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 أ/ رشدي علوانً لسم اللغة العربٌة ثانوٌة عٌسى الهولً

 االقتباس

    تضمٌن النثر أو الشعر شٌئاً من المرآن الكرٌم أو الحدٌث الشرٌف من ، وٌكون ب محسن بدٌعً معنوي: هو  االلتباس 

         على أنه منهما ، وٌجوز أن ٌغٌر األدٌب فً األثر الممتبس للٌالً. إشارةغٌر               
 

  أمثلة :    
   .خٌره على األسرة والمجتمع فً الحك والواجب والعطاء الذي ٌعود النساء شمائك الرجالٌمول أحد الكتاب :  -أ      

 ، وكل أمر فً األرض والسماء لد دبر بحكمة بالغة . كل مخلوق مٌسر لما خلك لهوٌمول آخر :  -ب      

  ؟ ولم الشماق ونحن من عدنان            ؟ فلم التخاذل والعروبة أمنــاوٌمول الشاعر :  -ج       
  وتسانـــــدوا كتكاتف البنٌــان               وتكاتفوا وتآلفوافتعاضدوا                               
 دوان ـــروا باإلثـــم والعــتتآم               وتآمروا بالبر والتموى وال                              

  من شر حاسدوكن واثماً باهلل فً كل حادث     ٌصنن مدى األٌام : ولال اإلمام علً  -د       

 تحتها مؤخوذة من الحدٌث الشرٌف " إن النساء شمائك الرجال "  المخطوطنجد أن العبارة  )أ( :فً المثال ف التوضٌح :  
 نالحظ أن العبارة مؤخوذة من حدٌث شرٌف بنفس اللفظ .  )ب( :فً المثال و               
                                    {  بعضا المإمن للمإمن كالبنٌان ٌشد بعضه} : ث الشرٌفأن البٌت الثانً مؤخوذ من الحدٌ نجد : )ج(فً المثال و              

  {وتعاونوا على البر والتموى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان }:والبٌت الثالث مؤخوذ من اآلٌة الكرٌمة                             

  {. ومن شر حاسد إذا حسد: } تجد ما تحته خط مؤخوذ من لوله تعالى  :)د( فً المثال و               
 
 ٌعطً للكالم لٌمة ، وٌزٌد المعنى تؤكدا ولوة وتؤثٌرا.  : فائدة االلتباس   
 
 حدد موطن االلتباس فً كل مما ٌؤتً : -1س
 على المرء أن ٌحدد طموحاته وفك إمكاناته وال ٌحلم بما ٌصعب علٌه فعله فال ٌكلف هللا نفسا إال وسعها. -أ   

 االلتباس فً ) ال ٌكلف هللا نفسا إال وسعها ( وهو من المرآن الكرٌم باللفظ ذاته.                   

 تعجل وإن خلك اإلنسان من عجل    ٌمول الشاعر : تؤنَّ متئدا فٌما تروم وال            -ب   
 االلتباس فً ) خلك اإلنسان من عجل ( وهو من المرآن الكرٌم باللفظ ذاته.                  

 لال الشاعر : رحلوا فلست مسائال عن دارهم              أنا باخع نفسً على آثارهم -ج   
 االلتباس فً ) باخع نفسً على آثارهم ( وهو من المرآن فً لوله تعالى : } ولعلن باخع نفسن على آثارهم {.                   

 ولال آخر : ال تعاِد الناَس فً أوطانهم                للَّما ٌُرعى غرٌُب الوطنِ  -د    
 وإذا ما شئت عٌشا بٌنهم                   خالك الناس بخلك حسن                     

 االلتباس فً ) خالك الناس بخلك حسن ( وهو من الحدٌث الشرٌف باللفظ ذاته.                    

