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للتالمٌذ فً صفحاتها ( هٌا نتذكر معا  )مجلة  تفتح 

اشتمل مستوى السنة الرابعة من التعلٌم المتوسط  و قد 

األول منها البناء الفنً و أهم موضوعاته التً تأتً العدد 

أسئلة عنها فً الفروض و اإلمتحانات و شهادة التعلٌم 

الخبر و االطناب و االٌجاز و الحقٌقة و اإلنشاء المتوسط 

انواعه  و و والتشبٌه و أركانه المجاز و التشبٌه و 

االستعارة التصرٌحٌة و االستعارة المكنٌة والكناٌة  و 

المجاز المرسل و الطباق و المقابلة و السجع و الجناس  

 .اإلطناب و و اإلٌجاز 

إجالل لمن علم حرفا وتحٌة إكبار لمن تحٌة و فً الختام 

 .اسقط جهال وتحٌة خالدة لمن مأل الوعاء علما
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 إذا أردت النجاح إسأل
 :نفسك هذه األسئلة  

 لماذا ؟ لماذا ال ؟
 لماذا لٌس أنا ؟
 لماذا لٌس اآلن ؟
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 علم املعاني

 الخبر اإلنشاء

 .عله خيتص باملعاىٕ ّاألفكاز، فَْ ٓسشدىا إىل اختٔاز الرتكٔب اللػْٖ املياضب للنْقف 
 

 ّ مً أبْبُ 

 اإلطناب و اإلٌجاز
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 :ٍٕ أىْاع مخط٘ اإلىشاء الطليب •
 .الدازاىل اذٍب : حنْ: األمس •
 . تػسبٕمشظ ال ٓا : حنْ :اليَٕ •
 أًٓ تقؼ مدٓي٘ بطكسٗ ؟ :اإلضتفَاو •
 ...ٓا أَٓا التلنٔر : حنْ :اليداء •
 .عطٙ اٌ أجنح يف شَادٗ التعلٔه املتْضط : حنْ :التنين •

 .إلستحالة مطابقته مع الواقع  كذباً ٌحتمل صدقاً وال ال كل كالم 

 و هو نوعان إنشاء طلبً و إنشاء غٌر طلبً ما ٌهمنا اإلنشاء الطلبً
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 .إلمكانٌة مطابقته مع الواقع  كذباً  أوصدقاً ٌحتمل كل كالم 

 :و له غرضان هما 

 .  إفادة المخاطب بحكم جدٌد ٌجهله وهذا ما ٌسمونه فائدة الخبر( أ ) 

إفادة المخاطب بأّنه لٌس وحده عالم بالخبر وإّنما المتكلّم هو أٌضا عالم به  (ب ) 
  .وٌسّمى هذا الزم الفائدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 :منها من السٌاق و لألسلوب الخبري عدة أغراض بالغٌة تفهم 

 ." رب إنً وهن العظم منً واشتعل الرأس شٌبا : " ومثاله  -:الضعف إظهار (1)

 . إذا غضبت علٌك بنو تمٌم حسبت الناس كلهم غضابا : قول جرٌر : الفخر ( 2) (2)

 .  مثل وما نٌل المطالب بالتمنً ولكن تؤخذ الدنٌا غالبا : الحث على السعً والجد ( 3)(3)

 اجلصائس مدٓي٘ مجٔل٘

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org


 . اإلطناب زٌادة اللفظ على المعنى لفائدة 

 :مثل 

 . المعدة بٌت الداء والحمٌة رأس الدواء  
 :أنواع اإلطناب 

  .االعتراض –اإلٌضاح بعد اإلبهام  –ذكر العام بعد الخاص  –ذكر الخص بعد العام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . التعبٌر عن المعانً الكثٌرة باأللفاظ القلٌلةهو : اإلٌجاز 

 : قال تعالى : مثل 

 (فوسوس إلٌه الشٌطان قال ٌا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال ٌبلى ) 
  .(120)طه اآلٌة.س.

