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 فيما يلي: سجعجناس أو  نوع الفن البديعي منبين  
 الِحْقدُ صدأُ القلوب، واللَّجاُج سبُب الحروب    (1

 َسَما وَحَمى بني ساٍم وحاٍم ... فليَس كمثلِه ساٍم وحامِ  (2

 وإِذَا أَعاَن َكفَى، وإِذَا َملََك َعفَا.الُحرُّ إذَا َوَعدَ َوفَى،  (3

 نََزْلَت بواٍد َغْير مْمطوٍر، وفناِء َغْير معموٍر، ورُجٍل غير مْيسوٍر، فأَقْم بنَدٍم، أَو ارتحْل بعدٍم. (4

 ُمتُونِهن جالُء الشَّك ِ والريِب  … …بيُض الصفَائح ال ُسودُ الصَّحائِِف في  (5

 .ب الغَرر ال تُناُل الغَُرُر إاِل بركو (6

 
 بين نوع الجناس )تام أو غير تام( فيما يلي:

 وال أغِرُس األيادي. في أرِض األعادي. ...ال أُْعطي زمامي من يُْخفُر ِذمامي  (1

 َسَما وَحَمى بني ساٍم وحاٍم ... فليَس كمثلِه ساٍم وحامِ  (2

 .« اْلَخْيُل َمْعقُودٌ بِنََواِصيَها اْلَخْيُر إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمةِ »  (3

 فاَل برْحَت ِلعْيِن الدْهر إِْنسانا  … …لَْم نَْلَق َغْيَرَك إِْنساناً ياُلذُ بِه  (4

َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُواْ بِِه ..{ (5  }َوإِذَا َجاءُهْم أَْمٌر م ِ

 
 فيما يلي: طباق أو مقابلة نوع الفن البديعي منبين 
 

 "َخْيُر اْلَماِل َعْيٌن َساِهَرة ِلعَْيٍن نَائمة"    (1

 ال تعجبي يا سْلُم ِمْن رُجٍل ......  َضِحَك المِشيُب برأِسِه فَبَكى   (2

ْفَق الَ يَُكوُن فِي َشْىٍء إاِلَّ َزانَهُ َوالَ يُْنَزُع ِمْن َشْىٍء إاِلَّ َشانَهُ »  (3  «.إِنَّ الر ِ

 أَنه          لَْيٌل يَِصيُح بِجانِبَْيِه نَهارُ والشَّْيب يْنَهُض في الشَّباِب ك (4

وا ذَليال  (5  فإذا َحاَربُوا أذَل وا َعِزيزاً،  وإذا َسالَُموا أَعز 

 [ {.44، 43(  ]النجم/44( َوأَنَّهُ ُهَو أََماَت َوأَْحيَا )43} َوأَنَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى ) (6

 ى ذل ِ المعصية.وقال المنصوُر: ال تخرجوا مْن عز ِ الطاعة إِل (7

 القواعد والتعريفات
 تأدية المعاني بأساليب كالتشبيه والمجاز والكناية.* علم البيان: 
 : تأدية الكالم مطابقا لمقتضى الحال.* علم المعاني

 
 .نياأو المع ظيين األلفابتزيهتم  علم البديع* 

 .المحسنات المعنويةو  المحسنات اللفظية على علم البديع يشتمل
 : الجناس، السجع، واالقتباس.من المحسنات اللفظية
 ق، المقابلة، والتورية.ا: الطبمن المحسنات المعنوية

 
 : أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى. الجناس* 

 : تام وغير تام.نوعان الجناس
 ما اتفق فيه اللفظان: نوع الحروف، شكلها، ترتيبها، وعددها. :الجناس التام -
 في واحد من األمور المتقدمة.فظان ل: ما اختلف فيه الالجناس غير التام -

 
شيئا من القرءان أو الحديث من غير داللة على  : تضمين الكالماالقتباس* 

 أنه منهما.
 
