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 يةــــــــــالغة العربـــــالب      
 . داَرٓاء انشيء إنٗ غايرّ إنٗ انٓذف انًُشٕ  -:  فى المغة   -: تعريف البالغة  

 ػٕايم ذكٕيٍ األدية 
 قراءة ذخائر األدب  -2االستعداد الفطرى والموىبة        -1 
 معرفة قواعد المغة  -4             القدرة عمى النقد     -3 
 الدقة فى اختيار األساليب  -6حسن اختيار الكممات            -5 

 علــْو البــــالغة 

 

 عله املعانى                                     عله البديع             عله البيان                         
 ذكر وحذف –جناس      ) تقديم وتأخير  –مقابمة  –طباق )      استعارة  –) تشبيو  

 أساليب وتعجب –ازدواج    فصل وصل  –تصريع  –مجاز (        سجع  –كناية     
 تورية ( –حسن تقسيم  –التفات                            

 التعبري احلقيقى واجملازى
         

 اجملازى                                                                           احلكًكى     

نما    استعمال األلفاظ فى معناىا                    استعمال األلفاظ فى غير معناىا وا 
 يعبر عن معانى مجازية ) غير حقيقية (                                                

 أطمت الشمس من وراء سترىا .  -1مشرق         أشرقت الشمس من ال -1 مثل :  
 الكتاب صديق وفى .  -2الكتاب ىو عقل األمة                -2         
 ال تجعل يدك مغمولة إلى عنقك .  -3البخيل قميل العطاء                  -3         
 النيل . مصر ىبة نير  -4مياة األنيار من األمطار              -4         
 لبسنا القطن .  -5يزرع القطن فى البالد الحارة          -5         
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  -:  ممحوظة 

 
 األنـٕاٌ انثيـاَيح 

 

 التشبيه 
ني شيئني أو أشياء فى صفة أو أكثر بأداة قد تكون الكاف مثل : هو بيان تشابه ب

 : المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا  مثل حياكى . –يناظر  –يشابه 

 أركـاٌ التشـبيه 
ــــكـ          العــمم  -1مثال :     فى الهـداية              النـورـ

 وجه الشبه               مشبه به             أداة      مشبه                     
هو ما تصف به أو  – انًشثّ تّ-2هو ما نريد وصفه وتمثيمه .       –  انًشثّ -1

 نقارن به . 

 يماثل  –يحاكى   -يناظر  –شبه  –كأن مثل  –مثل : الكاف  األداج  -2

 هى العالمة التى تربط بين الشبه والمشبه به  – ٔجّ انشثّ -3

 الجنــدى   مثـل       األسـد               فى  الشجــاعة  -2 :مثال  
 مشبه           أداة        مشبه به           وجه الشبه              

 أنـواع التشـبيو بحسـب أركـانو
 

 فيو كل األركان         ما حذف منو وجو الشبو واألداة    ما حذف منو األداة ووجو الشبو

 الفتاة قمر فى الجمال      الفتاة قمر  –ل الفتاة كالقمر فى الجمال     الفتاة كالقمر مث  
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 التشـبيه املفصـل
 ما ذكرت فيو كل أركان التشبيو ) أى بالتفصيل (                         

  يشـد بعضـو بعضا     لبنيـانـاك   المـؤمن لممـؤمن:  يصال 
 أداة    مشبو بو            وجو الشبو                 األركان  مشبو      

مشبو المؤمن فى عالقتو بالمؤمن كالبناء ووجو الشبو ىى العالقة بين المؤمن وأخيو    
 ) العون والمساعدة مثل : الطوب فى البناء ال يقوم إال بالتماسك ( 

 :  أيصهح نهرشثيّ 
 حد شجشج شى ذشكٓا ٔيشٗ .لال ) ص ( يصهٗ ٔيصم انذَيا كشجم اسرظم ذ -1
 انًؤيٍ انزٖ يمشأ انمشآٌ كًصم األذشجّ طؼًٓا طية ٔسيحٓا طية . -2

 يصهٗ ٔيصم انذَيا كشجم دخم يٍ تاب داس ٔخشض يٍ اآلخش  -3

 كى ٔجِٕ يصم انُجٕو ضياء       ..         نُفٕس كانهيم فٗ اإلظالو  -4

 لال ) ص ( أطحاتٗ كانُجٕو تأيٓى الرذيرى اْرذيرى .  -5

 َا كاألسٕد انكاسشج . جُٕد -6

 التشـبُٔ اجملنـل

 .  ْٕٔ يا حزف يُّ ٔجّ انشثّ أٔ األداج                          
 : جنودنا األسود الكاسرة         حذفنا األداة    يصـال

 جنودنـا كـ األسـود         حذفنا وجو الشبو           
 يو مجمل . : كل تشبيو مفصل يمكن أن يتحول إلى تشب يهحٕظح

 أمجــلة

 إن النساء رياحين خمقن لنا وكمنا يشتيى شم الرياحين .  -1
 أصحابى نجوم بأييم اقتديتم اىتديتم .          -2

 أصحابى كالنجوم .  -3  -3

 الفتاة قمر فى الجمال . الفتاة كالقمر .-4
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 التشـبُٔ البلٔـغ 

                   

 ألداة وهو أقوى أنواع التشبيه ما نحذف فيه وجه الشبه وا   

يمكن أن يتحول كل تشبيو مفصل أو مجمل إلى بميغ بحذف األداة ووجو  -:ممحوظة  
 مفصل    الشبو منو  مثال :     الجندى كاألسد فى الشجاعة       

 بميغ             نقول : الجندى أسد                               
 جاح الفر الصبر مفت - الصبر ضياء   -3الصدق برىان   -2العمم نور  -1:   أمثمة 

 إنما نعمة القوم متعة    :      وحياء المرء ثوب مستعار  -5              
 وكعبو   -مصر جنة   -6              

 صور التشبيه البليغ 
  ددىا اإلعراب لممشبو والمشبو بويأتى التشبيو البميغ عمى صور وأشكال متعددة ويح  
 فاقضوا مآربكم عجاال  إنما        أعمالكم سفر من األسفار   املبتدأ ّاخلرب(  1)  

  المشبو أعمالكم         مبتدأ ، المشبو بو سفر وىو خبر       
 العمم نور  ، الصدقة برىان ، األرض جنة ، المال فتنة  –وكذلك      

 و بو الحال ( ) المشبو صاحب الحال والمشب احلال ّصاحبَا(  2)  
  غزاال  ورنت  عنبرا  وفاحت      خوط بانومالت  قمرا  بدت             

عرابيا حال .         المشبو بو الكممات التى تحتيا خط وا 
 إقدام األسد  أقدم الجندىمثل :  فى صْرة املفعْل املطلل(  3)  

 بو ) مفعول مطمق (  مشبو        مشبو                                          
 تفوق الطالب تفوق العباقرة  -1 ومثمة   

 حممنا دوحة فحنا عمينا   :     حنو المرضعات عمى الفطيم .  -2         
 يضاف المشبو إلى المشبو        إضافة املشبُ للنشبُ بُ(  4)  

 مشبو بو          مشبو       الحضارة   مصباحمثل :          
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 نور العمم ، ثوب الرياء ، ذىب األصيل  ، لجين الماء .  : ومثمو 
:  التشبيو قد نصور شيء مفرد بشيء مفرد وىذا ما نسميو مفصل أو مجمل  يهحٕظح 

أو بميغ ولكن ** يمكن أن يكون المشبو صورة مركبو نشبيا بصورة مركبو أخرى فى 
 المشبو بو وىذا ما نسميو بالتشبيو التمثيمى .     