                    
 ظنه ُرعبًا رســـول المنونولال آخر : ُربَّ بخٌـــل لو رأى سـائـــال              ل -هـ    

 ال تطمعوا فً النزر من نٌله              هٌهات هٌهات لما توعــدون                      
 االلتباس فً ) هٌهات هٌهات لما توعدون ( وهو من المرآن الكرٌم باللفظ ذاته.                        

 كل عبارة من العبارات اآلتٌة فً تعبٌر من إنشائن على سبٌل االلتباس. وظف -2س

 .  وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض{ : أٌها الناس فلٌحافظ كل منكم مصلحة أخٌه وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض} -

 . وا عباد هللا إخواناوكونأٌها المسلون تعاونوا على الخٌر فٌما بٌنكم ، وتحابوا { :        وكونوا عباد هللا إخوانا}  -

 .فكل المسلم على المسلم حرام{ :   ال ٌحك لمسلم أن ٌتعدى على أخٌه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام}  -

 



 أ/ رشدي علوانً لسم اللغة العربٌة ثانوٌة عٌسى الهولً

 انجناس

 ٠ىْٛ ت١ٓ ٌفظ١ٓ ِرشات١ٙٓ فٟ اٌٍفظ ِغ اخرالفّٙا فٟ اٌّؼٕٝ  ، ٚ٘ٛ ٔٛػاْ : ٘ٛ ِحغٓ ٌفظٟجؼريفه : 

 ٘ٛ اذفاق ت١ٓ ٌفظ١ٓ ِٓ ح١ث : ٔٛع اٌحشٚف ، ٚػذد٘ا ، ٚذشذ١ثٙا  ، ٚٔطمٙا.    ٚرٌه ِٓ ِثً :    انجناس انحاو : -1

 "ساػةغ١ش  ااٌّجشِْٛ ِا ٌثثٛ ٠ُمغ انساػةلاي ذؼاٌٝ :" ٠َٚٛ ذمَٛ  -1          

 ػٍٝ اٌٜٙٛ    ف١ٍظ تغٍش ِا ذغُش األضاٌغ   ػينساحد ٟٚ٘  انؼينإرا   -2          

ًٍ ِٓ تٕٝ فٟ اٌٙٛاء  لصىر -3            لصىرا.ػم

 . هىيثاالجرٙاد ِا  هىيثٌٛ  -4          

 راهثةفئْ ح١اذه          را هثةإرا ٌُ ذىٓ  -5          

 : االسحنحاج 

 جاءخ تّؼٕٝ : اٌغاػح ِٓ اٌٛلد (. ساػة: تّؼٕٝ :  ٠َٛ اٌم١اِح ( ٚوٍّح ) انساػة: جاءخ وٍّح )   انمثال األول -

 اٌثا١ٔح تّؼٕٝ  : اٌحاسط (. ) ػينتّؼٕٝ  : حاعح اٌثصش ( ٚوٍّح انؼين جاءخ وٍّح )  : انثانيانمثال   -

 اٌثا١ٔح تّؼٕٝ : اٌث١د اٌىث١ش (.  ) لصىراألٌٚٝ تّؼٕٝ : إٌمص ٚاٌخًٍ ( ٚوٍّح  ) لصىر: جاءخ وٍّح  انمثال انثانث -

 اٌثا١ٔح تّؼٕٝ : عمطد (. هىيثتّؼٕٝ : أحثثد ( ٚوٍّح ) هىيث: جاءخ وٍّح )  انمثال انراتغ -

 تّؼٕٝ : اٌز٘اب ٚاٌفٕاء (. راهثةتّؼٕٝ : صاحة اٌؼطاء ( ٚوٍّح )  را هثة: جاءخ اٌىٍّراْ )  انمثال انخامس -

 

 انجناس غير انحاو : هى اجفاق تين نفظين مغ وجىد اخحالف في نىع انحروف ، أوػذدها ، أو جرجيثها ، أو نطمها. -2