 : توافق الكلمتين في الحرف األخير.السجع* 
 

----------------------------------- 
 هو المراد. وخفي، ظاهر: أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان. التورية* 
 
 : الجمع بين الشي وضده في الكالم. الطباق* 

 سلب.طباق إيجاب وطباق : نوعان الطباق 
 : ما لم يختلف فيه الضدان إيجاب وسلبا.طباق اإليجاب -
 : ما اختلف فيه الضدان إيجاب وسلبا.طباق السلب -
 
 يؤتي بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. أن: المقابلة* 
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 بين نوع الطباق )إيجاب أو سلب( فيما يلي:
 العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة.( 1

 تستخفي من أبيك وال تسخفي من أمك!( 2

 نفسك.( ليس من الحزم أن تحسن إلى الناس وتسيء إلى 3

 ( يعلم اإلنسان ما في اليوم واألمس، وال يعلم ما يأتي به العد.4

 ( اللئيم يعفو عند العجز، وال يعفو عند المقدرة.5

 ( ال يليق بالمحسن أن يعطي البعيد ويمنع عن القريب.6

 ( أحب الصدق وال أحب الكذب.7

 

 ب فيما يلي:حول طباق اإليجاب إلى طباق السلب، وطباق السلب إلى طباق اإليجا
 ( العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة.1

 خفي من أمك!ت( تستخفي من أبيك وال تس2

 ( ليس من الحزم أن تحسن إلى الناس وتسيء إلى نفسك.3

 ( يعلم اإلنسان ما في اليوم واألمس، وال يعلم ما يأتي به العد.4

 ( اللئيم يعفو عند العجز، وال يعفو عند المقدرة.5

 بالمحسن أن يعطي البعيد ويمنع عن القريب.( ال يليق 6

 ( أحب الصدق وال أحب الكذب.7

 الصف الثاني الثانوي:

 بين أنواع الجمل اآلتية )إنشائية أو خبرية(:

تنافسوا يا معاشر الكتاب في صنوف اآلداب، وتفهموا في الدين، وابدؤوا بعلم كتاب هللا  : الكاتب عبدالخميد قال (1

فإنها نَفاق ألسنتكم، ثم اجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، وارووا األشعار واعرفوا غريبها عز وجل ثم العربية، 

 ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم.

 قال أبو نواس:  (2

 بما قضى هللا وما قد را * الرزق والحرمان مجراهما 

 فُجن ة الحازم أن يصبرا. * وة فاصبر إذا الدهر نبا نب

 القواعد والتعريفات
 ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.الخبر:  -
 ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.اإلنشاء:  -
 

 : ابتدائي، طلبي، وإنكاري.الخبر أضرب
 خبر خال من من التوكيد، ألن صاحبه خالي الذهن من الحكم :االبتدائي
 خبر فيه توكيد ألن صاحبه متردد في الحكم. :الطلبي

 خبر فيه مؤكد او أكثر، ألن صاحبه منكر للحكم. :اإلنكاري
، القسم، قد، الم اإلبتداء، نون التوكيد.التوكيد أدوتمن  ، أن   : إن 
 

 ائدة.: فائدة الخبر، الزم الفالخبر أغراض
 دة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة.إفا :الخبر فائدة
 إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بحاله. :الفائدة الزم
 

الفخر، الحث، : االسترحام، االستعطاف، للخبر األخرى األغراضمن 
 .ر، وإظهار الضعفسالتح
 

 : طلبي، وغير طلبي.اإلنشاء أنواع
 مطلوبا.: ما يستدعي الطلبي اإلنشاء
 يستدعي مطلوبا.ال : ما الطلبي غير اإلنشاء

 
 النداءالتمني، و: األمر، االستفهام، النهي، الطلبي اإلنشاءمن 
 المدح، الندم، القسم، وأفعال الرجاء.: التعجب، الطلبي غير اإلنشاءمن 
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 كالم فالن كالشهد في الحالوة -أ
  المشبه: _____________________   المشبه به: ____________________

 األداة: _______________________ وجه الشبه: ____________________
 السبورة كالحجارة المشوية في اللون -ب

  المشبه: _____________________   المشبه به: ____________________
 األداة: _______________________ وجه الشبه: ____________________