   

 شـبُٔ التنجٔـلى ) مرنـب ( الت

ن أوىن   -:  مجـال  ) مثل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا  وا 
 البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعممون ( 

 فة ال تحمى ( ) الكفار وما يعبدون من أصنام ضعي املشبُ  -1
 ) بيت العنكبوت وما فيو من ضعف وعجز (  مشبُ بُ -2

 مثل   األداة -3

 بو والضعف والعجز وعدم الفائدة  التعب فى الشيء دون االنتفاع ّجُ الشبُ -4

مثل الذى يعمم الخير وال يعمل بو مثل  السراج يضىء لمناس ويحرق نفسو      -1 
  توضيح الفكرة

  توضيح الفكرة برسم صورة  كأن محمر الشقيق      إذا تصوب أو تصعد       -2 
 أعالم ياقوت نشرن     عمى رماح من زبرجد    
 وأسيافنا ليل تياوى كواكبو   توضيح الفكرة      اكأن مثار النقع فوق رؤوسن -3 
 توضيح الفكرة    الشيب ينيض فى الشباب كأنو       :   ليل يصيح بجانبيو نيار  -4
 إنى وتزيينى بمدحى معشرا          :   كمعمق درا  عمى خنزير .    تجسم  -5
 مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأختمط بو نبات األرض فأصبح ىشيما   -6

 تزوره الرياح وكان هللا عمى كل شىء مقتدرا  .                            تجسيم     
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 الذين كفروا بربيم كرماد اشتدت بو الريح فى يوم عاصف         توضيح  مثل -7
الذين كفروا أعماليم كسراب بقيعو يحسبو الظمآن ماء  حتى إذا جاءه لم يجده شيئا   -8 

 تجسيم                   ووجد هللا عنده فوفاه حسابو .                 
هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنـابل فى كل سنبمة مثل الذين ينفقون أمـواليم فى سبيل  -9 

 مـائة  حبة .                                                  توضيح الفكرة 
 توضيح الفكرة         المؤمن لممؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضو بعضا     – 11 
  . توضيح الفكرةإنك شمس و المموك  كواكب    : إذا طمعت لم يبد منين كوكب   -11 

 التشــبُٔ الضــنيى 

 

 من يين يسيل اليوان عميو       ، ما لجرح بميت إيالم .   -: يصـال 
تين عميو نفسو   لو نظرنا ما استطعنا تحديد األركان ولكن بالتدقيق نجد أنو صور من 

 ويفرط فى حقيا مرة تصبح عادة سيمو عميو ويصبح مثل الميت فإذا جرح بعد موتو ال 
 يشعر بشىء .             

 سيذكرنى قومى إذا جد جدىم      :.      وفى الميمة الظمماء يفتقد البدر   -1  ًَارض 
 المسك بعض دم الغزال فإن تفق األنام فأنت منيم         :.      فإن  -2         
 وما أنا منيم بالعيش فييم         :.      ولكن معدن الذىب الرغام .  -3         
 ال يعجبن مضيما  حسن بزتو      :.      وىل يروق دفينا  جودة الكفن  -4         
 ال تنكرى عطل الكريم من الغنى  :.      فالسيل حرب لممكان العالى  -5         

 :.    ومن يخطب الحسناء لم يغميا المير  ا فى المعالى نفوسنا تيون عمين -6        
 اصبر عمى مضض الحسود       :.       فإن صبــــرك قاتـــمو  -7        

 النار تأكل نفسيا                 :.           إن لم تجد ما تأكمو              
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 االستعـــارة

 رحيية                                                      ملنية تص            

 االســتعارة التصـرحيية  
 قمنا االستعارة تشبيو ُحذف أحد طرفيو  

 مشـــبو               مشبو بو          
 محذوف                 موجود          استعارة تصريحيو            

 واعتصموا بحبل هللا                            مثال 
 المشبو ) الدين ( محذوف              المشبو بو ) الحبل ( موجود         

 أمجلة لالشتعارة التصرحئة  

 نور . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظممات إلى ال -1
 متى ننقل إلى قوم رحانا  :.  يكونوا فى المقاء ليا طحينا .  -2

 أحرام عمى بالبمو الدوح  :. حالل لمطير من كل جنس .  -3

 حممت إليو من لسانى حديقة :. سقاىا الحجا سقى الرياض السحائب .  -4

 ظير لنا قمر فى الطريق .  -6ىجم أسد عمى األعداء فى المعركة . -5
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 بساط فما درى :. إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقى.وأقبل يمشى فى ال-7

 تعرض لى السحاب وقد قفمنا :. فقمت إليك إن معى السحابا -8

 فى جوف فالن جمرة تتقد رميناىم بالمطر . -9

 تكاد تضىء النار بين جوانحى :. إذا ىى أزكتيا الصبابة والفكر-11

 االستعــارة التنثيليــة
 

سج يكُيح ٔذمغ فٗ األفؼال ػُذيا ذشثّ ٔالؼح حذشد تٕالؼح لذيًح ْٗ فٗ األطم اسرؼا  
ضشب فيٓا  انًصم فانٕالؼح انجذيذج ْٗ انًشثّ ٔانٕالؼح انمذيًح ْٗ انًشثّ تّ ) يرى 

 حزف ٔذأذٗ تانًصم ( ػهٗ أَّ طفح يٍ طفاخ انًشثّ تّ . 

فيذه استعارة : إذا سافر شخص ما ورجع ولم يحقق شيئا  نقول رجع بخفى حنين   مجـال 
 تمثيمية 

حيث شبو . فشل المسافر . بفشل حنين ثم حذفنا القصة األصمية ) المشبو بو ( وجئنا   
 بصفة من  صفاتيا ) المثل ( 

 

 االستعـــــارة امللنيــــة
ٕ انذْش  ، انًشثّ تّ ْٕ انحيٕاٌ انًفرشس ذى انذْش ػضُا تُاتّ . فانًشثّ ْ -1يصم :  

 حزفّ ٔجئ تظفّ يٍ طفاذّ ْٔٗ انُاب . 
  فٓى يرسالٌٕ انًُيح تيُٓى :. تأيذيٓى تيض سلاق انًضاسب  -2        

 : انششاب يحزٔف ٔطفرّ ) يرسالٌٕ(  انًشثّ تّ: انًٕخ          انًشثّ           
 ذٕضيــــــح

مشبو موجود                         مشبو بو بصفتو محذوف االستعارة المكنية    
 وتأتى         استعارة مكنية 

   -:  أيصــهح 
 إذا سئل مناسيد غرب سيف         :.      تفزعت األفالك والتفت الدىر  -1  
 عاد الربيع إلى الدنيا بموكبو        :.      فازينت واكتست بالسندس الشجر  -2  
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 اك الربيع الطمق يختال ضاحكا     :.     من الحسن حتى كاد أن يتكمما أت -3  
 إنى أيقظت رأيى وأنمت ىواى .  -5إنى ألرى رؤسا  قد أينعت وحان قطافيا .   -4  
 واخفض ليما جناح الذل من الرحمة  -7                  اشتعل الرأس شيبا   -6  
 شدىا مما جنى الزمن . وأفردتو الميالى من أحبتو فبات ين -8  
ذا السعادة الحظتك عيونيا    :.    نم فالمخاوف كمين أمان .  -9     وا 
 وأنا أسمع أقدام الزمن        :.    وخطا الوحدة فوق الدرج .  -11  

 شــر مجـــال االشتعـــارة ّالتشبٔـــُ 

 لالشتعارة ّالتشبُٔ شر مجال ٓتخدد على أشاس طرفى التشبُٔ مً املادٓة ّاملعيْٓة   

 : عند تصوير غير العاقل ) جماد  ، حيوان ( بإنسان .  انرشـخيض (1)

 سر الجمال    مشبو                مشبو بو                               
 مادى                 إنسان                  تشخيص ) الكتاب صديق (               

 : عند تصور المعنوى بمادى   ذجسيى ) ذجسيذ ( (2)
 مشبو                  مشبو بو                  سر الجمال                   
 ى               تجسم  ) الشجاعة سيف ( معنوى                ماد                  

