاأكبر  (، ما شاء هللا ، يا لك ، يا له مِّ

 .فعال مدح ، ولهذا إن رأيت أحدهما في المثال الُمعطى فاعلم أن اإلنشاء غير طلبي )نعم ، حبذا(  -4
  نشاء غير طلبيّ ؛ وعليه فإن وجدت أحدهن في المثال المعطى فاعلم أن اإلد الذمأفعال تفي، ال حبذا( )ساء، بئس -5

ً : )، مثل قوله تعالى        ( .بئَس الّشراُب وساءت مرتفقا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 * ما المقصود بـ ) األمر ( ؟ 

 .  وهو عبارة عن طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه االستعالء واإللزام ) األمر ( ،من أنواع اإلنشاء 

األصل أن يكون األمر صادر من جهية أعليى إليى جهية أدنيي  فيي المنزلية ، وهيذا هيو المقصيود بقولنيا :           ملحوظة :

ل : ) أقيميوا الصيالة ، أتيوا ، مثيل : أوامير هللا لعبياده ، مثي أمرر حقيقري) على وجيه االسيتعالء واإلليزام ( ، ويسيمى 

ا جهيودكم ، ضياعفوالزكاة ، اركعوا مع الراكعين ، أطيعوا هللا ورسوله.... ( ، ومثل : قول مدير المصنع لعماليه : )

 أثناء العمل ( واصمتوا ،وأخلصوا 

 صيغ األمر ؟ هـي * ما 

 ا الزكاة ... (وأتوالصالة  أقيمواو، افرحوا ، تعلّم ... ( ، قال تعالى : )  ) ادرسْ : فعل األمر ، مثل  -أ

 رّب هذا البيت ( ليعبدوا) لتجتهد ، لتساعدي ... ( ، قال تعالى : ) ف: المضارع المسبوق بـ ) الم األمر ( ، مثل  -ب

 آل ياسر فموعدكم الجنّة ( صبرا  قال الرسول : ) (، إحساناً ، إجالالً...) : المصدر النائب عن فعل األمر ، مثل  -ج

 بمعنى ) الزموا أنفسكم... (إذا اهتديتم (  كم من ضلّ أنفسكم ال يضرّ  عليكم) قوله تعالى : اسم فعل األمر ، مثل  -د

 األمــــر ، صــيــغـــه وأغـــراضــه الــبــالغــيـّــة :



 

 

هي التي تقترن بأول الفعل المضارع ؛ فتجعله كفعل األمر من حيث المعنى  ، وهي  ) الم األمر ( : -1 ملحوظات :

 . ) اصدق (درسوا (  ، ) لتصدْق (  = ( = ) ا)لتدرسوا :، مثلالتي يُجزم بعدها الفعل المضارع من أحرف الجزم

 هو مصدر صريح ينوب عن فعله األمر ، فتقدير الكالم في المصادر السابقة : )المصدر النائب عن فعله( : -2

 ) وأحسنوا إحسانا  ، وأجلّوا إجالال  (، وتقدير قول الرسول : ) اصبروا صبرا  آل ياسر فموعدكم الجنّة (.

 هيّررا)اقتييرب( ،  هلررمّ )أقبييل(،  حرريّ )اسييتجب( ،  آمررين)اسييكت( ،  صرره أسررماء فعررل األمررر كثيرررة ، مررن أبرزهررا : -3

 )اثبت(. مكانك)تأّخر( ،  وراءك)تقّدم( ،  أمامك)ابتعد( ،  إليك عني)الزم( ،  عليك )أسرع( ،

 

 أبرز هذه األغراض.* قد يخرج ) األمر ( عن معناه الحقيقي إلى أغراض بالغيّة متعّددة. اذكر 

تخرج صيغة األمر عن معناها الحقيقي ) االستعالء واإللزام ( إلى أغراض بالغيَّة أخرى نستنتجها من سياق الكالم 

 الذي ورد فيه األمر ، ومن أبرز هذه األغراض :

 ، مثل:(يّ لحقيق)بخالف األمر ا إذا كان صادرا  من جهة أدنى إلى جهة أعلى؛ يكون األمر غرضه الدعاء :الدعاء -1

 ، ولمن دخل بيتّي مؤمناً ... (. اغفر لي ولوالديّ ) رّبِّ  قوله تعالى : -أ

 قول المتنبّي مخاطباً األمير سيف الدولة الحمداني :  -ب

 ****            وال تعطيّن الناس ما أنت قائل           أعطِّ الناس ما أنت مالكأخا الجود 

 لنا يا رب .احفظها  جـ.

 

) بخيالف  إذا كان صادراً من شخص إلى آخر مساٍو لره فري المنزلرةيكون األمر غرضه االلتماس ؛  االلتماس : -2

 األمر الحقيقي ( ، مثل :

 جزاك هللا كل خيٍر ( ساعدني في بناء بيتي( ، )  انتظرني قليالً ( ، )  أعطني القلم)  قولك لصديقك : -أ

 وسر جنباً لجنبِّ  فاحمل الجرحفي كل درٍب          ****             يا أخي أنت معي       قول أبو سلمى : -ب

 

ويكيون وهو طلب األمر المحبوب الذي ال يُرجى وقوعه ؛ لكونه مستحيال  ، أو غير مطموع في نيليه ،  التمنّي : -3

 مثل :،   -مثال   –لغير العاقل كالجمادات والليل والنّهار والنّفس 

 . ( تحركي) هيّا  المتعّطلة :قول السائق لسيارته  -أ

 ال تطلع قفْ  ****     يا صبحُ         زلْ  ويا نومُ  طلْ  يا ليلُ           اعر :قول الشّ  -ب

فالشاعر ال يقصد توجيه األمر الحقيقي إلى الليل والنوم والصبح ، لكنّه يتمنّيى ليو يطيول اللييل وييزول النيوم  ويقيف 

 والنّوم والّصبح غير عاقل .والحظ أّن الليل  . الصبح فال يطلع

 

، وموّجيه لعاّمية صيح والموعظية واإلرشياد وهو طلب األمر الذي يحميل فيي طيّاتيه معنيى النّ  صح واإلرشاد :النّ  -4

 ، مثل :النّاس 

 ... (. فاكتبوه) إذا تداينتم بدين إلى أجٍل مسمى  قوله تعالى : -أ

صيحة واإلرشاد لعباده المؤمنين بكتابة العقود بين ( توجيه النّ  فاهلل سبحانه وتعالى يهدف من وراء األمر ) فاكتبوه

 . ائن والمدين ؛ منعا  لضياع الحقوقالدّ 

 تستعبد قلوبهم        ****     فطالما استعبد اإلنسان إحسانُ  اسأحسن إلى النّ           اعر :قول الشّ  -ب

صيييحة والموعظيية واإللييزام ، وإنّمييا يقصييد توجيييه النّ  علييى وجييه االسييتعالء اعر ال يقصييد توجيييه األميير الحقيقيييّ فالّشي

 . عادة واأللفةالسّ  لآلخرين باإلحسان للناس ؛ فتعمّ 

 تساموا لتعيشوا لذّة النّصر ِّ . جـ.

 

 



 

 

 ، مثل :، وطلب شيء مستحيل الوقوع، وعدم قدرتهبما يُظهر عجزه -تحّديا   –وهو مطالبة المخاطب  عجيز :التّ  -5

 (. فأتوا بسورة من مثله) وإن كنتم في ريٍب مما نّزلنا على عبدنا  قوله تعالى : -أ

فاهلل سبحانه وتعالى يهدف من وراء األمر ) فأتوا ( إظهار عجز المشركين ، وقلة حيلتهم ، وضعف قدرتهم من 

 خالل مطالبتهم بإتيانهم ولو بسورة مثل سور القرآن الكريم.

ّ  -ب  ****     وهاتوا كريماً مات من كثرة البذل        بخيالً طال عمراً ببخلهأروني           عر :قول الشا

حيدي وإظهيار العجيز وعيدم عليى وجيه االسيتعالء واإلليزام ، وإنّميا يقصيد التّ  اعر ال يقصد توجيه األمر الحقيقيّ فالشّ 

 عمره بسبب بذله وعطائه.القدرة من خالل المطالبة بأن يدلّوه على بخيلٍّ طال عمره بسبب بخله ، أو كريما  قصر 

 

 حذير له ، مثل :خويف والوعيد للمخاطب ، والتّ وهو األمر الذي يحمل معنى التّ  هديد :التّ  -6

 فاصنع ما تشاءإذا لم تخش عاقبة الليالي        ****     ولم تستحِّ           اعر :قول الشّ 

خويييف والوعيييد هديييد والتّ علييى وجييه االسييتعالء واإللييزام ، وإنّمييا يقصييد التّ  اعر ال يقصييد توجيييه األميير الحقيقيييّ فالّشيي

 . المين من خالل األمر ) فاصنع ما تشاء ( ؛ بسبب عدم خشيتهم من حلول عاقبة السوء عليهم ، وعدم حيائهمللظّ 

 

 وهو أن يُخيّر المخاطب بين أمرين دون الجمع بينهما ، مثل : خيير :التّ  -7

 ( مريَم أو أختها هندا  تزّوج )   آلخر :قول أحدهم 

 . ، دون الجمع بينهما الزواج من مريم أو من أختها هند تخيير المخاطب بينفالمتكلّم يقصد من وراء األمر) تزّوج (

 

 وهو السماح بعمل الشيء ، وال حرج للمخاطب إذا لم يفعل هذا الشيء ، مثل : اإلباحة : -8

 ن لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر... (بوا حتى يتبيّ وكلوا واشر)   قوله تعالى :

فالمؤمن الذي ينوي الصيام  يُباح له األكل حتى يتبيّن له الخيط األبييض مين الخييط األسيود ، وإن توقيف عين األكيل 

ف في ذلك  قبل ذلك فال شيء عليه  .، فهو حّر التّصر 

 

والتّقلييل ِمين  صد المتكلّم من ورائه إهانية المخاطيب وتحقييره واستصيغارهوهو األمر الذي يق اإلهانة والتحقير : -9

 ، مثل : شأنه

 ( وا ما أنتم ملقونألقُ )   قوله تعالى على لسان موسى عليه السالم :

 فموسى عليه السالم يقصد من وراء األمر ) ألقوا ( إهانة  كبار سحرة فرعون وتحقير قدرتهم على السحر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ما يأتي : بيّن الّصيغة التي أتى عليها األمر ، والمعنى البالغّي الذي خرج إليه :الّسؤال السادس

 ِمن طيّبات ما رزقناكم( . واـــلُ ــكُ قال تعالى : ) -1
 . اإلباحة( المعنى البالغّي :فعل أمر/  )الّصيغة : :اإلجـــابـــــة          

 فما نيُل الخلوِد بمستطاعِ    في مجاِل الموِت صبرا   فصبراً  -2
 النّصح واإلرشاد( . المعنى البالغّي : " صبراً " / مصدر نائب عن فعل األمر )الصيغة :  :اإلجــــابــــة          
ً  قال تعالى : )وبالوالدينِ  -3  ( .إحسانا

 أمر حقيقّي( . المعنى البالغّي :/  مصدر نائب عن فعله )الّصيغة : :اإلجـــابــــة          
كم َمْن ضلَّ إذا  عليكمقال تعالى : ) -4  اهتديتم(أنفسكم ال يضرَّ

  . حقيقّي( معنى األمر : اسم فعل أمر/الّصيغة : ) اإلجــــابــــة :       
 بالبيِت العتيق( . وليطّوفوانذورهم  ليوفوا وقال تعالى : ) -5
 .حقيقّي( معنى األمر : مضارع مقرون بالم األمر / الّصيغة: ) اإلجـابـة:      

 فليخلْص ُكّل منّا في عمله . -6
 ( .النّصح واإلرشادمعنى األمر : مضارع مقرون بالم األمر / اإلجـابـة : )الّصيغة : 

 



 

 

 بيّن المعاني التي خرج إليها األمر في ما يأتي ، مع ذكر الّسبب :    :الّسؤال الّسابع
رلي صدري واشرْح قال تعالى :)رّبِ  -1  )الكتاب الُمقّرر(  . عقدة  من لساني( احللْ لي أمري و يّسِّ
 )الكتاب الُمقّرر(      ممسكا  تلفا  .أعطِّ منفقا  خلفا  ، وأعطِّ  اللهمّ   -2

 األقّل منزلة إلى األعلى منزلة( صادر من  ألنّه :الّسبب/  الّدعاء :المعنى): 2+  1)موّحدة للفرعين  اإلجــــابـــــة
 

ّدي  ويا نفسُ   إّن الحياةَ ذميمةٌ ُزْر  فيا موُت   -3  )الكتاب الُمقّرر(   إّن دهَرِك هازلُ جِّ
 " الموت والنّفس " ( . ألّن األمر موّجه لغير العاقل وهو    / الّسبب :التّمنّي )المعنى البالغّي :  اإلجــــابـــــة : 

 
 (الكتاب الُمقّرر)          حيُث حلّتابكيا   ثُمّ  َصْيكما  قلو    اعــقــالفـخليلّي هذا رْبُع عّزةَ   -4

 . كالهما بنفس المنزلة( : الّسبب / االلتماس المعنى البالغّي :) :اإلجــــابــــة 
 

 )الكتاب الُمقّرر(       طوعا  أو كرها  لْن يُتقبَّل منكم( .أنفقوا  قال تعالى : )قُلْ   -5
 اإلنفاق  "   ندهم األمرانـيستوي عاألمر صادر لمخاطبين  الّسبب : / التّسوية : )المعنى البالغيّ اإلجــــابــــة : 

 ( . طواعية أو كراهية  "                      
 

ْش  -6  )الكتاب الُمقّرر(   بيَن طعِن القنا وخفِق البنودِ    وأنَت كريٌم ُمْت  عزيزا  أوعِّ

 ألّن األمر صادر لمخاطب يطلب منه االختيار بين أمرين دون  / الّسبب :التّخيير  )المعنى البالغّي :إلجــــابـــــة : ا

 الجمع بينهما .                       
 

