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 الوحدة الرّابعة: علم البديع

 :مفهوم علم البديع 

 .علم تعرُف به وجوه تحسين الكلام وتزيينه 

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

 :أقسام علم البديع 

 . ُمحّسنات معنويّة.2                                     . ُمحّسنات لفظيّة.  1

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

  :أّولًا: الُمحّسنات الّلفظيّة 

 راجًعا إلى اللفظ. ايكون الّتحسين فيه 

  الُمحّسنات الّلفظيّة:أشهر 

 . " ردّ العجز على الّصدر".3. " الّسجع".                  2. " الجناس".               1

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

 . الجناس:1

  :مفهومه 

  ّفظيِن في النّطق، مع اختلافهما في المعنى.هو توافق الل 

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

 :نوعا الجناس 

  " :الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها".نوع الجناس الّتام: ما اّتفق فيه الّلفظان بأربعة أمور 

 الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها".نوع أمور الأربعة: " الجناس غير الّتام: ما اختلف فيه الّلفظان في واحد من ال 

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

 .بيّن سبب توظيف الجناس في الكلام 
 .تضفي عليه إيقاًعا موسيقيًّا له أثر واضح في نفس المتلّقي 

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

 :أبرز الملحوظات 

 .الجناس يكون في البنية الأصليّة للفظين المتجانسين، ولا يتأثران بما يتصل بهما، مثل: " أل الّتعريف" و"الضمائر" .1

 " كنُت أطمُع في تجريبك ومطايا الَجْهل َتْجري بك".، مثل: أكثر من لفظينيؤخذ الضمير بالحسبان إذا ورد بين 

 

 تأثر نوع الجناس بالحركات الإعرابية، وينظر إلى الحركات الداخلة في بنية الكلمة فقط، مثل:يلا  .2

 " صديقتي َوْعُد تفي بكّل َوْعٍد قطعتُه".

  ( َُوْعدٍ ، َوْعد ) الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها".جناس تام. توافق اللفظان في " نوع 

  ُتعني: العهد المتفق عليه.َوْعدٍ : تعني: اسم الفتاة. // َوْعد : 
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 :حدد لفظي الجناس في كّل مّما يأتي، ثم بيّن نوعه 
اَعُة يُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما َلبُِثوا َغيَْر َساَعةٍ قال تعالى: " . 1  ".َويَْوَم َتُقوُم الَسّ

  ( ُاَعة  ( جناس تام. توافق اللفظان في " نوع الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها".َساَعةٍ ، الَسّ

  ُاَعة  : تعني: الوقت " الجزء من الزمن".َساَعةٍ : تعني: يوم القيامة. // الَسّ

 التعريف والّشدة بعدها. ألعلى الحركة الإعرابيّة لا بنية الكلمة. كما تهمل  ملحوظة: تهمل حركة الحرف الأخير لأنها تدلّ 

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

 . ارَع الجاَر ولو جارَ.2

 )جناس تام. توافق اللفظان في " نوع الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها". ) الجار، جار 

  الّسكن. // جاَر: ظلم.الجاَر: تعني: المجاور في 

 ف.ملحوظة: تهمل حركة الحرف الأخير لأنها تدّل على الحركة الإعرابيّة لا بنية الكلمة. كما تهمل أل التعري

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

 . قال أبو تّمام مادًحا:3

 جابَْت َقْسطَل الَحرِْب َصّدعوا ............................. ُصدوَر الَعوالي في ُصدورِ الكتائبِ إذا الخيُل  

  )ِجناس تام. توافق اللفظان في " نوع الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها".)ُصدوَر، ُصدور 

 عداء.ُصدوَر العوالي: تعني: أعالي الرّماح.  //  ُصدورِ الكتائب: تعني: نحور الأ 

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

 قالت امرأة محتاجة في وصفها لأحد المحسنين إليها بعد وفاته:. 4

 " كان ذا ِهبٍَة فأمواله ذاِهبٌَة".  

