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۲۲

مةُ الُمقّدِ

ِ رّب العالمین، والصالةُ والسالُم على رسوِل هللاِ األمیِن وبعدُ: الحمدُ   

تّم تصمیمھ  وقد  الثاني،  الدراسّي  الفصل  في  األدبّي  والنّقد  العربیّة  البالغة  ُكتیَِّب  أیدیكم  بین  فإنَّنا نضُع 
لیلّخَص أھمَّ الموضوعات البالغیّة والنّقدیِّة، ولتعزیز التعلُّم الذاتّي لدیكم، ولتعویِض ما فاتكم من التّعلِم ألّيِ سبٍب 
كان، ولیقدَّم مادة إثرائیة ُمشّوقة وجاذبة للّطلبة؛ حیُث یُقدُّم ھذا الُكتَیُِّب ُملخًصا لكتاب البالغِة والنَّقِد للفصل الثاني. 
ُف التعلُّم الذاتّي بأنَّھ اكتساُب األفراد المعلوماِت والمھاراِت والخبراِت بطریقِة الُمعالجِة الذاتیِّة، واالعتمادُ على  ویُعرَّ
المتعلِّم نفِسِھ، والذي یھدُف إلى تحسیِن وتطویِر شخصیِّة المتعلِّم وقدراتِِھ ومھاراتِِھ من خالل ممارسِة مجموعٍة من 

األنشطِة التعلیمیِّة.

وقد تمَّ في ھذا الُكتَیُِّب مراعاة أنماَط التعلِّم؛ لجعِل التعلم أكثر جاذبیّة ومتعة، سعیًا للتعلّم النشط في البالغة 
ووحدات  موضوعات  في  واألنشطة  والتطبیقات  المھارات  أھّمِ  على  الُكتَیُِّب  ھذا  ویشتمل  األدبي  والنقد  العربیة 

الفصل الثاني من البالغة العربیّة والنّقد األدبّي للصِف الحادي عشر.

ویرافُق ھذا الُكتیّب مادّة ُمصّورة تحتوي أنشطة إثرائیّة إبداعیّة ومھارات عملیّة لدعم تعلّم البالغة والنّقد.



۳۳
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٤٤

البالغةُ العربیّةُ

ماذا َسأتَعَلَُّم؟

۱-  أوّضُح مفھوَم كّلٍ ِمن: االستعارة، والمجاز المرسل، والكنایة، والتّشبیھ

۲- أمیُّز بین األسالیِب البالغیِّة في جمٍل متنّوعٍة.

۳- أستنبُط األسالیَب البالغیّةَ من الجمِل.

٤- أستخرُج العالقةَ بین األسلوِب البالغّي والمقاِم الّذي قیَل فیھ. 

نشاط رقم(۱): صورةٌ وداللةٌ.....

ابَط العجیَب بین حروِف كلمِة(الّسمكة) وفروعِ علِم البیاِن؟ استنتجِ الرَّ  

فروُع علِم البیاِنُحروُف الكلمِة
الِسّین.
الِمیم.

الَكاف.    
التَّاء.            

التّشبِیھُ: ھو إشراُك شیئیِن في صفٍة أو أكثَر بأداةٍ تربُط بینھما.

مثال توضیحّي:

الفتاةُ كالقمِر في جماِلَھا. 

الفتاةُ: مشبّھ.

الكاُف: أداةُ التّشبیھ.



٥٥

القمُر: مشبّھٌ بِھ.

في جماِلَھا: وجھُ الّشبِھ.

نشاط رقم(۲):

ربُط التّعلّم الّسابِق بالّالحِق، ( مفھوُم التّشبیھ من الفصِل األّول)  

ابحث عن أركاِن التّشبیِھ المفقودِة والّتي تجعُل المخّطَط اآلتي جمیًال:  

 

االستعارةُ: لفٌظ استُعمَل في غیِر ما ُوِضَع لھُ أصًال لعالقِة المشابھِة، مَع قرینٍة لفظیٍّة أو معنویٍّة تمنُع من 
إرادةِ المعنى الحقیقّي.

أمثلة توضیحیّة:

۱- في بیتِنَا بَْحٌر من الَحنَاِن.

استعارة تصریحیّة: ُحذف فیھا المشبّھ(األّم)، وُصّرح بالمشبّھ بھ(البحر).