 )الكتاب الُمقّرر(  النّار( .فإّن مصيركم إلى تمتّعوا  قال تعالى : )وجعلوا هلل أندادا  ليُضلّوا عن سبيله قٌلْ  -7

 . ألّن اآلية تتوّعد الكافرين بالنّار( الّسبب :/  التّهديد )المعنى البالغّي :إلجــــابـــــة : ا
 
 )الكتاب الُمقّرر(   ال بُْغَض في قلبي ِلَمْن َجِهلُوا   بنفِسك إنّني رُجٌل رفقاً  -8

 ألّن األمر صادر لمخاطب يُراد من الفعل التّقليل ِمْن شأنه( / الّسبب :التّحقير  )المعنى البالغّي : :اإلجــــابــــة 
 
ة  بلغْت ُمناها  أروني -9  )الكتاب الُمقّرر(     بغيِ الِعْلِم أو حدَّ الُحسامِ    أُمَّ

 ألنّنا نعجز عن االتيان بأُّمة بلغْت مناها بغير العلم والّسيف( . الّسبب : / التّعجيز)المعنى البالغّي : اإلجــــابـــــة : 

 
  لفعل )أروني( دائما  وأينما وجدته فهو يفيد )التّعجيز( .ا :فــــائــــدة قـــيّــــمـــة * 

 ماذا خلَق الّذيَن ِمْن دونِه( .أروني فـهذا خلُق هللاِ )ومثلها قوله تعالى : 
  : ألنّهم عجزوا عن اإلتيان بخلق كخلق هللا( .الّسبب  : التّعجيز/المعنى البالغّي )
 

 ومثلها كذلك قول الّشاعر :
 وهاتوا كريما  ماَت ِمْن كثرة البّذلِ   بخيال  طاَل عْمرا  ببخِلهأروني  -10

 
ر(  اٍم ال تــجــْد ــفـيه لـعـ رْ ـــاّدخـــــف    ربَّ عاٍم أنَت فيه واجٌد  -11  )الكتاب الُمقرَّ

 تعاوْن واقتصد بُ ـــّشعـــا الـــأيُّه   علِّّمِّ اآلباَء واهتْف قائالً  -
 . األمر جاء ِمن إنسان أكثر خبرة وتجربة في الحياة( /الّسبب :النّصح واإلرشاد)المعنى البالغّي :  اإلجــــــابـــــة :

 
 )الكتاب الُمقّرر(   فأنَت الذي صيّرتهم لي ُحسَّدا   حسَد الُحسَّاد َعنّي بكبتهم أزْل  -21

 وهو )األمير( .إلى أعلى منزلة  )الّشاعر(منزلة أقلّ ألنّه صادر ِمّمن هو  :/ الّسببءالّدعا :المعنى البالغيّ   :ةاإلجاب
 
 



 

 

 )الكتاب الُمقّرر(    بسقِط اللوى بين الّدخوِل فحوملِ   نبِك من ذكرى حبيبٍّ ومنزل قفا  -31
 . في نفس المنزلة(ألّن األمر جاء ِمّمن هما  ّسبب :ال / االلتماس )المعنى البالغّي : اإلجــــــابــــة :

 
 (الكتاب الُمقّرر)    منك بأمثلِ بصبحٍّ وما اإلصباُح    انجلِّ  أال أيّها الليُل الّطويُل أال -41

 . األمر جاء لغير العاقل(الّسبب :  / التّمنّي )المعنى البالغّي : :اإلجـــــابـــــة 
 
 )ُمقتَرح(            حجارة  أو حديدا ( . كونُوا قال تعالى : ) -51

 ..................................................................................................................:  اإلجـــابــة
 
 )ُمقتَرح(                                                                    لكم( استجْب    قال تعالى : )ادعوني -61

 ..............................................................................................................: ... اإلجـــابـــة

 

 )ُمقتَرح(           صباحا  داَر عبلةَ واسلمي عمي   و     تكلِّّمي يا داَر عبلةَ بالجواءِ  -17

 . : األمر جاء لغير العاقل( الّسبب التّمنّي / المعنى البالغّي :):  اإلجـــابـــة

 

 (ُمقتَرح)                                                     تصبروا( . ال   أو اصبروا ف اصلوها)قال تعالى :  -81

 / المعنى ألّن هللا يتوّعد الكافرين  / الّسبب :التّهديد  " اصلوها " :للفعل األّول )المعنى البالغّي  اإلجـــابـــة :

 األمر صادر لمخاطب يستوي عنده الفعل وعدمه( . الّسبب : / التّسوية  البالغّي للفعل الثّاني " اصبروا " :     

 

 )ُمقتَرح(            بسورةٍّ ِمْن مثله( . ـأتـــوافقال تعالى : ) -91

 . ألنّهم يعجزون عن اإلتيان بسورة( الّسبب : /التّعجيز  )المعنى البالغّي : :اإلجــــابــــة 

 

 )التّعجيز( .المعنى البالغّي لها دائما  هو  )أتوا ، جئني ومشتقاتها(الفعلين  : فــــائـــدة قـــيّـــمــة

 

 )وزارّي + الكتاب الُمقّرر(          إذا جمعتنا يا جريُر المجامعُ    بمثلهم ـجئني فأولئك آبائي  -20

 . ألنّه طلب مستحيل الوقوع من باب التّعجيز( الّسبب : / التّعجيز )المعنى البالغّي :: اإلجـــابـــة 

 

 )الكتاب الُمقّرر(        ما شئَت .ـاصنْع فإْن لم تستْح  -12

  ألّن األمر صادر لمخاطب فيه تهديد ووعيد له إْن قام به( . الّسبب : / التّهديد)المعنى البالغّي :  :اإلجـــابــــة 

 

 )ُمقتَرح(     يسعى إلى إنقاضها   فما أنَت الذي اقعْد  -22

 األمر صادر لمخاطب يُراد منه التّقليل ِمْن شأنه( .الّسبب :  /)المعنى البالغّي : التّحقير:  اإلجــــابـــة

 

 )ُمقتَرح(    واقعْد فإنّك أنَت الّطاعُم الكاسي  المكارَم ال ترحْل لبـغـيـتـهــا دعِّ   -32

 )كتاب ُمقّرر+ وزارّي(            أطنيُن أجنحة الـذّباب يـضــيــُر   الوعيد فما وعيُدك ضائري ـدعِّ ف       

 األمر صادر لمخاطب يُراد منه التّقليل ِمْن شأنه( . الّسبب : /التّحقير)المعنى البالغّي :  :اإلجـــابـــة 

 

 )ُمقتَرح(               ( .ارحْمناولنا  رْ ـفـاغو نّاـعاعُف : )وقال تعالى  -42

 أعلى لَمن هو   " المؤمنين " ألّن األمر موّجه ِمّمن هو أقّل منزلة  :الّسبب / الّدعاء :)المعنى البالغيّ  :ـة اإلجـــابـ

 ( . " هللا "منزلة                    



 

 

 )ُمقترح(   أقلعي يا سماءُ غيضي  يا أرضُ      اطلعي  ويحكِّ يا أيّتها الّشمسُ  -52
 الّشمس ، األرض ، الّسماء "( ."   األمر موّجه لغير العاقل   بب :السّ  /التمنّي )المعنى البالغّي :اإلجــــابــــة :  

 

 )الكتاب الُمقّرر(   ُمقارُف ذنٍب مّرةً ومجانبه   أخاَك فإنّه صْل   واحداً أو فعْش   -62

 . ألّن الّسياق يفيد عدم الجمع بين األمرين( الّسبب : التّخيير/)المعنى البالغّي : اإلجــــابـــة :  

 

ْن نميٍر ـغــضِّ فـ -72  )ُمقتَرح(   باً بلغَت وال كالباــكع فال    الطَّرَف إنّك مِّ

 ألّن األمر يُراد به التّقليل ِمْن أمر المخاطب( . الّسبب : /التّحقير )المعنى البالغّي : :اإلجـــابــــة 

 

 )ُمقترح(             ٌم ليالياـيـقـي مُ ــــٍة إنّ ـــيــرابــب    أنزالفيا صاحبْي رحلي دنا الموُت ف -82

 ألّن األمر موّجه من شخص آلخر كالهما بنفس المنزلة( . الّسبب : / االلتماس )المعنى البالغّي :اإلجـــابــــة : 

 

ن أهلِّ المشوراتيوماً وإْن    سواك إْن نابتك نائبةٌ  شاورْ  -29   )ُمقتَرح(       كنَت مِّ

 ألّن األمر يتضّمن معنى الوعظ واإلرشاد( . الّسبب : / النّصح واإلرشاد )المعنى البالغّي : : اإلجــــابـــــة

 

 )وزارّي(        تمحها( . الّسيئةَ الحسنةَ أتبعِّ هللاَ حيثُما كنَت ، واتّقِّ قال الّرسول عليه الّصالةُ والّسالُم : ) -03

 ألّن األمر ِمّمن هو أعلى منزلة وأكثْر تجِربة وخبرة في  :الّسبب / النّصح واإلرشاد :)المعنى البالغيّ : ـةاإلجــــابــ 

 . " الّرسول عليه الّصالة والّسالم " ( الحياة وهو                   

 

 )وزارّي + كتاب ُمقّرر(     قال تعالى : )وأطيعوا هللا واطيعوا الّرسوَل( . -30

 . ألنّه جاء ِمن األعلى منزلة إلى أدنى منزلة على وجه اإللزام( :الّسبب / أمر حقيقيَ  :)المعنى البالغيّ ة : اإلجــــابـ

 

 إذا كان األمر صادر من هللا عّز وجّل فإّن األمر يكون حقيقيا  ، فإْن جاءك سؤال :  : فـــــائـــدة قــيّـــمـــة  *  

  " . كبِّّرْ وربّك ف أنذرفقُم " يا أيّها المّدثر : )علل : لماذا جاء األمر في معناه الحقيقّي في قوله تعالى      
 بالبيِت العتيِق( . يطّوفوانذورهم ول ليوفوا)و ومنها كذلك قوله تعالى :     
 اهتديتم( . أنفسكم ال يضّركم َمْن ضلَّ إذاعليكم )وقوله تعالى :      
 .)خِذ الكتاَب بقّوةٍّ( وقوله تعالى :     
 ألنّه صادر من هللا عّز وجّل ِمن األعلى منزلة إلى األدنى منزلة . فاإلجــابــة هـــي : *   
 
 )ُمقتَرح(    كفاني نداكم َعْن جميعِّ المطالبِّ   ليُجدْ ـوَمْن شاء فليبخْل ـفَمْن شاء ف -13

 مخيّر في االختيار بين األمرين( .التّخيير/ الّسبب : األمر موّجه لمخاطب  )المعنى البالغّي :اإلجـــابـــة : 

 
 )ُمقتَرح(   بنفِسَك َعْن ردى الملذَّاتِ وارغْب   جناَحك إْن ُمنِحَت إمارة  اخفِّْض و -32

 واإلرشاد( .ألّن األمر يتضّمن معنى الوعظ الّسبب :  / النّصح واإلرشاد )المعنى البالغّي :اإلجـــابـــة : 

 
 )ُمقتَرح(   أرى ما تريَن أو بخيالً ُمخلَّدا  أريني جواداً مات ُهْزالً لعلّني  -33

 .................................................................................................. اإلجــــابــــة :

 
ر ما ال يصلُح لك َدْع  -43  )ُمقترح(      في العالنية .ِمْن أعمال الّسِ

 ألّن األمر جاء من ابن البنه ناصحا  مرِشدا ( . الّسبب : / النّصح واإلرشاد )المعنى البالغّي :اإلجــــابــــة : 
 



 

 

 )وزارّي(   وال تُعطيَنَّ النّاَس ما أنا قائلٌ    النّاَس ما أنَت مالٌك أعطِّ  أخا الجودِّ  -35
 ألّن األمر موّجه ِممَّن هو أعلى منزلة ألقّل منزلة( . الّسبب : / الّدعاء البالغّي : ) المعنىاإلجــــابــــة : 

 
َك منهم ثغُر ُمبتسمِّ    على حذرِّ للنّاسِّ تستُُره وُكْن  -36  )ُمقتَرح(  وال يغرُّ

 ألّن األمر جاء بقصد الوعظ واإلرشاد وال يُقصد به اإللزام( . :الّسبب/الن صح واإلرشاد :)المعنى البالغيّ : ةاإلجـابـ
 
 )ُمقتَرح(   إليَّ عهَد الّشبابأعيدا  أو    وما بيخلّياني  يا خليليّ  -73

ألّن األمر موّجه من شخص لشخصين متساويين في المنزلة(  الّسبب : / االلتماس )المعنى البالغّي :: اإلجــــابــــة 
ألّن األمر ال يُقَصد به التّكليف بإعادة عهد التّعجيز / الّسبب : )فيفيد :  الّشطر الثّاني )اعيدا(/ أّما معنى األمر في 

 الّشباب بل يبيّن عجزهما في ذلك( .

