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إذا أصابك مرٌض أو شيء يؤرقك تراني ساهًرا  بجانبك أتململ 

.وكأني أنا الذي اُصبُت وعيني تذرف بالدموع كأني أنا المريض

.المفند رأيه أي سيء العقل 
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.رد األب أن التفنيد حقيقة ينسب لالبن لقلة الخبرة 



وصف ابنه بالتعنت والتشدد لرأيه حتى لو كان خطأ 

.ويختلف مع أهل الصواب والعلم
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.يدل صمته على أنها قضية مجتمع وليست فرد بعينه

.عقوق األبناء لآلباء



.حال منصوبة بالفتحة الظاهرة: مولوًدا

.حال منصوبة بالفتحة الظاهرة: يافعًا
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.خبر بات منصوب بالفتحة الظاهرة : ساهًرا

فعلت  

حتمٌ 

موكلُ 
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ته أثرت فينا تأثيرا كبيرا ، وجعلتني أقدر دور والدي معي وحسن تربي
.لي وواجبي احترامه وتقديره

هناك كثير من القصص 

.بالتأكيد عالقتي بوالدي جيدة جدا ، عالقة حب واحترام وتقدير 



.قصة حدث ألنها تدور حول حدث معين وهو سقوط الرجل مغشيّاً عليه 

.ألنها تهتم بحدث معين دون االهتمام باألشخاص 

مفارقة سياقية

قصة المناورة 



.أن الموت أو اإلغماء بمثابة غطاء أو حجاب يحجب الحياة عن اإلنسان ويجعله يفارقها 

.غير مباشرة بطريقة عمل محسوب ومدبر إلحباط خصٍم أو اكتساب ميزة : لغوياً 

.خطة قائمة على الخداع والمراوغة إلفساد مخططات العدو : سياسياً 

.النشغالنا باألحداث لم ننتبه للتكرار 



.والحيل والخداع ألن ما قام به الرجل من تظاهر باإلغماء هو نوع من أنواع المراوغة 

.الحيرة واالرتباك 

. يميناً ، و جروا يساراً فــجـروا حينما وقع حادث سيارة تجمع الناس ، و حاولوا إنقاذ المصابين ، 

.الفشل واإلخفاق 

. ، فعادوا ينفضون األيدي ناسونوجد األبوان األبناء يأكلون في رمضان وهم 



نعم

على تساوي المقدار

العدل فهو رمـز العدالة لداللته على 
يتساوى وزن ما بداخلهما 

الميزان الصرفي : نحو 



أ ْفع ل  

اْست ْفع ل  



ل  ل  

ـاع ـل  

ل  ـف  ل  ـف  
ل  ْفع  ل  ـف  

ـِعلُ ـعُل  

ل ل  

ـــْفع  ل  ـف عْ 



ــل  

ـالفـ ــــْفعُ 

ـالُ ِعــفـ  ـعـ 

ل  



من حروفأكثر

من حروفالميزانبحرفينبحرف

ةالثالثيةثالثي

حروف الكلماتةغيرالثالثي





فَعَلٌ 

لٌ وْفعع ٌمٌَ

لٌ اعٌَت ٌفٌعا ٌ

لٌَافٌَ ة ٌع 

فععَلٌ أٌَ

لٌ اْفٌَي ٌ ع 

تٌَ لٌ يَسع ْفعع 

ْفععَلنٌَ

لٌَ فَع 

عَلٌَفعتٌَا

تٌَ ْفععَلٌَاسع

َعلٌَاف



ى يَتََحرَّ د يِعلي فْ  يَهع

العب رٌََّرسولٌ 
يقا ٌقالٌَ د   ص  يالً فِعِّ 


