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 ����من إعداد:

  )تجاني حبشي: ا�ستاذ(خلية ا�دب العربي بثانوية سي الشريف بلحرش          

 ���� ترتيب وتنظيم: 

بن سالم عبد الرحمان -  

خضير معروف -  

ترمول عبد الرؤوف -  

عزالدين عبد الباسط -  
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والى زم5ئنا  ،ھم 3ظحف أوليائنانھدي ھذه المجلة الى 
الكرام  أساتذتناوالى  ،متمنين لھم النجاح والتوفيقالت5ميذ 

.والى ا�سرة التربوية بالثانوية سي شريف بلحرش  

ا�عزاء اللذين ساھموا  بكل  أصدقاءنا ننسى أنودون 
:جھدھم ?نجاز ھذه المجلة  

          ،حرش مصطفى ،محمودي بوع5م،بلبول زكرياءن لب(
  )...سليمبن جدو 

.راجين ان تكون ھذه المجلة مفتاح النجاح والتفوق  

 

 

 

 

 

 

☺☺☺☺ تنسونا بالدعاء ? ☺☺☺☺ 
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 ☺☺☺☺ا�سئلة:☺☺☺☺

 1-لخص مضمون النص.

 2- حدد فكرته العامة وأفكاره ا�ساسية

 -3- حدد الحقل الد!لي الذي مسته القصيدة.

 -4- ابرز عاطفة الشاعر.

 -5- حدد ا!تجاه ا�دبي(المدرسة/المذھب) الذي ينتمي إليه الشاعر.وما خصائصه.

 -6- ماذا يقصد با!لتزام في ا�دب.

 -7- استنبط قيمة من النص واشرحھا.

 -8- ما ھو الفن ا�دبي الذي ينتمي إليه النص, عرفه وما خصائصه.

 -9- ما وظيفة ا�فعال الماضية و المضارعة في النص.

 -10- ھل تجد الشاعر مقلدا أم مجددا علل.

 -11-  ما د!لة الضمير أنا في النص.

 -12- حدد د!لة الرمز ولماذا يستعان به.

 -13- بما تفسر وجود النزعة التفاؤلية أو التشاؤمية في النص.

 -14- بما تفسر وجود مسميات ومظاھر الطبيعة.

 -15- بما تفسر وجود النزعة ا:نسانية العالمية في النص.

 -16- بما تفسر وجود النزعة التأملية في النص.

 -17- بما تفسر كثرة البيان والبديع في النص.أو قلته أو انعدامه في النص.

 -18- لماذا وظف الشاعر الضمائر.

 -19- لماذا وظف الشاعر العطف.

 -20- لماذا وظف الشاعر التكرار وما دوره.

 -21- لماذا وظف الشاعر أدوات الشرط.
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 -22- ما فائدة < قد >.

 -23- ما نوع ا�سلوب مع التمثيل و التعليل و ما غرضه البBغي.

 -24- ما طبيعة (اسم) أسلوب الكاتب/ الشاعر.

 -25- ما نمط النص وما مؤشراته.

 -26- سم الصورة البيانية واشرحھا وبين نوعھا وأثرھا.

 -27- سم المحسن البديعي و اشرحه وبين نوعه وأثره.

 -28- ما ھي الظاھرة ا�دبية التي تجمع بين بيتين متشابھين على مستوى اللفظ أو المعنى.

 -29- ما خصائص ا�دب في عصر الضعف.

 -30- ما خصائص شعر الزھد.

 -31- ما عBقة البيت ا�ول مثB بالبيت ا�خير.

 -32- ما خصائص أسلوب ابن خلدون.

 -33- ما خصائص أسلوب إيليا ابوماضي. 

 -34- ما خصائص أسلوب ميخائيل نعيمة.

 -35- ما خصائص أسلوب مفدي زكريا.

 -36- ما خصائص أسلوب البشير ا:براھيمي.

 -37- ما خصائص أسلوب طه حسين. 

 -38- ما خصائص أسلوب أبو قاسم الشابي.

 -39- ما خصائص أسلوب البارودي وشوقي. 

 -40- ما خصائص أسلوب نازك المBئكة.

-41 - ما خصائص الشعر الحر (التفعيلة) مقارنة مع العمودي.- ما مظاھر التجديد في 
.النص  
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 -42- ما ھي خصائص أدب المنفى.

 -43- ما المعنى الذي أفاده حرف العطف. أو الجر. (يحدد من النص في السؤال)

 -44- قطع البيت سم بحره و بين جوازاته (الزحافات والعلل).

 -45- ما محل الجملة من ا:عراب (ما الصيغة ا:عرابية للجملة).

 -46- أعرب لو. لو!. إذ. إذا.

 -47- ما نزعة الشاعر من خBل النص.

 -48- بما تفسر تغلب الصبغة الموضوعية ,الفكرية على النص.

 -49- ما مفھوم الموسيقى الداخلية والخارجية.

 -50- ما مفھوم ا!تساق وما قرائنه (مؤشراته).

 -51- ما مفھوم ا!نسجام وما قرائنه (مؤشراته).

 -52- بما تفسر انتقاء الشاعر �لفاظ من القاموس القديم.

 -53-ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟وما اثرھا في اختيار ا�لفاظ؟

 ☺ ا�جوبة:☺

 ����1-خطوات تلخيص النص
يقرأ قراءة جيدة ،ويفھم معناه*  
)اومقطوعة(وتحديد بداية ونھاية كل فقرة .يقسم النص الى فقرات حسب المعنى*  
)سطرين الى ثBث(من ا!سطر  قل عدد ممكنتلخص كل فقرة لوحدھا في أ*  
النصوص العادية تلخص في سطرين الى (ثم تجمع التلخيصات في فقرة موجزة ومركزة *

)ستة  
ا!يجاز، اللغة السليمة،عدم تكرار الفاظ وعبارات الكاتب  : يراعى*  

يحافظ على المعنى ا!جمالي للنص المعطى*  

 ����2 -تحديد الفكرة العامة

)فقط اربعكلمتين الى ثBثة الى (مؤجزة جدا /سمية  بأن الجملة ا/أ  

تعكس مضمون النص ككل/ج  
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*تحديد ا�فكار الرئيسية : والفكرة الرئيسية ھي عنوان للفقرة الواحدة،ويجب توفر ومراعاة 
 شروط الفكرة العامة السابقة 

 ����3-الحقل الد?لي: يورد في ا!ختبارات والبكالوريا عنوان الحقل المعجمي 

 وھما حقBن متدخBن مع بعضھا البعض ،المعجمي مرتبط بد!لة ومعاني ا�لفاظ 

 والد!لي: يرتبط بالمجال الذي تمسه مجموعة ألفاظ متوافقة ومتقاربة في الد!لة 

وبتعبير بسيط: الحقل الد!لي ھو المجال الذي يمسه النص كأن يكون: 
ذكراسم الحقل ا�لفاظ الدالة عليه من وھنا يجب .......خلقي،ديني،طبيعي،سياسي،اجتماعي،

 النص المعطى

 ����4-ابراز العاطفة:يقصد بھا الشعور الذي نقف عليه من خBل المثال المذكور (جملة

:وقد تكون) مافي النص   

*نوعھا: الفخر وا!عتزاز/المدح/ا!عجاب/التھديد/التحذير/التوبيخ/السخرية 
التعظيم / التحدي/ الشوق والحنين/الحزن والحسد /النصح والتوجيه /ستھزاءوا!

العتاب واللوم/ا!نكار/التعجب/الشكوى/ا!حتقار/التمني/ا!ستعطاف/والتقدير  

 �*طبيعتھا: -اما ان تكون ذاتية الشاعر يتكلم عن ذاته

اما ان تكون وطنية الشاعر يتكلم عن وطنه -  

اما ان تكون قومية الشاعر يتكلم عن الوطن العربي  -  

عالمية انسانيةن انسانية الشاعر يتكلم عن ظاھرة اما ان تكو-  

 *الحكم عليھا: الحكم العام يكون: بانھا عاطفة صادقة وقومية 

 ����5-ا?تجاه ا�دبي: (ويقال المذھب ا�دبي /المدرسة ا�دبية) الذي ينتمي اليه الشاعر 

:اما يكون  

 ☺الرومانسية:ھي مذھب ادبي ينزع (يدعو)للتجديد وا:بداع ،وا!ھتمام بالفرد وعواطفه

،زعيمھا في فرنسا فيكتور ھوجوومشاعره  

 اشھر روادھا: ايليا ابو ماضي /ميخائيل نعيمة /ابو قاسم الشابي /عباس 

.............محمود طه/فدوى طوقان/سليم الخوري/العقاد/محمود  
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 :على العموم في:خصائصھا*�

ا!عتماد على / 5استعمال اللغة السھلة / 4عبادة الذات / 3رفض التقليد / 2تمجيد العاطفة  /1

التأثر بالطبيعة واعتبارھا مصدر الھام لھم يستلھمون منھا المادة الشعرية/ 6ا!بداع   

عن الموضوعات التقليدية والميل الى الموضوعات الحديثة  تجديد الموضوعات وا!بتعاد/ 7

وذلك بعدم التقييد بالقيود : ةتجديد في الموسيقى الشعري/ 8التي تعبر عن آمالھم وطموحاتھم 

في توظيف الوحدة العضوية / 9الخليلية والميل الى التحرر من القافية والروي العروضية 

الميل الى الشعر الغنائي/11 ا!عتماد على الخيال والتصوير في طرح ا!فكار/10الشعر   

 ☺الكBسيكية: روادھا : احمد شوقي /البارودي...