 إذا تساوى الطرفان   : ذٕضيح انفكشج تشسى طٕسج (3)
 مشبو                     مشبو بو              سر الجمال         

 معنوى / مادى         معنوى / مادى          توضيح الفكرة برسم صورة    
 لسيارة كالصاروخ ا                                    

إذا كان المشبو معنويا  والمشبو بو ) شخص ( فيصح فييا التشخيص  -1  يهحــٕظح:  
إذا طمب منك القيمة الفنية لالستعارة أو التشبيو فال تكتب سر الجمـال  -2والتجسيم  

نما  اشرح االستعارة وما أضافتو لممعنى من جمال .  وا 
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 دور األديب فى احلياة 
 ظاىر القوة والجمال فى المجتمع اعر وأحاسيس الشعوب .يبرز ميؤثر فى مش -1

 وعيوب المجتمع ويضع ليا الحمول .  مساوئ يبرز  -2

 نقل التراث الثقافى واألدبى لألجيال القادمة وتمخيص ىذا التراث .   -3

 تبسيط األدب والثقافة لألجيال القادمة .  -4
 

 اللنــــاية 
 يهه غري مانعه مو إيراد املعهى األصلى لفظ أطلل وأريد به الزم معهاه مع قر 

تنام لوقت متأخر ما يريده الشاعر أنيا مترفة   المعنى القريبنئوم الضحى،  -1: يصــم 
 فالشاعر أراد أن يدل عمى الترف والنعيم فأتى بما يناسب ذلك وىو النوم لوقت متأخر 

  طويل النجاد        رفيع العماد  -2          
النجاد أراد يخبرنا عن طويل القامة فأتى بالمعنى الالزم لذلك وىو طويل  فى طويل  -

أراد أن يخبرنا عن ارتفاع منزلتو بين قومو فأتى    رفيع العمادمماثل السيف .  وفى 
 بعمو  بيتو . 

 أنــــواع اللنــــاية 
 

 كناية عن نسبة                                   كناية عن صفة                                     كناية عن موصوف    
 نور الجو                         المجد فى ركابو   ر إليو بالبنان          مثل يشا
 الموصوف ) الطيار (            النسبة فى ركابوالشيرة (                الصفة )

 ) ســر مجــال اللناية (
 لدلٔل فى إجياز ّجتصٔه إٓراد املعيى مصخْبًا با

: الفرق بين االستعارة والكناية االستعارة معنى مجازى غير حقيقى     ممحــوظة
فيناك قرينو مانعو من إيراد المعنى الحقيقى ، أما الكناية ال تمنع من إيراد المعنى 
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ال يمكن أن يتحقق المعنى . أما قولنا  كثير  –كشر البحر  فعندما نقول الحقيقى 
 اد فالمعنى حقيقى أنو لكرمو كثير الرماد الرم
 كل استعارة كناية وليست كل كناية استعارة .**
  

 أمثــمة ونمـــاذج 
 *الذىب األسود عماد الصناعة . 1
ن كنت كذوبا  فشربت غبوقا               2  *إن كنت كاذبا  فحمبت قاعدا  وا 
 *  نضرب أكباد اإلبل إلى فالن . 3

 * من شكوى امرأة ) أشكو إليك قمة الفأر فى بيتى (   5عن أىمك  *الترفع عصاك4

 خل جنبك لرام   :.   وامض عنو بسالم   -* 6 
 إ نما السالم من    :.          ألجم فاه بمجام  
 المؤمن يأكل فى معى واحد  والكافر يأكل فى سبعة أمعاء              -7  
 وحممناه عمى ذات ألواح ودسر . -8 
 يوم يعض الظالم عمى يديو -1 1فما أجمل لغة الضاد .               -9  
 فما جازه جود وال حل دونو     :.    ولكن يسير الجود حيث يسير .  -11  
 فأصبح يقمب كفيو عمى ما أنفق فييا وىى خاوية .                   -12  

 والسموات مطويات بيمينو .  -13
 .  كثير استيالك الغاز . داره ممموءة بالضيوف .  فالن بابو مفتوح -14  
 ال تصعر خدك لمناس وال تمشى فى األرض مرحا  .  -15  
 وال تجعل يدك مغمولة إلى عنقك وال تبسطيا كل البسط  -16  
 إذا ما غزو بالجيش حمق فوقيم    :.    عصائب طير تيتدى بعصائب . -17  

 اجملـــاز املرســـل 
 

 ددمت فى غري معياها األصلى لعالقة غري املشابوة ) مع قسيية متيع املعيى األصلى (  كلنة است  

 أصابعوه: إىى كلنا دعوتوه لتػفس هله جعلوا أصابعوه فى أذاىوه .     اجملاش فى كلنة  مثــال

فاألصابع يستحيل أن تدخل كلوا فى األذن لرلك بالؼ احلق فى   املعيى ليدل على تصنيه الكفاز 

 لى عدو مساع ىوح عليى السالو فتنيوا لو وضعوا كل أصابعوه ع
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 عـــالقـات اجملـــاز 
رادة غيره فالشىء الذى أطمق ىو  لعالقو ، ومنيا  -   المجاز يقوم عمى إطالق شيء وا 

 : يطمق الجزء ويريد الكل .  اجلسئٔة -1  
ىو عين أو أذن عمى األعداء            -بة فتحرير رق  -: لو من العمر عشرون ربيعا  مجل                

 تقرحت جفونى     –رأسى فداء مصر  –ضرب هللا مثال  كممة طيبة 
رادة الجزء    الهلٔة -2    يجعمون أصابعيم فى أذانيم . -1مثل :  -: إطالق الكل وا 

 أسكن القاىرة .  -3شرب ماء النيل .                 -2               
 تسيل عمى حد الظبات نفوسنا   -5أعد الجيش الخطة .               -4               

رادة المسبب ) النتيجة (   الصببٔة -3    : إطالق السبب وا 
 رعينا الغيث  -3لو عمى آياد كثيرة .   -2جعمت يده عندى .    -1               
 يد هللا فوق أيدييم .  -4               

رادة السبب .  : املصببٔة -4    إطالق النتيجة وا 
 الذين يأكمون أموال اليتامى ظمما  إنما يأكمون فى بطونيم نارا  . -1               
 تسيل عمى حد الظبات نفوسنا .  -3وينزل لكم من السماء رزقا  .   -2               
 أمطرت السحب نباتا  .  -4               

 مكان ويريد ما فيو : أن يذكر ال احمللٔة -5  
 فميدع ناديو  -3حكمت المحكمة .  -2أعمن البيت األبيض . المدرسة  .   -1        
 ألم نشرح لك صدرك .  -6واسأل القرية  .      -5نزلت بالقوم .      -4         

 : يطمق الحال ويريد المحل .  احلالٔة -6  
 منون فى رحمو هللا . الكفار فى عذاب هللا والمؤ  -1               

 وآتوا اليتامى أمواليم   -1: تسمية الشىء باسم ما كان عميو:  اعتبار ما ناٌ -7
 لبست القطن .  -4جيشنا أيقع النوام .  -3إنو من يأت ربو مجرما    -2            

 : ) تسمية الشىء باسم ما سيصير إليو (  اعتبار ما شٔهٌْ -8  
 غرست الوردة فى الحديقة  -2قول االب البنو يا طبيب .   -1 -مثل :            

نيم ميتون .  -4زرعنا الخير .               -3                      إنك ميت وا 



 
13 

 : يذكر اسم اآللة ويريد أثرىا .   اآل لٔة-9  
 واجعل لى لسان صدق .  -2وما أرسمنا من رسول إال بمسان قومو .    -1          