  )الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها".جناس تام. توافق اللفظان في " نوع ) ذا ِهبٍَة، ذاِهبٌَة 

 // ."ذاِهبٌَة: تعني: زائلة. ذا ِهبٍَة: وهي مكونة من كلمتين ذا: بمعنى: صاحب، وهبة: بمعنى: عطاء. " صاحب عطاء 

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

 ".َوِجئُْتَك ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ يَِقينٍ . قال تعالى: " 5

  ( َنَ ، بَإٍ س ٍ  ( جناس غير تام. الاختلاف بين اللفظين في: " نوع الحروف".بَإ

  نَ والأّول من ، : سبَإٍ سَ نوع الحروف: الأّول من الاختلاف في ٍ  : ن.بَإ

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

 . قال أردنيٌّ يفتخر بجنود بلاده: " سوُر بلادي عاٍل تحميه ُنسوُر الوطِن".6

 ."سوُر، ُنسوُر( جناس غير تام. الاختلاف بين اللفظين في: " عدد الحروف ( 

 4: ُنسورُ والأّول من ، 3: سورُ الحروف: الأّول من  الاختلاف في عدد. 

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

يِْه".7  . قيل في الأثر: " َرِحَم هللاُ امرأً أمَسَك ما بيَن َفكَّيِْه وأَطَلقَ ما بيَن كَفَّ

  ،يِْه() َفكَّيِْه  جناس غير تام. الاختلاف بين اللفظين في: " ترتيب الحروف". كَفَّ

 الأّول من َفكَّيِْه: ف، والأّول من كَفَّيِْه: ك.نجد اختلاًفا للترتيب بين أّول حرفين : 

يْهِ والأّول من ك، : َفكَّيْهِ  والّثاني من                                               ف.: كَفَّ

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

 . قال شابٌّ عند سماعه قصّة مؤّثرة: " اّتعظُت بالِعبْرَِة فنََزَلْت ِمْن َعيْني َعبْرٌَة".8

  ( ٌِعبْرَِة، َعبْرَة ) الحروف".جناس غير تام. الاختلاف بين اللفظين في: " حركة 

 حركته الفتحة.: َعبْرَةٌ والأّول من حركته الكسرة، : ِعبْرَةِ الحروف: الأّول من  الاختلاف في حركة 

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

 قال الخليل بن أحمد واصًفا فراق أحبّته:. 9

 روب............................. إذْ َرَحَل الجيراُن عند الغُ يا َويَْح َقْلبي من دواعي الهوى 

  ِأتبعتهم َطرْفي وقــد أزَْمـــعــــوا ............................. ودَْمع َعينَّي كفيِض الُغروب 

 )دها، وترتيبها، وحركاتها".جناس تام. توافق اللفظان في " نوع الحروف، وعد ) الُغروب، الُغروِب 

 الُغروِب: جمع غرب، وتعني: الّدلو العظيمة: تعني: وقت زوال الشمس. // الُغروب. 
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 :الّسجع. 2

  :مفهومه 

 .انتهاء العبارتين بالحرف نفسه 

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

  الّسجع الحسنشروط : 

  حتى لا يؤدي إلى الّتضحية بالمعنى.أن يكون عفويًّا 

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

 :أبرز الملحوظات 

 . لا سجع في:1

  ى..........................و.....................ي"حروف المّد: " ا.................... 

 تنوين الفتح: ًا 

 .ــــه
َ
ــه / ـــ

ُ
 حرف الهاء المسبوق بحرف متحرك.    ـــــِـه / ـــــ

 

ــــــــه، أو أن تسبق بحرف  .2
ْ
 مّد "اه / وه/ يـــه"." يقع السجع في حرف الهاء بشروط ومنها: أْن تسبق الهاء بحرف ساكن  ــــ

 

. نستدل على عبارة الّسجع من خلال وجود فاصلة بين جملتين، يقع على يمين الفاصلة كلمة متوافقة في آخرها مع كلمة 3

 أخرى على يسار الفاصلة. مثالها: 

  الأملِ ، لا بطول بالعملِ " يُنال الّنجاح." 