تِي. اِریُخ َعن أَْمَجاِد أُمَّ ۲- حدَّثَنِي التـَّ

(استعارة مكنیّة: ُحذف فیھا المشبّھ بھ اإلنسان)، وذكر المشبّھ التّاریخ.

۳- لكّلِ جواٍد كبوةٌ.

استعارة تمثیلیّة: تكون في تركیب كامل ولیس في لفظ بعینھ.



٦٦

نشاط رقم(۳):

عّدد أنواَع االستعارة في المخّطِط اآلتي:

الَمجاُز المرسُل:ھو مجاٌز تقوُم فیھ العالقةُ بین المعنى الحقیقّي والمعنى المجازّي على غیر المشابھة، مع 
قرینة تمنع من إرادة المعنى الحقیقّي.

عالقاُت المجاِز، وأمثلة توضیحیّة:

ْؤِمنٍَة) النّساء(۹۲) ھنا ذكر هللاُ تعالى الجزء (الّرقبة) وأراد  ١- عالقةٌ جزئیّةٌ: قال تعالى: (فَتَْحِریُر َرقَبٍَة مُّ
الكّل (اإلنسان المؤمن).

٢- عالقةٌ كلّیّةٌ: شربُت ماَء زمزٍم( ھنا ذكر الكّل وأراد الجزء) أي كمیّة قلیلة منھ.

٣- الَمَحلِّیّة: قال تعالى:( َواْسأَِل اْلقَْریَةَ الَّتِي ُكنَّا فِیَھا) یوسف(۸۲) ھنا ذكر المكان( القریة) وأراد الحاّل 
فیھا(الّذي یسكن فیھا).

( القوم) وأراد المَحّل(دیارھم). ٤- الحالِّیّة: نزلُت بالقوم فأكرموني، ھنا ذكَر الحالَّ

٥- الّسببیّة: َرَعِت األغناُم المطَر، ھنا ذكر الّسبب( المطر) وأراد المسبَّب(العُْشب).

َن السََّماِء ِرْزقًا) غافر(۱۳) ھنا ذكر  ُل لَُكم ِمّ ٦- الُمَسبَّبِیّة: قال تعالى:( ُھَو الَِّذي یُِریُكْم آیَاتِِھ َویُنَِزّ
الُمسبَّب(الّرزق) وأراد( الّسبب) المطر.

٧- اعتبار ما كان: شربُت بُنا، ھنا ذكر ما كان علیھ(البُّن) وأراد ما سیكون علیھ( القھوة).

٨- اعتبار ما سیكون: قال تعالى:(إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا) یوسف(۳٦) ھنا ذكر ما سیكون 
علیھ( الخمر) وأراد ما كان( العنب).



۷۷

نشاط رقم(٤):

بیّن عالقات المجاز المرسل؟ 

الِكنَایِةُ: لفٌظ أُْطِلَق وأُریدَ بھ الزم معناه، مع جواز إیراد المعنى الُمَكنّى.

أمثلة توضیحیّة:

كنایةٌ عن صفٍة 

قالِت الخنساء في أخیھا صخر:

َطویُل النّجاِد رفیُع العماِد         كثیُر الّرماِد إذا ما شتا

أي أنّھ: یتّصف بطول القامة، وعلّو المنزلة، والكرم، ذُكرت الموصوف( صخر) وأرادت الّصفة.

كنایةٌ عن موصوٍف

تُْنتُِج مصُر الذّھَب األسوَد، ھنا ذُكرت الّصفة، وقُصد الموصوف (البترول).

كنایةٌ عن نسبٍة

یقول أحد الَمدَّاِحیَن عن َممُدوِحِھ: الجوُد بین ثیابِِھ، والسَّْعُد بین یدْیِھ.

ھنا كنایة عن نسبة الجود والّسعد إلى الممدوح.



۸۸

نشاط رقم(٥):

وّضح نوَع الفّنِ البالغّي في الجمِل اآلتیِة:

   . ۱- أْغَرقَنَا حناُن األّمِ

۲- احمرَّ وجھُ ریم.  

۳- لبسُت قُْطنًا.

نشاط رقم(٦):

استبنِط الفنَّ البالغّي في الجمِل اآلتیِة مستعینًا بالّصوِر:

 

افترَس الجنديُّ العدوَّ

أرسَل القائُد عینًا إلى المعركِة.