 
 )االلتماس( .فالمعنى البالغّي هو (، أو قِّفا، صاحبيّ  )خليلي عري لفظإذا ُوِجَد في البيت الشّ  :فــــائـــدة قــيّـــمـــة

 
ْن أوٍد اسلْم  -38 ينِّ مِّ ْن َخلَلِّ   يزيُد فما في الّدِّ  )ُمقتَرح(   إذا سلمَت وما في الُملكِّ مِّ

 منزلة وهو الممدوح( .األمر من األدنى وهو الّشاعر إلى األعلى  :الّسبب / الّدعاء :)المعنى البالغيّ : اإلجــــابــــة

 
 )ُمقتَرح(   ُمتغاضياً لَك َعْن أقّلِّ عثارِّ   الذي عاشْرتَه فوجْدته أرني  -39

 ................................................................................................................ : اإلجـــابــــة
 

ْحه ، وبحبلِّ القرآنِّ تمسَّْك  -40 م حرامه .أحلَّ واستنصِّ  )وزارّي(     حالله وحّرِّ
 . األمر مّمن هو أكثر تجربة وخبرة بالحياة(ألّن  الّسبب : / النّصح واإلرشاد المعنى البالغّي :)اإلجــــابــــة : 

 
   وأنصت ، العلماء بركبتيكزاحم  ِمْن خياِرهم على َحذرٍّ ، يا بُنيّ ْن ــوكُ  باهلل ِمْن ِشراِر النّاِس ،استعْذ يا بنّي  -14

 )وزارّي(            األرُض الَمْيتَةُ بمطر الّسماِء( . لَب يحيا بنور الِعْلِم كما تحياإليهم بأُذنيك ، فإّن الق       
 ...............................................................................................................:  اإلجــــابــــة

 
 )ُمقتَرح( ون مـــرّدداـــادحــــمــاك الــري أتـشعـــب   إذا أنشدَت ِشـعـرا  فإنّــمــا  أجزني -24

 دىـصّ ــكي واآلخُر الـحـائُر المــطّ ــا الــأن   ُكلَّ صوتٍّ غيَر صوتي فإنّنيَدْع  و     
ْن  اسلمْ فـ -34 َك الموفورِّ مِّ ْرضِّ  )ُمقتَرح(    صْرفِّ الحوادثِّ والّزمانِّ األتْـــكا سالمةَ عِّ

 ( .إلّن األمر موّجه ِمْن األقّل منزلة إلى األعلى منزلة / الّسبب :الّدعاء)المعنى البالغّي :  :اإلجــــابــــة 
 
 )ُمقتَرح(  َدرهــــْن كَ ــــروَف مَ ــعـمــَك الــنْ ــمِّ     ال تَمنُْن عليَّ يداً امضِّ فـ -44

 . ألّن األمر الهدف منه ليس اإللزام بل التّقليل ِمَن الّشأِن( الّسبب : / التّحقير )المعنى البالغّي : اإلجـــابــــة :

 

مىا ــفــقِّ  -54  )ُمقتَرح(  دنا أْن يوّدعاــنْ ــٍد عِّ ـنَجـلَّ لِّ ــوقَ    ودعا نَْجَد وَمْن حلَّ بالحِّ

 ..................................................................................................................: اإلجـــابـــة 

 

 )ُمقتَرح(      ال تنفذوَن إال بسلطان( . انفذواقال تعالى : )ف -64
 ألنّنا نعجز عن النفوذ ِمن أقطار الّسماوات واألرض( . الّسبب : /التّعجيز المعنى البالغّي :)اإلجــــابـــة : 

 
ْش و -74  )ُمقتَرح(  أمينِّ الغيبِّ أو عيَش الوحادِّ     إّما قريَن أخٍ وفّيٍ عِّ

  ................................................................................................................. :اإلجــــابـــة 
 
 



 

 

 )ُمقتَرح(   قليَل العزاء باإلسعادِّ  َن   ْد ـــــــأو عِّ  دنـــعـــأسلِّ ـديــهـــأبناتِّ ال -48
 . ألّن األمر موّجه لغير العاقل( الّسبب : / )المعنى البالغّي : التّمنّي اإلجــــابـــة :

 
ْن ليَس جازيا   اشتياقاً أيُّها القلُب ُربّما أقلَّ  -49  )ُمقتَرح( رأيتَُك تُصفي الُودَّ مِّ
 (.................................................................. التّحقير / الّسبب :)المعنى البالغّي : اإلجـــابــــة :   
 

 )ُمقتَرح(   الّصبر ِّ ُمفتاُح الفرجإّن ُحْسَن    يا نفس كيما تظفري  فاصبري -50
 ( .ألّن األمر صادر لغير العاقل وهو النّفسالّسبب : التّمنّي / :  المعنى البالغيّ اإلجــابــة : )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 أبرز هذه األغراض. * قد يخرج ) االستفهام ( عن معناه الحقيقي إلى أغراض بالغيّة متعّددة. اذكر

إلى أغراض بالغيَّية أخيرى نسيتنتجها مين  ) طلب العلم بشيء مجهول ( تخرج صيغة االستفهام عن معناها الحقيقيّ 

 ، ومن أبرز هذه األغراض :سياق الكالم الذي يرد فيه االستفهام 

 ، مثل:وهو حمل المخاطب على اإلقرار واالعتراف ما يعرفه نفيا  أو إثباتا   التقرير : -1

 لك صدرك ؟( / )أليَس هللاُ  ألم نشرحهذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟ ( ، وقوله تعالى : )  أأنت فعلت)  قوله تعالى : -أ

 بأحكم الحاكمين( .   

 وأندى العالمين بطون راح ؟                   خير من ركب المطايا   ألستم :         قول الشاعر -ب

 السابقة ال يطلب معرفة شيء مجهول بالنسبة له ، لكنَّه يريد من المخاطب اإلقرار واالعتراف به.فالسائل في األمثلة 

 . يليها الشيء الذي يُراد االعتراف به) الهمزة ( ال يكون التقرير إال بحرف االستفهام  ملحوظة :

 

 فيه السائل ال يجهل األمر ، لكنّه يهدف من وراء االستفهام التعّجب ، مثل : التعّجب : -2

 . ) ما لي ال أرى الهدهد  ( قوله تعالى : -أ

 صره هذه المّرة وقد غاب دون إذنه؛ تعّجب من غيابه هذاا لم يب، فلمّ غيب إال بإذن سليمان عليه الّسالمفالهدد كان ال ي

 ال تطير        ****            مطروحة بين الزهور ؟ ما للفراشة            اعر :قول الشّ  -ب

 . يستفهم عن أمر مجهول له ، بل يتعّجب وجود الفراشة بين الزهور مطروحة من غير طيرانال اعر فالشّ 

 

 ، مثل : (سواء كلمة )يكون في سياق المثال الُمعطىهو االستفهام الذي يأتي بمعنى التسوية  التسوية : -3

 عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون ( سواءٌ قوله تعالى :  ) إّن الذين كفروا  -أ

 . يستوي عند الكفار إنذارهم وعدم إنذارهم         

  .(، ال يستجيبون  فهم غير مبالين بمستقبلهمأنصحتهم أم لم تنصحهمون سواٌء المهمل) :قولك لمن يحقد عليك -ب

 . عند المهملين فالنصيحة وعدمها شيء واحد

 

، ويصرّح )هرل ، َمرن( وغالبيا  ميا يكيون أداة االسيتفهام ،  يكون لفظ االسيتفهام للنفيي ، ولييس لطليب العليم النفي : -4

 :، مثل وضع أداة النّفي )ليس أو ال( مكان أداة االستفهام فيستقيم المعنى 

 .( كتب هللا عليه الضاللة ال هادي لمن)أي     . (من أضل هللا فمن يهديقوله تعالى :  ) أ(  

 . ( ال يستوي الّذين يعلمون والّذين ال يعلمونقال تعالى : )هل يستوي الّذين يعلمون والّذين ال يعلمون( . أي ) ب(

 

)هل ، وغالبا  ما يبدأ االستفهام بصيغة  فيه يكون هدف االستفهام تشويق المخاطب إلى أمر من األمور التشويق : -5

 ، مثل : (، هل أتاك أدلك

 

 االســتــفــهـــام ومـــعـــانــــيـــــه :



 

 

 . نجيكم من عذاب أليم (على تجارة تُ  كمأدلّ قوله تعالى :  ) يا أيها الذين آمنوا هل  (أ

 . فالمؤمنون مشتاقون لمعرفة تلك التجارة المنجية من عذاب هللا األليم        

 على ما يعينك على الّصالةِ ؟ هل أدلّك (ب

 . (المحرابَ نبأ الخصم ِ إْذ تسّوروا اك هل أتقال تعالى : ) جـ(

 

 الّسؤال عن شيء طال انتظاره ، كقول الّشاعر :االستبطاء :  -6
 والموُت نْحَوَك يَْهوي فاتِحاً فاهُ؟  حتى متى أنَت في لهٍو وفي لعب ٍ

تحقق المسؤول عنه وهو اإلقالع عن اللهو  بطءعلى  السؤال دال  ؛ ف االستبطاء االستفهام خرج إلى معنى

 ؟لوطن كم انتظرتك ؟  متى يعود االستقرار إلى ربوع ا / ؟  كم دعوتك ) واللعب . ومن أمثلته أيضا :

 -تى يعود السالم إلى أرضنا ؟م ( /متى نصُر هللاوكقوله تعالى : )        

 

 )أنّى( ، مثل : عنه ، ويغلب عليه أداة االستفهامويعني استحالة واستبعاد حصول المسؤول االستحالة :  -7

 قال تعالى : )أنّى لهم الذّكرى وقد جاءهم رسوٌل مبين( .      

 

 التّعظيم : يشتمل على مدح وإشادة وإطراء بالّصفات الحميدة ، مثل :  -8

 في حمير بعٌ ـوابغ تُ تحت السّ    طاع كأنَّه من منكم الملك المُ       
 
 وهو سؤال يحمل في طيّاته اإلهانة والتّقليل ِمن الّشأن واالستهزاء ، وغالبا  ما يكون مضمون الّسؤال   التّحقير :  -9

 ، مثل : )أهذا َمن سيُحّرر البالد ؟( )أهذا الّذي(       
 

 .، كقوله تعالى : )وما أدراك ما الُحطمة( وفيه تخويف ومبالغة في الهلع والخوف التّهويل :  -10
*************************************** ********************************    

د المعنى البالغّي الذي خرج – الثّامن الّسؤال  : إليه االستفهام في الجمل اآلتية حّدِّ
  )الكتاب الُمقّرر(   وأندى العالميَن بطوَن راحِ ؟   خير َمْن ركَب المطايا ألستم -1
ه ألستَ  -2  ُمقتَرح()      هم عودا وأمضاهم حساما  ا ــودا  وأزكـم جـأعمَّ
 )وزارّي(         هللا بأحكم الحاكمين( .أليس قال تعالى : ) -3
 )ُمقتَرح(                                                            هللا بكافٍّ عبَده( . أليسَ قال تعالى : ) -4
على أْن يخلَق مثلهم( أوليسقال تعالى:) -5  )ُمقتَرح(                 الذي خلَق الّسماواِت واألرَض بقادرٍّ
 (ُمقتَرح)            قال تعالى : )ألْم نُربِّك فينا وليدا ( . -6
 (ُمقتَرح)                                                            قال تعالى : )ألم نشرْح لك صدُرك( . -7
 .التّقرير  أفاد االستفهام في األمثلة الّسابقة :موّحدة لألمثلة الّسابقة  اإلجــــابــــة * 
 

 .يُفيد التّقرير  إذا كانت جملة االستفهام مبدوءة بـ)أليس( كما في األمثلة الّسابقة فاالستفهام فـــائـــدة قـيّــمـة : 

 
  )الكتاب الُمقّرر( ؟ وإاّل ضيّقةٌ وانفراُجهاوشيكا      إاّل غمرة  وانجالؤها  هلِّ الّدهر -7

 أي ليس الّدهُر إاّل غمرة وانجالؤها ....     
 (ُمقتَرح) بُملتَحمٍّ إاّل وأنَت أميُرها ؟     أحياُء عدناَن ُكل ها هل اجتمعتْ  -8

 . )أي لم تجتمع بطون عدنان في قتال إاّل وأنَت أميُرها(      
 )ُمقتَرح(      اإلحساِن إاّل اإلحساُن( . هْل جزاءُ قال تعالى : ) -9

 أي : ليس جزاُء اإلحساِن إاّل اإلحسان .
 )ُمقتَرح(    إذا لــم يـكــْن ُظـبّـا  رقـاقــا  ؟  الــّرسائـُل فــي عــدّوٍّ  هــل تُـغـني -10

 . (الـنّـفــي)( معنى االستفهام هو 10، 9، 8، 7األمثلة )  : اإلجــابــة* 
 



 

 

  ؛ فتذكَّر ذلك واحرص عليه .على األغلب النّفي فالمعنى البالغّي له هو  )هل(إذا بدأ االستفهام بــ :ةــيّــمـدة قفـائـ

 كما ستعرف فيما بعد . )التّشويق(وقد يُفيد معنى 
  

 (ُمقتَرح)   ولكن ال سبيَل إلى الِوصالُ    وَمْن لم يعشق الد نيا قديما  ؟ -11
ن منَع مساجَد هللاِ أْن يُذكَر فيها اسمه " . َمْن أظلمُ قال تعالى : " و -12  )الكتاب الُمقّرر(        ِممَّ
ر بآياِت ربِّه ثُّم أعرَض عنها  َمْن أظلمُ و" قال تعالى :  -13 ن ذُّكِ  )ُمقتَرح(                                " .ِممَّ
 )ُمقتَرح(                                                                    ( .ِمنّا قّوة مــْن أشـدّ قال تعالى : ) -14
 )ُمقترح(                                                  ِعْنَده إاّل بإذنه ؟ "قال تعالى : " َمْن ذا الّذي يشفُع  -15
 )ُمقتَرح(                                                                َمْن ذا الذي ينهى الغماَم َعن القطِر ؟ -16

 .  النّفييُفيد  (15، 14، 13، 12، 11، 10)ى االستفهام في األمثلة معن :اإلجـــابـــة *   

 

فاالستفهام يُفيد النّفي كالمثالين   )َمْن + ذا(أو  )َمـْن + كلمة على وزن أفعل(إذا بدأ االستفهام بــ  : فــائــدة قـيّـمـة

ّمن دعا إلى هللا وعمَل صالحاً(وكقوله تعالى  (14، 13، 12) إذن ضرورّي جدا  أْن يكون  . : )وَمْن أحسُن قوالً مِّ
 )النّفي( .حتّى يكون معنى االستفهام  )أفعل(اسم تفضيل على وزن )َمن( بعد اسم االستفهام 

 
 

 )الكتاب الُمقّرر + وزارّي(         ؟ وصلِت أنِت ِمَن الّزحامِ فكيَف   تٍّ ـنـُكل  بأبنَت الدَّهِر عندي  -17
 )ُمقتَرح(                 قامْت على أحجاِرها الّصلواُت ؟  َمْن لي بحّظِ النّائميَن بُِحفرةٍّ  -18
 )الكتاب الُمقّرر(                      كيَف يُمِكُن أْن يخوَن الخائنون ؟!ألعجُب إنِّي  -19

