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 جامعة ديالى 
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سرتاحٍدٍت مقرتحت قائمت على احلِداج يف   إ فاعلٍت

 حعذٌل الخصىراث البذٌلت واكخساب ادلفاهٍم
 البالغٍت لطلبت كلٍاث الرتبٍت األساسٍت           
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ّ
 طروحت قذ

 سعاد مىسى ٌعـقىب السلطانً
 جامعة ديالى  –إلى مجلس كلية التربية األساسية 

 التربيةفي فلسفة من متطلبات نيل درجة الدكتوراه وىي جزء 
 ) طرائق تدريس اللغة العربية (

 
 بإشراف

 الذكخىرةسخارة األأ 
 مساء كاظم فنذي ادلسعىديأ
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 صدق اهلل العلي العظيم 
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 إقرار ادلشرف
 

مقترحة قائمة على  ةفاعلية إستراتيجي أشهد أن إعداد هذِه األطروحة الموسومة بــ 
البالغيــة لطلبــة كليــات التربيــة  تعــديل الترــورات الةديلــة وااتســاي المفــاىيمالِحجــاج فــي 

( جرت تحت إشرافي فـي  سعاد موسى يعقوي السلطاني  ةها الطالبتم( التي قدّ األساسية 
جامعة ديالى / كلية التربية االساسية ، وهي جزء من متطلبـات يلـش شـهادة الـدكتوراه فلسـ ة 

 ( .طرائق تدريس اللغة العربيةفي التربية   
 
 
 
 

 ةالدكتور  ةاألستاذ
 أسماء كاظم فيدي المسعودي 

 1029/     التاريخ :  / 
 

 
 بياًء على التوصيات المتوافرة أرشح هذِه األطروحة للمياقشة . 

 
 

 التوقيع : 
 أ.د. أمثش دمحم عباس

معاون العملـد للشـؤون العلميـة والدراسـات 
 العليا

 م 1029/        /
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 إقرار اخلبري االحصائً
 
مقترحة قائمة  فاعلية إستراتيجية  بأشهد أيي قد قرأت هذه األطروحة الموسومة       

على الِحجاج في  تعديل الترورات الةديلة وااتساي المفاىيم البالغية لطلبة كليات 
( الى جامعة ديالى سعاد موسى يعقوي السلطاني ة ها الطالبتم( التي قدّ التربية األساسية

/ كلية التربية األساسية ، وهي جزء من متطلبات يلش شهادة الدكتوراه فلس ة في التربية 
 ( وقد وجدتها صالحة من الياحية االحصائية. طرائق تدريس اللغة العربية 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 : التوقيع            
 د. إبراهيم جواد كاظم  الخبلر : االسم                                    
  أستاذ  اللقب العلمي :                     

 1029/   /    التاريخ :                           
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 إقرار اخلبري اللغىي

ة مقترحة قائمة فاعلية إستراتيجي بهذه األطروحة الموسومة  أيي قد قرأتأشهد  
لطلبة كليات على الِحجاج في تعديل الترورات الةديلة وااتساي المفاىيم البالغية 

ة ديالى/ الى جامع( سعاد موسى يعقوي السلطاني ةها الطالبتمالتي قدّ ( التربية األساسية
شهادة الدكتوراه فلس ة في التربية يلش ، وهي جزء من متطلبات كلية التربية األساسية

 .( وقد وجدتها صالحة من الياحية اللغويةطرائق تدريس اللغة العربية 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :التوقيع      
 د. بشرى عبد المهدي إبراهيم  سم الخبلر :ا                                   

 أستاذ مساعد اللقب العلمي :                       
 1029/    التاريخ : /                 
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 العلمً بريإقرار اخل

مقترحة قائمة على  استراتيجيةفاعلية  ـبأشهد أيي قد قرأت هذه األطروحة الموسومة       
لطلبة كليات التربية تعديل الترورات الةديلة وااتساي المفاىيم البالغية جاج في الحِ 

(الى جامعة ديالى/كلية التربية سعاد موسى يعقوي السلطاني  ة ها الطالبتم( التي قدّ األساسية
طرائق تدريس اللغة شهادة الدكتوراه فلس ة في التربية  يلش ، وهي جزء من متطلبات األساسية
 وقد وجدتها صالحة من الياحية العلمية. ،(العربية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : التوقيع                
  د. سلف سعد محمود عزيز  إسم الخبلر :                
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي :                
 1029/    التاريخ :   /                
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 جلنت ادلناقشت إقرار
 ةــــــالموسوم األطروحةاطلعيا على إييا أعضاء لجية المياقشة  يحنيشهد           

الةديلة وااتساي  تعديل الترورات فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على الِحجاج فيبـ) 
شعاد موشى )ةها الطالبتمالتي قدّ  (المفاىيم البالغية لطلبة كليات التربية األساسية

في  ةوقد ياقشيا الطالب، ة ديالى/ كلية التربية األساسيةلى جامعإ (يعقوب الصلطاىي
الدكتوراه فلس ة في شهادة ليلش بالقبول رة ـيها جدلوجديا باه عالقة بها، و ـوفيما لمحتوياتها 

 .(           بتقدلر و  (طرائق تدريس اللغة العربية  التربية
 

 : التوقيع                                                                       :التوقيع 

 مثيى علواٌ حمنذ  د.  االشه:                               د . حصً علي فرحاٌ االشه :

 أشتار  اللقب العلني :                                            اشتار  اللقب العلني: 

 2012/   /    :التاريخ                                                  2012/   التاريخ :     / 

 )عضًوا(                        ) رئيًصا(                                                         

 

 : التوقيع                                                                      :التوقيع 

 حمنذ عبذ الوٍاب عبذ اجلبار  د. االشه:              د. عادل عبذ الرمحً ىصيف  االشه :

  أشتار اللقب العلني :                                        أشتار اللقب العلني:    

 2012:    /   /  التاريخ                                               2012/    التاريخ :     / 

 )عضًوا(                                       ) عضًوا(                                       

 

 : التوقيع                                                               :التوقيع        

 د. أمساء كاظه فيذي  االشه:             د . زييب عبذ احلصني محذاٌ االشه :

 أشتار اللقب العلني :                                             اشتار  اللقب العلني: 

 2012/   /     :التاريخ                                                  2012/التاريخ :     /    

  )عضًوا ومشرًفا(                                             ) عضًوا(                                  

 

 دللع نلية الرتبية األطاطية / دامعة دياىل صّذقَا
 

 :  التوقيع                      

 حيذر شاكر مسٍر أ.و.د.

 عنيذ كلية الرتبية األشاشية

 2012/   التاريخ :      /
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 االهداء
 ... إىل

ٌِ ال ِومَ  -  ٌِربِّ الِةِصَر بليَغتَ يف ٌُنفَض َبأَِدأَ والذي، ٌلَصّزُم يبٌّنَ وال ٌبّزقَُم ٌملَمَ اهلِل دِهِع ُيّضاوي

ٌَِوِعَد أليَل بالهصَح ًاـَلَغوَش متٌأُل بالدعاِء ًاَعتَبوَأ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص() . األطًار وآلٌ،ت

 صاحب الّشماى، وُمظًز اإلمياى، وملٍقو القزآى . وة،ٍفزة والَصّتية الِعٍقَبُصالَلة الُهبوة، و -

 )عّجل اهلل فزجٌ(                                                                                

ضزاج ب يعمزظالم هريا لتعانقا مساء األمل ، ولُيالصرب ، ًما يف درب يمو تضامت روح -

       والديَّ  ... وحلم اللقاءالشوق 

                                                   )رمحًما اهلل (                                                                                    

 ًم اهلل(رمح).   إخوتي الشًداء  حدقة العني وصويداء القلب...مو صلهت أرواحًم  -

 ثمزة جًديب فخز تواضعًالتخقيق حلمي ليصاعدني وَشدَّ على يدي َمِو  -

 (العشيش )سوجي                                                                                    

 ابتضاميت يف احلياة ...  صزُّ، وتزمجاى احلهاى،نبع احملبة  -

 )إخوتي وأخواتي(                                                                                

 ... يف قليب حنويم تعجش كلمات احلب عو وصف ما ِومَ -

 (، قبطبهاتي،أوالدي )                                                                           

                  ... احرتامي مع جّلدعمًم ومضاندتًم أمدوني بوالعوى  يد ني الذيو أرخواالطيب كّل -

 )أصاتذتي ، سمالئي ، أصدقائي(

 أيدي جًدي البضيط يذا

  ُسعاد                                                                                            
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اٌن  ت  كٌر وامت   ش 
علــى اللهــم  وصــشِّ  ختــرعهم علــى مشــلئته اختراعــًا،وا، ابتــداعاً الــذي ابتــدع بقدرتــه الخلــ  الحمــد       

   .صّدقُه وواالُه ومن  ، وعلى آله وصحبهِ ، المبعوث بالهدى من هللا خل  هللا دمحم أشرف
ـــه علـــي  كريي بعـــد أن أتممـــت بعـــون هللا وفّضـــُســـي    أن أتقـــدم  أطروحتـــي،تابـــة فصـــول له ومّي

جهـة باإلشراف على هذه االطروحة، فكايت يعـم المرشـدة والمو من ت ّضلت ، إلى يمتيايي واشكر عظيم ب
رشـــاد والســـايدة لـــي، فبســـهمت بشـــكش ال يجازهـــا، بمـــا قّدمتـــه مـــن يصـــح وا  لوصـــف فـــي اريـــاء دراســـتي وا 

  (أسماء كاظم فندي المسعوديأ.د   ستاذتي ال اضلة ، أسدلدلن طللة مدة الدراسة
يقاشـية إلـى أعضـاء الحلقـة ال سجش شكري واعتـزازي أُ أ ن ، والوفاء االمتيانويطلب لي ب يٍض من     

( أسـماء كـاظم فنـديأ.د  (، مثنـى علـوان د،  أ.د (عادل عةد الرحمن العـزي أ.د  السميار( وهـم: 
ــر أحمــد(، أ.د  ريــاح حســين علــي، أ.د.  ــد الحســن عةــد األمي ــد أ.د  ( ،عة ــد الوىــاي عة د عة
 . طروحةجهٍد في بلورة عيوان األ ( لما قدموه منعالء حسين علي أ.د  ، (الجبار
وزمالئــي  أســاتذتيي واحترامــي وامتيــايي إلــى أقــدم شــكر ، واالعتــراف بالجملــش الوفــاءمــن  بســلشٍ و      

مـــن وٍد ودعـــٍم  مـــن الســـلد العملـــد واألســـاتذة األفاضـــش لمـــا أبـــدوه ابتـــداءً  فـــي كليـــة التربيـــة األساســـية،
أ.م    (،مازن عةد الرسـول سـلمانأ.د  (،  مزىرأ.م.د حيدر شاار  وأخص ميهم ومسايدٍة وتوجيٍه،
 . ذلكتطلب األمر كلما عون والوالتوجيه في تقديم اليصح  والذلن لم لتبخر ا ،(مؤيد سعيد خلف

  وأخــص ، للعلــوم االيســايية فــي كليــة التربيــةكافــة إلــى األســاتذة األفاضــش  ســتمر  م والشــكرُ  
     المساعدة والعون.(، لتقديم  أ.د فاضل عةود خميس التميمي 

باشــر أو رلــر مباشــر فــي ايجــاز وأســتميح العــذر كــّش مــن كــان لــه لــد العــون أو لــه إســهام م 
  ولم لرد اسمه هيا .  االطروحة
وأخلرًا أرفع لدي  راجية من هللا تعالى أن لجعش هـذا الجهـد خالصـًا لوجهـه ال،ـريم، وأن أيت ـع       

 السميع العليم . به لوم ال لي ع مال والبيون إيه هو 

   ُسعاد           نيي (ي اال باهلل عليو توكلت واليو أُ ) وما توفيق                      
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 ألطروحت ملخص ا
 إلى :  ةالحالي تهدف الدراسة    
بياء استراتلجية مقترحة قائمة على الِحجاج في تعدلش التصورات البدللة وا،تساب الم اهيم   .2

 كليات التربية األساسية .البالرية لطلبة 

 كليات التربية االساسية .لطلبة التصورات البدللة في الم اهيم البالرية  ال،شف عن  .1
قائمة على الحجاج في تعدلش التصورات البدللة للم اهيم المقترحة الستراتلجية االتعرف فاعلية  .3

 كليات التربية االساسية . في  قسم اللغة العربية لطلبةالبالرية 
لطلبة  جاج في ا،تساب الم اهيم البالريةفاعلية االستراتلجية المقترحة القائمة على الحِ تعرف  .4

 في كليات التربية االساسية . اللغة العربية  أقسام
 وضعت الباحثة ال رضلتلن الص ريتلن اآلتلتلن :  الثالث والرابع الدراسة يفلتحقل  هد

متوسـ  درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة الـذلن لدرسـون .   ليس هياك فرق ذو داللة إحصائية بلن 2
ســتراتلجية المقترحــة ومتوســ  درجــات طلبــة المجموعــة الضــابطة الــذلن الم ــاهيم البالريــة علــى وفــ  اال

 .(تبعا لمتغلر الجيسو  ختبار تعدلش التصورات البدللةالدرسون الم اهيم البالرية بالطريقة التقللدية في 
داللة إحصائية بلن متوس  درجات طلبة المجموعة التجريبية الذلن لدرسون  .   ليس هياك فرق ذو1

ستراتلجية المقترحة ومتوس  درجات طلبة المجموعة الضابطة الذلن الم اهيم البالرية على وف  اال
 ( .تبعا لمتغلر الجيسو ،تساب ختبار االالدرسون الم اهيم البالرية بالطريقة التقللدية في 

مـن أجـش اسـت،مال إجـراءات المـيه  الوصـ ي استعملت الباحثة الهدف األول من البحث ولتحقل        
تشخيصـــيًا لل،شـــف عـــن  أعـــدت الباحثـــة اختبـــاراً ولتحقلـــ  الهـــدف الثـــايي ، ةالمقترحـــ بيـــاء االســـتراتلجية

، االختيـار مـن متعـدد ثيـائي الشـ  موضوعي من يـوعوهو اختبار  التصورات البدللة للم اهيم البالرية ،
االستراتلجية المقترحـة فاعلية ، واستعملت الباحثة هذا االختبار أيضا لتعرف ( فقرة30 والذي لت،ون من

  في تعدلش التصورات البدللة.
لدراســــــة مجتمــــــع اإذ تمثــــــش ، لتحقيقــــــه لميه  التجريبــــــياالســــــتعاية بــــــا تمــــــتف وأمــــــا الهــــــدف الثالــــــث    

كليـــــــات التربيـــــــة االساســــــــية فـــــــي العــــــــراق م اللغــــــــة العربيـــــــة فــــــــي اقســـــــأفـــــــي  بطلبـــــــة المرحلـــــــة الثاييــــــــة
ـــــــ تاعتمـــــــد،و  ـــــــي ذ ةالباحث ـــــــ االتصـــــــميم التجريب ـــــــة والضـــــــابطةالضـــــــب  الجزئ ، ي للمجمـــــــوعتلن التجريبي

فــــي قســــم اللغــــة العربيــــة فــــي كليــــة التربيــــة األساســــية /جامعــــة  شــــكش قصــــديبالدراســــة عليــــة واختــــارت 
وطالبــــــًة فــــــي المجموعــــــة  طالبــــــاً  (44، وبواقــــــع  ( طالبــــــًا وطالبــــــةً 92 إذ ت،ويــــــت العليــــــة مــــــن ، ديــــــالى

طلبـــــة مجمـــــوعتي  بـــــلن ت الباحثـــــة( طالبـــــًا وطالبـــــًة فـــــي المجموعـــــة الضـــــابطة، كافـــــب44، و التجريبيـــــة
ــــــرات   الدراســــــة ــــــي متغل -1024درجــــــات مــــــادة البالرــــــة لل صــــــش الدراســــــي األول للعــــــام الدراســــــي  ف
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 واختبـــــــار القـــــــدرة اللغويـــــــة، يللســـــــون المقـــــــين –ختبـــــــار القـــــــدرات العقليـــــــة لهميـــــــون درجـــــــات ا ،(1022
ســـــيًا كـــــاماًل إذ ُطبقـــــت اســـــتمرت التجربـــــة فصـــــاًل درا ،(مقيـــــاس الدافعيـــــة األ،اديميـــــة الذاتيـــــة للهاشـــــمي،

 تأعــــــــد  و ، (1022-1024 فــــــــي ال صـــــــش الدراســــــــي الثــــــــايي للعـــــــام الدراســــــــي ةالمقترحــــــــاالســـــــتراتلجية 
ــــــ ــــــاراً  ةالباحث ــــــة22مــــــن  ت،ــــــون  لال،تســــــاب   اختب ــــــرة اختباري ــــــوع ، ( فق ــــــار مــــــن متعــــــددمــــــن ي ، االختي

تبــــــــار ميهــــــــا  االخ مياســــــــبة الســــــــتخراج يتــــــــائ  الدراســــــــةلالوســــــــائش االحصــــــــائية ا ةالباحثــــــــ تاســــــــتعملو 
بـــــــــراون، معامـــــــــش  –معادلـــــــــة ســـــــــبلرمان التـــــــــائي لعليتـــــــــلن مســـــــــتقلتلن ، معامـــــــــش ارتبـــــــــا  بلرســـــــــون ، 

ـــــة ،  ـــــةالصـــــعوبة ، معادلـــــة القـــــوة التمللزي الـــــوزن والوســـــ  المـــــرجح ،  ،معادلـــــة فّعاليـــــة البـــــدائش الخاطئ
 (.حجم األثر معادلةو اليسبة المئوية ، ، المئوي 
عيــد مســتوى  داللــة إحصــائية يفــرق ذوجــود إلــى  ةالباحثــ توبعــد تحللــش البيايــات إحصــائيًا توصــل     
بلن متوس  درجات طلبة المجموعة التجريبية الذلن لدرسون الم اهيم البالرية على وف   (0005  داللة
ســـتراتلجية المقترحـــة ومتوســـ  درجـــات طلبـــة المجموعـــة الضـــابطة الـــذلن لدرســـون الم ـــاهيم البالريـــة اال

 تبعا لمتغلر الجيس.، و لمصلحة التجريبيةو  ختبار تعدلش التصورات البدللةابالطريقة التقللدية في 
ة عيد مستوى دالل داللة إحصائية يفرق ذوجود فضال عن ذلك فقد توصلت الباحثة الى       

متوس  درجات طلبة المجموعة التجريبية الذلن لدرسون الم اهيم البالرية على وف   بلن (0005 
ستراتلجية المقترحة ومتوس  درجات طلبة المجموعة الضابطة الذلن لدرسون الم اهيم البالرية اال

 . جيستبعا لمتغلر ال، و لمصلحة المجموعة التجريبية ،تسابختبار االابالطريقة التقللدية في 
 : ةالباحثالتي توصلت اللها الدراسة ، استيتجت وفي ضوء اليتائ      
ـــــة  .2 ـــــى الِحجـــــاج فاعلي ـــــي االســـــتراتلجية المقترحـــــة القائمـــــة عل ـــــاهيم ف ـــــة للم  تعـــــدلش التصـــــورات البدلل

 . حدود الدراسة الحاليةالبالرية لطلبة المرحلة الثايية في كليات التربية االساسية ، ضمن 

االســـــتراتلجية المقترحـــــة القائمـــــة علـــــى الِحجـــــاج أيجـــــع فـــــي ا،تســـــاب الم ـــــاهيم البالريـــــة لطلبـــــة  ن  إ .1
ـــــة، ضـــــمن حـــــدود  ـــــة مـــــع الطريقـــــة التقللدي ـــــة االساســـــية بالموازي ـــــات التربي ـــــة فـــــي كلي ـــــة الثايي المرحل

 . الدراسة الحالية 
 : منيا  التورياتمجموعة من الباحثة ب وأورت

ة القائمـــــــة علـــــــى الِحجـــــــاج فـــــــي تـــــــدريس الم ـــــــاهيم البالريـــــــة لطلبـــــــة اســـــــتعمال االســـــــتراتلجية المقترحـــــــ
 كليات التربية االساسية على يطاق واسع وتطبيقها ملداييا .

 مجموعة من المقترحات منيا :الباحثة  تقترحوا
ـــــــى الِحجـــــــاج تعـــــــّرف   ـــــــة االســـــــتراتلجية المقترحـــــــة القائمـــــــة عل تعـــــــدلش التصـــــــورات البدللـــــــة فـــــــي فاعلي

كليــــــات  البالريــــــة أو اليحويــــــة أو الصــــــرفية لطلبــــــة كليــــــات التربيــــــة االساســــــية، أووا،تســــــاب الم ــــــاهيم 
 كليات اآلداب . التربية أو



 س                                                                                                         
  

 

 ثبج احملخىٌاث
 رقم الصفحة احملتوى 

 أ العيواٌ
 ب اآلية الكشآىية

 ت إقشاس املؼشف
 خ إقشاس اخلبري اللػوي
 ز إقشاس اخلبري العلني

 ح اقشاس اخلبري االسصائي
 خ جلية املياقؼةإقشاس 

 د االٍذاء
 ر ػهش وإمتياٌ

 ص –س  ملدص االطشوسة
 ص-غ ثبت احملتويات
 ط-ض ثبت اجلذاول
 ط ثبت االػهال
 ع-ظ ثبت املالسل

 42-1 الخعرٌف بالذراست الفصل األول: 

 6-2 أواًل : مشكلة الدراسة 

 15-6 ثانيًا : أىمية الدراسة 

 15 ثالثًا : أىداف الدراسة  

 16-15 رابعًا : فرضيتا الدراسة 

 16 دراسة خامسًا : حدود ال

 24-17 سادسًا: تحديد المرطلحات

 11-42 إطار نظري ودراساث سابقت  الفصل الثانً:

 53-26 أواًل: جواني نظرية 

 34-26 المحور األول : االستراتيجية التدريسية 



 س                                                                                                           
  

 

 28-26 تمييد 

 30-28 خرائص االستراتيجية التدريس واىميتيا في التدريس 

 31-30 اقسام االستراتيجيات التدريسية 

 32-31 مكونات االستراتيجية التدريسية واجراءاتيا 

 33-32 معايير اختيار االستراتيجية التدريسية 

 34-33 مراحل ةناء االستراتيجية التدريسية 

 45-34 المحور الثاني :الِحجاج

 35-34 تمييد 

 38-35 مفيوم الحجاج وتأريخو 

 40-38 طةيعة الحجاج ووظائفو 

 43-40 انواع الحجاج وأرنافو 

 44-43 اليات الحجاج وتقنياتو 

 45-44 النظرية الحجاجية في البالغة 

 53-46 المحور الثالث : الترورات الةديلة 

 46 تمييد 

 48-47 مفيوم الترورات الةديلة 

 49-48 خرائص الترورات الةديلة 

 50-49 مرادر تاون الترورات الةديلة 

 51-50 مراحل حدوث تعديل الترورات الةديلة 

 53-52 الترورات اةديلة في المفاىيم البالغية 

 57-54 ثانيًا: دراسات سابقة 

المحور األول : دراسات تناولت ةناء استراتيجيات مقترحة في فروع اللغة 
 العربية .

54-55 



 ص                                                                                                         
  

 

 56 المحور الثاني : دراسات  تناولت الترورات الةديلة في فروع اللغة العربية 

 57 المحور الثالث : دراسات تناولت االاتساي في فروع اللغة العربية 

 61-58 دالالت ومؤشرات وجواني إفادة من الدراسات السابقة

 59-58 المحور االول : دراسات تناولت ةناء استراتيجية مقترحة 

 60-59 المحور الثاني : دراسات تناولت تعديل الترورات الةديلة في البالغة 

 61-60 المحور الثالث :دراسات تناولت االاتساي في فروع اللغة العربية 

 41-14 منهح الذراست وإخراءاحها:  الفصل الثالث

 16 منيج الدراسةأوال : 

 24-12 ثانيا: ةناء االستراتيجية المقترحة  

 24-24 ثالثًا :إجراءات الدراسة 

 32-38 رابعًا : أدوات الدراسة وموادىا البحثية 

 41-32 خامسًا : الوسائل اإلحرائية 

 113-44 عرض نخائح الذراست وحفسريهاالفصل الرابع : 

 113-93 أواًل: عرح نتائج الدراسة

 118-113 ثانيًا : تفسير نتائج الدراسة 

 141-114 الفصل اخلامس : االسخنخاخاث والخىصٍاث وادلقرتحاث 

 120 أواًل :االستنتاجات

 121 ثانيًا :التوريات

 122-121 ثالثًا :المقترحات

 1337-123 ادلصادر 

 331-138 ادلالحق  

  
 



                                                                                                          
 

 ص
  

 

 ثبت اجلداول
 

 الصفشةسقه  عيواٌ اجلذول سقه اجلذول

عشض الذساطات اليت تياولت بياء اطرتاتيذية بياء اطرتاتيذية مكرتسة واملواصىة   .1
 بييَا 

54-55 

 56 عشض الذساطات اليت تياولت التصوسات البذيلة يف البالغة واملواصىة بييَا   .2

 57 عشض الذساطات اليت تياولت االنتظاب يف فشوع اللػة العشبية واملواصىة بييَا   .3

 74-73 نليات الرتبية االطاطية يف العشام واجلامعات اليت تيتني اليَا   .4

 74 توصيع طلبة عيية الذساطة   .5

ىتائر االختباس التائي جملوعيت الذساطة يف دسدات مادة البالغة للفصل الذساطي   .6
 االول 

75 

-هلنيوٌىتائر االختباس التائي جملنوعيت الذساطة يف دسدات اختباس الكذسات العكلية   .7
 ىيلظوٌ 

76 

 77 ىتائر االختباس التائي جملنوعيت الذساطة يف دسدات اختباس الكذسة اللػوية للَامشي   .8

ىتائر االختباس جملنوعيت الذساطة يف ىتائر اختباس مكياغ الذافعية االنادميية   .9
 الزاتية 

77 

 78 توصيع احملاضشات وأوقاتَا على دلنوعيت البشح   .10

التصوسات البذيلة للنفاٍيه البالغية وىظبَا يف االختباس التؼديصي الكبلي لعيية   .11
 الذساطة التذشيبية والطابطة 

94-95 

ىتائر االختباس التائي لذسدات طلبة دلنوعيت الذساطة يف اختباس تعذيل التصوسات   .12
 البذيلة 

103 

لذسدات طالب وطالبات اجملنوعة التذشيبية يف اختباس تعذيل  ىتائر االختباس التائي  .13
 التصوسات البذيلة 

103 

ىتائر االختباس التائي لذسدات طالب وطالبات اجملنوعة الطابطة يف اختباس تعذيل   .14
 التصوسات البذيلة 

104 

لذسدات طالب اجملنوعة التذشيبية  وطالبات اجملنوعة  ىتائر االختباس التائي  .15
 الطابطة يف اختباس تعذيل التصوسات البذيلة  

105 



 ط                                                                                                         
  

 

ىتائر االختباس التائي لذسدات طالبات التذشيبية وطالب الطابطة يف اختباس تعذيل   .16
 التصوسات البذيلة 

105 

لذسدات طلبة دلنوعيت الذساطة يف فكشات اختباس االنتظاب  ىتائر االختباس التائي  .17
 دلتنعة

106 

ىتائر االختباس لذسدات طالب وطالبات اجملنوعة التذشيبية يف فكشات اختباس   .18
 االنتظاب دلتنعة

107 

ىتائر االختباس التائي لذسدات طالب وطالبات اجملنوعة الطابطة يف فكشات اختباس   .19
 االنتظاب دلتنعة 

108 

ىتائر االختباس التائي لذسدات طالب التذشيبية وطالبات الطابطة يف اختباس تعذيل   .20
 التصوسات البذيلة 

108 

ىتائر االختباس التائي لذسدات طالب وطالبات اجملنوعة الطابطة يف اختباس   .21
 االنتظاب 

109 

عذد الطلبة املهتظبني لهل مفَوو  مً املفاٍيه البالغية يف اجملنوعتني التذشيبية  ع .22
 والطابطة واليظبة املئوية 

110-111 

ىتائر االختباس التائي لذسدات انتظاب طلبة اجملنوعتني لفكشات التعشيف ,التنييض   .23
 , التطبيل 

112 

 
 االشكال ثبت

 
سقه 
 الؼهل

سقه  عيواٌ الؼهل
 الصفشة

 66 مشاسل بياء االطرتاتيذية املكرتسة ومهوىاتَا وخطواتَا   .1

 73 التصنيه التذشييب   .2

 
 



 ط                                                                                                           
  

 

 ثبت املالحق
 سقه الصفشة عيواٌ امللشل سقه امللشل

 139 االٍذاف العامة ملادة البالغة / الفصل الذساطي الجاىي   .1

 230-140 ذلاضشات مادة البالغة / الفصل الذساطي الجاىي   .2

 231 املفاٍيه البالغية اليت دسطت لطلبة دلنوعيت الذساطة   .3

 246-232 اطتباىة اساء اخلرباء يف صالسية فكشات االختباس التؼديصي   .4

 248-247 اطتناسة التشهيه لالختباس التؼديصي   .5

 255-249 االٍذاف الظلونية بصيػتَا اليَائية   .6

وأقظامُ  خطة أمنوردية لتذسيع موضوع )التؼبيُ : أسناىُ  .7
 على وفل االطرتاتيذية املكرتسة الكائنة على احِلذاز وبالغتُ(

 )للنذنوعة التذشيبية(

256-273 

 275-274 االىؼطة التعلينية لطلبة اجملنوعة التذشيبية   .8

أمساء الظادة اخلرباء الزيً اطتعاىت بَه الباسجة يف إدشاءات   .9
 البشح مشتبة سظب اللكب العلني واحلشوف اهلذائية

276-277 

دسدات طلبة اجملنوعتني )التذشيبية والطابطة(يف مادة البالغة   .10
 للفصل االول

278 

مع تعلينات  ىيلظوٌ املكيً -اختباس الكذسات العكلية اهلنيوٌ  .11
 االختباس

279-284 

 –دسدات دلنوعيت الذساطة يف اختباس الكذسات العكلية هلنيوٌ   .12
 ىيلظوٌ

285 

 290-286 2010للَامشي اختباس الكذسة اللػوية   .13

 291 2010دسدات دلنوعيت الذساطة يف اختباس الكذسة اللػوية للَامشي   .14

مع ىتائر اجملنوعتني  مكياغ  الذافعية االنادميية الزاتية للتعله,  .15
 فيُ والوصٌ املئوي والوطط املشدح

292-294 

 316-295 اطتباىة آساء اخلرباء يف صالسية فكشات اختباس االنتظاب  .16

 317 دسدات دلنوعيت الذساطة يف اختباس االنتظاب   .17



 ع                                                                                                         
  

 

 318 دسدات دلنوعيت الذساطة يف اختباس التؼديصي الكبلي   .18

 319 دسدات دلنوعيت الذساطة يف اختباس تعذيل التصوسات البذيلة .   .19

 320 دسدات العيية االطتطالعية   .20

اختباس معامل الصعوبة والكوة التنييضية وفاعلية البذائل لفكشات   .21
 االنتظاب

321-325 

 328-326 انتظاب املفاٍيه البالغية للنذنوعة التذشيبية  .22

 331-329 انتظاب املفاٍيه البالغية للنذنوعة الطابطة 23

 
 



 

 

 

 انفصم االول
 انتعريف باندراسة

 مشكهة اندراسة   -
 أهمية اندراسة  -
 أهداف اندراسة    -
 فرضيتا اندراسة   -
 حدود اندراسة  -
 حتديد املصطهحات -

 

 

 



  2                                       يف بالدراسة..........األول : التعر الفصل

 

 انفصم االول

 انتعريف باندراسة 

 مشكهة اندراسة :

عماـ في المؤاساسات التعماماة أضحى حاؿ التاسااساات المةة العرياة  أليـ تقانإفي الطمبة  ضعفإف  
  تعماـ المةة آلااتتواجو المعمميف والمدراسيف في ومشاكل  معوقاتبوجود  الحاؿ؛ إذ ينبأ ىذا ةماع

بجماع في مراحل التعماـ المختمفة في مادة المةة العرياة  الطمبة تراجع بتصاعد الشكوى فضاًل عف 
المةة العرياة وتمكنيـ منيا بات  ولااتألالطمبة تقاف فواقع عدـ إ  البالغة بشكل خاصمنيا   و فروعيا

في  صقل اإلبداع والذوؽ  عمى ماسألة زينقصيا التركيمناىج فال ال اقبل الشؾ؛أمرا واضحا جماا 
فتدريس  لى لعمـ البالغة بفنونو وأاساليبو   وىي الميمة االو جماليا واالحاساس بووابراز المةة ااستعماؿ 

فضال عف انو ال   ذوؽ االدبي لمطمبةالى تنماة الال ينتيي والتريواة البالغة في مؤاساساتنا التعماماة 
الوصوؿ و اسيـ في االرتقاء بماستوى قدراتيـ المةواة بشكل ا   انتقائيـ لأللفاظصقل تعبيرىـ و اعمل عمى 

 ذلؾ اليدؼ الجميل قيحقت عف كل البعد ةً زاؿ بعيد  فيي ال تييـلدالى ماستوى الجماؿ األدبي لمةة 
  وجد الحاجة الى درااستيا. أ  الذي 

ومعوقات شتى في صعوبات ل تيايمواج في البالغةزاؿ طواال اماـ يال فالطريق  فضال عف ذلؾ   
قدرة الطمبة عمى فيـ  عمى شكل واضحالليا بظألقت ب والتي  يبيا وفنونيااسالأل عمميتي التعمـ والتعماـ

في ماستواات الطمبة الجمي الضعف ذلؾ مف طريق    وظيورالمتنوعة والمتباينة وااساليبياة فنوف البالغ
  . بشكل ال مجاؿ لمجدؿ فاو  يافي

  إذ اتفقت عمى وجود ضعف ظاىر (1)والمؤتمرات  وىذا ما أكدتو الكثير مف الدرااسات واألبحاث 
النظاـ  بيف عناصرتباينت عمى أفَّ أاسباب الضعف فضال عف اتفاقيا  في تعماـ البالغة وتعمميا 

  وضعف ااستخداموالموروث األدبي   التصورات الخطأ عف قواعدىا  العمماةالمادة منيا)فالتعمامي 
يق وضبيف المنيج وطرائق تدرياسو او المدراسيف قمة التوافق و  أواالاساليب التعماماة وطرائق التدريس 

                                                           
، والذي جاء فً أهم توصٌاته أهمٌة مواكبة التطور العلمً  2005منها المؤتمرات المؤتمر العلمً الحادي عشر للتربٌة والتعلٌم الذي ُعقد فً بغداد عام  (1)

أما  ،( 11، ص2005لجامعة المستنصرٌة ، والنماذج التعلٌمٌة.)االعالمً فً مجال التعلٌم والتعلم، والحداثة ابتكار أفكار جدٌدة فً التعلٌم باالستراتٌجٌات 
، 2002الشوٌلً  ، 2006، الزغٌبٌة  2004، دمحم  2004، الخفاجً  2003الجنابً  ، 2002، الحّمٌري  2000) العبٌدي الدراسات فمنها دراسة: 

 ( ، وغٌرها2011الغربً  ،2011السلطانً 
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وخصوصا   وقمة رغبتيـ في درااستيا  وضيق أفق تفكيرىـ و الطمبةأ  دبي الذي يتمتعوف بواألفق األ
  ولف اماراسوا بتدائاةامدارس ي معمميف ف   القتناعيـ بأنيـ اساصبحوف االاسااساة في كماات الترياة

مف طريق تواجدىا في قاسـ المةة العرياة  لماستو الباحثة جمااً وىذا ما  -  البالغة ماستقبالً  تدريس
 .وغيرىا مف األاسباب(   -عف ذلؾ واختالطيا بالطمبة واسؤاؿ بعضيـ

يجب  التعماـكل ما امتُّ بصمٍة الى في األحدث األناسب و ف ااستخداـ األفضل و إعودًا الى بدء ف       
مف د ومقي  وروتيني  إتباعيي كل ما ىو عف تخط   فضالً ؤاساسات التريواة والتعماماة   ف اكوف غااة المأ

المشاركة مف  اً آفاقح أماـ المتعمميف تتمؾ التي تفىي اليوـ  فالمجدي منيا  األاساليب والطرائق التعماماة
 اسموبوألف األ ؛الةااات واألىداؼ المراسومة   وتحقيقالنتائجااستخالص   و لفيـ المدروسة اعمالف
 اً منيا تعريف بحيث اضع لكلبالتعريفات البالغاة  إال  عنى ا   ال  في تدريس البالغة ائعمتبع والشال

 اصب جلَّ جمااًل أدباا ل نصًا حم    وكأف  المدرس حينما ا  النحو العريي ضوابطبشبييًة   وأمثمة خاصة
الطمبة إلى إدراؾ ما في  مفت أنظاراالىتماـ ب ويتنااسى  المصطمحات البالغاةو التعريفات ىتمامو عمى ا 

  اقرؤوف واكتبوف  فاماإلى تحاسس الجماؿ ىتماميـ وعدـ محاولتو تحويل ا   اةمف جمال األدبي النص
 .  بحت إتباعي تقميديتدريس تمقيني  أي بعبارة أخرى إنو

 مف ثمةمف االنتقادات واالعتراضات مف  نصيبياقد نالت  ائقتمؾ الطر وتجدر االشارة الى اف         
والتعريفات عمى المصطمحات  ترؾ التركيز  فدعا بعضيـ إلى ف بالمةة العرياة وطرائق تدرياسياالميتمي
واشتت االذىاف ويجعل الطمبة   تنماة اإلحاساس بالجماؿي مردودا عكاساًا في اعط ذلؾألف  ؛الجافة

جماليا    فقدىاوا  ف ىذا األاسموب افقد العبارات تمااسكيا واضعف ارتباطيا إ  فضال عف وف عنياينأ
،  0202طاىر،ال ). مياتعم  مف  فائدة ترجىمصطمحات فماسفاة نظرية ال مجرد البالغة  جعل مفوي

 ( 092-090ص

  عف المفاىاـ تتمتع بأىماة كبيرة ا كانت التصورات البديمة )غير الصحاحة ( لدى الطمبةولم         
ىذه  تناولت وأبحاث درااساتشكل واضح  وأقامت بو  الوقت الراىففي فقد نالت درااستيا عنااة فائقة 

 األعمار مى نطاؽ وااسع بيف الطمبة فيمنتشرة عىذه التصورات أف ب  وأاسفرت تمؾ الدرااسات التصورات
 ـج  نيا تحا  و   شكل كبيرب والتصويب والتةيير صحاحالتىي تمنع   و تعمميـ تحد مف نيا ا    و المختمفة

فضال عف ذلؾ فأنيا   اوالصعوبات التي تواجييـ وقدرتيـ عمى حميمواجية المعوقات في  امكانااتيـ



  4                                       يف بالدراسة..........األول : التعر الفصل

 

  التصورات وتصويبياتمؾ تعديل أثبتت عدـ فاعماة طرائق التدريس المتبعة والماستعممة في تصحاح و 
 & Duit)دويت وزمالءهدرااسة   و 1996ي   والشيران1994الدرااسات )صباريني والخطيب  تمؾومف 

others )2001   وردؿ نز وو دادرااسة و(Downs &Wardle )2007 والزىراني 2008  والعمامات  
ت لممفاىاـ ااما فاما يخص تعديل التصور    المختمفة بالناسبة لالختصاصات العمماة ىذا  2013

 .(وغيرىا   2014عبد الباري ودرااسة   2012  ودرااسة جبر 2007درااسة أحمد : يافقد أكدتالبالغاة 

عقدت لقاءات و  أجريتفقد   التصورات البديمةلكل ما يتعمق ب ولألىماة المتزايدةعماو  ويناءً       
غير الصحاح في العمـو والرياضاات   لمناقشة الفيـ المؤتمر المخصص  شيرىا  مف امؤتمرات تريواة

ىذا المؤتمر عمى التصورات البديمة  ىتماـانصب ا   وقد  1983د في جامعة كورنيل عاـ والذي عق
 مف النتائجقد توصمت تمؾ المؤتمرات والمقاءات الى جممة   و اى  وتفاسير   وتحميميايخص تكوينيافاما 

 عنداألىماة التي تاستحقيا  ولـ توؿ  غير الصحاح في الحاسباف الفيـ  لـ تؤخذ ماسألةأنو : كاف أىميا 
التي وقعوا فييا عند الى أخطائيـ  وتنبيييـ توجاو الطمبة لـ يتـ   و وينائيا المناىج الدرااساةتخطاط 
 (9،ص 0202)الزىراني ،. ممفاىاـ العمماةدرااستيـ ل

 التصورات البديمة)غير الصحاحة(ف لتمؾ الباحثة إ ترى ؛ كم و تقدـ ما لذلؾ وتأاسااسا عمى         
الوصوؿ عف  اسائدةق التدريس الائطر  عدـ كفاءة   و بالغةفي تدريس اللوضوح الضعف  أىماة كبيرة 

ذلؾ مواجية  غايتياكبيرة جيود لذلؾ ب ذلت   وتحقيق األىداؼ الموضوعة تدريسال مف الةااة الى
اعاش في يزاؿ  التدريس البالغة ف فضال عف ذلؾ فإصحاح  تمؾ التصورات     وتومعالجتو الضعف
عنى وت  ورغباتيـ واحتااجاتيـ  بقدرات الطمبة رتقاء التي تفتقر الى اال اإلتباعاة الطريقة التقميداة غااىب

  بداعاةوقدراتيـ اإل  عمى ميارات الطمبة العقماةبعيد عف االىتماـ والتركيز اآللي ال الحفع والتمقيفب
والماساىمة في   س وااستشعار الجماؿ األدبي لدييـوالماساىمة في تنماة التفكير االبداعي والتأممي  ولم

وتصحاح ىتماما لتعديل عير ا   ال ت  أف تمؾ الطريقة   كما وريطيا بالخبرة الاسابقة  المعرفاة صقل البناة
 .صورات البديمة لممفاىاـ البالغاةالتتمؾ 

الحقاقػي والتنشػاط ف عمماػة اكتاسػاب المفػاىاـ لػدى المػتعمـ تفتقػر الػى التفعيػل إفضال عف ذلؾ ف        
ااسػتعماؿ طرائػق التػدريس    التػي كانػت وليػدةقػدرتيا عمػى مواجيػة الصػعوبات المتزايػدة    مف حيثليا 

اميػػا ػػل التقميداػػة  وتحج  ىـ حمقػػة الوصػػل بػػيف المػػادة التعماماػػة   لعػػد   مػػوف اؿ الػػذي اقػػوـ بػػو المعممػػدور الفع 
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ض األفكار والمعارؼ  والمعمومات لممتعمميف ؛ لذلؾ حاولت مجموعة كبيرة والمتعمـ   ومف طريقيـ ت عر  
ات تدرياسػاة ونمػاذج تدرياسػيا   حػاولوا ااسػتحداث ااسػتراتيجاوطرائػق العرياػة مف المتخصصػيف فػي المةػة 

الدرااسػػػاة قاعػػة مفػػاىاـ فػػي الملاكتاسػػاب المتعممػػػيف  فيا األاسػػاس ىػػوىػػػد  لاكػػوف دورىػػا  تعماماػػة وتنشػػاط
   أكثر دقة . ي بيـ الى فيميا بآلاةاسماـ يؤدبشكل 
مـ لمراحل التعمـ التي ااستطاع مف طريقيا المتعمـ اف اقوـ بالاسموؾ فا      كتاساب المفاىاـ تعد بدااة الاس 

ػػػػػػػػػػػػػتعمـ بشػػػػػػػػػػػػػكل صػػػػػػػػػػػػػحاح بحيػػػػػػػػػػػػػث اكػػػػػػػػػػػػػوف جػػػػػػػػػػػػػزءًا مػػػػػػػػػػػػػف حصػػػػػػػػػػػػػيمتو الاسػػػػػػػػػػػػػموكاة والمعرفاػػػػػػػػػػػػػة                            .الم 
  (404، ص0222)أبو جادو ، 

الى وجود  - (1)األاساتذة والطمبة في أكثر مف جامعةمف طريق اسؤاؿ  -أاضًا  الباحثة وخمصت        
ى مف صعوبة نة بشكو رو في ماستواات  طمبة كماات الترياة االاسااساة  في مادة البالغة مق ىبوط وتدفٍ 

وترى الباحثة أف الاسبب في ذلؾ قد اعود الى عدـ اختاار  مقارنًة بالمواد األخرى   تعمـ المادة وتعماميا
فضاًل عف تدني  صحاح  ال وبشكم منااسبة  وترؾ االعتماد عمى الموروث األدبياألاساليب والطرائق ال

 . مدة الدرااساة الجامعاة يمةفقط ط التي تدرس لاسنة واحدة  ماستوى الطمبة أنفاسيـ في ىذه المادة 

ومف   تعماـ المةة العرياة ف لممفاىاـ البالغاة أىماة كبيرة في ف القوؿ بأكمبما اسبق ا وصالً          
ف التصورات إ فضال عف  وماستمرة لالىتماـ بتعماميا وتعمميا  دائمةمااسة و ثـ تكوف ىناؾ حاجة 

ىناؾ أاضًا حاجة ممحة وماستمرة فأف ولذا  ؛عائًقا في تعماـ البالغة العرياةممفاىاـ البالغاة تعد لالبديمة 
مكاناة تصويبيا  فضال عف إعمى تعديميا و  ثـ العمل  وتعرؼ مصادر تكوينيا ىذه التصورات  لتحديد 

راتيجاات التدرياساة الماستحدثة تعديل ىذه التصورات البديمة لممفاىاـ البالغاة مف طريق ااستعماؿ االاست
اة االاسااساة لممفاىاـ البالغاة ة في ضعف اكتاساب طمبة كماات التريدت مشكمة الدرااسوعماو فقد تحد  ؛ 

ضعف جدوى االاساليب التدرياساة الاسائدة في عف  فضالً   ووجود تصورات بديمة لدى كثير منيـ    
 مف في االجابة عف الاسؤاؿ اآلتي : تعديميا وتصويبيا   وعالج ىذه  المشكمة اك  

)ما فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الِحجاج في تعديل التصورات البديمة واكتساب المفاىيم 
    البالغية لطمبة كميات التربية االساسية ؟(

                                                           
.ما 1لمجموعة من األساتذة والطلبة فً أكثر من جامعة )دٌالى، مستنصرٌة ،كوفة ، بابل (وهً ) توجهت الباحثة ببعض األسئلة الشفهٌة (1)

 . هل مستوٌات الطلبة متدنٌة فً مادة البالغة مقارنة بالمواد االخرى ؟ ولماذا؟ ( .2مستوٌات طلبة المرحلة الثانٌة فً مادة البالغة ، 
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  محاولة اة ااستراتيجاة مقترحة في التدريسلذلؾ ارتأت الباحثة إجراء درااسة لتعر ؼ فاعم             
   لطمبة كماات الترياة االاسااساة .ممفاىاـ البالغاة واكتاسابيامنيا لتعديل التصورات البديمة ل

 :  دراسةهمية انأ

  األناساف في ماسيرة حااتو  عبر العصورل الييا لتي توص  ا واسائل التفاىـتعد المةة مف أىـ        
  وئبناأ عمىاالجتماعاة  فةالصضفاء إلاألنجع المجتمع فيي تندرج في المقاـ األوؿ بوصفيا طريق 

تقانيا  مف طريقد بمجتمعو واندماجو فاو  اؿ جدا في اختالط الفر فدور المةة فع   اكتاساب المةة وا 
مكاناة تفاعمو مع ا  و  واحاسااسو وتفكيرهة والعقماة والتي تتجاسد في اسموكو وفاعميتيا في تنماة قدراتو المةوا

ماة لمتواصل بيف ضرورة حتوجودىا و   أداة التعماـ والتعمـفيي  ،(7ص ،0999 )إسماعيل، اآلخريف
ف ترتبط تمؾ ألذلؾ يجب  ؛اة بفاعماة ونجاحالتعمماة امالعمماة التعم  فمف طريقيا تتـ المعمـ والمتعمـ

مع كل ما نواجيو في وقتنا الحاضر مف   رة تاسييميا واالحتفاظ بمتانتيابالحااة العمماة مع ضرو  األداة
حداث إمكانيا جة المااسة الى لةة اسمامة صحاحة بإ  والحايرة في الحااة الفكرية وتطورىاتحداات خط

   (68، ص 0222، وآخرون  ) شحاتو.وأكثر دقةٍ  متقفٍ  التواصل الفكري ونقل المعارؼ واألفكار بشكلٍ 

 المجاالت فيميا مدى تقد   الذي اعكس  لألمة والفعمي الواقعيىي الوجو الصافي المةة ف        
 يفنالو  يعممبتراثو الاالحتفاظ ف المجتمع مف فمف طريقيا يتمك    ةوالفكري ةوالثقافا ةالعمماجماعيا 

ولاصبح ذلؾ ذخرا لألجااؿ الماستقبماة  لمتعرؼ عمييا   األخرى  ة المختمفةاالمعرف ي والمجاالتدباألو 
 .ةواالجتماعا ةوالثقافا ةالعمماجماعيا  الجوانب في التقدـماسيرة نماء إواإلفادة منيا في 

 (02، ص0999،)اسماعيل

التوافق  والتراضي بيف بني  كاف وليد  اصطالحاًا  معنىً  لياجعمت   لمةة جتماعاةالرابطة افال         
ااسااساا  ركناً وجعمت منيا   اجتماعاةً  بةة ومكانةالمعرفاة ص  ألفكار البشرية ل ما أعطتىي البشر  و 
والتي تعد قرينة الوجود   الماستمرة عبر العصوراالجتماعاة ركب الحضارة في  ركاف الفاعمةمف األ

بثقافة المجتمع جدًا وصمتيا وثاقة   لالناساف الحضارية نجازاتإلل مرآة  فيي  فضال عف ذلؾ   االناساني
ماستمزماتيا وتواسعت مجاالت  زادت و  وتواسعت حضارة أ مة مف األ مـ  فكمما ازدىرت  وحضارتو

 (6ب ت ، ص ) نير،حااتيا  ازدىرت لةتيا وتواسعت مفرداتيا . 
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ي تمثل والءه ي  فوشخصيتو  ووطنو وىويتو   لةة الفرد تتقيد بثقافتوإطار وترى الباحثة أف        
رجـ فتت  وشخصيتو  ييا يتجاسد المجتمع  وييا تتبمور حااة الفردو   وفكره عو مجتمو  بوطنو   وارتباطو 

 ـ مرافق حااتو.وت نظ واسموكو   حااتو  وضميره

  وواسيمة فاعمة لحفع تراثو الديني الزاواة لتنظاـ المجتمع وتاسييره تعد حجرلذلؾ فالمةة          
  وتناقمو بيف األجااؿ  فبدونيا لف اكوف ىناؾ قي والحضاري والقانوني والثقافيواالجتماعي واألخال

 ( 059ص، 0202، وم)العتّ  .موروث حضاري ألي امة مف االمـ 

ر بيا كل قوـ عف اعب    : " أصوات  ذكر بأف المةة  إذعريفو لمةة   في ت ابف جنيوذلؾ ما أكده         
جتماعاة التواصماة لمةة واضحة جدًا في   فالوظافة اال( 87، ص0222جني ،)ابن أغراضيـ " 

ادي في اعطي مجاال لمشؾ لدورىا الري     مما التعريف ابف جني مع أشارتو الى مفيوميا بشكل عاـ
 ( 02، ص 0224عالوي ، ااشتيو و )ونقميا عبر العصور.حفع العمماة التواصماة والثقافاة بيف البشر 

  وىو الذي اعطي كل أمة وعمـ قوانيف تمؾ األلفاظ مـ األلفاظ الدالة عفع  "ووصفيا الفارابي:      
قوانيف ) النطق الخارجي ( أي القوؿ الخارجي بالصوت وىو الذي بو تكوف عبارة الماساف عما في 

 ( 56، ص 0225)الدليمي والوائمي ،   الضمير".