 �خصائصھا:

اكاة القدامى تقليد ومح -  

يوازن بين العقل والعاطفة-  

من التاريخ القديم استمداد الموضوعات  -  

استعمال ألفاظ من القاموس القديم  -  

استعمال لغة قوية وصعبة تقليدا للقدامى  -  

 �مBحظة :تتخذ الشعر وسيلة للتعبير �ن القدامى عرفوا الشعر دون النثر الفني

 ☺ الواقعية:وروادھا: توفيق الحكيم ،طه حسين .....

  :خصائصھا�

  الغوص في قضايا ومشكBت المجتمع ومحاولة معالجتھا واقتراح الحلول المناسبة لھا -

استخدام القصة الطويلة والمسرحية-  

تتخذ من النثر وسيلة للتعبير-  

استخدام لغة واضحة-  

 ☺الرمزية: ھي التعبير غير المباشر عن مكنونات الشعور عند ا!نسان ! تستطيع اللغة 

  .بوضعھا العادي الكشف عنھا



 

8 

  :خصائصھا�

  ا�سطورةتوظيف الرمز و -

تھتم بالموسيقى وا:يقاع -  

ا!ھتمام بالتعبير عن اثر ا�شياء و وقعھا في النفس  -  

استخدام ا�لفاظ الموحية والكلمات المؤثرة بكثرة-  

 �من اھم روادھا:صBح نبكي/بدر شاكر/نزار قباني/محمود درويش ......

)رومنسي،كBسيكي،واقعي(ا!تجاه ا�دبي ھو : اذن  

 ����6-مفھوم ا?لتزام: ھو ان يتناول الشاعر القضايا الجوھرية لمجتمعه ، ويعالجھا

آمB في تطوير وترقية ونھضة مجتمعه مستعمB لغة سليمة .مقترحا الحلول المناسبة  
 واضحة بعيدة عن البذاءة والقبح 

ھو حزم ا�مر على الوقوف <بقوله  "المعجم ا�دبي"جبور عبد النور في وقد عرفه الدكتور 
بجانب قضية سياسية او اجتماعية او فنية وا!نتقال من التأييد الداخلي الى التعبير الخارجي 

وتكون محصB لمعاناة صاحبھا و!حساسه . ثارعن ھذا الموقف بكل ماينتجه ا�ديب من آ
ركة الفعلية في تحقيق الغاية من ا!لتزام العميق بواجب الكفاح والمشا  

° مBحظة :ا!لتزام يتناول (القضايا المھمة والجوھرية /اقتراح الحلول /الھدف السام لغة 
)سليمة   

 ����7-استنباط القيم: القيمة ھي نفسھا الحقل الد!لي وھي المجال الذي يمسه النص 

.ثم تشرح ثم يذكر المثال من النصيذكر بداية القيمة   

القيم ھي:- قيمة( اجتماعية او خلقية او سياسية او وطنية او تاريخية او انسانية او فنية(أدبية) 
  )دينيةاو 

مع ا!مثالمجال القيمة التي تعكس )الظاھرة(شرحھا يكون بذكر الفكرة   

 ����-8- الفن (اللون, الجنس, النوع) ا�دبي الذي ينتمي إليه النص:

  :ا تكون الفنون ھيإذا كان النص المعطى نثر/ أ

 1-المقال: وھو قطعة نثرية محدودة الطول.
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 خصائصه:

)خاتمة -عرض –مقدمة (وجود المنھجية  -  

سھولة اللغة -  

ا:يجاز -  

تنوع الموضوعات نظرا لتنوع المجا!ت -  

 أنواعه:

طه حسين/ العقاد: رواده, مقال أدبي يعالج قضية أدبية -  

.طه حسين/ا:براھيمي: رواده, عيةمقال اجتماعي يعالج قضية  اجتما -  

.الكواكبي: رواده, مقال سياسي يعالج قضية سياسية  -  

.طه حسين/ميخائيل نعيمة: رواده, مقال نقدي يعالج قضية ما بالنقد والتحليل -  

2- من الفنون ا�خرى المقررة في النھائي: القصة-  المسرحية........ لكنھا ? ترد في 
.ا?متحانات  

 ب/ إذا كان النص المعطى شعرا تكون فنونه ھي:

1- الشعر السياسي الوطني (الملحمي):وھو الذي يمجد فيه الشاعر بطو!ت وأمجاد أمته 
, وھو فن قديم في ا�دب العربي ظھر منذ العصر الجاھلي وممن تناوله آنذاك لقيظ بن يعمر

.الشابي أبوقاسم –مفدي زكريا  -: وأما رواده في العصر الحديث فھم  

2- الشعر السياسي التحرري:وھو الذي يدعو فيه الشاعر إلى التحرر من ا!ستعمار 
.وا�نظمة الفاسدة  

وھو فن حديث في ا�دب العربي ارتبط ظھوره بحركات التحرر في البBد العربية من -
.الشابي -مفدي زكريا : ومن رواده, ا!ستعمار  

3- الشعر ا?جتماعي:وھو الذي يتناول فيه الشاعر قضية اجتماعية, وھو فن ظھر في ا�دب 
: ابن الرومي أما رواده في العصر الحديث: العربي في العصر العباسي ومن رواده آنذاك 

.....معروف الرصافي –يايليا أبو ماض  
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 ����-9- وظيفة ا�فعال الماضية وا�فعال المضارعة:

 1- ا�فعال الماضية: الثبات والحدوث.

 2- ا�فعال المضارعة: ا!ستمرارية و الحركة.

 ����-10- الشاعر مقلد أم مجدد:

 1- يقال أن الشاعر مقلدا: إذا كان يتبنى الكBسيكية مثل شوقي, البارودي

 من مظاھر التقليد:

.تقليد القدماء ومحاكاتھم في ا�خيلة والصور والتركيب  -  

.توظيف لغة قوية فخمة -  

.استعمال ألفاظ من القاموس القديم -  

.داد الموضوعات في التاريخ القديماستم -  

البحر،    (والحفاظ على خصائصھا الفنية ) التقليدي(ا!لتزام بنظام القصيدة القديمة  -
)الروي،القافية  

2- يقال أن الشاعر مجددا:إذا كان ينتمي إلى إحدى المدارس الشعرية الداعية إلى التجديد 
إيليا : الحر أو متبني الرومانسية من أمثالكمدرسة الديوان جماعة أبولو أو  مدرسة الشعر 

 -نازك المBئكة: سليم الخوري وغيرھم مثل –الشابي  مأبوقاس -ميخائيل نعيمة - أبوماضي
.العقاد  

 :من مظاھر التجديد

).استعمال لغة سھلة بخBف القدامى(تجديد اللغة  -  

..). عدم ا!لتزام بالروي، القافية(تجديد الموسيقى الشعرية -  

تناول الموضوعات الحديثة التي تتجاوب مع متطلباتھم (تجديد الموضوعات  -
....).الذاتية/الوطنية  

تحقيق الوحدة العضوية -  

.وا�سطورة  توظيف الرمز-  
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 ����-11- د?لة الضمير (أنا):

التعبير عن : ھي)إذا كان الشاعر رومنسي مثل إليا،ميخائيل نعيمة تكون د!لة الضمير أنا -
.وھي خاصية تميز ھذا المذھب) ا�نا(لك �ن الرومنسيين يمجدون الذاتالذاتية ذ  

 ����-12- د?لة الرمز: 

الحديث في أشعارھم تأثرا بالشعراء الغربيين وقد اتخذوه  الرمز وظفه شعراء العصر -
وتلميحا �فكارھم وھروبا من خطر وسيلة للتعبير عن تجاربھم الشعرية وحا!تھم الشعورية،

:وقد استعملوا الرمز بأنواعه. باشرالتصريح الم  

.عنترة رمز للبطو!ت: المعبر عن ا�شخاص مثل -  

ا�وراس رمز للتحدي والصمود، ويعتبر الرمز مظھرا من : المعبر عن ا�ماكن مثل -
.مظاھر التجديد  

 ����-13- تفسير وجود النزعة التفاؤلية أو التشاؤمية في النص:

- النزعة التفاؤلية: ونجدھا بالخصوص عند بعض الرومانسيين من أمثال إليا أبوماضي، 
تذكر ا�مثلة من (فبرغم أن الرومنسية معروفة بالطابع التشاؤمي إ! أن إليا مثB متفائل 

).تنشئته في المشرق(ويرجع ذلك إلى تأثره بالثقافة والعادات العربية ) النص  

- النزعة التشاؤمية: ھي خاصية تميز شعر الرومانسيين عموما، ذلك أن الرومانسية من 
.الصبغة التشاؤمية :تعاس الشاعر في ذاته إلى درجة ا!نغBق و التشاؤم: خصائصھا  