 .العمل، الأمل( وقع السجع في حرف اللام ( 

 لمة " العمل" وقعت مباشرة على يمين الفاصلة، ثم توافقت مع كلمة أخرى آخر العبارة وهي " الأمل".لاحظنا أن ك 

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

 :وضّح مواطن الّسجع في ما يأتي 

 ّب والبغض:قال عمر بن الخّطاب ناصًحا بالتوسُّط في الح. 1

 " لا يكن حبَّك كَلًفا، ولا بغضك تلًفا". 

 .كلًفا، تلًفا( وقع السجع في حرف الفاء ( 

 ."لا سجع في تنوين الفتح"  ًا 

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

 قال الأديب في وصف شجرة: . 2

 " تضرب بجذورها في الّثرى، وتسابق بأغصانها قمم الّذرا".

 .الثرى، الذرا( وقع الّسجع في حرف الراء ( 

 ."لا سجع في حرف المّد الألف " ى/ا 

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

 . قالت المعلمة في طالبتها:3

 " إنسانة في أدبِها، لا بزيّها وثوبِها".

 .أدبِها، ثوبِها( وقع الّسجع في حرف الباء ( 

 ."لا سجع في حرف المّد الألف " ا 

 اء لأن ما قبله حرف متحرك " بِــــه".لا سجع في حرف اله 
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 :ردّ العجز على الصّدر " الّتصدير". 3

  :مفهومه 

 :أن يأتي أحُد اللفظين المتماثلين أو المتشابهين في آخرها والآخر في أّولها. ردّ العجز على الّصدر في العبارة النثريّة 

 :أن يأتي أحُد اللفظين المتماثلين أو المتشابهين في آخر البيت الّشعرّي والآخر  ردّ العجز على الّصدر في البيت الّشعرّي

 في أّي موضٍع قبله.

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

 اتملحوظأبرز ال: 

 صدير نقوم بكتابة:بعد تحديد الألفاظ الخاصة بالتّ .  1
  :وهْب(.اْلَوَهّابُ ) " تشابه اللفظان" إذا كان بين اللفظين اختلاف بسيط. مثل ، 

 أو

 .)تماثل اللفظان" إذا كان بين اللفظين تطابق  تاّم. مثل: ) الحيلِة، الحيلُة " 

 

 فقط.ها أولوالعبارة النثريّة  آخر . يجب أن يكون الّتصدير في2

 .وأي موضع قبله البيت الشعريّ  آخر يجب أن يكون الّتصدير في .3

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

  ا يأتي:مّ م كلّ  فيردّ العجز على الّصدر وضّح 

 ".ُدنَك َرْحَمًة ۚ إِنََّك أَنَت اْلَوَهّابُ َوَهْب َلنَا ِمن لَّ .  قال تعالى: " 1

  ( ُاْلَوَهّاب.)وهْب ، 

  ّة، فجاء أحدهما في آخرها، والآخر في أّولهاالّتصدير: " تشابه اللفظان في الآية القرآنية التي هي من باب العبارة النثري. 

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

 ."الحيلُة ترُك الحيلةِ " . 2

  .)الحيلِة، الحيلُة ( 

  " :اللفظان في العبارة النثريّة، فجاء أحدهما في آخرها، والآخر في أّولها. تماثلالّتصدير 

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

 . ضرائُِب أبدعَتها في الّسماح ............................ فلسنا نرى لَك فيها ضريبا3

 .)ضريبا، ضرائب ( 

 قبله.ي آخره، والآخر ، فجاء أحدهما فالّشعريّ  البيت الّتصدير: " تشابه اللفظان في 

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

 . أِحنُّ إلى بغداد شوًقا وإنّما ............................ أِحّن إلى إلٍف بها لي شائق4