  : اإلٌجاز نوعان
  . وهو ما تزٌد فٌه المعانً على األلفاظ من غٌر حذف: إٌجاز قِصر 
  . وٌكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر ، مع وجود قرٌنة تدل على المحذوف: إٌجاز حذف 
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 الكناٌة

اللفظٌن فً أربع و هواتفاق 

 –نوع الحروف : أمور هً 

ترتٌبها مع  –عددها  –شكلها 

 .االختالف فً المعنى 

 اإلستعارة

االستعارة تشبٌه حذف أحد ركنٌه 

  .األساسٌٌن

 المجاز المرسل

أن ٌؤتى بمعنٌٌن أو أكثر وهً 

ثم ٌؤتى بما ٌقابل ذلك على 

 .الترتٌب

 التشبٌه

وهو الجمع بٌن الشًء وضده 

وهو ( الكلمة وضدها ) فً الكالم 

طباق  - اإلٌجابطباق  نوعان

 . السلب

 .العاطف٘ ّالْجداٌ  ٓطاعدىا علٙ شٓادٗ تبٔني املعيٙ ّتْضٔحُ ّشٓادٗ التعبري عًٍٕ عله 
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و هو المعنى الذي . و هو الثابت  .استعمال اللّفظ فٌما ُوِضع له فً البداٌة للتخاطب: الحقٌقة اصطالحا  
 .نجده فً المعاجم و القوامٌس  

 الػاب٘يف  األضدٓعٔش 
 كلمة أسد تعني الحيوان المغترس الذي يعيش في الغابةف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غٌر ثابت و ال نجده فً المعاجم . استعمال اللفظ فً غٌر َما ُوِضع له فً التخاطب : المجاز اصطالحا  
 . نجده عند الكتاب و الشعراءو القوامٌس 

 يف املطجد  أضدازأٓت 
الغابة إنما تعنً رجل شجاع و القرٌنة التً الحٌوان المغترس الذي ٌعٌش فً ال تعنً فكلمة أسد 

 .إذ ال ٌعقل أن ٌكون أسدا حقٌقٌا فً المسجد ( فً المسجد ) صرفتنا عن المعنى الحقٌقً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أدوات التشبٌه: مالحظة 

 ( .كأن   -الكاف )قد تكون حرفاً ، كـ  - 1

  ... ( .نظٌر  -شبه  -مثل )قد تكون اسماً ، كـ  - 2
 ....( ٌماثل  –ٌشبه  -ٌحاكً )، كـ   قد تكون فعالً  - 3

  ( المشبه والمشبه به: )هما التشبٌه فًالركنان األساسٌان : مالجظة 

 ( .التوضٌح أو التشخٌص أو التجسٌم: )سر جمال التشبٌه: مالحظة 

 . فً الشجاعة كاألسد الرجل

 . فً الجمال  كالقمر البنت 
 أو

 الشبهوجه + مشّبه به   + أداة تشبٌه +  مشّبه   
 

 مٌز بٌن أركان التشبٌه 

 الرسولحدٌث فً 

  :- صلى هللا علٌه وسلم -

 كالبنٌانالمؤمن للمؤمن "

 " ٌشد بعضه بعضا  
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 تشبٌه تام ـــــــــــــــــــــــــــ جمٌع األركان موجودة ــــــــــــــــــــــ الرجل كاألسد فً الشجاعة-1

 تشبٌه مؤكد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ حذفنا أداة التشبٌه ــــــــــــــــــــ الرجل أسد فً الشجاعة-2

 تشبٌه مجمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ حذفنا وجه الشبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرجل كاألسد-3

 تشبٌه بلٌغ حذفنا أداة التشبٌه ووجه الشبه ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرجل أسد-4

 أداة التشبٌهلو تم حذف 

   وجه الشبه و 

هل  هما ركنان ثانوٌان و  

  هٌعطٌأم ٌفسد ذلك التشبٌه 

 أكثر ؟ قوة و جماالً 
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 االستعارة المكنٌة االستعارة التصرٌحٌة 

 تشبيه حذف احد ركنيه األساسيني 
 ( أي املشبه أو املشبه به ) 

 و هي نوعان هما 
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ح بالمشبه به( الركن األول)منه المشبه ٌحذف التشبٌه الذي وهى    .وُصرِّ

 المعركةٌحارب فً  أسداً رأٌت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكننا حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به فسمٌت  كاألسدالجندي  :هو  الجملةوأصل 