في اسموؾ الفرد   وىي أداة  اً ااسااسا اً الفارابي اشير الى أف لمةة دور وترى الباحثة اف تعريف       
؛ لذلؾ لفاظ فاؽ التفكير  فاعبر عنيا باألآ رؽ في ذىنووتش    التي بواساطتيا ترى أفكاره النور التفكير

خراجيا الى أرض وا    التفكير والتعبير عف تمؾ األفكار فية بالةة ووظافة أاسااساة تاساعده فممةة أىما
 الواقع .

مة أنو ما دامت المةة ىي حجر االاساس لتقدـ أي إالى  تشيرالباحثة ف إف   بما اسبق وصالً         
؛ اة مكاف الصدارة بيف لةات العالـ  فيذا اعطي المةة العريمف األمـ  وىي رمز ثقافتيا وحضارتيا

  (1) چڻ  ۀ     ۀ    چ قاؿ تعالى ف    ورفع منزلتيا بو كونيا لةة القرآف الكريـ التي كرميا هللا 

 .(2) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    چ وقاؿ تعالى 
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    وىي مرحمة نزوؿ القرآف الكريـ نمازت المةة العرياة بمرحمة زاىرة مف مراحل خمودىاإفقد         
الى   فكل ذلؾ يرجع واسمو روحيا  طاقات العقوؿ النيرة ألبنائيا طالؽا    و ع عموميافيذا ىو اسر تواس  

العالـ تأخذ منيا ما    وىذا ما أعطاىا المرونة الكافاة لكي تندمج مع لةاتاسمو ارتباطيا بالقرآف الكريـ
 0226، )عطاؾ األقواـ عمى فيـ القرآف الكريـلتاساعد تم  وترفدىا بما تحتاجو مف معاٍف يوفتعر  حتاجو ت

الماستحدثة ة لةات العالـ الحا   فيذا ىو الاسبب الذي يجعمنا ال نوازف العرياة بةيرىا مف  (49،ص
استحداث فيي تتعرض لمتةيير واال  الزمفف   حيث ال يتجاوز عمر تمؾ المةات القرنيف مالمعاصرةو 

في اكوف ليا   وال والمجاورة ليا  الماستمر مع المةات القريبة منيا   وتواجو التفاعلوالتطور بشكل دائـ
س أي عصر مف عصور تطورىا بكتاب اسماوي مقد   نيا لـ ترتبط فيذلؾ أل  مشكل او مانع ذلؾ أي

  ( 02، ص  0997،  ) عبد التواباة . كما ىو الحاؿ مع لةتنا العري

يف في مشارؽ نظير بالماسمممنقطع ال  فقد اقترنت بشكل المةة العرياة لةة القرآف الكريـف        
فيي لةة دينيـ   غيرىـثوف بيا أـ ممف يتحد  اسواء   األرض ومةارييا  وارتبطت بيـ بشكل وثيق جدا

 ،ص 0200)الخزاعمة وآخرون ، .صحاحاً  ومف طريقيا يتوصموف الى فيمو فيماً  س وكتابيـ المقد  
  كقراءة القرآف التي ال امكف اف تكوف ـ فاما بينيـ في الجوانب الديناةوييا يتـ التعامل والتفاى، (02

ا بالترجمة او   إذ ال بديل عنيجماعا الماسمميف قموبمل العبادات وأحبيا الى   وىي مف أجال بياإ
لزامًا عماو اف  لذا كاف ؛   وىذا يبيف أف ىذه العبادة أمر ضروري بالناسبة لكل ماسمـٍ التأويل والتفاسير
  .(49،ص  0226)عطا، .ولاات المةة العرياةأاحاط بشيء مف 

  يا اكوف مف طريق لةتيا العرياةرىا ورقي  مة العرياة وتحض  ـ األار تقد  ف معا  إف  عماو ويناءً         
  فضال عف ذلؾ فيي أداة التعبير واالرتباط القومي يائوالتفاىـ بيف ابناوالتوافق  فيي واسيمة التواصل

 الدينيوىي واسيمة الخطاب   والتواصلوالتفاىـ التفاعل مف طريقيا احدث   و وحدتياالتعبير عف و 
 مف حضارة وتاريخ مشر ؼ نمازت بوا لما  بناء األمة العرياةفيي عمود   وأداة تيذيبو  والروحي

الفكرية   عامة في المجاالت وقوةٍ   متانةٍ و   فصاحةٍ وبما ع رؼ عنيا مف   مشيود لو بيف لةات العالـ
)العزاوي  وحضارتو. فضال عف ريطيا حاضر الفرد العريي بماضاو وتراثو  واألدباة والثقافاة

 (06-05 ،ص0999،
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  ومنيػا البالغػة وتطورىػاعمـو المةة العرياة  ةفي نشأ اً كبير  اً أثر الكريـ فأف لمقرآف  عف ذلؾ؛ فضالً       
فيي فاتحة الطريق أماـ   لدرااسة والتأليف قبل نزولو بالعنااة وا ىي أحدى تمؾ العموـ   أذ لـ تحع   التي

والبصػػير مطمػػوب  )وتباػػاف األعجػػاز فاػػو  اسػػير معػػاني القػػرآف الكػػريـ ومقاصػػده  وأبعػػادهالبشػػر لفيػػـ تف
  القػػػرآف الكػػػريـبػػػيف ثنااػػػا ول ػػػدت عموميػػػا مػػػف نبثقػػػت عمػػػـو البالغػػػة و ا ألجػػػل ذلػػػؾ ؛(05، ص0999،

 تفاقػػ التػػي  وروعػػة أاسػػاليب باانػػو  ويراعػػة تراكيبػػو وألفاظػػو  آااتػػو إعجػػاز وأصػػبحت المػػرآة التػػي تعكػػس

         :قػػات تعػػالى ،  (6صالقزوينػػي ،ب.ت ، ). عظمػػة الخػػالق ايػػفيوتجم ػػت وقػػدراتيـ المخموقػػات مكانػػات إ

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  چ 

 (0) چڤ  ڦ    

  والتي وقف أماميا العػرب فػي فصاحة ألفاظو وروعتيا وبالغتيا  فمف إعجاز آاات كتاب هللا         
ػػيػػذىب بػػالعقوؿ   لمػػا تبػػيف فييػػا مػػف أبػػداع فنػػي   وييتػػةٍ  حيػػرةٍ  فكانػػت البالغػػة فػػي   ارض مػػف طريقيػػ  ع 

نيػػا اسػػبيميـ إ  ألنيػػـ أدركػػوا لعػػرب اعنػػد  ىتمػػاـ والعنااػػةلعمػػوـ التػػي نالػػت حصػػة األاسػػد مػػف االمقدمػػة ا
 مقاصػػػدهوالتوصػػػل الػػػى معرفػػػة أبعػػػاده وأىدافػػػو وفيػػػـ   وفيمػػػو وتفاسػػػيره  اسػػػبحانوكتػػػاب هللا دراؾإلالوحيػػد 
: " أحق العموـ بالتعمـ واوالىا بالتحفع اقوؿ أبو ىالؿ العاسكري لذلؾ نجد   (024، ص0980،)ُعطبة

 ( 9، ص0980) العسكري،.بعد المعرفة باهلل جل ثناؤه "
التبػايف بػيف أنػػواع ولمػس   وة الفطريػػة والحاسػاة لمػذوؽ األدبػي  والنقػاف رقػة ااستشػعار الجمػاؿإلػذلؾ فػ    

) ذلػؾ كمػو الػىي ااسػتند فػي أاسااسػااتو فػف البالغػة الػذال مػف طريػق   ال تػدرؾ إالمتنوعػةاة ناألاساليب الف
قالنػػي ال ااستحصػػل اال والع إلقنػػاع الفكػػري فػػالطريق المنطقػػي الػػى ا ،(02الجػػارم وأمػػين ، ب ت ، ص

 بػالنواحيعنااػة ال  بل يتعػدى ذلػؾ الػى فحاسبعنى بتةذاة الفكر وصقمو وتيذيبو الذي ال ا   بفف البالغة 
 المػػػعمومات فضال عف ذلؾ فالبالغة حريصة عمى تصحاح اإلنػػكار وتقصي   ىاوالروحاة ورفد  النفاساة 

المعنػػػى واضػػػح فػػػي تعريػػػف    وىػػػذا  مػػػع االحتفػػػاظ بالفصػػػاحةـ مػػػع مقتضػػػى الحػػػاؿوتقػػػداميا بمػػػا يػػػتالء
 (47-46ص ،0224 ،)الوائميالبالغة .
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ػ  جميمة والراقاػةالنتقاء المعاني ة عمى امنصب  دة   أو مقي  فمااست غااة البالغة           وح وال فػي الوض 
وافػق والتنااسػق بػيف عنى بعمماة الت  لكنيا فضاًل عف ىذيف األمريف ت  فحاسبوالجزالة واألناقة في األلفاظ 

،  0227، ) الياشػػػمي  ومتانػػػًة وفصػػػاحًة وجمػػػااًل.لاسػػػبؾبمػػػا يزيػػػد الػػػنص جػػػودة فػػػي ا  المعنػػػى والمفػػػع
 ( 27ص
ػػتؤ فالبالغػػة         اذ ة شخصػػاة الطالػػب وىمػػا العمػػـ والفػػفيف فػػي تنماػػلػػف بػػيف ركنػػيف أاسااسػػييف وميم 
كػػف تجاىػػػل أحػػدىما عمػػػى حاسػػاب اآلخػػػر  فيػػي تحػػػرص عمػػى تحقيػػػق وال ام  مػػيف لبعضػػػيما  اف مكم  اعػػد  

  (202، ص  0226) عطا، .( ةالميارية و الوجداناة و المعرفااألىداؼ التريواة )
فيػػػـ قواعػػػد المةػػػة وأ صػػػػوليا  ل عمػػػييـتاسػػػي   النيػػػا  لمطمبػػػة مػػػف المػػػواد الممتعػػػة  فالبالغػػػةلػػػذلؾ         

  اترياػة ممكػة الػذوؽ لػدى طمبتنػػ  وىػي لتحقيػق غااػة اسػاماةفيػي واسػيمة  (050،ص0999)إسػماعيل ،
اسػػاع أ فقيػػـ و مػػف ثمينػػو  وتو غث ػػذوؽ األدب واالاسػػتمتاع بػػو  وتمييػػز وتنميتيػػا وتطويرىػػا لتعيػػنيـ عمػػى تػػ

ػالفني وخاػاليـ األدبػي   واطف اإلبػداع  ويػدركوا مػ  فااستشػعروا الجمػاؿتصػقل وجػدانيـ  و يـ  وترىػف حاس 
عرياػػة فػػي الكماػػة بحاجػػة مااسػػة الػػى المةػػة الوطالػػب  (،009) عمػػار، ب ت ، صواقػػػػػػػػػد روا ذلػػػػػؾ كمػػػو 

ػػره بأصػػوؿ الػػذوؽ   وتنيػػر عقمػػو  أاسػػس البالغػػة التػػي تفػػتح ذىنػػو ؼلتعػػر   ػػاألدبػػيوتبص    ف الحػػديث  وحاس 
  مػوفػإف بدااػة الطريػق فػي رحمػة تعم   ؛ لػذلؾويتبػع خطواتػو  الذي اسيدراسو يجفضال عف حاجتو الى المن

ػػػىػػػي  ثالثػػػة )المعػػػاني والباػػػاف ال البالغػػػة بعمػػػوـالمتمثػػػل   باألصػػػوؿ واألاسػػػس العامػػػة ليػػػذا الفػػػفره تبص 
 . (2،ص0999)مطموب والبصير ، الراقي . ىذا الفف لتتضح لو الصورة عف حقاقة  والبداع(

بػي لطمبػة ف لعمـ البالغة أىماة كبيرة فػي تكػويف الػذوؽ األدإف الباحثة ترى إـ   فبما تقد   وصالً         
صػػنوؼ الجمػػاؿ وأوجيػػو    افف ىػػدؼ عمػػـ البالغػػة ىػػو تبا ػػإ  فضػػال عػػف ذلػػؾ فػػكماػػات الترياػػة األاسااسػػاة

مػػف جانػػب المفػػع والمعنػػى أو مػػف جانػػب األداء   ىاونقػػد  والموازنػػة بػػيف األعمػػاؿ األدباػػة   فػػي النصػػوص
؛ لػذلؾ ال غنػى صػورة الفناػة وأاسػموب التعبيػر عنيػا  أو مػف جانػب الالذوؽ األدبػي وأاسػاليبو أو  وأصولو

امتالكػو الثقػة الكافاػة ضػرورة   و استزادة مػف فنونيػاف في عموـ البالغة وااللطالب المةة العرياة مف التمع  
بتنشػاط   وذلػؾ ا  وتمييػز حاسػنيا مػف قباحيػرٍ أو نثػ رٍ ؽ النصػوص األدباػة  مػف شػعبنفاسػو لااسػتطاع تػذو 

 وااستراتيجاات تدريس حديثة ومبتكرة . بطرائقو وأنشطة متنوعة    عقمو وفكره بأاساليب جديدة
ختاػػار األناسػػب واألفضػػل كثيػػرة   وحاسػػف االتػػدريس وااسػػتراتيجاات طرائػػق ف إفضػػال عػػف ذلػػؾ فػػ         

تكػػوف  ذ ينبةػػي أفإ ؛در سميمػػة لااسػػت بالاسػػيمة بالناسػػبة لممػػ  يػػتالءـ مػػع عمماػػة تنفيػػذ الػػدرسمنيػػا بمػػا 
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 تحقيػق أىػداؼف المػدر س مػف لكػي يػتمك  ؛ الناحاػة النظريػة  عمػى األقػل مػف مناسجمة ومتوافقة مع المػادة
اسػػػتراتيجاة الصػػػمة الوثاقػػػة بػػػيف االفػػػأف وعماػػػو    (072)عمػػػار ،ب.ت ، صلمطمػػػوب الػػػدرس بالشػػػكل ا

اػػػالؤه المػػػدرس االعمػػػى  ينبةػػػي  ويػػػيف المػػػادة الدرااسػػػاة أمػػػر فػػػي غااػػػة األىماػػػة التدرياسػػػاة  لتفػػػات لػػػو  وا 
 (  0080، ص 2،ج  0224) إبراىيم، .األىماة المنااسبة

انيتػو فػي تنفيػذىا مكالمػدرس لالاسػتراتيجاة المنااسػبة وا   ختاػارف حاسػف اإفػ  ى ما تقػدـعم تأاسااساً          
  اىـ في تحقيق أىداؼ الدرساساوأكثر فائدة  و   وممتعةجعل عمماة التدريس شائقة يبالشكل المنااسب  

نمػػػػي ميػػػػوليـ يحاجػػػػات المتعممػػػػيف و  شػػػػبعاعػػػػف إنػػػػو    فضػػػػالً اصػػػػاؿ المػػػػادة لممتعممػػػػيف بشػػػػكل أنجػػػػعا  و 
)مرعػػي .ااسػػاة والعمريػػة لممتعممػػيفختاػػار المرحمػػة الدر   خصوصػػا أذا راعػػى المػػدرس عنػػد االتجاىػػاتيـوا

 (05، ص0229ودمحم ، 
ألف  ميػـ جػدًا؛أمػر  عامًة والتدريس الجامعي خاصةً  الحديثة في التدريس استراتيجااتاتباع االف        

فػػي    وتحقػػق األىػػداؼ التعماماػػة والاسػػموكاةالةااػػة مػػف ااسػػتعماليا بنجػػاحتػػؤدي المالئمػػة  اسػػتراتيجاات اال
فاسػح ليػـ وت  اىتماميـ لتعم ـ المادة التعماماةوتوقع   زىـ  وتحف  وتنشط أذىاف المتعمميف أقل  وقت وجيد

تحميػػػل جمػػػع و عمماػػػة عمػػػى نيػػػا تتػػػاح أمػػػاميـ فػػػرص التػػػدريب إعػػػف    فضػػػالً المجػػػاؿ لممشػػػاركة الفاعمػػػة
استحصػػاؿ امكػػف أف تاسػػاىـ فػػي ا  مبتكػػرةجديػػدة و ااسػػتنباط أفكػػار ومػػف ثػػـ   بطرائػػق متنوعػػةالمعمومػػات 

ثراء العمماة التعماماةو   المعرفة  ( 47، ص   0999إسماعيل ، ) .ا 
ماة التي مرحمة التعماـ الجامعي مف أىـ المراحل التعما بأف ترى  الباحثةفإف  فضال عف ذلؾ؛      

رفد وىي تحقيق غااة عظمى  فيو الواسيمة التي بواساطتيا يتـ   كبيراىتماما تولييا الدوؿ المتقدمة ا 
بما يتنااسب التي تاسيـ في تقدـ المجتمع و   جماعيا ختصاصاتاال يفاسوؽ العمل بالكفاءات البشرية 

؛ ىـ الكماات في التعماـ الجامعيف كماة الترياة األاسااساة ىي واحدة مف أ   وا  ع حاجاتو ومتطمباتوم
مة في مرح  لمجتمعبناء اج الكوادر التعماماة التي يتـ عمى أيدييـ بناء المبنة األولى لل وتخر  نيا تؤى  أل

  والمضي في بناء ف الفرد مف تحمل الماسؤولاةالركيزة األاسااساة التي تمك   عد  الذي ا  التعماـ األاساس
 . الصاعدة ماستقبل األجااؿ 

  مف طريق رف دىا بالكوادر خدمة العمماة التعماماة برم تيا بشكل فعاؿ فيفالتعماـ الجامعي ا اسيـ       
اؿ البشري  الذي ا عد ااسمى برأس الم  وتييئة ما الميناة واإلدارية والفناة كافة البشرية في المجاالت

                        (68،ص0227)حمادة ،.نجع لتوفير الخبرات والمعارؼ التي احتاج الييا المجتمعالواسيمة األ
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وىي منبع الفكر   شعاع الفكري ىي مصدر االبكمااتيا المختمفة فالجامعات   بما اسبق وصالً       
نع الوميمتيا األاسااساة ىي خمق جيل مثقف ا    لألجااؿ الجديدة والمعرفة حضارة  وراسـ اسيـ في ص 
ااستثمار في  ىـاسااو  التراث الثقافي والتاريخ الحضاري وحفع   وقاادة المجتمع فكريا  الماستقبل

  بتكمافو في إظيار عظمتوواسيمتو التي ت عد   ناسافلإل هللا اسبحانو وتعالى الطاقات اإللياة التي اوجدىا

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ :   قاؿ تعالى ة  بجعمو خمافة هلل في أرضوفوالفكر والمعر  بنشر العمـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :   وقاؿ تعالى (1) چۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ            ىئ     

 چ     ڀپ  پ  پ  پ
  وتييئة نشر العمـ بأاساليب حديثة وأف احمل عمى عاتقو قضاة ،(0)

)النبيان  الذيف اضع فييـ المجتمع كل آمالو وتطمعاتو الماستقبماة .وا عداد العمماء والقادة والمفكريف  
 (025 ، ص0220،

 مؤاساسةوىي   ماستحدثة في العقد األخيرريواة الإحدى الكماات التكماات الترياة األاسااساة  تعد  و        
 النواحي اد العاـ لممعمـ مف  واعكس منيجيا فماسفة اإلعداسيـ في أعداد المعمميف في العراؽتريواة ت
اسيـ في فيي ت  ؛ (027-025،ص 0202، )التميميحاجة المجتمع مف المعمميفاسد   لجماعيا

  رصانة  وذلؾ بجيود تعاوناة مكثفةصف بالقوة والتأاسس عمماة تب ممتعمـلاصاؿ المعرفة وتطباقاتيا إ
بقدرات  يتمتعوف   لمناشئة ومرييف محاولة منيا في تحقيق اإلعداد الجيد لمطمبة لاصبحوا معمميف

عرفي وماستحدثات الماستقبل  وذلؾ بااستعماؿ الطرائق ـ مع التطور المإبداعاة  تتالءمكاناات ا  و 
 (82-80، ب.ت، صرما)عتجعل عمماة التعمـ أااسر. استراتيجاات والتقناات التريواة الحديثة  لواال

المؤاساسات التريواة  أفضل كماات الترياة األاسااساة ىي مف تجد بأف  الباحثةف عودا الى بدء فإ     
عداد ا    و اض عموميارواء الضمائر بفا    و ويناء الشخصاات التريواة  يرة وترييتياالن   العقوؿلتييئة 

  وفعالاات مختمفة تريواة  ويرامج  ونشاطات  ما تقدمو مف مناىجمف طريق وذلؾ   النفوس النقاة
نع غرس المواطنة الصالحة لدى الفرد ف بواساطتيا مفتتمك   جح الذي المعمـ الناوتأىيل   فضال عف ص 

 . وتطويرىاالعمماة التعماماة في البالد  ا اسيـ في عمماة تحاسيف
ينبةػي أف يػتـ فػي كماػات الترياػة األاسااسػاة أف تأىيػل المعمػـ بػف الباحثػة تػرى إفػ  فضال عػف ذلػؾ       

المبتكػػػرة والمقترحػػػة التػػػي  اسػػػتعماؿ االاسػػػتراتيجاات يػػػتـ ذلػػػؾ باوأف   إبداعاػػػة ماسػػػتحدثة بطريقػػػة منيجاػػػة
                                                           

 14سورة ٌونس : (1)

 30سورة البقرة : (2)
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 المجػاالت العممػي فػي تتماشى مع التطور والتةيير الحاصل في المجتمع مف جراء التقػدـ التكنولػوجي و 
 . جماعيا
الاسير في التدريس بطريقة منطقاة متاسماسمة تاسػيـ فػي ماسػاعدة المػدرس فػي فضال عف ذلؾ؛ فإف       

ينتقل مف فقرة تعماماػة الػى التػي تمييػا ببراعػة واسالاسػة  إذ  نجعأضل  وبفاعماة س بالشكل األفتنفيذ الدر 
  وتنظػػاـ تعمػػػـ الطمبػػة بمػػا يػػتالءـ مػػع طباعػػػتيـ  اب الطمبػػػة ليػػذه الفقػػرة التعماماػػةبعػػد التأكػػد مػػف ااسػػتاع
ورغبتيـ لتعمـ المادة وتحقيق التواصل بيف المعمـ  تيجاات ألثارة دافعيتيـ وحمااسيـاوينتقي أفضل االاستر 

 (   09، ص 0999) ىندي وآخرون، .والمتعمـ 
مثػل عمماػة فيػو ا    مجتمعػو و التفاىـ والتوافق بيف الشػخص  لتحقيقاألنجع  واعد الحجاج الواسيمة      

بالحجة  المتمقي قناعإ الىفي خطواتو  جاجي  ااستندتمقي   ذلؾ أف النص الح  راسل والم  التواصل بيف الم  
فحامو بالحجج قتناعاالاصالو الى وا  والدليل والبرىاف   ٍ   وا  ااسعى إلى اإلقنػاع  واقػدـ البػراىيف " فأي نص 

امكػػف أف    "التػػي تاسػػمح لفكػػر مػػا أف اعمػػو عمػػى فكػػر أو غمبػػة موقػػف عمػػى موقػػف  أو رأي عمػػى رأي
  ( 022،ص0998) مكسي ،. الحجاجينص  ال ةنطمق عماو تاسما

جػػاجي   ذلػػؾ أف المتحػػدث ااسػػتعمميا بحاسػػب تنمػػاز بطػػابع ح   جماعيػػا المةػػةوبمػػا أف ماسػػتواات        
ػػ اصػػد التواصػػل وينشػػأ الوحػػدات الماسػػاناة عمػػى وفػػق مق ر عػػف مػػا يريػػد أف يوصػػمو مػػف أفكػػار ده لاعب ػػقص 

وذلؾ يتحقق بواساطة المةة التػي تاسػي ل عمماػة  ؛(87،ص0229)بوجادي ، بالغياالمتنوعة التي يريد إ
عمماة إقناع   ألف  ماستواات المةة الضروري اف تتـ بطريق متكافئة بيفمف التي التفاىـ والتواصل تمؾ  

تمقػػي وحالتػػو   مػػع مراعػػاة المطتو واسػػيولتوتـ إال مػػف طريػػق اسالاسػػة الخطػػاب وباسػػافيػػاـ المتمقػػي ال تػػوا  
مػػو دراكػػو ليػػافضػػال عػػف فيػػـ المػتكمـ لمرامػػي الػػنص  وأبعػػاده   ومػدى تفي  أفصػػح  "ذلػػؾ ألف   فيمػػًا تامػًا وا 
ذف  فػػال بػػد  مػػف  و  الكػالـ وأبمة ػػ ػػا كػػاف لػػو أيُّ تػػأثير  وا  لػػو ي مقػػى فػػي متمق  ػػيف ال افيمػػوف لةػػة ذلػػؾ الكػػالـ ل م 

 (005،ص 0202مرتاض ،) "تضافر متمق  يف بمةاء بالمقدار الذي ا شترط فاو وجود باث يف أاضا بمةاء
امكػػف القػػوؿ أف األاسػػاليب و تػػرى الباحثػػة بأنػػلػػذلؾ إف البالغػػة تاسػػتطاع أف تحقػػق مػػا اسػػبق؛  وبمػػا       

التػػي ىػػي مػػف   لػػدليل والبرىػػافبالحجػػة وا اإلفحػػاـ   أوقنػػاع واالقتنػػاعوعمماػػات اال  والماسػػاناةجاجاػػة الح  
  .باساط ومميزااسير و مف البالغة بشكل حقق اليدؼ امكف اف ت   آلاات الحجاج

وأاسػػػس  أصػػػوالً جػػػاج مصػػػطمح الح  ف لإااسػػػات البالغاػػػة القدامػػػة تشػػػير الػػػى فالدر فضػػػال عػػػف ذلػػػؾ         
  أو التػػي اقتػػرب معناىػػا المةػػوي مػػف الػػة عماػػوالعبػػارات والتراكيػػب الد  و مػػف األلفػػاظ الكثيػػر نجػػد ف  تراثاػػة
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البحػث وعمػـ آداب الحػوار وعمػـ صػناعة  : "عمػـ المنػاظرة وعمػـ آدابنحػو  رتبط بمػدلوؿ الجػدؿوتمعناه 
 ( 07، ص0224) الباىي ،  والحجاج وعمـ الجدؿ أو الجداؿ". التوجاو 

ػػف أف يتجمػى فييػػانظريػػة الحجػاج الباحثػة تػػرى بػأف بمػػا اسػبق فػػأف  صػالً و        ف فمػػ  كم ػو  مػا تقػػدـ امك 
عػف   فضػال المةػوي والبالغػيجػاج فػي الػدرس ناسػاني تبػرز مكانػة الح  طريق المجاؿ النقػدي والمجػاؿ اإل
ف تأاسػاس المػتمجالي الخطاب الشفيي والمكتوب جػج المتاسماسػمة لمتصػورات اكػوف مػف طريػق الح   عمـ  وا 
  جتماعاػػةوالمرتبطػػة باسػػااؽ التداولاػػة اال  درستصػػاؿ بينػػو ويػػيف المػػمنطقاػػا  والتػػي ااستحصػػميا عبػػر اال

ي   بػل ينبةػباألدلػة المقدمػة وحػدىا عدمػو مفقتناع اصاؿ المتعمـ الى االإفأنو ال امكف فضال عف ذلؾ 
عمماػة تفكيػر    ماسػتعمالً و فػي الػدرسالمػدرس فػي طريقػة تقدامػو لح ججػ لػدفب مف و ؤ بذؿ جيد كبير ود

مػػع ضػػرورة يػػتـ مػػف طريقيػػا التوصػػل الػػى نتػػائج مرضػػاة   منااسػػبةمقػػدمات ب بػػدأتف  ا حواريػػاً تأخػػذ طابًعػػ
 بتمؾ المقدمات .  ارتباطيا

 ىمية الدراسة الحالية باآلتي : أيمكن تمخيص فأنو  كلّ  ما سبق عودًا الى  

 ونقل الثقافة والحضارة عبر العصور.البشر  أىماة المةة بوصفيا أداة التواصل والتخاطب بيف  .1
  وىو لدى العرب والماسمميف  لو المكانة األاسمى فيي لةة أقدس كتاب اسماوي أىماة المةة العرياة   .2

 القرآف الكريـ .
ر الناس بك ؛ماـ كبير مف لدف العرب والماسمميفالبالغة فيي تحظى باىت أىماة .3 تاب هللا  ألف تبص 

دراؾ مقاصده ومراماو  ال يتـ اال بدرااسة عموـ البالغة .   وا 
أىماة ااستراتيجاات التدريس؛ ألف أتباع االاستراتيجاات الحديثة في التدريس ااسيـ في إيجاباة   .4

حقق أىدافو بأقل وقت وجيد  فضاًل عف إنو يجعل الطالب أكثر التدريس ويجعمو أكثر فاعماة وا
 نشاطًا  ويبعد الممل والرتابة عف الدرس . 

جاج في الدرس المةوي والبالغي  وضرورة الاسير في التدريس بخطوات  .5 منطقاة  أىماة نظرية الح 
الءـ وطباعتيـ  تنفيذ الدرس بشكل فع اؿ   وتنظاـ تعمـ الطمبة بما يت في متاسماسمة تاساعد المدرس

 وااستثارة دافعيتيـ نحو الدرس .
أىماة المرحمة الجامعاة وخصوصًا كماات الترياة األاسااساة  التي ت عد مف أىـ المؤاساسات التريواة   .6

التي ت عنى بتأىيل معمـ الماستقبل  مف طريق إكاسابو الخبرات والميارات والمعارؼ  وعمى وفق 
 أاسس عمماة  لاكوف جديرًا بتحم ل الماسؤولاة الممقاة عمى عاتقو  وىي ترياة النشىء .
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  والعمل عمى اة  والعمل عمى الحد مف انتشارىاماة الكشف عف التصورات البديمة لممفاىاـ البالغأى .7
 تصويبيا تجريباًا .

أىماة تعر ؼ فاعماة ااستراتيجاة مقترحة قائمة عمى الح جاج في تعديل التصورات البديمة واكتاساب  .8
  المفاىاـ البالغاة لطمبة كماات الترياة االاسااساة .

فادة الجيات المختصة مف نتائج ىذه الدرااسة في رفع ماستواات الطمبة في مادة البالغة إمكاناة إ .9
 في كماات الترياة األاسااساة .

 اندراسة :  أهداف

 ىداؼ اآلتية :عى الدراسة الحالية الى تحقيق األتس

جاج في تعديل التصورات البديمة واكتاساب المفاىاـ  .1 بناء ااستراتيجاة مقترحة قائمة عمى الح 
 البالغاة لطمبة كماات الترياة األاسااساة .

 كماات الترياة االاسااساة .اة لطمبة التصورات البديمة في المفاىاـ البالغ الكشف عف  .2
قائمة عمى الحجاج في تعديل التصورات البديمة لممفاىاـ المقترحة الاستراتيجاة االتعرؼ فاعماة  .3

 اة االاسااساة . كماات التري ـ المةة العرياة فياقاسأ لطمبة البالغاة
اكتاساب المفاىاـ البالغاة لطمبة جاج في المقترحة القائمة عمى الح   استراتيجاةفاعماة االتعرؼ  .4

 في كماات الترياة االاسااساة . ـ المةة العرياة اقاسأ

 : فرضيتا اندراسة

 :  الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف وضعت الباحثةالثالث والرابع الدرااسة  ىدفيلتحقيق 

لاس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائاة بيف متواسط درجػات طمبػة المجموعػة التجريباػة الػذيف يدراسػوف  ). 1
اسػػتراتيجاة المقترحػػة ومتواسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة الػػذيف وفػػق االالمفػػاىاـ البالغاػػة عمػػى 

لمتةيػػػػر تبعػػػػا و   ختبػػػػار تعػػػػديل التصػػػػورات البديمػػػػةريقػػػػة التقميداػػػػة فػػػػي ايدراسػػػػوف المفػػػػاىاـ البالغاػػػػة بالط
 الجنس(.
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) لاس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائاة بيف متواسط درجات طمبة المجموعة التجريباة الذيف يدراسوف . 2
استراتيجاة المقترحة ومتواسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف ى وفق االالمفاىاـ البالغاة عم

 ( .تبعا لمتةير الجنسو   كتاساب البالغاة بالطريقة التقميداة في اختبار االيدراسوف المفاىاـ 

 حدود اندراسة :

 :بػ  الدراسة الحالية تتحدد

 . الترياة األاسااساة  اتكما -ـ المةة العرياةاقاسأ:  الحدود المكانية .0
 . كماات الترياة األاسااساة– المةػة العرياة اـقاسأ -: طمبة المرحمة الثاناة الحدود البشرية  .0
لدرااسة ا(   2018 – 2017مف العاـ الدرااسي ): الفصل الدرااسي الثاني الحدود الزمانية .2

 الصباحاة . 
 الحجاجنوعيف مف أنواع الحجاج :عمى المقترحة القائمة  : تطبيق االاستراتيجاةالحدود العممية  .4

 لمفصل الدرااسي الثاني المقررةمفردات مادة البالغة عمى وفق   التداولي والحجاج البالغي
  باو: أركانو وأقاسامو وبالغتوالتش  الحقاقة والمجاز  ي )عمـ البااف :أىماة عمـ الباافوى
عمـ البااف في بالغة النص   أثر غتيا  الكنااة: أقاساميا وبالغتياأقاساميا وبال :استعارةاال

الاسجع  المحاسنات المعنواة:   األدبي عمـ البداع: المحاسنات المفظاة: الجناس  االقتباس
  أثر عمـ بما اشبو الذـ  تأكيد الذـ بما اشبو المدح ابمة  تأكيد المدحالمق  التورية  الطباؽ

 . البداع في بالغة النص األدبي(

 حتديد املصطهحات : 

 الفاعمية :  .0
  :ااًل : ع   في المعجـ الواساط جاء لغة اًل وف ع  ل : العامل والقادر و   والفاع  م  م  "ف ع ل  الشئ ف ع 

 ( .694، مادة ؼ ع ت : 0962)مصطفى وآخرون، "
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  فتقوؿ دواء فاعل ؛ إذا كاف لو ز " لفع يدور حوؿ إيجاباة األداءكما ورد في المعجـ الوجي         
، مادة 0995، مجمع المغة العربية)   وىي مقدرة الشي عمى التأثير"رضأثر إيجابي في معالجة الم

 ( . 477ؼ ع ت ، ص

 كميا   تتفق لمفاعماة الفاظ مترادفة ومتماثمةنو ىناؾ إ": ( 0978اورد )مختار الحا :صطا
العمل عمى  : أداء واإلتقاف والمتانة  فيي إجماال كفاءةوال عمى وصف  معاني مثل : القوة

 (. 7،ص 0978) مختار ، " والكفاءة  مف االتقاف درجة كبيرة

مقارنة قابمة لمقااس بيف المخرجات المتوقعة الماستيدفة والنتائج (" 0224أوردىا )قطامي  كما        
 (   754، ص0224)قطامي  ، "  المالحظة 

القدرة عمى تحقيق النتيجة المقصودة وفق ( عمى ما سبق بأنيا:" 0200الكسباني )وأضاؼ        
النتائج المرجوة  والوصوؿ معايير محددة ماسبقا  او القدرة عمى انجاز األىداؼ أو المدخالت   لبموغ 

 (45، ص0200، الكسباني". )الييا بأقصى حد ممكف

  جاج في ثو ااستراتيجاة مقترحة قائمة عمى الح  تحد  امكف أف قوة االتقاف الذي مدى : ) إجرائيا
كماات الترياة المرحمة الثاناة في تعديل التصورات البديمة واكتاساب المفاىاـ البالغاة لطمبة 

 .(  تدرياسيـ بيا بعداالاسااساة 

 االستراتيجية : .0

  : وىي خطة شاممة في فف ادارة العمماات الحرياة مة مشتقة مف اليوناناة وىي تعني "كملغة  
 ( 92ص،  0228)عمر،     وىي تعني براعة وفف التخطاط "أي مجاؿ مف المجاالت

  مجموعة القرارات التي يتخذىا المعمـ بشأف ( :" 0228عرفيا الكسباني ): إصطالحا
  مف أجل تحقيق أىداؼ في أثناء تنفيذ ميماتو التدرياساةالتحركات المتتالاة التي يؤدييا 

 (20،ص 0228)الكسباني ، " تعماماة محددة اسمفا 
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القرارات  ":بفارؽ ضئيل جدا ، حيث عرفيا(  0202الحريري )واتفق معو في ىذا التعريف        
استعماؿ اإلمكانات المتوافرة مف طريق تحديد اإلجراءات التي تكفل الوصوؿ بطريقة مثمى حوؿ ا تتخذ

 ( 094 ص ، 0202الحريري ،) ."  الى األىداؼ المنشودة بدقة وميارة

مجموعة مف القواعد العامة " بأنيا:تعريفات ( عمى ما سبق من  0200، وأضاؼ )الكسباني      
 . ( 8، ص0200،)الكسباني". التي تيتـ بواسائل تحقيق األىداؼ المنشودةوالخطوط العريضة 

  :مادة تدريس لتي راسمتيا الباحثة لاسير عمماة والخطوات اجراءات والنشاطات موعة اإلمج)إجرائيا
والتي ب نيت في ضوء   تنفيذىا عمى الطمبة بتوجاو منيا   وتعتمد فيلقاعة الدرااساةداخل االبالغة 
 تعديل وتصويب التصورات البديمة واكتاساب المفاىاـ البالغاة لطمبة المرحمة الثاناة   بيدؼالحجاج

  (.في كماات الترياة االاسااساة ـ المةة العرياةاقاسأفي 

  لحجاج :ا.2

  : المقابل قناع جة لموصوؿ الى إجاج في المعاجـ حوؿ معنى المجادلة والمحاجتدور معاني الح  لغًة
ة : ج  :"الح  ىػ(622لسان لعرب ألبن منظور )تافقد جاء في ، بوجية النظر موضع الخالؼ

  وىو رجل الذي اكوف فاو الظفر عند الخصومةجو صـ والو  وفع بو الخ  جة ما د    وقيل الح  رىافالب  
و م حاجَّ جاجوح   ج  ج  جة ح  الح   وجمع    ـالتَّخاص   والتَّحاج    ؿ  د  ؛اي ج   جاج  ح  م    و  ع   ناز   جاجاً ة وح    وحاجَّ

"  ةجَّ خصمي أغمبو بالح   ج  ة الدليل والبرىاف ... وأح  ج  والح    و  ب  م  غ   جاً جو ح  ح  و ا  جَّ   وح  ةجَّ الح  
جًا قصده  ورجل محجوج اي مقصود ""  واضيف بعد صفحات و ح  ج  ) ابن الحج : القصد وح 

 . مادة حجج (، 0ج، 0222، منظور

  ا :جادلوجاجً ة وح  حاج  و م  اج    أو ح   جةبة الح  م  :" غ    (0970)مصطفى وآخرون أورده  كما     
لوا   والحجة الدليل والبرىاف   جاد  حاجوا :ت  عمو   ت  جة   وعارضو ماستنكرا ف  عماو   أقاـ عماو الح   ج  ت  واح  

  .(026 ،ص 0970، مصطفى وآخرون ) جج ".اج الذي ا كثر الح  حج    والم  حجاج ( وجمعيا )حجج 

 واعظميا شأنًا؛ ألنو :"عمـ مف أرفع العموـ قدراً  ىػ(474)ت يورده أبو وليد الباجي:  صطالحاا  
  لما الاسبيل الى معرفة االاستدالؿ  وتمييز الحق مف المحاؿ  ولوال تصحاح الوضع في الجدؿ
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) الباجي .   وال المعوج مف الماستقاـ "ـقامت حجة وال اتضحت محجة وال عمـ الصحاح مف الاسقا
 .( 8، ص0978، 

وجود اختالؼ بيف طرفيف ومحاولة كل منيما اقناع اآلخر بوجية نظره وذلؾ " المجيد :وعرفو عبد    
، 0222، )عبد المجيد"  بتقداـ االاسباب والعمل التي تكوف مدعومة او داحضة لفكرة او رأي او اسموؾ

 . (025ص 

اعني  في االنكميزية Argue الى اف لفع (0229فروم )اشير   تأكيدا لمتعريف الاسابقو        
وجود اختالؼ بيف طرفيف ومحاولة كل منيما إقناع الطرؼ اآلخر بوجية نظره بتقداـ  جاج وىو:"الح  

 (49، ص0229) فروم ،  األاسباب والعمل "

  والحجاج بعد خاطباة بيف طرفيف بينيما قضاة ماعالقة ت":لاعرفو بأنو ( 2015 )صادؽويأتي       
ي االتصاؿ غايتو انتياج طريقة معينة ف ... وىومف ابعاد الخطاب االناساني المكتوب والمنطوؽ 

                     (06-05،ص0205)صادؽ، قناعيـ بمقصد معيف" إوبالنتيجة خريف والتأثير فييـ  ااستمالة عقوؿ اآل

 استمدة مف مال  متاسماسمةوال منظمةواإلجراءات العمماة المنطقاة الخطوات مجموعة مف ال) :إجرائيا
تنفيذ اساعدىا في تلو بقصد التأثير في اسموؾ  الطمبة   تاسير الباحثة عمى وفقيا  جاجنظرية الح  

أجل تااسي ر فيـ  الطمبة مف يا وييف بينوالتفاىـ بخمق ااسموب لمحوار    وذلؾفاعمةالتدريس بطريقة 
الحجج بالمعمومات المقدمة مف طريق  ااصاليـ الى مرحمة االقناع واالقتناع المفاىاـ البالغاة  و 

الوصوؿ الى مرحمة التاسماـ  فيلااساعدىـ ذلؾ   التي تؤدي الى النتيجة المقصودة واألدلة والبراىيف
 (.ذعاف واإل
 : التعديل .5

  : أي  دؿو فاعت  ت  : أق م تو   أيلَّ د  ت : ع  قم شيء   اؿ  إذا م   جاء في لسان العرب ألبن منظور :"لغة 

 چڦ   ڦ  ڦ  ڦ    چ  اـ  قاؿ تعالىق  ااست  :
لت د  ع   ومؾ... ومنوبمعنى فاسواؾ وق (1)

عديل الشيود : أف وت     اتزف وااستقاـواعتدؿ الشعر :  وال إذا اساويتو بود  و ع  ل  شيء أعد  الشيء بال
 . ،مادة عدت(02، ج0222")ابن منظور،   وتعديل الشيء : تقوامو تقوؿ إنيـ عدوؿ

                                                           
 2سورة األنفطار : (1)
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الً :"( الزَّبيديأورده )و       دؿ   عد  ؿ  عن و  ا ع  ا د عف الطريق : جار    وع  وع د  واًل : ح  واًل د  ؿ  الاو ع د    وعد 
ع    ( 060، ص 0228بيدي ، ) الزَّ  .": ر ج 

  البديمة لممفاىاـ التصورات وتصويب تصحاح  في الدراسة الحالية ) يقصد بالتعديل: اجرائيا
 .( البالغاة   وتةييرىا بتصورات صحاحة متفقة مع القواعد البالغاة

 : التصورات البديمة .5

  ء : تخيمو وااستحضر   وتصور الشىجمع تصور  اي تكونت لو صورة وشكل: في المةةالتصورات
حاسوس في العقل دوف : "ااستحضار صورة شىء مفي عمـ النفس   والتصوُّرصورتو في ذىنو
 (508ص 0224، نيس واخرون أ)التصرؼ فاو " 

 صطالح: في اال التصورات البديمة 

  ضمف فئة أو  حاحعف اسااقيا الص ىي وضع المفاىاـ بعيداً ) :Chi&Roscoe,2002يعرفيا  
 .(ثـ يتـ تعديميا واعادتيا الى موقعيا االصمي الصحاح  مجموعة مختمفة

Chi&Roscoe,2002,p4)  ) 

المعرفة التمقائاة التي اكتاسبيا الطمبة ذاتاا مف خالؿ تفاعميـ :)0224بعارة والطراونة وأضاؼ         
.                       مع البيئة بحيث اعبروف عنيا بشكل يتعارض مع معطاات العمـ الحديث(

  (086، ص0224)بعارة والطراونة ، 

التي ال تتفق مع   في البناة المعرفاة لدى الطالب ف ) ىي المعارؼ التي تتكو 2014الةمري  ويوردىا
ختبار بتفاسيرات خطأ في أثناء أدائيـ االالمعرفة الصحاحة لممفاىاـ التي اعبر عنيا الطالب 

   ( 06،ص0204)الغمري ،  .(التشخاصي
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  :إجرائيا 

لاة ىو تصحاح تعديل التصورات البديمة في الدرااسة الحامصطمح واقصد بتعديل التصورات البديمة : 
الموجودة لدى طمبة غير الصحاحة او التي اشوييا النقص  و  البالغاة   والمفاىاـمجموعة االفكار

 .في كماات الترياة األاسااساة ـ المةة العرياة اقاسأالمرحمة الثاناة في 

 االكتساب : . 6

 :ب  ":جاء في لسان العرب البن منظور لغًة اس  ب  ك  اس  ب  ا ك  اس    : اسيبواو قاؿ  ب  اس  ب واكت  اسَّ ك    وت  اً ك 
و ت    أي أعن  ماالً  زيداً  ت  ب    وأكاسَّ ماالً  زيداً  بت  اسَّ ك   د...ي  ت  ؼ واج  رَّ ص  : ت   ب  اس    واكت  اب  ص  أ   ب  اس  ك  "

لما فاو مف الزيادة ".  ب  اسَّ ب دوف معنى اكت  اس  ... ألف معنى ك   و  ب  كاس  و ا  مت  ع  بو أو ج  اسَّ عمى ك  
        ، مادة كسب(02، ج  0222)ابن منظور ، 

ت و  وأورده الفيومي صاحب معجم المصباح المنير         ي ح  ر ب  ر  ًبا م ف  ب اب  ض  اس  ب ت  م ااًل ك  اس  : " ك 
مَّم و   ب و  ت ح  ت اس  ـ  و اك  ث  ب  اإل   ك اس  ة  و  اش  ب  ط م ب  ال م ع  ت اس  ب  أل  ى م و  و اك  اس  ك  ذ ل ؾ  و  ب ت و  ك  ت اس  .                           و اك 

 (520،ص 0، ج0202، الفيومي  (

 صطالحا : إ 

              (في تقداـ ميارة أو مجموعة معارؼ إنجاز أو كفاءة باألداء): ( بأنوGood,1973) عرفو      
(Good,1973, p76) 

عمماة تتضمف مماراسة ):كتساب بأنو في تعريفو لال  (Walberg,1984ج )مبوي يشيركما        
يوصف االكتاساب بأنو  وتؤدي ىذه المماراسة إلى تنماة األثر الناتج عف الحدث وكثيرًا ما  شيء ما

                                          . (p Walberg,1984,).(  عمماة مدخالت لمتعمـ

مراحل التعمـ التي مف طريقيا )المرحمة األولى مف : ( فيذكر بأنو0222بو جادو اويضيف )     
ابو جادو، )(.الاسموكاةفي حصيمتو ااسجل يتمثل الاسموؾ الجديد لمكائف الحي وينتج عف ذلؾ اسموؾ 

 (404،ص0222

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
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مجموعة مف المثيرات التي ااستجيب ليا المتعمـ  " بأنو يعرفانو ( 0202)زاير وداخل نجد و      
  مبني عمى ألنيا ناتجة عف ترتيب معرفي ماسبق ؛ماستمر ومتى شاء وٍ حىا بندوبااستطاعتو أف ااستعي

 (056، ص 0202 ، وداخل . )زاير " ة أفكار تكوف حاضرة عند المتعمـمنحو اسماس

قدرة المتعمميف عمى فيـ المحتوى التعمامي وتمييزه وتعمامو اذ تقاس : " 0206عرفو الساعدي و    
           ."ىذه القدرة بمجموعة الدرجات التي احصل عمييا في اختبار االكتاساب المعد ألغراض تعماماة

 (06،ص0206)الساعدي ، 

ف كثرت التعريفات ا          التي كاف أبرزىا لتي تناولت توضاح معنى االكتاساب وترى الباحثة بأنو وا 
المتعمـ في الدرس بشكل كمي ونوعي لممقرر او قدرة يدور حوؿ تفاسير معناه بأنو إنجاز أو أداء 

الى كثيرا في جوىرىا ومتفقة ومتشابية متقارية تكاد تكوف   اال أنيا الدرااسي الموكل الاو في وقت معيف
 حد كبير .