  فشككت بالرمح ثيابو .  –يذكر الشىء ويريد ما يجاوره  : اّرةاجمل -01 
 

 احملسنــات البديعيــة      

 } التضاد {              الطبــاق -1

 ٍْ أٌ تأتى بهلنة ثه تأتى مبضادٍا فى املعيى ّٓصنى التضاد 

 كذب {  –شر { } صدق  –مثل : } خير 
 يجيل {  –} يعمم   إيجابعمم {  ال ي –مثل : } يعمم   سمبينقسم إلى طباق *

  . المقابمة تكون بين جممتين أما الطباق بين كممتين 

  

 أمثـــــــــــــــــــــــــــــــلة    

  ال تنكـر            جديدةويد الشتاء  حميدة  :  المصيفنزلت مقدمة  -1 
                       فبكىالمشيب برأسو  ضحك   جبى يا سمم من رجل         :.  ال تع -2 
 أزورىم وسواد الميل يشفع لى      :.       وأنثنى وبياض الصبح يغرى بى             -3 
                قريبا  عمى بعد  بعيدا  عمى قربطواه الردى عنى فأضحى مزاره   :.        -4 

 ما كان من وعد                لقد أنجزت فيو المنايا وعيدىا      :.       وأخمف المنايا     
                     كثيــر  خيـاركم:.       فإنى فى       قميـال     شراركمفإن أك فى  -5 
 تضاد وسمب                    من هللا .   وال يستخفون من الناس  يستخفون  -6 
                               .                                    رقود وىم أيقاظا  تحسبيم  -7
 فال تخشوا الناس واخشون .                                                              -8 
        واألنثى  الذكرا وأنو خمق الزوجين وأحي أمات وأنو ىو – وأبكى أضحكوأنو ىو  -9 
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ى وأما مـن بخـل واسـتغنى فأما من أعطى واتقى وصّدق بالحسنى فسنيسره لميسر   -11 
 وكّذب   بالحسنى فسنيسره لمعسرى .

                    
ـ        ـــــ                        تدريبـــات                                           ـــــــــــــــ

 : حدد التضاد فيما يأتى-     
 أروح وأغدو دائم الحسرات     ألم تر أنى من ثالثين حجة          :.      -1 
 بنات زياد فى القصور مصونة      :.         وأل رسول هللا فى الفموات  -2 
 إذا أيقظتك حروب العــــدا        :.       فنبو ليا عمرا  ثم نـم  -3 
 لعن إال لو بنى غير إنيم            :.          ال يغدرون وال يفون لجار  -4 
 نى راض بأن أحمل اليوى    :.         وأخمص منو ال عمّى وال ليا عمى أن -5 
 وتنكر إن شئنا عمى الناس قوليم     :.         وال ينكرون القول حين نقول  -6 
 ولقد عرفت وما عرفت حقيقة      :.       ولقد جيمت  وما جيمت خموال  -7 
 أن فيو ما يسوء األعاديا فتى فيو  ما يسر صديقــو       :.       عمى  -8 
 ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا    :.       وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل  -9 
 عمى رأس عبد تاج عز يزينو     :.       وفى رجل  حر قيد ذل يشينو   -11 
 فيضحكوا قميال  وليبكوا كثيرا  .  -12ليا ما كسبت وعمييا ما اكتسبت  .   -11 
 اء عمى الكفار رحماء بينيم . أشد -13 
 

 ــاس  ـــــاجلنـ 2
 .  ٍْ متاثل نلنتني أّ تكاربَنا فى اللفظ ّاختالفَنا فى املعيى             

  -وينقسم إلى قسمين : 
 اتفاق الكممتين فى نوع الحروف وعددىا وىيئتيا وترتيبيا .  : اجلياس التاو -1
 د الجوانب السابقة . : أن تختمف الكممتان فى أح اجلياس الياقص -2
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: ىو اشاعة نغمة موسيقية ناعمة من التشابو فى المفع ويؤدى إلى  سش انجًـال
 حركة ذىنية 

 تثير االنتباه عن طريق االختالف فى المعنى وينبغى أال يكون متكمفا  . 
.   ساعةيقسم المجرمون ما لبثوا غير  الساعةقال تعالى " ويوم تقوم  -1:     منـاذج  
  الغرراأليام مشرقة   :.   بالنصر تضحك من أيامك  غررفأصبحت  -2
 :.    واليوى لممرء قّتال       آجال  اإلجالحدق   -3 
   يكلويضرب فى الييجاء فال :.   يضلفالن يجيد أمرين . يضرب فى البيداء فال   -4 
 تزرع بالصبر تظفر بو         -5 
 *  **   صميت المغرب فى المغرب .  -6 
 {     لدى يحيى بن يزيد .    يحيا  ا مات من كرم الزمان فإنو  :. م -7 
 فمم يكن إلى رد أمر هللا فيو سبيل             وسميتـو يحيـا ليحيـا  :. -8 
 إذا رماك الدىر فى معشٍر      :.     وقد أجمع الناس عمى بعضيم  -9 

 أرضيم ما نمت فى أرضيم *   *   *فدارىم مادمت فى دارىم       :.     و      
 بين فعل وحرف                  عال دمحم ) ص ( عمى جميع األنام             -11 
 جُاس ذشكية .. **  

 قمم تضع األعادى قد رشانى    :.     وال قالوا فالن قد رشانى .  -1 
 ة .  إذا ممك لم يكن ذاىبة           :.     فدعو فدولتـو ذاىبـ -2 
 كمكم قد أخذ الجام وال جام لنا   :.     ما الذى ضر مدير الجام لو جاممنا .  -3 
 جُاس غيش ذاو ..*  

 وىم ينيون عنو وينأون عنو  -2بينى وبين كنى ليل دامس وطريق طامس       -1 
 ويل  لكل ُىمزة لمزة  -4الخيل معقود فى نواصيو الخير                 -3 
 جبة الُبر جنة البرد .  -6كاء ىو الشفا من الجوى بين الجوانح .  إن الب -5 
حسامـو فتح ألوليـائو :.  -8من بحر  شعرك أغترف :  وبفيض جودك أعترف  -7 

 حتف ألعــدائو . 
 ..  ٔلذ يجًغ انكهًريٍ االشرماق يصـم 
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                       الظمم ظممات     -3فروح وريحان .  -2 يك لمدين القيّم       فأقم وج -1 
 جنى الجنتين دانٍ  -5يا دمع انجدنى عمى ساكنى نجد    -4
 إذا ما رياح جودك ىبت   :.    صار قول العذول  فييا  ىباء  -6 

 
 

  محسن بديعى فى النثر فقط ()        الســــــــــــجع 
نة األخرية فى الفكرة الكل0هى تىافل الفاصلتني فى فكرتني أو أكثر فى احلرف األخري . 0

تسنى ) فاصلة ( وهى تسكو دائنًا للىقف واإلحساس باجلنال وسر مجال السجع فى 

 اجلرس املىسًكى

ــــ ــ     منــــاذج     ـ  ــ
 قال ) ص ( لألنصار      :. إنكم لتكثرون عند الفزع وتقمون عند الطمع .  -1 
 وده واخضر عوده { قيل ألعرابى ما خير العنب فقال } ما طاب عنق -2 
ذا ضويق سمح .   -3  ذا ظمم صفح وا  ذا بعد مدح . وا   وقال حكيم عن أفضل الناس عشرة فقال : من إذا قرب منح . وا 
 الميم اعط منفقا  خمفا  واعط ممسكا  تمفا  .   -4 
 رحم هللا عبدا  قال خيرا  فغنم أو سكت فسمم .  -5 
ذا خاصم فجر . آية المنافق ثالث  . إذا حّدث كذب  -6  ذا عاىد غدر . وا   . وا 
 خير الناس من يفتخر باليمم العالية ال بالرمم البالية .  -7 
الحر إذا وعد وفى .  -9قال حكيم :أحق الناس بالكره  " الفقير المختال . والضعيف الصّوال . والغنىالقّوال " .  -8 

ذا قدر عفا .  ذا أعان كفى . وا   وا 
 مبذرا  . وكن مقدرا  وال تكن مقترا  .  كن سمحا  وال تكن -11 
 ليس لك من مالك إال ما أكمت فأفنيت . أو لبست فأبميت أو تصدقت فأبقيت .  -11 

 ــــــــــ    تدريبــــات   ــــــــ
وا قال ) ص ( أييا الناس أفشوا السالم . وأطعموا الطعام . وصموا األرحام وصموا بالميل والناس  نيام . تدخم -1  

 جنة ربكم بسالم . 
 أعيذه من اليامة ومن كل عين المة .  -2 
 ارجعن مأزورات غير مأجورات .  -3 
 وقيل ألعرابى ما بقى من إخوانك فقال " كمب نابح وحمار رامح . وأخ فاضح "  -4 
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سرور وقال أعرابى لرجل سأل يتيما  ... " نزلت بواد غير ممطور .  وفناء غير معمور ورجل غير  م -5 
 فأقم بندم أو ارتحل بعدم . 