 ����-14- تفسير وجود مسميات و مظاھر الطبيعة:توظيفھا يعكس أن الشاعر 

).مظاھر معناھا صورا من الطبيعة/ مسميات معناھا ألفاظ من الطبيعة(رومنسي ا!تجاه   

 ����-15- النزعة اHنسانية العالمية: ومعناھا أن أفكار الشاعر يتجاوب معھا كل إنسان

، فھي غير موجھة لشخص أو مجتمع بذاته وإنما لكل )لغته(مھما كان عرقه ودينه ولسانه  
Bا!ستعمار، الفقر، : البشر، فھي عالمية الطابع، إنسانية الصبغة، ومن ا�فكار ا:نسانية مث

......اون، الحب، الكره،الحريةالمساواة، الظلم، التع  

 ����-16- النزعة التأملية الفلسفية: نجدھا عند بعض الشعراء من أمثال ايليا أبوماضي ، 

:وھي غير مرتبطة بمذھب أدبي دون ا]خر وھي تعكس مBمح شخصية الشاعر ك  

عمق التحليل -اتساع الثقافة - سعة الخيال - دقة التركيز -  
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 ����17- تفسير كثرة البيان و البديع:

 	كثرة البيان و البديع: 

من خصائص أسلوبهكثرة البيان والبديع ھي خاصية :اذا كان الشاعر مفدي زكرياء / أ  

وذلك تغطية للتكلم.من البديع اللفظي با:كثاروذلك )الصنعة(فھو معروف با!ھتمام بالشكل   

براھيمي ينتمي الى أن ا!:يكون التفسير كالتالي:ا!براھيمي  البشيراذا كان الكاتب ھو /ب
)اللغة،البيان،البديع(التي تھتم بالشكل .مدرسة الصنعة اللفظية   

على حساب المعنى )الشكل(انه اھتم بالبديع والبيان :اذا كان اي شاعر آخر يكون الجواب/ج
.مثB عند طه حسين،موضوعاته بسيطة ولغته وبديعه وبيانه قوي   


قلة البيان والبديع: 

انه يھتم بالمضمون على حساب الشكل وھي :ب عباس محمود العقاد مثBاذا كان الكات/أ
  وأدبه أسلوبهخاصية من خصائص 

مھم ،والمقام يستدعي الحديث عنه ،و! يتطلب ا!ھتمام  �نهمھتم بالمضمون : شاعر آخر/ب
...)فلسطين/المحتل/ا!حزان/عن الحروب:اذا كان الشاعر يتكلم مثB (بالشكل   

 ����18- توظيف الضمائر: تعتبر الضمائر وسيلة من وسائل ا!تساق (الربط الظاھري   

طريق ا!حالة وذلك عن )تربط الكBم ببعضه البعض(فھي تربط ما بعدھا بما قبلھا )الشكلي
حيث يأخذنا ويحيلنا .او عن طريق ا!حالة البعدية .حيث يرجعنا الضمير الى ما قبله .القبلية 

 الى ما بعده 

 ����19- توظيف العطف:وسيلة من وسائل ا!تساق (الربط)وھو يساعد على ربط ما بعده

نفس الحكم معهبما قبله ،ويجعله يأخذ    

 ����20- دور أدوات التكرار: له وظيفتان:1- يربط الكBم بعضه ببعض،فالكلمة المكررة

.وتأخذ نفس الحكم معھا)ظاھريا(ترجعك وتربطك با�ولى شكB )الثانية(  

)الربط الشكلي بين ا�لفاظ(ار وسيلة من وسائل ا!تساق مما يدل على ان التكر  � 

،فد!لة الكلمة الثانية ھي )المعنى(بين ا�لفاظ من حيث الد!لة  يساعد التكرار على الربط-2
.وسيلة انسجام  أيضاوھذا يدل على التكرار يعتبر .نفسھا د!لة ا�ولى   
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 ����21- دور أدوات الشرط: تعتبر وسيلة من وسائل الربط فھي تربط جملة جواب الشرط 

او على مستوى الد!لة )ظاھر النص(الشرط، والربط يكون على مستوى الشكل بجملة 
الى القول ان ادوات الشرط تساعد على ا!تساق وا!نسجام بين جملتين  مما يدفع)المعنى(

 الشرط وجوابه 

 ����22- فائدة( قد):

التحقيق:فعل ماضي فھي تفيد "قد"اذا ورد بعد   � 

التعليل:فھي تفيدفعل مضارع "قد"ذا ورد بعد ا  

 ����23- نوع ا?سلوب: ا�سلوب نوعان:إما خبري أو انشائي.

 أ/الخبري: ھو ما دل على اخبار أو وصف أو سرد ويكون خال من فروع ا:نشاء 

 ب/ا?نشائي: وھو نوعان :

ا/ا?نشائي الطلبي:يشترط توفر طرفين:احدھما (المتكلم)يطلب من السامع القيام 
:بفعل،وفروعه  

 	ا�مر وأشكاله أربعة وھي:

 �فعل أمر عادي:قم، اكتب

 �مضارع مقترن بBم ا!مر: ليكتبْ ،لتكنْ ،ليخرجْ 

 �مصدر النائب عن فعله أمره: قال المعلم لتBميذه قيام/جلوس 

)اجلسوا=قوموا،جلوس=قيام(  

 �اسم فعل ا�مر: صه=اسكت/مه=اكفف/حي̂ =اقبل/آمين=استجبْ /عليك=الزمْ 


النھي: وصيغته:!"الناھية"جازمة لمضارع(! تكتْب،! تخرجوا،! تدعُ ) 

 �اHستفھام: بأدواته وحروفه:كم،من،اين،ما،أ...............

 �النداء:      "    "      "    :يا ،ھيا ،اياًّ ،أي ،آ ،ا.........

 � التمني:    "  "   "     "  :ليت،ھل،لعل......
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 ب/ا?نشائي غير طلبي: ! يحتاج المتكلم الى سامع مطلقا،وفروعه:

  ِنْعَم ،حبذا  :المدح	


 بئس،!حبذا   :الّذم

 �القسم: وحروفه:الياء،التاء،الواو      

 �التعجب: - القياسي: ويكون على وزن:ما أفعله  :ما أجمل الربيع | أفعل به:أجمل بالربيع

كم|سبحان e:اشھر عباراته :السماعي-              fكما،در fك ،در fدر e 

 عجب،عجاب،عجباً :كلمة عجب ومشتقاتھا–جمال الطبيعة يال>-- يال -             

 ����م5حظة:اما الغرض البBغي فھو موحد بين ا�سلوبين ويقصد به (العاطفة التي يعكسھا 

ن،الشوق ا!عجاب،ا!عتزازوالفخر،المدح،التھديد،النصح،التحذير،التوبيخ،الحز:مثل )المثال  

والتقدير،التأكيد،التقرير،الحنين،ا!حتقار،الشكوى،ا!نكار،التعجب،  التحدي،التعجيز،التعظيم  

.......العتاب واللوم،النفي،التمني،التشجيع،النھي  

مثال بسيط: ما نوع ا�سلوب فيما يلي وما غرضه البBغي :قال تعالى "ولتكن منكم امة 
......"يدعون الى الخير  

الغرض البBغي  -- المثال  --  وبا�سلنوع   

 ا�سلوب:انشائي طلبي لوجود ا!مر وقد ورد على صيغة: "فعل مضارع مقترن بBم ا�مر

 في قوله: ولتكن منكم  غرضه البBغي: النصح و ا:رشاد.

  :اسلوب الكاتب او الشاعر ) ما اسم(ما طبيعة  -����24

 :لوب العلمي المتأدب و خصائصه ھو ا!س فأسلوبه:  ابن خلدون:  اذا كان الكاتب ھو  - أ

 )العلمية ذات الصبغة الموضوعية (.يعالج الموضوعات الفكرية -	


 .الفنية المعروفة  الخصائصاسلوبه ادبي ويتوفر على -

  .الفاظه ادبية  عبارته منسجمة -�

 .)الصور و المحسنات(توظيف المثال -�

  .جود العاطفة و -�
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  السھل الممتنع يسھل فھمه ويمتنع تقليده : ى ا!سلوب يسم: طه حسين و ميخائيل نعيمة /ب

الشاعر افكاره  يعتبر النمط طريقة او وسيلة يعرض بوا سطتھا الكاتب او:ا?نماط  -����25
  :وھي 

 ):قرائنه(مؤشراته :الوصفي / - 1

 .وجود النعوت أي الكلمات التي تحمل وصفا وليس شرطا ان تعرب نعتا  - 1
 .وجود ا!حوال  - 2
 .ات وجود ا!ضاف - 3
 .وجود الظروف المكاني والزمانية  - 4
 .وجود الصور البيانية وخاصة التشبيه  - 5
 .)مقدام(او صيغ المبالغة  )مسروق(اسم مفعول  - )فاھم(اسم الفاعل : وجود المشتقات  - 6

  :ومؤشراته  :السردي / 2

 ... )يوجد غالبا في الروايات والقصص(  با�حداثمرتبط  - 1
 .)ا!حداث(وجود افعال الحركة   - 2
 .وجود الجمل الخبرية  - 3
 .)وصف البيئة(وجود الظروف الزمنية   - 4
  .تغلب الزمن الماضي   - 5

