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 البالغة العربية

 الفصل الدراسي األول               الصف الحادي عشر

 8التقويم ص

 ر البالغة: البديع لعبد هللا بن المعتز ، وإعجاز القرآن ألبي بكر الباقالني، وكتابا: دالئل اإلعجاز، وأسرا1س
كاكي.  لعبد القاهر الجرجاني، ومفتاح العلوم للسَّ

 : االتجاه في دراستها إلى: 2س

 إدراك الجمال األدبي والقدرة على التعبير الرائع. -        

 إعادة تنظيم البالغة على أسس تتصل بالذوق والفن والجمال والتأثير. -       

 االستعانة بما يناسب مباحث البالغة العربية من الدراسات النفسية . -       

 سلوب وعناصره وأنواعه في البحث البالغي.إدخال دراسة األ -       

 : 3س

 عرف الجاهليون الكالم البليغ بفطرتهم.  -
تمثلتتم معتترفتهم الكتتالم البليتتغ متتن ختتالل المحاكمتتات النقديتتة التتتي كانتتم تجتتر  فتتي المحافتتل واألستتواق  -

 األدبية وال سيما سوق عكاظ.
 مصطلحات وتعريفات علمية.  أبدى المحكمون تعليقاتهم ومالحظاتهم الموجزة من غير استخدام -
 قلة األحكام قياسا بما قيل من شعر ونثر، وأكثرها خال من التعليل أو التفسير. -
 توزعم العلل بين معان أعجب بها صاحب الحكم أو قيمة خلقية كان الفضل للشاعر بسببها.  -

آن الكتريم ومعرفتة : ُوضعم مصنفات بالغية كثيترة فتي العصتر العباستي أغلبهتا ُوضتع فتي إ تار فهتم القتر 4س
 مضامينه وبيان مظاهر اإلعجاز فيه؛ خدمة له.
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 – والسيما سوق المربتد -: استقرارهم في المدن واألمصار، ورقي حياتهم العقلية، وجود األسواق الشعرية 5س
 التي شجعم على االهتمام بالمالحظات البيانية. 

 

 10التقويم: ص

حشتتية غامضتتة المعنتتى تحتتتاب إلتتى البحتتث فتتي كتتتب الل تتة خلتتوا اللفظتتة متتن ال رابتتة؛ فتتال تكتتون و  -: 1س
 لمعرفة معناها. 

 مثال تنافر الحروف قول امرئ القيس: 

 إلى العال       تضل العقاا في مثنى ومرسل   مستشزراتغدائره 

 اتساقها مع القياس الل و  في العربية. –

 مثال عدم االتساق مع القياس الل و  قول أبي النجم بن قدامة:

 الواحد الفرد القديم األول       األجللالحمد هلل العلي 

 خلوا الكالم من التعقيد.  -
 مثال التعقيد في الكالم قول الفرزدق: 

 وما مثله في الناس إال مملكا     أبو أمه حي أبوه يقاربه   

اللفت  جيتد : الفصاحة في الل ة هي البيان. والكتالم الفصتيا اصتطالحا هتو متا كتان واضتا المعنتى ستهل 2س
تتب ، تجتتر  كتتل كلمتتة فيتته علتتى القيتتاس الصتترفي. أمتتا البالغتتة فتتي الل تتة هتتي بمعنتتى الوصتتول واالنتهتتا .  السَّ
واصتتطالحا تعنتتي تأديتتة المعنتتى واضتتحا بعبتتارة صتتحيحة فصتتيحة لهتتا فتتي التتنفس أثتتر، متتع ضتترورة مناستتبة كتتل 

 كالم للمقام الذ  يقال فيه وللمخا ب .  
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صتتتورة علتتتى وصتتت  األلفتتتاظ؛ أ  الشتتتكل الظتتتاهر  للكلمتتتات والتراكيتتتب، أن الفصتتتاحة مق: المقصتتتود 3س
ل كتالم كتوالبالغة تكون وصفا للنص بُكل ِّيَّتِّهِّ  أ  الشكل والمعنى مًعا، وهكذا فإن كل كالم بليغ فصتيا ولتيس 

 فصيا بلي ا.  

 14التقويم ص
 إجابة السؤال األول:-1

 يشابه، يحاكي، يماثل
 إجابة السؤال الثاني:-2

 أداة التشبيه وجه الشبه المشبه به المشبه الفرع
 مثل الضيا  النهار وجوه أ
 كأن   اللط  والرقة نسيم الصباح أخالق الممدوح ب
 الكاف المالزمة الظل صديق ج
 يشبه الصفا  الندى وجه الكريم د

 

 17التقويم ص 

 إجابة السؤال األول:-1
 السبب قسم التشبيه الفرع

 مرسل مفصل أ
 )تام(

 األداة )الكاف( ووجه الشبه )األلفة(ذكرت 

مؤكد مجمل  ب
 )بليغ(

 حذفم األداة وحذف وجه الشبه

 حذفم  مؤكد مفصل  ج

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


4 
 www.alfawayid.com جميع إجابات الكتب المدرسية من هنا 

 

 مرسل مفصل د
 )تام(

 ذكرت األداة )الكاف( ووجه الشبه )اإلقدام(

 
 
 

 إجابة السؤال الثاني:-2
 المعلُم نبع   بليغ

 المعلُم كالنبعِّ  مرسل مجمل
 في العطا ِّ المعلُم نبع   مؤكد مفصل

 

 18 - 17التقويم ص 

 إجابة السؤال األول:-1
 التوضيا نوع التشبيه الفرع
 رفا التشبيه مفردان: المشبه مفرد )الجوار (  مفرد أ

 والمشبه به مفرد )األعالم(
 رفاالتشبيه صورتان: المشبه)صورة ال بار  تمثيلي ب

 واألسياف( والمشبه به )صورة الليل والكواكب(
 رفاالتشبيه: المشبهمفرد )خطبة( والمشبهبهمفرد  مفرد ب

 )الزهر واللؤلؤ(
 رفاالتشبيه: المشبهمفرد )العلم( والمشبهبهمفرد  مفرد د

 )النقش(
 رفا التشبيه صورتان: المشبه )صورة النهر بين  تمثيلي ه
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الرياض( والمشبه به )صورة السي  المتعلق بحمالة 
 خضرا (

المشبه مفرد )فتاة( والمشبه به مفرد  رفاالتشبيه:  مفرد و
 )الصباح( ووجه الشبه مفرد )الجمال(

 رفا التشبيه صورتان: المشبه )صورة المشيب يبدأ  تمثيلي ز
بشعرة واحدة ثم ينتشر في باقي الشعر( والمشبه به 

 )صورة الحريق يبدأ بشرارة ص يرة ثم ينتشر(
 إجابة السؤال الثاني:-2

 الفرع )أ(: -
 األول تشبيه مفرد: شبه النهر المتعط  بالسوارالتشبيه 

التشبيه الثاني تشبيه تمثيلي: شبه صورة النهر يحيط به الزهر بصورة مجرة 
 السما  المشكلة من النجوم.

 :1الفرع )ب(  -

عنصر الصورة المقابل له في )المشبه  عنصر الصورة في )المشبه(
 به(

 مقلة زرقا  النهر
 الهدب ال صون 

 

 :2( الفرع )ب -

 شبه صورة النهر تحفه ال صون بصورة المقلة الزرقا  تح  بها الهدب.
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