 ( جنهر* ٚأِا اٌغائً فال  رجمه ١ر١ُ فاللاي ذؼاٌٝ :) فأِا اٌ -

 انجىانــــــحت١ٓ  انجىيإْ اٌثىاء ٘ٛ اٌشفا                 ء ِٓ  -

 ػٙذٞ فٟ اٌح١اج حث١ة ٌّْاي فمذذٗ         ٚال خا ٌٟؼّشن ِا حضٔ -

 نـــؼىبتاٌض٘ـــٛس ونىع ٌٚىٕٕٟ أتىٟ ٚأٔذب ص٘ــــشج       جٕا٘ا      

 . انَخهكاحرشاَ  انُخهكِٓ حغٓ    -

 االسحنحاج :

 فٟ ٔٛع اٌحشف اٌثاٌث . جنهر ِغ وٍّح جمهر : اخرٍفد وٍّح في انمثال األول -

 فٟ ػذد اٌحشٚف. انجىانحػٓ وٍّح  انجىي: اخرٍفد وٍّح  في انمثال انثاني -

 فٟ ذشذ١ة اٌحشٚف ٚٔٛػٙا. نؼىبػٓ وٍّح ونىع : اخرٍفد وٍّح  في انمثال انثانث -

 فٟ إٌطك .   انَخهكػٓ وٍّح  انخهك: اخرٍفد وٍّح  في انمثال انراتغ -

 ٠حشن اٌز٘ٓ ٠ٍٚفد االٔرثاٖ ٠ٚؼطٟ ٌٍىالَ جشعا ِٛع١م١ا. سر جمال انجناس :

 جذرية
 : يتين مىضغ انجناس و نىػه فيما يه -1

 .....................................................................اٌخ١ً ِؼمٛد تٕٛاص١ٙا اٌخ١ش إٌٝ ٠َٛ اٌم١اِح .           -

َٟ اٌضِاْ.                                     -  .....................................................................       ٠ا جاُس جاَس ػٍ

 ....................................................................                ٘ال َٔٙان ُٔٙان ػٓ إفغاد اٌّاي اٌؼاَ .       -

                                 .........................................................    {  اْلَمَساقُ * إِلَى َربَِّن ٌَْوَمئٍِذ  بِالسَّاقِ } َواْلتَفَِّت السَّاُق  -

 امأل انفراغات انحانية تكهمة مشاتهة نكهمة سثمحها نححصم ػهً جناس جاو.-2

 ٚال ػجة أْ أ١ّ٘ا.................                 ٞفّٙد وراته ٠ا ع١ذ -

 .            تٓ ػثذ هللا............... ِا ِاخ ِٓ وشَ اٌضِاْ فئٔٗ          ٠ح١ا ٌذٜ  -



 أ/ رشدي علوانً لسم اللغة العربٌة ثانوٌة عٌسى الهولً

 ـ من لصٌدة ألحمد شولً : 3

 اذكـــرا لً الصبـــا وأٌـــام أنـسً      اللــــٌل ٌنسـً        اختــالف النهـار و

 أو أسا جرحــه الزمــان المـإّسً  وسال مصر هل سال الملــب عنها            

 أحــــرام على بــالبــله الـــــدوح              حــــالل للطٌــــر من كل جنس ؟

 السابمة ما ٌؤتً :حدد فً األبٌات   

               ...................................................................... ـ جناسا تاما   

 ................................................................. ـ جناسا غٌر تام   

 املقابلة
بحٌث تتكون كل جملة من الضد بٌن معنى ومعنى )جملة وجملة( محسن بدٌعً معنوي ، وٌمصد بها : هً  تعرٌفها

 كلمتٌن أو أكثر ، فتمابل كلمات الجملة األولى كلمات الجملة األخرى على الترتٌب ، وفائدتها أنها توضح معنى الكالم.