 جرائيا: إ 

المحددة في   ممفاىاـ البالغاةل تطبيق(ال  تمييزال  تعريفالق درة طمبة عينة الدرااسة مف )        
 جابةماات الترياة األاسااساة  وذلؾ باإلفي كقاسـ المةة العرياة   /لممرحمة الثاناة /مفردات مادة البالغة

ليذا  المعد  كتاساب ات مخصصة لكل مفيوـ في اختبار االمف أصل ثالث فقر  عل األقل فقرتيف عف
  الةرض.

 :. المفيوم 7

 : ـ    "فيـفي لسان العرب بأنو :  )ابن منظور(ذكره  لغًة ف ي م و : معرفتؾ الشيء  بالقمب و الف ي 
م مو   مًا وفيامة: ع  مًا وف ي  تو  وف يمت   و ف ي  ف  متو  وعر  ق    وتفيـ الكالـ : فالنًا أفيمتوف ي م ت الشيء ع 
م و  ...ف ي مو شيئًا بعد شيء  ي  استفيمني الشيء إوقد ... وأف ي مو األمر وف يَّمو إا اه: جعمو ا ف 

 (  025 ص ،00، ج  0225)ابن منظور ،  فأفيمتو تفيامًا".
  ئ:" وتبعو الرازي في مختار الصحاح بقولو ـ  الش  مًا وفيامًة أي عم ف ي    وتفَّيـ موبالكاسر ف ي 

 (079 ، ص0228)الرازي ،  .الكالـ : فيمو شيئًا بعد شيء "
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  : إصطالحا 

تكويف عقمي ينشأ مف تجريد خاصاة أو أكثر مف ( بأنو :" 0222عرفو )شحاتو والنجار       
حاالت جزئاة أمثمة  متعددة   بتوافر كل مف ىذه الخاصاة حيث تعزؿ الخاصاة مما احاط بيا فأي 

 ( 086، ص 0222)شحاتو والنجار، " . الحاالت تعطى ااسمًا أو مصطمحاً مف ىذه 

الصورة المجردة التي تتكوف أو تتشكل مف مجموعة مف " ( بأنو:0229، ) حماداتوأضاؼ       
 (066، ص0229، حمادات ) "المثيرات التي تشترؾ في اسمات أاسااساة تمي ز ىذه المثيرات مف غيرىا

صااغة مجردة لمخصائص المشتركة بيف مجموعة مف ( بأنو "0200عاذره  بوأ)كما أوضح       
المواد والحقائق او المواقف  واعطى عادة إاسمًا أو كممًة أو عنوانا ومنيا أنو عالقة منطقاة بيف 

 ( 05ص ،0200عاذره ، بوأ) ."معمومات ذات صمة ببعضيا 

 . البالغة :8

  :وأبم ة و ىو إبالغًا بم غ بموغا  وبالغا  وصل وانتيىب ػم ػغ   الشيء ي   "لغًة : ذكر ابن منظور  
نما ىو مف ذلؾ أ ت ب مغ  بالشيءوي م ةو تبماةا  وا  ) ِإبن .  ": وصل  إلى مراده ي قد انتيت منو و 

 . ، مادة بمغ ( 0225منظور ، 

ب م غ الشجر بموغًا وبالغًا : حاف إدراؾ ثمره   والةالـ : أدرؾ  وأوردىا ) أنيس وآخرون ( بأنو :"      
ح  واألمر وصل الى غايتو   ومنو ) حكمة  بالةة  ( . وي م غ الشئ بموغًا : وصل الاو  ب م غ  بالغة : فص 

ف باانو   فيو بماغ  اقاؿ ب م غ الكالـ   أبمةو الشئ الاو : أوصمو الاو   0224) أنيس وآخرون ،  "وحاس 
 ، مادة ب ت غ( 69، ص  

 اصطالحا: 

وناه   وال اكوف الكالـ ااستحق اىػ (:"055عرفيا الجاحظ : ) ت  اسـ البالغة أحاسف ما اجتبيناه ود 
".              و لفظو معناه فال اكوف لفظو الى اسمعؾ ااسبق مف معناه الى قمبؾ  حتى ااسابق معناه لفظو

 ( 005، ص  0،ج 0968) الجاحظ ،
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  واختاار الكالـ وحاسف النظر إحاطة القوؿ بالمعنىىػ( فقد أضاؼ بأنيا :" 085المبّرد ) ت أما      
) المبرد، الفضوؿ"  بيا البعيد  واحذؼ منيامعاضدة شكميا وأف اقرب  حتى تكوف الكممة مقارية أ ختيا 

 (59ب ت ، ص

دراؾ الةرض :"بأنيا ىػ (  272اآلمدي ) ت أوردىا و       بألفاظ اسيمة وعذبة اسمامة اصابة المعنى وا 
"                                        وال تنقص نقصًا اقف دوف الةااة الحاجة  كمف التبمغ اليدر الزائد عمى قدرمف الت

 (  250)اآلمدي، ب ت،ص

تأداة المعنى الجميل بعبارة صحاحة فصاحة ليا في النفس :" فقات  ( 0202) طاىر وأوضحيا      
"                                واألشخاص الذيف ي خاطبوف مة كل كالـ لمموطف الذي اقاؿ فاومع مالء اثر خالب
 ( 088، ص  0202) طاىر ، 

 اجرائيإ  

مجموعة الموضوعات البالغاة المقررة في مفردات مادة البالغة لممرحمة الثاناة في قاسـ المةة        
 . 2018-2017في كماة الترياة األاسااساة لمعاـ الدرااسي العرياة 

 :  األساسية التربية كمية

 الذيف الطمبة تقبل العممي  والبحث العالي التعماـ وزارة إلى تابعة تعماماة تريواة مؤاساسة ىي"   
 لمتخرج الكماة ىذه في لمقبوؿ معدالتيـ وأىمتيـ واألدبي العممي بفرعييا اإلعداداة الدرااسة مف تخرجوا
 أريع بعد) األاساس التعماـ مرحمة) المتواسطة أو االبتدائاة المرحمة في التعماـ ةنيلم جامعييف معمميف
 (094، ص 0202) مجيد ، . ( "متعددة اختصاصات وفي اسنوات

 



 انفصم انصاَي

 دراساخ انساتقح جىاَة َظريح و
 أوالً: جىاَة َظريح وذشًم :

 احملىر األول : االسرتاذيجيح انردريسيح 

 احملىر انصاَي :احلِجاض
 احملىر انصانس : انرصىراخ انثديهح 

 ساتقح وذشًم :شاَيًا: دراساخ 
 عرض دراساخ ساتقح : -

احملىر األول : دراساخ ذُاوند تُاء اسرتاذيجياخ يقرتحح يف فروع 
 انهغح انعرتيح .

احملىر انصاَي : دراساخ  ذُاوند انرصىراخ انثديهح يف فروع انهغح 
 انعرتيح .

 احملىر انصانس : دراساخ ذُاوند االكرساب يف فروع انهغح انعرتيح 
 دالالخ ويؤشراخ وجىاَة إفادج يٍ اندراساخ انساتقح 
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 انفصم انصاَي 
 حَظري جىاَةأوالً: 

 انردريسيح االسرتاذيجيح احملىر األول : 
  :متهيد  -

مشتق الجذر واالستعماؿ والمنشأ ، فهو مصطلح معّرب ،مصطلح االستراتيجية ليس عربيَّ إف  
الع النيػػة عسػػكرص عمعنػػ  فػػف ال يػػا ة فػػي المجػػاؿ ال اسػػتعمي أصػػي يونػػاني راسػػتراتيجوس ، كلمػػة مػػف مػػف
 لفظػػةت اسػتعير ثػػـ قػ  العسػػكراة الصػععة ، فػػي مواجهػة الظػػروؼ والموا الععيػػ ة المػ ش الحكمػةاال ارة عو 

شاع استعمالها في عع  ذلؾ والتربوية ،  جتماعية واالقتصا يةفي المجاالت السياسية واال راالستراتيجية 
ب عشػكي منػتظـ ومرتّػ، عمعن  كي ما ي ػـو عػا المعلػـ مػف تحركػات وفعاليػات وأسػاليب ، التربية والتعليـ 

 مة. مف طراق استجاعات المتعلميف للمثيرات الم  ّ ، مرامي الموق  التعليمي ومتسلسي يرمي عا تح يق 
رفػػ   التػػي ينصػػب ا تمامهػػا فػػي العامػػةوال واعػػ  فاالسػػتراتيجية  ػػي مجموعػػة اللطػػوة العرا ػػة  

ً  عاأل ػ اؼ الػ  االسػاليب ، كثيػرة  ، فهػي مصػطلح يت ػمف معػاف  لتعليميةمستوش تح ق األ  اؼ ا ابتػ ا
، الػػ  المعلػػـ علػػ  لطا ػػا فػػي تنفيػػذ  رسػػا الت راسػػية الػػ  الملططػػات والتحركػػات المنظمػػة التػػي يسػػير

الػػػ  طرا ػػػق التػػػ راس  ، والتغذيػػػة الراجعػػػة ، لمػػػيفترتيػػػب اسػػػتجاعات المتعتنظػػػيـ وا ارة الصػػػ  وتهي ػػػة و 
ً  عالمستعملة ، إذ تشتمي االسػتراتيجية علػ  أرثػر مػف طرا ػة ت راسػية  أسػاليب الت ػويـ المتنوعػة ، وانتهػا

صػػيلية شػػارة الػػ  اللطػػوات العمليػػة التف، إالسػػتراتيجية بلفظػػة الترتيػػؾ، ف ػػال عػػف ارتعػػاة لفظػػة االمتععػػة
طػالع علػ  الرثيػر مػف المصػا ر ولمسػتا مػف طراػق االالعاحثة   ذا ما وج تاو ، بهاللمهمة المرا  ال ياـ 

 التربوية بهذا اللصوص .
اعة أقرب ال  معن  المهارة ، أص االستراتيجية كانت لم ة قر كلمة  م لوؿوتج ر االشارة ال  إف  

لتلػ  ا، و العمليػات الحربيػةة الرعػار فػي مغل ة وم ي ة المعن  عالمهارة التي يمارسها ال ػا م صورة و نها إ
، وال يمكػف ف تح يػ  تعراػ  موحػ  لالسػتراتيجيةآلػر ومػف بلػ  ؛لػرل لػذلؾ ال يمكػ الػ قا ػ   ها مفتعراف
لرػػف يمكػػف االتفػػاؽ علػػ  كونهػػا فػػف اسػػتعماؿ الوسػػا ي المتػػوافرة لتح يػػق  معػػيفل حػػ  ّ ع وت ػػيي ها   ايػػت ي

 والعمليػػػة  التيػػػار االسػػػاليب العلميػػػةو  ،أوال   األ ػػػ اؼ والتيار ػػػاتلػػػؾ مػػػف طراػػػق تح يػػػ   ،محػػػ  ةأ ػػػ اؼ 
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يتعلػػػػق عمػػػػا سػػػػبق ذكػػػػر  كػػػػي مػػػػا  وت ػػػػويـ تنسػػػػيقو  ،ثالثػػػػا  و ػػػػ  اللطػػػػذ التنفيذيػػػػة ثػػػػـ ، ثانيػػػػاّ  هػػػػالتح ي 
 (.366،ص 3122.)الخزاعمة وآخرون راععا  

 ومتع  ة  ةمصطلح االستراتيجية في المجاؿ التربوص كثير ا سبق فإف م لوالت مّ عف ال  
مف بينها  صلةللرثير مف المصطلحات التربوية ال راعة أو ذات ال ا  ما يأتي مرا ف، منها أي اومتعاينة 

ً  عليا يمكف ل رم لي الت راس ، أنموذج الت راس ، طرا ة الت راس، وغير ا   أف نستنتج معنييف وبنا
 األلر و ما: للمعن  يّع  كي منهما امت ا ّا واسترماال  ف لم لوؿ االستراتيجية ر يسي

  اؼ المرجوة األمثل  لتح يق  " فف استل اـ اإلمكانات والوسا ي المتاحة عطرا ة  إنها: المدلول األول
، عمعن  أنها طرؽ معينة لمعالجة مشكلة أو معاشرة مهمة ما أو أساليب عملية عل  أف ي وجا ممكف
 لتح يق   ؼ معيف ".

ومرنة التطبيق يتـ مف لاللها استل اـ كافة اإلمكانات : إنها "لطة محكمة البناً خراآلالمدلول 
 ( .283، ص:311،()أ )الحيمة". والوسا ي المتاحة عطرا ة مثل  لتح يق األ  اؼ المرجوة

عمعن   التعليمية الملتلفة مجاؿ التربوص والتعليمي ومؤسساتاالجية في ستعملت االستراتيفا 
الترتيكية أو الطرا ق أو األساليب، التي والمناورات  واللطوات اإلجراًاتالمسار أو اللطة أو 

منها ما و ، تعليمية يروـ الوصوؿ اليهاوملرجات ما ح  ُ  مف نتاجات  تح يقيستعملها المعلـ ل
معلومات تحصيي  إنا يرمي مف وراً ذلؾ أو،حركي  – نفسي، أو اجتماعي أو وج اني، أو ،معرفي

طرا ق ومهارات انتاج بوساطتها يستطي  التي  ،والمتتاععة المتسلسلة والمنظمةمف طراق اللطوات 
 الم رر ال راسيتناسب المعلـ والمتعلـ و الموق  التعليمي، وق رات  ت اعياتم  تالًـ تت راسية 

         (7،ص3127.)الساعدي ، 
وصال عما سبق يمكف ال وؿ عأف أغلب التربوايف والمعلميف ي عوف في  ا رة الللذ أو ع ـ  
 راس أعـ ال  إف استراتيجية التنشير ، ولبياف ذلؾ ق بيف استراتيجية الت راس وطرا ة الت راسالتفرا

ق أو طرا ة واح ة عحسب األ  اؼ ا إذ إف االستراتيجية ت وـ عل  ع ة طر  لوأشمي مف طرا ة الت راس
تح يق   ؼ يار ا لغرض لتيتـ ا، أما الطرا ة فإنها االستراتيجيةتنفيذ تح ي ها مف التعليمية المرا  

 (.374، :311، )زيتون تعليمي واح  .موق  في مترامي تعليمي 
 ي فف عمعنا ا الواس   عأف االستراتيجية الت راسية (3129)أمبوسعيدي وتتفق العاحثة م          

جراًات وأنشطة وأساليب تعليمية وتحركات المعلـ  الي  الت راس عكي ما يتعلق عا مف قاعة لطوات وا 
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، وتتوافق م  النمو العمرص التي تتالًـ م  المشكلة المطروحةوالتيار  للطرا ة المناسعة ال رس، 
تسهـ في زاا ة وعي الطالب ع  راتا في والع لي للمتعلميف مف طراق لطوات منظمة ومتسلسلة 

طالؽ العناف لتفكير المتعلميف وليالهـ العلمي ، 3129،  )أمبوسعيدي .مواجهة الموق  التعليمي وا 
 ( .5121-516ص
أف استراتيجيات تؤك  عل مفهوـ االستراتيجية في الت راستبيانها ل العاحثة في ف ال عف ذلؾ فإف      

الذص يتروف مف م لالت وعمليات  الت راس تع  مف أ ـ اإلجراًات العملية والتنفيذية للت راس الح يث
، نظرا للت  ـ في ا؛ونة األليرة وا حا   ت  ما  تلؾ العمليات االجرا ية لالستراتيجيات شه ت ف، وملرجات
 االستراتيجيات الت راسية الح يثة ت  راسةفأصعح العلوـ والمعارؼلفي جمي  مجاالت الربير العلمي 

ولبرة  وممارسة وفنا  يحتاج ال  ت راب ال غن  عف  راستا والتعمق في لفايا ،عأفَّ وكيفية بنا ها علما  
العاحثة في فحوش تتفق ، و تلؾ االستراتيجيات في الت راس تزا  مف إت انا مف ل ف ال ا ـ عل  استعماؿ

 في تو يحا لمفهـو االستراتيجية .، ( 76ص ،3124 ،)عبيدم  ما سبق ذكر  

 خصائص االسرتاذيجيح انردريسيح وأهًيرها يف انردريس : -

  ، تج ر بنا معرفة لصا صاالستراتيجيةعن  تسليذ ال ًو عل  مصطلح عالغ األ مية مثي  
أوؿ السلـ الذص يوصلنا ال   ، والوقوؼ عل عكي ت اعيات الموق حاطة ، لإلومميزاتا المصطلحذلؾ 

 مصطلحات .المفا يـ و مثي  ذ  الالتأر  مف الفهـ الصحيح والتطبيق الناج  ل
 :  القول بأن من أىم خصائص االستراتيجية ىيلذلك يمكن      
نمػػا طراػػق فهػػي ال تػػأتي مػػف ال صػػ ية :  .1 م صػػو  ومحػػ   تػػأتي مػػف طراػػق العشػػوا ية فػػي التنفيػػذ ، وا 

 وانتهي عالت ويـ .  تلطيذ مسع ا يب أ عال

 ، ق  ال ينتعا اليها المتعلـ . الت راسأثناً ملفية رغير ظا رة : أص تمارس في  .2

: ي وـ بها ال ا ـ عل  التعلػيـ ، وقػ  ال يكػوف قػ  ات نهػا تمامػا، ألنهػا مجػر ة وليسػت ملموسػة مجر ة  .3
 .تحتاج ال  الت راب المستمرو 
 : تؤ ش بلطوات منظمة ومرتعة ل ماف زاا ة الفا  ة مف استعمالها.منظمة  .4

 ولطوات متتاععة عشكي يجعلها أنج  في التنفيذ .إجراًات :  متسلسلة .5

 راس : فهي تزا  مف فاعلية طرا ق الت راس ، وتستعمي عن  ال رورة لرف طرا ة الت  وسيلة لتفعيي .7
 (369،ص3122)الخزاعمة وآخرون ، . كفاًتها 
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: فمػػػف الممكػػػف أف تػػػ عـ تعلػػػـ المتعلمػػػيف أو نمػػػاذج تعليميػػػة طرا ػػػق التػػػ راس ل مػػػف السػػػهي  مجهػػػا .8
الوقػت والجهػ  وتعلػـ األفكػار هػي تػوفر ف أو ت مينها نمػاذج تعليميػة ، ،الع ي  مف الطرا ق العلميةع

كمير .)عطرا ق فعالة وجذاعة وذات كفاًة ، وتنجز مهاـ تعليمية ال يمكف انجاز ا مف  وف استعمالها
 . (226،ص3126وناتيمي، 

، ي الت راس  ي المرونة في التطبيقوترش العاحثة عأف مف أ ـ لصا ص االستراتيجيات الح يثة ف     
فيػػػذ ا مػػػف لػػػ ف ال ػػػا ـ علػػػ  طواتهػػػا عشػػػكي ييسػػػر تنفػػػي إجراًاتهػػػا ولوعػػػ ـ التع يػػػ  والعسػػػاطة والسػػػهولة 

  التطػور العلمػي والتربػوص مػ والتغييػر فػي تلػؾ اإلجػراًات تماشػيا   ف ػال عػف قابليتهػا للتطػوار ،الت راس
الفهػػـ وف ػا  ل ػػ رات  ةر عمليػ، وتيّسػػمكانػػات المتاحػةعمليػػة التػ راس فػػي  ػًو اإلبػذلؾ ي تسػػهّ ، لرالمسػتم

، ف ػػ  متهػػا للموقػػ  التعليمػػيمالً، و شػػموليتها لعناصػػر المػػنهج، ف ػػال عػػف الع ليػػة والجسػػميةالمتعلمػػيف 
ال تػػتالًـ مػػ  موقػػ  تعليمػػي  بينمػػا ،الػػة وناجحػػة فػػي موقػػ  تعليمػػي معػػيففعّ اسػػتراتيجية معينػػة  ترػػوف 
  آلر.

 أهًيح االسرتاذيجيح يف انردريس أيا 
 
 :   ًٍ يففرك

، سػػتفا ة ال صػػوش مػػف طرا ػػق التػػ راس: فهػػي تزاػػ  مػػف فػػرص اال وتفعيلهػػا طرا ػػق التػػ راس يػػقتعم .1
 . وترف  مف كفاًتها وفاعليتها

أععا  ػا، : مف طراػق تحليػي المػا ة التعليميػة ومعرفػة لصا صػها و معرفة لصا ص الما ة ال راسية  .2
 .التعليمية لجانب التطبي ي للما ةالجانب النظرص وا فتعمي عل  للق موازنة بيف

 تحواي المعلومات ال  معارؼ مف طراق استعماؿ استراتيجيات ت راس متنوعة. .3

تسػير عشػكي  إجراًات ولطػوات وأنشػطة متنوعػة ، فهي تشتمي عل إ ارة عملية التعلـ عشكي مراح  .4
 .منتظـ ومتسلسي 

والطرا ػق   ػ اؼواأل الطالػب والمعلػـ والمحتػوش رمكونػات المجػاؿ التربػوص ، التعامي م  الري التربوص  .5
 .واالساليب 

لتػػػ راس  ػػػو مػػػ لالت وعمليػػػات ونتاجػػػات فا أثنػػػاً عمليػػػة الػػػتعلـ يمعرفػػػة العمليػػػات التػػػي تحػػػ ث فػػػ .6
  . تعليميةرملرجات 

. وصػعوعات التػ راس ومحاولػة إيجػا  الحلػوؿ المناسػعة وتػ ارؾ األمػورالوقوؼ عل  معوقات الػتعلـ  .8
 (:36، ص 3117)الزعبي ،



  03                               جوانب نظرية ودراسات سابقة ......:  الثاني  الفصل

 

فػػي إعػػ ا  برنامجػػا نػػا أو ال ػػا ـ علػػ  التػػ راس وتعيععػػض االسػػتراتيجيات مصػػمـ التػػ راس تسػػاع   .9
ممػا يػؤ ص الػ  إحػ اث تػأثيرات إيجابيػة فػي التعلػيـ، سػواً  نجػ وعشكي أ ،أرثر  قة طرا ةالتعليمي ع

 . االستراتيجيات المساع ةا، و و ما يطلق عليا مصطلح عع   ـأفي أثناً عملية التعليـ راف ذلؾ أ
 (263،ص3119، الحموز)

مػف بلػوغ األ ػ اؼ تمّكنهػا فػي ترمػف فػي التػ راس الستراتيجيات الح يثة أ مية اوترش العاحثة عأف       
، ف ػػال عػػف وافرةإلمكانػػات المتػػها ل، واسػػتغاللأقػػي وترلفػػة   ووقػػت   والمرجػػوة مػػف التػػ راس بجهػػ    المتولػػاة

 ػػ يمها للتغذيػػة ت، و ت نيػػات ح يثػػة ومتنوعػػة فػػي التػػ راساسػػتثارة  افعيػػة المتعلمػػيف نحػػو الػػتعلـ بتوظيػػ  
ا تمامػػا ُتعيػػر ، ف ػػال عػػف اسػػتعمالها ألسػػاليب ت ػػويـ متنوعػػة تراعػػي الفػػروؽ الفر يػػة و الراجعػػة المسػػتمرة

 . ا  أـ جماعي ا  فر ي ا  راف تعلملاصا لنوع التعلـ سواً أ

 االسرتاذيجياخ انردريسيح : قساوأ -

، تسػاع  ال ػا ـ علػػ  أ وات عسػيطة وقويػػة فػي الوقػت ذاتػػاالتػ راس  ػػي أفكػار و إف اسػتراتيجيات         
عػػف فاعليتهػػا  التػػ راس فػػي إنجػػاز الغايػػات التعليميػػة عطرا ػػق وأسػػاليب سػػهلة التفسػػير والتطبيػػق ، ف ػػال  

، عكلمػة ينط هػا ال ػا ـ علػ  التػ راس، ف ػ  تػتللص االسػتراتيجية ا وجاذبيتها وكفاًتها في التنفيذوسهولته
 رجػػة بعطرا ػػق ملتلفػػة نوعػػا مػػا بوسػػاطة م رسػػيف  نفسػػها االسػػتراتيجية الت راسػػية ومػػف الممكػػف تطبيػػق
اسػػػتعمالها عمفر  ػػػا أو تػػػ مج عسػػػهولة مػػػ  نمػػػاذج لػػػرغـ مػػػف إمكانيػػػة وعلػػػ  ا، نفسػػػها الرفػػػاًة والفاعليػػػة

 ( .227،ص3126.)كمير وناتيمي، الت راس ، إال إنها ليست نماذج الت راس 
لتح يػػػق ، تسػػػع  ملتلفػػػةتعلػػػـ اػػػات مسػػػتنعذ مػػػف أطػػػر نظر عمػػػي  ؤوب سػػػار فاالسػػػتراتيجية م          
، ويمكػػف عسػػهولة ويسػػرقػػا راف علػػ  بلػػوغ تلػػؾ الغايػػات  علػػ  المػػ ش الععيػػ ، لتجعػػي المتعلمػػيف غايػػات

 : عل ت سيـ االستراتيجيات الت راسية 
، عنػػ ما جمػػيعهـ لمتعلمػػيفومتشػػابهة لت عامػػة تعنػػي تح يػػ  أنشػػطة وفعاليػػااالستتتراتيجية العامتتة    .2

مػػػػف الناحيػػػػة  سػػػػواً بينهػػػػا،كبيػػػػرة وال توجػػػػ  فػػػػروؽ ، متشػػػػابهة نسػػػػبياو ترػػػػوف المجموعػػػػات متماثلػػػػة 
    ل يهـ.م ومات التعليـ العامة  توافرمف ناحية  وأاالجتماعية أو البي ية أو العلمية 

عطرا ػػػة ملتلفػػػة عػػػف حػػػ   األنشػػػطة والفعاليػػػات لرػػػي مجموعػػػة فيهػػػا تُ  االستتتتراتيجيات المتنوعتتتة    .3
 والملتلفة في اللصا ص العامة .نها تستعمي للمجموعات المتعاينة ل ألاأللرش 
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موجهػة لف ػة معينػة  موحػ ةعلػ  وفػق  ػذ  االسػتراتيجية يػتـ تح يػ  أنشػطة   المركزيتة  االستراتيجية .4
الػػتعلـ أو الػػذيف ط ػػي ي ػػة الصػػـ والػػعكـ أو بذات لصػػا ص متشػػابهة، كف ،متعلمػػيفواحػػ ة ف ػػذ مػػف ال

) زايتر وداخت، ،  .وغير ػا ، فهػي تشػمي كػي مػف ينتمػي لتلػؾ الف ػات يعانوف مػف صػعوعة الػتعلـ ...
 (238، ص3124

عالغة األ ميػة فػي االرت ػاً عمسػتوش وترش العاحثة عاف االستراتيجيات الت راسية بجمي  أقسامها تع       
ل ألف التيػػػار االسػػػتراتيجية ي بهػػػـ الػػػ  تح يػػػق أ ػػػ اؼ التػػػ راسالػػػذص يصػػػللمتعلمػػػيف،  التفكيػػػر الػػػواعي

كيػػر أو تعلػػيـ مهػػارات معينػػة  ػػي ، واف التعلػػيـ مػػف أجػػي التفلػػا عالقػػة عػػالتفكير بجميػػ  أنواعػػا المناسػػعة 
لػػذلؾ ي ػػ  علػػ  عػػاتق ال ػػا ـ علػػ  التػػ راس أف يفعػػي كػػي مػػا عاسػػتطاعتا مػػف غايػػة التعلػػيـ عشػػكي عػػاـ ل 

 لتيػػػار مػػػا يناسػػػبهـ مػػػفامػػػف طراػػػق ، ناسػػػب ومسػػػتويات المتعلمػػػيف الع ليػػػةتفكيػػػر تت للػػػق فػػػرصجػػػي أ
 عل  التعلـ والتفكير العلمي السليـ .تطوار ق راتهـ  االستراتيجيات التي تساع  ـ في

  :وإجراءاذها السرتاذيجيح انردريسيح ا يكىَاخ  -

 عام بما يأتي    التدريس بشك،حدد بعض التربويين مكونات استراتيجية 
 قبي الت راس راستثارة ال افعية ، تح ي  األ  اؼ ، واالجراًات ال بلية  . نشاطات ما .1

 المعلومات وطرا ة ت  يمها وتشمي : رالتسلسي في عرض المعلومات ، المو وع التعليمي وحجمػا .2
 ، أسلوب ت  يـ األمثلة واألنشطة .، طرا ة ت  يـ المحتوش التعليمي

 المتعلميف في ال رس واستجاعاتهـ : وتت مف : رالت راب والتغذية الراجعة .مسا مات  .3

 .أساليب ال ياس  .4
المتعلمػػيف و ور ػػـ فػػي ، وواجعػػات و ور  ، أص مهػػاـ ال ػػا ـ علػػ  التػػ راس المتاععػػة واسػػاليبها أنشػػطة  .5

 (263-262، ص:311، ب( ))الحيمة.االستراتيجية 
 مكونات االستراتيجية الت راسية عأنها :  ( :311)زيتون ف ال عف ذلؾ ، ف   أور   
مػا  التػ راس وغايتػا التػي يبػذؿ ال ػا ـ علػ  التػ راس  قصػارش جهػ   األ  اؼ الت راسية  .1 : فهػي عم

 لتح ي ها .

 لترػػوف  ومتسلسػػي وملطػػذ لػػا مسػػع ال ا ال ػػا ـ علػػ  التػػ راس عشػػكي مػػنظـالتػػي ي ػػـو بهػػالتحركػػات  .2
 مسار  في الت راس .ل مح  ة

 ة  ا ـ عل  الت راس لبلوغ األ  اؼ المتولاواألنشطة التي يستعملها المسا ي ت راعات والوالاألمثلة  .3
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ل لتعينػا وانظمهػا ال ػا ـ علػ  التػ راس استجاعات المتعلميف التي تنػتج عػف المثيػرات التػي يحػ   ا .4
 . عل  استثارة المتعلميف وتفاعلهـ م  ال رس

عأف المكوف الثػاني و ػو تحركػات ال ػا ـ علػ  التػ راس الملتصيف في المجاؿ التربوص وارش ععض      
االسػتراتيجية عأنهػا التحركػات التػي ي ػـو  فػوف الت راسػية ، لػذا فهػـ يعرّ  يع  مػف أ ػـ مكونػات االسػتراتيجية

 . (377،ص:311)زيتون ،.الت راس لبلوغ الغايات المنشو ة بها ال ا ـ عل 
، وال غنػ  لل ػا ـ ي مهمػة جػ ا فػي تنفيػذ الػ رس ػجميعها مكونات االستراتيجية وترش العاحثة عأف       

التغذيػػة الراجعػػة ت ػػ يـ ، ف ػػال عػػف تف ػػيي أحػػ  ا علػػ  ا؛لػػرال يمكػػف و ، علػػ  التػػ راس عنهػػا جميعػػا
لطرفي العمليػة إذ ال يمكف  ،عحسب ما يناسب الموق  التعليمي ،عشكي منتظـالت ويـ واساليب التعزاز و 

علػػ  وفػػق جميعهػػا مراحػػي تنفيػػذ الػػ رس  فػػي عنهػػااالسػػتغناً  علػػ  التػػ راس التعليميػػة رالمػػتعلـ وال ػػا ـ 
 يق الغايات التعليمية . ، فهي تسهـ عشكي إيجابي في تحاالستراتيجية الت راسية

 أيا إجراءاخ االسرتاذيجيح انردريسيح فيًكٍ إمجاهلا مبا يأذي :
 إجراءات أساسية وتشم،    .2
 المرا  ت راسا .تهي ة المتعلميف للمو وع اجراًات  -
 .واجراًاتاوتعليما  محتوش مو وع الت راسلطوات تعلـ  -
 تلليص مو وع الت راس . -
 : وتشم، اجراءات تكميمية .2
 تعييف زمف الت راس وتح ي   وطرا ة ت سيما عل  مفر ات مو وع ال رس. -
 ... موعاترفر ص، عل  شكي مج تح ي  طرا ة تنظيـ مشاركة الطلعة في ال رس -
 (285،ص:311،(أ))الحيمة ...  ح ي ةرملتبر ،قاعة  راسية ، ال الت راسمكاف التيار  -
جراًاتهااالستراتيجية الت راسية   في لطوات 2009رالحيلة  وتتفق العاحثة م         .وا 

 :االسرتاذيجيح انردريسيح يعايري اخريار  -

الع لية لمحتوش الما ة والمتعلميف ولصا صهـ  مالًمةاللتيار االستراتيجية الت راسية اإف          
ف في المجاؿ التربوص عل  صو ل إذ يؤك  المتلصتلؾ االستراتيجية مف أ ـ عوامي نجاحوالتعليمية 

ميف ومستوياتهـ  رورة فاعلية االستراتيجية الملتارة ومالًمتها لطبيعة الما ة ال راسية وطبيعة المتعل
 المتعلـ عل  التعلـ والتفكير   ؼف مهمة تطوار ق رة منهـ يروف إ ، إذ اف الرثيرالعمراة والع لية



  00                               جوانب نظرية ودراسات سابقة ......:  الثاني  الفصل

 

يأتي في م  مة أولوياتهـ ، لذلؾ فأف  حسف التيار االستراتيجية الت راسية ال يجب أف يكوف  تربوص 
نما يل   ل واعذ ومح  ات معينةعشوا يا ،  لذلؾ فال ا ـ عل  الت راس يجب إف يطل  عل  تلؾ ل وا 
 يجيتا الت راسية.ات وال واعذ قبي الشروع عالتيار استراتالمح  المعايير 

 مجموعة مف المعايير اللتيار االستراتيجية و ي :  ( 3119)عطية ويح      
: فػػالمنهج الػػذص يعتمػػ  علػػ  فلسػػفة تتمركػػز حػػوؿ المػػا ة ال راسػػية تلتلػػ  فلسػػفة المػػنهج التعليمػػي  .1

، والتل  عف المنهج المتمركز حوؿ المجتمػ  الذص يعتم  التمركز حوؿ المتعلـ طرا  ا عف المنهج
 ومشكالتا .

، اػ  المػتعلـ عالمعػارؼ والمعلومػاتف التعليـ  ػو مجػر  تزو مالغايات التعليمية : فعن ما يكوف الغاية  .2
يحتاج ال  طرا ق غير تلؾ المستعملة عن ما تروف الغاية مف الت راس تمكيف المتعلـ لمهػارات فإنا 

 ا ا ية عملية .
 لمنهج مف حيث طولا والزمف المح   لت راسا .لصا ص ا .3
، واللبػػػرات والمعػػػارؼ والمعلومػػػات المػػػرا  التعليميػػػة مػػػف حيػػػث طبيعتهػػػا ونوعهػػػالصػػػا ص المػػػا ة  .4

 ارسابها للمتعلميف . 
 طبيعة المتعلميف ولصا صهـ التعليمية ومستوياتهـ . .5
 . لصا ص ال ا ـ عل  الت راس ومستوش تأ يلا األرا يمي ولبرتا العملية .6
)عطيتتتة .المؤسسػػػة التعليميػػػة ومسػػػتوش تػػػوافر اإلمكانػػػات الما يػػػة والعشػػػراة وم ومػػػات التعلػػػيـ فيهػػػا  .7

 . (463،  ص3119،
 رات قػػا أسػػلفنا  ػػي مالًمتهػػا لمسػػتوش معػػايير التيػػار االسػػتراتيجية كمػػوتػػرش العاحثػػة عػػأف مػػف أ ػػـ     

واسػػتثارة  افعيػػتهـ نحػػو  ،بػػ اع لػػ يهـ، وقػػ رتها علػػ  تنميػػة التفكيػػر واالجميعهػػا المجػػاالتالمتعلمػػيف فػػي 
 التعلـ.
 يراحم تُاء االسرتاذيجيح انردريسيح : -

 تت مف مراحي بناً االستراتيجية اللطوات ا؛تية : 
غير  ، فالتلطيذ  ـأ تعليمي ف أ ـ لطوات ال ياـ عأص عمي سواً: يع  التلطيذ م التخطيط .1

محاولة م روسة  و و، وا   اللطة امسار الذص سيسير علييعني و   اللطوة العرا ة لل
و ي ش ي ة االرتعاة  ،لتح يق أ  اؼ في م ة زمنية معينةالستثمار اإلمكانات المتوافرة 
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 64،ص3127)الساعدي ،عاأل  اؼ واالمكانات المتاحة والوقت والوسا ي واالنشطة التعليمية 
 ويشمي التلطيذ ما يأتي : ، (
 األ  اؼ التعليمية العامة .تح ي   -
 تح ي  المحتوش التعليمي وتحليلا وتنظيـ مو وعات الت راس . -
 تح ي  األ  اؼ اللاصة وصياغة األ  اؼ السلوكية . -
 نموذجية للمحتوش التعليمي ومو وعاتا . إع ا  اللطذ الت راسية اال -
 ( 223، ص 3119)عسيري ،تح ي  األنشطة والوسا ي التعليمية  .  -
: تت ػػمف  ػػذ  المرحلػػة تنفيػػذ كػػي مػػا تػػـ التلطػػيذ لػػا فػػي المرحلػػة السػػاع ة ، مػػف اعػػ ا   التنفيتتذ .2

، صػياغة اال ػ اؼ السػلوكية فػي  ػًو تراتيجية، اعػ ا  المحتػوش وتحليلػااال  اؼ التعليمية لالس
تنظػيـ األنشػطة التعليميػة والوسػا ي التعليميػة  اع ا  اللطذ الت راسػية وتنفيػذ ا، تحليي المحتوش،

 ، اع ا  أساليب الت ويـ .وفق المو وعات المرا  ت راسهال  ع
، ة التػػػي يسػػػتعمي االسػػػتراتيجية فيهػػػا: اسػػػتعماؿ أنػػػواع الت ػػػويـ المناسػػػعة للمرحلػػػة التعليميػػػالتقتتتويم .4

 ، والت ويـ التتععػييف، وات مف الت ويـ ال بليوحسب ما يتالًـ م  طبيعة الما ة وطبيعة المتعلم
 (82،ص 3124)عبيد ،.رالترواني ، والت ويـ اللتامي رالنها ي 

 ـاضاحلِجـاحملىر انصاَي : 
     :متهيد -

ا يعػػرض الحجػػاج  ػػو"  رس ت نيػػات اللطػػاب التػػي مػػف شػػأنها أف تػػؤ ص عاألذ ػػاف الػػ  التسػػليـ عمػػ      
نتاجػات ، فهػو يعػ  مػف  (::3، ص3121)عمتوي ،  طروحات أو تزا  مف  رجة التسػليـ "عليها مف أ

مجموعػػة مػػف الت نيػػات علػػ  ل ذلػػؾ إنػػا يعتمػػ  ثػػة فػػي مجػػاؿ اللسػػانيات والت اوليػػةال راسػػات اللغويػػة الح ي
ػػلتػػي تُ وا؛ليػػات اللطابيػػة ا جػػاج فمػػف طراػػق اسػػتعماؿ الحم ، والتػػأثير فيػػا عغػػرض إقناعػػا ي الػػ  المتل ػػيرس 

تمػ  أساسػا علػ  عطراػق الحجػاج يالفكرة مف نتمكف مف تنمية اللطاب بيف المرسي والمتل ي، الف شرح 
 ( .21-:، ص3128)مخموقي، الذص  و أح  شروة الت اولية.، قناعح وث اإل

تػذعف عمػا يػتـ طرحػا مػف عمػا يجعلهػا فػي ع ػوؿ المتل ػيف  لتػأثيرا فالغايػة األساسػية للحجػاج  ػو       
ف ػال ، (::3ص، 3121عمتوي، رمو وعات، أو يصي بهػا الػ  الزاػا ة فػي اإلذعػاف وب رجػة أعلػ .

ألف  اللة الفهـ  ي التي تصي الع ي،  ،ذص يذعف أو يرفض الفكرة المطروحةعف ذلؾ فإف الع ي  و ال
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فالتمييز أو ال بوؿ أو الرفض  ،والسيطرة عليا، المطلوب يستعيف عالحس للتعبير عف المعن مما يجعلا 
  .  (67 ص،3124)فطوم ، يكوف مف طراق الفهـ الصحيح .

غوية تستن  عشكي كبير عل  الحجاج أو لعما سبق فإف لطاعاتنا اليومية وتعامالتنا ال وصال        
لتأثير ألف المترلـ يرا  عما ال ي بي الشؾ أف يؤثر في المتل ي سواً أراف  ذا ا، االستراتيجيات اإلقناعية

ً  و  ،ا  سلع أـ إيجاعا   فيلجئ  ،ا تماـ مف المتل ي  مؤشرا عل  وجو  عّ مما يُ ، الرفض جاعا عال بوؿ أـيُ سسوا
ً  عليا فإف المترلـ ال يج  ب ا   لشت  السبي وبوساطة الحجج الملتلفةال  إثعات أفكار  المطروحة ع وبنا

مف االعتما  عل  الحجاج واالستراتيجيات اإلقناعية في معظـ لطاعاتا، لمبررات كثيرة منها إنها تؤثر 
ستطاعت أف لصوصا إذا إو  لتوظيفها، الم بولةسيطرة عشكي كبير في المرسي، وتب ع في استعماؿ ال

استعمالها في  ما يتـعن نتاجات تربوية جي ة ، ينتج عف استعمالها ف ال عف ذلؾ فإنا ، ت ن  المتل ي
 ،اليهـ غير  مف األنبياً في محاججة مف ععثواملسو هلآو هيلع هللا ىلص، و  النبي األعظـ ها مف ل فكاستعمالتح ي ا  ر ال عوة

 .  (21-:، ص3128، مخموقي.)ل عوتهـ ال  ال يف
         ً بنػػ  علػػ  ل يمكػػف ال ػػوؿ عػػأف قاعػػ ة اإلذعػػاف والحجػػاج أو االسػػتراتيجيات اإلقناعيػػة تُ عليػػاوبنػػا

، فيحػػ ث ي المنط يػػة التػػي ينػػتج عنهػػا الفهػػـمػػ  المعػػانالمطػػروح عانسػػجاـ العمػػي ، النظػػرة الع ليػػةأسػػاس 
، ليصػػعح اللطػػابيلػػنص لم ومػػات وذلػػؾ مػػف طراػػق تح يػػ   ،عالتلػػذذ والفهػػـتػػأثيرا فػػي المتل ػػي مصػػحوعا 

 .(5ص، 3129)عطية ، .يتص  عاالعت اؿ واالنسجاـ ووح ة المو وع  نصا مثاليا  
ب مػػف ال يمكػف أف تػؤ ص الغػرض المطلػو  قناعيػةثػة عػأف الحجػاج واالسػتراتيجيات اإلوتػرش العاح        

لوصػوؿ   ب ايػة الطراػق لّعػتُ ، التػي مجالهػا الصػحيح وعأ واتهػا الصػحيحة إذا استعملت فػي الّ استعمالها إ
الػػ  ع ػػي المتل ػػي والتػػأثير فيػػا عألفػػار عسػػيطة ومػػؤثرة توصػػلا الػػ  الفهػػـ، والػػذص ينػػتج عنػػا اإلقنػػاع لػػ ش 

 المتل ي . 

 :وذأرخيه يفهىو احلجاض  -

االعتعػػػار  نػػػا يألػػػذ ععػػػيفأل، اتػػأثر عالم ػػػاـذو طػػػاع  فكػػػرص واجتمػػػاعي و نشػػػاة حػػػوارص الحجػػاج إف      
إلعارّاػػة، ومعلومػػات مشػػتركة  ومعػػارؼ لبػػرات يعتمػػ  علػػ ، جػػ ليّ  تػػ اوليّ  م ت ػػ  الحػػاؿ، فهػػو نشػػاة 

فهو يسػع  الػ  تح يػق معرفػة علميػة جماعيػة مشػتركة عشػكي موجػا تسػتن  الػ  الحاجػة ، آنيةوتوّجهات 
سػػػت اللّية عالصػػػور االتػػػزاـ ت ػػـو علػػػ  االل ّنػػػا يرمػػي الػػػ  بلػػػوغ غايػػػة إقناعيػػػة، و ػػػو جػػػ لّي ألمػػف إنشػػػا ها
نتػػا ج كثيػػرة ومجػػاالت  يتنػػاوؿ، لػػذا فهػػو وأغنػػ  مػػف األسػػس البر انّيػػة ذات األفػػق ال ػػيق أوسػػ عطرا ػػة 
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ثبت ليُ  ،طق بهاعحيث يوصي ال  المتل ي معاني أرثر مف م لوالت الرلمات التي نُ ، واسعة في انت االتا
حػػوارص  مجػػاؿو كػػاف  نػػاؾ نشػػاة كّلمػػا  ،اإلنكػػارأـ عاإلثعػػات سػػواً  قػ رة المتل ػػي علػػ  فهمهػػا واسػػت عا ها

   . (76، ص3111)عبد الرحمن، . م  المترّلـ فيا شترؾت اولّي ي
ألف الحجػػاج ينمػػاز بتنػػوع  تح يػػ  مفهػػـو شػػامي لمعنػػ  الحجػػاجليصػػعب ف ػػال عػػف ذلػػؾ فإنػػا        
 جوانعػػااسػػ  مػػف الصػػعب اإلحاطػػة بمفهػػـو و ، فهػػو ولا ػػت فػػي أغػػوار  االت المعرفيػػة التػػي تناولتػػاالمجػػ
ما ألجػي تعػ يي رأيػا أو سػلوكا  الحجاج " و توجيا لطاب ال  متلق  ف ،(7، ص3116، ) طروسكلها

  (22، ص 3122)الولي ، و و ال ي ـو اال عالرالـ المتأل  مف معجـ اللغة الطبيعية"  ،أو  ما معا  
جػػج إلثعػػات رأص أو : "الحجػػاج ي ػػوـ علػػ  جمػػ  الحُ اأّنػػعوور  مفهػػـو الحجػػاج فػػي المعجػػـ الفلسػػفي       

 (.78، ص2:94مجمع المغة العربية ،) إعطالا، والمحاّجة طرا ة ت  يـ الحجج واإلفا ة منها"
يػ رس العالقػة بػيف : األولل منطل ػيف تناوؿ العاحثوف مصطلح الحجػاج مػف ف ال عف ذلؾ ف          
 ،حػػػاؿ المتل ػػػيف ات اإلرسػػػاؿ واأللػػػذ عالحسػػػعافليػػػ؛مػػػف اسػػػتعماؿ  يترتػػػب عليهػػػا والمتل ػػػي، ومػػػا المرسػػػي

ً  الحجاج  فّيع ي رس الجانب اللغوص للنص ، :اآلخرو  ممػا . واركػز علػ  الجانػب اللغػوص ف ػذ، ا  نصػيّ  بنػا
أظهر  عمظهر تواصلي، مف طراق فاعليتا في عمليػة التواصػي، فالحجػاج يعكػس نػوع مػف أنػواع الحػوار 

 .(397،ص 3117)ثابتي ، وشكال مف أشكاؿ التلاطب والتواصي. 
فمحاولة التحكـ في التأثير في اإلنساف بوساطة اللغة  و ما ي ع  حجاجا ، والتأثير في االنساف        

ع ولػا " نػاؾ م ومػات ُألػرش تسػتل ـ ألجػي كسػب   1رشايـ بيرلمػافصفا ي ع  حجاجا ، فيعغير اللغة ال 
، ومػف لتػي نصػنفها م ومػات الفعػي المعاشػراالستمالة و ي م صية مػف  راسػتنا بتعلػق األمػر  نػا بتلػؾ ا

غيػػػػر أننػػػػا عمجػػػػر  أف نعػػػػا ر الػػػػ  تنػػػػاوؿ الصػػػػف  والم اععػػػػة مو ػػػػوعيف  قبيػػػػي الم اععػػػػة والصػػػػف  مػػػػثال،
 الؿ، وعمجػر  مػا نعػ  نػػذكر بهمػا، فإننػا نكػوف عصػ   م ومػػات حجاجيػة من رجػة فػي  ا ػرة عحثنػػا " لالسػت
ال فػػرؽ فيػػا عػػف ت ليػػ يا  الغويػػ الطاعػػمجموعػػة مػػف الملتصػػيف هػػو عنػػ  ، ف(24، ص3122التتولي ، ر

، اللغويػةالبنيػة ، متوقعا  منا التوصي في النتيجػة الػ  المػ لوؿ بوسػاطة التفكيػر والتأمػي فػي تركيػب غير 
الميػة فالحجػاج يبنػ  علػ  أسػاس تراريػب ك، والتنسيق بيف الحجج وحسػف اسػتعماؿ اسػاليب الػربذ بينهػا

  اليهػا الػنص م ت ػ  الرػالـ المنط ػي الػذص يسػتننص ما ، وال يعتم  علػ  لغوية منظمة ومرتعة  الي 
         (.32، ص3115)العزاوي،الفلسفي االست اللي،

                                                           
(، مؤسس نظرية البالغة الجديدة وواضع ركائز الخطاب الحجاجي النقدي في 1191-1111) األكاديمي البلجيكي شاييم بيرلمانالعالم  (.(1

 جانب آخر .اآلداب والثقافة من الفلسفة والقانون والعلوم اإلنسانية من جانب، وفي السياسة و
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سلسلة مف الحجج المتراعطة، وأحيانا عل  زلـ مف الحجج المتوارعة يغيب ر ال الحجاج  ويستن        
ف، وتروـ جميعهػا اسػتمالة ا؛لػر لل بػوؿ، بػي االعت ػا  عصػواب مػا يػذ ب إليػا المحػاج معها المنهج البيّ 

وعطفػا  علػ  ذلػؾ ل يمكػف أف  ،(elaner,1990,p19)( ونفعيتا، وذلػؾ علػ  لػالؼ مػا يػرا  لصػما
وش ملصوصة يحق لػا االعتػراض منطوؽ عا موجا إل  الغير إلفهاما  ع " كيالحجاجي اللطابُيع  
  (337،ص9::2ن، )عبد الرحم عليها
ل فػػػإف أثينػػػا ال ػػػرف اللػػػامس قبػػػي المػػػيال  تّعػػػ  المكػػػاف الػػػذص شػػػه  نشػػػًو المنطػػػق لػػػؾعػػػف ذف ػػػال       

تعمػػي علػػ  السػػيطرة علػػ  التػػي ة االقناعيػػة أو الحجػػاج اللطػػابي، الصػػورص والجػػ ؿ واالسػػاليب العالغيػػ
يسػتطي  الفػر  بوسػاطتها ال ػروراة التػي  الوسػيلة، فكانػت ف طراق الحجج اللغوية واللطابيػةمالمجتم  

 ا ية لػـ تعمػ  فػي عسػذ قوتهػاالسوفسػطإف إذ ،  ػي الرػالـ والبنيػة اللغويػةفكػار  أف يسيطر عل  ا؛لر وأ
الجػ ؿ  العالغة ولطابها الحجاجي فنشأ اال مف طراق ،االنسانية ت نية البنية فحصفي  أ واتهاوتطوار 
 . (31، ص3122)الولي،فلسفة ت نية .  أول  فكر ع م تعت لـنها ل ألوالمنطق

لػق بهػا مػف وصال  عما سبق فإف الفالسفة اليونػانييف ال ػ ماً تعر ػوا لتيػات الحجاجيػة ومػا يتع
ممػػػا سػػػا ـ فػػػي االنفتػػػاح الفكػػػرص والث ػػػافي فػػػي  شػػػمولية و قػػػة عػػػاليتيف،ع، و واسػػػ ظػػػوا ر ملتلفػػػة عشػػػكي 
ف، س راة، أفالطوف، أرسطو..  رالسفسطا يو ال  ماً أمثاؿ  اليونافال  علماً  ال  و وصالح ارة اليونانية 

 مو ػػػػحيف مػػػػف طرا همػػػػاللطاعػػػػة والجػػػػ ؿ، ل ا  مػػػػف إمكانػػػػاتهـ ووعػػػػيهـ فػػػػي و ػػػػ  األسػػػػس النظراػػػػةفػػػػز 
للحجاج يجعلا ي   في منتص  الطراق أرسطو  فمفهوـ، ذاتاالتي  ي الحجاج ، يةقناعستراتيجّية اإلاإل

"فف بيف اللطاعة والج ؿل فيكوف عامال  مشػتركا  بينهمػا، ذلػؾ أّف اللطاعػة فػي الفكػر اليونػاني ال ػ يـ  ػي
ليؤك   ذا  الفارابيثـ جاً ،  ور اإلقناعيّ ال و عما يجعي  ور ا االساسي  اإلقناع عف طراق اللطاب"،

 ( .253، ص،د.تالريفي وآخرون ) "اللطاعة صناعة قياسّية غر ها اإلقناع" ع ولا:ال ور لللطاعة 
 :  ابلتيفمت فزاواتيجاج مف الحم تطرؽ ال  رأرسطو  فإف عو ا  ال  ب ً        

 ػو  الحجػاج اللطػابيفيػرش عػأف وظيفػة  جػاح مرتعطػا بنػواحي اإلقنػاع ،الحم  أص تع ّ : بالغّيةاالولى  -
يػتـ بػيف طػرفيف  مػا السػا ي  أو ،تل ػيفللم ا  موّجهػل ألنا يكػوف اتثبيت  و ااإلعت  نشًو، و  ص توجيا ال
 . والمجيب
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بنيػػػة اػػة  ػػػمف عملّيػػػة تفكير  ا تعػػػ ّ و  ،تنظػػػر للحجػػػاج مػػف ناحيػػػة فكراػػػة عحتػػة: فهػػي جدلّيتتتةالثانيتتتة  -
مات ، فيب أ الج ؿ عأف ي ن  الطرؼ ا؛لر بوجهة نظر  يرا كيٌّ منهما  ت وـ بيف طرفيفحوارّاة،  م ػ ّم

 (26، ص3116)طروس، .وصوال  ال  النتا ج 
لطػػػػاب حػػػػوارص جػػػػ لي غايتػػػػا التواصػػػػي يعتمػػػػ  علػػػػ  آليػػػػات  ػػػػو وتػػػػرش العاحثػػػػة عػػػػاف الحجػػػػاج       

، يحاوؿ أف يح ث تأثيرا  في المتل ي واستمالة ع لا وتفكير  ،مف إقناعية  است اللية حواراةواستراتيجيات 
والبرا يف وعالتالي إقناعا بوجهة نظر ، وعما ي  ـ اليا مف م  مات وحجػج طراق توظي  الحجج واأل لة 

ل لػػػذلؾ يكػػػوف اتسػػػاؽ الحجػػػاج عالتػػػأثير يمة أو إفترا ػػػية، عشػػػكي منسػػػجـ ومتسػػػقمنط يػػػة منظمػػػة وسػػػل
حػػ اث التغييػػر واالقتنػػاع اتسػػاقا  وثي ػػا   فػػي اللطػػاب ال رآنػػي الػػذص كػػاف  لمسػػا جليػػا  ، و ػػذا مػػا نواالقنػػاع وا 

 م نعػػا   ، فأسػػتطاع أف يكػػوف لطاعػػا حجاجيػػا  مػػةأثير واإلقنػػاع عطرا ػػة متسػػ ة ومنسػػجمة ومنظلغػػرض التػػ
، اجي في األ ب العربي شعرا  ونثػراعف ذلؾ فإننا نلحز اللطاب الحج ، ف ال  تميي الع وؿ والنفوسويس

وؿ ليسػػػتميي الع ػػػومشػػػاعر   ،األلفػػػار المػػػؤثرة أليصػػػاؿ فكرتػػػا عأحاسيسػػػايسػػػتعمي  أو األ يػػػب فالشػػػاعر
 وال لوب .