خالٌد بابُھُ مفتوٌح للّضیوِف

ة ً ُ أ



۹۹

أحبُّ لغةَ الّضاِد  

أنشطةٌ إثرائیّةٌ

نشاط (۱): اكتشِف الكنایةَ عن الّصفِة الّصحیحِة من خالِل الرموِز (اإلیموجي): 

شكل رقم (۲) شكل رقم (۱)        

نشاط(۲): حّوِل الجملةَ اآلتیةَ من فّنٍ بالغّيٍ إلى آخَر: 

- أنِت نجمةٌ مضیئةٌ في سماِء األناقِة (تشبیھ).  

نشاط رقم(۳): تخیّل موقفًا في ذھنَِك، وعلّق علیھ بعباراٍت تحمُل معانَي بالغیّة:

نموذج موقف: دخَل أحمدُ إلى غرفِة أخیِھ الّصغیِر، ووجدَھا غارقةً باأللعاِب والكتِب في كِل زاویٍة،     
(تسونامي) من ھنا؟ فصرَخ قائًال: ھل مرَّ  

نشاط(٤): عیِّن الكلماِت الّتي استُْخِدَمت بأسلوٍب بالغّيٍ في في الجملتین اآلتیتین:

۱- بدأَ الجفاُف یزحُف إلى حقلي.       

۲- (تویوتا) تطّوُر جیًال جدیدًا من الّسیّاراِت االقتصادیِّة.    

نشاط رقم (٥) استنتجِ االستعارة التّمثیلیّة مستعینًا بالّصورتین:



۱۰۱۰

بطاقةُ الخروجِ

وّضحِ األسلوَب البالغّي في اآلیاِت القرآنیِّة اآلتیِة:  

أ- قال تعالى:{ ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْیَك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر} [إبراھیم:۱].   

أُْس َشْیبًا } [مریم:٤].  ب- قال تعالى:{ َواْشتَعََل الرَّ  

ج- قال تعالى:{ إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا } [یوسف:۳٦].   

َواِعِق َحذََر اْلَمْوِت} [البقرة:۱۹].  َن الصَّ د- قال تعالى:{یَْجعَلُوَن أََصابِعَُھْم فِي آذَانِِھم ِمّ  

التّقییُم الذّاتّي:

خطواتي إلى النّجاح  

  اسمي:_____________       صفّي:_____________

الّرقم
النّتاجاُت المراُد تحقیقُھا في نھایِة 

الحّصِة
مدى تمّكني من الھدِف

ممتاز، متوّسط، ضعیفأمیُّز الفنوَن البالغیّةَ المتنّوعةَ.۱

ممتاز، متوّسط، ضعیفأستخرُج الفنوَن البالغیّةَ من الجمِل.۲

ممتاز، متوّسط، ضعیفأوّظُف الفنوَن البالغیّةَ في جمٍل مفیدٍة.۳



۱۱۱۱

النّقــــــــــــــــــُد األدبـــــــــــــــــــــيُّ

ماذا سأتعلُّم؟
۱- أوّضُح المعاییَر النّقدیّةَ في عصِر صدِر اإلسالِم، والعصِر األموّي.  

۲- أمیُّز خصائَص النقِد في كّلِ عصٍر.  

صــــــــــــــورةٌ ومعنــــــــــــــــــــــــــــــى

التّمھید:

یُقصُد بالنّقِد في اللّغة: تَمییز النّقود والّدراھم ومعرفة جیّدھا وزائفھا، ومن ھنا أطلَق األدباُء مفھوَم    
النّقِد األدبّي على دراسِة وتحلیِل النّصوص، لمعرفة محاسنِھا ومساوئِھا والتّمییز بینھا والحكِم علیھا.  

نشاط رقم(۱):

استنتج مفھوَم النّقِد األدبّي من خالِل الّصوِر اآلتیة:  



۱۲۱۲

معايير النّقدِ األدبيّ في عصرِ صدرِ اإلسالمِ

كان مشابًھا للنّقِد في العصِر الجاھلّي

من حیث: االنطباعیّة، والجزئیّة، وقلّة التّعلیل، واإلیجاز.  