 .استعارة تصرٌحٌة

 :الحظ أركان اإلستعارة التصرٌحٌة 

 محذوف غٌر مذكور فً الكالم ( المشبه  –الركن األول ) الجندي : المستعار له 

 (  النشٌه به  –الركن الثانً ) األسد : المستعار منه 

 .ٌحارب فً المعركة التً تمنع إرادة المعنى الحقٌقً : القرٌنة 

 
 
 

 دعاء
 اللهم إنً توكلت علٌك

 و سلمت أمري إلٌك ال ملجأ 
 و ال منجى منك إال إلٌك
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 ( ثانًالركن )به فٌه المشبه ُحِذَف وهى التشبٌه الذي 
  .لوازمِه تدل علٌه أوصفٍة أو قرٌنٍة من و ٌشترط ان ٌترك المشبه به المحذوف شٌئا 

 : قال تعالى فً سورة مرٌم 

 ( الرأُس شٌباً اشتعلَ و )
وبقً المشّبه وهو الشٌب فً الرأس ، مع وجود صفة وقرٌنة تدلّ ( النار)ُحذَف المشّبه بِه وهو الركن الثانًفقد 

الشٌب فٌه وكثرته و المعنى أن انتشار الّن اإلشتعال صفة مالزمة للنار ( اشتعل) على المحذوف وهً الفعل 
 . كاشتعال النار وسرعة انتشارها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تستلزم اإلستعارة المكنية ثالثة أركان 

 (القرينة التي تدل على المشبه به المحذوف النار  -اشتعل  : مستعار  – 1

 (المشبه به المحذوف )  -النار : مستعار منه  – 2

 (المشبه المذكور في الكالم )  -الرأس  : مستعار له  – 3
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.هو شدة الغضب المراد هنا الوادي لكن فالسٌل قد ٌبلغ جنبا الوادي فٌفٌض 

الشًء المراد هو الذي ٌحدد نوع الكناٌة فإن كان صفة فنوع الكناٌة كناٌة عن 

 صفة وهكذا كناٌة عن موصوف 

.نسبة وكناٌة عن 

 ما نوع الصورة
 :البٌانٌة فً  

 العلم نور
 و 

 لفظ أزٓد بُ غري معياِ الرٖ ّضع لُ،  الجهل ظالم ؟ 
  .جْاش إزادٗ املعيٙ األصلٕ لعدو ّجْد قسٓي٘ ماىع٘ مً إزادتُمع 

 { بلغ السٌل الزبى } 
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 (جاسوس ) . من عٌون األعداء عٌنألقت الدولة القبض على 

 (الجنة ) ( َنِعٌمٍ إِن  اأْلْبَراَر َلفًِ ): قال تعالى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :للمجاز المرسل عدة عالقات 

 ........السببٌة  –الحالٌة  –الكلٌة  –الجزئٌة 

 الق٘ املشابَ٘ دٌّ التقٔد بع غري ما ّضع لُ يف  اللفظ اضتعنال ٍْ 

 دعاء 
 اللهم إنً استودعك ما حفظت
 تعلمتو ما قرأت و ما فهمت و ما 
 فرده إلٌا عندي حاجتً إلٌه

 إنك على كل شًء قدٌر
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 الجناس

اللفظٌن فً أربع و هواتفاق 

 –نوع الحروف : أمور هً 

ترتٌبها مع  –عددها  –شكلها 

 .االختالف فً المعنى 

 السجع

الحرفٌن ) وهو توافق الفاصلتٌن 

فً الجملتٌن ( األخٌرٌن 

 المتجاورتٌن

 .األخٌر فً الحرف 

 المقابلة

أن ٌؤتى بمعنٌٌن أو أكثر وهً 

ثم ٌؤتى بما ٌقابل ذلك على 

 .الترتٌب

 الطباق

وهو الجمع بٌن الشًء وضده 

وهو ( الكلمة وضدها ) فً الكالم 

طباق  - اإلٌجابطباق  نوعان

 . السلب

 .خيتص بصٔاغ٘ الكالو فَْ ٓعنل علٙ حطً تيطٔق الكالو حيت جيٕء بدٓعا أّ عله البدٓع ّ ٍْعله 

 المحسنات اللفظٌة المحسنات المعنوٌة
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 ( الكلمة وضدها ) وهو الجمع بٌن الشًء وضده فً الكالم  -:  الطباق
 :نوعان وهو 