 أيخوُن إنساٌن بالَده ؟ 
 يُمِكُن أْن يكوَن ؟!فكيَف إْن خاَن معنى أْن يكون،  

 )ُمقتَرح(         ادِّ ؟ــرصـمـداَك بالـجهلَْت بأّن ن  ا ـهـأنّ ـْت علّي كــما للخطوبِّ طغ -20
ـه -21   )ُمقتَرح(        المصقوال؟لَمنِّ اّدخرَت الّصارَم   أمعفَِّّر اللـيـثِّ الِّـهــْزبــرِّ بسوطِّ
 )ُمقتَرح(                ورأُي أميُر الـمـؤمـنـيَن جمـيُل ؟  أخاَف الفقَر أو أُحرُم الُمنىوكيف  -22

 )ُمقترح(                أْم لـيُل ُعـرٍس أَْم بساُط ُسالف ؟  مــا أنـتِّ يـا ُدنـيــا أرؤيــا نــائــمٌ  -23
             .                                                 )ُمقتَرح(  تكفروَن باهلل وكنتم أمواتاً(كيَف قال تعالى : ) -42
ب  يفيد (23 – 16)ستفهام في األبيات المعنى البالغّي لال:  اإلجـــابـــة*   .التّعجُّ

 
 . كمثال بيت المتنبّي : )التّعّجب(هو  –على األغلب  –إذا بدأ االستفهام بــ )كيف( فالمعنى  فــائــدة قـيّـمـة:

ن الّزحام( .   )كيف وصلتِّ أنتِّ مِّ
 
( .هل أُدلّكم  يا أي ها الّذين آمنوا):  قال تعالى -52  )الكتاب الُمقّرر(   على تجارة  تنجيكم ِمْن عذابٍّ أليمٍّ
 )ُمقتَرح(           وُملكٍّ ال يبلى( .على شجرةِ الُخلِد َهْل أدلَُك  قال يا آدمُ ) قال تعالى : -62
 )ُمقترح(                              على شيءٍّ إذا فعلتموه تحاببتم( .ْل أُدلَّكم ــهَ : ) قال الّرسوُل الكريم -72
 )ُمقتَرح(    . "على رأس األمر وعموِده ، وذروةِ سناِمه أال أُدلَك  " قال الّرسوُل عليه الّصالةُ والّسالُم : -82

 التّشويق .المعنى البالغّي لالستفهام هو  :اإلجـــابـــة * 

 
االستفهام يفيد معنى التّشويق   فإنّ )هل أدلك أو أال أدلك وما شابهها( إذا بدأ االستفهام بصيغة  :فــــائـــدة قيّـــمــة

 فانتبه لذلك . كما مّر معنا فتفيد النّفيّ )أدّل(وحدها وبال الفعل)هل( فالمعنى التّشويق، أّما + أدّل ومشتقّاتها()هلإذن 
 
 )كتاب ُمقّرر + وزارّي(  أبقى في العذاِب وأمكُث ؟وحتّاَم    ذٌَّب ـعـواَك مُ ـي هـي فـوالَي إنّ ـأم -92

 ُمقتَرح()             وما ُسراه على ُخّفٍّ وال قََدِم  ؟   نحُن نُساري النّجَم في الظ لمِ حتَّاَم   -30
 )ُمقتَرح(           ؟والموُت نحوَك يجري فاغرا  فاه   أنَت في لهوٍّ وفي لعِب حتى متى   -13
 )ُمقتَرح(          أبقى وقـد مـاَت األصـحـاُء ؟ حتَّامَ    منذُ الـّطـفـولِة لـي سـقـٌم وأعــباءُ  -23



 

 

 كما في األمثلة  ،االستبطاء؛ فاالستفهام يُفيد معنى )حتّاَم أو حتى متى( إذا بدأ االستفهام بــ: فــــائــدة قــيّــمــة * 

 فافهم ذلك واحفظه جيّدا  .  (31 – 28)     
 
 )ُمقترح(            نصُر هللا( .متى قال تعالى : ) -33
 )ُمقتَرح(             تتحقَُّق وحدة العرُب ؟ متى  -43
 )ُمقتَرح(                                                        يزول الظلم واالستعباُد عن وطننا المحتّل ؟متى  -53
 )ُمقتَرح(                                            هذا الوعد إْن كنتم صادقين( .  مـتـىقال تعالى : )ويقولون  -63

 . االستبطاءوعليه فهو يُفيد  ""متى )الحظ أّن االستفهام بدأ بـاالستبطاء المعنى البالغّي لالستفهام هو  :ةاإلجاب* 

 
 )الكتاب الُمقّرر(      يكوُن لهُ ولٌد ولْم تَُكْن لهُ صاحبةٌ( .أنّى قال تعالى : ) -63
 )الكتاب الُمقّرر(     لهم الذّكرى وقد جاءهم رسوٌل مبيٌن( .أنّى قال تعالى : ) -73

 )ُمقتَرح(          .يكون لي غالٌم وقد بلغني الكبر( أنّى قال تعالى : ) -38
 )ُمقتَرح(         أبعَد شيبي يبغي عندي األدبا ؟ أنشأ يَْمِزُق أثوابي يؤّدبني  -39
 )ُمقترح(                      أتعوُد أيّاُم الّصبا ؟ -40

 . االستحالة :  (40، 39، 38، 37، 36لألمثلة ) ابةــاإلج* 
 

 االستحالة .فهو يُفيد معنى بـ )أنّى( إذا بدأ االستفهام : فــائــدة قـيّـمـة

 
 )الكتاب الُمقّرر(     علينا أوعظَت أْم لم تكْن من الواعظيَن( .سواٌء قال تعالى : ) -41
 )لكتاب الُمقّرر(    عليهم أأنذرتَهم أْم لم تنذْرهم ال يؤمنون( .سواٌء قال تعالى : ) -24
 (ُمقتَرح)       تُراثا  ما تناولُت أْم كسبا  ؟أكاَن   بعد إدراكي العاُل  أُباليلسُت و -34
 )ُمقتَرح(                                      علينا أجزْعنا أْم صبرنا ما لنا من محيص( .سواٌء قال تعالى : ) -44
 

    )ال أبالي ، ما أبالي ، لم أبالي ، لسُت أبالي( إذا بدأت الجملة بكلمة سواء أو تركيب  :فـــائـــدة قــيّــمــة * 

 التّسوية .يُفيد فاالستفهام    
 

 )الكتاب الُمقّرر(       قال أحدهم : أأنَت َمْن تزعُم الحلَم والكرَم ؟  -45
 )الكتاب الُمقّرر(       الذي بعَث هللا رسوال ( .أهذا قال تعالى : ) -64
 )الكتاب الُمقّرر(       يذكُر آلهتكم( .الذي )أهذا قال تعالى :  -74
 )الكتاب الُمقّرر + وزارّي(           أطنيُن أجنحةَ الذّباِب يضيُر ؟ -84

 (ُمقتَرح)            أيَن المحاجُم يا  كافوُر والَجلَُم ؟  ِمْن أيِة الط رِق يأتي مثلك الكرُم؟  -49
ةٌ وَشنَاُر ؟ــشِ ِرَك ــي  أمــبــوخ  ٌب ؟ ــاســالي كـعـأتظن  أنّك للم -50  )ُمقتَرح(                        رَّ
 )ُمقتَرح(                           الذي ُكنَت تعتمُد عليه ؟ أهذا -51

  . التّحقير( هو 49،  48،  47،  46،  45، 44، 43المعنى البالغّي لالستفهام في األمثلة)اإلجـــابـــة : 
 

 ؛ ألنّه يفيد التّقليل ِمْن شأن المسؤول عنه .فهو يفيد التّحقير)أهذا الّذي( أي استفهام يبدأ بتركيب : ةقـيّـمائـدة فــ* 

 
 )الكتاب الُمقّرر( ِدك نيِّرا  ال يــطـلُـعُ ـقـَدْت بفـقـف   رىــس  ـِل والــَمْن للمحافِل والجحاف -52
 )الكتاب الُمقّرر(  بعد الخصيِب تزوُر ؟تًى ـفأيُّ ف    إذا لم تَُزْر أرَض الخصيِب ِركابُنا -35
  (الكتاب الُمقّرر)    لــيــوِم كــريــهـةٍّ وسداد ثغــر   أضــاعــوا وأيُّ فــتًى أضاعوني  -45

 )ُمقتَرح(        تحَت الّسوابغِ تُبٌّع في ِحْمير ؟   َمْن منكم الملُك الُمــطاُع كــأنّـه -55

 التّعظيم . يُفيد معنى (53،  52،  51،  50) االستفهام في األمثلة : اإلجــــابــــة * 
 
 . التّعظيمفهو يُفيد معنى  )أي فتًى( استفهام يحتوي على لفظّ  أيّ  :فـــائـــدة قــيّــمــة * 



 

 

 )الكتاب الُمقّرر(       . قال تعالى : )القارعةُ ما القارعةُ( -56
 )الكتاب الُمقّرر(       . قال تعالى : )الحاقّةُ ما الحاقّةُ( -57

 .التّهويل  المعنى البالغّي لالستفهام في اآليتين الّسابقتين يُفيد معنى: اإلجـــابــــة  *

 
 )الكتاب الُمقّرر(       قال تعالى : )ألم نُهلِك األّوليَن( . -58
 )ُمقتّرح(                                         رب ك بأصحاب الفيل( .كيَف فعَل ألم تَر قال تعالى : ) -95

( . فعل كيف ألم ترَ قال تعالى : ) -60  )ُمقتّرح(                                                     رب ك بعادٍّ
 )الكتاب الُمقّرر(                                                                    صنيعي بالخائِن ؟ ألْم ترَ  -61

 . التّهديد المعنى البالغّي لالستفهام في األمثلة الّسابقة أفاد معنى  اإلجــــابـــة :* 

 

 ؛ فانتبه لذلك واحرْص عليه . فهو يُفيد التّهديد)ألم تَر( إْن بدأ االستفهام بتركيب  : فـــائـــدة قــيّــمــة* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ل مــا يأتي :ـــلِّّ ــع  - الّســؤال الـثّـامــن 

 تنزيل البعيد منزلة القريب في الجمل اآلتية :  -1
 )وزارّي + الكتاب الُمقّرر(  انــكّ ـبأنّكم في ُرْبعِ قلبي سُ   واأسّكاُن نـعـمـاِن األراِك تـيـقّـنـأ( 

  لقربه من النّفس:  اإلجـــابـــة*     
 مشدودة، فُكْن لذلك أهال ، وعلمي أنّك ، واألبصاُر إليَك : اآلماُل معقودةٌ عليكَ  أْي بُنيّ  )أب البنه البعيد عنه :  ب(

 )ُمقتَرح(           ( .بذلك جديرٌ       
 ()الكتاب الُمقرر    حيٌّ وَمْن نُصِب المنوِن بعيدُ   أأبُي  ال تبتعْد وليَس بخالدٍّ جـ. 
 . نفس اإلجابة )فرع أ + ب + جـ( قربه من نفسه : اإلجـــابـــة *     
 

 

 تنزيل القريب منزلة البعيد في الجمل اآلتية :  -2

 ()الكتاب الُمقّرر  كى والمفزعُ ـتـشـمُ ـيه الـْن إلـيا مَ     كلّها يا َمْن يُرجى للّشدائدِّ  -أ  
 ّوِ منزلته .ـلـمته وعـظـلع:  اإلجـــابــة*     

 (الكتاب الُمقّرر)   مُ ـظـوك أعـفـبأّن علِّْمُت ـْد عَ ـفلق  وبي كثرةً     ـْت ذنـمـظُ ـإْن عيا رّبِّ ب.   
 ّو منزلتهــلــظمة المخاطب وعـلع:  اإلجـــابـــة*     

 )الكتاب الُمقّرر(         أو يُحدثْن لك طوَل الّدهرِّ نسيانا     هل تنهاك موعظةٌ  القلبُ جـ. يا أيّها  
 تهـلـفـلإلشارة إلى غ:  اإلجـــابــــة*      

ْن صلٍَف    )الكتاب الُمقّرر(     دعـنخـامِّ مُ ـاأليّ ـك بــإنّ ــالً فــهْ ـمَ    د.  يا أيُّها الّسادُر المزوُر مِّ
  هـتـلـفـلإلشارة إلى غ:  اإلجــــابــــة*      
 )ُمقتَرح(                الـٍل وقـيـي قـَر فـمـعـى الـنـأفو   أيا َمْن عاَش في الّدنيا طــويــالً هـ. 
 تهـلـفـلإلشارة إلى غ:  اإلجـــابـــة *    

 )ُمقترح(                     داناـإّن الّليوَث تصيُد النّاَس أح   المرهوبِّ جانبُه . يا صائَد الجحفلِّ و
 . ّو منزلتهــلــته وعـمـظـلع:  اإلجــابـــة*     

 )ُمقترح(               إلّي فلْم ينهْض بإحسانَِّك الّشكرُ    قـد أحـسـنـَت عــوداً وبــدأةً أيا رّبِّ . ز
 . ّو منزلتهـلـلعظمته وع:  اإلجــابـــة*    
ــُل طــوَل الـحــيــاةِّ ح  )ُمقتَرح(               وطـوُل الحــياةِّ عــلـيـهِّ َخــَطــرْ    . أيــا َمــْن يـؤّمِّ
 . لتهـفـلإلشارة إلى غ : اإلجـــابـــة  *   
 )ُمقترح(              لم يـكـْن غـيـَر أْن أراَك رجـائـي   فـي ُكـّلِّ أرٍض  يـا رجـاُء الـعـيـونِّ . ط
 . لعظمته وعلّو منزلته :  اإلجـــابــــة *   
قةٌ بك . بّهــنــت أيا هذا ،. ي  )ُمقتَرح(                                                                    فالمكاره ُمحدِّ
  لإلشارة إلى غفلته . :اإلجـــابــــة  *   
 
 



 

 