 .)شائق، شوًقا ( 

 قبله.، فجاء أحدهما في آخره، والآخر الّشعريّ  البيت الّتصدير: " تشابه اللفظان في 

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

 . ألا انْهْض وسْر في سبيل الحياِة ............................ فمْن نام لم تنتظرُْه الحياةْ 5

  .)الحياْة، الحياِة ( 

  " :قبله.، فجاء أحدهما في آخره، والآخر الّشعريّ  البيت اللفظان في تماثلالّتصدير 

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

  الأرِض ما وجبا. نادْتُهُم الأرُض فامتّدوا بها شجرًا ............................ وأوجبوا لنداءِ 6

 .)وجبا، أوجبوا ( 

 قبله.، فجاء أحدهما في آخره، والآخر الّشعريّ  البيت الّتصدير: " تشابه اللفظان في 
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 :ثانيًا: الُمحّسنات المعنويّة 

 راجًعا إلى المعنى. ايكون الّتحسين فيه 

 :أشهر الُمحّسنات المعنويّة 

 . " الّتورية".3               . " المقابلة".   2. " الطباق".               1

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

 :الطباق. 1

  :مفهومه 

  في المعنىالجمع بين كلمتين متضادتين هو. 

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

 فائدة الطباق: 

 .توضيح المعنى 

 تمكين المعنى  في نفس السامع. 

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

  الطباقنوعا: 

  .. طباق الإيجاب: وهو ما يقع بين كلمتين متضادتين في المعنى1

 مثل: ) طويل، قصير(.

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

 . طباق الّسلب: وهو ما يقع في فعلين من أصل واحد.2

 :له صيغتان 

 الأولى: مثبت + منفي 

 مثل: ) بان، ما بان(. الفعل ) بان( وقع مثبت ومنفي. 

 

 الثانية: أمر + نهي 

 اذهبوا، لا تذهبوا(. الفعل ) ذهب( وقع أمر ونهي.مثل: ) 

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

 تي:بيّن الطباق ونوعه  في كّل مّما يأ 

 ".َوَتْحَسبُُهْم أَيَْقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد قال تعالى: " . 1

  .)أيقاًظا، رقود ( 

  .جمع بين كلمتين متضادتين في المعنى. طباق نوعه: الإيجاب 

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

 الّتلاقي وحسنه ............................. َلُحبَّب من أجل الّتلاقي الّتفّرق. فلو َفِهَم النّاس 2

  .)الّتلاقي، الّتفّرق ( 

  .جمع بين كلمتين متضادتين في المعنى. طباق نوعه: الإيجاب 

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

 ". َفلَا َتْخشوا النَّاَس َواْخَشْونِ .قال تعالى: " 3

  .)لا تخشوا، اخشون ( 

  .فعلين من نفس الأصل.جمع بين  طباق نوعه: السلب 

 .جاء طباق السلب على صيغة النهي وصيغة الأمر لنفس الفعل 
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عوا .............................  باَن الَخليُط َوَلو ُطِوّعُت ما بانا. 4  ِمن ِحباِل الَوصِل أَقرانا َوَقَطّ

  .)باَن، ما بانا ( 

 .فعلين من نفس الأصل.جمع بين  طباق نوعه: السلب 

  لنفس الفعل. النفيوصيغة  الإثباتجاء طباق السلب على صيغة 

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

 وأُلاُم في كََمد َعَليِْك، وأُْعَذرُ  .............................  َهًوى لِك في الضّلوِع، وأُظِهرُ ْخفي . أ5

  .)أخفي، أظهر ( 

  .)لك، عليك ( 

  ( ُأُْعَذرُ ، أُلام .) 

  .جمع بين كلمتين متضادتين في المعنى. طباق نوعه: الإيجاب 

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

ُه نَْفًسا إِلَّا ُوْسَعَها ۚ َلَها َما كََسبَْت َوَعَليَْها َما اكَْتَسبَتْ ل. قال تعالى: " 6  ".ا يُكَِلُّف الَلّ

  .)لها، عليها ( 

 .جمع بين كلمتين متضادتين في المعنى. طباق نوعه: الإيجاب 

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

 :المقابلة. 2

 امفهومه : 

  أكثر، ثم يُؤتى بما يقابلها على الّترتيب.أن يُؤتى بكلمتين أو 

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

  المقابلةفائدة: 

  وتوضيحه المعنىتحسين. 