 كلمتان ممابل كلمتٌن                                                 { لٌبكوا كثٌراو فلٌضحكوا للٌاللال تعالى : }  -  : مثل

                 ثالث ممابل ثالث                                    {  ٌحرم علٌكم الخبائثو ٌحل لكم الطٌباتلال تعالى : } و -         

 أربع ممابل أربع                        لابض شر منكم بشمالهو        باسط خٌر فٌكم بٌمٌنهلال جرٌر : و -         

 خمس ممابل خمس     فصار سخطً لبعدي عن جوارهم        كان الرضا بدنوي من خواطرهملال شاعر :  -         

 ست ممابل ست             فً رجل حر لٌد ذل ٌشٌنهو          على رأس عبد تاج عز ٌزٌنهلال شاعر :  -         

 تدرٌب
 : ٌؤتًبٌن موضع الممابلة فٌما  -1س

 ..............................................إذا سكب الصباح فؤنت همً             وإن سكن المساء فؤنت أنسً          -

 ..............................................لال أحدهم : كدر الجماعة خٌر من صفو الفرلة.                                -

ملسو هيلع هللا ىلص : ما من ٌوم ٌصبح العباد فٌه إال ملكان ٌنزالن فٌمول أحدهما اللهم أعط منفما خلفا ، وٌمول  لال رسول هللا -

 ...........................................................................اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا"            

 

ٌا عائشة ارفمً فإن الرفك لم ٌكن فً شًء لط إال زانه وال نزع من شًء   أنه لال :  روت عائشة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص -2س

 لط إال شانه " أخرج تعبٌرٌن بٌنهما ممابلة فً الحدٌث السابك.

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

 .......................................................................... أمتنا اإلسالمٌة كانت فً الماضً لوٌة تسود العالم -3س

 اختر المكمل الصحٌح من البدائل التالٌة لتصنع ممابلة ُمرتَّبة فً التعبٌر السابك.  

 ت ضعٌفة فً الحاضر ٌسودها العالم.فؤصبح -

 فؤصبحت فً الحاضر ضعٌفة ٌسودها العالم. -

 فؤصبحت ٌسودها العالم ضعٌفة فً الحاضر. -

 وفً الحاضر أصبحت ضعٌفة ٌسودها العالم. -

 

 صغ تعبٌرا من إنشائن ٌتضمن ممابلة بٌن معنٌٌن ٌتكون كل منهما من ثالث كلمات متضادة على الترتٌب. -4س

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



 أ/ رشدي علوانً لسم اللغة العربٌة ثانوٌة عٌسى الهولً

 .الطباق

 نوعان : الطباقوبهدف إبراز المعنى وتوضٌحه ، : هو الجمع بٌن الشًء وضده فً الكالم  تعرٌفه

 : وهو ذكر الشًء وضده ) ما لم ٌختلف فٌه الضدان إٌجابا وسلبا (. طباق اإلٌجاب -1

 { رلودوهم  أٌماظالال تعالى : } وتحسبهم  -:    أمثلته   

 { بالهدى الضاللةلال تعالى : } أولئن الذٌن اشتروا  -               

 . نائمة لعٌن ساهرة خٌر المال عٌن -               

 أسرة واحدة "  احلوهوالحٌاة  مرّ من ألوال صاحب السمو أمٌر البالد : " لمد عاش شعبنا  -               

 والذي أمره األمر وأحٌا أماتوالذي           وأضحن أبكىلال الشاعر : أما والذي  -               

 ) ما اختلف فٌه الضدان إٌجابا وسلبا (. ونمٌضه اللفظ: وهو ذكر  طباق السلب -2

 إنما ٌتذكر أولو األلباب { ال ٌعلمونوالذٌن  ٌعلمونلال تعالى : } هل ٌستوي الذٌن  -:     أمثلته   