  قال تعالى " إن إلينا إيابيم ثم إن عمينا حسابيم " .  -6 
 اصبر عمى حر المقاء ومضض النزال .  -7 
 فتور القيام . فظيع الكالم . يفتر عن ذى غروب خّصر  -8 

 ـــ      التصريـع ـــ   

وىو اتفاق الحرف األخير من الشطر  يكون فى البيت األول القصيدة أو الفقرة االمتحانيو 
 األول  من البيت األول مع الحرف األخير من الشطرة الثانية . 

 أحل سفك دمى فى األشير الحرم   ريم عمى القاع بين البان والعمم   :.  --:   ًَـارض 
 ولد اليدى فالكائنات ضياء         :.  وفم الزمان تبسم وثناء .  -2 
 يكم ضمائرنا       :.  يقضى عمينا األسى لوال تأسينا تكاد حين تناج -3 

 .   سش جًال انرظشيغ إحذاز جشس يٕسيمٗ  

 التوريـــــة 
 قريب ظاىر غير مراد وبعيد خفى ىو المراد .  –* ذكر لفع ولو معنيان        

:  القدرة عمى التمطف والخفاء والوصول إلى الغاية وتحدث حركة ذىنية  سـر جماليا*  
فى انتقال  الذىن من المعنى القريب إلى المعنى البعيد . * يتحقق جماليا إذا كانت 

 استجابة الوقف أو كانت غير متكمفة ولم تكن مجرد تالعب باأللفاظ 
 منــــاذج                                        

 والنير يشبو مبردا          :.        فألجل ذا يجموا الصدى .   -1  
 وروى النعمان عن ماء السما   :.   كيف يروى مالك عن أنس .  -2  
  ال غرو إن حفظت أحاديث اليوى  :.  فيى الذكية  -3  
 يا سائمى عن حرفتى فى الورى  :.   يا ضيعتى فييم وافالسى  -4  

 ن درىم إنفاقو     :.     يأخذه من أعين الناس  ما حال م      
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 أبيات شعرك كالقصور    :.    وال قصور بيا يعـوق   -5
 ومن العجائب لفظيا حر      :.    ومعنـاىا رقيـق  
 

  تدريبـــات

سأل شخص صديقو الذى كان يعمل والده فرانا  أين أبوك فأجابو فى الفرن فقال لو  -1 
 : حماه هللا . 

 أعد ذكر مصر إن قمبى مولع بمصر   :.    ومن لى أن ترى مقمتى مصرا -2 
 وكرر عمى سمعى أحـاديث نيميا    :.     فقد ردت األمواج سائمو نيرا         

 أقـول وقد شبوا إلى الحرب غارة    :.     دعونى فإنى آكل العيش بالجبن    -3 
 فمال بال شوقى أصبح باردا   يقولـون إن الشـوق نار ولوعـة    :.    -4 
 قالـوا اتخذ لك خـادما  فأجـبتيم     :.     أنى يكون لناظم الشعر الرقيق   -5 

 قالوا التمس لك طيب عيش قمت ال     :.     يرجى لرب المفع والمعنى الدقيق      
 وينبت عنـدى نخـيل الـوداد        :.     ألنـك عنـدى دفنت النـوى   -6 
الرحمن عمى العرش استوى .  -8ال يزال المنام طائرا  حتى يقص فإذا قص وقع .   -7 
 دعا شجر األرض داعييم   :.   لينصره السدر واألثـاب .  -9
 ـ   مً احملسيــات 

  حسـً التقسـيه 
 :  ٍْ تصاّى الفكرات فى الطْل ّٓهٌْ فى الشعر فكط مجل

    رفيع العمادطويل النجاد  -1 
 ميل والميل والبيداء تعرفنى   :.   والسيف والرمح والقرطاس والقمالخ -2 

     مراعــاة اليظــري    
ى  ذنر الشٔـ

ء 

 ) شربنا وأكمنا ( .  ّما ٓتعلل بُ مً غري تضاد مجل 
 والسيف والرمح والقرطاس والقمم الخيل والميل والبيداء تعرفنى    :.    -1:  مثـال 

 وال كأس وال سكن  نديموال وطن   :.  وال  أىل بم التعمل ال -2          
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ٍْ تْازٌ اجلنل فى الطْل ّالرىني املْشٔكى بشرط     االزدواج 

 أال ْٓجد اتفام فى احلرف األخري 
 . وأذاقك حالوة التقوى  وزين فى عينيك اإلنصاف –مثـل : ) حبب هللا إليك الثبات   
 ثر فقط .  : االزدواج ال يحدث إال فى النممحوظة  
 

 اإلجيــــــاز

ىو آداء المعنى الكثير بالمفع القميل وىو نوع من البالغة فقد قال النقاد ) البالغة 
اإليجاز (  ألنيا تدل عمى فصاحة المتكمم كما أنيا تثير العقل وتحرك الذىن وبذلك يزداد 

 األسموب جماال   ليمتع العقل والنفس . 
لمفع مع كثرة المعنى كما يكون بحذف بعض الكممات * يكون اإليجاز بالقصر فى ا 

 المفيومة   مع تمام المعنى ؟ 
    مَنــــاذج                                               

 قال تعالى " قل ىو هللا أحد هللا الصمد "      -1

 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاىمين .  -2
 كمكم راع ومسئول عن رعيتو -4ولكم فى القصاص حياة               -3

 عبس الخطب فابتسم  :.  وطغى اليول فاقتحم -5

 قال تعالى " كموا واشربوا وال تسرفوا -6
 كتب الجياد عمينا  -8واسأل القرية              - 7 
 إقدام عمر وفى سماحة حاتم  :.  فى حمم أحنف فى ذكاء إياس -9 
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 اإلطيـــــــــاب
بأكثر من عبارة سواء أكانت الزيادة كممة أو جممة بشرط أن تكون  * ىو أداء المعنى 

ليا فائدة ) كالرغبة فى الحديث المحبوب أو التعميل أو االحتراس أو الدعاء أو التزبيل أو 
الترادف أو ذكر الخاص بعد العام أو التفصيل بعد االجمال ، فإن لم يكن ليا فائدة كانت 

 حشوا  ال داعى لو

      منـــــاذج                                                 
قال تعالى " وما تمك بيمينك يا موسى  . قال ىى عصاى أتوكأ عمييا وأىش بيا  -1 

 عمى غنمى  ولى فييا مآرب أخرى " .
  اصبر عمى ما أصابك إن ذلك من عزم األمور .  -2  
 الضعيف وفى كل خير  .  قال ) ص ( المؤمن القوى خير وأحب من المؤمن -3 
 وسقى ديارك غير مفسدىا    :.   صوب الربيع وديمة تيمى .  -4 
 إن الكتاب نعم الجميس .  –وفقك هللا  –قال الجاحع : اعمم  -5 
 ولست بمستبق أخا  ال تممو عمى شعث أى الرجال الميذب .  -6 
 ئو . قال واصل بن عطاء وسبحانو ال معقب لحكمو ، وال راد لقضا -7 
 قال تعالى " حافظوا عمى الصموات والصالة الوسطى " .   -8 