 في نفس السامع وتمكينهالمعنى  تعميق. 

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

  في ما يأتي: المقابلةبيّن 

 ِكبارًا".. " استقبلناكُم أمِس صغارًا، وودّعناكُم اليَوَم 1

  (ِكبارًا اليَومَ  وودّعناكُم، صغارًا أمِس  استقبلناكُم .) 

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

 . " كما أّن لك حقوًقا، فإّن عليك واجبات".2

 .)لك حقوق، عليك واجبات ( 

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

 . " كدُر الجماعِة خيٌر من صفو الفرقة".3

 .)كدُر الجماعة، صفو الفرقة ( 

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

 . " الُخّفاُش يظهُر ليلًا، لكنّه ُمختٍف نهارًا".4

 .)يظهُر ليلًا، ُمختٍف نهارًا ( 

 

 

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

 يجب أن تكون إجابة المقابلة بهذا الترتيب حتى تعتمد في الامتحان الوزارّي.تنبيه : 

 الحال التي تأتي عليها ألفاظ المقابلة: مرتبة.مهم جًدا : 
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 :الّتورية. 3

 امفهومه : 

  :استعمال كلمة بمعنيين 

  ّْهن، ولا يكون مقصودًا.معنًى قريٍب يُسرع إلى الذ 

 .معنًى بعيٍد، وهو المقصود بدلالة الّسياق 

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

  الّتوريةفائدة: 

 حفز انتباه المتلّقيت. 

 .تشّد المتلقي إلى المعنى الغامض المقصود بالكلام 

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

  في ما يأتي: الّتوريةبيّن 
 وُربوٍع كمْ وجدنا ِطيبها ............................ حين ضاَع الّشيُح فيها والخزامى. 1

  ٍبدليل كلمة وجدنا(.الضّياع:   معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) ضاع ( .) 

 (.هفاح وانتشرت رائحتُ معناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: )                  

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

 . وواٍد حكى الخنساء لا في شجونه ............................ ولكن له عينان تبكي على صخر2

 صخر  : 

  ( :بدليل كلمة الخنساء التي اشتهرت ببكائها على أخو الخنساء صخرمعناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو ( .)

 أخيها صخر ورثائها إيّاه(.

  ( :صخر الواديمعناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو.) 

 

 :عينان 

 .)معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) عضو من جسم الإنسان(. ) بدليل كلمة البكاء 

 لبعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: ) تفرعات الوادي وتشعباته(.معناها ا 

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

 . هلل إّن الّشهد يوَم ِفراقهم ............................ ما لّذ لي، فالصّبر كيف يطيب؟3

 الصّبر : 

 .)معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) نبات الصّبر(. ) بدليل كلمة الّشهد 

 .)معناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: ) تحّمل المشّقة 

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

 ............................ فلأجل ذا يجلو الّصدا والنّهُر يُشبُِه مبردًا. 4

 الصّدا : 

 .)معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) صدأ الحديد(. ) بدليل كلمة مبرد 

 .)معناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: ) العطش 

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

 . رمى من الّلحظ سهما ............................ به نموُت ونبْلى5

 نبلى: 

 .)معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) السهم(. ) بدليل كلمة سهما 

 .)معناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: ) نفنى ونهلك 



 0790524758                                                                                                                                     عبدالمجيد الحسنات  أ. 
 