  فــوائـد قـيّـمـة:
ن النّفس( .فتنزيل البعيد منزلة القريب هو بسبب أب البنه أو حبيب لحبيبه إذا كان النّداء بين  -1  )قربه مِّ
 )لعظمته وعلّو منزلته( .فاإلجابة هي هلل تعالى إذا كان النّداء  -2
 فانتبه لذلك . لإلشارة لغفلته فتنزيله منزلة البعيد هو للنّفس أو القلبإذا كان النّداء موّجها   -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّما يأتي : –الّسؤال التّاسع  د المعنى البالغّي الذي خرج إليه النّداء في كّلٍ مِّ  حّدِّ

 )الكتاب الُمقّرر(   . على ما فّرطُت في جنِب هللا(حسرتاه قال تعالى : )أْن تقوَل نفٌس يا  -1
 )الكتاب الُمقّرر(   فأصبحْت ِحلية  ِمْن تاجِ ِرضوانِ   نُِزعت ِمْن تاجِ والدهايا ُدّرة   -2

 . في كال المثالين التّحس ر  اإلجـــابــــة : * 
 )الكتاب الُمقّرر(  وَق رأسي ألّماـُب فـيـشّ ـُح والـصْ ـتَ   أفؤادي مــتــى الـمـتــاُب ألّــمـا     -3
 )الكتاب الُمقّرر(         هاّل ارغويَت وال اتّـقـيـَت كــالمـا      ما سمعَت لناصحٍّ ويحك يا قلُب  -4
 (الكتاب الُمقّرر)         عُ ـمـَن ونسـيـصنعـا تـألْسنا نرى م  عرفناِك يا خّداعة الُخْلِق فاغــُربـي -5

 في األبيات الثالثة الّسابقة الّزجر:  اإلجـــابـــة* 
 )الكتاب الُمقّرر + وزارّي(              يا باغي الخير أقبل . -6
 )الكتاب الُمقّرر( وقُــوال لـُدنـيـانـا الـتي تـتـصـنّـعُ   خليلّي قوما فاحـمـال لـي رسـالــة       -7

 في البيتين الّسابقين راءـاإلغ  : اإلجــــابـــة * 
 )ُمقترح(             بـخلـيـل وال لخليل بـــهـــجــــةٌ        أَعــّداُء مـا للـعـيـِش بـعــَدك لـذّة -8     

 التّحس ر : اإلجـــابـــة     
 (ُمقتَرح)          دْم .ــيا ُشجاعُ أق -9     

 راءـاإلغ:  اإلجـــابـــة  
 )ُمقتَرح(          يّـا  ــــــلــعيـأسـاً فَـُردُت دعـوتي         نـيـــوتُك يا بُنيَّ فـلـْم تُجـبــدع -10 

 التّحس ر:  اإلجـــابـــة         
 )ُمقتَرح(        ُن ولــي أقـــوُل ولــــي ســــائــلُ         بـــاهللِ قُـــْل لـــي يـــا فُــــــال -11  

          قـد ُكـنـَت فـي العــشـريَن فــاعــلٌ         أتُريُد فــي الـّســبــعـيــَن مــا        
 الّزجر:  اإلجـــابــــة         

 )ُمقتَرح(     سيَّْرُت فيِك وفيمْن فيِك أشــعــاري  اتكةَ ُحيّيِت ِمــــْن دار         ـيا داَر ع -12      
 التّحس ر:  اإلجـــابـــــة     
 )ُمقتَرح(  فيك الِخصاْم وأنَت الخْصُم والحكمُ          يا أعدَل النّاِس إاّل في ُمعاملتي -13      

 راءـاإلغ:  اإلجـــابـــة
 )وزارّي(       يا للمسلمين للمسجدِّ األقصى . -14      

 االستغاثةاإلجـابـة :            

)وا ،   :أو (يا للمسلمين ، يا للعرب :يا لــ مثل )يُفيد النّداء معنى االستغاثة إذا كانت أداة النّداء فـائــدة قـيّـمة : 

 .مثل : وامعتصماه ، واُمحّمداه( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د المقصور والمقصور عليه والّطريقة التي جاء عليها في الجمل اآلتية : –الّسؤال العاشر   حّدِّ

 )وزارّي(        الطمُع إاّل الحمقى .ال يصطاد  -1
 . (النّفي واالستثناء  الّطريقة :الحمقى/  المقصور عليه : / ال يصطاد : )المقصور :اإلجـــابــــة *     
 )وزارّي(        الخالِق .ما النّصُر إاّل فضٌل ِمن  -2

 ( .واالستثناء النّفي الّطريقة : فضل/  المقصور عليه :النّصر/ صور :المق): اإلجـــابـــة *       
 )وزارّي(        بالّشكر ال بالجحود تدوم النعم . -3

 ......................................................................................................... * اإلجـابـة :      
 )وزارّي(         .  ما الكريُم إال محمودُ  -4
 ...................................................................................................... : اإلجـــابـــة*     
 )الكتاب الُمقّرر(         كاتبا  بل شاعٌر .ليس شوقي  -5
 ( ." بل " العطف بـ الّطريقة : : شاعر/ المقصور عليه  / شوقيالمقصور : ): اإلجــــابـــة *     



 

 

 )الكتاب الُمقّرر(         . كاتبا  لكْن شاعرٌ ليس شوقي  -6
 ( ." لكْن " العطف بـ :  الّطريقة / : شاعرالمقصور عليه  / شوقيالمقصور : ): اإلجـــابـــة *      
 )الكتاب الُمقّرر(          .  رٌ ـشوقي كاتٌب ال شاع -7

 ( .بــ " ال " العطف الّطريقة : /  شاعر المقصور عليه : / شوقي: )المقصور :  اإلجـــابـــة*      
 )ُمقتَرح(            . عند ربِّهم يُرَزقوَن(قال تعالى : )وال تحسبّن الذين قُتِلوا في سبيل هللا أمواتا  بل أحياٌء  -8

 .(  بـ " بل "العطف    الّطريقة : أحياء/ المقصور عليه : / الّذين قُتِلُوا المقصور :): اإلجـــابـــة * 
 )الكتاب الُمقّرر(          اإلنساُن ابَن يوِمه ال ابَن أمِسه . -9

 ( .بـ" ال " العطف   طريقة القصر : / ابن يومهالمقصور عليه :  اإلنسان/ : )المقصور : اإلجـــابـــة* 
 )وزارّي(          إنّما عمُر عادٌل . -10
 . (" إنّما"  القصر بـ المقصور عليه : عادل/ الّطريقة : )المقصور : عمر / :  اإلجــابـــة *   

 )الكتاب الُمقّرر(         ليس حاتٌم إاّل كريما  . -11
 النفي واالستثناء( .  القصر :طريقة /  كريما   المقصور عليه : / حاتم المقصور :):  اإلجـــابـــة*   

ٌد إال رسوٌل(ق -12  )ُمقتَرح(        . ال تعالى : )وما ُمحمَّ
د المقصور :): اإلجـــابـــة *         النّفي واالستثناء( . الّطريقة : / رسول المقصور عليه : / ُمحمَّ
 )الكتاب الُمقّرر(        ليس الكريُم الّسخي  لكْن التّقي  . -13

 .النّفي واالستثناء( الّطريقة : / التّقي : المقصور عليه / الكريم: المقصور) : اإلجــابــة* 
 )الكتاب الُمقّرر(    وما الماُل إاّل هالٌك وابُن هالكٍّ   وما العيُش إاّل ُمّدةٌ سوف تنقضي -14

 . النّفي واالستثناء( : الّطريقة / ُمدَّة : المقصور عليه / العيش : المقصور):  اإلجــابـــة *
 )الكتاب الُمقّرر(        )إيّاك نعبُد وإيّاَك نستعيُن( . :قال تعالى  -15

 حقّه التأخير( .ما تقديم  : الّطريقة/  نعبد ، نستعين المقصور عليه :  / إيّاك )المقصور :: اإلجـــابــــة  * 
 )الكتاب الُمقّرر(        قال تعالى : )وما يعلُم تأويلَه إاّل هللاُ( . -16

 . واالستثناء(النّفي  :ريقة الطّ  هللا/ :المقصور عليه  / العلم بالتّأويل :المقصور ) : اإلجـــابــــة* 
 الُمقّرر()الكتاب         . قال تعالى : )وما توفيقي إاّل باهلل( -17

 .النّفي واالستثناء(  : الّطريقة / باهلل : المقصور عليه / توفيقي : المقصور): اإلجـــابـــة  *
 )الكتاب الُمقّرر( قال الّرسوُل عليه الّصالةُ والّسالُم : )إنّما األعماُل بالنّيّاِت ، وإنّما لكّلِ امرئ ما نوى( . -18
  / إنّماريقة : الطّ /  بالنّيّات المقصور عليه : / األعمال المقصور :):  اإلجــــابـــة  *    

 نوى( . ما المقصور عليه :  لكّلِ امرئ/المقصور :                               
 )وزارّي(             إنّما الحق  قوةٌ ِمْن قّوةِ الّديّاِن . -19
 ( ." إنّــمــا بــ  " القصر الّطريقة :  / ّوةٌ ــق :ه عليالمقصور  / الحقّ  : المقصور) : اإلجـــابــــة*        
 (وزاريّ )              فما تصدُق اآلماُل إاّل لفاتكٍّ . -20

 النّفي واالستثناء( .: الّطريقة لفاتك / ليه : ـالمقصور ع / صدق اآلمالالمقصور : ):  اإلجـــابـــة*        
 )ُمقتَرح(                إنّما الد نيا شجوٌن . -21

  (" إنما" القصر بـ   طريقة القصر : / شجون المقصور عليه : / الد نيا )المقصور :: اإلجــابـــة *   
 )الكتاب الُمقّرر(       ال يألُف الِعْلُم إاّل ذكيٌّ ، وال يجفوه إاّل غبيٌّ . -22

  ال يجفو :المقصور النّفي واالستثناء/ :الّطريقة /ذكيّ  :المقصور عليه / ال يألف :)المقصور: اإلجــابـــة*    
  . النّفي واالستثناء( الّطريقة : / غبيّ  المقصور عليه : /              

 )ُمقتَرح(     إنّما يعشُق المعالي الكريُم ، وإنّما يحمُل الحقَد اللئيُم . -23
 ( ." إنّما" القصر بــ  الّطريقة : /  الكريم، اللئيم :المقصور عليهيعشق، يحمل / :المقصور): اإلجـــابـــة*      
 )ُمقتَرح(        ال يخيُب طالُب حّقٍ بل طالُب باطٍل . -24

 اإلجـــابـــة  :.................................................................................................... 
 )ُمقتَرح(       بثينةَ بْل ابن َمعَمر .ليس ابُن الملّوحِّ صاحُب  -25

 اإلجـــابـــة  :.................................................................................................... 
 )ُمقتَرح(      قال عليه الّصالةُ والّسالُم : )إنّما أنا قاسٌم وهللا معٍط( . -26

 مقصور : أنا /المقصور عليه : قاسم/الّطريقة: إنّما( .: )ال اإلجـــابـــة 
 



 

 

 )ُمقتَرح(           إنّما الحقُّ قوةٌ . -27

 اإلجــــابــــة : .................................................................................................. 
بةٌ  -28  )الكتاب الُمقّرر(  للّصبرِّ عاقبةٌ محمودةُ األثرِّ    إنّي رأْيُت وفي األيّامِّ تجرِّ

 اإلجـــابــــة  :................................................................................................... 
ْن راغٍب في ازديادِّ   تعٌب كلُّها الحياةُ فما أعجُب  -29  )الكتاب الُمقّرر(    إاّل مِّ

  اإلجـــابـــة : ................................................................................................... 
 )الكتاب الُمقّرر(         الّشاعُر مولوٌد ال مصنوٌع . -30

 اإلجــــابــــة  :.................................................................................................. 
 )ُمقتَرح(    بل اليتيُم يتيُم العلمِّ واألدبِّ   ليس اليتيُم الذي قد مات والُده  -31

 اإلجــــابــــة  :.................................................................................................. 
ن كتابِّه يتوفّى الــــــ -32 ن شبابه واكتهاله   إنّما مِّ  )ُمقتَرح(    مرء ال مِّ

  اإلجـــابــــة :................................................................................................... 
 )ُمقتَرح(    ليفتحها على الــُكـرِّ العــظــيمِّ   وما طاَف الكـــرى بالعينِّ إاّل  -33

  .......................................................................................................... : اإلجــــابــــة      
 )دليل الُمعلِّّم(          ما الّرافعي إاّل كاتٌب . -34

 .........................................................................................................:  اإلجـــــابــــة       
 )ُمقتَرح(           ما المتنبّي إاّل شاعٌر . -35

  ......................................................................................................... : اإلجــــابـــــة       
 )وزارّي(    وإْن لم يُكْن منه وصاٌل وال ودُّ   بنفسي َمْن عذّبُت نفسي بحبّه  -36

 . (تقديم ما حقّه التأخيرالّطريقة : منه/ المقصور عليه : وصال / : )المقصور :  اإلجـابـة       
 )دليل الُمعلِّّم(          ليس إنكارها إاّل هالكاً . -37

 ( .النّفي واالستثناء/ الّطريقة :  هالكا  المقصور عليه : إنكار /اإلجـابـة : )المقصور :       
 )وزارّي(       ما يقبل على االعتذار إاّل سليُم القلبِّ . -38

 ( .النّفي واالستثناءالّطريقة : سليم القلب / المقصور عليه : يقبل /اإلجـابـة : )المقصور :       
 )وزارّي(         ما مخلٌص في عمله إاّل الّصادُق . -39

 ( .النّفي واالستثناءالّطريقة :  الّصادق /المقصور عليه : مخلص / اإلجـابـة : )المقصور :       
 )وزارّي(         إاّل إنساٌن . ما المرأةُ  -40

 ( .النّفي واالستثناءالّطريقة : إنسان / المقصور عليه : المرأة /اإلجـابـة : )المقصور:       
 