 ه :وظائفوطثيعح احلجاض  -

، والتي يتمكف الفر  جميعها لي في مجاالت الث افة تناعية إق إف الحجاج بوصفا آلية لغوية      
ناع الذص يف ي اليا تؤ ص ال  اإلقناع واإلقتو ، ف إح اث التواصي اللغوص اإلنسانيم بوساطتها

الطبيعة إف ، و ذ يشير ال  ل ف المرسيالمتل ي عال ليي الم  ـ مف  ، عأعت ا إررا الطرفيف  وف 
، اللية وظيفة و ور عالغ األ مية، فللطبيعة االست فيا السمة المح  ة ف ذ التلاطبية للحجاج ليست  ي

، وال يمكف أف قص  راإل عاً ، أص وجو  رالم عي  وف وجو  مف فال يمكف أف يكوف  ناؾ حجاج 
احي ، فهو يتناوؿ النو راإلعتراض  ، أص وجو  رالمعترض  يكوف  ناؾ ملاطب مف غير وجو  قص  

 . (337، 8311)عبد الرحمن ،  لالست الؿ. ال اللية
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 ويمكن أن نممس طبيعة الخطاب الحجاجي من طريق       

واالعتراض ، فح وث التفاعي في اللطاب الذص يعتم  عل  مب أيف ر يسيف  ما راإل اً التفاعي :  .1
، وبلوغ التفاعي لتللص مف التعايف في وجهات النظرالحجاجي بيف المترلـ والملاطب يؤ ص ال  ا

 الذص  و غاية اللطاب الحجاجي .
، ثـ يعا  فهـ ال وؿ مرة ألرش ليح ث التأواي ف الفهـ األولي لألقواؿ الحجاجيةويحصي مالتأواي :  .3

، )عبد الرحمن.عمي إال في سياقات وم امات معينةفاللطاب الحجاجي ال يست للم لوؿ ال وؿ
 ( .324، ص9::2

ررا  وال يمكف ل الف االعت ا  ال يكوف عاإلالمتل ي فكار: يتـ بلوغا مف طراق استمالة ااالعت ا   .3
المتل يف و و ال يكوف ب رجة واح ة ل ش ، فر ا عل  المتل ي، بي يتح ق مف طراق التواصي

 مات العلمية مثال .كالمسلّ جميعهـ 
يكوف بتأثير اللطاب  ل وذلؾالمتل ي بتغيير ما كاف يعت   عا تغيير السلوؾ : يتغير سلوؾ .4

. حوؿ مسار السلوؾ ايجابي  ، واؤك  ذلؾ عأف الحجة المطروحة ق  كاف لها م ش تأثيرالحجاجي
 ( .57، 3126)صادق ، 

مف طراق واالعت ا  وتع يي السلوؾ األفكار  تغييرغاية طبيعة اللطاب الحجاجي  و  تإذا كانف     
ات الغايتجتم  م  عع ها لتوصي ال  للحجاج وظا   صغرش فيكوف  الحجاجيةل لبنية اللغويةا

 :تية الوظا   واأل وار ا؛ سته ؼ الوصوؿ ال  بلوغتوسيلة وآلية فالحجاج  لالربرش  والوظا  

قحاما عالحجج للتسليـ عأح ية ال وؿ المطروح .و  متل يال قناعإ .1  ا 
جابيا  أو ي، إما إتأسيس موق  مايسع  عل  ال واـ ال  استحصاؿ التوافق م  المتل يل وذلؾ ب .2

 سلبيا  .
ب لتح ق التأثير ، ومرتّ التي يتـ التيار ا عشكي محكـ، ومنظـ ،لرثير مف الحججا  اعتما  .3

 .  عف البر اف يميز الحجاجو ذا ما ، المرغوب فيا في المتل ي
   .ج ليّ  ت اوليّ  ذات طاع    عملية تفاعلية ، فهواستعماال  وم مونا  اللطاب الطبيعي عل  عتم  ي .4
، )الوليأو ال عوش المطروحة.واجعلها تؤمف عال  ية عمحاولة استمالة األفكار، الع وؿ  ه ؼيست .5

 . (34، ص3122
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 غايتهػػااللطابيػػة وا؛ليػػات الحجػػاج مجموعػػة مػػف الت نيػػات يمكػػف ال ػػوؿ عػػأف عأنػػا وتػػرش العاحثػػة        
الػ  األمػر عالنسػعة وال يلتلػ  ، وذلػؾ بتوجيههػا نحػو  راف المتل ػي فػر ا أـ جماعػة،أإقناع المتل ي سواً 

ي لعالغة التي توجا أي ا للمستمعيف سػواً تعلػق األمػر عػالحجج الموجهػة إلػ  المتل ػي، أـ عػالحجج التػا
علػػ  الحجػػاج تطلػػق  أف لفظػػةعػػ ، مؤكػػ ة  مػػ  نفسػػا ذاتيالػػحػػوار حالػػة الفسػػا فػػي يوجههػػا الشػػلص إلػػ  ن

ت نيات اللطاب التي تؤ ش عالذ ف إل  التسليـ عما يعػرض عليػا  ، ويستفي  مفومو وعا ومؤ ا   العلـ
 . أو أف تزا  في  رجة التسليـ مف أطروحات،

 : أَىاع احلجاض وأصُافه  -
 : احلجاض انرداويل .1

 راسة اللغة في االستعماؿ او في التواصي بيف المتلاطبيف ، ألنا يشير ال  أف " ي:  التداولية     
، فصناعة المعن  تتمثي في ت اوؿ ت وح  ا وال يرتعذ عالمترلـ وح  المعن  ليس متأصال في الرلما

مجاؿ مف أص إنها ،  (62-61، ص3126صادق،". راللغة بيف المترلـ والسام  في سياؽ مح  
، وتعن  والح يث، في اللطاب ستعماؿ األفرا  لل الالت اللغويةعن  عطرا ة ا، تُ ـ اللسانياتمجاالت عل
 . (35)دالش ، د.ت ، صية تأواي ذلؾ الح يث أو اللطاب .أي ا  عكيف

، لذلؾ ي والمتل يت اوؿ اللغة واستعمالها بيف المرسعل   ي وـهو حجاج ف : الحجاج التداوليما أ    
 ل  بلوغ غايات التواصلية واإلقناعالت اوؿ يستطيمف طراق ف، التلاطبية العملية الحجاجية فهو يعن  ع

الت اولية ، فهو يرص  فيها  ة و لفظفي اللطاب  يةمفعاؿ الرالاألنظراة است عاً عل  مما يحمي ف
 اولية التي الت لمجاالتا التعايف فيالرغـ مف األفعاؿ الرالمية ألجي الوصوؿ ال  إقناع المتل ي عل  

وتفسح الطراق لإلجاعة عف التساؤالت، وايجا  حلوؿ لإلشكاليات توجيا اللطاب الحجاجي تستوجب 
 (383ص ،9::2،رحمن)عبد ال . في اللطابالحجاجية التواصلية العملية الموجو ة حوؿ 

ا مف طراق المجاليف الن  ص واللساني عشكي لاص والمجاؿ ل فإنعما سبق ذكر  وصال           
وا حا ،  المعاصرالح يث و الحجاج الت اولي في ال رس اللغوص والعالغي اإلنساني عشكي عاـ يظهر 

ف ال عف ذلؾ فإنا بوساطة الحجج المنط ية المتسلسلة يتـ ن ي المشافهة والرتاعة، مف طراق ذلؾ و 
، فهو ت اولي ، وعل  وفق ذلؾ تتـ عملية بناً التصورات ل ش المرسيبيف المرسي والمتل ي اإلتصاؿ

ف ال عف إف للمتل ي مطلق الحراة في قبوؿ األ لة ، سياؽ اجتماعيي وـ ععملية الربذ عل  وفق نا أل
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ة أو ال تألذ صفة ال طعية المطروحة واالقتناع بها مف ع ما، ألف تلؾ األ لة ق  تروف غير م نع
.)صادق، يرة في عملية طرح الحجج في لطاعايستوجب مف المرسي بذؿ جهو  كبمما ، والجـز
 . (31 -:2،ص3126

    يىيم االساسية لمحجاج التداولالمفاويمكن تيبان  

مما يؤ ص ال  م لوؿ  ،فوجهة النظر يتـ تأسيسها مف طراق اإل عاً في ق ية ما :وجية النظر .2
فيبذؿ المرسي قصارش جه   إلقناعا  ،حجاجي يشكي مو   شؾ عالنسعة للمتل ي في الغالب

 . عاال عاً المطروح ، والتي تمثي بذلؾ وجهة نظر 
ي وـ المرسي لها ، ثـ لال عاًمجموعة ق ايا مطروحة  فالحجاج ما و اال ق ية أو:  القضية .3

ثعاتها    .عال فاع عنها وا 
، لتسوغ عرض ال  ايا الت اولية مفهوـ يستعمي ت نيات ملتلفة عل  وفقالحجاج ف:  العرض .4

 المطروحة مف ل ف المرسي .
 المطروحة مف ع ما، وعالنتيجة االقتناع او ع ـل  ية غر ا التح ق مف صحة ا: عتراض اإل .5

، فمف المفترض وجو  معترض عل  وجهة النظر أو ال عوش المطروحة لتتـ عملية االقتناع بها
 (392ص،  3121عموي ، .)الحجاج 

 : احلجاض انثالغي .2

")عبد المجيد ستمالةقناع واإلمف شأنها تح يق اإل وتأثيرا   فهاما  إـ االعالغ المفهم "العالغة  ي:        
لية مف آالتي جعلها ، مجاالت الحجاج العالغي مف مجاؿاال  ، وما العالغة (:23،ص3111،

التأثير في المتل ي واستمالة ع لا مف طراق  ة تستن  ال ألف العالغ لالمعتم ة الحجاجيةا؛ليات 
عالتأثير قناع  المتل ي إفي ، فهي بذلؾ تستعمي الحجاج والنواحي الجمالية االساليب والصور البيانية،

زواً الذص  ح يالمف  ذ  الزاوية تع  فالعالغة ، يسّلـ عال  ية المطروحة، حت  أحاسيسا سوية  فكر  و  وا 
قناعا.وآلياتا  أساليعاو ستوحي الحجاج منا إستراتيجياتا وت نياتا ي ، )مدقن ألجي التأثير في المتل ي وا 

3116 ،284) . 
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أغلبية  تشتمي عل آليات العالغة التي يعتم  عل  الحجاج العالغي ف ال عف ذلؾ فإف        
  ومف  ذا المنطلق كانت العالغة متس ة م،  ن  المتل ي مف طراق استعمالهايُ التي  االستراتيجيات

فبناً التصور التفاعلي والتأوالي بيف المرسي والمتل ي يتـ مف طراق  ،الحجاج وتربطها عا عالقة وثي ة
 اذ يع ّ ، (36ص،3123،حمداوي )،الفهـ واإلقناع  استعماؿ ت نيات العالغة وآلياتها للوصوؿ ال

أساليب وآليات التأثير ب رجة متالرا الوالم اص ل  غاياتعف الالتعبير  ف مف فنو الحجاج العالغي 
وتعطي مرسي ، ف الصفة البر انية مف ال ياع واالن ثارألف  ذ  األ وات واالجراًات تحّص و  لكبيرة

            . (:5، ص3126صادق ، )اللطاب قوة ومتانة في األلفار للتعبير عف نفسا وعف ق يتا. 

 احلجاض انفهسفي : .4

ع ـ   وأعمعايير لارجية مثي قوتا و عفا وركارتا، وق رتا ونجاعتا الحجاج ت اس براعة          
الذص يعتم  عليا  ذا الحجاح فاألساس  ،المتل يفغايتا مف التأثير وال بوؿ ل ش و اإلقناع، عل  ق رتا 

جراًاتها وت نياتها ـ. و التأثير فيػه فإقناع المتل يالتي يستعملها كأساليب لتح يق و  ، و الفلسفة وآلياتها وا 
 .(284، ص3116)مدقن ، 

عة أس لة منها تعني أنها اجتراح للوجو  وتأسيس للح ي ة ...إذ الوجو  مجمو  ،ب اية الفلسفة :"ف       
لفلسفة  ي فا (237، ص:311)ناصر،"، وتأسست الح ي ة انبت عا الظا رةفما التحـ م  جواعال 

آلية يعّ  عح  ذاتا الحجاج ف اللطيب مف استعماؿ أستراتيجيات فتمكّ ل لذلؾ لطاب يسع  ال  اإلقناع
ألف العالقة بيف  زةلسفي  و تفكير حجاجي ب رجة ممتافالتفكير الفل ،التفكير الفلسفي مف آليات

مصا ر الحجاج والفلسفة عالقة ذات أععا  متأصلة ومتجذرة ل لذلؾ فاللطاب عن  أرسطو يعّ  مف أ ـ 
: و و مجموعة را؛يتوساالستمالة اللطابية األتية: ليات وأساليب مف آ النطالقاالحجاج الفلسفي 

لمتل يف ي اا فأثارته :  و ما يتوجب عل  المرسي العاتوسراأللالؽ ، للمرسي  الزمةالم صفاتال
الذص يؤ ص  ورا حاسما في استمالة بجمالا  ياللطابالنص :  و لتح يق اقناعهـ ب عوا ، اللوغوس

 . (66-64، ص3126.)صادق ، فيا   وسطوة الحجاج الع لي
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 :فهي  أصُاف احلِجاضأيا   -
لم ا عأف البر اف و و "اإلتياف عالّ ليي عل   :الِحجاج التجريدي .1 ال عوش عل  طرا ة أ ي البر اف، عم

 و االست الؿ الذص ُيعن  بترّتب صور الععارات عع ها عل  ععض عصرؼ النظر عف م امينها 
  (77، ص3111عبد الرحمن،) واستعماالتها"

، و و "إقامة ال ليي عل  ال عوش عالبناً عل  فعي ويفوؽ النوع األوؿ رتعة   :الِحجاج التوجييي .2
لم ا عأف التوجيا  و  نا فعي إيصاؿ المست ؿ لحجتا إل   التوجيا الذص يلتص عا المست ؿ، عم

اط بم لها  نفسا الم  ارا لها وال ينشغي ع شغي المست ؿ عأقوالا مف حيث إل اغير ل ف   ين بتل ي الُمل 
لاصة، غير ور  فعلا عليها، فتج   يولي أقص  عنايتا إل  قصو   وأفعالا المصاحعة ألقوالا ال

أف قصر ا تماما عل   ذ  ال صو  واألفعاؿ الذاتية يف ي عا إل  تناسي الجانب العالقي مف 
 . ”العتراضاالست الؿ،  ذا الجانب الذص يصلا عالملاطب واجعي  ذا األلير متمتعا عحق ا

المحتج "االست الؿ الذص يألذ فيا عل  النوعيف الساع يف، وي ص  عا و و أ  :الِحجاج التقويمي .4
 (.339ص ،9::2، عبد الرحمنعف وجهتا اللاصة بوصفا م عيا"ر بوجهة المعترض، ف ال

 : ذقُياذه و حلجـــاض اآنياخ  -

جاجّيػػة           جػػاجّي فػػي  ػػي : "ا؛ليػػات والت نيػػات الحم عأّنهػػا الطرا ػػق والمعػػا س التػػي تحكػػـ البنػػاً الحم
ػػي  وقصػػ    ذا أر ت هػػا عععػػارة ألػػرش، فإّنهػػا الطػػرؽ واألسػػاليب التػػي يتمثلهػػا المػػترلـ، عػػف وع  طػػاب مػػا، وا  لم
قناعػػا  جػػاجّي، عمػػا يكفػػي لػػا ال ػػ رة علػػ  التػػأثير فػػي الملاط ػػب وا  جػػاجييف، مػػف أجػػي رفػػ  رصػػي م  الحم حم

 (54،ص3126كي وأبو دلو ،)الدل."عشكي أنج 
الوصي و ت نيات و ي :ر ت نيات  بيرلمافى قسمين بحسب رأي تقسم تقنيات الحجاج عمو      

منح الفصي "و ي ص  عاألول  ما يتـ عا فهـ اللطذ التي ت رب بيف العناصر المتعاع ة في األصي لت
األلرش سلعا و إيجاعا و ت نيات ، و كذلؾ ت ويـ شكي منها بواسطة فرصة توحي  ا مف أجي تنظيمها

ح ة الفصي  ي التي تروف غاياتها توزا  العناصر التي تع  كال واح ا أو عل  األقي مجموعة متّ 
 .(588، ص3115)الشيري ، األنظمة الفكراة أو فصلها أو تفكيكها "   مف ععض 

 



  33                               جوانب نظرية ودراسات سابقة ......:  الثاني  الفصل

 

  ى  عمو يمكن تقسيتم تقنيات الحجاج      

: مثي ألفار التعليي عما فيها الوصي النسبي و التركيب الشرطي و  غوية الصرفةماألدوات ال"  .1
 .كذلؾ األفعاؿ اللغوية و الحجاج عالتعا ؿ و الوص  و تحصيي الحاصي 

 .: مثي ت سيـ الري إل  أجزاً و االستعارة و الب ي  و التمثيي  اآلليات البالغية .2
و آلياتا اللغوية و ين رج  منا كثير  : و يجس  ا السلـ الحجاجي عأ واتا اآلليات شبو المنطقية .3

منها مثي الرواعذ الحجاجية : لرف ، حت  ، ف ال ، عف ، ليس ، كذا ، فحسب ، أ وات التوكي  
ف يي و و  رجات التوكي  و ععض ا؛ليات التي منها : الصيغ الصرفية مثي : التع ية عأفعاؿ الت

 .  285ص ،9::2عبد الرحمن، رال ياس و صيغ المعالغػة"

 عمى  يي اإلقناع التي يعتمدىا في قيامو ف واستراتيجياتو الحجاج تقنياتأما بالنظر إلى 

أبرز وسيلة حجاجية استوحا ا اللطاب الحجاجي مف   ع: يُ  الوسائ، األصولية و الفمسفية .1
ال ياس أنواع : ال ياس البياني ، و لطابية "  األصولييف والفالسفة، فال ياس " فعالية است اللية

 (79، 3111عبد الرحمن ، ) . ال ياس البر اني ، المماثلة أو ال ياس
 حيث و  مرسي مف االحتجاج و بياف حججػا "التمثيي :وفيا تع   " الصورة بيف اثنيف ليمكف ال .2

 (5:8،ص 3115الشيري،) ذلؾ . ال ياس م  التشبيا في يت اط 
عذوعة م  ،  ع  ال  التأثيروأرب ال  ال بوؿ   وجا أقل: تأ ية المعن  ع الوسائ، البالغيتتة .3

 النطق وسهولة اللفز واالل اً . 
التي ق  تستعمي استعماال حجاجيا و مف  ي أ وات االنسجاـ و االتساؽ و و ، المسانيتتتة   الوسائتت .5

  (2)الجرجاني ،د.ت، ص  .أ ـ  ذ  األ وات :الوصي ، والحذؼ، االحالة ، التررار

  : يف انثالغح انُظريح احلجاجيح

ف  راسػة االسػاليب العالغيػة فػي تع  العالغة ركنػا  أساسػيا  مػف أركػاف اللغػة       الحجػاج  فػي اإلسػتعماؿ ، وا 
عالغػة فػي  التػي تحػ ث فاعليػة، عما تح  ا مف تأثيرات في المتل يزاز الحجاج عالعالغي لا األثر الفعاؿ في ت
اقترنػت عشػكي وا ػح  وقػ  الم اص  فػي اللغػة،والعالغة  ي الوسيلة ال  تبليغ  ،حصوؿ التسليـ واإلذعاف

إزواً ألف اللطيػػب يسػػتعمي العالغػػة وفنونهػػا وصػػور ا وأسػػاليبها سػػالحا يسػػتطي  بوسػػاطتا ل مػػ  فػػف اللطاعػػة



  33                               جوانب نظرية ودراسات سابقة ......:  الثاني  الفصل

 

قامػة الححػػج،  قامػػة الحُ فيتلػػذ منهػا اللمطيػػب سػػالح   الع ػوؿ واسػػتمالتها، وا  التتدلكي وأبتتو ).ّجػةا لأللػذ عػػالع وؿ، وا 
 (.54،ص3126دلو ،
ذا أر نػػا أف نت     ، فػػذلؾ يسػػتوجب أف نتلػػذ طراػػق علػػـو العالغػػة نػػاوؿ الحجػػاج مػػف الزاويػػة الحجاجيػػةوا 

حػػػاوؿ فهػػػذ  العلػػػوـ مرتعطػػػة عشػػػكي كبيػػػر ع  ػػػية ي و ػػػي رالمعػػػاني والبيػػػاف والبػػػ ي  ل  الثالثػػػة المشػػػهورة
اسػتعمالها  ػو وسػيلة لتح يػق  فػالغرض مػف أفكػار  ، لةواستما، والتأثير فيا المرسي إيصالها ال  المتل ي

 .  (274، 3126)صادق ، ، وذلؾ لالرتعاة الش ي  بيف العالغة والحجاج غاية
مف  و، فهيعتم  عل  وجهيف ملتلفيف، ف ال عف ذلؾ فأف الحجاج ومفهوـ االساليب  العالغية        

مكانيػػػة ألػػػرش،  ومػػػف ناحيػػػة ،فػػػي التعبيػػػر لأللفػػػار، واإلسػػػلوبيةناحيػػػة يتنػػػاوؿ الجماليػػػة والحسػػػف  قػػػ رة وا 
فػػػي  تػػػي يتععهػػػا الفػػػر الطرا ػػػة الاالسػػػلوب و  ػػػي  العالغةفػػػػلػػػذلؾ  تتسػػػـ عػػػال وةل إقناعّيػػػة حجػػػة، و حجاجيػػػة

مػف طراػق  ،علػ  ع ػي السػام  وأحساسػيا ومشػاعر ليسػيطر  عمػ لوالت كلماتػا يصػي لرػي ، لطاب والح يث ال
  3112)أعتتتتراب، ، واإلعانػػػػة واإلظهػػػػار ليصػػػي الػػػػ  االقنػػػػاع المعػػػػاني، وو ػػػػوح اسػػػتعمالا لمحسػػػػنات الرػػػػالـ

جػػػاج عالعناصػػػر "وعععػػػارة  ألػػػرش، فػػػإّف  (،219 األساسػػػّية التػػػي تسػػػا ـ فػػػي توليػػػ  الطاقػػػة العالغػػػة تمػػػّ  الحم
ة، والتزواػػق األسػػلوبّي، أو علػػ  صػػعي  المعػػاني الوظيفيػػة، إذ ال يػػأاعيػػة، سػػواً علػػ  صػػعي  الشػػكي والهاإلقن

جاجّيػػػة تمثّػػػي  رجػػػة عليػػػا فػػػي  لمجػػػّر  االسػػػتعارة، وال كنايػػػة لمجػػػر  الرنايػػػة نفسػػػها، بػػػي ألغػػػراضاسػػػتعارة  حم
   . (54،ص3126)الدلكي وأبو دلو،."اإلقناع
 آليػػات أنواعهػا مػا  ػي االّ بجميػ   ف العالغيػػة ذكػر  سػػاع ا  يمكػف ال ػوؿ عػأف الفنػو عمػا مػّر  وصػال   
 ي ذات طاع  إقناعي تػأثيرص  نفسا الوقتيق المتعة لنفس المتل ي ، وفي نها تعتم  في تح حجاجية أل

ً  ، م نعة ومؤثرة ومنظمة عشكي منط ي فهي تركز عل  الفكرة وتطرحها عطرا ة عليال فالعالغة  ي  وبنا
 ػػ رة والطاقػػة ، تمتلػػؾ الح ػػوؿ الحجػػاج واالسػػت الؿ ومجاالتػػا، الف االسػػاليب العالغيػػة وفنونهػػاحػػق مػػف 
، بػػػي تلاطػػػب ال لػػػب وتػػػؤثر فػػػي المشػػػاعر لطابهػػػا الػػػ  الع ػػػي ف ػػػذ، فهػػػي ال توجػػػا ة التأثيراػػػةالحجاجيػػػ

 ( .274، 3126.)صادق ، واالحاسيس واالنفعاالت 
، لما تمتلرا  ي مي اف رحب لل راسات الحجاجيةوترش العاحثة عأف العالغة وفنونها وأساليبها  

ستمالة ع ولهـ وأفكار ـ  عما تحملا مف قوة في مف آليات وت نيات تسته ؼ التأثير في أفكار المتل يف وا 
الذص يؤ ص ال  ، والبراعة في االست الؿ الع لي ومتانة في األلفار ،وجزالة في التراريب ،المعاني

  لتصي عا ال  التسليـ واإلذعاف .  ،ذلؾ يير في سلوؾ المتل ي عل  وفق، ومف ثـ التغاالقناع واإلقتناع
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 رصىراخ انثديهح نااحملىر انصانس : 
 :متهيد  -

وعلػػ   ،ي المجػػاؿ التربػػوص لصوصػػا فػػ ا نسػبيا،حػػ يث امصػػطلح التصػػورات الب يلػػة مصػػطلح يعػ  
المتعلميف  تصورات عل  اف الم صو  عا  و اتف تالتي أشارت اليا، إال إنها  تسمياتالالرغـ مف تع   

 الملتلفة .ال بلية عف المفا يـ 
استعمالها بػيف العػاحثيف انتشر  سميات ومصطلحاتاال بيات التربوية الح يثة عف مف   كشفت  
تعرافهػا أو  التعبيػر عػف المفػا يـ عشػكي موفػق، أو عػ ـ تمكػنهـ مػفعلػ  ق رة المتعلميف ع ـ ال  تشير 

، ولعػػػي تتوافػػػق مػػػ  مػػػا و ػػػعا العلمػػػاً مػػػف تفسػػػيرات لتلػػػؾ المفػػػا يـ ، عطرا ػػػة  قي ػػػةتفسػػػير ا شػػػرحها و 
التصػػورات الب يلػػة األرثػػر شػػيوعا بػػيف المصػػطلحات  ػػي " تفسػػيرات ترػػوف لطػػأ مػػف منطلػػق أنهػػا ترػػوف 

ألنهػا تتفػق مػ   للمتعلـ نفسػا منط يػةعالنسعة إل  ا، اال انها تروف ر متف ة م  ما توصي اليا العلماًغي
  .(367ص ،7::2")الخميمي ، ص تشكي ل يا عف العالـ مف حولاتصور  المعرفي الذ

فالعالقة معاشرة وش ي ة الصلة بيف البناً المعرفي السابق للمتعلميف وبيف التصورات الب يلػة أو  
طراػق الوصػوؿ لطوة مهمة فػي يع  التصور الب يي  الرش  عف ف لذلؾ فإالتصورات ال بلية للمفا يـل 

وعملية تثبيت التصور ، وتصوابهالتع يلها ب اية الطراق ، فتح ي  التصورات الب يلة تع  اؿتعلـ فعّ  ال  
إذ إف المتعلمػيف فػي جعبػتهـ ، ليػتـ البنػاً عليػا وتأريػ  الصحيح فػي إذ ػاف المتعلمػيف يسػتوجب تح يػ   

عػػف  ةاالفكػػار والتصػػورات المسػػع تلػػؾ  ، لصوصػػا  يقبػػي تل ػػيهـ التػػ راس الصػػف كثيػػرة ومتشػػععة  أفكػػار
 . (81ص ،3124.)الزىراني ، مفا يـ ربما لـ ي رسونها عع 

ل فػػػػإف العالقػػػػة بػػػػيف التصػػػػورات الب يلػػػػة المسػػػػع ة عػػػػف المفػػػػا يـ قػػػػ  تتفػػػػق مػػػػ  عػػػػف ذلػػػػؾف ػػػػال  
فػػي بنا ػػا عسػػيذ للنػػواقص الموجػػو ة  ، مػػ  تعػػ يي يػػ ة التػػي سيحصػػي عليهػػا فػػي الػػ رسالمعلومػػات الج

البنيػة المعرفيػة للمتعلمػيف والمعرفػة الج يػ ة، وتصػعح  االنػ ماج بػيفرتعػاة و ، فيح ث نوع مػف االالمعرفي
غيػػػر ة اسػػػتب اؿ التصػػػور فمػػػا عمليػػػة تعػػػ يي التصػػػورات الب يلػػػة اال عمليػػػلصػػػعا  لمعرفػػػة الح ػػػة،  ساسػػػاأ

اسػػػػػتعماؿ ، مػػػػػف طراػػػػػق نػػػػػا عػػػػػف المفهػػػػػـو عالتصػػػػػور الصػػػػػحيح لػػػػػاالصػػػػػحيح أو التصػػػػػور النػػػػػاقص احيا
 عمليػػة تصػػحيح الفهػػـأص  ػػي  علميػػا  لمتفػػق عليػػا متواف ػػة مػػ  التصػػور ا، لتصػػعح اسػػتراتيجيات ت راسػػية

   (57، ص4::2، عطيفة وسرور). ـ اللطأ ال  الفهـ الصحيح للمفهو 
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 يفهىو انرصىراخ انثديهح  -

ف ػ   ، تعرافػات كثيػرةتول ت عف التعايف في المسميات والمصطلحات لمفهوـ التصورات الب يلػة  
، لرػف أغلبهػا اتفػق علػ  أنهػا انطعاعػات أو تصػورات، فػي تعرافاتهػا للتصػورات الب يلػة التلفت اال بيػات

التػػػي جميعهػػػا مسػػػميات والمصػػػطلحات الف، متعػػػارؼ عليهػػػاأو تفسػػػيرات ال تتفػػػق مػػػ  المفػػػا يـ العلميػػػة ال
او مػػ لولها مػػ  النظػػرة العلميػػة الصػػحيحة أو األفكػػار التػػي أقر ػػا  ،تبنا ػػا المتعلمػػيف واتعػػارض تفسػػير اي

 العلماً لتلؾ المسميات يمكف أف يو   تحت قا مة التصورات الب يلة .
التصػػورات الب يلػػة تعنػػي " البنػػ  الع ليػػة ،أو االفكػػار الع ليػػة ، أو التصػػورات الذ نيػػة الموجػػو ة ف 

ليػة مػا ، والمترونػة ل يػة قبػي أو ععػ  المػرور بلبػرات ل ش الفر  حػوؿ مو ػوع أو حػ ث أو إجػراً أو عم
 . (623،ص 3113)صبري ، مح  ة " 
"مجموعة مف المفا يـ والتصورات المفهومية عانها  : Vatansever،2006فاتانسفيرر اور  او  

أحػػػػ  المجػػػػاالت المعرفيػػػػة المحػػػػ  ة". التػػػػي ال تتسػػػػق أبػػػػ ا مػػػػ  المعرفػػػػة المعتمػػػػ ة والم ننػػػػة علميػػػػا فػػػػي 
(Vatansever, 2006, p5). 

" منظومػػات معرفيػػة تل ا يػػة أو ذاتيػػة تتعػػارض مػػ   ال ػػوؿ عػػأف التصػػورات الب يلػػة  ػػي:ويمكػػف  
 . (214، 3117)زيتون وزيتون،.المنح  العلمي السا   وم  معطيات العلـ الح يث"

أو التصػػورات الب يلػػة ووصػػفها عأنهػػا منظومػػات معرفيػػة توجػػ  عشػػكي ذاتػػي فػػأف ف ػػال عػػف ذلػػؾ  
تاج مف ال ا ـ عل  حل فإف ذلؾ يان ماجا م  البي ة وتفاعلا معها مف طراقعن  المتعلـ انت الي و  تل ا ي
للمفهػػـو عشػػكي  المػػتعلـ عنػػ  تفسػػيرف المشػػكلة ، اذ ترّمػػ قيػػق التعامػػي معهػػا ومعالجتهػػا عشػػكي التػػ راس
التراعذ والتناسق فػي ع ػي المػتعلـ. ماـ تعلما للمعرفة الج ي ة وتشتت جر عثرة أ   حق  يل فهذا لاطئ

  . (338، ص3113)زيتون ، 
تعاطيػة احتماليػة مػ  اللطػأ ف لهػا عالقػة ار أوصال عما سبق فػإف مػف طبيعػة التصػورات الب يلػة  

 الصػعوعة يعنػي وجػو  تصػور بػ يي، و، فوجو  اللطػأ يعنػي وجػو  صػعوعة ، ووجػو  الشا  ، والصعوعة
)بمطيتتتة  نفسػػػا. الوقػػػتو  تصػػػور بػػػ يي ووجػػػو  صػػػعوعة فػػػي % فػػػأرثر يعنػػػي وجػػػ25بنسػػػية  اف اللطػػػا
 .  (72، ص3115
وتصػوابها تع يي تلؾ األفكار واالنطعاعػات والتصػورات أصعح مف ال رورص نا إوترش العاحثة  

زالػة الفهػـ اللطػأ والشػا   لهػا مػف ذ ػف المػتعلـ وتصػنيفها  ػمف الصػحيحعا ة م لولها الػ  مكانػا ا  و  ، وا 
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هػػػي الغايػػة التػػػي يسػػػع  ف لف تهػػا الصػػػحيحة، ععػػ  أف و ػػػعت فػػػي سػػياقات ععيػػػ ة عػػػف معنا ػػا األصػػػلي
ف عالمجػػػاؿ التربػػػوص الػػػ  الوصػػػوؿ اليهػػػا مػػػف طراػػػق التػػػ راس عاالسػػػتراتيجيات والنمػػػاذج الح يثػػػة المهتمػػو 
 للتعليـ . 

 : اخ انثديهحخصائص انرصىر -

المتلصصػػيف فػػي المجػػاؿ التربػػوص فػػي التسػػميات فػػي آراً علػػ  الػػرغـ مػػف التعػػايف وااللػػتالؼ  
المفهوميػة ...الػ  ، او االفكػار واالنطعاعػات أو المنظومػات الب يلةالتي أطلق عل  مصطلح التصورات 

مػػػف التسػػػميات العلميػػػة الملتلفػػػة، لرػػػف ترػػػا  اال بيػػػات تتفػػػق فػػػي اللصػػػا ص العامػػػة التػػػي تنمػػػاز بهػػػا 
عالتحليػػي وال راسػػة التصػػورات الب يلػػة للمفػػا يـ، ف ػػ  أشػػارت أغلػػب اال بيػػات التػػي تناولػػت  ػػذا المصػػطلح 

 : ثة عل  النحو ا؛تياحتور  ا الع ،لعامة للتصورات الب يلة للمفا يـال  ععض اللصا ص ا
ارتسػابها فػي  ال تت ي  التصػورات الب يلػة عػالعمر وال ػ رة الع ليػة والث افػة ، إذ اف التصػورات التػي يػتـ .1

 .كلهاتلؾ الحواجز  قاعة ال رس تتع ش
 ي لالصة تفاعلا م  البي ة واألقػراف ولغػة المجتمػ  الشػا عة ف ػال عػف  متعلـالتصورات الب يلة لل .2

 .الرتب الم رسية 
تتصػػ  التصػػورات الب يلػػة المترونػػة لػػ ش المػػتعلـ عالتماسػػؾ وم اومػػة التغييػػر، فمػػف الصػػعب تعػػ يلها  .3

 وتصوابها عالت راس عاالستراتيجيات الت لي ية . 
ض المفا يـ اللطأ الشػا عة فػي ذلػؾ المجػاؿل نتيجػة ععم  تتشاعا التصورات ال بلية ل ش المتعلميف  .4

و ػذا  مػا تعلمػا  الػي المؤسسػة التعليميػةلالتفاعي والتالقح بيف البنية المعرفية الساع ة للمتعلـ وبيف 
 تج تعلـ غير مرغوب فيها . اق  تؤ ص ال  نو 

التػي تػـ ارتسػابها يف المػتعلـ والبي ػة التعليميػة ، تنماز التصػورات الب يلػة التػي نتجػت عػف التفاعػي بػ .5
وثبتػػػت فػػػي البنيػػػة المعرفيػػػة لهػػػـ عأنهػػػا تصػػػورات شلصػػػية وفر يػػػة ، ذلػػػؾ النهػػػـ يميلػػػوف الػػػ  األلػػػذ 

 بوجهات نظر ـ وبتصوراتهـ المسع ة .
 لهـيلػإعالنسعة ذلؾ فهي ملموسة ومفي ة ف تصوراتهـ عأنها منط ية مف وجهة نظر ـ ل لالمتعلمو  يع ّ  .6

)الرافعتتتتتتتي ، . ألنهػػػػػػػا ت ػػػػػػػفي االيجابيػػػػػػػة علػػػػػػػ  محػػػػػػػاوالتهـ ولبػػػػػػػرتهـ إلثعػػػػػػػات مػػػػػػػ لوالتها العلميػػػػػػػة
  (3:7، ص 3117)السيد ، ( 98،ص9::2
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تعػػػػػ يي تلػػػػػؾ ع  فػػػػػي وتػػػػػرش العاحثػػػػػة عػػػػػأف االسػػػػػتراتيجيات والنمػػػػػاذج الت راسػػػػػية يمكػػػػػف أف تسػػػػػا 
 ، نظػػػرا  عالتػػػ راس الت ليػػػ صوتعػػػ يلها لصا صػػػها  ػػػي صػػػعوعة تغيير ػػػا  شحػػػ إألف  لوتصػػػوابهاالتصورات

ف ػال لتشعبها وارتعاطهػا عالبنيػة المعرفيػة للمػتعلـ وعػاللبرات التػي ارتسػبها مػف جػراً تفاعلػا مػ  البي ػة، 
نمػػػا ل يػػا الرثيػػػ لالمػػػتعلـ ال يػػأتي الػػػ  المؤسسػػة التعليميػػػة وع لػػا صػػػفحة بي ػػاًعػػف ذلػػػؾ فػػإف  ر مػػػف وا 

فمهمػة المؤسسػة التعليميػة أوال ، قػ  ترػوف لطػأو  تػي قػ  ترػوف صػحيحة، الاللبرات واألفكػار والتصػورات
ثانيا ايجا  السبي واالجراًات المناسعة لتع يي وتصواب ما كاف تصورا  بػ يال  لػ ش ال ا ـ عل  الت راس و 

ومػػف اللطػػوات التػػي يمكػػف اتلاذ ػػا فػػي  ػػذا المجػػاؿ  ػػو وتأريػػ  مػػا كػػاف تصػػورا  صػػحيحا، المتعلمػػيف، 
 عل  نظراات تغيير المفهوـ عطرا ة علمية منط ية متسلسلة وم نعة . االستراتيجيات الح يثة ال ا مة

 :يصادر ذكىٌ انرصىراخ انثديهح  -

ض ق  يساع  الرتاب الم رسي بللق تصورات ب يلة مف طراق طرا ة عر    الرتاب الم رسي .1
مفصلة، أو عرض المعلومات عف مو وعيف مت اربيف مف غير الرسوـ التو يحية عطرا ة غير 

 ن اة التشاعا وااللتالؼ بينهما مما يؤ ص ال  الللذ بينهما. اف يو ح
 ا ـ عل  الت راس: ي   عل  عات ا إح اث التع يي والتصواب للتصورات الب يلة ل ش المتعلميف، ال .2

التي تشاعا في رفية ملي ة عالتصورات الب يلة ، بينما االمر ليس بهذ  السهولة أذا كانت بنيتا المع
 تصورات المتعلميف، م  قلة لبرتا العملية .كثير مف األحياف 

المتعلـ : ذكرت اال بيات المتلصصة عأف المتعلـ ق  يكوف مص را أساسيا لتروف التصورات الب يلة  .3
عما يمتلرا مف انطعاعات وافكار ومفا يـ ال تتفق م  ما و عا العلماً في ذلؾ المجاؿ ، فهو 

، تلتص عمجاؿ الحياة اليومية، الثانية تلتص عالمجاؿ العلمي يمتلؾ نوعيف مف المسميات االول 
 و و يكتسب ال  رة عل  التمييز بيف المجاليف مف طراق التفاعي والتعامي المعاشر عالمجاليف .

رواف التصورات في ت والمسموعة  ور كبير ق  يكوف لوسا ي االعالـ المر يةاإلعالـ: وسا ي  .5
 التعبير ال عيفة، أو للغة غير الفصيحة ساليبستماع ال  أؤاتا أو اال، مف طراق ر الب يلة
، 9::2،زيتون )عف  م لوالتها العلمية األصلية .كلا العع  والتراريب الشا عة والععي ة  وااللفار
 (.:73-739ص
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 ( عمى ما سبق ذكره ما يأتي  3117وأضافت )السيد ،         

مف االرباؾ في  ا  وطرا ة توظيفها في البي ة ق  يللق نوعالبي ة : االستعماؿ اللطأ لععض المفا يـ  .5
 فهـ الم لوؿ الصحيح لذلؾ المفهـو . 

تجز ة المفا يـ المتراعطة في أثناً الت راس: فالت سيـ المتع  في ت سيـ المفا يـ المتراعطة يجعي مف  .6
 الصعب فهمها وايجا  العالقات بينها .