 مثل : و ٌكون التضاد فً أصل معنى الكلمات  طباق اإلٌجاب - 1 

 ( رقودوهم  أٌقاظاوتحسبهم )                             
 : مثل : السلب ال ٌكون التضاد إال باإلستعانة بالنفً أو النهً طباق  - 2

 ( من هللا  ٌستخفون من الناس وال ٌستخفون)                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
 .وهو أن ٌؤتى بمعنٌٌن أو أكثر ثم ٌؤتى بما ٌقابل ذلك على الترتٌب -: المقابلة

 : مثال 

 (وتقلون عند الطمع ، إنكم لتكثرون عند الفزع )  -( : صلى هللا علٌه وسلم ) قال 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتىكًدهالنفس وإبراز املعنى و ترسًخها يف االنتباه إىل الفلرة يتمثل يف إثارة الطباق واملقابلة مجال 
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 وهو أن ٌتشابه وٌتفق اللفظان فً النطق وٌختلفان فً المعنى  -:  الجناس
 -:نوعان وهو 

 ترتٌبها –عددها  –شكلها  –نوع الحروف : وٌكون فٌه اتفاق اللفظٌن فً أربع أمور هً  -:  جناس تام -أ
 .مع االختالف فً المعنى 

  (وٌوم تقوم الساعة ٌقسم المجرمون ما لبثوا غٌر ساعة) -: مثال -
 ( .ٌقٌنً باهلل ٌقٌنً ) -

 .وهو ما اختلف فٌه اللفظان فً جانب من الجوانب األربعة السابقة  -( :ناقص )  جناس غٌر تام -ب 
 .( فأما الٌتٌم فال تقهر وأما السائل فال تنهر )  -: مثال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        

 وإثارة يشيع في الكالم نغمة موسيقية جميلة نابعة من التشابه في اللفظ : جمال الجناس     

 .، وتحريك الذهن عن طريق االختالف في المعنى االنتباه                           
 ( .ٌسر  –عسر )  –( خٌر  –خٌل )  –( رهبة  –رغبة )  -: االختالف فً حرف  -
 ( .صفائح  –صحائف )  -: االختالف فً الترتٌب  -
 ( .هوان  –هوى ) ــ ( الجوانح  –الجوى )  -: االختالف فً العدد  -
 ( .ُظْفر  –َظَفر ) ــ ( َعبرة  –ِعبرة )  -: االختالف فً التشكٌل  -
 فً الجملتٌن المتجاورتٌن( الحرفٌن األخٌرٌن ) وهو توافق الفاصلتٌن  -:  السجع                                       

 (وال ٌكون السجع إال فً النثر ( .) وٌوقف علٌه بالسكون حتى ٌظهر السجع ) فً الحرف األخٌر 
 ( .اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفا * )  -: مثال 

 .( من إذا قرب منح ، وإذا بعد مدح ، وإذا ُظلم صفح ، وإذا ضوٌق سمح )  -: أكرم الناس هو * 
 ( .إنا أعطٌناك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، إن شانئك هو األبتر )  -: والسجع فً القرآن ٌسمى فواصل مثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 .أنه يعطى نغمة موسيقية جميلة ترتاح لها األذن وتطرب لها النفس  -:السجع جمال 
 .و يكون بين الجمل و ليس الكلمات السجع ال يأتي إال في النثر فقط  -: ملحوظة 

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org


 :مٌز بٌن انواع المحسنات البدٌعٌة فٌم ٌلً •
 ( .ما اخضر عوده ، ،وطال عموده ، وعظم عنقوده )  -: خٌر العذب هو •

 فبكىال تعجبً ٌا سلم من رجل ضحك المشٌب برأسه  :قال شاعر •

 .وسمٌته ٌحٌى لٌحٌا فلم ٌكن إلى رد أمر هللا فٌه سبٌل•

 ( .حلئت ركابً ، وضربت صحابً ، وخرقت ثٌابً )  -: قال أعرابً لصاحب الماء •

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنٌسره للٌسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى )  -: قال تعالى •
 .( فسنٌسره للعسرى 

 .والرٌب بٌض الصفائح السود الصحائف فً متونهن جالء الشك •

 