                    ********************************************************** 

 تــوضـيـح حـول الـقـصـر :
 ( .نّما + المقصور + المقصور عليهالقصر بــ )إنّما( : )إ( 1
 .  رسولإاّل  ُمحّمد( ، مثل : ما أداة نفي + المقصور + إاّل + المقصور عليهالقصر بالنّفي واالستثناء : )( 2
 مقصور     مقصور عليه                    

 القصر بالعطف بــ )ال ، بل ، لكن( لتحديد طريقة القصر وعناصره كالتّالي :( 3
 .شاعراً  كاتبا  بل  شوقي  ليس (، مثل : + كلمة + بل + مقصور عليهنفي + مقصور بل : ) -أ    

 مقصور              مقصور عليه

 .التّقّي   الّسخي  لكنْ  الكريمُ ليس (، مثل : نفي  + المقصور +  كلمة + لكْن + المقصور عليهلكْن : ) -ب    
 مقصور                 مقصور عليه                                                                                           

 ال كاتٌب .  شاعر    شوقي  (، مثل:  المقصور + المقصور عليه + ال + كلمةال : ) ـ.ج    
 مقصور     مقصور عـليه             

 حقّه التّأخير : )مقصور عليه + مقصور( ، وهذا خاّص بــ :تقديم ما ( 4
  (نــعــبُــدُ    إيّــاَك تقديم المفعول به على الفعل والفاعل ، مثل : )أ(     

 مقصورعليه    مقصور                                           

بةٌ   في األيام ِّ (  / الحياةُ  كلّها  تــــعـــــبٌ تقديم الخبر على المبتدأ ، مثل : )ب(       محمودة ةٌ عاقـب   صبـرِّ للـ/ تجرِّ
 مقصورمقصورعليه  مقصور/ مقصور عليه   مقصور    /     مقصور عليه        



 

 

 
 

 الُمعلِّم وأسئلة الكتاب الُمقّرر وأسئلة سنوات سابقةاألمثلة على الُمحّسنات البديعيّة جميعها ِمن دليل مــلحــوظــة : 
 .فانتبه إليها جيّدا                   
 الُمحّسن البديعّي في ما تحته خّط في ما يأتي : نوع  بيّن   -الّسؤال األّول 

 )الكتاب الُمقّرر(   . (ناظرة < إلى ربّها22> ناضرة وجوهٌ يومئذٍّ ) :قال تعالى  -1
 ........................................................................................................... :اإلجـابــة 

 )الكتاب الُمقّرر + وزارّي(   ( .الَوهَّابُ لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمة  إنََّك أنَت   َهـبْ : )و قال تعالى  -2
 ..........................................................................................................اإلجــابــة : 

 : قال الّشاعـر  -3
ك حابِ    ُمستفاٌد  صديقِّكَ ِمْن   َعــدوُّ   فال تستكثَرّن ِمَن الّصِ

 ............................................................................................................اإلجـابــة: 
ً وتَْحَسبُُهم : )قال تعالى  -4  ( .ُرقودٌ  َوُهمْ   أيقاظا

 ...........................................................................................................اإلجـابـة : 
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ن مالمـكـمـا سـفـاهـا  -85  فداعي الّشوق ِّ قبلكما دعاني   دعاني مِّ
 التّصدير بين )دعاني( في بداية البيت و)دعاني( في نهايتها .اإلجـابـة :  
 



 

 

 قال تعالى : )أذلّة على المؤمنين أعّزة على الكافرين( . -86
 ............................................................................................اإلجـابـة :  
 

 قال تعالى : )فأّما َمن أعطى واتّقى * وصّدق بالُحسنى * فََسنُيّسره لليُسرى * وأّما َمن بخَل واستغنى * وكذّب  -87
 . بالُحسنى * فسنيّسره للعُسرى(                      

 المقابلة بين )أعطى واتّقى ــ بخل واستغنى / صّدق بالحسنى ــ كذّب بالُحسنى / سنيّسره لليسرى ــ اإلجـابــة :  

 / أعطى وبخل( . طباق اإليجاب بين )اليسرى والعسرى / صّدق وكذّب: أو  سنيّسره للعسرى(                     

 )اليُسرى والعُسرى( .الجناس النّاقص بين  أو:               

 
بح ِّ يُغري بي   أزوُرهم وسواُد الليل ِّ يشفُع لي  -88  وأنثني وبياُض الصُّ

 . (بين سواد الليل وبياض الّصبح / أزورهم وأنثني / يشفُع لي ويُغري بيالمقابلة )اإلجـابـة : 

 ( .سواد وبياض / الليل والّصبح: الّطباق بين )أو                  

 
 قال تعالى : )يحلُّ لهم الّطيّباُت ويُحّرم عليهم الخبائث( . -89

 المقابلة .اإلجـابـة : 
 

  )هذا ما أوصى به أبو بكر عند آخر عهده عندما حضرته الوفاة :  –رضي هللا عنه  –قال أبو بكر الّصديق  -90
 خارجاً منها ، وأّول عهده باآلخرةِّ داخالً فيها( . بالدُّنيا      

 آخر وأّول /الّطباق بين ) أو:المقابلة بين )آخر عهده بالّدنيا خارجا  منها ، أّول عهده باآلخرة داخال  فيها( ـة : اإلجـاب

 ( .الّدنيا واآلخرة / خارجا  وداخال  / منها وفيها               
 جـــّر أمــراً تــرتــجـــيــه  ُرّب أمـــر ٍ تــتّـــقـــيــــه  -91

 وبـــدا الـمـكـــروه فــيــه  َخــفــَي الـمـحـبـوُب منه       
 المقابلة بين كال شطري البيتين .اإلجـابـة :    
 

 دهـراً فأصبَح ُحْسُن العـدل ِّ يُرضيها   يا أُّمة كان قُْبُح الٌجور ِّ يُسخُطها  -92
 ضيها( .المقابلة بين )قبح الجور يسخطها وُحسن العدل يُراإلجـابـة :    
 

 ما اجمُد في حّق ، وال أذوُب في باطل ٍ . -93
 المقابلة .اإلجـابـة :    
 

جل ِّ ُحّرٍ قيُد ذُّلٍ يَشينُه   على رأس ِّ عبٍد تاُج عـّزٍ يُزيّنه  -94  وفي رِّ
 المقابلة بين شطري البيت .اإلجـابـة :    
 

 قال تعالى : )يرجون رحمته ويخافون عذابه( . -95
 المقابلة .اإلجـابـة :    
 

 عـفـّواً إذا محتِّ األيّاُم ما ُكتبا    َعّماُن يا ُحلَم فجر ٍ الَح واحتجبا  -96
 الّطباق بين )محت وكتبا / الح واحتجبا( .اإلجـابـة :    
 

 وضالٌل    وهـــدًى  للـغـابـرين   هــي مــوٌت وحــيــاةٌ لـلــورى  -97
 يجاب بين )موت وحياة ، ضالل وهدى( .طباق اإلاإلجـابـة :    
 
 ضّم أفراحنا وضّم المآسي   إيــه بـغـــداُد والـلـيـالــي كـتـاٌب  -98 

 والّدهــُر حيَن يعبُث قاسي   عبَث الّزماُن في بساتينك الغنّاُء        
 الّطباق بين )أفراحنا والمآسي( .اإلجـابـة :     



 

 

 جمعاً على األفراح واألتراح   بردى شقـيـُق النّيل ِّ مـنـذُ أُمـيّـةَ  -99
 الّطباق بين )األفراح واألتراح( .اإلجـابـة :     
 

 لم أجْد في القصر شيئاً ليس في الكوخ ِّ الُمهين -100
 أنا في هذا وهذا عبُد شّكٍ ويقين ِّ         
بح ِّ الُمبينوسجيُن الخالدْين ِّ : الليل ِّ وال          صُّ
 هل أنا في القصر ِّ أم في الكوخ ِّ ؟        
 لــْســُت أدري         

 الّسجع بين )الُمهين والُمبين ويقين( . أو:( / القصر والكوخالّطباق بين )شّك ويقين / الليل والّصبحاإلجـابـة :    

 
 وإْن علَوا َحْزناً تشّظْت جنادُل    ا سهالً أثارا عجاجةً وإْن هبطَ  -101

 الّطباق بين )هبطا وعلَوا / سهال وحزنا ( .اإلجـابـة :    
 

 قال تعالى : )هو الّذي يتّوفاكم بالليل ويعلُم ما جرحتم بالنّهار( .  -102
 الّطباق بين )الليل والنّهار( والتورية في كلمة )جرحتم( .اإلجـابـة :     
 

 فجعلتم الّشعـراَء في األنعام ِّ   رآن ببعضه وخلطتم بعض الق -103
 التّورية في كلمتي )الّشعراء واألنعام( لهما معنى  قريب متبادر إلى الذّهن وهو سورتان ِمن القرآن ، اإلجـابـة :     

 . ما شابههاواألنعام البقر والغنم و وهو الّشعراء الّذين ينظمون الّشعرَ  ومعنى  بعيد هو المقصود                   
 

 فرددتُه في الحال ِّ نهراً   وافاك سائُل دمعه  -104
 التّورية في كلمة )نهرا( ، فلها معنيان األول قريب غير مقصود وهو )الّزجر( لوجود قرينة هي اإلجـابـة :      

   .كلمة )سائل( ، وكلمة )رددته( ، والثّاني هو المقصود وهو )الماء الجاري(         
 

 وكلّما مّر يحلو    يَـمـّر بــي ُكـّل يوم ٍ  -105
   الدليل على المعنى القريب :المرارة.   التورية في كلمة : ) مّر (  المعنى القريب ) غير المقصود ( : اإلجـابـة :    

 المرور.   المعنى البعيد   )المقصود ( :كلمة ) يحلو (   /                  
 

 ولو وافى به لهم حبيبُ    وربُّ الّشعر عندهم بغيٌض  -106
 حبيب  أبو تمام ، والمعنى المقصود هو )اسم الّشاعرنى القريب غير المقصود )المحبوب(، المعالتّورية: اإلجـابـة    

 . بن أوس(                
 

 وبالّشعر صرُت أرجو الكالبا   وبها صارت الكالُب ترجيني  -107
 التّورية ، المعنى القريب )الحيوانات المعروفة( ، المعنى البعيد المقصود : اللؤماء ِمن القوماإلجـابـة :      
 

 عندما يقُع النّدى    فالّطيّر أحسُن ما تُغّرد -108
 الجود( .التّورية ، المعنى القريب غير المقصود )ندى الّصباح( / المعنى البعيد المقصود )الكرم واإلجـابـة :   
 

ـن حـالـي     شــامــةً  اـتهـنـن وجـمِّ  تُ ــظـحـل -109  فابتسمت تعـجـُب مِّ
 قد هاَم عّمي الّشيُخ في خالي   قالت : قفوا واستمعوا ما جرى         

 ، المعنى القريب غير المقصود هو)الخال أخو األُّم(، والمعنى البعيد المقصود هو)الّشامة الّسوداء التّوريةة: اإلجاب   
 في الخّد( .                   

 
 فقلبي جاُرُهـم والـّدمُع جاري   كـأنّـا لــلـمــجـاورة اقـتـســمـنـا  -110

 الجار( ، والمعنى البعيد المقصود هو )الّسيالن( .التّورية ، المعنى القريب غير المقصود هو )اإلجـابـة :   
 



 

 

 قال عليه الّصالة والّسالم : )اللهّم أعطِّ منفقاً خلفاً وأعطِّ ممسكاً تلفاً( . -111
 الّسجع بين )خلفا  وتلفا ( ، الّطباق بين )منفق وممسك( .اإلجـابـة :  
 

 مهدي لطريقة نفاع وضرار   حامي الحقيقة محمود الخليقة  -112
 الّسجع بين )الحقيقة والخليقة( ، الّطباق بين )نفاع وضرار( .اإلجـابـة :  
 

 وفاض به ثمدي وأورى بها زندي    تجلّى بها رشدي وأثرْت بها يدي  -113
 الّسجع بين )رشدي ، يدي ، ثمدي ، زندي( .اإلجـابـة :  
 

 ارعى الجاَر ولو جار . -114
 لجار ، جار( .الجناس التّاّم بين )ااإلجـابـة :  
 

م المجرمون ما لبثوا غير ساعٍة( . -115  قال تعالى : )ويوَم تقوُم الّساعةُ يُقسِّ
 الّجناس التّاّم بين )الّساعة ، ساعة( .اإلجـابـة :  
 

 ليَت ما حّل بنا به  عضنا الّدهُر بنابه  -116
 جناس تاّم بين )بنابه ، بنا  به( .اإلجـابـة :  
 

 الّصالة والّسالم : )الخيُل معقوٌد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة( .قال عليه  -117
 جناس ناقص بين )الخيل ، الخير( .اإلجـابـة :  
 

 قال تعالى : )ويٌل لكّل ُهمزٍة لُمزٍة( . -118

 الّسجع بين كال الكلمتين . أو:جناس ناقص بين )همزة ، لمزة( اإلجـابـة :  

 
 والقنابل . نصُل جانبيه بالقنا -119

 جناس ناقص بين )القنا والقنابل( .اإلجـابـة :  
 

 وُرمُحَك فيه لألعداء حتفٌ   ُحساُمك فيه لألحباٍب فتٌح  -120
 جناس ناقص بين )فتح وحتف( .اإلجـابـة :  
 

 قال تعالى : )فأّما اليتيَم فال تقهْر وأّما الّسائَل فال تنهْر( . -121
 أو الّسجع بين )تقهر وتنهر( . الجناس النّاقصاإلجـابـة :  
 

 قال تعالى : )إنّي خشيُت أْن تقوَل فّرقَت بين بني إسرائيل( . -122
 الجناس النّاقص بين )بين وبني( .اإلجـابـة :  
 

 قال تعالى : )ذلكم بما كنتم تفرحوَن في األرض بغير الحّق وبما كنتم تمرحون( . -123
 ع بين )تفرحون وتمرحون( .الجناس النّاقص والّسجاإلجـابـة :  
 

ي   وسال مصَر هل سال القلُب عنها  -124  أو أسا ُجرُحه الّزماُن المؤّسِّ
 جناس تاّم بين )سال ، سال( .اإلجـابـة :  
 

