
 
ْد َطَرفيه:4) ح طريقة الَقْصر في ُكل ٍّ مِّن الجمل اآلتية، وَحد ِّ  ( وض ِّ

 المقصور عليه المقصور طريقة الَقْصر أسلوب الَقْصر

عر النَّفي واالستثناء ما شاعٌر إال شوقي  َشوقي الش ِّ

عر َشوقي النَّفي واالستثناء ما شوقي إال شاعر  الش ِّ

لم الَغيب واالستثناء النَّفي ال يعلم الَغْيب إال هللا  هللا تعالى عِّ

 الكفاح النَّجاح النَّفي واالستثناء ليس النجاح إال بالكفاح

عادة النَّفي واالستثناء ال سعادة بغير طاعة هللا تعالى  طاعة هللا تعالى السَّ

 محمد الَفوز في المسابقة النَّفي واالستثناء لم يُفز في المسابقة سوى ُمحمَّد

يَّة النَّفي واالستثناء ال إله إال هللا.                                                    هللا تعالى األلوهِّ

ي ِّئ إال بأهله ي ِّئ النَّفي واالستثناء وال َيحيُق الَمْكُر السَّ  أهله َحْيق/ُحيوق الَمكر السَّ

لم إنَّما إنَّما العلُم عند هللا  هللا تعالى العِّ

 

  ُفإنَّما عليك البالغ وَعَلينا الحِّساب 
 البالغ عليك إنَّما

 الحِّساب علينا إنَّما

  ُإنَّما َيخشى هللَا مِّن عبادهِّ  العلماء العلماء َخشية هللا تعالى إنَّما 

م اأُلمَّة بالعلم ال الجهل م اأُلمَّة الَعطف بـ"ال" تتقدَّ لم َتَقدُّ  العِّ

 الَحَرَكة األرض الَعطف بـ"لكْن" ُمتحر ِّكةٌ ما األرض ثابتٌة لكْن 

ر الكسوَل بل المجتهدَ   المجتهد التَّقدير الَعطف بـ"َبْل" ال ُنقد ِّ

بادة َتقديم ما َحقُّه التأخير ﴿ إيَّاك َنْعُبُد ﴾  )هللا تعالى(الُمخاَطب العِّ

 الَحق   الَقْول َتقديم ما َحقُّه التأخير الحقَّ أقولُ 

ؤال َتقديم ما َحقُّه التأخير هللَا نْسأُل أن ُيوف ِّقنا   هللا تعالى السُّ

 هللا تعالى الَحمد َتقديم ما َحقُّه التأخير هلل الَحْمدُ 

 
 
 
 
 اجَعْل أسلوب القصر في العبارة اآلتية بطريقةٍّ ُأخرى مِّن ُطُرقِّ الَقْصر:( 2)

: ال تتَحقَُّق اآلماُل إال بالكفاح/ بالكفاح تتَحقَُّق اآلمال/ تتحقَُّق اآلمال بالكِّفاح ال الكَسل/ إنَّما تتَحقَّق اآلماُل بالكفاح -
/ ال تتَحقَُّق اآلماُل بالَكَسلِّ لكن الكفاح.   ال تتَحقَُّق اآلماُل بالَكَسلِّ بل الكفاحِّ



عادة بالَقَناعةْين:" اجعل العبارة اآلتية ُتفيد الَقصر بالطَّريقة الُمَبيَّنة بين الَقْوسَ ( 3)  ":َتدوم السَّ
عادُة إال بالقناعة.                                                   ) النَّْفي واالستثناء( -أ  ال تدوم السَّ

عادة بالَقَناعة.                                                      -ب  ـا() إنَّمــــــ        إنَّما َتدوم السَّ
.                                                  ) الَعْطف بـ ال( -ج عادة بالقناعةِّ ال الطََّمعِّ  تدوم السَّ

عادة بالطََّمعِّ بل القناعةِّ.                                            -د  ) الَعْطف بـ َبْل(    ال َتدوم السَّ

عادة بالطََّمعِّ لكْن القناعةِّ.                                            ) الَعْطف بـ لكْن( -ه  ال َتدوم السَّ

عادة.                                                    ) تقديم ما حقُّه التأخير( -و  بالَقناعةِّ َتدوم السَّ
 
 تية بطريقةٍّ ُأخرى مِّن ُطُرقِّ الَقْصر:اجَعْل أسلوب القصر في العبارة اآل( 2)

: ال تتَحقَُّق اآلماُل إال بالكفاح/ بالكفاح تتَحقَُّق اآلمال/ تتحقَُّق اآلمال بالكِّفاح ال الكَسل/ ال إنَّما تتَحقَّق اآلماُل بالكفاح -
/ ال تتَحقَُّق اآلماُل بالَكَسلِّ لكن الكفاح.   تتَحقَُّق اآلماُل بالَكَسلِّ بل الكفاحِّ

عادة بالَقَناعةاجعل العبارة اآلتية ُتفيد الَقصر بالطَّريقة الُمَبيَّنة بين الَقْوَسْين:" ( 3)  ":َتدوم السَّ
عادُة إال بالقناعة -أ عادة بالَقَناعة.)  -ب                 .)النَّْفي واالستثناء(ال تدوم السَّ  (إنَّمـــــــاإنَّما َتدوم السَّ

. -ج عادة بالقناعةِّ ال الطََّمعِّ عادة بالطََّمعِّ بل القناعةِّ. -د                )الَعْطف بـ ال(تدوم السَّ  )الَعْطف بـ َبْل(ال َتدوم السَّ

عادة بالطََّمعِّ لكْن القناعةِّ.) -ه عادة. -(         والَعْطف بـ لكنْ ال َتدوم السَّ  لتأخير() تقديم ما حقُّه ابالَقناعةِّ َتدوم السَّ
 