8 

 

 

 . ومن العجائب لفظها ............................ حّر ومعناها رقيقْ 6

 رقيق: 

 .)معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) العبد(. ) بدليل كلمة ُحر 

 .)معناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: ) العذب والّسلس 

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

 . الّطيُر تقرأُ والغديُر صحيفٌة ............................ والّريح تكتُب والّسحاب ينّقُط 7

  ينّقُط: 

 .)معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) نقط الحروف(. ) بدليل كلمة تكتب 

 .)معناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: ) إنزال نقاط المطر 

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

 م بّلغت عّني تحيّةــــــــكم ............................ كـــ. شكرًا لنسمة أرض8

 لا غرو إن حفظت ْ أحا ............................ ديث الهوى فهي الّذكيّة   

 :الّذكيّة 

 .)معناها القريب " الذي يسرع إلى الّذهن" وهو: ) المتميّزة(. ) بدليل حفظت أحاديث الهوى 

 .)معناها البعيد "المعنى المقصود بدلالة الّسياق" وهو: ) التي تحمل الروائح الّطيبة 

............................................................................................................................................................................... 
 2018 تويةالأسئلة الوزارية ش

 بيّن المقابلة في قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: " إّن من الّناس مفاتيح للخير مغاليق للشّّر".السؤال الأّول : 

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

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

  ّحّدد لفظي الجناس غير الّتام في قول الّشاعر:انيالسؤال الث : 

 " بيض الصّفائح لا سود الصّحائف ............................ في متونهّن جلاء الّشّك والّريب"

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

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

  ّاختر الإجابة الصحيحة في كّل مّما يأتي:الثالسؤال الث : 

 ":. المحّسن البديعّي في ما تحته خّط في قول البستّي: " ليكْن إقداُمَك توكلًا، وإحجاُمَك تأُملًا1

 ج.  التورية                        د. الّسجع         أ. ردّ العجز على الصّدر                   ب. طباق الّسلب           

   

 . اللفظان اللذان يمثلان المحّسن البديعّي الطباق في قول المتنبّي:2

 " ولسَت مليكًا هازًما لنظيره  ............................ ولكّنك الّتوحيُد للشّرك هازم  

 وحيد، الشّرك                       ج.  مليكًا، نظيره                  د. نظيره، الشّرك   أ. مليكًا، هازًما                    ب. الت

............................................................................................................................................................................... 
 2018 يفيةصالأسئلة الوزارية 

 اقرأ النّص الآتي، ثم أجب عن السؤال الذي يليه:السؤال الأّول : 

 الكلام يخدم الإرادة، يسكت واقًفا، وينطق سائرًا". " الكتاُب والج الأبواب، جريء على الحجاب. والقلُم مجهٌز لجيوِش 

 على كل من:  استخرج من النّص مثالًا

 . الّسجع: ...........................................    2. المقابلة: ...........................................                   1

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

  اختر الإجابة الصحيحة في كّل مّما يأتي:الّثانيالسؤال : 

 ي، فالصّبر كيف يطيب؟. اللفظ الذي وقع فيه تورية قول الشاعر: هلل إّن الّشهد يوَم ِفراقهم ............................ ما لّذ ل1

 د. الّشهد                 ج.  لّذ                                 أ. يطيب                            ب. الصّبر                 
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 . العبارة التي تتضمن المحّسن البديعّي ) ردّ العجز على الّصدر( من العبارات الآتية هي:2

 كرة والّشعور.                            ب. من زاد في الّتيه لا يعذر في الّتيه.أ. الّشعر منبعه الف

 ج. المؤمنون هيّنون ليّنون.                                    د. شجع فريقك وهو خاسر كما تشجعه وهو فائز.

............................................................................................................................................................................... 
 2019 تويةشالأسئلة الوزارية 

 وضّح كلًّا مّما يأتي: السؤال الأّول: 

 . طباق الإيجاب في قوله تعالى: " قل لا يستوي الخبيُث والّطيّب".1

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

 ّملًا".. الّسجع في قول البُستي: " ليكْن إقدامك توكلًا، وإحجامك تأ2

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

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

  اختر الإجابة الصحيحة في كّل مّما يأتي:الّثانيالسؤال : 

 . المحّسن البديعّي الذي يتضمنه قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: " الخيُر معقوٌد بنواصي الخيِل إلى يوم القيامة":1

 ب. طباق الّسلب.                 ج. الّتورية.                    د. الجناس.    أ. ردّ العجز على الصّدر.                     