    واجـــب                                         
ض الماء واستوت عمى الجودى وقيل يا أرض ابمعى ماءك ويا سماء اقمعى وغي -1 

 بعدا  لمقوم الظالمين  .                               وقيل
 بحبل هللا جميعا  وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا واعتصموا  -2

 عميكم إذ كنتم أعداء فألف بين قموبكم فأصبحتم بنعمتو إخوانا       
 من يفعل الخير ال يعدم جواز يو :. ال يذىب العرف بين هللا والناس    -3
 بل سولت لكم أنفسكم أمرا  فصبر جميل       -4 
 أن ال إلو إال هللا ..... " بنى اإلسالم عمى خمس " شيادة  -5
 ال معقب لحكمو وال راد لقضائو   -7غمبت الروم فى أدنى األرض                 -6
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 األسـاليب اخلربيـة واإلىشــائية 
 

 :  انخثش ٔأغشاضــّ انثالغيـح   -1 

إذا طابق  مضمونو ويحتمل الصدق ء* الخبر قول يراد بو إفادة السامع أو القارى   
الواقع ويكون  كاذبا  إذا خالفو .  * إذا عمم المخاطب بحكم الخبر سمى ) الزم الفائدة ( 

ذا شك وتم التأكيد يسمى ) طمبى ( .   وا 
 * الخبر أدبى ) يخرج ألغراض أخرى ، عادى  يقصد بو معناه فقط ( .   
ى مشاركة القائل * سر جمال الخبر األدبى يعبر عن شعور األدب ويجذب الشاعر إل  

فى شعوره كما أنو يثير انتباىو بما يحمل من المعانى والدالالت الشعورية فوق المعانى 
 المغوية . 

        مَنــــاذج                                            

 تسًن الكشوف البرتولية خبطا واسعة  -2.      األرض تدور حول نفسها -1) أ (

   ن أفاد غىن   :.    لرتى عليو خمايل الفقر  . إن البخيل وإ -
 إن جهنم كانت مرصادًا للطاغٌن مآاب  .   -1 ) ب (

 وأوالدان مثل اجلوارح أيها           :.        فقدانه كان الفاجع البٌن الفقد .   -1

  لكل مكان ال يسد اختاللو            :.        مكان أخيو من جذوع وال جلد . 

 جل ذنىب عن الغفران ىل أمل    :.        ىف هللا جيعلىن ىف خًن معتصم   إن -3 

 إن شر اجلناة ىف األرض نفس      :.        تتوىف قبـل الرحيـل الرحيال  -4 

 وترى الشوك ىف الورد وتعمى     :.        أن ترى فوقها الندى إكليــال       
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 إذا طلعت مل يبد منهن كوكب       فإنك مشس وادللوك كواكب        :.   -5 

 تكاد حٌن تناجيكم ضمائران         :.        يقضى علينا األسى لوال أتسينا  -6 

 حالت لفقدكم أايمنا فغدت           :.        سودا أو كانت بكم بيضاً ليالينـا      

 ضياف ومكارمي عدد النجوم ومنزيل     :.        مأوى الكرام وموئل األ -7 

 إن الذى مسك السماء بىن لكم     :.        بيتاً ىف احلضيض األســفل  -8 

 . عٌن األساليب اخلربية موضحاً  أغراضها  -تدريبـــات 

 وطىن لو شغلت ابخللد عنو . انزعتين إليو ىف اخللد نفسي  .  -2قد أفلح ادلؤمنون .   -1 

 احلسن حىت كاد أن يتكلما . أاتك الربيع الطلق خيتال ضاحكاً :  من  -3 

 وكأمنا صفعت قفاه مرة     :.     وأحس اثنية ذلا فتجهم .  -4 

 بدأت حرب اخلليج ىف الثاين من أغسطس وانتهت ىف آخر فرباير .  -5 

  ظهرت نتيجة االمتحان صباح اليوم .  -6 

 اإلىشـاء وأغراضـه البـالغية 
 ئا  من  بو قائمو شـي ء: ىو ما ينشى اإلىشــاء 
 ال تيمل واجبك  -:  ىهى*  عاشــر الناس بالمعروف            -: أمــر * 
 يا بنى نظم عممك .  -: ىداء *ىل زرت األىرام                     -: اسـتفهاو * 

 أال ليت الشـباب يعـود   -: متـيى* 
نما يوحى بدالالت ش  عورية تتجاوز ىذا * اإلنشاء األدبى ال يحمل مجرد معناه المغوى وا 

      المعنى المغوى تسمى األغراض البالغية لإلنشاء ، تدرك بالذوق األدبى فى سياق الكالم 
 * مرجع ىذه الدالالت ىى العاطفة المسيطرة عمى الشاعر . 

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ
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  ... أغشاضــّ انثالغيــح األمــر -1
 حصول لمفعل عمى وجو االستعالء واإللزام ويأتى بصيغ أربع .األمـر  ىو طمب ال  

 مثل : واصنع الفمك .  -  فعل األمر -1
 مثل : لينفق ذو سعة من سعتو .  – املضارع مكرتٌ بالو األمر -2
 مثل : عميكم أنفسكم .  اشه الفعل -3

 مثل : تركا  الكسل .  – املصدر اليائب عً فعل األمر -4

 
 النمــــاذج 

 لى صدرى ويسر لى أمرى                                دعاء رب اشرح  -1
 ىذا خمق هللا فأرونى ماذا خمق الذين من دونو                        تعجيز .  -2
 ردواعمّى الصبا من عصرى الخالى     :. وىل يعود سواد الممة البالى .  تحسر .  -3
 جميال  طيبا  لتكن حياتك كميا        :.        أمال   -4

 ولتمأل األحالم نفسك    :.        فى الكيولة والصبا .                  نصح  .     
 اجعل ىذا القمم أمانة لديك .                                        التماس .  -5
 أورق بخير ترجى لمنوال فما :. ترجى الثمار إذا لم يورق العود  .    ذم ، تحقير  -6
 يا سارى البرق غاد القصر فاسق بو :. من كان صرف اليوى والود يسقينا . تمنى    -7

 فذرنى ومن يكذب بيذا الحديث . سنستدرجيم من حيث ال يعممون .     التيديد .  -8
 ــــــــتدريبــــات                   ـــــــــــــــ 

 ع الشوك يجن الجراح . حذار فتحت الرماد المييب       :.    ومن يزر  -1
 عميك نفسك ىذييا فمن ممكت    :.    زمامة النفس عاش الدىر مذموما  .  -2

 فيا موت زر إن الحياة كريية    :.    ويا نفس جدى إن دىرك ىازل .  -3  
 أحسن إلى الناس تستعبد قموبيم  :.    فطالما استبعد اإلحسان إحسانا   -4  
األمر والنيى يتفقان فى :   -رضة البالغى فيما     ممحوظة  :* حدد األمر والنيى وغ 

 إذا كان األمر والنيى هلل فغرضو الدعاء 
رشاد .  1  إذا كان ممن ىو أعمى مكانو إلى األقل نصح وا 
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 إذا تساوى الطرفان فغرضو االلتماس  .  1

 وفيو استعارة مكنية . –إذا كان لغير العاقل فغرضو التمنى 1
 

 أغراضـه البالغيـة اليهى و
 

لُ صْرة ّاحدة ٍى ال ليأٍة مع الفعل املصارع ٍّْ طلب الهف عً الفعل على  

  ّجُ اإللساو  ّاالشتعالء ّٓأتى اليَى ألغراض متعددِ .  