 الناس كأسنان المشط في اإلستواء. -ج
  _____المشبه: _____________________   المشبه به: _______________

 األداة: _______________________ وجه الشبه: ____________________
 لبيان نوع اإليجاز في العبارات اآلتية:

ْهتَدُوَن{ ) أُْولَئَِك لَُهُم األَْمنُ ْلبُِسواْ إِيَماَنُهم بُِظْلٍم ( قال تعالى: }الَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَ 1)  .األنعام( 82َوُهم مُّ
 ( سورة يوسف85يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن{ ) تَاهلل تَْفتَأُ تَذُْكرُ ( و قال تعالى: }قَالُواْ 2)
 ( سورة النازعات.31ا َماءَها َوَمْرَعاَها{ )( و قال تعالى: }أَْخَرَج ِمْنهَ 3)
ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَْكفَْرتُم بَْعدَ إِيَمانُِكمْ ( و قال تعالى: }يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ 4) فَذُوقُواْ اْلعَذَاَب  فَأَمَّ

 ( سورة آل عمران.106بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن{ )
ِ األَْمُر َجِمي َولَوْ وقال تعالى: } (5) َم بِِه اْلَمْوتَى بَل ِّل ِ  عَْت بِِه األَْرُض أَْو ُكل ِ { عًا أَنَّ قُْرآنًا ُسي َِرْت بِِه اْلِجبَاُل أَْو قُط ِ
 ( سورة الرعد.31)
ُهْم  ( وقال أبو الطيب:6) َماَن بَنُوهُ في َشبيَبتِِه    فََسر    يَناهُ َعلى الَهَرمِ َوأتَ أتَى الز 
 و ماًء.( أكلُت فاكهةً 7)

 

 .شياء شاركت غيرها في صفة بأداةأيان أن ب :التشبيه
 .المشبه به، األداة، ووجه الشبهالمشبه،  :أربعة التشبيه أركان

 
 البليغ.، لمجالم، المفصلد، المؤك، لس: المرالتشبيه أقسام

 فيه األداة. تما ذكر التشبيه المرسل:
 : ما حذفت منه األداة.لمؤكداالتشبيه 
 وجه الشبه.فيه ذكر  : ماالمفصلالتشبيه 
 : ما حذف منه وجه الشبه.المجمل التشبيه

 تشبيه حذف منه األداة ووجه الشبههو  :التشبيه البليغ
 

 .اإَِلْفَصاحَجْمُع المعاني الُمتَكاثَِرةِ تَحَت اللَّْفِظ اَْلقَِليل َمَع َ :اإليجاز  ( 66)

 :إليجاز نوعانا

باَراِت اْلقَِصيَرةِ معاني ، و يَكون بتَضِمين العِ  قَِصرٍ إِيجاُز  -(1)  

 قَِصيَرةٍ ِمْن َغْير َحذٍْف .
، ويَكوُن بَحذِْف كِلَمٍة   أو جملٍة أَْو أَكثَْر َمَع قَرينَة  َحذْفٍ إيجاز  -)ب(  

 .تُعَي ِن اَْلَمْحذُوفَ 
 
 
 

 بطريٍق مخصوٍص. تخصيُص أمٍر بآخرَ  القصر  
 طرق  القصِر المشهورِة أربٌع  :

 )أ( النفي، واالستثناء، وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة االستثناء.
 )ب( إنما، ويكون المقصور عليه مؤخراً وجوبا.

)جـ( العطف بال، أو بل، أو لكن، فإْن كان العطف بال كان المقصور 
ن العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه عليه مقابال لما بعدها، وإن كا

 ما بعدهما.
 )د( تقديم ما حقُّهُ التأخير. وهنا يكون المقصور عليه هو المقدَّم.

 ( لكل ِ قصٍر طرفاِن: مقصوٌر،و مقصوٌر عليه.59)

 ( ينقسم  القصر  باعتبار طرفيِه قسمين:60)

 )ب( قصُر موصوٍف على صفٍة. )أ( قصُر صفٍة على موصوٍف.
 
 