  :مؤشراته :الحجاجي /- 3

 )تغليبھا على اخرى(والدليل   جيسعى الى اثبات قضية ما بالحج - 1
 -ھكذا -لن - لم–بل  –ان  –أن (توظيف ادوات البBغة المناسبة للتاكيد وا!قناع   - 2

 )لو  -ھنا –لذلك 
 م الجمل الشرطية استخدا - 3

 :مؤشراته  :التفسيري / 4

 .ويتبعھا بالشرح والتعليل ) قضية ما (تحليل فكرة ما   - 1
 .استخدام ضمائر الغائب غالبا  - 2
 .غياب ضمائر المتكلم  - 3
 .بروز الجمل التفسيرية ا!عتراضية - 4
 .كيف  –لماذا  –أي  –لكي –كي  –لذا –!م التعليل  -!ن:استعمال اساليب التعليل  - 5
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  : مؤشراته  :النمط ا!مري  /5

 .الخطاب المباشر  - 1
 . ا�وامرتكثر فيه  - 2
 .يكثر فيه ضمائر المخاطب والمتكلم  - 3
 .النھي  – ا�مر: الطلبية  ا:نشائيةتكثر فيه الجمل  - 4
  :ؤشراته م :النمط الحواري /6
 .توظيف الحوار المباشر او غير المباشر  - 1
 .تغلب الزمن الماضي عليه  - 2
 .ب  تغلب ضمائر المخاط - 3

  : مؤشراته  :النمط ا!خباري / 7

 . وا�خباريعتمد نقل المعلومات  - 1
 المخبر والمخبر عنه والمخبر له : يتكون من ثBثة عناصر ھي - 2
 تكثر فيه الجمل ا!سمية والفعلية  - 3

   وأثرھابين نوعھا . اشرحھا . سم الصورة البيانية -����26

  والمجاز المرسل  التشبيه و ا!ستعارة والكناية :الصور البيانية ھي 

  . وأنواعھايطلب مراجعة تعريف الصور -أ

  بكت السماء : سم الصورة البيانية و اشرحھا وبين نوعھا واثرھا   : 1تطبيق �

  : الحل النموذجي 

  بكت السماء : في قوله  :ا!ستعارة توجد صور بيانية ھي 

!نسان و ذكر صفة نBحظ  من خBل المثال انه تم حذف منه المشبه به وھو ا :شرحھا 
  من صفاته وھي البكاء  وھي وجه الشبه مع المشبه به وھو السماء 

  استعارة مكنية  :نوعھا 

  ساعدت على توضيح المعنى وتقويته  :اثرھا 

  العلم نور: سم الصورة البيانية و اشرحھا وبين نوعھا واثرھا :  2تطبيق �

  علم نور توجد صورة في التشبيه في قوله ال : الحل النموذجي

  نBحظ انه قد ذكر المشبه والمشبه به وحذفت ا!داة ووجه الشبه  :شرحھا 
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  نوعھا تشبيه بليغ 

  ساعدت على توضيح المعنى وتقويته  :اثرھا 

  شمر فBن على ساعديه  :نفس السؤال : 3تطبيق �

  :الحل النموذجي

 الكناية  :ھي ةتوجد صورة بياني - 1
زم معناه مع جواز ايراد المعنى الحقيقي غالبا وفي الكناية ھي لفظ اريد به ! :شرحھا - 2

 ن المعنى المراد ھو ا!ستعداداھذا المثال ك
 كناية عن صفة  :نوعھا  - 3
 لهتوضيح المعنى وتقويته كما انھا دعوة !عمال الفكرة و تشغي :اثرھا  - 4

  .في صحرائنا جنات عدن: نفس السؤال السابق مع المثل :4تطبيق�

  :الحل النموذجي

 1- توجد صورة بيانية ھي: ا!ستعارة في قوله : في صحرائنا جنات عدن

 2- شرحھا: نBحظ أنه قد تم حذف المشبه و ھو(الواحات) و ذكر المشبه به(جنات) 

).ا!خضرار(مع وجه الشبه وھو  

 3- نوعھا: استعارة تصريحية.

 4- أثرھا: ساعدت على توضيح المعنى و تقويته

 - م5حظات:

.1- وجه الشبه:إذا كان معلوم ومعروف فإنه ! يذكر في المثال، وھنا ليس معناه أنه محذوف 
.فا!خضرار في المثال السابق لم يذكر :نه معلوم  

2- شرح الصورة: معناه تبيين ما ھو الشيء المذكور في المثال المعطى و ما ھو الشيئ 
.المحذوف  

3- تسمية الصورة:ا!كتفاء بذكر اسم الصورة بشكل عام تشبيه أو استعارة أو كناية، وتحدد 
).بين نوعھا(النوع في السؤال الرابع  

 4- ا�ثر: يجوز ا!كتفاء بإبراز دورھا في توضيح المعنى ودعوتھا إلى إشغال الفكر.
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 - الصور البيانية:

 1- ا?ستعارة:

 - تعريفھا:ھي تشبيه حذف أحد طرفيه المشبه أو المشبه به (دون مراعاة ا�داة).

 - أنواعھا: 

.إذا حذف المشبه به و ذكر وجه الشبه و المشبه فھي استعارة مكنية/ أ  

 - أمثلة:

، وا�صل في المثال ھو السماء كا:نسان )السماء المشبه و تبكي وجه الشبه(السماء تبكي  -1
).ا:نسان ھو المشبه به ُحذف(تبكي   

.الربيع يختال، وا�صل فيه ھو الربيع كا:نسان يختال -2  

.ار الخبر، وا�صل فيه ھو الخبر كالطائر يطيرط -3  

.إذا حذف المشبه وذكر المشبه به و وجه الشبه فھي تصريحية/ ب  

 - مثال:

  في صحرائنا جنات عدن���نطارد عن مواقعھا الغرابا 

.ا!خضرارفي صحرائنا واحات كجنات عدن في  :ا�صل قبل الحذف في الشطر ا�ول  * 

  ).وسھل وموجه الشبه معل( واحات نحصل على استعارة تصريحيةعند حذف المشبه وھو ال -

  .نطارد عن مواقعھا ا!ستعمار الذي كالغراب يسرق:ا�صل قبل الحذف في الشطر الثاني *

.عند حذف ا!ستعمار نحصل على استعارة تصريحية -  

ويسھل  ليس محذوفا في ا�صل وإنما لم يذكر �نه معلوم) يسرق(مع العلم أن وجه الشبه  -
.استنتاجه  

  :التشبيه -2

 - تعريفه:ھو إحداث عBقة مشابھة بين شيئين يشتركان في صفة أو أكثر.

                                                                                                        : أنواعه -

  )شبه، ا�داة، المشبه به، وجه الشبهالم( تذكر فيه جميع ا�ركان ا�ربعة:التشبيه التام
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.العلم كالنور يھدي كل من طلبه:مثال  

 2- التشبيه المجمل:يحذف فيه وجه الشبه فقط مثال:  سمير كا�سد.

 3- التشبيه المؤكد:تحذف منه ا�داة فقط مثال: سمير اسد في الشجاعة

 4- التشبيه البليغ:تحذف منه ا�داة و وجه الشبه معا مثال: سمير أسد.

5- التشبيه التمثيلي:و ھو ما كان فيه وجه الشبه متعدد ناتج عن مشبه و مشبه به متعددين 

أيضا مثال: محمد وعلي كالبدر وا�سد في الضياء والقوة ( محمد مشبه1 ، علي مشبه2 ، 

).2، القوة وجه شبه 1، الضياء وجه شبه 2، ا�سد مشبه به 1البدر مشبه به  

6- التشبيه الضمني: وھو ما لم تظھر فيه أركان التشبيه مباشرة وإنما تلًمح من خBل 
:قول الشاعر: مضمون الكBم مثال  

الظلماء يفتقد البدر ةالليلوفي  ��� سيذكرني قومي إذا جًد جدھم     

  .الشاعر كالبدر في ا�ھمية:التقدير

 3- الكناية:

 - تعريفھا:لفظ أريد به !زم معناه مع جواز إيراد المعنى الحقيقي غالبا.

 - أھم أنواعھا:

1- كناية عن صفة: الشيئ الخفي (المكنى) يكون صفة مثال: فBن يحمل غصن زيتون كناية 
.عن السBم  

2- كناية عن موصوف:الشيئ الخفي ( المكنى) يكون موصوف (إنسان/حيوان/جماد...) 
).e(و الذي نفس محمد بيده كناية عن موصوف : مثال  

  :يجب توفر الشروط الثBثة فيه :المجاز المرسل -4

.استعمال اللفظ في غير محله -1-  

  )القرينة لفظية أو عقلية(يثبت أن المعنى مجازا ) دليل(وجود قرينة  -2-

: وجود عBقة غير عBقة المشابھة و قد تكون -3-  

 - مكانية مثل:فاسأل القرية
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 - حالية مثل: يعيش فBن في النعيم.