 ما فً نفسن { ال أعلموما فً نفسً  تعلملال تعالى : }  -               

 عند الممدرة.  وال ٌعفوعند العجز  ٌعفواللئٌم  -              

 الكذب . ال أحبوالصدق  أحب -               

 تشائً لمأو  شئتلال الشاعر : ٌوم بدر ٌوم أغر على األٌام         باق إن  -               

 تدرٌبات على الطباق
 حدد موضع الطباق فً كل تعبٌر مما ٌؤتً مبٌنا نوعه كما فً المثال األول. -1س

 نوع الطباق الطباقموضع  التعبٌر

 إٌجاب بكى -ضحن    فَبَكىالمِشٌُب برأِسِه  َضِحنَ ال تعجبً ٌا سْلُم ِمْن رُجٍل               

ًّ الّشْوُق من َحٌُث         النَّوى ال أعلَمُ تُمٌَُّض لً من حٌُث      أعلَمُ َوٌَْسِري إل

ٌَْس َسواًء       ، النَّاَس َعنَّا وَعْنُهُم  إِْن َجِهْلت َسِلً      وَجُهولُ  عاِلم  فلَ

ٌَْهاَما َكَسبَْت  لََهالال تعالى :}الَ ٌَُكلُِّف ّللّاُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها     َما اْكتََسبَْت{ َوَعلَ

ٌْتًالال تعالى :} أََو َمن َكاَن  ٌْنَاهُ  َم    {.. فَؤَْحٌَ

 

 طباَق اإلٌجاِب إلى طباق السلِب كما فً المثال األول : حول  -2س

 طباق السلب طباق اإلٌجاب

 العدو ٌظهر السٌئة وال ٌظهر الحسنة.                      العدوُّ ٌُظهُر السٌئةَ  وٌُْخفً الحسنةَ.

  لٌس من الحزِم أْن تُحِسن إِلى الناس وتسًَء إِلى نَْفسَن.

ًَ البعٌَد وٌْمنََع المرٌَب. ال   ٌلٌُك بالُمْحسن أن ٌُْعط

 



 أ/ رشدي علوانً لسم اللغة العربٌة ثانوٌة عٌسى الهولً

 حول طباق السلب إلى طباق إٌجاب كما فً المثال األول -3س

 طباق اإلٌجاب طباق السلب

 ٌعلم اإلنسان ما فً الٌوم واألمس وٌجهل ما فً الغد. فً الغدوال ٌعلُم ما  ٌَْعلم اإلنساُن ما فً الٌوِم واألمِس 

  ٌْعفُو عند العجِز، وال ٌعفو عند الممدرةِ.اللئٌُم 

  أحبُّ الصدَق وال أحبُّ الكذَب.

 التشبٍه
 صغ تعبٌرٌن أحدهما ٌتضمن تشبٌها صرٌحا واآلخر ٌتضمن تشبٌها ضمنٌا. -1س

 : الصدٌك الذي ٌتخلى عن صدٌمه ولت الشدة كالثعلب المكار ٌجٌد فن المراوغة. التشبٌه الصرٌح -    

      : ما ألبح الصدٌك الذي ٌتخلى عن صدٌمه ولت الشدة ، وال عجب فالثعلب المكار ٌجٌد فن  التشبٌه الضمنً -    

 المراوغة.                                 

 مٌِّز بٌن التشبٌه الصرٌح والتشبٌه الضمنً فٌما ٌؤتً : -2س

 النوع التشبٌه

 تشبٌه ضمنً ٌهن ٌسهل الهوان علٌه              ما لجرحٍ  بمٌت إٌالم ُ  من

 تشبٌه ضمنً ترجو النجاة ولم تسلن مسالكها ؟            إن السفٌنة ال تجري على الٌبس

تْ  ُمْعِرِضٌنَ  التَّْذِكَرةِ  َعنِ  لَُهمْ  } َما  رٌحتشبٌه ص لَْسَوَرةٍ { ِمن كؤنَُّهم ُحُمر  ُمْستنفَرة فَرَّ