 ــــــــــــــ      نمــــاذج     ـــــــــــــــــ  
 دعاء                     ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا                  -1 
 يا بن أم ال تأخذ بمحيتى وال برأسى                                     التماس  -2 
 ال تقربوا النيل إن لم تعمموا عمال   :. فماؤه العذب لم يخمق لكسالن   حث ونصح  -3 
 تحقير         دع المكارم ال ترحل لبغيتيا ، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى       -4 
 يا صبح قف ال تطمع                               تمنى .  –ياليل طل يا نوم زل  -5 
    تيديد      يقول لخادمة: ال  تطع أمرى وال تقمع عن عنادى (                     -6 
 تيئيس     ال تطمبن كريما  بعد رؤيتو   :.   إن الكرام بأسخاىم يدا   ختموا         -7 
    القول حتى أحمد الصمم .    فخر  وال تبال بشعر بعد شاعرة      :.     قد أفسد -8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسـتفهاو وأغراضـه البالغيـة 

  غٔةاالشتفَاو األدبى ال ٓطلب بُ جْاب ّإمنا حينل مً املشاعر ما خيرج بُ إىل أغراض أخرى بال - 
ـــ                   ـــ ــــ        نمـــــاذج       ــ ــ   ـ

 قال تعالى ىل أدلكم عمى تجارة تنجيكم من عذاب أليم .             تشويق  -1 
 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم                                إنكار  -2 
 م ضرا  أو أراد بكم نفعا         نفى قل فمن يممك من هللا شيئا  إن أراد بك -3 
 فيل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا                                       تمنى  -4 
 أليس هللا بقادر عمى أن يحيى الموتى                                تقرير  -5 
 سخرية وتيكم .ذب    أين الرواية بل أين النجوم وما   :.   صاغوه من زخرف فييا ومن ك -6 
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 أفمن بكاء حمامة فى أيكة    :.    ذرفت دموعك فوق ظير المحمل       تعجب  -7 
 فيل من يبمغ عنا األصول   :.    بأن الفروع اقتدت بالسير                  مدح  -8 
  استبعاد سيان ما أجيل وأعمم        :.    من غامض الميل ولغز النيار           -9 

 سيتمر المسرح األعظم      :.     رواية طالت وأين الستار                   
 التسوية لمياد                أبكت تكمم الحمامة أم غنت :.   عمى فرع غصنيا ا -11 

     تدريبــــات                                              

 وىونت الخطوب عمّى حتى     :.    كأنى صرت أمنحيا ودادى  -1      
 أأنكرىا ومنبتيا فؤادى          :.     وكيف تنكر األرض القتادا           
 فأى الناس أجعميا صديقى      :.      وأى األرض أسمكيا ارتيادا           
  رك " قال تعالى " ألم نشرح لك صد           

 إالم الخمف بينكم إالما          :.      وىذى الضجة الكبرى عالما  -2     
 ىل رأيتم أمة فى جيميا        :.      ظيرت فى المجد حسناء الرداء .  -3     

 

 اليــداء وأغراضــه البالغيــة 
ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 وقريبيا معشر قريش  بعيد ىو* غرضو األصمى األقبال أو دعوة المخاطب . ومنو ما  
 أى بنيو 

  * يخرج النداء عن معناه األصمى ألغراض أخرى تظير فى السياق . 
 *   أغــراض اليــداء البــالغية*   

 ) أ ( 
 يا معشر قريش أنتم  سادة العرب . -1
 أى بنية فى التأنى السالمة وفى العجمة  الندامة  . -2
 اقل المتأدب . أحسين إنى واعع ومؤدب ففيم ، فإن الع -3
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 ) ب (

 أبنت الدىر عندى كل بنت  :.    فكيف وصمت من الزحام        مرارة وضيق  -1
 يا درة نزعت من تاج والدىا  :.  فأصبحت حمية فى تاج رضوان توجع وحسرة   -2
 أم استحالت شمسو إلى الفجر  حيرة وضيق ليل قد طمت فيل مات السحر :.  يا -3
 :  فكبر وىمل وألق ضيفك جاثيا      أسى وحسرة  ف آمال أمة   أيا قبر ىذا الضي -4
 أنا يا أخى العربى سيران :.  وتحت يدى سالحى                 الود والرابطة   -5
 يا أخى ال تمل بوجيك عنى   :.  أنا فحمة وال أنت فرقد           العتاب  -6

 الغرض البالغى لمنداء التنبيو .ممحوظة    :  إذا جاء  بعد النداء أمر أو نيى ف
ذا كان النداء لغير العاقل فغرضو البالغى  التمنى وفيو أيضا  استعارة مكنية       وا 

 

 التنــــــيى .  

 تمنى قريبا  ممكنا  وذلك من شدة الحرص عميو والتعمق بو .إلظيار الم -لعل   -ىل 
 تأتى إلظيار المتمنى بعيدا  نادر الحدوث .  -لو   -

 األمر المحبوب الذى يرجى حصولو ىو الترجى ويعبر عنو بـ ) لعل ( .   -

 نمــــاذج

 ة االستحال   يا بثين يعود         أال ليت الصفاء جديد     :.    ودىرا  تولى  -1
قال تعالى:" وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون ىل إلى مردِّ من سبيل "     -2

 قريب ممكن
 ندرة المتمنى ن ذلك يشترى أو يرجع   ولو كا ولى الشباب حميدة أيامو    :.   -3
أسرب القطا ىل من يعير جناحو   :.  لعمى إلى من قد ىويت أطير             -4

 ممكن الحدوث 
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ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   تدريبـــــات    ـ
 

 قال تعالى : " يا ىامان ابن لى صرحا  لعمى أبمغ األسباب " . -1
"فمو أن لنا كرة  فنكون من  -3" يا ليتنى مت قبل ىذا وكنت نسيا  منسيا " .   -2

 "ىل إلي مرد من سبيل " .  - 4                  المؤمنين " . 

 :.   وىل لشباب ضل باألمس منشد  . أأيام ليوى ىل مواضيك عّود     -5

 أال ليت الشباب يعود يوما         :. فأخبره بما فعل المشيب .  
 

ــــ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ          ـ    تدريبات على اإلىشاء   ـ

  -* عين األساليب اإلنشائية وغرضيا البالغى  فيما يمى :  
 كِّ  ومن أين السبيل يا بالدا  حجبت منذ األزل    :.    كيف نرجو  -1  

 أى قفر دونيا أى جبل       :.     سورىا العالى ومن منا الدليل       
 أسراب أنت أم أنت أمل      :.     فى نفوٍس تتمنى المستحيل       

 وال تقبمن ماال يروقك حممو  :.     فقمد إذا حاربت ما كان أقطعا  -2  
 .    سأرضيك مرأ ى لست ترضيك مسمعاوال تقبمن القول  من كل قائلِّ :      
 فممو إحسان عمّى ونعمة      :.     وهلل صنع قد كفانّى التصنعا       

 عيد بأى حال عدت يا عيد   :.     بما مضى أم ألمر فيك تجديد  -3  
 أما األحبة فالبيداء دونيُم     :.     فميت دونك بيدا  دونيا بيد       

 تمأل الرحب   :.   فأين القبور من عيد عاد   صاح ىذى قبورنا -4  
 خفف الوطء ما أظن أديم األرض     :.     إال من ىذه األجساد       
ن قدم العيد         :.        ىوان اآلباء واألجداد         وقبيح بنا وا 
 سر إن استطعت فى اليواء رويدا      :. ال اختياال  عمى رفات العباد .      
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  * * *     التـــوكـيد    *  *

ى إليو ال يأتى الكالم خاليا  من التوكيد إذا كان المخاطب خالى الذىن أو كان ما يمق -
 تأكيد لتقبمو لو وعدم شكو فيو مثل : قولك لممتفوق نجحت فى االمتحان .  يحتاج إلى

فى يأكد الكالم بمؤكد واحد إذا كان المخاطب شاكا  مترددا  مثل: قد نجحت  -
 االمتحان . لممتوسط 

