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  تدريبات عامة عىل الفصل الدراّيس الثاين
  : التدريب األول 

  .  داملحسو ، أو هو البغض والكراهية ملا يراه من حسن حال  داملحسو هو متني زوال نعمة : الحسد 
مـا خـال جسـد : (( ولهذا قيل .   املتعال، ال يسلم منه إال من سلمه الكبري  قتال، وسم  عضالوالحسد داء 

  )) . يخفيه، والكريم  يبديهاللئيم من حسد ، ولكن 
  .، واملتشاركني ، وأكرث ما يكون بني صفوف النساء  وأكرث ما يقع بني النظراء 

،  أحـدمـن ريض هللا مل يسـخطه : (( اعرتاض عىل قضاء هللا وحكمتـه ، ولهـذا قيـل  -يف الحقيقة  -والحسد 
،  دائـميت ظاملـاً أشـبه مبظلـوم مـن الحسـود ، نفـس ما رأ : (( وقال بعضهم )) .  حسدومن قنع بعطائه مل يدخله 

  )  الزم، وهم  هائم وقلب 
  :وقال ابن املعتز 

  فإن صبـرك قاتلهد   اصرب عىل كيد الحسو

  إن لـم تجد ما تأكله  فالنـار تأكل بعضـها

  )سؤء الخلق ( من كتاب                                       

  اإلجابة                                استخرجي مام سبق 

ــيقياً   ما تحته خط  .مع بيان أثره البالغّي عىل األسلوب اً سجع ــاً موس ــلوب جرس ــى األس أعط
ـــارئ  ـــى، ويشـــّد الق ـــاً للمعن مالمئ

  .للمتابعة 

جــاءت خادمـــة للمعنــى مؤكـــدة   . الكريم يبديه ، واللئيم يخفيه  .مقابلة مع بيان قيمتها البالغيّة
  لحصول املقارنة. للفكرة 

  حسن ، املحسود ،  .ناقص مبينة أثره عىل األسلوب  اً سجنا
  ما خال جسد من حسد ، 
  ) املتعال ( قتال ،  

  . ظامل ، مظلوم ، دائم ، هائم 

ــيقياً  ــاً موس ــلوب جرس ــى األس أعط
مالمئاً للمعنى، ويشّد القارئ ملتابعة 
  .القراءة، ويسهل رسوخها يف الذهن 

ا بينــي الرضــب الخــربي يف الجمــل التــي تحتهــ
  . خط،  وحالة الخاطب 

  ابتدايّئ 
  طلبّي 

  . خايل الذهن عن الخرب

  . مرتدد يف قبول الخرب

  . طباق سلب  ال يسلم منه إال من سلمه   .، مبينة نوعه  اً طباق

ما الغـرض البالغـّي الـذي خـرج إليـه األمـر يف 
  .بيت ابن املعتز 

    النصح واإلرشاد

  
 
 
  

  :التدريب الثاين 
  : يئ وما يناسبه من غرض بالغيّ وفقي بني كّل أسلوب إنشا 

1 البرص كرتني ينقلـب إليـك البرصـ  ارجعثّم  *البرص هل ترى من فطور  فارجع

  )تبارك (   امللك  3 - 4خاسئاً وهو حسري 

اســتفهام إنكــاري للوعيــد   7
  والتهديد 
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2 ترى من فطور  هل  3 الحث عىل التدبر والـتأمل  8  امللك  

3  ألصحاب السعري   اً فسحقفاعرتفوا بذنبهم 11 التسوية   4  امللك  

4  به إنّه عليم بذات الصدور   اجهرواا قولكم أو وأرسو  13 الدعاء  3  امللك  

5  ، ًيف مناكبها  فامشواهو الذي جعل لكم األرض ذلوال 15 اإلباحة  6  امللك  

6 من رزقه وإليه النشور  وكلوا 15 الحّث عىل السعي  5  امللك  

7  أم أمنـتم مـن يف  *من يف السامء أن يخسف بكم األرض فإذا هي متور  منتمأأ

ولقـد كـذب الـذين مـن  *نذير  كيفالسامء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون 

  امللك    16- 17- 18كان نكري  فكيف قبلهم 

  .التحدي و التعجيز   1

  

8 رحمن    أومل يروا إىل الطري فوقهم صـافات ويقبضـن مـا ميسـكهّن إال الـ 19 

 امللك

  التقرير  2

9  ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقني 25  االستبعاد  9  امللك  

10  قل أرأيتم إن أهلكني هللا ومن معي أو رحمنا فمن يجري الكافرين من عـذاب

  امللك  28 أليم 

  التهديد والوعيد  10

  
 
 
  
  
  
  

  التدريب الثالث
  :ينتمي إليه وفقي بني كّل محسن واملصطلح الذي

  طباق سلب  1  فيه لكـي يُسترشف العطُب  العيب  ملن العيوبميشون يف الناس يبغون 1

  سجع  3  وإن لـــــم يعلموا كذبوا أذاعو رشاً   وإن علمــوا يخفوه الخريإن يعلموا 2
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  جناس ناقص    .كامل ، ولن يرتقي يف  بالمن كان رصيع أهوائه ، فلن يهدأ له 3

  مقابلة  2  . هو هللا سبحانه وتعاىل ؟  الخافضو  الرافعتكرب أّن أما علم امل4

  طباق إيجاب  4  للمودة، وَمْجلبة  للمحبةالسالم َمْدعاة 5

  سجع  5      

  ترصيع        

   
  


