البالغة العربية
الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي األول
التقويم ص8

س : 1البديع لعبد هللا بن المعتز  ،وإعجاز القرآن ألبي بكر الباقالني ،وكتابا :دالئل اععجلاز ،ورالرال البال ل
للسكاكي.
لعبد القاهر الجرجاني ،ومفتاح العلوم َّ
س :2االتجاه في دلااتها إلى:
 إدلاك الجمال األدبي والقدلة على التعبير الرائع. -إعادة تنظيم البال

على راس تتص بالذوق والفن والجمال والتأثير.

 -االاتعان بما ينااب مباحث البال

العربي من الدلااات النفسي .

 إدخال دلاا األالو وعنارره ورنواع في البثث البال ي.س:3
 عرف الجاهليون الكالم البليغ بفطرتهم. تمثلللم معللرفتهم الكللالم البليللغ مللن خللالل المثاكمللات النقدي ل التللي كانللم تجللر فللي المثاف ل واألا لواقاألدبي وال ايما اوق عكاظ.
 ربدى المثكمون تعليقاتهم ومالحظاتهم الموجزة من ير ااتخدام مصطلثات وتعريفات علمي . قل األحكام قيااا بما قي من شعر ونثر ،وركثرها خال من التعلي رو التفسير. توزعم العل بين معان رعجب بها راحب الثكم رو قيم خلقي كان الفض للشاعر بسببها.سُ :4وضلعم مصللنفات بال يل كثيلرة فللي العصللر العبااللي ر لبهلا ُوضللع فللي إ للال فهلم القللرآن الكلريم ومعرفل
مضامين وبيان مظاهر اععجاز في ؛ خدم ل .
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س : 5ااتقرالهم في المدن واألمصال ،ولقي حياتهم العقلي  ،وجود األالواق الشلعري  -والاليما الوق المربلد –
التي شجعم على االهتمام بالمالحظات البياني .

التقويم :ص10
س - :1خلللوا اللفظ ل مللن ال ارب ل ؛ فللال تكللون وحشللي

امض ل المعنللى تثتللاح إلللى البثللث فللي كتللب الل ل

لمعرف معناها.
مثال تنافر الثروف قول امرئ القيس:
تض العقاا في مثنى ومرا

دائره مستشزلات إلى العال

– اتساقها مع القياس الل و في العربي .
مثال عدم االتساق مع القياس الل و قول ربي النجم بن قدام :
الثمد هلل العلي األجل

الواحد الفرد القديم األول

 خلوا الكالم من التعقيد.مثال التعقيد في الكالم قول الفرزدق:
وما مثل في الناس إال مملكا

ربو رم حي ربوه يقالب

س : 2الفصلاح فلي الل ل هلي البيلان .والكلالم الفصليا ارلطالحا هلو ملا كلان واضلا المعنلى اله اللفل جيلد
السللب  ،تجللر ك ل كلم ل في ل علللى القيللاس الصللرفي .رمللا البال ل فللي الل ل هللي بمعنللى الورللول واالنتهللا .
َّ
وارللطالحا تعنللي تأدي ل المعنللى واضللثا بعبللالة رللثيث فصلليث لهللا فللي الللنفس رثللر ،مللع ضللرولة منااللب ك ل
كالم للمقام الذ يقال في وللمخا ب .
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س :3المقص للود رن الفص للاح مقص للولة عل للى ور للي األلف للاظ؛ ر الش للك الظ للاهر للكلم للات والتراكي للب،
والبال

تكون ورفا للنص ِّ ِّ ِّ
معا ،وهكلذا فل ن كل كلالم بليلغ فصليا ولليس كل كلالم
ُ
بكليَّت ر الشك والمعنى ً

فصيا بلي ا.

التقويم ص14
-1إجابة السؤال األول:
يشاب  ،يثاكي ،يماث
-2إجابة السؤال الثاني:
الفرع

المشبه

المشبه به

وجه الشبه

أداة التشبيه

أ

وجوه

النهال

الضيا

مث

ب

رخالق الممدوح

نسيم الصباح

اللطي والرق

كأن

ج

رديق

الظ

المالزم

الكاف

د

وج الكريم

الندى

الصفا

يشب

التقويم ص 17
-1إجابة السؤال األول:
الفرع

قسم التشبيه

السبب

أ

مرا مفص

ذكرت األداة (الكاف) ووج الشب (األلف )

ب

مؤكد مجم

حذفم األداة وحذف وج الشب

ج

مؤكد مفص

حذفم

(تام)

(بليغ)
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د

مرا مفص
(تام)

ذكرت األداة (الكاف) ووج الشب (اعقدام)

-2إجابة السؤال الثاني:
بليغ
مرا مجم
مؤكد مفص

المعلم نبع
ُ
كالنبع
المعلم
ِّ
ُ

المعلم نبع في العطا ِّ
ُ

التقويم ص 18 - 17
-1إجابة السؤال األول:
الفرع

نوع التشبي

التوضيا

ر

مفرد

رفا التشبي مفردان :المشب مفرد (الجوال )

تمثيلي

رفاالتشبي رولتان :المشب (رولة ال بال

ح

مفرد

رفاالتشبي  :المشبهمفرد (خطب ) والمشبهبهمفرد

د

مفرد

رفاالتشبي  :المشبهمفرد (العلم) والمشبهبهمفرد

ه

تمثيلي

رفا التشبي رولتان :المشب (رولة النهر بين

والمشب ب مفرد (األعالم)

واألاياف) والمشب ب (رولة اللي والكواكب)
(الزهر واللؤلؤ)
(النقش)
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الرياض) والمشب ب (رولة السيي المتعلق بثمال
خض ار )

و

مفرد

رفاالتشبي  :المشب مفرد (فتاة) والمشب ب مفرد

ز

تمثيلي

رفا التشبي رولتان :المشب (رولة المشيب يبدر

(الصباح) ووج الشب مفرد (الجمال)

بشعرة واحدة ثم ينتشر في باقي الشعر) والمشب ب
(رولة الثريق يبدر بش ارلة ر يرة ثم ينتشر)

-2إجابة السؤال الثاني:
 الفرع (ر):التشبي األول تشبي مفرد :شب النهر المتعطي بالسوال
التشبي الثاني تشبي تمثيلي :شب رولة النهر يثيط ب الزهر بصولة مجرة
السما المشكل من النجوم.
 الفرع ( ) :1عنصر الصورة في (المشبه)

عنصر الصورة المقابل له في (المشبه

النهر

مقل زلقا

به)

ال صون

الهد

 الفرع ( ) :2شب رولة النهر تثف ال صون بصولة المقل الزلقا تثي بها الهد .
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