 :مٌز بٌن انواع الصور البٌانٌة فٌم ٌلً •
 .التارٌخ عن أمجاد أمتً حدثنً •

 .إنه ثقٌل الفهم •

 .كل أنحاء مدٌنة بسكرة فً طار الخبر •

 .بهمومه علٌنا الدهر ٌهجم •

  -صلى هللا علٌه و سلم  –قال رسول هللا •

 » المؤمن للمؤمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضا"•

ً  وفً الحروبِ  أسد  •  .نعامة   عل

 .أٌها الذئب إرحم الضعفاء •

 . الشتاءقد اقبل : ونظر البدٌع الهمذانً إلى رجل طوٌل بارد فقال•
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 :مٌز بٌن انواع اإلنشاء فٌم ٌلً •

 . ال تؤجل عمل الٌوم إلى الغد 

  .قل الحق و لو كان مرا 

   .هل زرت آثار مدٌنة تٌبازة . تكلم ٌا مجتهد 

 . ٌوما لٌت الشباب ٌعود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بٌن األغراض البالغٌة من الجمل الخبرٌة التالٌة •

 .  نٌل المطالب بالتمنً ولكن تؤخذ الدنٌا غالبا و ما 

 "  رب إنً وهن العظم منً واشتعل الرأس شٌبا " 

 . كل من خان األمانة لٌسجنن 
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 اجلواب 
• التمٌٌز بٌن انواع اإلنشاء فٌم ٌلً  : 

ال تؤجل عمل الٌوم إلى الغد   ( . النهً  ) 

قل الحق و لو كان مرا  .  ( األمر  ) 

ٌا مجتهد  تكلم   .  ( النداء   + األمر   ) 

هل زرت آثار مدٌنة تٌبازة  .  ( اإلسنفهام  ) 

لٌت الشباب ٌعود  ٌوما   ( . التمنً  ) 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

• تبٌٌن األغراض البالغٌة من الجمل الخبرٌة التالٌة  : 

و ما  نٌل المطالب بالتمنً ولكن تؤخذ الدنٌا غالبا   . ( الحث على السعً والجد   ) 

 " رب إنً وهن العظم منً واشتعل الرأس شٌبا   " ( إظهار الضعف    )  

لٌسجنن كل من خان األمانة   .  ( التوكٌد  ) 
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 اجلواب
• التمٌٌز بٌن انواع المحسنات البدٌعٌة فٌم ٌلً  : 

• خٌر العذب هو   : -  ( ما اخضر عود ، ،وطال عمود ه ه  ، وعظم عنقود ه   )   ( . سجع    )  

• قال شاعر  ال تعجبً ٌا سلم من رجل  : ضحك  المشٌب برأسه ف بكى    ( طباق اإلٌجاب بٌن   : ضحك  بكى  -   )  

• وسمٌته  ٌحٌى ل  ٌحٌا  فلم ٌكن إلى رد أمر هللا فٌه سبٌل   ( . جناس تام ٌحً  ٌحٌا  -   )  

• بٌض  الصفائح  ال  سود  الصحائف فً متونهن جالء الشك  والرٌب   . ( طباق اإلٌجاب بٌن   : بٌض  سود   -   )  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

• التمٌٌز بٌن انواع الصور البٌانٌة فٌم ٌلً  : 

• حدثنً التارٌخ عن أمجاد أمتً    ( . استعارة مكنٌة  ) 

• إنه  ثقٌل الفهم   ( . كناٌة عن صفة غبً  ) 

• طار  الخبر  فً  كل أنحاء مدٌنة بسكرة   ( . استعارة مكنٌة  ) 

• قال رسول هللا  صلى هللا علٌه و سلم  – -  

• " المؤمن للمؤمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضا   ( ) تشبٌه تام  ) 

• أسد   علً  وفً الحروبِ   نعامة    . 

• أٌها ا لذئب إرحم الضعفاء    ( . استعارة تصرٌحٌة  ) 

• نظر  رجل  إلى  رجل طوٌل بارد فقال  : قد  اقبل  الشتاء   ( . كناٌة عن صفة   ) فالشتاء طوٌل  

• خرجت ا لمدرسة  مبكراً  .  ( مجاز مرسل  ) 
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