 تشبٌه ضمنً سٌذكرنً لومً إذا جّد جّدهم             وفً اللٌلة الظلماء ٌفتمد البدر

 تشبٌه صرٌح ال ٌنزل المجد إال فً منازلنا               كالنوم لٌس له مؤوى سوى الممل

 تشبٌه ضمنً عال فما ٌستمر المال فً ٌده           وكٌف تمسن ماء ً لنة الجبل

 تشبٌه صرٌح النمع فوق رإوسنا        وأسٌافنا لٌل تهاوى كواكبهكؤن مثار 

 تشبٌه صرٌح فالعٌش نوم والمنٌة ٌمظة        والمرء بٌنهما خٌال سار

 تشبٌه ضمنً فال غرو أن حزت المكارم عارٌا         فمد ٌشهد السٌف الوغى وهو حاسر

 تشبٌه صرٌح عٌناه عالمتان فً نفك          كسراج كوخ نصف متمد

 تشبٌه ضمنً لٌس الحجاب بممص عنن لً أمال        إن السماء ترجى حٌن تحتجب

 

 انسجغ

 ِحغٓ تذ٠ؼٟ  ٌفظٟ ٠ىْٛ ترٛافك ٔٙا٠ح اٌجًّ )اٌفٛاصً( فٟ اٌحشف األخ١ش ، ٚ٘ٛ ٠ؼطٟ اٌىالَ إ٠ماػاانسجغ :  

 ٠ٚىثش اٌغجغ فٟ إٌثش. ٠ٕٚذس فٟ اٌشؼش. ِٛع١م١ا ِؤثشاً ،               

 
 األمثهة في اننثر  :

 ) أبلٌت وعافٌت ( فً الٌاء والتاء اتفمت الفاصلتان.       ػافيثفئٔه طاٌّا لذ ،  أتهيثاٌٍُٙ إْ وٕد لذ   -1  

 وثٌابه ( فً األلف والباء والهاءاتفمت الفاصلتان ) آدابه                                وثٌابه بزٌهال  بآدابه اإلنسان - 2   

 اتفمت الفاصلتان ) الملوب والحروب ( فً الواو والباء                  بواللجاج سبب الحرو،  بالحمد صدأ الملو -3  



 أ/ رشدي علوانً لسم اللغة العربٌة ثانوٌة عٌسى الهولً

 األمثلة فً الشعر : 

   بعنــــــــــــــــائًمتفرد ،  بكآبتًمتـــــــفرد           ،  بصبابتًمتفرد  -أ 

  خجلوالبحر فً ،  شغل  والبر فً            وجلوالروم فً ، جذلفنحن فً  -ب              

 مرتــــمــــبفً هللا  ، مر تغبهلل               منـــــــتممباهلل  ، معتصمتدبٌر  -ج             

 : توافمت الجمل الثالث فً الحرف األخٌر ) الٌاء( المثال األولفً  -
 (  المكسورة  الالم األخٌرة للمماطع األربعة حٌث اتفمت على حرف واحد ) الفاصلة: ولع السجع فً  الثانًالمثال فً  -

                  وبٌن  الشطر األول  حٌث توافمت الجملتان فً حرف واحد ) المٌم ( ، فاصلتً:  ولع السجع بٌن  المثال الثالثفً 
 الشطر الثانً حٌث اتفمت الجملتان على حرف واحد )الباء ( فاصلتً                        

 
 تدرٌب

 بٌّن  السجع واذكر أثره  فٌما ٌلً : -1س

          .  " هو آٍت آت من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل مالال لس بن ساعدة : "   -أ

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

 الحر إذا وعد وفى ، وإذا أعان كفى ، وإذا ملن عفا .  -ب

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

 .اكمل الجمل التالٌة بما ٌجعل فٌها سجعا -2س

 ..............................األرض كؤنها وشً منشور، علٌه لإلإ   -أ

 ........................ بؤطراف المثمفة العوالً    تفردنا بؤوساط  -ب

 