 

 . الحال التي تأتي عليها ألفاظ المقابلة:2

 أ. أفعال فقط.                                      ب. أسماء فقط.                   ج. مرتبة.                      د. جزلة.

............................................................................................................................................................................... 
 2019 صيفيةالأسئلة الوزارية 

 وضّح كلًّا مّما يأتي: السؤال الأّول: 

 . الّتورية في كلمة ) الصدا( في قول ابن نباتة:1

 " والنّهُر يُشبُِه مبردًا ............................ فلأجل ذا يجلو الصّدا" 

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

 . المقابلة في قوله صلى هللا عليه وسلم: " إّن من النّاس مفاتيح للخيرِ مغاليق للشّر".2

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

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

  اختر الإجابة الصحيحة في كّل مّما يأتي:الّثانيالسؤال : 

 بديعّي الذي تتضمنه عبارة ) من زاد في الّتيه لا يعذر في الّتيه(:. المحّسن ال1

 ناس.أ. الطباق.                                       ب. الّسجع.                            ج. المقابلة.                    د. الج

 

 " ردّ العجز على الّصدر" هي: . العبارة التي ُتمّثل2

 المؤمنون هيّنون لينون.                                     ب. الحيلُة ترك الحيلِة.أ. 

 ج. ينال النجاُح بالعمِل، لا بطول الأمِل.                     د. كدر الجماعِة خير من صفو الفرقة.

 

 . المحّسن البديعّي الذي يتضمنه قول الّشاعر:3

با ............................ نبِت الّسيوُف وحدُّ سيفك ما نباأردنُّ أرَض العزِم أغنية   الظُّ

 لجناس.أ. الطباق.                                       ب. الّتورية.                            ج. المقابلة.                    د. ا
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 2019 تكميليةالأسئلة الوزارية 

 كلًّا مّما يأتيوضّح : السؤال الأّول: 

 . ردّ العجز على الّصدر في قول أبي فراس الحمدانّي:1

 " ولكنّني في ذا الزّمان وأهله ............................ غريب وأفعالي لديه غرائب" 

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

 . المقابلة في قوله تعالى: " ويُِحّل َلُهُم الّطيباِت ويحرُم عليهم الخبائث".2

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

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

  يأتي: : اختر الإجابة الصحيحة في كّل مّماالّثانيالسؤال 

 فاذكري ابن سبيل َجمالِ فإن تكن ............................ زكاة  ِجمالٍ . لغيري زكاة من 1

 الُمحّسن البديعّي في ما تحته خّط في البيت الّسابق:

 د. المقابلة.        أ. الّسجع.                         ب. الجناس.                             ج. الطباق.                         

 

 . البيت الذي يتضّمن في ما تحته خّط في البيت السابق:2

 أ. فليتَك تـــحـــلـــو والــحــيـــاة مـــريــــــــرة ............................ وليتك ترضــى والأنــــــاُم غـــضــــابُ 

 .... وألام في كـــمــٍد عــلـيــك وأعــــــــذرب. أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر ........................

 ـــــــــبـــــــــلاج. ولـــــــي مــــــــن الـــّلـــحـــظ ســـهـــمـــا ............................ بـــــــــــه نـــمــــــوُت ونــــــــــ

 ........ بيٍت من الّشعر أو بيٍت مـن الّشعرد. فالـــحســـــُن يظهُر في شيئين رونقه .................... 

 

 (:بالفخر، وموسومة الصّخر . الُمحّسن البديعّي المخطوط تحته في عبارة ) مدينة البترا مرسومة في 3

 د. الّسجع. أ. الطباق.                        ب. الّتورية.                             ج. المقابلة.                                
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 الإجابات النموذجية لأسئلة الكتاب من دليل المعلم
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 وفقكم هللا طلابي الأعزاء

 المجيد الحسنات محبكم الأستاذ: عبد