 - سببية مثل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون e يد e فوق أيديھم.

 - مًسببية مثل: و ما أنزل e من السماء من رزق.

 - جزئية: مثل: و من قتل مؤمنا فتحرير رقبة

 - كلية مثل: وجعلوا أصابعھم في آذانھم.

 - باعتبار ما كان مثل:انه من يأت ربه مجرماً فإن له جھنم 

 - باعتبار ما سيكون مثل:و! يلدوا إ!ّ فاجًرا كفاًرا.

  :المحسنات البديعية  -����27

 التصريع  السجع  ,الجناس التام , الجناس الناقص: لمدروسة فقط مثل يركز على ا :اللفظية 

شكلھا مع /ترتيبھا / عدد الحروف :توافق الكلمتين في امور اربعة وھي  :الجناس التام -أ
Bالشكل يقصد به الحركة ا!عرابية فالحركة تتغير حسب موضع الكلمة (فھما في المعنى  اخت

  .)في الجملة

  صليت المغرب في احد مساجد المغرب :مثال 

:  اذا اختل شرط من الشروط ا!ربعة السابقة صار الجناس ناقصا مثل  :الجناس الناقص   -  ب
 نقد –قواسم و عقد  –عواصم 

الفاصلة ھي الكلمة (ي النثر وھو توافق الفواصل في اخر حرف يوجد غالب ف :السجع  -ج
  )e الصمد. قل ھو e احد : ا!خيرة من كل جملة مثل 

ط وھو شطري البيت بحرف واحد  وفي البيت ا!ول فق. يوجد في الشعر فقط  :التصريع -د
   وتاتي على قدر الكرام المكارم ���على قدر اھل العزم تاتي العزائم :مثل 

 :المعنوية 

 دخل. خرج :مثل  .تضاد كلمتين في المعنى طباق ايجاب  - أ
  )كلمة واحدة مكررة مثبتة مرة ومرة منفية (توافق كلمتين ايجابيا او سلبا :طباق سلب   - ب

  لم يخرج. خرج   :مثل 

  دخل ليB  – اخرج نھار: تضاد جملتين على الترتيب مثل  :مقابلة  -ج
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 –اشرحه  –سم المحسن : اكلوريا يكون على الشكل ا!تي السؤال في الب :مBحظات مھمة�
  بين نوعه واثره 

 ......تكون بصفة عامة مثل جناس ناقص او طباق ايجاب  :تسمية المحسن  - 1
 المقصود ھل ھو لفظي ام معنوي : النوع  - 2
 دورھا غالبا توضيح المعنى   :المحسنات المعنوية- : اثره  - 3

  .ھا غالبا انشاء نغمة موسيقية دور :المحسنات اللفظية-           
  المثال يعلمون ! يعلمون :  نفس السؤال  : 1تطبيق 

  المحسن البديعي ھو طباق سالب 
  .سلبا  أوايجابا  ىھو تضاد كلمتين في المعن :شرحه 

  .محسن بديعي معنوي  :نوعه
  .توضيح المعنى  :اثره 

  .عقد نقد : المثال  نفس السؤال : 2تطبيق 
  .و جناس ناقص ھ اسم المحسن

  .ھو توافق لفظتين في بعض الحروف واختBفھما في المعنى  شرحه
  .محسن لفظي  :نوعه 
  .انشاء نغمة موسيقية عذبة تطرب السامع :اثره 

سم المحسن اشرحه وبين نوعه اثره أي (اشرح المحسن : يقصد بقولھم  :مBحظة مھمة �
  )عرفه 

يقصد منه ذكر ) اشرحھا بين نوعھا واثرھا / لصورة سم ا(اما اذا ارتبطت بالصورة البيانية  
  ا!ركان المذكروة في المثال والمحذوفة منه 

  حذفنا ا!داة ووجه الشبه وذكرنا المشبه والمشبه به: محمد بدر : التشبيه : مثل 
  :يعطى لك بيتين ويطلب منك تحديد الظاھرة ا?دبية التي تجمع بينھما -����28
  تسمى الظاھرة التضمين او التناص ) : ين على مستوى المعنى او اللفظ البيتان متشابھيكونان (

كBمه وھو نفسه مثل ا!قتباس غير ان  في كBم ا!خرينشاعر الھو ان يضمن  :التضمين
ا!قتباس ( وھذان المحسنان  القرءانبا!قتباس فمرتبط  أماا!ول مرتبط با!دب شعرا ونثرا 

  ن لفظيا ھما محسنان بديعيا) والتضمين 
و  ا�دباءنقدية اھتم بھا  أدبيةاعم منھا وھي التناص وھو ظاھرة  أدبيةقد شملتھما ظاھرة -

  : بأنهالشعراء في العصر الحديث ويعرف التناص 
   .اللفظ او المعنى النصوص ببعضھا على مستوى تعلق -
. س او المعارضة وبتعبير اخر ھو تفاعل وتبادل العBقة بين نص ما وآخر على سبيل ا!قتبا -

  .أي استفادة نص من نصوص اخرى سابقة او معاصرة له 
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 :خصائص ا?دب في عصر الضعف  -����29

 تغلب الزخرفة اللفظية أي الميل الى التصنع وا!كثار من السجع والمحسنات ا!خرى �

 )والموضوعات –على مستوى اللغة (تقليد شعراء وكتاب العصر العباسي 

 ت من عند القدماء استمداد الموضوعا�

 الميل الى التصوف والزھد والمدائح الدينية وا!كثار في التصنيف�

 المبالغة في استعمال التأريخ �

 توظيف واستعمال ا!لغاز وا!حاجي �

اضعف الموضوعات والميل الى الموضوعات السطحي � 

 ����-30- خصائص شعر الزھد:

:كثر شعر الزھد في عصر الضعف و امتاز بما يلي -  

.تغلب طابع الوعظ عليه -  

.سھولة اللغة و وضوح المعنى -  

.المزج بين ا:قناع العقلي و التأثير العاطفي -  

.التذكير با]خرة و التنفير من الدنيا -  

التأثر و ا!قتباس من القرآن الكريم -  

   .و نسيان ا]خرةإن سبب ظھوره في عصر الضعف ھو ميل الناس إلى الملذات : مBحظة �

. البوصيري: أشھر شعرائه -  

 ����-31- ع5قة بيت بآخر: 

غالبا ما تكون العBقة عBقة تكاملية حيث أن البيت ا�خير يكون مكمB أو نتيجة للبيت  -
قائمة على الترابط و التماسك على مستوى ) تكاملية(الذي قبله، و ھذه العBقة 

).ا!نسجام(وعلى مستوى المعنى) ا!تساق(الشكل  

:حدد قرائن و وسائل ا!تساق التي تربط بين البيتين كأن تكونوھنا ت -  
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.حروف العطف -1-  

. حروف الجر -2  

. الضمائر -3-  

.التكرار -4-  

.ا�سماء الموصولة -5-  

.أسماء ا:شارة -6-  

 - كما تحدد وسائل ا?نسجام و تكون:

)قية ا�بياتأي العاطفة الجامعة بين البيتين و المتكررة في ب(الوحدة العضوية  -1  

)البيت ا�خير يكمل معنى ا�ول(وحدة الموضوعية - 2  

 ����-32- خصائص أسلوب ابن خلدون:

.يسمى أسلوبه العلمي المتأدب -1-  

.تغلب النزعة الموضوعية العلمية الفكرية على موضوعاته -2-  

).الصور، الحسنات القليلة في كتاباته( وجود الخيال  -3-  

                                    .لغته تميل إلى ا�دب -4-

.وضوح المعاني وترابطھا -5-  

.سBمة التركيب و خلوه من الركاكة التي شاعت في عصره -6-  

 ����-33- خصائص أسلوب إيليا أبوماضي:

.الرومانسية ) الرابطة القلمية(ينتمي إيليا أبوماضي إلى جماعة المھجر -1-  

.الذي يدعوا إلى التجديد شكB و مضمونا يالرومانستبنيه لمبادئ ا!تجاه  -2-  

.سھولة اللغة والبعد عن الغموض و التعقيد -3-  

الزھر، : ألفاظ من الطبيعة مثل(الطبيعة ) صور(و مظاھر) ألفاظ(توظيف مسميات -4-
...).البحر ھائج/ الريح عاصفة: وصور من الطبيعة مثل... المطر، العشب  
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.لقصيدة من خBل الوحدة العضوية و الموضوعيةوضوح ا�فكار و ترابط أجزاء ا -5-  

.تغلب النزعة ا:نسانية العالمية على أشعاره -6-  

.بروز النزعة التفاؤلية عنده و الحنين إلى الوطن -7-  

 ����-34- خصائص أسلوب ميخائيل نعيمة:

.الرومانسية) الرابطة القلمية(ينتمي إلى جماعة المھجر -1-  

.لبساطة والوضوحيتسم أسلوبه بالدقة و ا -2-  

.ا!بتعاد عن التكلف والتعقيد -3-  

.حسن استخدام أدوات الربط -4-  

.توظيف الخيال والتصوير لخدمة المعنى -5-  

 ����-35- خصائص أسلوب مفدي زكريا:

جزالة ا�لفاظ و قوة د!لتھا واحتوائھا على جرس موسيقي قوي ناتج عن اختيار البحر و  -1-
.الروي و القافية  

.فظي تغطية للتكلفللو في الصناعة التشكيلية حيث يكثر من البديع الالغ -2-  

).أحيانا(توظيف الرمز -3-  

).أحيانا(استمداد الصور الشعرية من التاريخ القديم  -4-  

.ا!قتباس من القرآن الكريم لفظا و معنى -5-  

.جموح الخيال و براعة التصوير -6-  

.صBحية في شعرهتغلب الروح الثورية و الوطنية وا: -7-  

 ����-36- خصائص أسلوب البشير اHبراھيمي:

قدرته على التعبير الجميل واعتماده على ا�سلوب القوي و اللغة الفصيحة و ا�لفاظ   -1-
.المعبرة  

.ا:كثار من الصور و المحسنات فھو ينتمي إلى مدرسة الصنعة اللفظية -2-  
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.ريم مبنا و معناً بروز الثقافة الدينية لتأثره بالقرآن الك -3-  

.تأثره بفعول الشعراء كالمتنبي و غيره -4-  

.ا!ھتمام بقضايا العالم العربي ا:سBمي -5-  

 ����-37- خصائص أسلوب طه حسين:

.ينتمي إلى المدرسة الواقعية -1-  

). يھتم بجمال ا�سلوب(تتميز ألفاظه بالعذوبة ومعانيه با!نسجام  -2-  

و يلجأ إليه :حداث نغم ) أعمى(كونه كان يملي و! يكتب يكثر من التكرار و ذلك ل -3-
.موسيقي  

    ) بين المبنى و المعنى(يوازن بين ا�لفاظ و المعاني أي بين الفكرة و ا�سلوب  -4-
).المبنى= اللغة = ا�سلوب = الشكل (و ) المضمون= المعنى = الفكرة (  

.ي جذابھضم المواقف التاريخية و صياغتھا في قالب قصص -5-  

.بروز الثقافة ا:سBمية في كتاباته -6-  

.التأثر بالقرآن الكريم مبنا و معنا -7-  

. السھل الممتنع: يسمى أسلوبه -8-  

 ����38- خصائص اسلوب ابو قاسم الشابي: (ھو غير مقرر ولكنه يرد في البكالوريا)

.ينتمي الى جماعة ابو تلو الرومانسية  	 

.توظيف مسميات الطبيعة  
 

.ف مظاھر الطبيعة توظي � 

.العالمية في أشعاره ا:نسانيةبروز الصيغة  � 

.من النعوت وا:ضافات والمعطوفات  ا:كثار � 

.)التحرر من القافية والروي(التجديد في الشعر  � 

.ا!عتماد على نظام المقطوعات   � 
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.الوطنية ا!ھتمام بالموضوعات  � 

.ا:سBميةبروز الثقافة العربية  � 

.جمة لوجود الوحدة العضوية والموضوعية منس أفكاره � 

 ����39- خصائص البارودي وشوقي:

.انھما ينتميان الى المدرسة الكBسيكية 	 

.تقليد القدماء ومحاكاتھم في ا�خيلة والصور والتراكيب 
 

.كلفتاللغة القوية الفخمة وانتقاء ا!لفاظ ا�صلية و ا!بتعاد عن البديع الم � 

.تاريخ القديم في ال استمداد الموضوعات � 

.ا!لتزام بنظام القصيدة العمودية والحفاظ على خصائصه الفنية � 

.التعبير عن القضايا الوطنية والقومية � 

 ����40- خصائص اسلوب نازك الم5ئكة:

.توظيف الوحدة العضوية والموضوعية 	 

.ا!بتعاد عن الزخرفة اللفظية  
 

.رالعربية المستمدة من روح العص ا!لتزام بالقضايا � 

 �توظيف لغة سھلة                                      

تنويع القافية والروي والتحرر من ا!وزان : التجديد في الشعر الحديث ومن مظاھره  � 

 العروضية القديمة  

ووصف الحالة الشعريةاستعمال الرمز للتعبير عن التجربة الشعرية  � 
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 ����41- خصائص الشعر الحر : (ويسمى شعر التفعيلة ) مقارنة مع العمودي 

)ومظاھر التجديد لدى الشعراء المحدثين ھي خصائص الشعر الحر(  

  الشعر العمودي شعر التفعيلة
عدم التقيد بنظام القصيدة القديم - 1 

)استعمال ا�سطر بدل ا�بيات وا�شطر(  

تقوم موسيقى السطر على التفعيلة - 2 
 الواحدة 

روي عدم التقيد بالقافية وال-3  
بين بحرين احيانا المزج -4  
اعتماد نظام المقطوعات -5  
استعمال ا�بحر الصافية فقط -6  
الصافية ھي التي تحتوي على تفعيلة واحدة (

.....مثل المتقارب فعولن فعولن   

-)شطرين(يعتمد على نظام القصيدة القديم  1 

توحد القافية والروي والبحر الواحد - 2 

املة الصافيةتستعمل فيه البحور الك- 3 
 وغير الصافية

 ����42- خصائص ادب المنفى: (خاص  بالبارودي وشوقي)

الحنين الى الوطن والشوق إليه- � 

استعمال لغة ذات طابع حزين تعكس ا]م الغربة - � 

اظھار تمنيات العودة الى الوطن ا�م - � 

صدق العواطف والمشاعر- � 

 ����43- المعنى الذي أفاده حرف العطف أو الجر: (الجواب على ھذا السؤال يتطلب مراجعة 

.)دروس معاني حروف العطف والجر  

 ����44- التقطيع: التذكير بالقواعد العروضية:     

سْللَم> --- سل̂م : الحرف المشدد يعتبر حرفين ا�ول ساكن والثاني متحرك  - 	 

نجمن> -- نجٌم :يكتب نون ساكنة مثل  :التنوين - 
 

ي>--- ◌ِ –و >--- ◌ُ -واٌو،او ياًءا :ض والضرب تشبعانالضمة و الكسرة في آخر العرو - � 

!كن >-- ذالك،لكن>-- ھاذا،ذلك>-- ھذا:يكتب الحرف المنطوق وغير المكتوب - � 

فيھي>-- اليھي،فيه>-- بِھْي،اليِه >--منھْو،بِه >-- منهُ :اشباع بعض الحروف بساكن - � 
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فسمع قولي>-- فاسمع قولي:تحذف ھمزة الوصل المسبوقة بمتحرك - � 

أًْأخذ>-- آخذ:ف المد يكتب حرفين ا�ول متحرك والثاني ساكنحر - � 

)تكتب نون ساكنة (عمرن >-- عمروا:تحذف الواو في مثل - � 

طاووس>--- داوود ،طاوس>--- داود"   " " :تزاد الواو  - � 

خرجو>--- قالو،خرجوا >--- قالوا " " :تحذف ا�لف  - � 

 1-"ال"القمرية:

سيفBْسBم>-- سيف ا!سBم:فقط  اذا كان قبلھا متحرك تحذف ا�لف- � 

بِنْلعرب>--بنْي اْلعرب:ساكن يحذف الساكن مع ا!لف " " " " "   -  

 2-"ال"الشمسية:

اْشَشْرق>-- الّشًرق:اذا كانت في أول الكBم تحذف الBم فقط- � 

ظھرَنْنجم>-- الّنجمظھر :اذا كانت في وسط الكBم تحذف ا�لف والBم معا -  

البحور المقررة: بحور الشعر الحر فقط وھو يعتمد على البحور الصافية فيھا تفعيلة واحدة 
 مكررة

 	-الرجز: تفعيلته ا�صلية.مستفعلن

 الجوازات: أ/الزحاف:1- متفعلن      2- فعلتن

 ب/العلة: 1- فعولن 2-مفعولن 3-مستفعBن 4- مستفعBتن

 �-مBحظة:يمكن ان يلتقي ساكنان في التفعيلة الواحدة بخBف ماھو شائع  


-المتقارب: تفعيلته ا�صلية :فعولن  

 أ/ الزحاف:1- فعوُل 

 ب/العلة :1- فعوْ!ْن 2-فعوْل 3- فعْل 

 �-الكامل: تفعيلته ا�صلية متفاعلن   

  أ/الزحاف:  1- متفاعلن(مستفعلن) 2- متفاعBن 3-متفاعل 4- فعلن 
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 �مBحظة:اذا وردت تفعيلة (متفاعلن) التي ھي(مستفعلن)في أكثر من سطر في الشعر  