نشاط رقم(۲):

اذكر أوُجھ التّشابُھ في معاییر النّقد بین العصرین الجاھلّي واإلسالمّي في المخّطط اآلتي:  



۱۳۱۳

وجاَء ھذا األمُر جلیا من خالِل إعجاِب الّرسوِل - صلّى هللاُ علیِھ وسلم – بشعر:  

ِلَما فیِھ من التزاٍم بالقیِم اإلسالمیِّة العلیا، ومبادِئ الُخلُق والفضیلة، والبعِد عّما لم یُِقّرهُ اإلسالُم من قیِم    
الجاھلیّة، وكذلك أُعجَب أبو بكٍر الّصّدیق- رضَي هللاُ عنھُ-  بشعِر النّابغة الذّبیانّي، وعمر- رضي هللاُ    

عنھ - بشعِر زھیر بن أبي ُسلمى، وعثمان-رضي هللا عنھ- بشعر زھیر، وعلّي- رضي هللا عنھ- بشعر    
امرئ القیس.  

نشاط رقم(۳):

أكمِل الفراَغ في الجمِل اآلتیِة:

أُْعِجَب الخلفاُء الّراشدون بشعِر عدٍد من الّشعراِء:

۱- أُعِجَب أبو بكٍر بـ____________________________ 

۲- أُعِجَب عمُر الفاروُق بـ__________________________

۳- أُعِجَب عثماُن بـ______________________________

٤-أُعِجَب عليُّ بن أبي طالٍب بـ_______________________

بیئاُت النّقِد األدبّي في العصِر األموّي:

١- بیئةُ الحجاِز وأبرُز مظاھِرھا النّقدیّة:

قیّات. أ- تعلیُل الموازناِت النّقدیّة: ومثالھا موازنة عبدهللا ابن أبي عتیق بین ُكثیّر عّزة  وابن قیس الرُّ

ب- السَّرقَاُت األدبیّة: بدأ الحدیث عنھا منذ العصر الجاھلّي، ولكّن الخوَض فیھا انتشَر في بیئة الحجاز.

ج- عرض المقاییس النّقدیّة: وھو أن یعرَض النّقادُ مقاییسھم النّقدیّة كابن أبي عتیق، فالعاطفةُ الّصادقةُ 
في نظره ھي ما تنبعث من أسباب صحیحة غیر مفتعلة.



۱٤۱٤

د- تعمیُم الحكم النّقدّي: وھو إصداُر النّقاد أحكاًما عاّمةً بحّق بعض الّشعراء؛ إلجادتھم بعض أغراض الّشعر.

ه- النّقد النِّْسوّي: ومن أشھِر اللواتي تََصدّْرَن للنّقِد سكینةُ بنُت الحسین، فقد كانت أدبیةً ناقدة، وكذلك 
عائشةٌ بنُت طلحة.

٢- بیئةُ العراِق وأبرُز مظاھِرھا النّقدیّة:

كان األدُب في العراِق مشابًھا لألدب الجاھلّي؛ والسبُب في ھذا یعودُ إلى عامِل العصبیِّة القَبَلیِّة الّتي 
عادت إلى الظھور، ومن أبرِز مظاھرھا:

أ- شعراُء النّقائض: ومن أشھِرِھم الفرزدق، وجریر، واألخطل، وكانوا یجتمعون في سوِق الِمْربَد.

ب- الّسرقاُت الّشعریّة.

ج- فسادُ المعاني.

د- شیوُع النّقِد اللّغوّي: وقد انتشَر بین النّحاةِ في العراق.

٣- بیئةُ الشاِم وأبرُز مظاھرھا النّقدیّة: 

ازدھرت حركةُ النّقِد في بالِط الخلفاِء األمویین؛ ألن دمشَق كانت عاصمةً لھم، وِمن أبرِز المظاھر النّقدیّة:

أ- نقدُ األفكاِر.

ب- نقدُ الّصورةِ.

ج- نقدُ القوافي.

د- نقدُ الَخطابِة.

ه- إثارةُ الّروحِ النّقدیِّة.

نشاط رقم(٤):

أكمِل المخّططاِت اآلتیة:

ما مظاھر النّقد في الحجاز؟ ز؟أ- 



۱٥۱٥

ب- ما مظاھر النّقد في العراق؟ 

ج- ما مظاھر النّقد في الّشام؟

نشاط إثرائّي: 

أ- استنتجِ المظھر النّقدّي من الّصورتین اآلتیتن: 

شكل رقم (۱)

ق؟ 



۱٦۱٦

ب- استنتجِ المصطلح الّذي أُطلق على الّشعراء الثّالثة:

الفرزدق     جریر األخطل       

شكل رقم (۲)

بطاقة خروج:

۱- أجب بـ (نعم) أو(ال):

أ- تصدَّرت الخنساُء النّقدَ النّسوّي في بیئِة الحجاز.