 وبنُورِّ بهجته ونَْور وروده  ورَد الّربيُع فمرحباً بوروده  -125
 جناس تاّم بين )نُور ، نَور( .اإلجـابـة :   
 
 



 

 

 ي الّسير جرُي الّسيل ، وإلى الخيرِّ جرُي الخيل .لهم ف -126
 الجناس النّاقص بين )الّسير والّسيل ، الخير والخيل( .اإلجـابـة :   
 

 سميّته يحيى ليحيا . -127
 جناس ناقص بين )يحيى ، يحيا( .اإلجـابـة :   
 

 وصفّقي مرحاً واستبشري فرحاً . -128
 الّسجع بين )مرحا  وفرحا ( .الجناس النّاقص أو اإلجـابـة :   
 

ن الشَّعر   والُحسُن يظهُر في بيتين رونقه  -129 عر أو بيٌت مِّ ن الّشِّ  بيٌت مِّ
عر والشَّعر( .اإلجـابـة :      الجناس النّاقص أو الّسجع )الّشِ
 

ك أغترْف  -130 ن بحرِّ شْعرِّ َك أعترفْ    مِّ ْلمِّ  وبفضلِّ عِّ
 جع بين )أغترف ، أعترف( .الجناس النّاقص أو السّ اإلجـابـة :    
 

هِّم  -131 ْم ما ُدمَت في َدارِّ هِّ م  فَدارِّ هِّ م ما ُدمَت في أرضِّ هِّ  وأرضِّ
 الجناس النّاقص والّسجع بين )َداِرِهم ، َداِرِهم / أرضهم وأرضهم( .اإلجـابـة :    
 

ْن   فاق البدوَر وفاَق األنبياَء فكم  -132 ن ُحْسن ٍ ومِّ َظم ِّ بالُخلقِّ والَخْلقِّ مِّ  عِّ
 الجناس النّاقص بين )الُخلق ، الَخلق( . اإلجـابـة :    
 

 أو َدعاني أُمْت بما أْوَدعاني   ناظراه فيما جنى ناظراه  -133
 الجناس التّام بين )ناظراه ، ناظراه / أو َدعاني ، أودعاني( .اإلجـابـة :    
 

( . قال عليه الّصالةُ والّسالُم : )الّظلُم ظلماٌت يومَ  -134  القيامةِّ
 .................................................................................................اإلجـابـة : .................   
 

 دِّ ــجـي نـــنـــاكـــى ســـلــع    فيا دمُع أنجدني  -135
 .......................................................................................اإلجـابـة : ...........................   
 

 وق ــصور بها يعـوال ق ر                  أبيات شعرك كالقصو -136

 قٌ ـيـرقنــــاها ــعــُحـــــٌر وم                ومن العجــائب لفظها        

      الدليل على المعنى  الرق والعبوديَة/ :() غير المقصود المعنى القريب: ) رقيق ( /  في كلمة التورية : اإلجــابــة     

 . الرقة والعُذوبة المعنى البعيد   )المقصود ( : كلمة ) حٌر (.  القريب :     

  

 يحّل للّصائم أْن يأكَل نهاراً . -137 

 التّورية في كلمة )نهارا( / المعنى القريب )غير المقصود( هو النّهار عكلس الليل / المعنى اإلجـابـة :           

 هو )طائر ِمن الّطيور( . البعيد المقصود                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ما يأتي ، ُمبيّناً نوعه : بيّن مواضع الّطباق -الّسؤال الثّاني 

 ( .كتاٌب أنزلناه إليك لتخرَج النّاَس ِمن الظ لماِت إلى النّورى : )قال تعال -1
 .طباق اإليجاب النّوع : الّظلمات والنّور / اإلجـابـة : 

 ( .الحمُد هللِ خلق الّسماواِت واألرضَ قال تعالى : ) -2
 .طباق اإليجاب النّوع : الّسماوات واألرض / اإلجـابــة : 



 

 

 ( .يعلمون ظاهرا  ِمن الحياة الد نيا *لنّاس ِ ال يعلمون ولكّن أكثَر اقال تعالى : ) -3
 .طباق الّسلب النّوع : ال يعلمون ، يعلمون / اإلجـابـة : 

 ( .قل لئن اجتمعِت اإلنُس والجّن على أْن يأتُوا بمثل هذا القرآن ِ ال يأتون بمثلهقال تعالى : ) -4
 .طباق الّسلب النّوع : يأتوا وال يأتون / اإلجـابـة : 

 ( .والّسماَء رفعها ووضع الميزانَ قال تعالى : ) -5
 .طباق اإليجاب النّوع : رفعها ووضع / بـة : اإلجـا

 ( .وأنّه هو أضحَك وأبكى وانّه هو أمات وأحياقال تعالى : ) -6
 ...........................................................................................................اإلجـابـة : 

 ( .ال يُكلُِّف هللاُ نفسا  إاّل وسعها  لها ما كسبْت وعليها ما اكتسبتتعالى : ) لقا -7
 ........................................................................................................... اإلجـابـة :

 وأخلُص منه ال علّي وال ليّا   على أنّني راض ٍّ بأْن أحمل الهوى  -8
 .طباق إيجاب  النّوع :(  / علّي وليّاالّطباق بين )اإلجـابـة : 

 ( أو َمْن كان مْيتا  فأحيْيناهقال تعالى : ) -9
  .طباق إيجاب النّوع : ميتا  وأحييناه / اإلجـابـة : 

 ويا نفُس ِجّدي إّن دهَرِك هازلُ     فيا موُت ُزْر إّن الحياةَ ذميمةٌ  -10    
 . طباق إيجاب:  النّوع/  (جّدي وهازلالّطباق بين ) اإلجـابــة :           

 ( .تَْعـلَُم َما في نَْفِسي وال أعلُم ما في نفِسكَ قال تعالى : ) -11   
 ...........................................................................................................اإلجـابـة :           

 وال يُنكرون القوَل حين تقولُ    ونُنكُر إْن شئنا على النّاس قولهم  -12    
 ............................................................................................................اإلجـابـة :          

 
 ( .اْصلَْوها فاْصبُِروا أو ال تْصبِروا سواٌء عليكمقال تعالى : ) -13

 ...........................................................................................................اإلجـابــة :          
 ويُسري إلي الّشوُق ِمن حيُث ال أعلمُ     يُقيُّض لي ِمن حيث ال أعلُم الهوى  -14

 ..........................................................................................................اإلجـابــة :           
 واـــقُ ــلِ ــا خُ ــوا ومــقُ ــلـِ م خُ ــهــأنّ ـكـف     ُرِزقوا وما ُرزقوا سماح يدٍّ  -15

 . طباق الّسلب النّوع :الّطباق بين )ُخلقوا ، ما ُخلقوا( / اإلجـابـة :           
 دٌ ــيــنــٌر عــرى ودهْ ــتــوٌم تــمــه     شيبتني وما يُشيبني الّسّن  -16

 ...........................................................................................................اإلجـابـة :           
 لقد سّرني أنّي خطرُت ببالك    بمساءةٍّ لقد ساءني إْن نلتني  -17

 ..........................................................................................................اإلجـابــة :           
  يحمي الّدماَر صبيحةَ اإلرهاق    حلو الّشمائل وهو ُمرٌّ باسُل  -18

                                                         .......................................................................................................... اإلجـابــة :          
 تحّرك يقظان التّراب ونائمه    إذا نحُن سرنا بين شرقٍّ ومغربٍّ  -19
 ............................................................................................................اإلجـابـة :          
 ( .فأولئَك يُبّدُل هللاُ سيئاتهم حسناتٍّ قال تعالى : ) -20
 ..........................................................................................................اإلجــابــة :          
 ( .ن قبله العذابُ باطنه فيه الّرحمةُ وظاهُره مِ قال تعالى : ) -21
 ............................................................................................................اإلجـابـة :          
 " شتمك، وتُْصِفُح َعّمن ، وتُعطَي َمْن حرَمكَ أفضُل الفضائل أْن تصَل َمْن قطعَكَ : " قال عليه الّصالة والّسالمُ  -22
 ............................................................................................................اإلجـابـة :          
 ، وأهُل الُمنكِر في الد نيا أهلُ د نيا أهُل المعروِف في اآلخرةِ أهُل المعروِف في ال: " وقال عليه الّصالةُ والّسالمُ  -23

 " . الُمنَكر في اآلخرةِ             
 ...........................................................................................................اإلجـابــة :          
 .غضُب الجاهِل في قوله غضُب العاقِل في فِْعِلِه ، وكدُر الجماعِة خيٌر ِمن صفو الفرقِة  -24
 ............................................................................................................اإلجـابــة :         



 

 

 وعّزيُت قلبي بالكواعِب مولعا    جزْعُت ولم أجزْع ِمن البيِن مجزعا   -25
 .............................................................................................................اإلجـابـة :         
 ( .تُوِلُج الليَل في النّهاِر وتُوِلُج النَّهاَر في الليِل ، وتُخرُج الحيَّ ِمن الميِِّت وتُخِرُج الميَّت ِمن الحيّ تعالى : )قال  -26
 .طباق اإليجاب ( / النّوع : تولج وتخرج / الليل والنّهار / الحّي والميّت) اإلجـابــة : الّطباق بين        
 . " المال عيٌن ساهرةٌ لعين ٍّ نائمةٍّ خيُر "  قال عليه الّصالةُ والّسالُم :  -27
 ............................................................................................................اإلجـابــة :         
 ( .يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاس ِ وال يَْستَْخفوَن ِمن هللاقال تعالى : ) -28
 ............................................................................................................اإلجـابــة :         
 فـلـيَس سواء  عـالـٌم وجـهـولٌ    سلي إْن َجَهْلِت النّاَس عـنّا وعـنهـم  -29
 ............................................................................................................ اإلجـابــة :        
 . العدو  يُظهُر الّسيئةَ ويُخفي الحسنةَ  -30
 ...........................................................................................................اإلجـابــة :          
 .ليَس ِمن الحزِم أْن تُحِسَن إلى النّاس ِ وتُسيُء إلى نفِسَك  -31
 ............................................................................................................ اإلجـابــة :        

 ال يَليُق بالُمحِسن ِ أْن يُعطَي البعيَد ويمنَع القريَب . -32
... .........................................................................................................اإلجـابــة :         
 قال تعالى : )هـو األّوُل واآلخُر والّظاهُر والباطُن( . -33
 ............................................................................................................. اإلجـابـة :        
 قال تعالى : )هـو الّذي خلقكم فمنكم كافٌر ومنكم مؤمٌن( . -34
 .............................................................................................................اإلجـابـة :         
 

 قال تعالى : )ولهّن مثُل الّذي عليهّن بالمعروف وللّرجال عليهّن درجةٌ( . -35
 طباق إيجاب .: الّطباق الّطباق بين )لهّن وعليهن( / اإلجــابــة :         
 قال عليه الّصالة والّسالم : " اللهّم ال مانَع لما أعطيَت وال ُمعطي لما منعَت " . -36
 الّطباق بين )مانع ، معطي ، أعطيت ، منعت( وهو طباق إيجاب .اإلجـابـة :         
فَت حقيقةً  -37 لَت ُخموال   ولقد ُعرفَت وما ُعرِّ ْلَت وما ُجهِّ  ولقد ُجهِّ
 طباق سلب بين )ُعرفَت وما ُعرفَت، ُجهلَت وما ُجهلَت( .اإلجـابـة :          
ُك ال ُحزناً وال فََرحا -38  كعاشقِّ خطَّ سطراً في الهـوى ومحا  يُبكي ويُضحِّ

ن شجٍن           لكنتِّ أرفـَق َمْن آسًى وَمـْن َصـفَـحـا  لو كنتِّ تدريَن ما ألقاه مِّ
 ( .يُبكي ويُضحك ، حزنا  وفرحا  ، خّط ، محا) يجاب بينطباق اإلاإلجـابـة :         
ـهِّ َحـَسـبَـاً جــــديـــداً   وخـيـُر النّاس ِّ ذو َحـَسٍب قـديـم ٍ  -39  أقـاَم لـنـفـسِّ

 إذا فــاخـْرتُـُهـم ذكـروا الـُجـدوداً   وشــرُّ الـعـالـمـيـَن ذوو ُخـمـول ٍ        
 ...............................................................................................اإلجـابـة : .............   
 َسلََختْكم عن قلبِّها الُمدنُ   عــودوا إلـى تـلـَك الـقُـرى فـلقد  -40
 اإلجـابـة : ............................................................................................................   
 ما شجا خاطري وشاق عيوني  غبُت عنكم حوالً وما غاَب عـنّي  -41 

 .....................................................اإلجـابـة : .......................................................   
 الغربِّ فيه غير وسنانِّ  عن مطمع  متى أرى الّشـرَق أدناه وأبعــدهُ  -42
 اإلجـابـة : ............................................................................................................   
ن كتائَب حّطيَن أيُّ   -43  وقـْد عــانـَق الـــقــديــُم الـجـديــدا  ها الجيُش مِّ
 اإلجـابـة : ............................................................................................................   
ـــْن ســقــــمـــي  -44  هــي الــعــجــبُ  صــّحــتــي  تــعــجــبـــيـــَن مِّ
 اإلجـابــة : ...........................................................................................................    
 نجوَم العوالي في سماءِّ عجاج ِّ   وقـْد أطفأوا شمَس النّهار وأوقدوا  -45
 .................................................................................اإلجـابـة : ..........................    
 