يؤكد الكالم بأكثر من مؤكد إذا كان المخاطب منكرا  والموقف ال يغنى  فيو إال  -
 التأكيد نحو قولك لمضعيف وهللا لقد نجحت فى االمتحان 

-  . 
 مً وســائل التوكيــد  

  

 ابتدائى والطمبى واالنكارى تسمى أضرب الخبر  .   -   ممحوظـة 
 .  ابتدائًٔا إذا كان األسموب خبريا  وخال من التوكيد يسمى -
 إذا  كان فيو أكثر من مؤكد يسمى -   .طلبًٔا ذا كان التأكيد بمؤكد واحد سمى إ -

 .   ىهارًٓاإ

 .  اجلنل امليفٔة ّاألفعال امليفٔة ال تؤند -
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ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
 أســـلوب القصــر

 النفي واالستثناء:ما شوقي إال شاعر.1 -طـرق القصـر المشـيورة  :  
 إنما : } المقصور عميو مؤخر وجوبا { إنما عمى كريم .  -1
لكن { فى العطف بال  يكون المقصور عميو قبميا ومع )  –بل  –العطف بـ } ال  -2

 بعدىا .  لكن ( المقصور عميو ما –بل 

 مثــال : ما المتنبى كاتب بل شاعر            البحترى شاعر ال كاتب 
 مقصور عميو          مقصور عميو                   

 تقديم ما حقو التأخير وىنا  يكون المقصور عميو ىو المتقدم نحو : -3
 ما شـاعر  إال شوقى                     ما عـمى إال كريم 

 لمقصور عميو    مقصور عميو   ا      
 طرفـا  القصـر 

 المقصور عميو  المقصور                                                          
 ينقسم القصر باعتبار  طرفيو إلى 

  
 قصر موصوف عمى صفة                قصر صفة عمى موصوف                                   

 البحترى شاعر ال كاتب                  بالمـو أسـتعين                                               
                                                           عمى الشعر ) صفة (قصر البحترى )  موصوف (  ( عمى هللا ) موصوف ( / قصر االستعانو ) صفة  

      نمـــــاذج  

   -:حدد أسموب القصر  ووسيمتو ونوعو باعتبار طرفيو  
 وعمى هللا فميتوكل المؤمنون .  -1
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 إنما األمم األخالق ما بقيت    :.    فإن ىُم ذىبت أخالقيم ذىبوا . -2  
 ما جئت بابك مادحا  بل داعيا    :.    ومن المديح تضرُع ودعاء . -3  

                           فائز إال إبراىيم  ما  -إنما الفائز إبراىيم    -1**   
 ما خالق إال هللا  -إنما الرازق هللا      -2
                  ما شاعر إال شوقى  -ال كريم إال عمى      -3  
 ما أنا خامل لكن مجد .   -ما المتنبى كاتب بل شاعر    - 1   
             إنما عمى كريم . -البحترى شاعر ال كاتب      -2  
 ما شوقى إال شاعر           -3  
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 لتجــربه الشعـــرية ا

 أىواع التجربة الشعرية 
 .يكون الشاعر صاحبها    : جتربة ذاتٔة -1 
 ن حوله ) الشعر السياسى واالجتماعى (   :  يستمدها الشاعر م جتربة عامة -2 
 :  يعبر عن معاناة وطنه وتصمح لكل أمة تعانى نفس المعاناة .  جتربة إىصاىٔة -3 

 :  يتخيمها الشاعر وليس لها أى وجود فى الواقع .   جتربة خٔالٔة -4
 

 عيـــــاصر التجــربة الشعريــة 
 

 فهر                                                                                   صْر تعبريٓة                                                      ّجداٌ                               
 ) صدق شعورى (                          موضوع التجربة                ىى التى تنقل لنا الفكر والوجدان 
 األفكار                    فى صورة حية محسوسة عن طريق:                                                 
 

 

 ة . سيمة تكون قريب  
 مالئمة لمجو النفسى            كـمى                                  جـزئى   

 كناية ( –مجاز  –تشبيو  –حركة (        ) استعارة  –لون  –) صوت                               
 أَــــٕاع انًٕســـيمٗ

                        خفيـة                                                      ظـاهرة         
 تتمثل فى :                                                                 

ترابط األفكار وتسمسميا .    -1                   داخلٔة                                                خارجٔة 
   جمال األلفاظ وقوة اإليحاء  -2 ) وزن وقافية (                  ) محسنات بديعية (  

 جمال الخيال وروعتو .    -3                                                         
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   ذرحمك انٕحذج انؼضٕيح فٗ انمظيذج ترٕحذ انًٕضٕع ٔانجٕ انُفسٗ ٔذشاتط األفكاس - 
  ربة الشعــرية منـــاذج أسئــلة على التجـ 

 

 اإلجــــــــابـة
 بمثال تطبيقى من أبيات مطران .   
 فيجيبنى برياحو اليوجاء .  شاك إلى البحر اضطراب خواطري       :.        
 ثاو عمى صخر أصم وليت لى              :.       قمبا  كيذى الصخرة الصماء .   
 ينتابيا موج كموج مكار ىى              :.       ويفتيا كالسقم فى أعضائى .    

 أثر العاطفة .  – اإلجـابة عً األشئلة الصابكة 
 حظة أن تعبير الشاعر ينقسم إلى لكى تأتى بأثر العاطفة يجب مال 
 تصوير (  –أساليب  –محسنات  –) ألفاظ  موحية  
 قد أثرت العاطفة فى أسموب الشاعر وتعبيره فأتى بـ :  ثم نقولفالعاطفة ىى األلم والحزن  
 ألفاظ موحية مثل       )               (    )                (  نأتى بألفاظ  -1 
 ية مثل    )               (    )                (  نأتى بمحسنات محسنات بديع -2 
 أساليب إنشائية مثل     )               (    )          (  نأتى بأسموب وغرضو  -3 
   إذا طلب أثر العاطفة فى التصْٓر - 

  مجاز ( –كناية  –استعارة  –نقول أثرت العاطفة فى صوره نأتى ب مثال  ) تشبيو  
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 حركة (  –لون  –الصورة الكمية ليا ) صوت -1:  ممحوظة     
 كناية ( –مجاز  –استعارة  –الصورة الجزئية ) تشبيو -2
  

 الســــؤال الثــاىى 

 اإلجـــابة 
األتياخ ذًصم ذجشتح شؼشيح حيس إَٓا يجًٕػح يٍ األحاسيس ٔانًشاػش انرٗ يش تٓا   

 تأثر بفكره )       (  وقد استغرق ىذه الفكرة بوجدانو فانفعل انشاػش ػُذيا
اظ وعبارات موحية مثل )   ( بمشاعر )      ( وأخرج لنا معان )     ( وعبر بألف 

 وأخيمة مثل )     (  وموسيقا )           (  وصور

 الســـــؤال الثــــالث 

 اإلجـــــابـة 
 نعم الفكرة العامة ) ىى ما يريد الشاعر قولو ( شرح األبيات .  
حزن  –ثم العاطفة المسيطرة عمى الشاعر من خالل فيمك لألبيات ) فرح  
 ألم (  –
بارات ع -وقد امتزجت الفكرة بالعاطفة فأعطى لنا ىذا االمتزاج فى :أ - 

 صور موحية مثل )      (   )      (  -موحية مثل  )        (  )       ب
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 الســــؤال الرابـــع 

 الســـؤال اخلـــامس 

 الســــؤال الســادس 

 اإلجـــابـة                                          
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 الســـؤال الســابع                            

س  

3

؟  ج : نأتى بأسموب خبرى وآخر إنشائى ثم نقول  : مل مسج الشاعر بني اخلرب ّاإلىشاء 
 ة حقائق ثابتة .  تم   ىذا المزج إلثارة ذىن السامع ولينقل لنا أفكاره عمى ىيئ

 