 مفا يـ االساسية .اتعاع طرا ق ت راس ت لي ية في ت راس ال .7
)السيد ع ـ إعطاً صورة متراملة حوؿ المفا يـ الم  مة ، وت  يـ معلومات ملتصرة وغير كافية .  .8

 (3:5، ص 3117، 

ف المتعلـ ، وترش عأمف مصا ر ترواف التصورات الب يلةليا ما تمت اإلشارة إ م العاحثة وتتفق  
 ية التي يعيش فيها وما يترتب عل  ذلؾ مف تعاملا م  ت نيات التطور العلمي يوتفاعلا م  الب

، وكثرة المواق  غير الرسمية عل  شعكة المعلومات ال ولية والترنولوجي في االتصاؿ واالعالـ
 ع  العا لة والبي ةالمعرفية للمتعلـ، فلـ تمف اإلرباؾ في البنية  ا  االلرترونية راالنترنت ، ق  للق نوع

نما أصعح يتعامي م  الرثير مف مصا ر معلومات الطفي قبي  لولا الم رسةالصغيرة  ي مص ر  ، وا 
نشأ ل يا تصورات يُ ق  ، و ذا البنية المعرفية للطفيفي  كوف تأثير ا إيجابيا أو سلبياـ التي ق  يالتعل
 ال راسية المت  مة . ربما تراف ا منذ صغر  ال  المراحيب يلة 

 :حدوز ذعديم انرصىراخ انثديهح  يراحم -

عملية تع يي التصورات الب يلة عمراحي ولطوات كثيرة ليتسن  لل ا ـ عل  الت راس مف التأر  تمر      
 : ، ستبينها العاحثة عل  النحو ا؛تيتها في ذ ف المتعلـ واقتناعا بهامف تصوابها وتثبي

ح اث التغيير   ، في استراتيجيتا الم ترحة لتع ي2003يرش رزاتوف  ي التصورات اللطأ وا 
 :  ترونت استراتيجيتا مف لمس لطواتإذ المفهومي ، 

اليسرش العليا مف جهة الال ا ـ عل  الت راس عكتاعة التصور اللطأ في ي ـو :  االولى الخطوة .1
 ويطلب مف المتعلميف تأملا عشكي جي  . ،طرا ة وا حةع كرر قراًتا، ويالسبورة
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عف طراق طرح األس لة التشكيؾ عالفكرة المطروحة مف طراق الحوار الج لي : الخطوة الثانية .2
 .ومناقشة االجاعات 

كتابتها في الجهة اليمن  العليا مف ت  يـ التصور الصحيح  للمتعلميف، و  : الخطوة الثالثة .3
 في اللطوة االول . ال ا ـ عل  الت راس السبورة، لتروف موازاة للتصور اللطأ الذص ثبتا

صور الصحيح عالتص يق الفكرة أو الت أح يةت  يـ البرا يف واأل لة والشوا   عي :  الخطوة الرابعة .4
 ، أو الحوار والمناظرة والمناقشة م  المتعلميف .طراق األنشطة التعليمية الم  مة ل مفعا 

ون ، )زيتة متنوعة لتثبيتها واالقتناع بها. تطبيق الفكرة في مواق  ج ي  الخطوة الخامسة   .6
 (519-517، ص3114

 لتغيير المفا يـ وتصوابها أو تع يلها و ي : ف   عر تا ثالث مراحي  (3127أما )راجي وعمي 
 لاط ة ي ومفا يـ فكار وتصورات أعاف ما يعت    مف : وي ص  بها ا راؾ المتعلـ  مرحمة اإلدراك .1

 .غير مكتملة أو 
، أص إح اث صراع المفا يـ الساع ة والمفهـو الج ي وازنة بيف الموي ص  بها :  تزانعدم اال مرحمة  .2

 .ايجا  مميزات المفهـو الصحيح وأ لتا وبرا ينا وحجتا في االقناع مفهومي بينهما ، ومحاولة 
،  ص  بها مرحلة تصواب المفهـو اللطأ واالقتناع عالمفهـو الصحيح: وي مرحمة إعادة الصياغة .4

) راجي وعمي ، وتثبيتها في البنية المعرفية للمتعلـ .  العلمية الصحيحة وتبنيها ترواف المعلومة أص
 (227، ص 3127
، ومف طراق ما سبق عر ا المجاؿوترش العاحثة مف طراق اطالعها عل  اال بيات في  ذا  

مف لطوات لتغيير المفا يـ وتع يي التصورات وتصوابها، عأف مرحلة الرش  عف وجو  التصورات 
مف  ها يتمكف ال ا ـ عل  الت راس، فمف طرا الجرا ية لتع يي تلؾ التصورات يلة  ي أوؿ اللطوات االب

األنشطة والوسا ي األساليب التعليمية ، ليح   نوعية عشكي سليـ اإلحاطة عالموق  التعليميمعرفتها و 
 الي المتعلـ عف يعمي عل  إح اث حالة مف االرباؾ وع ـ الر ا ، ثـ الالزمة لتع يلها وتصوابها

، ثـ تأتي مرحلة الحجج ععرض المفهوـ الصحيح وعرض المفهوـ السابق، واقتناعا بلطأ ما كاف يعت  
، وللق حالة مف التغيير واالعت ا  عالمفهوـ الج ي  ثعات عكس فكرة المتعلـت  يـ األ لة والبرا يف إل

مف طراق األمثلة  ت وتطبي ها عمليا  ، ثـ تثبيت المعلوماقشة والمناظرة واألنشطة المناسعةعالمنا
 والتطبي ات ليتـ الوصوؿ ال  حالة مف االقتناع والتسليـ واإلذعاف . 
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 :   انرصىراخ انثديهح يف املفاهيى انثالغيح -
 ت عف ذلؾ كشفكما وموسعة ف المصطلحات الشا عة لل اللة عل  التصورات الب يلة كثيرة إ 
والمفا يـ العالغية  ،عامة   مهايبتعلـ المفا يـ اللغوية وتعل المتلصصة في المجاؿ التربوص اال بيات 
ف المتعلميف مف التعبير عف المفا يـ التي تشير ال  ع ـ تمكّ  -التي اطلعت عليها العاحثة - لاصة  

 او تمييز  وتطبي ا .ر  يتفسأو ،عالغيالمفهـو التعرا  عف العالغية  عشكي يتفق م  ما و عا العلماً 

المفا يـ عشكي عاـ والمفا يـ العالغية عشكي لاص تعتم  عل  اللبرات الساع ة للمتعلميف، فإف       
  واتع  ذلؾ زاا ة توس  وعمق فهـ م لوؿ المفهـو العالغي ل يهـ، ولهذا يمكف اف يعبر المفهوـ الواح

الغية ل يهـ مثي حسب فهما لها، ويمكف اف تتشاعا المفا يـ العع ف كال  عف معاف  ع ة، يفّسر ا المتعلمو 
ما تتشاعا اللبرات التي يمروف بها ، وانتج عف ذلؾ ارتعاة واتساؽ عارتساب المفا يـ التي يتعلمونها، 

.)الطيطي ، مف تح يق المستوش نفسا مف الفهـ جميعهـ المتعلميف وم  ذلؾ فليس عال رورة ق رة 
        . (83، ص3115

، ـ تعر ت لوجو  تصورات ب يلةحالها حاؿ ع ية المفا يالمفا يـ العالغية  ال عف ذلؾ فإف ف 
مما ، في تعليـ مفا يمهاالتل يف والحفز الطرا ة الت لي ية االتعاعية في ق  يكوف سببها االعتما  عل  

قلة استيعاب عف عسهولة، ف ال نها أو نسيا ،بي ها في الحياة العملية اليوميةصعوعة تطعل   اع س
ف  ،لمفا يـ العالغيةلرهـ  ع  ا را، وما تملض عنها مف لغويةال معوقاتلليف المتعلم استل اـ وا 

ة جع ـ ق رتها عل  معال، لمف االنت ا  وفركاف لا النصيب اال في الت راس ةالنماذج الت لي يالطرا ق و 
معلـ اللغة العربية و ع  ق راتا العالغية و ، أر ت اال بيات التربوية اتصواب تلؾ التصورات كمو 

كتب و ، في المراحي الالح ة انت الها للمتعلميف ل يا ومف ثـ ينتج عنا فهـ ب يي للمفا يـ العالغيةومما 
، ف ال عف وسا ي االعالـ عطرا ة غير وا حة او غير مكتملة العالغة وعر ها المو وعات

 (391، ص3126.)الزىراني االستعماؿ الصحيح للمفا يـ العالغية راتها السلبية فييالح يثة وتأث

   ً التيار  يلة للمفا يـ العالغية عالغ األ مية في تح ي  التصورات البفأف  عليا بنا
تتعايف عحسب نوع المفهوـ وصعوعة التي ، ذج الت راسية الح يثة في ت راسهاوالنمااالستراتيجيات 

ومنها ما  و ف المفا يـ العالغية حالها حاؿ المفا يـ العلمية منها ما  و سهي التصور الب يي عنا، ال
، نظرا لتشعب المفا يـ المرتعطة عا وتفرعها مع   ومنها ما  و في ب ايتا سهي وانتهي ال  الصعوعة
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، مف  نا تبرز بي معرفة المفا يـ الفرعيةقيجب معرفتها التي مفا يـ أولية اساسية، عل  سـ ما ت ّ ك
مف طراق العحث عف استراتيجيات ح يثة  وتصواب التصورات اللطأالمفهوـ العالغي ارساب  رورة 

 (254-253، ص3125عبد الباري،).المفا يـ العالغية وتعلمها وتعليمها تتناسب وطبيعة 

التي تعتم  عل  تغيير ت والنماذج الت راسية الح يثة ، وترش العاحثة عأف استعماؿ االستراتيجيا 
  ب اية السلـ ال  الحوار والمناقشة، يعّ المفا يـ وتع يلها وتصوابها عطرا ة منط ية علمية، تف ي 

ة وتعليمها، وتفا ص لطر التصورات الب يلة للمفا يـ العالغية، التي عاتت يالعالغالمفا يـ لالرت اً بتعلـ 
، وت  ي عل  العلـ الذص و   لفهـ آيات كتاب هللا العظيـ، وتبياف ا؛فة التي ستفتؾ بتلؾ المفا يـ

 .هو  وتراتفت األي ص للحيلولة  وف ذلؾإذا ما تسارعت الج أحكاما،
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 دراساخ ساتقح: -شاَيا
  عرض دراساخ ساتقح : -

 : حاورم ةل  ثالث، وقسمتها عالساع ة التي لها عالقة ب راستها مف ال راسات ةمجموعاعتم ت العاحثة عل    
 ، وقد عرضتيا الباحثة ووازنت بينيا في الجدول اآلتي   ات مقترحة في فروع المغة العربيةدراسات تناولت بناء استراتيجي المحور األول 

 بناء استراتيجية مقترحة والموازنة بينيا الدراسات التي تناولت عرض  (  2جدول  ) 
 

امدراسةةةةةةنة ام ةةةةةةَنة ت

ة امجاىعنة امد منة

اميتغيةةةةةةةةةةةةةة ةةاميَهجةامهدفة

 امي تقل

اميتغيةةةةةةة ة

 امتابع

اميةةةةةةةةةةةةةةةا  ة

 امدراسين

امي حنةةةةةةنة

 امدراسين

جةةةَلةامعيَةةةنة

  حجيها

ٍةةةةةةةةةةة  ة األ ا 

 األ ا 

 ام سائلةاإلحصائين امَتائج

 راسةةةةةةةةةةنةى يةةةةةةةةةة  ة .1

/جاىعنةأسةي  ة2005

/ىص ة
(1)

ة

فعاميةةةةةنةاسةةةةةت احيجينةىقت حةةةةةنة

منتغييةة ةاميوهةة ى ةفةة ةحصةة   ة

امتصةةة راتةام عةةةعة ةةةٌةبعةةة ة

اميوةةةا يوةامَ   ةةةنةمةةةد ةح ىيةةة ة

ةامصفةامثاٍ ةامثاٍ ية

 صةةو  ة

ةحج  ب ة

االسةةةت احيجينة

اميقت حةةةةةةةةةةةنة

امقائيةةةةةةةةةةةةةةةةةنة

منتغييةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

 اميوه ى 

حصةةةةةةةة   ة

امتص راتة

 امبد ننة

امثةةةةةةةةةةةةةاٍ ة امَ  

 امثاٍ ية

اختبةةارةحي يصةة ة ح ىي ة

 قبن ة بعدية

اختيةةةةةةةارة

ىةةةةةةةةةةةةةةةٌة

 ىتعد 

حوةةةةةةةةةةةةة  ة

اميجي  نة

 امتج  بينة

 موةح ك ةف ةامين صة

 راسةةةةةةةةةةةةةنةأحيةةةةةةةةةةةةةدة .2

/جاىعنةامعائفة2012

ة/ةام ع   نة.

است احيجينةىقت حنةقائيةنة نة ة

امةةتعنوةاميتي كةةلةحةة كةامييةة ننة

فةةةة ةحَييةةةةنةح صةةةةيلةامق ا ةةةةدة

 حعبيقهةةةةاةفةةةة ةاأل ا ةامَ   ةةةةنة

مةةةد ة ةةة  ةاميةةةوه ة ام تةةةاب ة

ةامصفةاأل كةامثاٍ ي

 صةةةةةةو ة

 ةشةةةةةةب ة

ةحج  ب ة

االسةةةت احيجينة

اميقت حةةةةةةةةةةةنة

امقائيةةةنة نةةة ة

امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعنوة

اميتي كةةةةةةةةةةةةلة

ح كةاميي ننة

  حعبيقهاة

امت صةةةةةيلةة

األ ا ة 

اميةةةةةةةةوه ة

  ام تاب ة

امق ا ةةةةةةةةةةةةةدة

امَ   ةةةةةةةنة ة

 امتعبي ة

اال كة

 امثاٍ ية

اختبةةةةارةح صةةةةين ة (ة امبا50)

 اختبار ٌةمقيةا ة

اال ا ةاميةةةةةةةةةةةوه ة

  ام تاب ة

حوةةةةةةةةةةةةة  ة _____

اميجي  نة

 امتج  بينةة

 موةح ك ةف ةامين صة

                                                           
 .(1ها في جدول )فقط في هذا الجدول ولم تذكر عديل تصورات ، لذلك ذكرتها الباحثة  مرة واحدةتهذه الدراسة اشتركت بين بناء استراتيجية و . ((1
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/ة2012 راسةةةنةجبةةة ةة.ة3

جاىعنةبَهاة/ةىص 
(1)

ة

فا نينةاسةت احيجينةىقت حةنةفة ة

حصةةةةة   ةامتصةةةةة راتةامبد نةةةةةنة

منيوةةةا يوةمب  يةةةنةمةةةد ة ةةة  ة

ةامصفةامثاٍ ةامثاٍ يةامعاه(

 صةةةةةةو ة

 ة

ةحج  ب ة

 االسةةةت احيجين

 اميقت حنة

حصةةةةةةةة   ة

امتص راتة

 امبد ننة

امثةةةةةةةةةةةةةاٍ ة امب  نة

 امثاٍ ية

اختبةةارةحي يصةةة ة ______

ح صةةةةةةين ةقبنةةةةةة ة

  بعدي

اختيةةةةةةةارة

ىةةةةةةةةةةةةةةةٌة

 ىتعد 

حوةةةةةةةةةةةةة  ة

اميجي  نة

 امتج  بينة

اختبةةةةةارةحائ  بي سةةةةة ًة

ة سةةبي ىاًة ى بةةعةكةةاي

 ىعاىةةةلةصةةةع بنة قةةة  ة

 حيييل نة ةفعامينةبدائل

ة2013 راسةةةةنة بيةةةةدةة.4

جاىعةةنةبغةةدا ة/ةامعةة ا ة

ة.

)فا نيةةةةنةاسةةةةت احيجينةىقت حةةةةنة

 ن ة فقةامَظ  نةاميع فيةنةفة ة

ح صيلةق ا دةامنغنةامع بينة َدة

ة نبنةامصفةام ابعةامعني ة(

 صةةةةةةو ة

 ة

ةحج  ب ة

االسةةةت احيجينة

اميقت حةةةةةةةةةةةنة

 نةةةةة ة فةةةةةةقة

امَظ  ةةةةةةةةةةةةةةةنة

 اميع فينةة

ق ا ةةدةامنغةةنة امت صيلة

 امع بين

ام ابةةةةةةةةةةةةةعة

 امعني ة

(ة امبةةةةةةاة156)

   امبنة

اختيةةةةةةةارة اختبارةح صين ة

ىةةةةةةةةةةةةةةةٌة

 ىتعد 

حوةةةةةةةةةةةةة  ة

اميجي  نة

 امتج  بينة

اختبةةةةةارةحائ  بي سةةةةة ًة

 سةةبي ىاًة ى بةةعةكةةاية

 ىعيةةةةلةصةةةةع بنة قةةةة  ة

 حيييل نة ةفعامينةبدائلة

 راسةةةةةةةةنةامل  اٍةةةةةةةة ةة.ة5

جاىعةةةةةةةةةةةةةةةنةأهةة2014

امق  ة/ةام ع   ن.
(2)ة

ة

فا نيةةةةنةاسةةةةت احيجينةىقت حةةةةنة

قائيةةنة نةة ةامتغييةة ةاميوهةة ى ة

ف ةحعد لةامتص راتةامبد ننة ٌة

بعةةة ةاميوةةةا يوةامَ   ةةةنةمةةةد ة

 ةة  ةامصةةفةامثةةاٍ ةاميت سةة ة

ة احتواظهوةبهاة(

 صةةةةةةو ة

 ةشةةةةةةب ة

ةحج  ب ة

االسةةةت احيجينة

اميقت حةةةةةةةةةةةنة

امقائيةةةنة نةةة ة

امتغييةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

 اميوه ى ة

حعةةةةةةةةةةةةةد لة

حصةةةةة راتة

بد نةةةةةةةةةةةةةةنة

  احتواظ

امي ض  اتة

 امَ   نة

امثةةةةةةةةةةةةةاٍ ة

 اميت س ة

اختبةةارةحي يصةةة ة (ة امباة213)

 اختبةةةةةةةارةقبنةةةةةةة ة

  بعدية

اختيةةةةةةةارة

ىةةةةةةةةةةةةةةةٌة

 ىتعد 

حوةةةةةةةةةةةةة  ة

اميجي  نة

 امتج  بينة

 ىعا مةةةنةة+spssحلىةةةنة

كةةةةةة ب  ةاختبةةةةةةارةحةةةةةةائ ة

ةمعيَتيٌةى تقنتييٌ

/ة2012 راسةةةةةةةةةنة ةة.6

جاىعةةةةةنةاميَصةةةةة ر ة/ة

ةىص ة

فا نيةةةةنةاسةةةةت احيجينةىقت حةةةةنة

قائيةةةةنة نةةةة ةٍظ  ةةةةنةام جةةةةا ة

امنغةةةة يةفةةةة ةحَييةةةةنةىهةةةةاراتة

امقةةةة ا  ةامَاقةةةةد ةمةةةةد ة ةةةة  ة

ةامي حننةامثاٍ  ن

 صةةةةةةو ة

 ة

ةحج  ب ة

االسةةةت احيجينة

اميقت حةةةةةةةةةةةنة

امقائيةةةنة نةةة ة

ام جةةةةةةةةةةةةةةةا ة

 امنغ ية

حَييةةةةةةةةةةةةةةنة

ىهةةةةةةةةاراتة

امقةةةةةةةةة ا  ة

 امَاقد ة

األ كة امق ا  ة

ةامثاٍ ية

اسةةةةةةتباٍنةقيةةةةةةا ة (ة امبنة60)

ىهةةةاراتة اختبةةةارة

 ىهاراتة

اختيةةةةةةةارة

ىةةةةةةةةةةةةةةةٌة

 ىتعد ة

حوةةةةةةةةةةةةة  ة

اميجي  نة

ةامتج  بينة

اختبارةحةائ ةمنيجي  ةاتة

امي ةةةتقننة منيجي  ةةةاتة

ةامي حبعنة ةىعا منةامواة

 

 

 

 

                                                           
 .(1)جدولط في هذا الجدول ولم تذكرها في  عديل تصورات ، لذلك ذكرتها الباحثة  مرة واحدة فقتهذه الدراسة اشتركت بين بناء استراتيجية و ((1
 .(1)جدولط في هذا الجدول ولم تذكرها في  مرة واحدة فقعديل تصورات ، لذلك ذكرتها الباحثة  تهذه الدراسة اشتركت بين بناء استراتيجية و ((1
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 دراسات تناولت التصورات البديلة في فروع اللغة العربية ، وقد عرضتها الباحثة ووازنت بينها في الجدول اآلتي :            المحور الثاني :

 (عرض الدراسات التي تناولت التصورات البديلة في البالغة الموازنة بينها2جدول )                

 الدراستتتتة والستتتتنة ت
 والجامعة والدولة 

المتغيتتتتتتتتتتتتتتتر  المنيج اليدف
 المستق،

المتغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 التابع

المتتتتتتتتتتتتتادة 
 الدراسية

المرحمتتتتتتتتة 
 الدراسية

جنس العينتة 
 وحجميا

نتتتتتتتتتتوع  األداة
 األداة

 الوسائ، اإلحصائية النتائج

دراستتتتتتتتتتتة أحمتتتتتتتتتتتد  .2
/ جامعتتتتتتتتتتة 3118

 األزىر / مصر

أثر استخدام نموذج بايبي البنائي 
فتتي تتتدريس البالغتتة عمتتى تعتتدي، 
التصتتتورات البديمتتتة عتتتن المفتتتاىيم 
البالغية وتنمية االتجاىات نحوىا 
لتتتتتتتتد  طالبتتتتتتتتات الصتتتتتتتت  األول 

 الثانوي(

انمتتتتتتتتتتتتتتتتتتوذج  تجريبي 
 بايبي البنائي

تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي، 
التصتتتتتتتتتتتتتتتورات 
البديمة+تنميتتتتة 

 اتجاه 

األول  البالغة 
 الثانوي 

اختبتتار تشخيصتتي  طالبات   
+ مقياس األتجاه 

 قبمي وبعدي 

فاعمية البرنامج  
+ارتباط موجتب 
بينتتتتتتتتتو وبتتتتتتتتتين 
 ه مقياس االتجا

اختبتتتتار تائي+بيرستتتتون 
+سبيرمان +مربتع كتاي 
+مربتتتتتتتتع إيتا+معامتتتتتتتت، 
صتتتعوبة +قتتتوة تمييزيتتتة 

 + فعالية بدائ، 

دراستتتتتتتتتتتة كنانتتتتتتتتتتتة  .3
)الجامعتتتتتتتتتة 3122

 االردنية / االردن 

فاعميتتة استتتراتيجية طتترح االستتئمة 
فتتتي عتتتالج األخطتتتاء المفاىيميتتتة 
البالغيتتتتتة لتتتتتد  طتتتتتالب المرجمتتتتتة 

 الثانوية(

استتتتتتتتتراتيجية  تجريبي 
 االسئمة طرح

عالج االخطتاء 
 المفاىيمية

الثتتتتتتتتتتتتتتتاني  البالغة 
 الثانوي 

طتتتتتالب )لتتتتتم  
يتتتتتتذكر حجتتتتتتم 

 العينة(

اختبتتار تشخيصتتي 
 قبمي وبعدي 

اختيتتتار 
متتتتتتتتتتتتن 
 متعدد

تفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق 
المجموعتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 التجريبية 

اختبتتتتار تائي+بيرستتتتون 
+سبيرمان +مربتع كتاي 
+معامتت، صتتعوبة +قتتوة 
 تمييزية + فعالية بدائ،

دراستتة عبتتد البتتاري  .4
(جامعتتتتتتتتتتتتتة 3125

 بنيا/مصر

برنامج لتصويب التصورات الخطتأ 
لممفتتاىيم البالغيتتة المرتبطتتة بعمتتم 
البيتتتان لتتتد  طتتتالب شتتتعبة المغتتتة 

 العربية بكمية التربية ببنيا

وصتتتتتتتتفي 
 +

 تجريبي 

البرنتتتتتتتتتتتتتتتامج 
 المقترح 

تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويب 
التصتتتتتتتتتتتتتتتورات 

 البديمة 

الفرقتتتتتتتتتتتتتة   البالغة 
الرابعتتتتتتتتتتتتتتة 
 /كمية تربية 

( طالتتتتتب 84)
 وطالبة 

اختيتتتار  اختبار تشخيصي 
متتتتتتتتتتتتن 
 متعدد

فاعمية البرنامج 
فتتتتتتي تصتتتتتتويب 
التصتتتتتتتتتتتتتتتتتورات 

 الخطأ

الحزمتتتتتتتتتة األحصتتتتتتتتتائية 
spss  مربع إيتا + 

دراستتتتتتتة الزىرانتتتتتتتي  .5
/ جامعتتتتتتتتتتتة 3126

 الطائ /السعودية  

التصتتتورات البديمتتتة فتتتي المفتتتاىيم 
البالغيتتتة لطتتتالب الصتتت  الثالتتتث 

 الثانوي بمحافظة الطائ 

الثالتتتتتتتتتتتتتتتث  البالغة  _______ ______ وصفي 
 الثانوي 

تحميتتتتتت، محتتتتتتتو   ( طالبا 79)
المتتتادة + اختبتتتار 

 تشخيصي 

اختيتتتار 
متتتتتتتتتتتتن 
 متعدد

وجتتود تصتتورات 
بديمتتة لممفتتاىيم 

 البالغية 

الحزمتتتتتتتتتة األحصتتتتتتتتتائية 
spss 
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 اآلتي :دراسات تناولت االكتساب في فروع اللغة العربية ، وقد عرضتها الباحثة ووازنت بينها في الجدول  المحور الثالث :
 (عرض الدراسات التي تناولت االكتساب في فروع اللغة العربية  الموازنة بينها 3جدول )                        

امدراسنة ام َنةةت

ة امجاىعنة امد منة

اميتغي ةةاميَهجةامهدفة

 امي تقل

اميتغي ة

 امتابع

اميا  ة

 امدراسين

امي حننة

 امدراسين

جَلةامعيَنة

  حجيها

ٍ  ةةاأل ا 

 األ ا 

ةام سائلةاإلحصائينةامَتائج

 راسنة بدةامجبارةة.1

/ةجاىعنةبغدا /ة2011

ةامع ا ة.ة

أث ةاست احيجينةةىاة را ةاميع فنةف ة

اكت ا ةاميوا يوةامب  ينة امت   ة

األ ب ة ىعامجنةاميعن ىاتة َدة نبنة

ةأق اهةامنغنةامع بينةف ةكنياتةامت بينة

است احيجينةةحج  ب ة

ىاة را ة

ةاميع فن

االكت ا ة

 امت   ة

اال ب ة

 ىعامجنة

ةاميعن ىاتة

اال م ةةامب  نة

ةامجاىعين

(ة امباة22)

ة  امبنة

اختبارةاكت ا ة

 اختبارةح   ة

ا ب ة اختبارة

ىعامجنة

ةىعن ىاتة

اختيارة

ىٌة

ةىتعد 

حو  ةاميجي  نة

ةامتج  بينة

االختبارةامتائ ة ى بعة

ةكاية بي س ًة

ة راسةةةةةةةةةنةامغ  بةةةةةةةةةا ية.2

/ةامجاىعةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2011

ةامي تَص  نة/امع ا ة.

أثةةةة ةأٍيةةةة اج ة اٍيةةةةاكة  را وةةةة ةفةةةة ة

اكت ا ةاميوا يوةامب  ينةمد ة امبةاتة

ةامصفةام اىلةاأل ب ة

أٍيةةةةةة اج ةةحج  ب ة

 اٍيةةةةةةةةةةةةةاكة

ة  را و ة

ام ةةاىلةةامب  نةةاالكت ا ة

ةاأل ب ة

(ة106)ة

ة امبنة

اختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة

ةاالكت ا ة

االختيةةةارة

ىةةةةةةةةةةةةةةةٌة

ةىتعد 

حوةةةةةة  ةاٍيةةةةةة ا ة

  را وةةةةة ة اٍيةةةةةاكة

 نةةةةةةة ةامع  قةةةةةةةنة

ةامتقنيد نة

ح نيلةامتبا ٌةاالحةا ية

 ةى بةةةةةةةةةةةةعةكةةةةةةةةةةةةاية

ة بي س ًة سبي ىاًة

فَدية  يداً(ةجاىعنةة.3

ة.ة2011  ام ة/ةامع ا ة

اث ةاٍي اج ةاالٍتقا ة ف ا  ةف ةة

اكت ا ةاميوا يوةامَ   نةمد ة امباتة

ةامصفةاال كةاميت س 

اٍي اج ةةحج  ب ة

االٍتقا ة

  ف ا  

اال كة امَ  ة االكت ا ة

 اميت س ة

اختبارة (ة امبنة82)

 م كت ا ة

اختيارة

ىٌة

 ىتعد 

حو  ةاالٍتقا ة

  دهةحو  ةف ا  ة

 ن ةامع  قنة

 امتقنيد ن

ح نيلةامتبا ٌةاالحا ية

 اختبارةشيوي ة ة

 ى بعةكاية.

/ة2011 راسنةامنهيب ةة.4

ةجاىعنة  ام ة/ةامع ا ة

اث ةاست داهةخ ائ ةاميوا يوةف ة

اميوا يوةامب  ينةمد ة امباتةاكت ا ة

ةامي حننةاال دا  ن

خ ائ ةةحج  ب ة

 اميوا يوة

ام اىلة امب  نة االكت ا ة

 األ ب ة

اختبارة (ة امبنة55)

 م كت ا ة

اختيارة

ىٌة

 ىتعد 

حو  ةاميجي  نة

 امتج  بينة

اختبارةحائ ة ى بعة

كاية ةبي س ًة ة

ةسبي ىاًة

/ة2014 راسنةامعبيديةة.5

ةجاىعنة  ام ة/ةامع ا ة

(ةة E ' s 7أث ة  ر ةامتعنوةاميعدّمنة)

ف ةاكت ا ةاميوا يوةامَ   نةمد ة

 امباتةامصفةامثاٍ ةاميت س ةف ة

ةىا  ةامق ا د

  ر ةامتعنوةةحج  ب ة

ةاميعدّمنة

(7 E ' s ة

) 

ق ا دة االكت ا ة

امنغنة

 امع بين

امثاٍ ة

 اميت س ة

اختبارة (ة امبنة54)

 االكت ا ة

االختيارة

ىٌة

 ىتعد 

حو  ةاميجي  نة

 امتج  بينة

اختبارةحائ ة ى بعة

كاية ةبي س ًة

  سبي ىاً

/ة2014 راسنةامع يديةة.6

ةجاىعنة  ام ة/امع ا ة

أث ةأٍي ا ةامتعنوةامبَائ ةف ةاكت ا ة

اميوا يوةامب  ينةمد ة امباتةامصفة

ةام اىلةاأل ب 

اٍي ا ةةحج  ب ة

امتعنوة

 امبَائ ة

ام اىلة امب  نة االكت ا ة

 األ ب ة

اختبارة (ة امبنة60)

 األكت ا ة

االختيارة

ىٌة

 ىتعد 

حو  ةاميجي  نة

 امتج  بينة

اختبارةحائ ة ى بعة

كاية ةبي س ًة

  سبي ىاًة

 راسنةاميعي ريةة.2

/ةجاىعنةبابلة/ة2015

ةامع ا ة

اث ةاٍي ا ة)  تن (ةف ةاكت ا ة

امب  ينةمد ة   ةامصفةاميوا يوة

ةام اىلةاال ب ة.

اٍي ا ةةحج  ب ة

   تن 

ام اىلة امب  نة االكت ا ة

 األ ب ة

اختبارة (ة امباة32)

 ح صين ةجا ل

اختيارة

ىٌة

 ىتعد 

حو  ةاميجي  نة

 امتج  بين

اختبارةحائ ة ى بعة

ةكاية
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 : انساتقح اندراساخ يٍ إفادج وجىاَة ويؤشراخ دالالخ -

رتأت العاحثة اطالع عل  ال راسات الساع ة أو مللصاتها في المحاور الثالثة ، مف طراق اال    
 عل  ح ة . حورتناوؿ كي م

 :  : دراساخ ذُاوند تُاء اسرتاذيجيح يقرتحح االول ىراحمل

 ، وجرت 2005محمو   ، فأق مها ر راسةفي أنها ح يثة نسبيا حورالم اشتركت  راسات  ذا      
 ، و ذا يع  مؤشرا  وا حا عل  ح اثة التوجا في 2017- 2012ع ية ال راسات بيف سنة ر

ال راسات التربوية وطرا ق الت راس نحو بناً االستراتيجيات الت راسية، واإلفا ة منها في معالجة 
 ية ملتلفة .مشاري تعليمية ملتلفة في فروع اللغة العربية الملتلفة ، وفي مراحي  راس

أي ا في بناً استراتيجيات جميعها  راسات  ذا المحور  ماثلت ف ال عف ذلؾ ف   ت        
كانت بناً استراتيجية قا مة عل  نظراة  2012م ترحة قا مة عل  نظراات ملتلفة، ف راسة أحم  
فية، النظراة المعر ب نت  استراتيجية عل  وفق  2013التعلـ المتمركز حوؿ المشكلة، و راسة عبي  

في بناً استراتيجية قا مة عل  نظراة   2014 راسة الز رانيو  2005واشتركت  راسة محمو  
التغيير المفهومي البنا ية ، واالستراتيجية ال ا مة عل  نظراة الحجاج اللغوص التي ب نت  استراتيجية 

علـ العاحثة_ التي استل مت  ، والتي تع  ال راسة الوحي ة _عل  ح 2017عل  وف ها  راسة دمحم 
نظراة الحجاج عربيا ، وتععتها ال راسة الحالية في ذلؾ، مما يشير ال   رورة االعتما  في بناً 
االستراتيجيات التعليمية المستح ثة عل  نظراات التعلـ، لما في ذلؾ مف أ مية كبيرة في ربذ 

 التعليـ الح يث عالجذور األصيلة لتلؾ النظراات .

ف جانب آلر ف   ركزت  ذ  ال راسات عل    ؼ مشترؾ و و تعّرؼ أثر االستراتيجيات م      
الم ترحة في متغيرات تاععة ملتلفة تجرابيا ، ولـ ت تصر عل  بنا ها ف ذ، فه فت ال راسات ال  
 يـ تعّرؼ فاعلية االستراتيجيات الم ترحة في متغيراتر تصواب التصورات اللطأ عف ععض المفا

اال اً الشفهي والرتابي في  راسة و  وتحصيي ال واع  النحوية ،2005في  راسة محمو  النحوية 
تحصيي قواع  اللغة و ، 2012التصورات الب يلة للمفا يـ العالغية في  راسة جبرو ، 2012أحم 

تع يي التصورات الب يلة للمفا يـ النحوية في  راسة الز راني و  ،2013عبي   راسة العربية في 
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 ، وفي ذلؾ  اللة وا حة عل  أ مية 2017ية مهارات ال راًة الناق ة في  راسة دمحم تنم،و 2014
     اقتصار ا عل  الجانب النظرص ف ذ. وع ـبي لتلؾ االستراتيجيات الم ترحة،الجانب التطبي ي والتجرا

مف جهة ُألرش ف   ركزت أغلب تلؾ ال راسات عل  تعلـ المفا يـ النحوية والعالغية        
ا ال راسات التربوية في الع   األلير نحو تعلـ المفا يـ ف أ مية المو وع ، وتوجّ ارتسابها، مما يبيّ و 

، واال اً الشفهي والرتابي ، ف     فت ال  قياس التحصيي 2012وارتسابها، ماع ا  راسة أحم  
 ، التي تناولت تنمية مهارات ال راًة . 2017و راسة دمحم 

 راسات منها في بناً استراتيجية م ترحة وقياس أثر ا في     تماثلت ثالثوصال  عما سبق ف      
اً ، مما يشير ال   اللة جلية أل مية بنلة للمفا يـ رالنحوية والعالغية تع يي التصورات الب ي

، وأ مية اإلفا ة منها في معالجة التصورات الب يلة للمفا يـ التعليمية االستراتيجيات الح يثة مف جهة
شرة عشكي كبير عحسب ما التي أ حت منتنحوية والعالغية مف جهة ُألرش، ها المفا يـ الومن

ال راسات والمؤتمرات التي ذكرت في الفصي األوؿ، وأصعح لزاما  عل  الملتصيف في  أشارت إليا
 المجاالت التربوية و   الحلوؿ لتفا ص تفاقـ أثر ا . 

 ذا وق  أفا ت العاحثة مف  ذ  ال راسات في التعرؼ عل  لطوات بناً االستراتيجيات،        
، ومحاولة ش  عف التصورات الب يلة للمفا يـوأ مية تعلـ المفا يـ، والتعرؼ عل  كيفية الر

، ف ال عف التعرؼ عل  الوسا ي  -أي ا حور الثانيالتي تنطبق عل   راسات الم –تصوابها 
  ية الالزمة لل راسة الحالية . اإلحصا

 :: دراساخ ذُاوند ذعديم انرصىراخ انثديهح يف انثالغح احملىر انصاَي 

ارب   راسات أجرات في  وؿ عربية ملتلفة، رمصر ،  المحور ثة في  ذاعر ت العاح      
فا يـ السعو ية ،األر ف  ولـ تحصي عل  أص  راسة عراقية تناولت مو وع التصورات الب يلة للم

-لمية ف ذ العالغية فجمي  ال راسات عف التصورات الب يلة في العراؽ اقتصرت عل  المفا يـ الع
وق  تعاينت  ذ  ال راسات بيف تعرؼ أثر برنامج عايبي في تع يي التصورات  -عل  ح  علـ العاحثة 

طرح األس لة في ، وبيف قياس فاعلية استراتيجية 2007الب يلة للمفا يـ العالغية في  راسة أحم  
،  وقياس فاعلية برنامج م ترح لتصواب 2011ة المفا يمية العالغية في  راسة كنان عالج األلطاً
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، بينما جاًت 2014التصورات الب يلة للمفا يـ العالغية المرتعطة ععلـ البياف في  راسة عب  العارص 
 راسة وصفية للرش  عف التصورات الب يلة للمفا يـ العالغية لطلعة الص   2015 راسة الز راني 

رش العاحثة  ، وت2015- 2007جرت ما بيفر إذ الثاني الثانوص، عالوة  عل  ح اثة تلؾ ال راسات 
أف  ذا يعطي مؤشرا  ال  انصراؼ ال راسات التربوية الح يثة نحو الرش  عف التصورات الب يلة 
للمفا يـ العالغية، ومحاولة إيجا  السبي الرفيلة بتصوابها وتع يلها، لما لذلؾ مف أ مية في حفز 

طأ، والذص أر ت عليا تلؾ المفا يـ العالغية مف ال ياع أو االن ثار عسبب انتشار التصورات الل
ال راسات والمؤتمرات كما أسلفنا، مما يست عي إيالً المو وع األ مية الالزمة،  للحفار عل  تراثنا 

 العالغي واأل بي .

وصال  عما سبق ف   أفا ت ال راسة الحالية مف  ذ  ال راسات في التعرؼ عل  أ مية      
الرش  عنها ، وكيفية تصوابها وتع يلها ، والوسا ي التصورات الب يلة للمفا يـ العالغية ، وكيفية 

 االحصا ية المستعملة في ذلؾ .

 : دراساخ ذُاوند االكرساب يف فروع انهغح انعرتيح :احملىر انصانس

سع   راسات تجرابية عراقية تناولت لمس منها ارتساب  حورالم عر ت العاحثة في  ذا    
، راسة اللهيبي 2011اعاوص ،  راسة الغر 2011عار المفا يـ العالغية، و ي ر راسة عب  الج

ارتساب المفا يـ  ا  ، و راستاف تناولت2015،و راسة المعمورص 2014 راسة العكي ص ، و 2011
 ، مما يؤك  مج  ا  أ مية 2014، و راسة العبي ص 2011النحوية، و ما ر راسة فن ص وغي اف 

لمراحي الملتلفة ، واتف ت ال راسة الحالية م   راسة مسألة تعلـ المفا يـ وارتسابها ل ش الطلعة في ا
في تطبيق التجربة عل  المرحلة الجامعية، بينما اتف ت ع ية ال راسات في تطبيق  2011عب  الجعار

، ف ال عف ذلؾ ف   تعاينت ال راسات في احي ال راسية المتوسطة والثانويةتجاربها عل  المر 
، ف   توزعت بيف قياس أثر نماذج اععة في ارتساب المفا يـ لة والتاستل امها للمتغيرات المست

 2015، المعمورص 2014، العكي ص 2011، الغراعاوص 2011تعليمية في  راسة رفن ص وغي اف 
مفا يـ في  راسة ال ، او لرا ذ 2011 ، وبيف قياس أثر استراتيجية في  راسة رعب  الجعار 

، مف  2014  في  راسة العبي ص ر  E ' s 7المعّ لة ر  ، أو قياس أثر  ورة التعلـ2011راللهيبي 
 ، مما  2015-2011، ف ذ أجرات بيف عاميرش نالحز ح اثة ال راسات المعرو ةجهة ُألر 
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ترش  المفا يـ والتأري  عل  ذلؾ ، وصال  بذلؾ يشير ال  توجا ال راسات التربوية ال   راسة ارتساب
العاحثة إف  ذا يمكف أف يكوف مؤشرا و ليال عل  أ مية ارتساب المفا يـ النحوية والعالغية ل ش 
طلعة المراحي الملتلفة ، لما لا مف أ مية في ترسي  المفهوـ في أذ اف الطلعة، وعالتالي سير 

 العملية التعليمية عاالتجا  الصحيح نحو تح يق األ  اؼ المنشو ة . 

 ت العاحثة مف  ذ  ال راسات في التعرؼ عل  أ مية ارتساب المفا يـ ، واالطالع عل  وق  أفا    
ع ا  أ اة ل ياس المفا يـ العالغية ، والوسا ي اللاصة بذلؾ، والتعرؼ عل  كيفية إ المصا ر 

 االحصا ية الالزمة ل ياس االرتساب .

 



 

 

 

   

 انفصم انخبنج
 يُهذ انذراطخ وإرزاءاتهب

 أوال : يُهذ انذراطخ
 حبَُب: ثُبء االطرتاتُزُخ ادلمرتصخ  

 حبنخًب :إرزاءاد انذراطخ 
 راثؼًب : أدواد انذراطخ ويىادهب انجضخُخ 

 خبيظًب : انىطبئم اإلصصبئُخ 
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 انفصم انخبنج

 انذراطخ وإرزاءاتهب يُهذ

في بناء الفصل وصفًا لإلجراءات التي اتبعتها في دراستها ، تناولت الباحثة في هذا
 دراسةحقق من أهداف الوالتثبت من فاعميتها ، وذلك بالتالقائمة عمى الحجاج االستراتيجية المقترحة 

عينة ، وتكافؤ مجموعتي ختيار الا، وتحديد مجتمع الدراسة و ختيار التصميم المناسبا، و  اوفرضياته
ستراتيجية لممعمم في تطبيق اال ليل لمطالب ، وا عداد الخطط التدريسية لتكون دليالعداد دا  ، و دراسةال

جر  والتصورات البديمة لها ، ،وتحديد المفاهيم البالغية ترحة،المق اءات تطبيق التجربة، والوسائل وا 
 نتائج وتفسيرها . العتمدتها الباحثة في تحميل ا حصائية التي اإل

 أوال : يُهذ انذراطخ :   

كثر مالءمة إلجراءات الدراسة ، مدت الباحثة المنهجين الوصفي والتجريبي ألنهما األعتا 
وتشخيص التصورات جاج ، ستراتيجية المقترحة القائمة عمى الح  االعتمدت المنهج الوصفي في بناء فا

 التشخيصي . ختبارمن طريق االالثانية في كمية التربية األساسية ، البديمة لممفاهيم البالغية لممرحمة 

ى أرض الواقع مفالمنهج الوصفي هو دراسة الواقع أو الظواهر ، ووصفها وصفًا دقيقا كما هي ع      
 تها وارتباطها مع الظواهر األخرى عالق،وتوضيح خصائصها، وتثبيت مقدار الظاهرة أو حجمها و 

 .(191، ص2005)عبيدات وآخرون ،

طريقة العممية وخطواتها العممية التي يعكس الالمنهج التجريبي فهو من أكثر المناهج أما 
، ويجري تعديالت اسة متغيرات الظاهرة موضوع البحثدر عمى ، فالباحث فيه يعتمد بشكل جمي

، ليستنتج بعد ذلك كمه دقة النتائج لمحد من تأثيرها فيمقصودة ، ويضبط ويتحكم في تمك المتغيرات ، 
 ، (107،ص2000،وباىي)عبد الحفيظ ت المستقمة والتابعةبين المتغيراالعالقات السببية واالرتباط 

رات التي تطرأ يالتغي، ومتابعة  بالظاهرة متعمد لمظروف المحيطة فالمنهج التجريبي هو تغيير وتصويب
، لذلك استخدمت الباحثة المنهج  (474، ص2007وزنكنة ، )أنور وتفسيرهاعميها وتوضيحها 
في تعديل التصورات البديمة  جاجيجية المقترحة القائمة عمى الح  ستراتفاعمية اال فالتجريبي في تعر  

، الدراسةحقق من صحة فرضيتي والت التربية األساسية، كميات غية لطمبةواكتساب المفاهيم البال
  اليها .  وتفسير النتائج التي توصمت
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 :ادلمرتصخ ثُبء االطرتاتُزُخ  :حبَُبً 
تراتيجية مقترحة قائمة عمى الحجاج فيي تعيديل التصيورات البديمية لتحقيق أهداف الدراسة )فاعمية اس    

، اتبعييت الباحثيية خطييوات الميينهج الوصييفي لطمبيية كميييات التربييية االساسييية   واكتسيياب المفيياهيم البالغييية
 الحجاج ، فأتبعت اآلتي :حة القائمة عمى في بناء االستراتيجية المقتر 

 : يزصهخ انتخغُظ  -

المراحل االساسية والمهمة في عممية بناء االستراتيجية التعميمية ، من تعد مرحمة التخطيط  
فهي من العمميات المهمة في تنظيم جهود المعمم والمتعمم ، خاصة في عصرنا الحالي الذي طغت فيه 
التكنولوجية الحديثة وفي ظل التقدم العممي الناتج عنها ، فهو يسعى الى استثمار الطاقات واالمكانات 

، مما يوفر الجهد والوقت لممعمم والمتعمم ، فهو منهج منظم وأسموب عمل متقن يعتمد عمى المتاحة 
)الحيمة .فع ال ومتقنعمميات عقمية فاعمة ، تيسر العمل وتساعد لموصول الى األهداف وتحقيقها بشكل 

 .( 50، ص2002، 
 إن عممه ،إذأداء في بداع المعمم إ في همالتخطيط من أهم العوامل التي تسوترى الباحثة بأن  

عشوائية تعتمد عمى ليس عممية هو عمم وفن يحتاج الى إتقان وتخطيط وا عداد مسبق، فهو  عميمالت
ووضع خط سير يحتاج الى تخطيط مسبق  االرتجال والتخبط في الدرس ، وكذلك بناء االستراتيجية

  تي سر عمل المعمم في تنفيذها .  ورسم لمخطوط العريضة التيلمعمل ، 
 وتتضمن عممية التخطيط الخطوات اآلتية :   
 : َذ فهظفخ االطرتاتُزُخ ادلمرتصخحتذ .1

عميى المنطيق ، هو بالغي ومنها ما هو لغوي قيائم  ن آليات الحجاج متعددة ومتنوعة منها ماإ 
فضييال عيين ذلييك فييأن  قنيياع بوسيياطة هييذا اآلليييات الحجاجييية ،وان اليينص يكتسييب درجيية عالييية ميين اإل

مسييار واحييد واألدبيييات والدراسييات تنحييدر جميعهييا فييي  ،ن الكييريمبييدالالت متعييددة فييي القييرآحجيياج جيياء ال
)دمحم ، ييؤدي بيه اليى االذعيان والتسيميم ، والتيأثير فييه بشيكل ايجيابي قنياع المتمقيي، وا  وهو استمالة العقيل

     .     ( 50، ص2017
آلية ها إن الحجاج ضرورة حتمية لذلك فأن فمسفة االستراتيجية المقترحة قائمة عمى حقيقة مفاد 
، ومنهييا التعميييم الجييامعي ، فهييو يقييوم عمييى طييرح مجيياالت تييدعو الييى جميعهييامجيياالت الحييياة  مهميية فييي

هيذا ميا لمسيته الباحثية فيي القضيايا المعروضية ، و قتنياع د آللياته في مجاالت اإلقنياع واإلالتوظيف الجي
 قة بالحجاج . طالع عمى الدراسات واالدبيات المتعممن طريق اإل

وبما إن الدراسة الحالية تهيدف اليى تعيرف )فاعميية اسيتراتيجية مقترحية قائمية عميى الحجياج فيي  
يمكين لمباحثية ليذا ، لطمبة كميات التربيية االساسيية   تعديل التصورات البديمة واكتساب المفاهيم البالغية
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ا فيي ميالبالغية وأثرهفمسيفة الحجياج و فة فمسفمسفة االستراتيجية المقترحة من طريق العالقة بين  نباطاست
وفاعميييية الحجييياج  فيييي   -ذليييك فيييي الفصيييل الثييياني ذكييير واسيييتمالة العقيييل م وقيييد مييير االقنييياع واالقتنييياع 

 واثبات ذلك من طريق الدراسة الحالية .  محاولة تعديل التصورات البديمة ، 

 : ذَذ يؼبَ ر االطرتاتُزُخ ادلمرتصخحت .2

عميمية مقترحة يتطمب وجود مجموعة من الضيوابط والمعيايير واالسيس إن بناء أي استراتيجية ت 
خطواتهيا مين عمميية تحدييد وصيياغة جمييع  لتخطييط لتميك االسيتراتيجية فييعممية اإلعيداد واالتي تحكم 

بييات والدراسيات السيابقة لمتوصيل إليى د، وهيذا يتطميب دراسية مستفيضية لأ االهداف اليى عمميية التقيويم
 . (95، 2017)دمحم ، ة لبناء االستراتيجية التعميمية الجديدة معايير المناسبال

ضييبط ميين طريقهييا التييي تسييتطيع و عميييه فقييد توصييمت الباحثيية الييى مجموعيية ميين المعييايير وبنيياًء  
طييالع عمييى الدراسييات السييابقة واألدبيييات ، وذلييك ميين طريييق اإلخطييوات ومراحييل االسييتراتيجية المقترحيية 

ويمكين اجمالهيا فيميا النظرية لمدراسية الحاليية ،  الجوانبماد عمى مصادر والمصادر المتنوعة ، وباالعت
 يأتي : 
 سمات طمبة المرحمة الجامعية وطبيعة تفكيرهم . . أ

متهييا لطبيعيية المتعممييين فييي المرحميية عربييية وعالقتهييا بالحجيياج ومييدى مالءخصييائص البالغيية ال . ب
 الجامعية .