 الحر فالبحر ھنا ھو الرجز،وينقلب الى الكامل اذا وردت تفعيلة واحدة للكامل على ا�قل 

 �-الرمل: تفعيلتة ا�صلية :فاعBتن 

 أ/الزحاف:1-فعBتن 2-فعBت 

 ب/العلة:1- فاعBتان 2-فاعلن 3-مفعولن 4-فعلن 5-فاعBن 

 �-المتدارك: فاعلن 

  أ/الزحاف: فعلن 

 ب/العلة: فاعBتن-فاعBن- ِفْعلن- فاعْل 

 �-الوافر: مفاعلُتْن 

 أ/الزحاف: مفاعيلن- مفاعلن-مفاعيل 

 ب/العلة: -فعولن 

 �-الھزج: مفاعيلن

 أ/الزحاف: مفاعلن-مفاعيل 

 �-مBحظة:الوافر يحوي الھزج و! يختلفان إ!̂ في جواز واحد (مفاعيBن)فإذا لم توجد 

 	-وجدت التفعيBت(الجوزات)ا�خرى وذكرت (مفاعلتن)ولو مرة واحدة فھو وافر 


-يمكن ان تشمل القصيدة الواحدة من الشعر الحر بحرين اثنين معاً  

 ����45- طريقة معرفة محل الجمل من اHعراب:

تحدد الجملة  - 	 

كلمة واحدة ،إماّ تكون مصدر صريح أو اسم فاعل أو مفعول (تؤّول إلى مفرد - 
 

ُيعرب المفرد  - � 

ھو ان اعراب المفرد ھو محل الجملة المقصودة :تاجا!ستن - � 

 مثال: يسرني ان تنجح 
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نجاحك ويعرب فاعل مرفوع :تؤّول إلى-  

في محل رفع فاعل 'ان تنجح'الجملة الفعلية :ا!ستنتاج-  

: ھذا بالنسبة للجمل التي لھا محل من ا:عراب والتي ھي ���� 

�الجملة الواقعة في محل رفع فاعل مثل:يسرني ان تنجح في دراستك   

�الجملة الواقعة في محل رفع نائب فاعل مثل:لوحظ أن ا!متحان سھل  

�الجملة الواقعة في محل نصب مفعول به مثل:أحب ان اتردد على المكتبات  

�الجملة الواقعة في محل رفع مبتدأ مثل:قال تعالى "وأن تصوموا خير لكم "  

�الجملة الواقعة في محل رفع خبر مثل:فاu يعلم الجھر  

�الجملة الواقعة في محل رفع او نصب او جر نعي مثل:  

  ان تعيش حياة كتبھا e لك أفضل  -1

  ) حليمُ (محمد ِحلمه واسع  -2

  ) عليما(مررت برجل علمه واسع  -3

�الجملة الواقعة في محل نصب حال مثل:تركت البحر أمواجه ھائجة 

�الجملة الواقعة في محل جر مضاف اليه مثل:قال تعالى"و السBم عل̂ي يوم ولدت ..." 

�الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم المقترنة بالفاء او الفجائية  

 مثل:وان تصيبھم سيئة بما قدمت أيديھم إذا ھم يقنطون .

�الجملة التابعة لجملة قبلھا لھا محل من ا!عراب مثل:e يغفر و يرحم . 

فالجواب يكون بذكر اسمھا  .من ا:عراب  أما بالنسبة للجمل التي !محل لھا ���� 

  . اعرفهجاء الذي :مثلوربطه بالقول ! محل لھا من ا!عراب 

.صلة موصول ! محل لھا من ا!عراب :اعرفه :فجملة   

 �والجمل ھي:

 �-الجملة ا!بتدائية :يفتتح بھا الكBم ويكون فعلية او اسمية مثل:العلم نور 
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-الجملة ا!ستئنافية:تقع اثناء الكBم منقطعة كما قبلھا مثل:حضر محمد حملة التشجير  

.بارك e فيه    

 �-الجملة التفسيرية :تفسير جملة قبلھا واقعة قبل حرف تفسير مثل:ادلھم الليل اي أظلم 

 �-الجملة ا!عتراضية:تقع بين شرطين مثل:اعلموا-رعاكم e-ان العلم مفيد .

 �-الجملة الواقعة صلة موصول: تقع بعد اسم الموصول مثل:قال تعالى"أرايت الذي 

...." يكذب بالدين  

 �-الجملة الواقعة جوابا للقسم:تقع بعد القسم مثل: قال تعالى"تاu �كيدّن اصنامكم...." 

 �-الجملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم:مثل:اذا لقيتم عالما فأدوا له واجب التبجيل 

�-الجملة التابعة لجملة قبلھا ! محل لھا:مثل:العلم نور و الجھل ظBم . 

  :لو . اعراب لو?  -����46

حرف تمني . حرف وصل وتقليل .توجد لھا ستة اوجه اعرابية وھي حرف عرض  :لو  - أ
اكثر الوجوه ( متناع ! امتناع احرف . حرف تحضيض . حرف زائد . حرف مصدر .

 ) متناع في الباكلوريا ھو حرف امتناع ! ورودا
: بلطف ورفق ولين ومن بين حروفه . العرض ھو طلب القيام بفعل ما  :ض حرف عر  - ب

  لو تزورنا فنكرمك  : مثل .                 لو!   –لو  –ا! 
  .تعرب لو حرف عرض مبني على السكون ! محل من ا!عراب و! عمل له 

  .تمرةتصدقوا ولو بشق  :مثل. ما بعد لو يكون تقليل  :حرف وصل وقليل  ج
 تعرب حرف وصل وتقليل مبني على السكون ! محل له من ا!عراب و! عمل له و

فلو ان لنا كرة (يلمس التمني من خBل مضمون الكBم مثل قول تعالى : حرف تمني  -د
وتعرب حرف تمني مبني على السكون ! محل له من ا!عراب و! ) فنكون من المؤمنين 

 .لھا عمل

  رغب .يحب .أحب : يود و ما بمعناھا . ترد بعد الفعل ود  ا!كثر ان :حرف مصدر  -ھـ 
        ) يود احدھم لو يعمر الف سنة :(و! تنصب الفعل الوارد بعدھا مثل قوله تعالى 

حرف مصدر واستقبال مبني على السكون ! محل له من ا!عراب وسمي مصدر : اعرابھا 
 .و يعمر في محل نصب مفعول به !نھا ھي وما بعدھا لھا محل من ا!عراب فلجملة ل
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بخيل ولو كثر ماله  : تكون بمعنى ان وھي اقل ا!نواع السابقة استعما! مثل  :حرف زائد  - و
 وتعرب صرف زائد مبني على السكون ! محل له من ا!عراب 

سميت كذلك !نھا شرطية أي لھا فعل الشرط وجواب الشرط فاذا  :حرف امتناع !متناع  -ي
 لو توقف القلب عن النبض لمات ا!نسان : وث   فعل جواب الشرط مثل امتنع حد

  : شروطھا

واذا دخلت على المضارع فBبد ان يدل على :  تختص بالدخول على ا!فعال الماضية�
 لولم يثق المرء بعد e لعاش معذبا : مثل ) ويكون بعد دخول لم عليه(الماضي 

لو سمير زارنا : عل  لفعل محذوف يفسره ما بعده مثلفا:  اذا ورد بعدھا اسم ويعرب دائما
 .ـ ويجب ان يكون ا!سم الوارد بعد ذلك ا!سم مبني للمعلوم  �كرمته

لو الناجح : ا!سم الوارد بعد لو يعرب نائب فاعل مثل  فإذا ذا كان الفعل مبني للمجھولا�
 .لتشجع الطالب أكرم

يكون في محل رفع >> و اسمھا وخبرھا ان << اذا ورد بعد لو مصدر مؤول متكون من�
ولو انھم صبروا حتى تتخرج اليھم (قوله تعالى : فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت مثل 

 ولو ثبت صبرھم : و الجملة انھم صبروا في محل رفع فاعل و التقدير ... ) 

حرف امتناع ! امتناع يتضمن معنى الشرط غير جازم مبني على السكون !  :اعرابھا �
 .  محل له من ا!عراب 

  : لھا اربعة اوجه اعرابية و الوجه ا!كثر ورودا في الباكلوريا الوجه ا!ول وھي :لو! ب ـ 

  :  حرف امتناع لوجود	

    انھا شرطية اي لھا فعل الشرط وفعل جواب الشرط وھي ! تعمل فيھما :  من خصائصھا
على السكون ! محل له من حرف شرط غير جازم مبني :  و تعرب على الشكل ا!تي

او تعرب حرف امتناع لوجود يتضمن معنى , ا!عراب تدل على امتناع شيء لوجود غيره 
  .ا!عراب زم مبني على السكون ! محل له من جا الشرط غير

  :اعراب ا?سم الوارد بعدھا ����
 :مثل د يعرب ا!سم الوارد بعدھا دائما مبتدأ مرفوع وخبره محذوف وجوبا تقديره موجو -�

  لو! زيد موجود !كرمتك  :التقدير لو! زيد !كرمتك 
  اذا ورد بعدھا مصدر مؤول يكون في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره موجود �

  التقدير لو! المشقة موجودة   - لو! ان اشق على امتي !مرتھم بالسواك في كل صBة  :مثل 
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القيام بشيء بشدة وعنف وقوة  التحضيض عكس العرض وھو طلب :حرف تحضيض  
 ......ا! , لو! , لو ما : ومن حروفه 

  لمعروف ايھا المتكبر الو ترضى ب: مثل 
  حرف تحضيض مبني على السكون ! محل له من ا!عراب : تعرب 