 

 

 لحٌق تلَك إحدى الُمعجزاتِّ   عـلـوٌّ فـي الـحـياةِّ وفـي الـمـمـاتِّ  -46
 ..............اإلجـابـة : ............................................................................................    
صافةِّ والجسرِّ  -47 ن حيُث أدري وال أدري  عيوُن المها بين الرُّ  جلْبَن الهوى مِّ
 طباق الّسلب بين )أدري ، ال أدري( .اإلجـابـة :     
ُق  -48   ويظلُّ يرقُّع والخطوُب تُمّزقُ   المرُء يـجـمُع والــّزمــاُن يُـفـّرِّ
 طباق اإليجاب بين )يجمع ويفّرق  ، يرقّع وتمّزق( .اإلجـابـة :     
ضابُ   فـليـتـك تـحـلـو والـحـيـاةُ مـريــرةٌ  -49  وليتك ترضى واألناُم غِّ

 وبيني وبين العالميَن خرابُ   ولـيـَت الّذي بيني وبـيـنـك عـامـٌر        
 طباق اإليجاب بين )تحلو ومريرة ، ترضى وغضاب ، عامر وخراب( .اإلجـابـة :      
 وما منهما إاّل سـقـانـا بـه الــّدهــرُ   شربنا بكأس الفقر يوماً وبالغـنى  -50

ـنانا ، وال أزرى بأحسابنا   فما زادنا بغـياً عـلـى ذي قـرابـٍة          الفـقـرُ غِّ
ن المال واألحاديُث والذّكرُ   أماويُّ : إّن الـماَل غـاٍد ورائـح ٍ          ويبقى مِّ
 .، و غنانا والفقر ، غادٍّ ورائح( طباق اإليجاب بين )الفقر والغنى اإلجـابــة :       
 يعلُم اإلنساُن ما في اليوم ِّ واألمس ِّ ، وال يعلُم ما يأتي به الغـُد . -51

    ....................................................................................................إلجـابــة : ....ا       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيّن التقسيم في األمثلة اآلتية :  -الّسؤال الثّالث 
 (وعاٌد بالقارعة * فأّما ثموُد فأُهِلكوا بالّطاغية * وأّما عاٌد فأهِلكوا بريح ٍّ صرصرٍّ عاتيةٍّ  ثمودُ  كذّبتْ قال تعالى : ) -1

لقد ذكر هللا تعالى )ثمود وعاد( ، ثُّم أضاف إلى ثمود ما يخّصهم ، وهو )إهالكهم بالّطاغية( ، اإلجـابـة : 
 وإلى عاد ما يخّصهم ؛ وهو )إهالكهم بالّطاغية( .

 يميٌن أن نفاٌر أو جالءُ    الحّق مقطعه ثالثفإّن  -2
 ذكر الحّق مستوفيا  كّل أقسامه أمام القاضي : يمين أو نفار أو جالء .اإلجـابـة : 

 تُمـيُل ُظـباه أخـدعـي كـلَّ مائل   فما هو إاّل الوحُي أو حّد ُمرَهٍف  -3
ـن كـّل عـالمٍ      ْن ُكّل جاهلِّ  وهذا دواُء الّداءِّ    فـهـذا دواء الّداء مِّ  مِّ
 ذكر الّشاعر دواءين النحراف الّسلوك عند البشر : الوحي أو اإلشارة دواء الُمتعلِّم ؛ إذ تكفيه اإلشارةاإلجـابـة :      

 الّسيف دواء الجاهل الّطائش . وحدّ 
 ورود المنايا ونيل المنى   ونفُس الّشريفِّ لها غايتان :  -4

 .يقول إّن للّشريف هدفان ، ثُّم يذكرهما ، الّشجاعة ، ورود الموت ، أو نيل النّصر وهو ما يتمنّاه اإلجـابـة :       
 قتيٌل ومثٌل الذ بالبحر هاربُه   فراحوا فريقاً في اإلسار ومثلُه  -5

 ذكر الّشاعر نتيجة المعركة ، مقّسما  فريق األعداء )األسر ، القتل ، الفرار( .اإلجـابـة :      
 
 ( .، أو تصّدقت فأمضيتك إاّل ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليتهل لَك يا ابن آدم ِمن مال: )الّسالمُ قال عليه  -6

 قّسم الّرسول الكريم أوجه صرف المال إلى ثالثة أقسام : األكل واللبس والّصدقة .اإلجـابـة :      
 بينهما وما تحَت الثّرى(قال تعالى : )له ما في الّسماواتِّ وما في األرض ِّ وما  -7

 ، وما لّسماوات، وما األرض، وما بينهما: ما في انب ملكه وقّسمها إلى أربعة أقسامذكر هللا تعالى جوااإلجـابـة :      
 تحت الثّرى .                    

 
 والعيُش ُشحٌّ وإشفاٌق وتأميُل   يٍء ليس يُدرُكهُ والمرُء ساع ٍ لش -8

 .الش ّح واإلشفاق والتّأميل(  :)ذكر العيش وقّسمه لثالثة أقسام اإلجـابـة :      
ـن قــتـيـٍل أو هـارٍب وأسـيـرِّ   اشــربـــا مـا شـربـتـمـا فـُهـذيــٌل  -9  مِّ

 .ذكر الّشاعر قبيلة هذيل وقّسم انهزامهم من المعركة إلى : قتيل وهارب وأسير اإلجـابـة :      
 

   بن خليفة: )يا بُنّي، اتّقوا هللا بطاعته، والسُّلطان بحقّه، واتّقوا النّاس بالمعروف، فقال رجٌل منهم : قال نافع -10
ن أمر الّدين والدُّنيا إاّل أمرتنا به( .ما           بقي شيٌء مِّ

 بطاعته ، وتقوى الس لطان بحقّه،ذكر نافع بن خليفة التّقوى في الّدين والد نيا وقّسمها إلى : تقوى هللا اإلجـابــة:     
 وتقوى النّاس بالمعروف .             



 

 

 قال علّي بن أبي طالٍب في مواجهة أحداث الّزمان : -11
 وسـجـاالن : نـعـمـةٌ وبـالءُ   هــي حــاالنِّ : شــّدةٌ ورخــاُء 
  خانهُ الّدهـُر لم يَُخْنهُ عـزاءُ   والفـتى الحاذُق األديـُب إذا ما 

 .نعمة وبالء :شّدة وبالء وقّسم تقلّبها إلى :عنه أحوال الد نيا وقّسمها إلى ذكر علي بن أبي طالب رضي هللا: اإلجـابـة
 قال ُطريح بن إسماعيل :  -12

 شّراً أذاعوا ، وإْن لم يعلموا كذّبوا   إْن يعلموا الخيَر يُخفوه وإْن علموا       
 ، وإْن علموا الّشّر أذاعـوه ، إْن يعلموا الخير يخفوه :مه إلىعلّق بعلم بعض النّاس وقسّ ذكر الّشاعر ما يت: ـةاإلجــاب   

 .لم يعلموا كذبوا وإن                   
 نعْم ، وفريٌق قال : وْيَحَك ما ندري   فقال فريُق القوم ِّ ، ال ، وفريقُـُهـم  -13
 ، وثالث قال فريق قال ال، وآخر قال نعم :عليهم وقّسمها ثالثة أقسامُطرَح ذكر الّشاعر إجابة القوم في ما : اإلجـابـة  

 . ويحك ما ندري                 
 قال تعالى : ) وهللا خلق كل دابّة من ماٍء فمنهم من يمشي على بطنه ، ومنهم من يمشي على رجلين ،  -14

 ( يمشي على أربع يخلق هللا ما يشاء ، إّن هللا على كل شيء قدير  نْ ومنهم مَ       

 والمشي ، : المشي على البطندون إمكانية للزيادة عليها، وهي أصناففاآلية قّسمت الدواب إلى ثالثة اإلجــابــة: 

 على أربعة أرجل .رجلين ، والمشي ى  عل             

 ، وأصحاب المشئمة ما أصحاب فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وكنتم أزواجاً ثالثة: ) ل تعالىقا -15

 ( والسابقون السابقون ،  المشئمة       

 ، وأهل السبقأهل اليمين، وأهل الشمال :رة إلى ثالثة أقسام ال رابع لهما، وهمفاآلية قّسمت الناس في اآلخ: اإلجـابـة

 

ً يشراء الرذ : ) يهب لمرن يشراء إناثراً ويهرب لمرنل تعالىقا -16 ، ويجعرل مرن يشراء كور ، أو يرزوجهم ذكرانراً وإناثرا

 .( عقيماً 

 فاآلية قّسمت أحوال العباد من حيث نعمة األوالد إلى ثالثة أقسام ال رابع لها ، وهي : أناس يرقون اإلجـابـة :  
 . ناثاإلناث ، وأناس يرزقون إناثا  وذكورا  معا  ، وأناس يُحرمون من الذكورواإلالذكور أو   
 
 
   

يبدو ُحسن التّقسيم واضحا  في األمثلة الّسابقة جميعها ، ومعيار صحة التّقسيم وُحسنه هو استيفاء تلك األقسام فال 
 .يترك المتكلّم منها شيئا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اذكر عيب التّقسيم في األمثلة اآلتية :  -الّسؤال الّرابع 

 فساد التّقسيم في األمثلة اآلتية : صيغة بديلة : بيّن
ن مواليها  صارت حنيفةُ أثالثاً : فثلثهم  -1 ن العبيد وثلٌث مِّ  مِّ

 عدم استيفاء جميع األقسام فهو لم يذكر إاّل اثنين : العبيد والموالي .اإلجـابـة : 
حْت تومي إلّي بطرفها  -2  وتومُض أحياناً إذا خصُمها ُغْفلُ   فما برِّ

 األقسام ؛ فتومي وتومض بنفس المعنى .تكرار اإلجـابـة : 
 فّكرُت مّرةً في عزلك ومّرة في صرفَِّك وتقليد غيرك . -3

 تكرار األقسام ؛ فالّصرف والعزل كالهما بنفس المعنى .اإلجـابـة : 
 النّاُس ثالثةٌ : عاقٌل وأحمُق وفاجٌر . -4

 .تداخل األقسام ؛ فالفاجر قد يكون عاقال  وقد يكون أحمَق اإلجـابـة : 
جٍ بدمائه ، وهارٍب ال يلتفت إلى ما وراءه .  -5 ْن جريحٍ ُمضرَّ  فَمِّ

 .تداخل األقسام ؛ فالجريح قد يكون هاربا  ، والهارب قد يكون جريحا  اإلجـابـة : 
 لوم البالغةِّ ثالثةٌ : علم البيان ، وعلُم المعاني .ـع -6

  اثنين : علم البيان وعلم المعاني .عدم استيفاء جميع األقسام ؛ فهو لم يذكر إاّل اإلجـابـة : 

 مــلــحــوظــة هـــــاّمـــــــة :

 



 

 

 

 .األصول والقواعد التي يُعَرف بها مطابقة أحوال اللفظ لمقتضى الحال علم المعاني :  -1

 .ضّم كلمة إلى أُخرى على وجه يُفيد الحكم بإحداهما على األُخرى ثبوتا  ونفيا  اإلسناد :  -2

 ، وكذبه هو غير اقع، وصدقه هو مطابقته للولقائله إنّه صادٌق فيه أو كاذبٌ  الكالم الّذي يصّح فيه أْن يُقالالخبر :  -3

 مطابقته للواقع .     

 .هو الكالم الّذي ال يصّح فيه أْن يُقال لقائله أنّه صادٌق أو كاذٌب اإلنشاء :  -4

 .هو ما يستدعي مطلوبا  غير حاصل وقت الّطلب اإلنشاء الّطلبّي :  -5

 .هو ما ال يستدعي مطلوبا  اإلنشاء غير الّطلبّي :  -6

 .منزلة إلى األدنى منزلة طلب الفعل على وجه اإللزام ، والتّكليف ِمن األعلى األمر :  -7

 .طلب الفعل على وجه اإللزام ، والتّكليف ِمن األعلى منزلة إلى األدنى منزلة النّهي :  -8

 .طلب العلم بشيء لم يتقّدم للّسائل معرفة به ، ويكون بإحدى أدوات االستفهام االستفهام :  -9

 .طلب اإلقبال بأداة تنوب مناب الفعل )أدعـو( النّداء :  -10

 .تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص القصر :  -11

 .علم تُعَرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكالم حسنا  وقبوال  بعد مطابقته لمقتضى الحال علم البديع :  -12

 .أْن يتشابه اللفظان في النّطق ويختلفا في المعنى الجناس :  -13

 .هو ما اتّفق فيه اللفظان في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها الجناس التّام :  -14

 .هو ما اختلف فيه اللفظان في نوع الحروف أو شكلها أو عددها أو ترتيبها الجناس النّاقص :  -15

 .توافق الفاصلتين أو الفواصل في الحرف األخير الّسجع :  -16

 ل أحد اللفظين الُمكّررين، أو الُمتجانسين في أّول الفقرة واآلخر في أْن يُجعَ :  رّد العجز على الّصدر )التّصدير -17

 ، أو آخره أو وسطه ،واآلخر في أّول الّصدر ،، أّما في الّشعر فهو أْن يكون أحد اللفظين في آخر البيتآخرها      

 أو في أّول العجز .      

 د، وهو طباق مباشر وال تُستخَدم فيه أدوات أو وسائط هو ما كان تقابل المعنيّين فيه بالتّضا: طباق اإليجاب -18

 لغويّة .       

 .هو أْن يُجَمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت واآلخر منفي ، او أحدهما أمر واآلخر نفي طباق الّسلب :  -19

 .أْن يُؤتى بمعنيين متوافقين أوأكثر ، ثُّم يُؤتى بما يُقابل ذلك على التّرتيب المقابلة :  -20

 أْن يذكر الُمتكلّم لفظا  له معنيان ، قريب ظاهر غير مقصود وبعيد خفّي هو المقصود .التّورية :  -21

 التّعيين . أْن يُذَكر ُمتعّدد ، ثُّم يُضاف إلى كّل فرد ِمن أفراده ما له على جهةالتّقسيم :  -22

 

 احفظ التّعريف لكل مصطلح كامل وإيّاك ِمن االكتفاء بجزء ِمن التعريف وترك البقيّة  : هااامّ  تــنــويــــه 

 

 تـــــــــــــــــــــّم بــحـــمـــد هللا تــعـــالــــى

 راجــيــاً لــكـــم الــتّــوفـــيـــق والــنّـــجـــاح

 الــُمــعــلِّّــم : جعفر المحيسنإعـــداد 

 للمراجعة قبيل االمتحانات وليلة االمتحان

 0797671562/  0776494314يُرجــى االتّصــال عـلـى موبايل : 

 نصلكم أينما كنتم
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