 داف تعميم البالغة في المرحمة الجامعية .مته ألهالمغوي والبالغي ومدى مالءأهمية الحجاج  . ت

لطمبيييية تعييييديل التصييييورات البديميييية واالكتسيييياب المالئميييية لالتطبيقييييات التربوييييية لممفيييياهيم البالغييييية  . ث
 .م المغة العربية في كميات التربية االساسية اقسأالمرحمة الثانية في 

 أساليب التقويم المالئمة لطمبة المرحمة الجامعية . . ج

ييييربعبت  باإلا المعييييايير واالسييييس التييييتأسيسييييا عمييييى هييييذ  عييييداد لمكونييييات ي وضييييعتها الباحثيييية ، شب
االستراتيجية التعميمية المعروفة )التخطيط ، التنفيذ ، طبقا لمراحل بناء االستراتيجية المقترحة وخطواتها 

 التقويم   . و ، 
سيتراتيجية تتمثيل المكونيات االساسيية لال:  ىَبد االطرتاتُزُخ ادلمرتصخ وخغىاتهابحتذَذ يك .3

والمحتيوى التعميميي وتحميميه ،إعيداد المقترحة من االهداف التعميمية )العامية والخاصية والسيموكية  ، 
لممحتييوى ، تحدييييد االنشييطة التعميمييية المناسيييبة ، والوسييائل التعميمييية  ومصيييادر  الخطييط التدريسييية

 تووخطوا يامكوناتتيجية و مراحل بناء االسترا( يبين 1والشكل ).التعمم ، وتحديد اساليب التقويم 
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 يزصهخ انتُفُذ : -
 : الطرتاتُزُخ انتؼهًُُخ نهذا  األإػذاد  .1

المقترحيية ، وهييي تعييد ريييق تييدريس البالغيية باالسييتراتيجية هييي األهييداف التييي ينبغييي تحقيقهييا ميين ط     
الخاصيية نسييتطيع صييياغة األهييداف  ميين طريقييهعييدادا، و ا  ضييرورية جييدا فييي اختيييار المحتييوى التعميمييي و 

، ومييين طرييييق اطيييالع الباحثييية عميييى األهيييداف العامييية ( 210: 2001)سالالال مة ،واألهيييداف السيييموكية 
عميى وفيق مفيردات سيتطاعت صيياغة األهيداف السيموكية لممحتيوى التعميميي اليذي أعدتيه ، ا (1)ممحق 

مييى مجموعيية ميين المتخصصييين فييي القييياس ، وقييد عرضييتها الباحثيية بصيييغتها االولييية عالمييادة المقييررة 
لمتأكييد ميين صييالحيتها ، وأجييرت تعييديالت عمييى   9والتقييويم وفييي طرائييق تييدريس المغيية العربييية ،ممحييق )

 . (6ممحق )  هدفا سموكيا 151وفق آراء الخبراء ، فبمغ عدد األهداف السموكية بصيغتها النهائية )

 احملتىي انتؼهًٍُ وحتهُهه : إػذاد .2

لممرحمييية لميييادة البالغييية مييين طرييييق مفيييردات الميييادة المقيييررة ت الباحثييية المحتيييوى التعميميييي حيييدد        
م المغة العربية في كميات التربية االساسية ، وأعدت المحاضرات اقسأفي قطاعية الفصل الثاني  الثانية/
ب فيي البالغية واألد المتخصصيين و  الخبيراءمين ، وعرضت تمك المحاضرات عمى مجموعية وفقهاعمى 
متهييا لطمبييية المرحميية الثانييية الجامعييية فييي أقسييام المغييية صييالحيتها ومالء لمتأكييد ميين( 9ممحالالق )والمغيية 

 (2ممحالق )، فتوصيمت اليى الشيكل النهيائي لممحاضيرات  لمفصل الثاني العربية لكميات التربية االساسية
تطيع معرفيية التصييورات لتسيي (3ممحالالق )فيهييا التييي حممتهييا الباحثيية لمعرفيية المفيياهيم البالغييية المتضييمنة ،

تييوى ميين يناسييب المح وميين ثييم تحديييد ميياطريييق االختبييار التشخيصييي القبمييي ،البديميية لتمييك المفيياهيم ميين 
 التي سيأتي ذكرها الحقا .  ،أنشطة ووسائل ومصادر تعمم

  ػذاد اخلغظ انتذرَظُخ نهًضتىي :إ .3
م المغة العربية اقسسي الثاني أللمفصل الدراالبالغة  حاضراتأعدت الباحثة خططًا تدريسية لم       

، عمى التعميمي الذي أعدته بحسب المفردات المقررة محتوى ال، في ضوء في كميات التربية االساسية 
، وعمى وفق الطريقة المجموعة التجريبية مبةلطاالستراتيجية المقترحة القائمة عمى الحجاج وفق 

 .  المجموعة الضابطةلطمبة التقميدية 
الباحثة أنموذجين من هذا الخطط عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في تدريس  وعرضت     

نواحي الضعف بهدف تبيان ومقترحاتهم ومالحظاتهم لمعرفة آرائهم المغة العربية وطرائق تدريسها ، 
، بشكل أنجع  تطبيق االستراتيجيةوتعزيز نواحي القوة في  تمك الخطط لضمان ،  ها وتطويرهاتحسينل

ضوء ما أبداا الخبراء ُأجريت بعض التعديالت الالزمة عميها . فأصبحت بصورتها النهائية   وفي
 .    ( 7ممحق )
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 : تُظُى األَشغخ انتؼهًُُخ ادلُبطجخ : .4

األنشطة التعميمية هي مجموعة من الممارسات والعمميات البدنية او العقمية المتنوعة والمرتبطة     
التييي فييي أثنائهييا أو خييارج المحاضييرة ،  طالييب قبييل بييدء المحاضييرة أوبالمحاضييرة والتييي يقييوم بهييا ال

تدفع بالطالب الى األبداع والنقد والبحث لغرض تثبيت المعمومة في ذهنه من طريق الخبرة المباشرة 
 . (15،  2010وم ، .)العت  
لحيويية لفهيم وترى الباحثة أن األنشطة التعميمية هي كل ما يكسب المتعمم النشياط والفاعميية وا     

الموضيوع المطييروح ، مين خبييرات وممارسيات ونشيياطات يقيوم بهييا الميتعمم داخييل القاعية الدراسييية أو 
ثراء حصيمته العممية  خارجها ، مما يساعدا عمى تثبيت الحقائق والمفاهيم والمعمومات في ذهنه ، وا 

المواقف التعميمية وحياته  ، وتعزيز ثقته بنفسه وتنمية شعورا بالمسؤولية ، والمساهمة في الربط بين
 العممية ، وبالتالي ُتعينه عمى التعبير عن ميوله وقدراته بشكل أفضل . 

ي قسييمتها عمييى قسييمين تييلييذلك نظمييت الباحثيية مجموعيية ميين األنشييطة التعميمييية المتنوعيية ، وال    
 أساسيين :

 األنشطة الصفية ) ثقافية ، تطبيقية ، استكشافية  -
 لتقارير وحل التطبيقات البالغية .، ومنها اعداد اميمية، تدريبيةصفية ) تعاألنشطة الال -

وتتمثييل األنشييطة الصييفية بأنشييطة استكشييافية لتشييخيص التصييورات البديميية ميين طريييق األسييئمة     
واألمثميية التييي تعرضييها الباحثيية بمشيياركة الطمبيية ، او ثقافييية كالطمييب ميين الطمبيية تمخيييص قصيية او 

ية معبرة ، مع التركيز عميى الحيوار واسيتعمال الحجية واليدليل والبرهيان خطبة او مقولة بطريقة بالغ
لتقوية الموقف ، او تقسيم الطمبية اليى مجميوعتين واجيراء منياظرة بالغيية لميرأي واليرأي األخير ، ميع 

 قوة الحجج واألدلة والبراهين لكال الطرفين وغيرها . 
سييتعمال شييبكة المعمومييات اا يخييص المييادة باإلطييالع عمييى مييأمييا األنشييطة الالصييفية فتتمثييل فييي       

عطاء ممخص لممحاضرة الجديدة بأسموب الطاليب الخياص ، حيل اعداد التقارير، ا )االنترنت  ، و الدولية 
التمرينيييات والتطبيقيييات ، اإلتيييييان بأمثمييية متنوعيييية مييين اآلييييات القرآنييييية او النثييير أو الشييييعر ميييع شييييرحها 

 . (8ممحق )ة وتفصيمها حسب الموضوع وغيرها من األنشط
 انىطبئم انتؼهًُُخ ويصبدر انتؼهى :  .5

تسييهم الوسييائل التعميمييية المختمفيية فييي توضيييح الحقييائق لمطالييب ، وتسيياعد فييي تنمييية التفكييير      
ييي ر مهيييام الناقيييد وتوضييييح التصيييورات وزييييادة القيييدرات واليييدوافع واكتسييياب الخبيييرات والمهيييارات ،وتيس 

دي دورا مهميييا فيييي تطيييوير وتحسيييين عناصييير المييينهج ، الميييدرس ، فهيييي عمميييية منهجيييية منظمييية تيييؤ 
ير عممية التعميم والتعمم أكثر فاعمية وحيوية وتزيد من فرص االستفادة منها ، من طريق بعث  وتص 
عنصيييير التشييييويق واالسييييتثارة ، واغنيييياء المعيييياني وتعمييييم المهييييارات ، وتسييييهم فييييي زيييييادة االسييييتيعاب 
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ق ، مميا يسياعد عميى اسيتثارة دافعيية الطاليب نحيو اليتعمم ير المفاهيم والحقيائواكتساب الخبرات وتيس
 . (325، 2014)زاير وعايز ، 

 لذلك استخدمت الباحثة وسائل تعميمية مختمفة تتناسب وطمبة المرحمة الجامعية وهي : 
 . Data show)جهاز العرض الداتا شو  -

 السبورة واالقالم الممونة  -

 الموحات التوضيحية )البوسترات  -

ختمفييت بحسييب الموضييوع المطييروح ، منهييا مييا كانييت ذاتييية كشييبكة د امصييادر الييتعمم فقيي أمييا      
او مادة المناظرات بين واألمثمة عداد التقارير ، او االستعانة بمكتبة الكمية إل المعمومات )االنترنت 

 ، أو غير ذاتية تمثمت بالمحاضرات واألمثمة التي تأتي بها الباحثة وتعرضها لمطمبة . الطمبة
 أطبنُت انتمىَى إػذاد .6

أي االنطالق في  نقطة، وهي ربوية توضروريا في العممية ال ركنًا أساسياتعد عممية التقويم     
تجمع  سقة ومنتظمةالتقويم عممية منفالعممية التربوية ، وتحسين لتطوير  او استراتيجية  برنامج

عمى ذلك تتم عممية وبناًء ، ربوية من االهداف الت قتحق ما تبيانتحميمها وتفسيرها للالبيانات 
، عبد الرحمن وصافي)والمعالجات لتحسين العممية التربوية واالرتقاء بها القراراتتتخذ و التطوير 
2007 :327 . ) 

ا البد منه االولويات التيهي من ف ،التعميم  نجاحنسبة طريق عممية التقويم نستطيع معرفة فمن       
، فضال عن  وتحقيق غايات التعميم يواجه عممية التعميم من الصعوبات توجيه الطمبة وتشخيص ما في
فمن طريقها يمكن  من طريق عممية التقويم ،  تقويم سموكه وطريقة تدريسهستطاعة المعمم فأن باذلك 

  ( 124،  2005:  والساموك الشمري )معرفة نتاج المتعممين وتحصيمهم بشكل عممي دقيق وفعال . 
انواع التقويم هو الذي يتعامل مع المنهاج عمى انه نظام يتيح تحقيق مبدأ الشمولية  وافضل          

ن أمع التذكير باستمرار عمى االربعة واهم مدخالته واهم مخرجاته  ومبدأ التوازن بين عناصر المنهاج
 2002مة : ) مرعي والحيايجابًا . وأثير في احد العناصر ينتقل الى بقية العناصر االخرى سمبًا أاي ت
 ،263 ) 

مطمبة وطبيعة المادة المرحمة العمرية لالءم مع طبيعة ت الباحثة أنواع التقويم التي تتختار لذلك ا      
القبمي  االختبار التشخيصيأعدت الباحثة فربعة،  بين عناصر المنهج األقق التكافؤ تحالتي العممية و 
لمكشف عن مدى فاعمية ُيستعمل أيضًا بديمة ، و لفي الكشف عن التصورات ا عملستسيُ والذي 
اختبارا لالكتساب لمعرفة مدى اكتساب الطمبة لممفاهيم اتيجية في تعديل تمك التصورات ، وأعدت االستر 
الذي ثنائها ، التقويم في نهاية كل محاضرة وفي افضال عن الغية بعد تطبيق التجربة عميهم ، الب
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، وبذلك تكون قد استعممت أنواع التقويم )القبمي ، والتكويني ،  اً يمكن أن يمثل في النهاية تقويما تكويني
   والبعدي  .

 يزصهخ انتمىَى :  -
عمى ضرورته  واستمراريته  اً نظرا لأهمية البالغة لعممية التقويم في االستراتيجية ، وتأكيد        

كم عمى مدى تحقق األهداف وأهميته في تنفيد االستراتيجية وتطبيقها، ولمدور الذي يمعبه في عممية الح
المرحمة الموضوعة ومدى نجاحها ، ومدى صالحية االستراتيجية لمتطبيق ، إذ تعد هذا المرحمة هي 

قيق األهداف التي فاعميتها وأثرها في تح قبل الشروع في قياس يجيةاألخيرة من مراحل بناء االسترات
، وتقويم تقويم الخبراء والمحكمين عتمدت الباحثة نوعين من التقويم هما )، ا وضعت من أجمها

 االستعداد  .
  المحكمين :و تقويم الخبراء  -

عرضت الباحثة مكونات االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الحجاج عمى مجموعة من الخبراء 
وخبراء ومتخصصين في طرائق تدريس المغة العربية ، وخبراء كمين في المغة األدب والبالغة ، والمح

، وفي ضوء ما أبدوا من (9)ممحق  خبيرًا 38والبالغ عددهم )رات والقياس والتقويم في االختبا
مالحظات أجرت الباحثة بعض التعديالت البسيطة عمى مكونات االستراتيجية فأصبحت جاهزة 

 لمتطبيق . 
 تقويم االستعداد :  -

جية عميهم ، ومعرفة مدى يهدف هذا النوع من التقويم الى مدى استعداد الطمبة لتطبيق االستراتي     
الصعوبات امتالكهم لممقومات العممية والمهارات الالزمة لتطبيق االستراتيجية ، فضال عن اكتشاف 

،  لذلك طبقت الباحثة االستراتيجية بيقها ومحاولة تفاديها ومعالجتهاقد تعترض سير تط والمعوقات التي
العربية في كمية التربية االساسية /جامعة ديالى في قسم المغة عمى مجموعة من طمبة المرحمة الثانية 

طالبا وطالبة ، لمتحقق من تفاعمهم مع االستراتيجية ومدى   31بمغت ) -من غير طمبة عينة الدراسة-
قدرتهم عمى االستجابة والتفاعل اآللية المتبعة لالستراتيجية القائمة عمى الحجاج والمناظرة والجدل 

 بالدليل والبرهان .  وتقديم الحجج واثبات صحتها
 يف االطرتاتُزُخ ادلمرتصخ : دور انمبئى ػهً انتذرَض  -

الى مجموعات تنافسية لعقد مناظرات حجاجية بين كل المجموعة التجريبية  طمبةتقسيم  .1
 . )الرأي اآلخر  لمرأي والرأي المخالف له مجموعتين

، ويكون مجموعة التجريبية عمى طمبة الطرح أسئمة الكشف واالستقصاء عن التصورات البديمة  .2
 ذلك في أول المحاضرة.
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، ويمكن لممعمم لبديمة لطمبة المجموعة التجريبية عمى الجهة اليسرى لمسبورةتدوين التصورات ا .3
 االستعانة بالطمبة إلشراكهم في المحاضرة .

يق التشكيك بالمعمومة بعرض الحجج، إثراء المحاضرة بالمواقف الحجاجية المقصودة من طر  .4
 .راهين واألدلة الحجاجية إلثباتهانحو استخدام الب المجموعة التجريبية طمبةستثارة تفكير ال

وذلك لتثبيت المعمومة في أذهان ، ميمية المناسبة في الوقت المناسبالتعنشطة يستخدم األ .5
مناقشات حوارية هادفة فيما ، ودعوة الطمبة الى عقد مناظرات و المجموعة التجريبية طمبة
 .بينهم

استبدال التصور نحو استخالص التصور الصحيح ومحاولة  المجموعة التجريبية طمبةوجيه ت .6
 البديل وتصحيحه. 

تم التوصل اليه من تصورات صحيحة الموازنة بين ما الى  المجموعة التجريبية طمبةدعوة  .7
 بينهم من تصورات بديمة ، لتثبيت المعمومة في أذهانهم . اً كان سائد وبين ما

نحو التفكير في  المجموعة التجريبية طمبةغذية الراجعة المؤجمة الستدراج لتا استعمال .8
االجابات ومقارنتها بما مدون عمى السبورة من إجابات عن اسئمة الكشف واالستقصاء 

 .واالستداللي أكبر لمتفكير التأممي والناقد  اً وا عطائهم فرص
بطرح األسئمة دالل التفاعمي والتأويمي في أثناء مرحمة االستالمجموعة التجريبية طمبة مساعدة  .9

االعتقاد الى دعاء واالعتراض، ومحاولة الوصول من طريق االهم عمى اإلجابة المكثفة وحث  
 والتغيير ثم الى مرحمة االقناع واالقتناع ، وصوال الى التسميم واإلذعان وتثبيت المعمومة . 

في أثناء تنفيذ األنشطة الصفية ،او في  يةالمجموعة التجريب لطمبةالتوجيه واالرشاد والمتابعة  .11
 .ينوالثناء عمى الطمبة النشط، وتقويم تنفيذ األنشطة، أثناء مناقشة وعرض األنشطة الالصفية 

د من فهم استخدام أنواع من التقويم القبمي والتكويني والختامي في أثناء المحاضرة،  لمتأك .11
 .الى الجزء الذي يميه  لكل جزء قبل االنتقال المجموعة التجريبية طمبة

 دور انغبنت يف االطرتاتُزُخ ادلمرتصخ : -
  يتوجب عمى الطمبة في المجموعة التجريبية ما يأتي :     
جابة عميها من طريق استرجاع معموماته ، ومحاولة اإلة الكشف واالستقصاءالتركيز عمى أسئم .1

االشارة الى أي مع ءة متأنية السابقة وتدوينها، وقراءة االجابات المدونة عمى السبورة قرا
 معمومة غامضة لديه .

، والمناقشاتالمشاركة الفاعمة في األنشطة الصفية والالصفية ، والمناظرات الحجاجية  .2
 أذا لزم األمر .بمساعدة القائم عمى التدريس و 
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عقد موازنة بين التصورات الصحيحة والتصورات البديمة لممفاهيم البالغية لتثبيت المعمومات  .3
 في األذهان .

 مفهوم العطاء أمثمة أو استخراج ويمية لمتأكد من فهم الموضوع ، كإجابة عن األسئمة التقاال .4
 المطروحة . ةمن األمثمالبالغي 

دون  تدريجيأنفسهم وبشكل انسيابي بالوصول الى الفهم الصحيح لممفاهيم البالغية محاولتهم  .5
 واالدليل والبرهان مع االقتناع بما وصم الى ، وذلك ليصمواقائم عمى التدريسضغوط من ال

  .اليه
 حبنخًب: ارزاءاد انذراطخ :

 انتصًُى انتززَجٍ :  -
 الحسبانالتي يتوجب عمى الباحث أخذها ب ماتالتجريبي من أصعب المه يعد اختيار التصميم 

التجريبي التصميم  لذلك فإن اختيار ،(95-94،ص 1985)الزوبعي والغنام ،عند تطبيق تجربته
عد من أهم الشروط والعينة المختارة والفروض التي يضعها الباحث ، يُ  دراسةم وطبيعة الءالذي يتال

  .( 391،ص1985) فان دالين، .األساسية قبل إجراء الدراسة
يرسمه الباحث لتحقيق هدف دراسته  ذيجريبي هو المخطط االستراتيجي الفالتصميم الت 

كمتها ، والتحقق من فروضها ، وتجاوز العقبات التي تواجهه والحصول عمى إجابة عن تساؤالتها ومش
ر الذي طرأ في درجات المتغير التابع بحيث يعزى هذا ييالتغعممية تطبيق تجربته، والتحكم في في 

          (59،ص1999، وآخرون )الطيب الى المتغير المستقل دون غيرا .التغيير 
  

دراسة من أولويات متطمبات ال جراءاتمناسب إلال تجريبيلاتصميم ال اختياروترى الباحثة بأن      
د عمى طبيعة المشكمة التي م ألي دراسة يعتمالتجريبي المالئ البحث العممي التجريبي، فالتصميم

، والظروف المحيطة بها، وطبيعة العينة التي ستطبق عميها التجربة، لذا فاالختيار الصحيح يدرسها
راسة الوصول الى تحقيق نتائج مضبوطة ودقيقة وصحيحة ، لذلك اعتمدت لمتصميم التجريبي يؤم ن لمد

 ضبط جزئي يتناسب وظروف دراستها فجاء التصميم عمى الشكل اآلتي : ا ذاالباحثة تصميما تجريبي
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 محافظة واسط /العزيزية  جامعة واسط  .5
 محافظة النجف األشرف /الكوفة  جامعة الكوفة .6
 محافظة ذي قار / الرفاعي  جامعة سومر .7
 محافظة الموصل / تمعفر جامعة تمعفر  .8
 محافظة الموصل / الموصل  صل جامعة المو  .9
 محافظة ميسان / العمارة  جامعة ميسان  .11

 :  . ػُُخ انذراطخب 

 (  83، ص1989)أبوع م ، .امجموعة جزئية من مجتمع له خصائص مشتركةا هي:دراسة عينة ال

ية ، اختارت الباحثة ) قسم المغة العربية /كمية التربية االساسية / جامعة ديالى  بطريقة قصد 
لتكون عينة لدراستها ، كون الباحثة من سكنة المحافظة ، وتدريسية في قسم المغة العربية في الكمية 

مما ساعد الباحثة عمى اختيار شعبتين  شعب ،  4المذكورة ، إذ بمغ عدد شعب المرحمة الثانية )
البالغة مادة  بطريقة السحب العشوائي ، فكانت شعبة )ج  هي المجموعة التجريبية التي تدر س

س مادة البالغة بالطريقة  ، وشعبة )د  هي المجموعة الضابطة  التي تدر  ةباالستراتيجية المقترح
 التقميدية ) القياسية   . 

، وعدد طمبة المجموعة الضابطة  وطالبةً  طالباً   47بمغ عدد الطمبة في المجموعة التجريبية ) 
يكن هناك أي طمبة ولم  ، وطالبةً  طالباً   91راد العينة )عدد أفإجمالي ، فبمغ  وطالبةً    طالباً 44)

 . ذلك يبين( 5والجدول )المجموعتين . كمتي  راسبين في

 (5جدول  )
 توزيع طمبة عينة الدراسة

 المجموع عدد الطمبة الراسبين عدد الطمبة الشعبة المجموعة 

 91 / 47 ج التجريبية 

 / 44 د الضابطة 
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 :  (1)ختكبفؤ رلًىػتٍ انذراط
كافأت الباحثة قبل بدء تجربتها بين مجموعتي الدراسة احصائيًا في بعض المتغيرات التي تعتقد      

بأنها قد تؤثر في نتائج الدراسة وهي ) درجات مادة البالغة  لمفصل الدراسي األول ، درجات اختبار 
، مقياس 2111 ية لمهاشمينيمسون المقنن ، درجات اختبار القدرة المغو -القدرات العقمية لهمنون 

 الدافعية األكاديمية الذاتية  ، وعمى النحو اآلتي : 
          (2118-2117درربد يبدح انجالغخ نهفصم انذراطٍ األول نهؼبو انذراطٍ ) - أ

استعانت الباحثة بسجل الدرجات )الماسترشيت  في رئاسة قسم المغة العربية ، لمحصول      
عام الدراسي ) في مادة البالغة النهائية لمفصل الدراسي األول من ال عمى درجات طمبة المجموعتين

، بينما بمغ متوسط  712234مبة المجموعة التجريبية )بمغ متوسط درجات طإذ  ،  2118- 2117
 يومن طريق استخدام االختبار التائ ،(10ممحق )   712419درجات طمبة المجموعة الضابطة)

(T-Testستخرجت الباحثة داللة الفرق اإلحصائي بين مجموعتي الدراسة، فتبين   لعينتين مستقمتين ا
  ، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة  1215أن الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 ، وهذا يعني إن مجموعتي 12671  ، وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )12371)
ي درجات مادة البالغة النهائية لمفصل الدراسي األول من العام الدراسي ) الدراسة متكافئتان ف

  .( يبين ذلك6والجدول ) ،  2118 –2117
 (6جدول  )

 التائي لمجموعتي الدراسة في درجات مادة الب غة لمفصل الدراسي األول االختبار نتائج
عدد  المجموعة 

 األفراد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  باين الت
 الحرية

الداللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  القيمة التائية
اإلحصالالالالائية عنالالالالد 
مسالالالالالالتو  داللالالالالالالة 

0005  

 الجدولية المحسوبة

غيالالالالالالالالالالالالر دالالالالالالالالالالالالالة  10671 00370 89 2180884 140794 700234 47 التجريبية
إحصالالالالالالالائيا  عنالالالالالالالد 
مسالالالالالالتو  داللالالالالالالة 

0005 

 1590424 120626 710409 44 الضابطة 

 
                                                           

أو بين الطالب والطالبات بين المجموعتين ، وإنما كافأت بين المجموعتين . لم تكافئ الباحثة بين الطالب والطالبات داخل كل مجموعة (1)
وهم  ككل ، وذلك  إسوة بالدراسات السابقة أوالً، وبعد استشارة مجموعة من الخبراء في طرائق التدريس واالختبارات والقياس والتقويم ثانيا،

 كر مزهر ( .: )أ.د سعد علي زاير، أ.م.د. بشار غالب شهاب ،أ.م.د. حيدر شا
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  : َُهظىٌ ادلمٍُ–مهُخ ذلًُىٌ درربد أختجبر انمذراد انؼ-ة

طبقت الباحثة اختبار القدرات العقمية لهمنون نيمسون عمى مجموعتي الدراسة قبل بدء التجربة ،        
  لممجموعة التجريبية 332127واستخرجت المتوسط الحسابي لممجموعتين ، الذي بمغ )،  (11ممحق )
  ، وجييدت الباحثيية  T–Testم االختبييار التييائي  )  لممجموعيية الضييابطة ،  وباسييتخدا342714، وبمييغ )

  عنييد 12671  أقييل ميين القيميية التائييية الجدولييية البالغيية )12614بييإن القيميية التائييية المحسييوبة البالغيية )
  وهيذا يعنيي إن المجميوعتين متكافئتيان فيي هيذا المتغيير ، 89  و درجة حريية ) 1215مستوى داللة ) 

  ( يبين ذلك .7والجدول )
 (7)  جدول

 نيمسون  -ليمنون  اختبار القدرات العقميةالتائي لمجموعتي الدراسة في درجات  نتائج االختبار
عدد  المجموعة 

 األفراد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة  التباين
 الحرية

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية
عند مستو  داللة 

0005  
 الجدولية المحسوبة

غير دالة إحصائيا   10671 00614 89 1520962 120367 330127 47 يبيةالتجر 
عند مستو  داللة 

0005 
 1530162 120375 340704 44 الضابطة 

 
 :  2212درربد اختجبر انمذرح انهغىَخ نههبمشٍ  -د

ربة أيضًا ، كما طبقت الباحثة اختبار القدرة المغوية لمهاشمي عمى مجموعتي الدراسة قبل بدء التج     
  لممجموعة التجريبية 172425واستخرجت المتوسط الحسابي لممجموعتين ، الذي بمغ )،  (13ممحق )
  ، وجييدت الباحثيية  T–Test  لممجموعيية الضييابطة ، وباسييتخدام االختبييار التييائي  )162714، وبمييغ )

  عنييد 12671ولييية البالغيية )  أقييل ميين القيميية التائييية الجد12834بييإن القيميية التائييية المحسييوبة البالغيية )
  وهييذا يعنييي إن المجمييوعتين متكافئتييان فييي هييذا المتغييير 89  و درجيية حرييية ) 1215مسييتوى دالليية ) 

  ( يبين ذلك .8والجدول )أيضا ، 
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 (8جدول  )
 نتائج االختبار التائي لمجموعتي الدراسة في درجات اختبار القدرة المغوية لمياشمي

عالالالالالالالالالالالدد  المجموعة 
 األفراد

المتوسالالالالالالالط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجالالالالالالالالة  التباين
 الحرية

الداللالالة اإلحصالالائية  القيمة التائية
عند مسالتو  داللالة 

0005  
 الجدولية المحسوبة

غير دالالة إحصالائيا   10671 00834 89 140464 30803 170425 47 التجريبية
عند مسالتو  داللالة 

0005 
 200526 40530 160704 44 الضابطة 

 
 : َتبئذ يمُبص انذافؼُخ األكبدميُخ انذاتُخ نهتؼهى -د

كما طبقت الباحثة عمى مجموعتي الدراسة قبل بدء التجربة أيضًا ،مقياس الدافعية األكاديمية       
الذاتية لمتعمم، واستخرجت إجابات طمبة العينة عمى فقرات المقياس وحولتها الى درجات الستخراج 

استخرجت وبناًء عمى تمك الدرجات ،، (15ممحق )وسط المرجح لفقرات المقياس الوزن المئوي وال
  192)  لممجموعة التجريبية،2112892لمجموعتين، الذي بمغ )جابات االمتوسط الحسابي إل

، وجدت الباحثة  بأن القيمة التائية  T–Testلممجموعة الضابطة، وباستخدام االختبار التائي )
  عند مستوى داللة ) 12671)لقيمة التائية الجدولية البالغة   أقل من ا12151المحسوبة البالغة )

والجدول   وهذا يعني إن المجموعتين متكافئتان في هذا المتغير أيضا ، 54  و درجة حرية ) 1215

 ( يبين ذلك . 9)
 

 (9جدول  )
 ألكاديمية الذاتيةنتائج االختبار التائي لمجموعتي الدراسة في نتائج اختبار مقياس الدافعية ا

عدد  المجموعة 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  التباين
 الحرية

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية
عند مستو  داللة 

0005  
 الجدولية المحسوبة

  1066074 320661 2000892 28 التجريبية
54 
 

 
10150 

 
10671 

غير دالة إحصائيا  
و  داللة عند مست
 6390078 250280 192 28 الضابطة  0005
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 : ضجظ ادلتغ راد انذخُهخ )غ ر انتززَجُخ(

حاولت الباحثة قدر اإلمكان تفادي أثر بعض المتغيرات الخارجية في سير التجربة ونتائجيا .    
 وفيما يأتي ىذه المتغيرات الخارجية وكيفية ضبطيا : 

  : يذح انتززثخ - أ

 فييييييي التجربيييييية بييييييدأت فقييييييد ، الدراسيييييية لمجمييييييوعتي نفسييييييها الزمنييييييية المييييييدة التجربيييييية تاسييييييتغرق     
 والتي ، الدراسة هي ذاتها لمجموعتي المدة وهذا   9/5/2118) لغاية واستمرت   11/2/2118)

 اشهر تقريبا . تقدر بثالثة
و انقطياعهم ويقصد به ترك أو تسرب مجموعة من الطمبية مين أفيراد العينية أ :االَذحبر انتززَجٍ -ة

نتييائج الدراسيية ،  فييق ذلييك ميين أثيير سييمبي أو أيجييابي فيييعيين الييدوام فييي أثنيياء تطبيييق التجربيية ، ومييا يرا
نما يد خل هذا العاميل فيي ذليك ، وبذلك ال يعزى التغيير الحاصل  الى تأثير المتغير المستقل وحدا ، وا 

 (185، ص2008)عطية ،الصدق الداخمي لمتجربة .  ويؤثر في

التيي كيادت تكيون حاليية عيدا حياالت الغيياب الفرديية ولم تحدث هذا الحالة في تجربة الدراسة ال     
 متساوية نوعا ما في المجموعتين )التجريبية والضابطة  .

: إن التغييييرات البيولوجييية والنفسييية او العقمييية التييي قييد تحييدث ألفييراد العينيية ، فييي أثنيياء  انُضااذ -د
وقتًا طوياًل ، قد تؤدي الى حدوث تحوالت معرفية أو اجتماعيية ،أو انفعاليية ، أو التجربة التي تستغرق 
، ومين شيأن هيذا التحيوالت تغييير مجيرى نتيائج ( 108، ص 1989) ابو عال م ، جسمية لدى األفراد 

الدراسييية ، فتييييدخل كعاميييل آخيييير اليييى جانييييب المتغيييير المسييييتقل ، وعنيييد ذلييييك ال نسيييتطيع عييييزو التغيييييير 
أثير المتغير المستقل وحدا ، وهي تعد مشكمة كبيرة في البحوث التي تستغرق مدة زمنية الحاصل الى ت

وتتمتيييع الدراسيية الحالييية بميييدة زمنييية قصيييرة تقيييدر بثالثيية أشيييهر  (، 185، ص2008)عطيالالة ،طويميية 
 تقريبا . 

ًا ، واالختبيار القياس هو العممية التي يتم بها تحديد السمة او الخاصية تحديدًا كميي: " أداح انمُبص-د
    (6، ص 2002) الدليمي والميداوي ، ". هو األداة التي تستخدم لموصول الى هذا التحديد او التكميم

وهو االختبار التشخيصيي القبميي  وقد طبقت الباحثة أداة قياس واحدة عمى مجموعتي الدراسة ، 
 واختبار تعديل التصورات البديمة ، واختبار االكتساب  . 

:يحيدث أحيانيًا أن يتعيرض أفيراد التجربية لحيادث داخيل التجربية او خارجهيا  ادث ادلصابصجخاحلاى -ها
يكون ذا أثر في المتغير التابع ،وذلك مما يشوا تأثير المتغير المستقل او يؤدي الى المبالغة في قيمته. 

   (95، ص 1981) الزوبعي والغنام ، 
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روف التييي تعرقييل سيييرها او تييؤثر فييي ولييم يعتييرض سييير التجربيية اي حييادث او طييار  ميين الظيي 
 المتغيرين التابعين . 

قد تيؤثر االجيراءات التجريبيية فيي المتغيير التيابع ، ليذلك البيد مين أن  : أحز اإلرزاءاد انتززَجُخ -و
. ييتحكم الباحييث فييي طبيعيية الظييروف والخصييائص واإلجييراءات عمييى نحييو موحييد مييع جميييع المجموعييات

 ( .260، ص1990)داود وعبد الرحمن،
   
 : ر التجربة اتبعت الباحثة ما يأتيولمحد من أثر اإلجراءات التجريبية التي يمكن أن تؤثر في سي    
كانيت الميادة الدراسيية واحيدة لمجميوعتي الدراسية تمثميت بالموضيوعات المقيررة :  ادلبدح انذراطُخ  -  

وهيي )عميم البييان  اسي الثاني  ،الفصل الدر  2118 – 2117في مفردات مادة البالغة لمعام الدراسي )
:أهمية عميم البييان ،الحقيقية والمجياز ،التشيبيه :أركانيه وأقسيامه وبالغتيه ،اإلسيتعارة :أقسيامها وبالغتهيا، 
الكناية :أقسامها وبالغتها ، أثر عمم البيان في بالغة النص األدبي ،عميم البيديع : المحسينات المفظيية: 

المعنوية: التورية، الطباق ،المقابمة، تأكيد المدح بما يشبه اليذم الجناس ، االقتباس ،السجع، المحسنات 
وقد أعدت الباحثة محاضرات ،  ، تأكيد الذم بما يشبه المدح ، أثر عمم البديع في بالغة النص األدبي 
 لتمك المفردات وكانت موحدة لمجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة  .

طااخ ادلاابدح – 
ّ
ييها طمبيية المجمييوعتين لتفييادي تييأثير هييذا العامييل فييي نتييائج درسييت الباحثيية ن:  يذر فس 

 التجربة ، ألن تخصيص مدر سة لكل مجموعة يجعل من الصعب رد النتائج الى المتغير المستقل. 
اتفقييت الباحثيية مييع رئاسيية قسييم المغيية العربييية، لتحديييد األيييام والييدروس التييي : تىسَااغ احملبضاازاد - 

ر س فيهييا مييادة البالغيية  (  10والجالالدول)لمجمييوعتي البحييث بواقييع محاضييرتين إسييبوعيًا لكييل شييعبة .سييُتدب
 . يوضح ذلك

 (10جدول )
 توزيع المحاضرات وأوقاتيا عمى مجموعتي البحث

 الساعة المخصصة المحاضرة اليوم المجموعة
 9030+8030 األولى+الثانية األحد التجريبية
 9030+8030 األولى+الثانية االثنين الضابطة
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 :  : أدواد انذراطخ ويىادهب انجضخُخ ؼبً راث
لتحقيق أهداف الدراسة ، والتحقق من صحة فرضياتها، أعدت الباحثة أداتين لمقيياس ، وثيالث ميواد بحثيية ،     

 عمى النحو اآلتي : 
طة الممحقييية ، ميييع األنشييي (1ممحالالالق ).  التيييي كانيييت موحيييدة لمجميييوعتي الدراسييية . دلييييل محاضيييرات لمطاليييب1

جيييياج ، والخاصيييية بالمجموعيييية  بالمحاضييييرات التييييي اعييييدت عمييييى وفييييق االسييييتراتيجية المقترحيييية القائميييية عمييييى الح 
 (8ممحق )التجريبية فقط 

. قائمييية بالمفييياهيم البالغيييية لمفيييردات ميييادة البالغييية / لممرحمييية الثانيييية فيييي قسيييم المغييية العربيييية /كميييية التربيييية 2
محتيوى المحاضيرات التيي أعيدتها الباحثية عميى وفيق  االساسية /لمفصل الدراسيي الثياني، وذليك مين طرييق تحمييل

 (3ممحق)مفردات المادة المقررة. 
 بعييييدي   . االختبييييار التشخيصييييي : اسييييتخدم لتحديييييد التصييييورات البديميييية قبييييل بييييدء التجربيييية، واسييييتخدم كاختبييييار3

 (4ممحق )فاعمية االستراتيجية المقترحة في تعديل تمك التصورات البديمة . لتعر ف 
جياج فيي تيدريس البالغية . خطط تد4 ريسية تكون دلياًل لممعمم الستعمال االستراتيجية المقترحية القائمية عميى الح 
 (7ممحق ). 
. اختبييار االكتسيياب : أعييدت الباحثيية اختبييارا لالكتسيياب ، اسييتعممته لقييياس اكتسيياب الطمبيية لممفيياهيم البالغييية 5

 (16ممحق )ج. بعد تدريسهم باالستراتيجية المقترحة القائمة عمى الحجا
 وستفصل الباحثة تمك االجراءات عمى النحو األتي : 

أعيدت الباحثية محاضيرات ميادة البالغية لممرحمية الثانيية / لمفصيل (:  . اػذاد احملبضازاد )دنُام انغبنات1
الدراسييي الثيياني فييي قسييم المغيية العربييية لكميييات التربييية االساسييية ، وذلييك عمييى وفييق مفييردات المييادة المقييررة فييي 

،  (9ممحالق )اعية القسم ، وعرضت تمك المحاضرات عميى مجموعية مين المتخصصيين فيي البالغية واألدب قط
ممحالق وتبعًا آلراء الخبراء ، أجرت الباحثة التعديالت المناسبة عمى المحاضرات ، فأصبحت بصيغتها النهائيية ،

(2) . 
سييجري تدريسيها والتأكيد مين اكتسياب : لغيرض تحدييد المفياهيم البالغيية التيي  . حتذَذ ادلفابهُى انجالغُاخ2

الطمبيية لهييا فييي أثنيياء التجربيية ،وميين ثييم تشييخيص التصييورات البديميية لتمييك المفيياهيم، تييم تحميييل المحاضييرات التييي 
التييي بمغييت ى الخبييراء لمتأكييد ميين صييالحيتها ، و التييي تييم عرضييها عمييلباحثيية عمييى وفييق مفييردات المييادة ، اعييدتها ا

 . (3ممحق )  1)  مفهومًا 27)

                                                           
نحزف دُيجذ ثعض انًفبهٍى يع ثعضهب فً يهحك جذول انًفبهٍى ، ورنك نزمهٍص عذد أصئهخ اخزجبس االكزضبة ، ار ثهغذ عذد انًفبهٍى لجم انذيج وا  (1)

شكم ٌؤثش عهى رطجٍمه يٍ (فمشح ، يًب ٌؤدي انى طىل االخزجبس ث123(يفهىيب، وهزا ٌزطهت وضع ثالثخ فمشاد نكم يفهىو فٍصم عذد انفمشاد انى )41)

خصص انجالغخ ، نزنك اصزشبسد انجبحثخ يجًىعخ يٍ األصبرزح فً ركههب فمشاره هجخ وٌضطشهى نعذو اإلجبثخ عهى حٍث انىلذ انًضزغشق يًب ٌضجت انًهم نهط

واصزشبسد ;فزه / يٍ انجبيعخ انًضزُصشٌخ ( ،ًكٍ حزفهب أو ديجهب وهى ) أ.د فبضم عجىد انزًًًٍ /يٍ جبيعخ دٌبنى ، أ.و.د سحبة نٌثشأٌ انًفبهٍى انزً 

شأحًذ ، أ.د انجبحثخ أصبرزح فً رخصص انمٍبس وانزمىٌى وطشائك انزذسٌش فً ايكبٍَخ انذيج يٍ َبحٍخ صالحٍخ االخزجبس وهى: )أ.د عجذ انحضٍ عجذ األيٍ

فزىصهذ انى عذد انًفبهٍى ثشكههب انُهبئً يهحك ذس شبكش يزهش( ، يحضٍ عهً عطٍخ ، أ.د دمحم عجذ انىهبة عجذ انججبس، أ.و.د ثشبس غبنت شهبة، أ.و.د حٍ

(3.) 
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: تختمييف االختبييارات بيياختالف الغييرض ميين اسييتعمالها ، وبتبيياين . اِػااذاد االختجاابر انتشخُصااٍ 3
الظيييروف المحيطييية بتطبيقهيييا ، كميييا تسيييتعمل لُتعيييين الباحيييث عميييى اتخييياذ قيييرارات تربويييية بشيييأن العينييية 

 (.44، ص2000)الدوسري،.المستهدفة ، ومنها القرارات التشخيصية 
باحثة االختبار التشخيصي لغرض التعرف عمى التصورات البديمة لممفياهيم وبناًء عميه استعممت ال     

، اتبعيت الباحثية  (4ممحق )البالغية لعينة الدراسة ، ولصياغة فقرات االختبار وبناءا بصيغته النهائية 
 الخطوات اآلتية : 

مية : حيددت الباحثية الهيدف مين االختبيار وهيو تشيخيص التصيورات البدي حتذَذ هاذ  االختجابر -
م المغيية العربيية فيي كميييات التربيية االساسييية ، اقسيألممفياهيم البالغيية لييدى طمبية المرحمية الثانييية فيي 

فضييييال عيييين ذلييييك فهييييو يهييييدف أيضييييا الييييى تعيييير ف فاعمييييية االسييييتراتيجية المقترحيييية فييييي تعييييديل تمييييك 
 التصورات البديمة التي سيتم تشخيصها من طريقه  .

االختيار مين متعيدد ثنيائي الشيق ختبار الموضوعي من نوع : استخدمت الباحثة اال َىع االختجبر  -
الذي استخدمته الكثير من الدراسات واالدبيات السابقة في الكشف عن التصيورات البديمية ، واليذي ،

يتكيون ميين شييقين : الشييق األول يتكييون ميين، آييات قرآنييية ، أمثميية بالغييية ، ابيييات شييعرية ،أحاديييث 
و نوعييه او تعيييين المفهييوم فييي تمييك األمثميية المعطيياة ، ويتضييمن نبوييية ، تسييأل عيين أسييم المفهييوم أ

 أربعة بدائل .
: فيسييأل عيين سييبب اختيييار الطالييب لإلجابيية الصييحيحة فييي الشييق األول ، وذلييك ميين  أمييا الشييق اآلخيير

 طريق أربعة بدائل أيضًا . 
، الن هذا النوع من  وقد تم اختيار هذا النوع من االختبارات وهو االختيار من متعدد ثنائي الشق      

األسئمة ينماز بمرونته ، ويقمل عامل التخمين ، لوجود أربعة بدائل ، وأربعة اسباب غرضها التشخيص 
راعييت الباحثيية التوزيييع العشييوائي لإلجابييات ، أي انهييا سييبب باختيييار البييديل الصييحيح ، و ،أي ارتبيياط ال

 غير منتظمة بطريقة تساعد عمى اكتشافها . 
: راعييت الباحثيية الوضييوح والدقيية فييي تعميمييات االختبييار ، وذلييك الن نجيياح  تجاابرتؼهًُاابد االخ -

تطبيق االختبار يعتمد بشكل كبير عمى فهم الطمبة لتعميماته ، مما يؤدي الى فهم الطمبة الصحيح 
 فقراته ، فتضمنت تعميمات االختبار اآلتي : عنلمهدف من االختبار وطريقة اإلجابة 

 والشعبة في الزاوية العميا اليسرى المخصصة لذلك.  ُأكتب اسمبك والمرحمة .1

يرجى اإلجابة عن فقرات االختبار جميعها، وعدم ترك أي منها .ألن الفقرة متروكة اإلجابة أو   .2
 غير الواضحة ، تعامل معاممة اإلجابة غير الصحيحة .



  67                            سة واجراءاتها ............الثالث  : منهج الدرا الفصل

 

جتين  لكل تعطى درجة واحدة لكل جزء من السؤال المتكون من جزئين ، اي يكون المجموع در  .3
 سؤال  .

 تكون اإلجابة عمى ورقة األسئمة . .4

: استخدمت الباحثة صدق المحتوى لالختبار ، فعرضت االختبار بصيغته  صذق االختجبر -
األولية عمى مجموعة من المتخصصين في طرائق تدريس المغة العربية ومتخصصين في 

 محكما 38واألدب وقد بمغ عددهم )االختبارات والقياس والتقويم ، وبعض اساتذة المغة والبالغة 
أجرت الباحثة بعض التعديالت البسيطة عمى ، وفي ضوء آرائهم ومقترحاتهم،  (9ممحق )

 . (4ممحق )االختبار ، فأصبح بصيغته النهائية 

: أجرت الباحثة االختبار عمى عينة من طمبة المرحمة الثانية في كمية  انتززثخ االطتغالػُخ -
جامعة ديالى ، من خارج عينة الدراسة )أي من طمبة الشعب األخرى  بمغت  التربية االساسية في

  طالبًا وطالبًة ، وذلك لغرض التأكد من وضوح تعميمات االختبار ، ووضوح فقراته ، 31)
ختبار وفاعمية البدائل وحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ، وحساب القوة التمييزية لال

 الخاطئة.

: بعد اجراء التحميل االحصائي لفقراته والتأكد من صدقه وثباته ، طبقت  الختجبرتغجُك ا -
 ، 2/2118/ 11الباحثة االختبار عمى طمبة المجموعتين )التجريبية والضابطة   ، في يوم األحد 

، لدى طمبة عينة الدراسة (3ممحق )وذلك لمكشف عن التصورات البديمة لممفاهيم البالغية المحددة 
 يبين درجات المجموعتين في االختبار التشخيصي القبمي . (18) ممحق،
أعدت الباحثة خططًا تدريسية  . إػذاد اخلغظ انتذرَظُخ نهًضبضزاد )دنُم ادلؼهى ( :4
التي أعدتها ، تعد دلياًل لممعمم لتطبيق االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الحجاج البالغة  حاضراتلم

 يل ذلك في مراحل بناء االستراتيجية .تفص قد مر  ، و  (7ممحق )
 . اختجبر االكتظبة : 5
أعدت الباحثة اختبار لالكتساب لغرض التعيرف عميى ميدى اكتسياب طمبية عينية الدراسية لممفياهيم       

ة عمييى وفييق مفييردات المييادة المقييررة  البالغييية التييي حييددتها ميين طريييق تحميييل محتييوى المحاضييرات المعييد 
لمتأكييد ميين مالءمتهييا لطمبيية  (9ممحالالق )عمييى مجموعيية ميين الخبييراء والمحكمييين  والتييي عرضييتها الباحثيية

، اتبعييت الباحثيية (16) ممحالالقالمرحميية الجامعييية ، ولصييياغة فقييرات االختبييار وبنيياءا بصيييغته النهائييية 
 الخطوات اآلتية : 
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ة : حيددت الباحثية الهيدف مين االختبيار وهيو )تعير ف فاعميية االسيتراتيجي حتذَذ هاذ  االختجابر -
م المغة العربية في كميات التربيية اقسأالمقترحة اكتساب المفاهيم البالغية  لطمبة المرحمة الثانية في 

 االساسية  . 

الييذي وعي ميين نييوع االختيييار ميين متعييدد ، : اسييتخدمت الباحثيية االختبييار الموضيي َااىع االختجاابر  -
اليذي اسيتخدمته المفهيوم     بييق المفهيوم ، تميييزيقيس ثالثة مستويات )التعرف عمى المفهوم ، تط

الكثيير مين الدراسيات واالدبييات السيابقة فيي التعيرف عميى ميدى اكتسياب الطمبية لممفياهيم، فوضييعت 
 ف ، تطبيييق ، تمييييز ، والطالييب الييذي يجيييباو فرعييي ثالثيية أسييئمة )تعيير   ئيييس  الباحثيية لكييل مفهييوم ر 

با ليذلك المفهيوم ، أميا الطاليب سيؤالين مين أصيل ثالثية يعيد مكتسي األسئمة الثالثة أو يجيب عن عن
ليذلك المفهيوم ، فضيال عين  قط من أصل ثالثية فيكيون غيير مكتسيب  الذي يجيب عمى سؤال واحد ف

ذلييك فقييد حرصييت  الباحثيية عمييى التوزيييع العشييوائي لمبييدائل فييال تكييون  منتظميية بطريقيية تسييهل عمييى 
 الطمبة اكتشافها من طريق التخمين . 