 لو! تساعد الفقراء ايه الكريم   :مثل الطلب برفق  :حرف عرض �

  له من ا!عراب حرف عرض مبني على السكون ! محل  :تعرب 

 لو! اسعفت المريض با!مس  :مثل وذلك اذا ورد بعدھا فعل ماضي  حرف توبيخ�

  حرف توبيخ مبني على السكون ! محل له  :تعرب 

  اذا اذاً ,اذ : اعراب ومعاني 

  .لھا ثBث اوجه اعرابية وھي الظرفية  والفجائية والتعليلية :اذ �

- ����مان بمعنى حين مبني على السكون في محل تعرب ظرف لما مضى من الز :الظرفية 
و ربطنا على : "مثل ) بشرط ان تتكون بمعنى حين(نصب الظرفية الزمانية مفعول فيه 

 "  قاموا اذقلوبھم 

بشرط ان (ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به -�
قال e : وفي مفعوله  مثل يرد في صدر الكBم الفعل اذكر او ما كان في معناه ولم يست

 ").اذ كنتم قليB فكثركم : "تعالى 

اذا ورد (ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل اشتمال -
اذكروا نعمة e عليكم اذ ": مثل قوله تعالى ) قبله فعل اذكر او غيره و استوفى مفعوله 

  "جعل فيكم انبياء

اذا ورد (ن مبني على السكون في محل جر مضاف اليه ظرف لما مضى من الزما-�
 "ربنا ! تزغ قلوبنا بعد اذ ھديتنا ": قال تعالى )قبله ظرف

����يشرط ان يتصدر الكBم (تعرب حرف فجائي مبني على السكون ! عمل له  :الفجائية 
 .اذا طلع علينا ) ص(مثل بينما نحن جلوس عند رسول e ....) بينما , بين : ب

����اذا كانت بمعنى !م (تعرب حرف تعليل مبني على السكون ! عمل له  :تعليلية ال
 )التعليل

 مثل : اكرمت الطالب اذ نجح أي !نه نجح 
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 �اذا : لھا اربعة اوجه اعرابية:  ظرفية و فجائية و تفسيرية و رابطة لجواب الشرط 

 : لھا صيغة واحدة ثابتة في الحالة الظرفية وھي �

بل من الزمان مبني على السكون يتضمن معنى الشرط في محل نصب ظرف لما يستق
  .مفعول فيه مقدم وھو مضاف 
ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون : ولك ان تؤنث الصيغة فتقول 

..........  
  :اعراب ما بعدھا

اذا : اذا ورد بعدھا اسم وجاء بعده فعل مبني للمعلوم يعرب ا!سم فاعل مرفوع مثل  
  .شعب يوما اراد الحياة ال

اذا الطالب احترم : اذا كان ذلك الفعل مبني للمجھول فان ا!سم يعرب نائب فاعل مثل 
  حقق النجاح 

اذا المعلم كان : اذا ورد بعد ذلك ا!سم فعل ناقص يعرب ا!سم اسم للفعل الناقص مثل
  في القسم اتيت 

اعل لفعل محذوف يفسره الفعل اذا ورد بعد اذا ضمير متكلم او مخاطب يعرب ا!سم ف
  اذا انت اكرمت الكريم ملكته: المذكور بعد الضمير مثل 

 تعرب حرف مفاجأة مبني على السكون ! محل له من ا!عراب : الفجائية -

خرجت اذا المطر ينزل : ويعرب ا!سم الذي بعد اذا مبتدأ مرفوع مثل   

اخفرته : محل لھا من ا!عراب تعرب حرف تفسير مبني على السكون ! : تفسيرية -�
 اذا غدرت به 

تعرب رابطة لجواب الشرط ! محل لھا من ا!عراب مثل : رابطة لجواب الشرط -�
 فاذا اصاب به من يشاء من عباده فاذا ھم يستبشرون : قوله تعالى 

 �اذاُ : تعرب حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال مبني على السكون

  :مBحظات �

 الة الظرفية مع اذا و اذيركز على الح-	


يركز على  محل الجملة الواقعة بعد اذ و اذا الظرفيتين فھي دوما تكون في محل جر -
  .مضاف اليه 
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 ����47- ما نزعة الشاعر من خ5ل النص(يمكن ان تحدد لك في السؤال مباشرة ويطلب منك 

)التعليل وقد ! تحدد  

 : ي قد تكون النزعة تشاؤمية ويكون الجواب كا!ت -�
تلمس في النص نزعة تشاؤمية وذلك !ن الشاعر رومانسي ا!تجاه والرومانسية 

معروفة بانھا تشاؤمية ويرجع ذلك الى انغماس الشعراء في عبادة الذات وانغBقھم 
  . على انفسھم 

 )يستنتج في النص المعطى مظاھر التفاؤل ودواعيه (وقد تكون النزعة تفاؤلية -�

رغم : يا ابو ماضي وتكون النزعة تفاؤلية وتكون ا!جابة كا!تي قد يكون النص !يل-�
تأثره بالثقافة - : ان اليا ابو ماضي رومانسي ا!تجاه ا! ان ايليا متفائل ويعود ذلك الى 

 العربية وبما فيھا التفاؤل 

�و العادات تاثره بالقيم  –) مصري النشأة  –لبناني المولد ( في المشرق العربي  نشأته 
  عربية  ال

 ����48- تغلب النزعة (الصبغة) الموضوعية على النص : 

  ابن خلدون والعقاد : عند بعض الكتاب من امثال ) العلمية(نجد الصبغة الموضوعية والفكرية 

تغلبت النزعة الموضوعية الفكرية على النص وذلك يرجع الى طبيعة ثقافة الكاتب  :تفسيرھا 
على العاطفة ويميل الى ا!ھتمام بالمعنى على حساب فھو متأثر بالمنطق يغلب على الفكر 

  . المبنى 

من الشكل وجود النزعة الموضوعية يدل بالضرورة على قلة  أكثر!ن الكاتب مھتم بالمعنى 
.وانعدام المحسنات البديعية والصور البيانية   

  :مفھوم الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية -����49

موسيقى عBقة عضوية اذ ان الشعر في صياغته الفنية يتكون من العBقة بين الشعر وال إن
ھذه التفعيBت  ھذه التفعيBت تنشأ عنھا البحور الشعرية وھي تمثل وحدات , عدة تفعيBت 

  .موسيقية تسكب القصيدة نغما عذبا مؤثرا 

حاءات بناء موسيقى يتكون من ا إقامةوتعني بھا قدرة الشاعر على  :الموسيقى الداخلية / أ
  . وقد تعلو وتقسو وترق .... , الذم ,  ا:عجاب, الفرح , كالحزن  –نفسية مختلفة 
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. الندبة . ا!ستغاثة (توظيف النداء  -2ارسال التأوه - 1 ومن اھم مظاھر الموسيقى الداخلية
وكل ھذا يؤدي الى ايجاد مناخ وجو يقوم على ا!يحاء ......  - 4افعال التلھف   -3) الترخيم 

  مؤثر ال

  : وتتمثل في / ب

 �  .) البحر( التناغم بين القافية والوزن -

.كالجناس،السجع ،التصريع:ا�لفاظ الناتج عن المحسنات البديعية اللفظية تناغم بين -  

.وقع كل من الروي ،القافية على المتلقى- � 

.وقع حروف المدّ - � 

 ����50- أ/مفھوم ا?تساق: ھو الربط الشكلي (الخارجي)بين ا�لفاظ والعبارات الموجودة في 

:خاصة وھي )أدوات/وسائل (النص ويتحقق بقرائن   

�حروف العطف   ا!شارة أسماء  � الضمائر   � التكرار    � حروف الجر  � 

الموصولة ا�سماء � الشرط أسماء   � 

)18جواب السؤال  إلىارجع (  

ب/مفھوم ا?نسجام: ھو الربط المعنوي (الداخلي )في النص ،اي انه يختص بالمعنى و! 
:ومن اھم قرائنه .يھتم بالروابط الشكلية الخارجية   

 .الوحدة العضوية -  � . الوحدة الموضوعية -�

 �يقصد بالوحدة العضوية ھي وحدة الشعور النفسي في القصيدة الواحدة ،اي تغلب عاطفة 

الربطما على القصيدة وان وجدت عواطف ثانوية فيھا وھذه العاطفة الغالبة تساعد على   

)الوحدة العضوية توجد في الشعر فقط وتغلب على شعر الرومانسيين (بين ا�بيات   

 ����51-   : يفسر انتقاء الشاعر �لفاظ من القاموس القديم على أن الشاعر كBسيكي متأثر 

 ًBبالقدماء ونجد ھذه الظاھرة عند البارودي وشوقي احمد مث 

 ����52-   : تفسر سھولة اللغة وبساطة اللفظ بأنھا مظھر من مظاھر التجديد الذي احدثه 
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ومن الشعراء .الذين يعمدون الى توظيف لغة صعبة قوية  نالكBسيكييالرومانسي في لغة 
........مخائيل نعيمة /الشابي /ايليا ابو ماضي :فوا خاصية سھولة اللغة ظالذين و  

: -53���� 

. (.................) -المعبرة مثل هوظھر ذلك في اختيار ألفاظ ،...) (....تسيطر على الشاعر عاطفة   