ب- تضّمَن النّقدُ في العصِر األموّي بیئة مصر.

ج- یُعَدُّ الفرزدُق من شعراِء النّقائِض.

۲-علّل ما یلي:

* تشابَھَ األدُب النّقديُّ في العراِق مَع األدِب في العصِر الجاھلّي.



۱۷۱۷

المالحق

ملحق البالغة العربیّة

نشاط رقم (۱) صفحة (٤)
فروع علم البیانحروف الكلمة

االستعارةالّسین
المجاز المیم

الكنایةالكاف        
التّشبیھالتّاء            

نشاط رقم (۲) صفحة (٥)

نشاط رقم (۳) صفحة (٦)



۱۸۱۸

نشاط رقم (٤) صفحة (۷)

أ- الجزئیّة والكلّیّة.                               ب- الَمحلّیّة والَحالّیّة.  

ج- السَّبَبیّة والُمَسبَّبِیّة.                           د- اعتبار ما كاَن واعتبار ما سیكون.  

نشاط رقم (٥) صفحة (۸)

۱- استعارة مكنیّة.  

۲- كنایة عن صفة الخجل.  

۳- مجاز ُمرسل عالقتُھ اعتبار ما كان.  

نشاط رقم (٦) صفحة (۸)
                . استعارة مكنیّة. افترَس الجنديُّ العدوَّ
مجاز مرسل عالقتھ جزئیّة.أرسَل القائُد عینًا إلى المعركِة.

كنایة عن صفة الكرم.خالٌد بابُھُ مفتوٌح للّضیوِف.
كنایة عن موصوف.أحبُّ لغةَ الّضاِد.

أنشطة إثرائیّة

نشاط رقم (۱) صفحة (۹)

۱- كنایة عن صفة الغضب.  

۲- كنایة عن صفة الُحزن.  

نشاط رقم (۲) صفحة (۹)

مّرت نجمةٌ مضیئةٌ في صالِة العرِض.     (استعارة تصریحیّة).  

نشاط رقم (۳) صفحة (۹)

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------  

نشاط رقم (٤) صفحة (۹)

- الجفاُف یزحُف(استعارة مكنیّة) ھنا ذكر المشبّھ(الجفاف) وحذف المشبّھ بھ( الّطفل).  

- تطّور جیًال(استعارة مكنیّة) ذكر المشبّھ ( الّسیّارات) وحذف المشبّھ بھ(اإلنسان)  



۱۹۱۹

نشاط رقم (٥) صفحة (۹)

النّاُر تُخلُِّف رمادًا  

بطاقة الخروج(۱۰)

أ- استعارة تصریحیّة.                                 ب-استعارة مكنیّة.  

ج- مجاز مرسل عالقتھ اعتبار ما سیكون.        د- مجاز مرسل عالقتھ كلّیّة.  

التّقییم الذّاتي(۱۰)

ملحق النّقد األدبّي

نشاط رقم (۱) صفحة (۱۱)

: تحلیُل النّصوِص لمعرفِة محاسنِھا ومساوئھا، ثّم موازنتھا، ثّم الحكم علیھا. النّقدُ األدبيُّ  

نشاط رقم (۲) صفحة (۱۲)

نشاط رقم (۳) صفحة (۱۳)

۱- النّابغة الذّبیانّي.  

۲- زھیر بن أبي ُسلمى.  

۳- زھیر بن أبي ُسلمى.  

٤- امرئ القیس.  



۲۰۲۰

نشاط رقم (٤) صفحة (۱٤)

أ-  

 

ب- 

ج-  

أ-

ب 

ج



۲۱۲۱

إجابة النّشاط اإلثرائّي صفحة (۱٥)

۱- السَّرقاُت األدبیّة.

۲-شعراُء النّقائض.

بطاقة الخروج(۱٦)

-۱

أ- ال

ب- ال

ج-  نعم

۲- بسبِب وجوِد عامل العصبیّة القَبَلیّة الّتي عادت إلى الّظھور من جدید.

تم بحمد هللا



۲۲۲۲



۲۳۲۳



۲٤۲٤
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