، ي كتابية تعميميات االختبياراحثية عميى تيوخي الدقية والوضيوح في: حرصيت الب تؼهًُبد االختجبر -
، لضييمان نجياح تطبيقييه بشييكل جييد، فتضييمنت تعميمييات االختبييار فقراتييه عينوتبييان طريقيية اإلجابيية 

 اآلتي :

 ُأكتب اسمبك والمرحمة والشعبة في الزاوية العميا اليسرى المخصصة لذلك.  -
عدم ترك أي منها .ألن الفقرة متروكة اإلجابة أو غير يرجى اإلجابة عن فقرات االختبار جميعها، و  -

 الواضحة ، تعامل معاممة اإلجابة غير الصحيحة .
 تعطى درجة واحدة لكل سؤال ، وصفر لإلجابة غير الصحيحة . -
 تكون اإلجابة عمى ورقة األسئمة . -
األولية : استخدمت الباحثة صدق المحتوى لالختبار، فعرضت االختبار بصيغته  صذق االختجبر -

عمى مجموعة من المتخصصين في طرائق تدريس المغة العربية ومتخصصين في االختبارات 
، (9ممحق ) محكما 38والقياس والتقويم ، وبعض اساتذة المغة والبالغة واألدب وقد بمغ عددهم )

أجرت الباحثة بعض التعديالت البسيطة عمى االختبار ، فأصبح ‘وفي ضوء آرائهم ومقترحاتهم 
 . (16ممحق )يغته النهائية بص

: أجرت الباحثة اختبار االكتساب عمى عينة من طمبة المرحمة الثانية فيي  انتززثخ االطتغالػُخ -
  طالبييًا وطالبييًة، وذلييك فييي يييوم 61كمييية التربييية االساسييية فييي الجامعيية المستنصييرية ، بمييغ عييددهم )

مفييياهيم البالغيييية المحيييددة لمتجربييية مد التأكيييد مييين دراسييية الطمبييية ل، بعييي 6/5/2118األحيييد الموافيييق 
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، وذليييك لغيييرض التأكيييد مييين وضيييوح تعميميييات االختبيييار ، ووضيييوح فقراتيييه، وحسييياب ثبيييات جميعهيييا
، وقيد  االختبار بطريقة التجزئة النصفية، وحساب القوة التمييزيية لالختبيار وفاعميية البيدائل الخاطئية

ة مقيرر قد أشرفت الباحثية بنفسيها وبمسياعدتم إعالم الطمبة بموعد االختبار قبل أيام من تطبيقه ، و 
، والذي كان) ات والوقت الذي استغرقه االختبار، وذلك لتسجيل المالحظالقسم عمى اجراء االختبار

 .يمثل درجات طمبة  العينة االستطالعية  (20والممحق ).   1)  دقيقة 111

    انتضهُم اإلصصبئٍ نفمزاد االختجبر -

ختبييار عمييى العينيية االسييتطالعية وتصييحيح اإلجابييات تييأتي مرحميية بعييد االنتهيياء ميين تطبيييق اال 
التحميل اإلحصائي لكل فقرة من حيث صعوبتها وسهولتها، وقدرتها التمييزية وفاعمية البدائل الخاطئة ،  
ربعت الباحثة بعمميات التحميل اإلحصيائي بعيد تصيحيح اإلجابيات ورتبيت درجيات الطالبيات تنازلييًا  لذا شب

%  من الدرجات ألنها تعد أفضل نسبة لمموازنة بين مجموعتين مختمفتين  27عمى وأوطأ )ثم اختارت أ 
ميين المجموعيية الكمييية لدراسيية خصييائص فقييرات االختبييار، لمحصييول عمييى أفضييل نسييبة لتمييييز الفقييرات 

 فاستخرجت الباحثة مستوى الصعوبة ، والقوة التمييزية وفاعمية البدائل لمفقرات عمى النحو اآلتي : ‘
 :   يظتىي صؼىثخ انفمزاد -

 ، بينمييا  1281)  –   1221تعييد فقييرات االختبييار مقبوليية اذا كييان معييدل صييعوبتها يتييراوح بييين )      
)    1261)  –   1241يفضل في االختبار الجيد أن تتراوح معامالت صيعوبة فقراتيه وسيهولتها بيين ) 

 .  ( 98، ص   1997امطانيوس ، 
عوبة لكيييل فقيييرة مييين فقيييرات االختبيييار وجيييدت الباحثييية انهيييا تتيييراوح بيييين ) وبعيييد حسييياب معاميييل الصييي     
يمثييل معامييل صييعوبة فقييرات  (21والممحالالق ) ، لييذا قبمييت  فقييرات االختبييار جميعهييا ،  1275 – 1253

 اختبار االكتساب .
ق ترى الباحثة بان القوة التمييزية تمثل فاعمية  االختبار فيي  معرفية الفيرو لىح متُُش انفمزاد :   -

اسيتطاعت قيياس السيمة  اذإالقيول بيأن الفقيرة جييدة وفاعمية الفردية بين طمبة عينة الدراسية ، ويمكين 

                                                           
كيل طاليب  استخرجت الباحثة متوسط الوقت في اإلجابة عن فقرات اختبار االكتساب  من طريق جمع األزمنة التيي اسيتغرقها الطمبية جميعيًا ، بتسيجيل وقيت  1)

 عمى ورقة إجابته .واعتماد  المعادلة اآلتية : 

         الوقت المستغرق =  الزمن المستغرق لمطالب األول + الزمن المستغرق الطالب الثاني + الثالث + هكذا الى النهاية            

 عدد الطمبة الكمي                                                    
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التي وضعت من أجل قياسها ويكون ذلك بيين متعمميين مختمفيين فيي اميتالكهم لتميك السيمة اختالفيًا 
 سموكيًا.  

أنها تتيراوح بيين ) بالباحثة وبعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات اختبار االكتساب  ، وجدت       
ختبار تعد جيدة اذا كانت قوة تمييزهيا   ، وتعد هذا النتائج جيدة ، وذلك الن فقرات اال 1263 – 1244
ييح القييوة التمييزييية  (21ممحالالق ) . ( 130، ص  1999) الظالالاىر وآخالالرون ،    فييأكثر 1221)  يوض 

 الكتساب.ا لفقرات اختبار
 :   فبػهُخ انجذائم اخلبعئخ -

م عمى صالحية البديل عندما يكون عدد الطمبية اليذين اختياروا البيديل فيي المجموعية العمييا يحك
 اقل من عدد الطمبة الذين اختاروا البديل نفسه في المجموعة الدنيا يمكن القول انه بديل

 . ( 237، ص 2000)ممحم، جيد وفعال . 
أساسييي عمييى درجيية التماثييل  وتييرى الباحثيية بييأن صييعوبة فقييرة االختيييار ميين متعييدد ترتكييز بشييكل

والتشييابه بييين البييدائل ممييا يشييتت انتبيياا الطالييب غييير المييتمكن ميين محتييوى مادتييه الدراسييية عيين معرفيية 
 الجواب الصحيح .  

وحسبت الباحثة فاعميية البيدائل الخاطئية لكيل فقيرة مين فقيرات اختبيار االكتسياب فوجيدتها تتيراوح 
يبييين  (21والممحالالق  )ذلييك أبقييت البييدائل دون تغيييير.    وتأسيسييًا عمييى1225 -)  –   1216 -بييين ) 

 فاعمية البدائل الخاطئة . 
 حجبد االختجبر -

يمكن أن يعطي النتيجة  االختبار أي أن ، من اولوليات االختبار الجيد وأهم شروطه هو ثباته 
الى ثالثية اسيابيع  من الزمن تتراوح بين اسبوعين بعد مدةذاتها تقريبًا لو أُعيد تطبيقه عمى العينة نفسها 

 (  113،ص 1988) دمحم ، .
وترى الباحثة بأنه يعتمد عمى االختبار الذي يعطي النتائج نفسها او نتائج متقاربة فيي حيال أعيادة      

ا اختبارًا يتمتع بنسبة ثبات جيدة .   تطبيقه أكثر من مرة، عند ذلك يمكن الوثوق به وعد 
ييد ميين أفضييل بطريقيية التجزئيية النصييفية ، اذ كتسيياب اال وحسييبت الباحثيية ثبييات فقييرات اختبييار تع 

، لميا تنمياز بيه ميين ممييزات فيي االقتصياد فيي الجهيد والوقيت لتطبيقييه ثبيات االختبياراتالطرائيق لحسياب 
مميا يسياعد عميى ، مرة واحدة فقط ، فضال عن ذلك فإن ظروف االختبار هي ذاتها في جزئيي االختبيار

  ادة االختبار فيما لو استخدمت الباحثة طريقة إعادة االختبار .عدم حصول الطمبة لخبرة من جراء إع
وقسمت االختبار عمى قسمين فقرات فردية ، وقد اعتمدت الباحثة درجات العينة االستطالعية      

تم   ، ثم 1271  فبمغ معامل الثبات ) Bearsonوفقرات زوجية ، واستعممت معادلة ارتباط بيرسون ) 
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 جيد     وهو معامل ثبات  1282  فبمغ ) Sperman – Brawnبراون )  –يرمان بمعادلة سب تصحيحه
         جيدة .د اختبارات تع    فأكثر فإنها 1268النه إذا بمغ معامل ثبات االختبارات غير المقننة ) ،
 (William . 1966 . p . 22  ) 

 : تغجُك االختجبر -

الدراسيية بعييد اجييراء التحميييل االحصييائي لفقراتييه طبقييت الباحثيية اختبييار االكتسيياب عمييى مجمييوعتي      
يمثيل درجيات  (17ممحالق )،  5/2118/ 9والتأكد من صدقه وثباته ،وذلك  فيي ييوم األربعياء الموافيق 

  مجموعتي الدراسة في اختبار االكتساب .

 :    تغجُك االطرتاتُزُخ ادلمرتصخ -6
 ة اإلجراءات اآلتية : اتبعت الباحثة في أثناء تطبيق االستراتيجية المقترح    
، وذلييك بتطبيييق االختبييار التشخيصييي لمتصييورات  11/2/2118بييدأت الباحثيية التجربيية فييي يييوم -أ

البديميييية فييييي هييييذا اليييييوم ، أمييييا االسييييتراتيجية المقترحيييية القائميييية عمييييى الحجيييياج ، فقييييد بييييدأت بتييييدريس 
فييي يييوم  ميدييية، وذلييكعمييى وفقهييا، وتييدريس المجموعيية الضييابطة بالطريقيية التقالمجموعيية التجريبييية 

، بواقييع محاضييرتين فييي كييل اسييبوع لكييل مجموعيية ، واسييتمر تطبييييق 18/2/2118األحييد الموافييق 
 ، إذ  2118-2117العيييام الدراسيييي  التجربييية فصيييال دراسييييا كييياماًل ) الفصيييل الدراسيييي الثييياني مييين

طبييق اختبيار ،وذليك بعيد إتميام ت 9/5/2118انتهت الباحثة من  تطبيقها في يوم األربعاء الموافق 
 االكتساب في ذلك اليوم .

، بي نيييت الباحثييية أسيييموب تقيييديم المعموميييات المقترحييةقبييل البيييدء بالتيييدريس الفعميييي باالسيييتراتيجية  -ب
وتوضيح المفاهيم البالغية باالستراتيجية القائمة عمى الحجاج ملممجموعة التجريبيية فقيطم . وذليك 

جياج وطريقية السيير فيي التيدري س باسيتعماله ، وكيفيية عيرض الُحجيج ، وآليية اثبيات ببيان معنى الح 
المعموميييات بالحجييية واليييدليل والبرهيييان ، وكيفيييية السيييير فيييي المنييياظرات بيييين مجموعيييات الطمبييية فيييي 
المحاضييرة وكيفيييية اسيييتعمال الحجيييج والييدالئل ومحاولييية إقنييياع الطيييرف اآلخيير واقتناعيييه بهيييا اليييى أن 

ذلك في اكتشاف التصورات البديمة لممفاهيم البالغية يصل الى مرحمة اإلذعان والتسميم، ليساعدهم 
، ثم اكتساب المفهوم البالغي ثالثا ، لتكون عونيا لمطمبية محاولة تعديل تمك التصورات ثانياأوال ،ثم 

 لفهم الصور البالغية .  
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ربعت الباحثة -ج عمى وفق المحاضرات التي أعدتها عمى وفق نفسها بتدريس مجموعتي الدراسة، شب
، وعميى وفيق الخطيط التدريسيية التيي أعيدتها)دليل  (2ممحالق)ات المادة المقررة )دليل الطاليب  مفرد

  (.7ممحق)المعمم  

بعد االنتهاء من تدريس مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة  بواقع محاضرتين في االسبوع  -د
ة واختبييار االكتسيياب  ، لكيل مجموعيية ، وبعييد إعييداد أدوات القييياس )اختبييار تعييديل التصييورات البديميي

، أجييرت الباحثيية اختبييار  -كمييا ميير آنفيياً  –واتمييام عمميييات التحميييل االحصييائي لفقييرات االختبييارين 
فيي الوقيت   29/4/2118تعديل التصورات البديمة عمى مجموعتي الدراسة فيي ييوم األحيد الموافيق 

ار االكتسييياب عميييى ذاتيييه فيييي السييياعة التاسيييعة صيييباحا، فضيييال عييين ذليييك فقيييد أجيييرت الباحثييية اختبييي
،  وذليييك فيييي أيضييياً  الوقيييت نفسيييه،فيييي  9/5/2118مجميييوعتي الدراسييية فيييي ييييوم األربعييياء الموافيييق 

، لتنهييي بييذلك الييزمالء ميين التدريسيييين فييي القسييم ، وبمسيياعدة مجموعيية ميينالسيياعة التاسييعة صييباحا
 تطبيق التجربة بهذا االجراء .

 جبر االكتظبة( :انتصضُش ) اختجبر تؼذَم انتصىراد انجذَهخ واخت -7
صححت الباحثة إجابات الطمبة فيي اختبيار تعيديل التصيورات البديمية ، واختبيار االكتسياب  عميى       

 ، وقد سارت في ذلك عمى وفق اآلتي:    (16و 4الممحقين )وفق مفتاحي التصحيح المثبتين في 
درجية واحيدة لكيل شيق مين   درجية بواقيع 61الدرجة الكمية الختبار تعديل التصورات البديمة هيي )-أ

 شقي السؤال، أي بمجموع درجتين لكل سؤال .
لمطالب الذي يجيب إجابة صيحيحة عميى شيقي السيؤال . ودرجية واحيدة لمطاليب  تعطى درجتان -ب

الذي يجيب عمى شق واحد ، وصفر لمطالب الذي يجيب بشكل خياط  عميى شيقي السيؤال أو يتيرك 
 اإلجابة عنهما .

   درجة ، بواقع درجة واحدة لكل سؤال .81تبار االكتساب )الدرجة الكمية الخ -ج
 تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة الخطأ او لمسؤال متروك اإلجابة. -د
  27  درجة كأعمى درجة و)58وتراوحت درجات الطمبة في اختبار تعديل التصورات البديمة بين)  

   12  كيأعمى درجية ) 55ية ، أما الضابطة فتراوحت بين )درجات كأدنى درجة في المجموعة التجريب
  درجية كيأعمى 71بينما تراوحت درجات الطمبة في اختبار االكتسياب بيين ) (19ممحق )كأدنى درجة ،

  كيأدنى درجية فييي  25  كييأعمى درجية )69  كيأدنى درجية فييي المجموعية التجريبيية ،وبيين )25درجية )
  (17ممحق )المجموعة الضابطة ،
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 صصبئُخ : بيظًب : انىطبئم اإلخ
 :  ( نؼُُتني يظتمهتني T.Testاالختجبر انتبئٍ ) -أ

اسيييييُتعمل لمعرفييييية دالالت الفيييييروق اإلحصيييييائية بيييييين طمبييييية مجميييييوعتي الدراسييييية عنيييييد التكيييييافؤ 
–اإلحصائي في متغيرات درجات مادة البالغة لمفصل الدراسي االول ، واختبار القدرة العقمية لهممتيون 

،ومقييياس الدافعييية األكاديمييية الذاتييية ، وعنييد حسيياب  2111واختبييار القييدرة المغوييية لمهاشييمي نيمسييون ، 
الفييروق اإلحصييائية بييين المجمييوعتين فييي اختبييار تعييديل التصييورات البديميية  واختبييار االكتسيياب ، وفييي 

   المحسوبة ومقارنتها بالجدولية .  Tحساب الفروق تبعا لمتغير الجنس ، واستخراج قيمة ) 
 

 ت = 
         -    - 

 
 اذا تمثل : 

 = الوسط الحسابي المجموعة األولى . 1سب 
 = الوسط الحسابي المجموعة الثانية . ب2س
 = عدد طمبة المجموعة األولى . 1ن
 = عدد طمبة المجموعة الثانية . 2ن
 = تباين طمبة المجموعة األولى.  1ع
 ( 260، ص 1977، وزكريا) البياتي     = تباين طمبة المجموعة الثانية .     2ع
 

 (:  Bearsonيؼبيم ارتجبط ث رطىٌ )  -ة
 اسُتعمل لحساب ثبات االختبار التشخيصي واختبار االكتساب  .      
 

 ر = 
          

 
 إذ تمثل 

 ر  = معامل ارتباط بيرسون .
 ن = عدد أفراد العينة .

 مج س  ) مج ص )  –ن مج س ص  

 ]2)مج ص( 2ن مج ص[ ]2)مج س( -2ن مج س [

 2سب -1سب 

1 ع1-1)ن
2  ع1-2+ )ن 2

2     1       1 

 2ن      1ن               2- 2+ن1ن
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 س = قيم المتغير األول .
  ( 183، ص   1977، وزكريا) البياتي ير الثاني .          ص = قيم المتغ

 ( :    Sperman – Brawn) ثزاوٌ  –يؼبيم طج ريبٌ -د
 اسُتعمل في تصحيح معامل الثبات بعد استخراجه بمعامل ارتباط بيرسون .    

 ر ث ث = 
 

 اذ تمثل 
 رث ث = الثبات الكمي لالختبار 
 ( 151،ص 1990)داود وعبد الرحمن ،الختبار      ر      = معامل الثبات لنصفي ا

  يؼبيم صؼىثخ انفمزاد-د
 استعمل لحساب معامالت صعوبة فقرات االختبار التحصيمي :     
  

 ن د    –ن ع   + ) ن  –) ن               
 ن  2                         ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص =  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 اذ تمثل :    
 ن ع    = عدد اإلجابات  الصحيحة عن الفقرة في المجموعة العميا  .  –)ن 
 اإلجابات  الصحيحة عن الفقرة في المجموعة الدنيا  .  ن د   = عدد –) ن 
  ( 124، ص   1998) عودة ، ن     =  عدد الطالب في المجموعتين .       2    
 يؼبيم متُُش انفمزح -ه

 اسُتعمل لحساب القوة التمييزية لفقرات االختبار التحصيمي .     
 معامل التمييز =  

 ن      
 

 اذ تمثل 
 دد اإلجابات الصحيحة عن الفقرة في المجموعة العميا .ع  = ع

 س = عدد اإلجابات الصحيحة عن الفقرة في المجموعة الدنيا .
 (  103، ص   1977) نسبت ،  ن = العدد الكمي لمذين أجابوا عن السؤال .            

 
 

 ر 2 

 +ر1

 س-ع

1 
2 
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 فبػهُخ انجذائم اخلبعئخ -س
 لفقرات االختبار التحصيمي.  استعمل إليجاد فاعمية البدائل الخاطئة      

 
 ن ع د  –ن ع م                       

 يييفاعمية البديل =  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ن                               

 اذ تمثل 
 الذين اختاروا البديل الخاط  من المجموعة العميا. ن ع م = عدد الطالب 

 ن ع د = عدد الطالب الذين اختاروا البديل الخاط  من المجموعة الدنيا. 
   ( 91، ص  1999) الظاىر ، ن = عدد أفراد إحدى المجموعتين .         

 انىطظ ادلزرش : -و
 دافعية األكاديمية الذاتية .استعمل لمعرفة تكافؤ مجموعتي الدراسة في نتائج مقياس ال

  1×5ك +)2×4ك +)3×3ك +)4×2ك +)5×1ك)الوسط المرجح = 
 ك مج                                           

 إذ تمثل : 
 : عدد الطمبة الذين اختاروا البديل االول .1ك
 : عدد الطمبة الذين اختاروا البديل الثاني .2ك
 لبديل الثالث . : عدد الطمبة الذين اختاروا ا3ك
 : عدد الطمبة الذين اختاروا البديل الرابع .4ك
 : عدد الطمبة الذين اختاروا البديل الخامس .5ك
 (130، ص1983)عدس ، ك : مجموع الطمبة .                      مج
 انىسٌ ادلئىٌ : -س

 الدراسة . استعمل لمعرفة التكافؤ في مقياس الدافعية االكاديمية الذاتية بين مجموعتي

 المئوي =    ن الوز 
 الوسط المرجح 
  الدرجة القصوى 
 (233، ص1985، الخميمي)عودة و        111   

  دراسة مجموعتي ال لطمبةلمعرفة مدى اكتساب المفاهيم البالغية  عممتاستانُظجخ ادلئىَخ :  -س
 =   النسبة المئوية %

الجزء
الكل
 ( 109، ص 1999، ) التكريتي والعبيدي        111   
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 :    صزى األحزط. 

، تعديل التصورات البديمة اختبار  استعمل لقياس حجم األثر لفاعمية االستراتيجية المقترحة في   
 وكذلك في اختبار االكتساب بين مجموعتي الدراسة .

 2س-1س                            
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   =   حجم األثر    

 ع                                
 اذ تمثل :    

 .المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية   : 1س

 المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة . : 2س

 ع  :االنحراف المعياري لممجموعة الضابطة .

 1214أكبر أو يساوي ألثر كبيرًا إذا كانت قيمته يكون حجم ا حيث

 1.14أو أصغر،  أي أصغر من  1.11ويكون حجم األثر متوسطا اذاكانت قيمته 

         (87،ص2008)الخوري ،.     1.11أصغر من    ويكون حجم األثر ضعيفا اذا كانت قيمته



 

 

 

 

  

 الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة وتفسريها

 أوالً: عرض نتائج الدراسة

 ثانيًا : تفسري نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 وتفسريها الدراسة عرض نتائج

ات المشار الييا في الفصل أف أتمت الباحثة إجراءات تجربة الدراسة عمى وفق الخطو  بعد
، تعرض في ىذا الفصل تمؾ النتائج صائية المناسبة الستخراج النتائج، واستعممت الوسائل اإلحالثالث

وعمى وفق االجابة عف سؤاؿ الدراسة  التي تمخضت عنيا الدراسة عمى وفق أىدافيا وفرضيتييا،
فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الِحجاج في تعديل التصورات البديمة واكتساب المفاىيـ  ما):تياآل

 ومف ثـ تعطي تفسيرًا لتمؾ النتائج .  ، ؟( البالغية لطمبة كميات التربية االساسية
 : : عرض النتائج  أوالً 

  : نتائج الكشف عن التصىرات البديلة 

، تعرض الباحثة نتائج الكشف عف التصورات البديمة الدراسة  فرضيتي قبل البدء بتفسير 
التي تـ الكشف عنيا باختبار تشخيصي قبمي مف نوع جربة الدراسة ، تلممفاىيـ البالغية المشمولة ب

، والذؼ طبقتو الباحثة عمى (4ممحق )عد ليذا الغرض االختيار مف متعدد ثنائي الشق ، أُ 
وعرضت درجات المجموعتيف  ،التدريس باالستراتيجية المقترحة مجموعتي الدراسة قبل بدء

فكشف االختبار عف وجود تصورات بديمة لممفاىيـ البالغية تعرضيا الباحثة كما في  (81)ممحق
 الجدوؿ اآلتي : 
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 ( 88)جدول 
عينة الدراسة التجريبية االختبار التشخيصي القبمي ل التصورات البديمة لممفاىيم البالغية ونسبيا في

 والضابطة 

 المفيوم البالغي  ت
 

البيانات  التصور البديل  التصور الصحيح 
 المفقودة 

 % النسبة

 %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار 
 4,19 4 24,81 28 57,16 66  السجع   .8
 2,89 2 42,69 11 75,10 78 طباق ايجاب   .2
 8,09 8 72,22 45 45,55 41 الجناس   .1
 80,9 80 54,05 60 27,92 28 التضمين  .4
 5,69 5 17,58 10 64,21 74 المقابمة   .7
 8,09 8 28,88 89 51,11 58 الفاصمة  .6
 2,89 2 11,20 14 68,59 77 الجناس الناقص  .5
 7,49 7 41,11 42 78,86 44 الطباق  .1
 9,19 9 79,57 49 40,24 11 التورية   .9

 8,09 8 11,11 10 66,66 60 طباق سمب   .80
 7,49 7 66,25 75 47,14 19 كناية نسبة  .88
 8,09 8  22,7  27 52,22 67 ادوات التشبيو   .82
 1,29 1 22,52 20 55,25 61 اركان التشبيو  .81
 8,09 8 12,22  29 65,55 68 التشبيو   .84
 8,09 8 47,77 48 70 47 أنواع التشبيو  .87
كناية صفة   .86

 وموصوف 
20 22,45 61 56,40 2 2,89 

الذم بما يشبو  تأكيد  .85
 المدح 

87 81,01 61 18,92 1 1,59 
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 8,09 8 15,55 14 68,88 77 الجناس التام   .81
تأكيد المدح بما   .89

 يشبو الذم
28 21,11 69 56,66 8 8,09 

 8,09 8 21,11 28 51,11 66 التشبيو المفرد   .20
 1,29 1 42,04 15 75,97 78 التشبيو التمثيمي   .28
 7,49 7 61,97 77 16,04 18 اغراض التشبيو  .22
 1,29 1 77,61 49 44,18 19 االقتباس   .21
 1,19 1 68,16 74 11,61 14 االستعارة   .24
 1,19 1 67,90 71 14,09 10 االستعارة المكنية   .27
االستعارة التصريحية   .26

 التمثيمية  
21 18,46 68 61,71 2 2,89 

 8,09 8 67,77 79 14,44 18 الكناية   .25
 8,09 8 55,55 50 22,22 20 الحقيقة   .21
 7,49 7 55,90 65 22,09 89 المجاز المرسل   .29
 6,79 6 10 61 20 85 المجاز العقمي   .10

ة مة فيما يخص المفاىيـ البالغية المختارة لتجربييتضح مف الجدوؿ في أعاله وجود تصورات بد   
 :  (ٔ)الدراسة توزعت بنسب مختمفة  وعمى النحو اآلتي

% ( مف الطمبة لدييـ تصورات بديمة عف ٚٚ,ٚٚالنتائج بأف نسبة )أظيرت : المجازو الحقيقة  .ٔ
 التي الطرؽ  معناه اختالؼ:)الحقيقة مفيوـ مفيوـ الحقيقة ، توزعت ىذه النسبة بيف مف يعتقد بأف

بالزيادة  مختمفة بطرؽ  يرد الواحد عميو ، أو ىو المعنى الداللة وضوح في الواحد المعنى بيا يؤّدػ
 حتى فيو سار مف اجتازه الذؼ المكاف عميو ، أو العبارة تطمق عمى الداللة وضوح في او النقصاف

ىو الوضع عف مفيوـ الحقيقة وىو :) اف  ( كاف لدييـ تصور صحيحٕٕ,ٕٕ، بينما نسبة ) قطعو
 .(َتْعِييُف الّمفع في أصل االصطالح لمّداللة بنفسو عمى معنًى ما، دوف الحاجة إلى قرينة

                                                           
تمت مراعاة البيانات المفقودة في نسب التصورات البديلة والتصورات الصحيحة ، وتقصد الباحثة بالبيانات المفقودة تلك األسئلة التي    (1)

 تترك دون اجابة ، أو يتم التأشير على أكثر من اختيار ، أو يتم حل الشق األول وترك الشق الثاني من السؤال أو العكس، فيصبح من الصعب
 التصور البديل للطالب في هذه الحالة .   معرفة
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 ةبديم ات( لدييـ تصور %ٜٓ,ٚٚ)بأف نسبة  التشخيصي  فقد أظيرت نتائج االختبار أما المجاز     
عف المجاز العقمي ، وجميعيـ  ةبديم ات%(لدييـ تصور ٓٛ، ونسبة )عف مفيوـ المجاز المرسل

، بينما نسبة قميمة مف طمبة جاز العقمي واالستعارة والتشبيو يخمطوف بيف مفاىيـ المجاز المرسل والم
%( ٕٓ، و)في مفيوـ المجاز المرسل ( %ٜٓ,ٕٕاختاروا البديل الصحيح وكانت نسبتيـ ىي)العينة 

   في مفيـو المجاز العقمي. 
مف ، فقد كاف ليا نصيب كبير بيالكثرة المفاىيـ المرتبطة بموضوع التشبيو وتشعّ  نظراً :  التشبيو .ٕ

( بينما التصور % ٕٕ,ٕٖنسبة )التصورات البديمة ، فقد كاف نصيب مفيـو التشبيو بمعناه العاـ 
 . (%ٚٚ,ٚٙنسبة )حصل عمى الصحيح 

( لمتصورات البديمة ، وتوزعت ىذه %٘,ٕٕأدوات التشبيو فقد حصمت عمى نسبة )أما مفيوـ       
الشيء الذؼ شبيتو بغيره، أو  ىو الوصف المشترؾ بيف ىي)ف أدوات التشبيو أالنسبة بيف مف يعتقد 

لمتصور الصحيح وىو %(ٕٕ,ٕٚكانت نسبة )الطرفيف ، أو الشيء الذؼ شبيت بو غيره ، بينما 
 .المفع الذؼ يربط المشبو بالمشبو بو( )

توزعت بيف مف يخمط بيف أغراض  (%ٜ٘,ٖٙأما مفيوـ أغراض التشبيو فقد حصل نسبة )      
%(   ٗٓ,ٖٙبينما )صد في السؤاؿ ، لـ يستطع معرفة أؼ غرض قُ  األربعة وال يفرؽ بينيا ، إذيو التشب

 التشبيو.وجود في المثاؿ وىو إلمكاف حيح واستطاعوا معرفة غرض التشبيو اختاروا التصور الص
في ( مف طمبة العينة أختمط عمييـ األمر % ٖٖ,ٖٕفقد كانت نسبة ) التشبيو المفردأما مفيوـ      

إمكانية التعرؼ عمى التشبيو المفرد في السؤاؿ فتوزعت تصوراتيـ البديمة بيف مف كاف يخمط بيف 
نسبة  استطاعتي وأركاف التشبيو وأدواتو وال يستطيع التفريق بينيا . بينما التشبيو المفرد والتشبيو التمثيم

 اختيار التصور الصحيح لممفيـو .  مف طمبة العينة (% ٖٖ,ٖٚ)
مف طمبة العينة ، وقد توزعت تصوراتيـ ( % ٗٓ,ٕٗفقد حصل عمى نسبة ) التشبيو التمثيميأما    

أو  حذؼ المشبو ووجو الشبو وأداة التشبيو ،البديمة بيف مف يعتقد باف التشبيو التمثيمي يمكف أف يكوف )
Y أما (يا موجودة عجميف وجو الشبو فيو يتمثل في كممة واحدة فقط ، أو فيو تشبيياف وأركاف التشبيو ،

%( مف طمبة العينة ، والذيف استطاعوا اختيار االجابة  ٜ٘,ٚ٘التصور الصحيح فقد كانت نسبتو )
 .(اف التشبيو التمثيمي يكوف فيو وجو الشبو صورة منتزعة مف أمور متعددة ) الصحيحة وىي 

، فقد تـ اكتشاؼ وتشخيص التشبيو الضمني والتشبيو البميغ ،التشبيو المؤكد والتشبيو المرسل أما     
 (ٔ) ف طريق أسئمة الكشف واالستقصاء .التصورات البديمة ليا م

                                                           
 . تم الكشف عن التصورات البديلة لبعض المفاهيم من طريق االختبار التشخيصي ، والبعض اآلخر من طريق مرحلة الكشف واالستقصاء في بداية (1)

مفاهيم لم يسبق للطلبة التعرف عليها في دراستهم قبل أيام من موعدها ، وذلك الن بعض ال ى الطلبة كل محاضرة ، بعد أن يتم توزيع المحاضرة عل

 .السابقة ، فضال عن أنها ليست مفاهيم متداولة لكي يسمعوا عنها ، ولكي ال يطول االختبار التشخيصي فيشعر الطلبة بالملل أيضاً 
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بة ، الستعارة في مسألة وجود مفاىيـ متشعّ مفيوـ اى لإال يختمف األمر كثيرا بالنسبة : االستعارة  .ٖ
لكف التصورات البديمة لمفيوـ االستعارة مع إف الدراسة اقتصرت عمى نوعيف فقط مف االستعارة ، 

نواع االستعارة ، شكل عميو التفريق بيف أ%( ، توزعت بيف مف أَ  ٖٙ.ٔٙبشكل عاـ كانت بنسبة )
مف خمط بينيا وبيف الكناية ، أما التصور  ـأو الخمط بيف االستعارة والتشبيو بأنواعو ، ومني

 "طمبة العينة ، وىو اف االستعارة ىي مف %( ٖٙ.ٖٛحصل عمى نسبة )  فقد لالستعارة  الصحيح
 ع وجود قرينة اما حالية او لفظية.م " ، استعماؿ العبارة عمى غير ما وضعت لو في أصل المغة

ىي  مكنيةلدييـ تصورات بديمة عف االستعارة الكانت نسبة الطمبة الذيف  : إذمكنيةاالستعارة ال
رة المكنية وبيف االستعا مف أختمط عميو األمر قي التفريق بيف، وقد توزعت بيف ( % ٜٓ.٘ٙ)

االستعارة التصريحية ، وبيف االستعارة المكنية والتشبيو المفرد أو التمثيمي ، بينما كانت نسبة الطمبة 
%( مف طمبة العينة ، وىو أف االستعارة المكنية  ٜٓ.ٖٗالذيف اختاروا التصور الصحيح لممفيـو ىي )

 ."  حذؼ فييا المشبو بو أو المستعار منو ، ورمز لو بشيء مف لوازمو وىي ما: "
ق بيف يكل عمييـ التفر شْ %( مف طمبة العينة يُ  ٖ٘.ٛٙإف نسبة ) :تصريحية االستعارة ال 

التصريحية والمكنية ، وبيف االستعارة التصريحية والتورية أو الكناية، حيث يخمطوف بيف ىذه االستعارة 
%( مف طمبة عينة الدراسة قد توصموا الى اختيار التصور  ٙٗ.ٖٔ إف نسبة)فالمفاىيـ األربعة ، 

فييا لفع  ما صّرح فييا بمفع المشّبو بو ، أو ما استعير الصحيح لمفيوـ االستعارة التصريحية وىي "
 ".المشبو بو لممشبو

أظيرت نتائج االختبار التشخيصي أيضا بأف نسبة طمبة عينة الدراسة لدييـ تصورات  :الكناية  .ٗ
%( ، توزعت تصوراتيـ البديمة  ٘٘.٘ٙبديمة عف مفيوـ الكناية بشكل عاـ ، حيث كانت نسبتيـ )

مف ، أو التشبيو التمثيمي وبيف الكناية ، فمنيـ التصريحية بيف عدـ التفريق بيف االستعارة المكنية أو
تستعمل معنى في غير معناه الحقيقي لعالقة المشابو بيف المعنى الحقيقي : ) يعتقد بأف الكناية

والمجازؼ ،أو تستعمل عالقة المشابية بيف امريف مع وجود قرينة تدؿ عمى المدلوؿ االستعارؼ 
شبيو لعرض صورة المشبو بو ،أما التصور الصحيح لممفيوـ لمكممة ،أو تستعمل وجو الشبو واداة الت

ستخدـ تعبيرا غير مباشر أخف وقعا في عدؿ عف التصريح وي%(، وىو)ي ٗٗ,ٖٗ) فقد حصد نسبة
 االنفس (. 

أظيرت نتائج االختبار التشخيصي بأف فقد  فضال عف ذلؾ  : كناية الصفة وكناية الموصوف     
كانت  إذ،الصفة وكناية الموصوؼ  كناية يلدييـ تصورات بديمة عف مفيومنسبة طمبة عينة الدراسة 

وبيف الخمط بيف مفاىيـ الجناس والسجع واالستعارة  ، توزعت تصوراتيـ البديمة بيف%( ٓٗ,ٙٚنسبتيـ )
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تجبنس ب توفْي : )ىمافمنيـ مف يعتقد بأف كناية الصفة وكناية الموصوؼ  كناية الصفة والموصوؼ،

َ الرُ تتٌافق فْو الكالم الوقف   ماى ، أو األخسٍ فِ تألْف حسًفيب ًهعنبىب ًهب ّشتق هنيبالكلوة هع 

،أما هقبهو  قبم إذا غْسه ببسن الشِء تسوْةأًاخس الكلوبت علَ حسف ًاحد اً حسًف هتقبزبة، أً 
وكناية  الصفةكناية الصفة تثبت  )إف، وىو %( ٚٗ,ٕٕفقد حصد نسبة ) يفالتصور الصحيح لممفيوم

 .( الموصوؼ تختص بنفس الموصوؼ وال تتعداه
أما نسبة الطمبة عينة الدراسة الذيف لدييـ تصورات بديمة عف مفيوـ كناية النسبة  :كناية النسبة    

، ال يفرقوف بيف أنواع الكناية ويخمطوف بينيا ، فتباينت إجاباتيـ بيف مف يعتقد %( ٕٚ,ٙٙفقد كانت )
مختصة بالمكنّي المثاؿ إف الكناية في ،أو  تطمب نفس الصفة أؼ الصفة المعنويةكناية الصفة  بأف )

، أما التصور الصحيح (نيا مشتركة بيف طمب الصفة وتخصيصيا بالموصوؼ ، أو إ عنو وال تتعداه
انيا يراد بيا إثبات أمٍر، ويطمب بيا تخصيص الصفة وىو يعني ) %( ٖٗ,٘ٗفكانت نسبتو )

 (.  بالموصوؼ

%( مف ٕٕ,ٕ٘فضال عف ذلؾ فقد أظيرت نتائج االختبار التشخيصي أيضا بأف نسبة ) : الجناس .7
مفيوـ الجناس بيف الخمط  بيفطمبة العينة لدييـ تصورات بديمة عف مفيـو الجناس ، توزعت 

أو عدـ قدرتيـ عمى استخراج المفيـو مف المثاؿ ، التورية ،، كالسجع أو ومفاىيـ بالغية أخرػ 
 توافق الحروؼ االخيرة مف الجملل اجاباتيـ بيف مف يعتقد بأف سبب اختياره لإلجابة ىو: )فكانت 
، أما التصور الصحيح فقد حصل (،االيضاح بعد االبياـ ، أو  زيادة المفع عمى المعنى لفائدة، أو 

تشابو المفظيف في %( ، وىو أف سبب اختيار االجابة الصحيحة يكوف لػ )ٚٚ.ٚٗعمى نسبة )
 ى (.النطق واختالفيما في المعن

%( مف طمبة ٚٚ,ٖٚالتصورات البديمة لمفيـو الجناس التاـ ىي )وكانت نسبة  : الجناس التام   
ماثل ، أو ت في النطق والمعنى تماثل االلفاظفمنيـ مف يعتقد بأف الجناس التاـ ىو:)  ،عينة الدراسة 

أما  ( ،الجمع بيف المعنى وضده ايجابا او سمبا أو ىو ،  االلفاظ في النطق والحرؼ االخير فييا
تماثل االلفاظ في عدد حروفيا  مف طمبة العينة ، وىو ) %( ٔٔ,ٔٙالتصور الصحيح فكانت نسبتو )

 .(  حركاتيا وأترتيبيا وشكميا  ونوعيا او



  88                                   ...عاض نتائج الدراسة وتفسريها  ..:   لااع الفصال

 
 

 الدراسةأما مفيـو الجناس الناقص فكانت نسبة التصورات البديمة بيف طمبة عينة :  الجناس الناقص 
ترتيب الحروؼ أو  فيجميعيـ يخمطوف بيف سبب الجناس الناقص ىو االختالؼ  ،%(ٕٓ,ٖٛ)

شكميا أو نوعيا أو حركاتيا ، ولـ يستطيعوا استخراج السبب الحقيقي لمجناس الناقص في  عددىا ، او
ا مف اختيار مف عينة الدراسة ،تمكنو  (ٜٚ,ٔٙأما التصور الصحيح فكانت نسبتو )السؤاؿ المطروح ،

  .البديل الصحيح لمسؤاؿ 

مصطمح االقتباس يبدو مصطمحا مألوفا لمطمبة نوعا ما ، مع أنيـ لـ يدرسوه في : االقتباس  .6
، فكانت نسبة التصورات البديمة منيـ ليذا المفيـو كاف خطأً  ، لكف فيـ مجموعةدراستيـ السابقة

، توزعت بيف مف يخمط بيف مفيوـ االقتباس والتورية %(  ٛٙ,٘٘لمطمبة عف ىذا المفيوـ ىي ) 
قتباس في وىو أف اال (% ٖٔ,ٗٗأما التصور الصحيح فكانت نسبتو )أو التشبيو، أو المشاكمة ، 

  (.الشعر بيت مف امف القرآف وجعمي آية الشاعر أخذالسؤاؿ تمثل في أف )

رفة ، توزعت بيف عدـ مع (%ٚٓ,ٗٚفكاف نصيبو مف التصورات البديمة بنسبة ) التضمينأما      
، أما التصور الصحيح فكانت ناقصل، وبينو وبيف الجناس التاـ أو االفرؽ بيف التضميف واالقتباس

%( ، وىو أف الشاعر في التضميف )يأخذ جزء مف بيت شعرؼ لشاعر معروؼ ويجعمو ٕٜ,ٕ٘نسبتو )
 .  ، والفرؽ بينو وبيف االقتباس أف االقتباس يكوف مف القرآف الكريـ (في شعره

أما مفيوـ السجع فكاف نصيبو مف التصورات البديمة قمياًل نسبيًا ، أذا ما قورف بالمفاىيـ :  السجع .ٚ
سبب اختياره لإلجابة ىو  ، كانت متوزعة بيف مف يعتقد بأف %(ٖٔ,ٕٗاألخرػ ، فكانت نسبتو )

تفاقيا عمى معاني الأو  ،كممات جميمة ومؤثرة في النفس ىو ، أوومقفىكالـ موزوف )أف السجع  :
 ة وىو إفمف طمبة العين %(ٙٛ,٘ٚأما التصور الصحيح لمفيوـ السجع فكاف بنسبة ) (متقاربة

 ( .لتوافق نيايات الفواصل في حرؼ الروؼ االخير)ابة سبب اختيار اإلج

بيف  جابات الطمبة،اختمفت إ( %ٔٔ,ٕٔالتصورات البديمة بنسبة )فكاف نصيبيا مف : الفاصمة أما     
، أو  اختالؼ الضديف ايجابا وسمبا ،أو مقابمة المفظيف في المفع والمعنىمف يعتقد بأف الفاصمة ىي )

فحصل أما التصور الصحيح ، (ية التي تمييا مع الحرؼ االخير في اآل يةالحرؼ االخير في اآل ضادت
 (.ية التي تميياية مع الحرؼ االخير في اآلتوافق الحرؼ االخير مف اآلوىو )  (%ٛٛ,ٛٚ)عمى نسبة 
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%( مف طمبة عينة الدراسة  ٘ٚ,ٜ٘، فقد أظيرت النتائج أف نسبة )ا سبقفضاًل عمّ  :  التورية .ٛ
يخمط بيف مفاىيـ السجع والطباؽ ، توزعت بيف مف ـ تصورات بديمة عف مفيوـ التوريةلديي

توافق الحرؼ االخير في المفع مع المفظة مفيوـ التورية ، فيعتقد بأف التورية ىي )والمقابمة وبيف 
جممة مثبتة تقابميا بالمعنى جممة ، أو يف  متضادتيف بالمعنى ومثبتتيفلفظتأو ىي  ،التي قبميا

، وىو يشير الى أف التورية %( ٕٗ,ٓٗ)(، أما التصور الصحيح فقد حصل عمى نسبة منفية
 (.مقصود بمفع واحد يحتمل معنييفإيياـ متعمد )

( لدييـ ٖٛ,ٛٗ)أيضا باف مجموعة مف طمبة العينة تقدر نسبتيـ بػوأظيرت النتائج  :الطباق  .ٜ
تصورات بديمة عف الطباؽ بمفيومو العاـ ، قبل أف ندخل في أنواعو ، فمنيـ مف يخمط بيف مفيـو 

مف يعتقد بأف سبب مفيوـ السجع والمقابمة والجناس ، فنجد إجاباتيـ توزعت بيف  الطباؽ وبيف
يف متشابيت، اممتوافقتيف في المعنى والمفع والحرؼ األخير مني)اختياره االجابة ىو الف كل كممتيف 
، أما البديل الصحيح فكانت (متوافقتيف في المعنى ومثبتتيف، و في المفع ومتطابقتيف في المعف

 ( .فاتف في المعنى ومثبتامتضادت وىو أف سبب اختيار االجابة الف الكممتيف) %(ٙٔ,ٔ٘)و نسبت

( مف طمبة العينة كانت لدييـ تصورات بديمة %ٖٖ,ٖٖفقد حصل عمى نسبة ): طباق السمبأما      
عف مفيومو ، توزعت بيف مف يشكل عميو التفريق بيف طباؽ السمب وطباؽ االيجاب أو الخمط بيف 

مف طمبة العينة ،  %(ٙٙ,ٙٙأما التصور الصحيح  فكانت نسبتو )والمقابمة ،الطباؽ والسجع 
 ( .الجمع بيف مثبت المعنى ومنفيووىو)

%( مف طمبة العينة ، ٜٙ,ٕٗفقد حصل عمى نسبة ): طباق االيجاب ذاتو بالنسبة لوالحال      
تواجدت لدييـ تصورات بديمة عف ىذا المفيـو ، أشكل عمى جميعيـ التفريق بيف مفاىيـ طباؽ السمب 

، أما التصور الصحيح فقد كاف نصيبو مف التصورات البديمة واالستعارة وطباؽ االيجاب والمقابمة 
 ( .الجمع بيف معنييف متضاديف موجبيفىو يشير الى أف طباؽ االيجاب ىو )%(ٖٓ,ٚ٘)بنسبة 

تصورات  %( لدييـٔٚ,ٖ٘وأظيرت النتائج أيضا باف نسبة مف طمبة العينة تقدر بػ):  المقابمة .ٓٔ
ؼ عمى ىذا المفيوـ في السؤاؿ المطروح لخمطيـ بيف شكل عمييـ التعرّ ، أَ بديمة عف مفيوـ المقابمة

مفاىيـ الجناس وطباؽ السمب وطباؽ االيجاب ، أما التصور الصحيح فحصل عمى نسبة 
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يؤتى بجممة فييا )االجابة الصحيحة عف السؤاؿ وىي سبب اروا %( مف طمبة العينة اختٕٛ,ٗٙ)
 (.عمى الترتيب تمؾ المعانيمعنييف او اكثر ويؤتى بما يقابل 

%(مف طمبة العينة  ٙٙ,ٙٚحصل ىذا المفيوـ عمى نسبة ):  تأكيد المدح بما يشبو الذم .ٔٔ
توزعت بيف مف يخمط بيف مفيوـ تأكيد المدح بما ،كانت لدييـ تصورات بديمة عف ىذا المفيوـ ،

المفيـو  بيف شكل عميو التفريق تأكيد الذـ بما يشبو المدح ، وبيف مف يُ مفيوـ يشبو الذـ ، وبيف 
، وىو مف طمبة العينة %(ٖٖ,ٖٕ)فكانت نسبتو التصور الصحيح أما  وبيف التضميف أو المقابمة،

ـٍ ُيْشِعُر باستثناٍء أو استدراٍؾ عمى )  . (كالـ السابقالأف الكالـ يتضمَُّف َمْدحًا، وُيْتبَعُو كاَل
المفيوـ مف التصورات البديمة أظيرت النتائج بأف نصيب ىذا : تأكيد الذم بما يشبو المدح .ٕٔ

المفاىيـ ىي أعمى النسب التي حصمت عمييا نسبة %(، فكانت ىذه الٕٜ,ٔٛنسبة تقدر بػ)
البالغية المشمولة بالتجربة ، قد يكوف سبب ذلؾ الف أغمب الطمبة لـ يسبق ليـ أف سمعوا بيذا 

مصادر ع الخارجي أو كاالطال ،المفيوـ مف قبل ، ال في دراستيـ السابقة وال مف طريق آخر
ف أغمب الطمبة أشكل عمييـ التفريق بيف مفيوـ ت التعمـ االخرػ ، أكيد الذـ بما يشبو المدح وبيف وا 

يوـ تأكيد المدح بما يشبو الذـ ، لمتقارب الكبير بيف المفيوميف ، فضال عف الخمط بيف المفيوـ مف
%( مف طمبة ٛٓ,ٛٔانت نسبتو )ومفاىيـ المقابمة والجناس، أما التصور الصحيح لممفيـو فك

ـٍ و يأنو العينة وىو )  ( .أخرػ  عقبيا بأداة استثناء أو استدراؾ تمييا صفة ذـٍ يثبت صفَة ذ
ولتتمكف الباحثة مف الجـز بوجود التصورات البديمة مف عدـ وجودىا لدػ طمبة عينة الدراسة       

حكـ عمى الطمبة بوجود تصورات بديمة % فأكثر ، لمٕٓفقد اعتمدت نسبة  ،)التجريبية والضابطة( 
لدييـ ، وذلؾ أسوة بالدراسات السابقة التي درست التصورات البديمة في االختصاصات المختمفة ، 

 مناسبة . المحكميف الذيف وجدوا انيا نسبةاألساتذة فضال عف ذلؾ استشارة 
رات البديمة يشير الى كما تجدر االشارة الى اف بعض الدراسات تستعمل معيار لوجود التصو     

، %( فيو شيوع مرتفع لتمؾ التصوراتٓٓٔ-%ٓٚبيف ) إنو أذا كانت التصورات البديمة تقع ما
%( يعد شيوع ٜٗ-%ٖٓ، ونسبة )يعد شيوع متوسط لمتصورات البديمة%( ٜٙ-% ٓ٘ومف )

 ( 824، ص2009)األسمر ، منخفض .

فضال عف آراء و ، البديمةمف اعتماد الدراسات السابقة لنسبة التصورات وصاًل بما سبق          
، نتائج االختبار التشخيصي القبمي عمى النتائج التي توصمت الييا الباحثة مف ، وبناءً الخبراء في ذلؾ
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%( ، لذلؾ يمكف القوؿ ٕٜ.ٔٛ-%ٔٔ.ٕٔوجدت الباحثة بأف نسب التصورات البديمة تراوحت بيف )
، مما يسوغ ية لطمبة كميات التربية األساسيةبديمة لممفاىيـ البالغية لممرحمة الثانبوجود تصورات 

ق اليدؼ الثاني مف يتحقتتيح لمباحثة وىذه النتيجة ، اتيجيات جديدة لتعديميا وتصويبيااستعماؿ استر 
االساسية  كميات التربيةلطمبة التصورات البديمة في المفاىيـ البالغية  الكشف عفوىو)أىداؼ الدراسة 

جاج لتعديل تمؾ التصورات البديمة نيا تسوغ لمباحثة بناء استراتيجية قائمة عمى الحِ ، فضال عف إ( 
بناء استراتيجية مقترحة اليدؼ األوؿ مف أىداؼ الدراسة الحالية وىو) بذلؾ  لتحقق اكتشافيا،التي تـ 

ية لطمبة كميات التربية لبالغقائمة عمى الِحجاج لتعديل التصورات البديمة واكتساب المفاىيـ ا
 األساسية(.

 : الفرضية األوىل 

ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية الذيف )    
ستراتيجية المقترحة ومتوسط درجات طمبة المجموعة يدرسوف المفاىيـ البالغية عمى وفق اال

، ختبار تعديل التصورات البديمةاالضابطة الذيف يدرسوف المفاىيـ البالغية بالطريقة التقميدية في 
 .(لمتغير الجنس تبعاً و 

متوسطي درجات طمبة مجموعتي ، استخرجت الباحثة قةلمتحقق مف صحة الفرضية الساب       
فبمغ متوسط درجات طمبة  ،( في اختبار تعديل التصورات البديمةبية والضابطة)التجريالدراسة

وعند استعماؿ ، (ٖٗ) المجموعة الضابطة مبةدرجات ط ( ومتوسط ٜٕٚ,ٖٗالمجموعة التجريبية )
الفرؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف ،  لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Testاالختبار التائي ) 

( عند ٔٚٙ,ٔ) مف القيمة الجدولية البالغة أعمى(، وىي ٔٓٔ,ٗالتائية المحسوبة )كانت القيمة 
لى وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف إ يشير(، وىذا ٜٛ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓمستوػ داللة) 

الفرضية الصفرية الجزء االوؿ مف رفض يُ لذلؾ  ؛المجموعتيف ولمصمحة المجموعة التجريبية 
 .ذلك بيني( 82والجدول)االولى. 
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 ( 82جدول  ) 

 نتائج االختبار التائي لدرجات طمبة مجموعتي الدراسة في اختبار تعديل التصورات البديمة
حجم  المجموعة 

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية  التباين 
 حرية

الداللة اإلحصائية 
مستوى داللة  عند

0,07 
  الجدولية المحسوبة 19,914 9,416 41,295 45 التجريبية 

19 
دالة احصائية عند 

0,07مستوى داللة   8,658 4,808 878,119 82,102 14 44 الضابطة  
في  التجريبية المجموعة مبةمتوسطي درجات طفضال عف ذلؾ، فقد استخرجت الباحثة       

فاستخرجت المتوسط الحسابي ، تبعا لمتغير الجنسو اختبار تعديل التصورات البديمة 
 ، (ٕٙٓ,٘ٗ) فبمغ(، والمتوسط الحسابي لمطالبات)االناث( ٖٚٛ,ٕٗلمطالب)الذكور(،والذؼ بمغ )

الفرؽ بيف متوسط درجات  لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Testاستعماؿ االختبار التائي ) وب
مف  قلأ(، وىي ٜٛٔ,ٓة )، كانت القيمة التائية المحسوب لطالب والطالبات )الذكور واالناث(ا

لى إ يشير(، وىذا ٘ٗ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ( عند مستوػ داللة) ٗٛٙ,ٔ) القيمة الجدولية البالغة
. في المجموعة التجريبية  الطالب والطالباتوجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف عدـ 

 . ذلك بين( ي81والجدول)

 (81جدول )
في اختبار تعديل التصورات  وطالباتيا المجموعة التجريبية طالبنتائج االختبار التائي لدرجات 

 البديمة

حجم  المجموعة 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية  التباين 
 حرية

الداللة اإلحصائية 
مستوى داللة  عند

0,07 

  الجدولية المحسوبة 97,860 9,577 42,115 18 طالب 
47 

احصائية دالة غير 
عند مستوى داللة 

0,07 

 8,614 0,981 10,716 1,955 47,062 86 طالبات 
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في اختبار تعديل التصورات المجموعة الضابطة  مبةمتوسطي درجات طواستخرجت الباحثة      
، فاستخرجت المتوسط الحسابي لمطالب)الذكور(،والذؼ بمغ وتبعا لمتغير الجنسالبديمة 

استعماؿ االختبار ، وب (ٖٔٗ.ٖ٘) بمغوالذؼ  الحسابي لمطالبات)االناث((، والمتوسط ٕٙٙ.ٖٔ)
لطالب والطالبات الفرؽ بيف متوسط درجات ا لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Testالتائي ) 

 مف القيمة الجدولية البالغة قلأ(، وىي ٕٗٚ.ٓ، كانت القيمة التائية المحسوبة ) )الذكور واالناث(
وجود فرؽ ذؼ عدـ لى إ يشير(، وىذا ٕٗ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓداللة) ( عند مستوػ ٗٛٙ.ٔ)

 . ذلك بين( ي84والجدول). أيضا  لضابطةالطالب والطالبات في المجموعة اداللة إحصائية بيف 
 (84جدول )

وطالباتيا في اختبار تعديل التصورات  ضابطةلتبار التائي لدرجات طالب المجموعة انتائج االخ
   ةالبديم

حجم  المجموعة 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية  التباين 
 حرية

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 
  الجدولية المحسوبة 815.894 88.581 18.266 87 طالب 

42 
دالة احصائية  غير

عند مستوى داللة 
0,07 

 8.614 0.254 875.521 82.779 17.481 29 طالبات 

                       

وطالبات  وازنت الباحثة أيضا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية )ذكور(و                              
فاستخرجت المتوسط الحسابي ، ي اختبار تعديل التصورات البديمةف)إناث( المجموعة الضابطة

 بمغ(، والمتوسط الحسابي لمطالبات)االناث( والذؼ ٚٛٛ,ٕٗ)الذكور(،والذؼ بمغ ) لمطالب
الفرؽ بيف متوسط  لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Testاستعماؿ االختبار التائي ) (، وبٖٔٗ,ٖ٘)

كانت القيمة التائية المحسوبة ف، في المجموعتيف لطالب والطالبات )الذكور واالناث(درجات ا
( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوػ داللة) ٗٛٙ,ٔ) مف القيمة الجدولية البالغة كبرأي (، وىٕٗٗ,ٕ)

تجريبية طالب المجموعة الداللة إحصائية بيف  ؼلى وجود فرؽ ذإ يشير(، وىذا ٛ٘حرية )
( يبين 87والجدول ).)الذكور( لمصمحة طالب المجموعة التجريبيةطالبات المجموعة الضابطة، و 

                                      ذلك .
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 (87جدول )

الضابطة في اختبار تعديل التصورات البديمةالبات وط التجريبيةالب نتائج االختبار التائي لدرجات ط  

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية التباين
 حرية

الداللة اإلحصائية 
داللة عند مستوى 
0,07 

طالب 
 تجريبية

  الجدولية المحسوبة 97,860 9,577 42,115 18
71 

دالة احصائية عند 
0,07مستوى داللة   

طالبات 
 ضابطة

29 17,481 82,779 875,521 2,424 8,614 

                     

التجريبية  فضال عف ذلؾ فقد وازنت الباحثة أيضا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة          
، فاستخرجت في اختبار تعديل التصورات البديمة ( ذكوروطالب المجموعة الضابطة ) )إناث(

الب (، والمتوسط الحسابي لمطٕٙٓ,٘ٗوالذؼ بمغ ) (،ناث)االطالبات المتوسط الحسابي لم
( لعينتيف مستقمتيف  T-Testاستعماؿ االختبار التائي ) (، وبٕٙٙ,ٖٔ) بمغ( والذؼ لذكور)ا

كانت  ،في المجموعتيف لطالب والطالبات )الذكور واالناث(الفرؽ بيف متوسط درجات ا لمعرفة
( عند مستوػ ٗٛٙ,ٔ) مف القيمة الجدولية البالغة كبرأ(، وىي ٕٔٚ,ٖالقيمة التائية المحسوبة )

طالبات داللة إحصائية بيف  ؼلى وجود فرؽ ذإ يشير(، وىذا ٜٕ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓداللة) 
( )االناثالمجموعة التجريبية  الباتلمصمحة طالمجموعة الضابطة  البطو تجريبية وعة الالمجم

 ( يبين ذلك .86والجدول ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  015                                   ...عاض نتائج الدراسة وتفسريها  ..:   لااع الفصال

 
 

 (86جدول )
الضابطة في اختبار تعديل التصورات البديمة وطالب ةيالبات التجريبنتائج االختبار التائي لدرجات ط  

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية التباين
 حرية

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 
طالبات 
 تجريبية

  الجدولية المحسوبة 10.716 1,955 47,062 86
29 

دالة احصائية عند 
0,07مستوى داللة   

 طالب 
 ضابطة

87 18,266 
 

88.581 815.894 1,582 8.699 

 : الفرضية الثانية 

) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف     
ستراتيجية المقترحة ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف المفاىيـ البالغية عمى وفق اال

 ( .ر الجنس، وتبعًا لمتغيكتساب ختبار االايدرسوف المفاىيـ البالغية بالطريقة التقميدية في 

متوسطي درجات طمبة مجموعتي ثانية، استخرجت الباحثة لمتحقق مف صحة الفرضية ال       
فبمغ متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية  االكتساب،الدراسة)التجريبية والضابطة( في اختبار 

وعند استعماؿ االختبار (، ٜٗ٘,ٛٗ) المجموعة الضابطة مبةدرجات ط ( ومتوسطٕٚٛ,ٖ٘)
الفرؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف، كانت القيمة  لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Testالتائي ) 

( عند مستوػ داللة) ٔٚٙ,ٔ) مف القيمة الجدولية البالغة أعمى(، وىي ٓٔٗ,ٕالتائية المحسوبة )
عتيف لى وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف المجمو إ يشير(، وىذا ٜٛ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ
. ثانية الفرضية الصفرية الالجزء االوؿ مف رفض يُ لذلؾ  ؛صمحة المجموعة التجريبيةولم

 . ذلك بين( ي85والجدول)
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(85جدول  )  

مجتمعةاالكتساب اختبار فقرات نتائج االختبار التائي لدرجات طمبة مجموعتي الدراسة في   

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية التباين
 حرية

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 
  الجدولية المحسوبة 19.845 9.448 71.152 45 التجريبية

19 
دالة احصائية عند 

0,07مستوى داللة   8.658 2.480 807.214 80.260 41.974 44 الضابطة 
        

االكتساب ،وتبعا في اختبار  التجريبيةالمجموعة  مبةمتوسطي درجات طاستخرجت الباحثة و      
المتوسط الحسابي أما  (،ٓٛ٘,ٕ٘)فبمغ المتوسط الحسابي لمطالب)الذكور(، لمتغير الجنس

( لعينتيف مستقمتيف  T-Testاستعماؿ االختبار التائي ) (، وبٖ٘ٚ,ٙ٘) فبمغ)االناث(  لمطالبات
القيمة التائية  بمغت، )الذكور واالناث( لطالب والطالباتالفرؽ بيف متوسط درجات ا لمعرفة

( ٘ٓ,ٓ( عند مستوػ داللة) ٗٛٙ,ٔ) مف القيمة الجدولية البالغة قلأ(، وىي ٖٙٗ,ٔالمحسوبة )
الطالب والطالبات في وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف عدـ لى إ يشير(، وىذا ٘ٗودرجة حرية )

 . ذلك يبين( 81والجدول). المجموعة التجريبية 

 (81) جدول
االكتساب اختبار فقرات في  وطالباتيا التجريبيةالمجموعة  ئي لدرجات طالبنتائج االختبار التا

 مجتمعة

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية التباين
 حرية

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 
  الجدولية المحسوبة 90,708 9,781 72,710 18 طالب

47 
غير دالة احصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 

 8,614 8,146 52,601 1,728 76,157 86 طالبات
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في المجموعة الضابطة  مبةمتوسطي درجات طاستخرجت الباحثة فضال عف ذلؾ فقد        
لمطالب)الذكور(،والذؼ بمغ ، فاستخرجت المتوسط الحسابي االكتساب، وتبعا لمتغير الجنساختبار 

استعماؿ االختبار ، وب (ٕٙٓ,ٓ٘) بمغ(، والمتوسط الحسابي لمطالبات)االناث( والذؼ ٖٖ٘,ٙٗ)
لطالب والطالبات الفرؽ بيف متوسط درجات ا لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Testالتائي ) 

مف القيمة الجدولية  صغرأ(، وىي ٜ٘ٔ,ٔ، كانت القيمة التائية المحسوبة ) )الذكور واالناث(
وجود فرؽ عدـ لى إ يشير(، وىذا ٕٗ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓعند مستوػ داللة)  (ٔٚٙ,ٔ) البالغة

 يبين( 89والجدول). الطالب والطالبات في المجموعة الضابطة أيضا ذؼ داللة إحصائية بيف 
 . ذلك

 (89جدول )

االكتساب اختبار فقرات  في الضابطة نتائج االختبار التائي لدرجات طالب وطالبات المجموعة
 مجتمعة 

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية التباين
 حرية

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 
  الجدولية المحسوبة 844,787 82,082 46,711 87 طالب

42 
غير دالة احصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 
 8,658 8,879 51,260 1,146 70,206 29 طالبات

      

وطالبات  ووازنت الباحثة أيضا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية )ذكور(      
، فاستخرجت المتوسط الحسابي لمطالب االكتسابفي اختبار المجموعة الضابطة)إناث( 

(، ٕٙٓ,ٓ٘) بمغ(، والمتوسط الحسابي لمطالبات)االناث( والذؼ ٓٛ٘,ٕ٘)الذكور(، والذؼ بمغ )
الفرؽ بيف متوسط درجات  لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Test) استعماؿ االختبار التائيوب
(، ٘ٓٓ,ٔكانت القيمة التائية المحسوبة )ف، في المجموعتيف لطالب والطالبات )الذكور واالناث(ا

(، ٛ٘( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ( عند مستوػ داللة) ٜٜٙ,ٔ) لبالغةمف القيمة الجدولية ا صغرأوىي 
طالبات تجريبية و طالب المجموعة الداللة إحصائية بيف  ؼوجود فرؽ ذعدـ لى إ يشيروىذا 

 ( يبين ذلك .20والجدول ). في اختبار اكتساب المفاىيـ البالغية المجموعة الضابطة
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 (20جدول )
وطالبات الضابطة في اختبار تعديل التصورات البديمةلدرجات طالب التجريبية  ر التائينتائج االختبا  

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية التباين
 حرية

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0,07 
  الجدولية المحسوبة 90.708 9,781 72.710 18 طالب تجريبية

71 
دالة احصائية  غير

عند مستوى داللة 
0,07 

 8,699 8,007 875,521 1,146 70,206 29 طالبات ضابطة

فضال عف ذلؾ فقد وازنت الباحثة أيضا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية      
وسط الحسابي ، فاستخرجت المتاالكتسابفي اختبار وطالب المجموعة الضابطة )ذكور(  )إناث(

 بمغالذؼ لمتوسط الحسابي لمطالب )الذكور((، واٖ٘ٚ,ٙ٘الذؼ بمغ )لمطالبات )االناث(، 
الفرؽ بيف متوسط  لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف  T-Testاستعماؿ االختبار التائي ) (، وبٖٖ٘,ٙٗ)

حسوبة كانت القيمة التائية الم ،في المجموعتيف لطالب والطالبات )الذكور واالناث(درجات ا
( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوػ داللة) ٜٜٙ,ٔ) مف القيمة الجدولية البالغة أكبر(، وىي ٘٘ٙ,ٕ)

طالبات المجموعة التجريبية داللة إحصائية بيف  ؼلى وجود فرؽ ذإ يشير(، وىذا ٜٕحرية )
ولمصمحة طالبات المجموعة في اختبار اكتساب المفاىيـ البالغية ، طالب المجموعة الضابطة و 

 ( يبين ذلك .28والجدول ) التجريبية )االناث( .
 (28جدول )

االكتسابنتائج االختبار التائي لدرجات طالب وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار   

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 القيمة التائية التباين

رية
 ح

رجة
الداللة اإلحصائية  د

عند مستوى 
0,07داللة   

  الجدولية المحسوبة 52,601 1,728 76,157 86 طالبات تجريبية
29 

دالة احصائية 
عند مستوى 

0,07داللة   
 8,699 2,677 815,894 82,028 46,711 87 طالب  ضابطة
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المتعمقة باختبار  لبيانات اإلحصائيةفضال عف ذلؾ فقد عمدت الباحثة الى استخراج ا 
االكتساب، وقسمت المفاىيـ البالغية عمى وفق الفقرات التي تقيسيا في االختبار لالستدالؿ عمى مدػ 

الطمبة لتمؾ المفاىيـ ؛ وذلؾ  مف طريق فقرات )التعريف ، والتمييز ، والتطبيق (؛وبما إف  اكتساب
 حصوؿ  تساب  المفيـو ؛ فيكوف الباحثة أعطت درجة واحدة لكل فقرة مف فقرات التعرؼ عمى اك

وبذلؾ  مؤشرا عمى اكتسابو لذلؾ المفيوـ ؛ الطالب أو الطالبة عمى درجتيف مف أصل ثالث درجات
ساب العدد ذلؾ تـ ح، وتأسيساً عمى معيارًا الكتساب المفيوـ ىي النسبة المعتمدة ( ٙ,ٙٙنسبة )تكوف 

المفاىيـ البالغية المشمولة بالتجربة في مف كل مفيوـ  ذيف اكتسبواال والنسبة المئوية لمطمبة
 .ذلك يبين( 22والجدول ) المجموعتيف التجريبية والضابطة ،

 (22جدول )

 التجريبية والضابطة ينمجموعتفي ال لكل مفيوم من المفاىيم البالغية عدد الطمبة المكتسبين

 المئوية النسبو 
 (77الوجوٌعة الضببطة ،العدد ) (74الوجوٌعة التجسّبْة ،العدد) الوفيٌم البالغِ  ت

عدد الطلبة 

 الوكتسبْن 

عدد الطلبة  النسبة الوئٌّة 

 الوكتسبْن 

 النسبة الوئٌّة 

 %88,98 49 %98,69 74 الحقيقح   .1

 %49,78 61 %94,46 71 المجاس  .4

 %48 66 %81,79 76 التشثيه  .6

 %48 66 %81,79 76 التشثيه المفزد  .7

 %97,98 64 %81,79 76 التشثيه التمثيلي   .8

التشثيه المؤكد والتشثيه   .9

 المزسل 

79 98,199% 44 91,69% 

التشثيه الضمني والتشثيه   .4

 الثليغ 

77 86,91% 49 88,98% 

 %48,87 68 %94,84 68 االستعارج   .9

 %99,19 69 %98,68 74 االستعارج التصزيحيح   .8

 %97,98 64 %49,44 64 االستعارج المكنيح  .19

 %89,91 48 %86,91 77 الكنايح   .11

كنايح الصفح وكنايح   .14

 الموصوف

68 47,79% 47 87,87% 

 %97,98 64 %94,46 71 كنايح النسثح   .16

 %97,98 64 %99,98 69 الجناس   .17
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 %99,69 69 %98,199 79 الجناس التام  .18

 %74,48 41 %49,44 64 الجناس الناقص  .19

 %67,98 18 %47,79 68 االقتثاس   .14

 %91,69 44 %98,69 74 التضمين  .19

 %96,96 49 %96,94 69 السجع  .18

 %49,78 61 %44,67 67 الفاصلح   .49

 %49,78 61 %99,98 69 التوريح   .41

 %91,91 69 %94,84 68 الطثاق   .44

 %78,78 49 %49,14 66 طثاق السلة  .46

 %49,78 61 %44,67 67 طثاق االيجاب   .47

 %61,91 17 %49,88 69 المقاتلح   .48

 %79,89 19 %94,84 68 تأكيد المدح تما يشثه الذم  .49

 %98,898 48 %94,46 71 تأكيد الذم تما يشثه المدح  .44
     

المجمػػػوعتيف  مبػػػةلط بالغيػػةفػػػي مػػػدػ اكتسػػاب المفػػػاىيـ ال ؽ فػػرو  وجػػػود( ٜٔجػػدوؿ )التبػػيف مػػػف ي      
ويمكػف تفسػير ، اىيـ البالغيػة المفػ معظػـجريبية فػي المجموعة الت طمبة)التجريبية والضابطة( لمصمحة 

بالغيػػػػػة ريبيػػػػػة التػػػػػي درسػػػػػت المفػػػػػاىيـ الالمجموعػػػػػة التج مبػػػػػةلط بالغيػػػػػةاكتسػػػػػاب المفػػػػػاىيـ ال بػػػػػأف ذلػػػػػؾ
 مبػػةلط بالغيػػةاكتسػػاب المفػػاىيـ المػػف أكبػػر ، كانػػت بنسػػبة جية المقترحػػة القائمػػة عمػػى الِحجػػاجالسػػتراتياب

القوؿ بتحقق اليػدؼ يمكف ، وبيذا تقميدية الطريقة الب لبالغيةلضابطة التي درست المفاىيـ االمجموعة ا
جاج في اكتساب فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الحِ ؼ تعرّ الرابع مف أىداؼ الدراسة القائل بػ)

 (21( وممحقق) 22)ممحقق ،  (فػي كميػات التربيػة االساسػيةلطمبة قسػـ المغػة العربيػة  المفاىيـ البالغية
 يوضح التفاصيل الكاممة لالكتساب في المجموعتين التجريبية والضابطة .

المجموعتيف  مبةدرجات طالمتوسط الحسابي لفضاًل عف ذلؾ فقد استخرجت الباحثة       
، كل عمى حدة (تطبيق المفيوـ ، المفيوـ  تمييز ،تعريف المفيوـ )لفقرات (التجريبية والضابطة)

لتعريف  فبمغ متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبيةبالغية،المفاىيـ الفي اختبار اكتساب 
)(ٖٔ٘,ٕٔ) المفيوـ درجات  ومتوسط  ،(ٖ٘٘,ٚٔ( ولتطبيق المفيوـ )ٚٔٙ,ٗٔولتمييز المفيـو

( ولتطبيق ٔٛٙ,ٔٔ)ولتمييز المفيوـ (ٖٛٔ,ٕٔالمفيوـ ) لتعريف المجموعة الضابطة مبةط
الفرؽ  لمعرفة( لعينتيف مستقمتيف T-Testوعند استعماؿ االختبار التائي ) ،  (ٖٙٙ,ٙٔ)المفيوـ
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لفقرات ، كانت القيمة التائية المحسوبة لممستويات الثالثة درجات المجموعتيف اتبيف متوسط
، (ٜٓٛ,ٓ( ولمستوػ تطبيق المفيوـ )٘ٚٛ,ٕولمستوػ تمييز المفيوـ ) (ٚ٘ٔ.ٓ)تعريف المفيوـ

 يشير(، وىذا ٜٛ)( ودرجة حرية٘ٓ,ٓ) ( عند مستوػ داللةٔٚٙ,ٔ) البالغةالقيمة الجدولية أما 
لمصمحة المجموعة في فقرات التمييز لى وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف المجموعتيف إ

( 21والجدول) في فقرات التطبيق والتعريف ،بيف حصائية ، وعدـ وجود فرؽ ذؼ داللة االتجريبية 
 . ذلك بيني

 (21جدول )
 نتائج االختبار التائي لدرجات اكتساب طمبة المجموعتين لفقرات التعريف ،التمييز، التطبيق

 
مستوػ 
 الفقرات 

 
 المجموعة التجريبية

 
  المجموعة الضابطة

رية
الح

جة 
در

 

 
 القيمة التائية

 

الداللة 
االحصا
ئية عند 
مستوػ 
داللة 
ٓ,ٓ٘  

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط  التباين 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

  التباين 

وبة
حس

الم
لية 

جدو
ال

 

  ٜٙٛ,ٖٗ ٜ٘ٓ,٘ ٖٛٔ,ٕٔ ٗ٘ٔ,ٓ٘ ٕٛٓ,ٚ ٖٔ٘,ٕٔ التعريف 
ٜٛ 

غير  ٔٚٙ,ٔ ٚ٘ٔ,ٓ
 دالة

 دالة ٔٚٙ,ٔ ٘ٚٛ,ٕ ٜ٘ٙ,ٕٔ ٗ٘ٙ,ٗ ٔٛٙ,ٔٔ ٛٔٚ,ٕٙ ٜٙٔ,٘ ٚٔٙ,ٗٔ التمييز
غير  ٔٚٙ,ٔ ٜٓٛ,ٓ ٗٗٗ,ٖٕ ٕٗٛ,ٗ ٖٙٙ,ٙٔ ٚ٘ٛ,ٕ٘ ٘ٛٓ,٘ ٖ٘٘,ٚٔ التطبيق

 دالة
فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة  )مالإلجابة عن سؤال الدراسة اآلتي: فضال عن ذلك؛ و         

لطمبة كميات التربية االساسية عمى الِحجاج في تعديل التصورات البديمة واكتساب المفاىيم البالغية 
 المقترحة في اختبار تعديل التصورات البديمةالستراتيجية ا أثرفقد استخرجت الباحثة حجم ؛ ؟(

 :  اآلتيعمى النحو النتيجة  تفكانلممجموعة التجريبية 

–بعد حساب القيمة التائية المحسوبة ومقارنتيا بالجدولية وكانت دالة مف الناحية اإلحصائية        
، ولمصمحة المجموعة التجريبية في اختبار تعديل التصورات البديمة ، حسبت الباحثة  -كما مر آنفا
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حجـ األثر لمعرفة، أثر المتغير المستقل )االستراتيجية المقترحة( في نتيجة المتغير التابع )تعديل 
لمجموعتيف التجريبية التصورات البديمة(، وتقصد الباحثة بحجـ األثر ىو الفرؽ الناتج بيف متوسطات ا

والضابطة مقسومًا عمى درجة االنحراؼ المعيارؼ لممجموعة الضابطة، وعند استعماؿ المعادلة اتضح 
اف مقدار حجـ األثر لممجموعة التجريبية التي درست المفاىيـ البالغية باالستراتيجية المقترحة في 

حيث يكوف ، وىو حجـ أثر كبير(،  ٖ٘، ٓتساوؼ)كانت قيمتو نتائج اختبار تعديل التصورات البديمة 
تتراوح ما بيف  ت(، ويكوف متوسطا اذا كانٗٔ,ٓساوؼ) قيمتو أكبر أو تحجـ األثر كبيرًا إذا كانت 

) أبو ،(ٔٓ,ٓأصغر مف)  ت قيمتو( ، ويكوف حجـ األثر ضعيفا اذا كانٗٔ,ٓمف  وأصغر ٔٓ,ٓ)
بفاعمية االستراتيجية المقترحة في تعديل ؛ وبيذه النتيجة يمكف القوؿ (419، ص8990حطب وصادق،

       . التصورات البديمة لطمبة كميات التربية االساسية

لممجموعة التجريبية  االكتساب الستراتيجية المقترحة في اختبارا أثراستخرجت الباحثة حجم و      
 :  اآلتيعمى النحو النتيجة  تفكان

كانت دالة  لجدولية في اختبار االكتساب ،إذالمحسوبة ومقارنتيا با بعد حساب القيمة التائية        
حسبت الباحثة حجـ األثر لمصمحة المجموعة التجريبية ، ، -كما مر آنفا–مف الناحية اإلحصائية 

لمعرفة، أثر المتغير المستقل )االستراتيجية المقترحة( في نتيجة المتغير التابع )االكتساب(، وعند 
دلة اتضح اف مقدار حجـ األثر لممجموعة التجريبية التي درست المفاىيـ البالغية استعماؿ المعا

وىو حجـ أثر (،  ٚٗ,ٓتساوؼ)قيمتو باالستراتيجية المقترحة في نتائج اختبار االكتساب ، فكانت 
ة البالغياكتساب المفاىيـ حجاج كبير؛ وبذلؾ يمكف القوؿ بفاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى ال

 لطمبة كميات التربية االساسية.

 النتائج :تفسري  :ثانيا

 سة يف الكشف عن التصىرات البديلة:تفسري النتيجة املتعلقة بهدف الدرا  

الكشف عف التصورات البديمة لممفاىيـ البالغية في تفسير النتيجة المتعمقة بيدؼ الدراسة ل       
ائج االختبار عمى النتائج التي توصمت الييا الباحثة مف نتوتأسيسا ، كميات التربية االساسيةلطمبة 

وىذه %( ، ٕٜ,ٔٛ-%ٔٔ,ٕٔتراوحت بيف )قد ف نسب التصورات البديمة بأ، التشخيصي القبمي
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النسب تتيح لمباحثة التأكد مف وجود تصورات بديمة لممفاىيـ البالغية لطمبة كميات التربية االساسية 
لتعديميا  والمقترحة دعو الى ضرورة استعماؿ االستراتيجيات المستحدثةمما ي، / المرحمة الثانية

ابقة ىذه النتيجة متفقة مع النتائج التي توصمت الييا الدراسات الس، فضال عف ذلؾ فأف وتصويبيا
، والتي أكدت وجود تصورات بديمة لممفاىيـ البالغية لعينات تمؾ التي ُعرضت في الفصل الثاني

( ٕٗٔٓو)دراسة عبد البارؼ  (ٕٔٔٓ)دراسة كنانة (، ٕٚٓٓنيا دراسة )أحمد ، مالدراسات
 ( .ٕ٘ٔٓو)دراسة الزىراني 

  تفسري نتيجة الفرضية األوىل: 

بعد تحميل النتائج المتعمقة بالفرضية األولى لمدراسة تبيف وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف      
االستراتيجية متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية الذيف درسوا المفاىيـ البالغية عمى وفق 

لمفاىيـ سوا ادر الذيف المجموعة الضابطة  مبةومتوسط درجات طالمقترحة القائمة عمى الِحجاج، 
،وكاف الفرؽ لمصمحة المجموعة في اختبار تعديل التصورات البديمة  بالطريقة التقميدية البالغية
، وىذه النتيجة تتفق بيا الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثة في التجريبية
 . جاميعيا التجريبية إحصائية لمصمحة م داللة الثاني ، والتي اظيرت وجود فرؽ ذؼالفصل 

طالب حصائية بيف متوسط درجات داللة إ فقد تبيف عدـ وجود فرؽ ذؼ ،فضال عف ذلؾ  
داللة إحصائية بيف طالب وطالبات المجموعة  بية وطالباتيا ، وعدـ وجود فرؽ ذؼالمجموعة التجري

 تمؾ النتائج  ىعم ، وىذا يدؿ عمى عدـ تأثير متغير الجنسلضابطة في اختبار تعديل التصوراتا
 داخل المجموعتيف . 

داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  وتبيف أيضا وجود فرؽ ذؼ 
لمصمحة طالب المجموعة التجريبية )الذكور( في بات المجموعة الضابطة )االناث(، )الذكور( وطال

ة إحصائية بيف متوسط درجات دالل البديمة، وتبيف أيضا وجود فرؽ ذؼ اختبار تعديل التصورات
طالبات المجموعة التجريبية )االناث( وطالب المجموعة الضابطة )الذكور(، ولمصمحة طالبات 

 المجموعة التجريبية )اإلناث( في اختبار تعديل التصورات البديمة .
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 سباب اآلتية :   وترى الباحثة ان ىذه النتيجة قد تعود الى سبب او اكثر من األ

، االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الِحجاج المستعممة في تدريس المفاىيـ البالغيةاف  .8
، مف طريق اؿ لمطالب في العممية التعميميةشكل كبير في التركيز عمى الدور الفعّ ساعدت ب

دفة ليصل الى تصوراتو البديمة ويحاوؿ تعديميا وتصويبيا بطريقة منطقية ىا  جعمو يكتشف
 . التصور الصحيح

المطروحة ، تعامل الطمبة مع المعمومات  ساىمت االستراتيجية المقترحة في تغيير طريقة .2
 عرض الحجج ومحاولة إثباتيا بالدليل والبرىاف .  أسموب حجاجي يعتمد عمىطريق وذلؾ مف 

أسيمت االستراتيجية المقترحة في شد انتباه الطمبة نحو المحاضرة مف طريق األنشطة  .1
في التحميل  اتجاىات ايجابية تسيـ في اكسابيـ تقدـ بخطوات منتظمة ومنطقيةالمتنوعة والتي 

 .والمشاركة في المحاضرة متابعة الفي وتزيد مف رغبتيـ واندماجيـ  والتفسير والتفكير 

مف شأنيما أف يساعدا الطمبة عمى الفيـ ، كما يمكف ف التفاعل والمشاركة ترػ الباحثة بأإذ         
  البالغية بشكل أفضل .والصور الفنوف  وفيـ تفسير أف يسيما في

بشكل يتناسب مع طبيعة إعدادا كاف االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الحجاج إعداد  فَّ إ .ٗ
مف طريق تنوع   عف مراعاة الفروؽ الفردية، فضالالمرحمة العمريةطمبة الجامعة وخصائص 
الطمبة بشكل واضح  وىذا ما شجع؛ الصحيح لدييـ، بما يعزز الفيـ األنشطة والخبرات المقدمة

في استعراض وتحضير ما لدييـ مف تصورات عف المفاىيـ البالغية دوف احراج أو تردد أو 
 خوؼ ، وبغض النظر عف كوف تمؾ التصورات صحيحة أو خطأ .

ػ الطمبة استعماؿ التغذية الراجعة المؤجمة في تطبيق االستراتيجية زاد مف إعماؿ التفكير لدإفَّ  .٘
، وساىـ في اكتشافيـ لألخطاء ذاتيا، ثـ التركيز عمى يافي مراجعة إجاباتيـ قبل تقديم

 تصويب وتعديل التصورات البديمة التي تـ اكتشافيا بالحجة والدليل والبرىاف .

ساىمت االستراتيجية المقترحة في مساعدة الطمبة عمى عقد مقارنة فكرية ذاتية بيف الخبرات  .ٙ
ية وبيف ما تـ التوصل اليو، ومحاولة تنسيقيا البالغالمعمومات السابقة عف المفاىيـ والمعارؼ و 

 .والربط بينيا بطريقة منسجمة مع طريق تفكيرىـ 
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 : تفسري نتيجة الفرضية الثانية 

تبيف مف تحميل النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية لمدراسة وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف    
متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية الذيف درسوا المفاىيـ البالغية عمى وفق االستراتيجية 

فاىيـ المقترحة القائمة عمى الِحجاج، ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف درسوا الم
 لمصمحة المجموعة التجريبية،في اختبار اكتساب المفاىيـ البالغية، و البالغية بالطريقة التقميدية 

وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما جاءت بو الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثة في المحور الثالث 
تفوؽ المجموعة ، والتي أظيرت جميعيا لدراسات السابقة في الفصل الثانيمف محاور عرض ا

)دراسة عبد الجبار المفاىيـ ، وىذه الدراسات ىي :  التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اكتساب
( ٕٔٔٓ( و)دراسة الغريباوؼ ٕٔٔٓ)دراسة المييبي و (  ٕٔٔٓدراسة فندؼ وغيداف ) ( ؤٕٔٓ

والتي اظيرت وجود ، ( ٕ٘ٔٓ( و)دراسة المعمورؼ ٕٗٔٓ( و)دراسة العبيدؼ ٕٗٔٓو)دراسة العكيدؼ 
 التجريبية .  صائية لمصمحة المجموعةداللة إح فرؽ ذؼ

داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب  عف ذلؾ، فقد تبيف عدـ وجود فرؽ ذؼفضال   
داللة إحصائية بيف طالب وطالبات المجموعة  بية وطالباتيا ، وعدـ وجود فرؽ ذؼالمجموعة التجري

عمى تمؾ ، وىذا يدؿ عمى عدـ تأثير متغير الجنس داخل المجموعتيف  الضابطة في اختبار االكتساب
 . النتائج 

داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  وتبيف أيضا عدـ وجود فرؽ ذؼ  
بينما تبيف ، إلناث( في اختبار االكتساب)الذكور( ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة )ا

داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )اإلناث( وطالب  وجود فرؽ ذؼ
 المجموعة الضابطة )الذكور( في اختبار االكتساب .

داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف  عف ذلؾ فقد تبيف عدـ وجود فرؽ ذؼ فضال    
داللة إحصائية بيف  تبيف وجود فرؽ ذؼ )التجريبية والضابطة( لفقرات التعريف والتطبيق ، بينما

 متوسط درجات المجموعتيف )التجريبية والضابطة( لفقرات التمييز .
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 :   أمر أو أكثر مما يأتي  رجع الىة قد يوترى الباحثة ان سبب ىذه النتيج  

 بوصفيا استراتيجية مستحدثة تتفق مع ما ينادؼجاج اف االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الحِ  .8
بو المختصيف في الجانب التربوؼ مف ضرورة مواكبة التطور العممي والتربوؼ الحاصل في 

 العالـ واستعماؿ استراتيجيات وطرائق حديثة في التعميـ الجامعي .

العمميات تعمل عمى تنشيط ، فيي تتناسب مع مستوػ تفكير الطمبةاف االستراتيجية المقترحة   .2
مف طريق المناظرات السميـ  المنطقي طريقة التفكير العممي لدييـ وتساىـ في تعمميـالعقمية 

مما ستنتاج الوا والتركيب تحميلوالذؼ يتالءـ مع طريقة ال والمناقشات داخل القاعة الدراسية،
أدبية وصور اكتساب المفاىيـ البالغية بشكل صحيح واستيعاب ما فييا مف فنوف  يساعد في
  مختمفة .

 عتراض وصوالً االدعاء واالمف طريق  ياالستدالؿ التفاعمي والتأويميعتمد عمى الِحجاج إف  .1
ستعداد لممحاضرة  اال قتناع ، وىذا يستدعي مف الطمبةالى االعتقاد والتغيير ومف ثـ اإلقناع واال

مما ، ويعطييـ فرصة لمنظر في ما انتجتو عقوليـ مف أفكار جديدة، وقوة التركيز والمتابعة
وتقبل الرأؼ والرأؼ  ،اع الطرؼ اآلخر باألدلة المنطقيةمى المناقشة إلقنيكسب الطمبة القدرة ع

ؿ الفنوف البالغية التي يدرسونيا وتطبيقيا اآلخر، وىذا يزيد مف اكسابيـ القدرة عمى استعما
  ذعاف الطرؼ اآلخر .الى تسميـ وا   ، وصوالً في قاعة الدرس المناظرات والمناقشاتفي  عممياً 

استعماؿ االستراتيجية المقترحة ألساليب تقويـ متنوعة تتالءـ مع مستوػ الطمبة ، وتراعي  .4
ع األساليب الحديثة في التقويـ الجامعي كالتقويـ القبمي ومتماشية مالفروؽ الفردية بينيـ ، 

 والتقويـ التتبعي والتقويـ الختامي .

المعرفية، مف بنيتيـ في  أفكارىـ تنظيـمى ع مبةساعد الطاالستراتيجية المقترحة بِإفَّ التدريس  .7
الجديدة المكتسبة بالمفاىيـ  ياربططريق استدعاء ما لدييـ مف خبرات ومفاىيـ مكتسبة سابقًا و 

والتحميل الموازنة كعميا العقمية إعماؿ العقل وتنشيط العمميات الوأف ىذا الربط يحتاج إلى ، 
 .والتقويـ والتطبيق والتعميـ والتركيب 

ـ الصور والفنوف وفاعمية نحو تعمّ  أكثر نشاطاً أسيمت االستراتيجية المقترحة في جعل الطمبة  .ٙ
وعززت الثقة بيف الطمبة مف ، خت مبادغ التعاوف نتو مف أنشطة متنوعة رسّ بما تضمّ ؛ البالغية

كما  ،والحماسالتشويق عمى المحاضرات جانب مف طريق األنشطة المشتركة والتي أضفت 
قت فيـ الطمبة لممفاىيـ مف طريق انسجاميـ ، وعمّ لطمبة بأنفسيـ وبقدراتيـ العمميةاعززت ثقة 

 .واندماجيـ معيا
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اسـ المفيوـ عمى الطمبة ؼ ساىـ  في تعرّ ِإفَّ تدريس المفاىيـ البالغية باالستراتيجية المقترحة   .ٚ
مف غيره مف وتمييز المفيوـ ،وا عطاء أمثمة عميو  شكل صحيحوتطبيقو ب ،وأنواعو  خصائصوو 

األمر  وىذااكتساب المفيوـ وتثبيتو في أذىاف الطمبة ،  ما يترتب عمى ذلؾ مفالمفاىيـ ، و 
 .تباعية اإلطريقة التقميدية الذؼ قد ال نجده في التدريس بال

يعمد الى فيو ، لطالب ىو محور العممية التعميميةباالستراتيجية المقترحة جعمت افَّ التدريس إ .ٛ
أعطت ، و وتطبيق األنشطة الصفية والالصفيةتدالؿ والمناقشة واالستعداد االستقصاء واالس

 تسير فيعممية التعميمية ، وىي بذلؾ تواكب التطور التربوؼ و لم المرشد والموجو لممدرس دور
 .  ىدؼ ما توصي بو النظريات الحديثة في التعميـ 

  
 



 

 

 

 الفصل اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات 

 االستنتاجاتأوالً :

 التوصياتثانيًا :                     

 املقرتحاتثالثًا :                    
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 الفصل اخلامس

 واملقرتحات االستنتاجات والتوصيات

  أواًل :  االستنتاجات

 التي توصمت اليها الدراسة استنتجت الباحثة اآلتي : نتائج الفي ضوء 
تعديل التصورات البديمة لممفاىيم البالغية في جاج االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الح  فاعمية  .1

حدود الدراسة ضمن ، االساسيةفي أقسام المغة العربية في كميات التربية لطمبة المرحمة الثانية 
 الحالية . 

المفاىيم البالغية لطمبة المرحمة اكتساب جاج أنجع في االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الح   ن  إ .2
ضمن  ،الطريقة التقميديةبالموازنة مع كميات التربية االساسية  أقسام المغة العربية في الثانية في

 . حدود الدراسة الحالية 

طمبة لتشويق والحماس جاج يضفي عمى الدرس طابع الالقائمة عمى الح  ريس باالستراتيجية إن التد .3
تدريسيم باالستراتيجية المقترحة، وتنامي قدراتيم الفكرية والعقمية وزيادة  المجموعة التجريبية نتيجة

 . اىتماميم بالمادة 

وتطبيق وتمييز أغمب المفاىيم قدرة الطمبة عمى تعريف زيادة ىمت االستراتيجية المقترحة في سا .4
ة الطمبة لمتعمم ؛ بوصفيا رغب، فضال عن ارتفاع مستوى بشكل أنجع من الطريقة التقميدية البالغية

 .  مستحدثة استراتيجية

وعدم تقييده التدريس ي في وتجاوز كل ما ىو روتين باالستراتيجيات المستحدثةالتدريس إن  .5
 .البالغيةاالكتساب والفيم الصحيح لممفاىيم  نسبةارتفاع  نتج عنوي؛ فقط  الطريقة التقميديةب

إن  التدريس باالستراتيجية المقترحة يواكب التطور التربوي والعممي في التعميم الجامعي بوصفيا  .6
 مع ىذه المرحمة التعميمية .استراتيجية مستحدثة تتالءم 

جاج  .7 في حياتيم اليومية ،  التي يدرسونياالفنون البالغية الطمبة عمى تطبيق قدرة يزيد من إن الح 
 األمر نو يعتمد عمى االسموب المنطقي والمنظم في التفكير، وىذاأل ؛وخصوصا في قاعة الدرس 

 قد ال نجده في التدريس بالطريقة التقميدية اإلتباعية

ورفع واالستدالل الربط المنطقي لألفكار واستعمال عمميات عقمية عميا كالموازنة والتحميل إن   .8
 لدى الطمبة يسيم في تحقيق األىداف التعميمية المرجوة .مستويات التفكير 
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 التوصيات ثانيًا : 
 : دراسة في ضوء نتائج الفي أدناه  توصي الباحثة بالتوصيات

ات ميتدريس المفاىيم البالغية لطمبة كفي جاج استعمال االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الح   .1
 عمى نطاق واسع وتطبيقيا ميدانيا .التربية االساسية 

وتنمية  لصقل ، باستراتيجيات حديثة متنوعة في المرحمة الجامعيةاالىتمام بتدريس مادة البالغة  .2
 .من طريق تنمية الذوق األدبي وجمالو لدييم  ة الطمبةشخصي

)في ومدرسييا )الجامعيين(ألساتذة المغة العربية تدريبية أو برامج تطويرية ضرورة إقامة دورات .3
ات الحديثة ومن بينيا تطبيق االستراتيجيوتضمينيا كل ما يتعمق بكيفية  المرحمة الثانوية(

جاج   . االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الح 

 )في المرحمة الثانوية(ومدرسييا )الجامعيين(رفع الوعي الثقافي لدى أساتذة المغة العربيةضرورة  .4
الطرائق التقميدية أو تطوير  واألساليب الحديثة في التدريس، الطرائقو ات االستراتيجيإتباع بضرورة 

، ويبعد الرتابة إتقان المدرس لممادة فرص زيد من يذلك الن ؛ كل يتالءم مع الحداثة في التعميمبش
 وبجعل نتاج العممية التعميمية أكثر حيوية   من جراء الحفع والتمقين ؛ والممل عن الطالب والمدرس

 وفاعمية  .

 المختصة بوضع قطاعية المواد الدراسيةكميات التربية االساسية  عمداءجنة لاىتمام زيادة  .5
سنة دراسية في المرحمة  وعمى أكثر من ،وزيادة عدد ساعات تدريسيابمادة البالغة ، الجامعية
ومعاني  دالالتاستيعاب  فيال تقل عن مادة النحو العربي أىمية بالغة  ؛ بوصفيا ذاتالجامعية

 . الخالد  لغة كتاب هللاالمغة العربية ، 

الجمال الفني في الفنون ، واستشعار الذوق األدبي لدييم وتنمية تفكير  الطمبة الرتقاء بمستوى ا .6
ىتمام بعموم البالغة واستعماليا في الكالم والكتابة ، لما في تأكيد عل اال، من طريق الالبالغية

 . مستقبال   المجتمع ورقي شأنوبالغة و فصاحة ذلك من دور في 
 .  املقرتحات ثالثًا : 
تستأنف المسيرة التي بدأتها الدراسة الحالية  تقترح الباحثة إجراء دراسات مماثمة 

 : وتستكممها، تهدف الى 
تعديل التصورات البديمة واكتساب في جاج فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الح  تعّرف  .1

كميات  كميات التربية أو ، أولطمبة كميات التربية االساسيةبالغية أو النحوية أو الصرفية ال المفاىيم
 .اآلداب 
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التفكير االحتفاظ ،  التحصيل أوك)في متغيرات تابعة اخرى فاعمية االستراتيجية المقترحة تعّرف  .2
مراحل دراسية مختمفة ، ول (أو تنمية الميارات ، التفكير االبداعي ، التكفير االستداللي الناقد

 )متوسطة ، اعدادية ، جامعية (. 

القائمة عمى عمى وفق االستراتيجية المقترحة لممنيج التكاممي و بناء دليل لتدريس مادة المغة العربية  .3
جاج .   الح 

عمى وفق النماذج التعميمية المختمفة وقياس فاعميتيا، مثل )أنموذج بايبي ،  برنامج مقترحبناء  .4
 ( .  ويتمي وغيرىا، أنموذج  ستنرأنموذج 

التشبييات المجازية أو  مي أوات مقترحة قائمة عمى النظرية البنائية كالتغيير المفيو بناء استراتيجي .5
 التعمم التوليدي وقياس فاعميتيا . 

 ، ناستراتيجيات التعمم لمتمكّ )أو الصرف لممرحمة الجامعية عمى وفق  بناء منيج لمادة البالغة .6
 وقياس فاعميتو .( التعمم النشط استراتيجيات 
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 املصادر  
 املصادر العربية: 

 
 القرآن الكريم           

 

  ، تحقيق دمحم محي الدين عبد  ٔ، ج الموازنة بين أبي تمام والبحتري اآلمدي ، الحسن بن بشر ،
 . ب ت الحميد ، مطابع السعادة ، القاىرة ، مصر ،  

 م . ٕٗٓٓ، ، دار المسيرة، عمان، اأُلردنٖ، ج ، موسوعة التدريسإبراىيم، مجدي عزيز 
 ، تحقيق حامد المؤمن ، مطبعة العاني ، بغداد ، العراق الخصائصابن جنى ، أبو الفتح عثمان ،

 ،ٜٕٔٛ  . 
 ٔج،  لسان العرب المحيطبن منظور ، أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم ، ا ،

 .   م ٖٕٓٓ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  ٖٔ،جٔٔ،ج،ٓٔ،جٕج
  ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان ،  ٖ، ط عمم النفس التربوي أبو جادو ، صالح دمحم عمي ،

 م . ٖٕٓٓاأُلردن ، 
  ، منيج البحث وطرق التحميل اإلحصائي في العموم النفسية أبو حطب ، فؤاد ، وصادق ، آمال

 م. ٜٜٔٔ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ، مصر ،والتربوية واالجتماعية 
 : دار الثقافة لمنشر  تنمية المفاىيم العممية وميارات عممية التعممابو عاذره ، سناء دمحم  ،

 م .ٕٕٔٓن ، االردن ، والتوزيع ، عما
  ، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ،  مدخل إلى مناىج البحث التربوي أبو عالم ، رجاء محمود ،

 م . ٜٜٛٔالكويت ، 
 أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس البالغة عمى تعديل صالح عبد السميع دمحم ،  ، أحمد

وتنمية االتجاىات نحوىا لدى طالبات الصف األول التصورات البديمة عن المفاىيم البالغية 
 . ٕٚٓٓ،  ٖ،جٖٖٔالعدد ، جامعة األزىر ، ، مجمة كمية التربية ،الثانوي 

  ، استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم المتمركز حول المشكمة لتنمية أحمد ، عيسى دمحم أحمد
طالب الصف األول الثانوي ،كمية القواعد النحوية  وتطبيقيا في األداء الشفيي والكتابي لدى 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.. ٕٕٔٓ، السعودية ، الطائف ، جامعة  التربية
  ، دار المعرفة  الجامعية،  اإلسكندرية ، مصر ،  طرق تدريس المغة العربيةإسماعيل ، زكريا ،

 م . ٜٜٜٔ
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  ، البديمة لممفاىيم العممية لدى طمبة أثر دورة التعمم في تعديل التصورات األسمر ، رائد يوسف
، رسالة ماجستير منشورة ، غزة ،كمية التربية ، الجامعة  الصف السادس واتجاىاتيم نحوىا

 م .ٜٕٓٓ، االسالمية 
 دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،  ٖ، ط أساسيات في المغة العربيةشتيو، حفظي، ونزيو اعالوي  ، أ ،

 م . ٕٗٓٓعمان اأُلردن ، 
  ،عالم ٔ، عٖ،المجمد "الِحجاج واالستدالل الِحجاجي: "عناصر استقصاء نظرّي حبيب: أعراب ،

 .مٕٔٓٓالفكر، 
  ، استراتيجياتو (  مع األمثمة –نماذجو  –التدريس )مداخمو أمبو سعيدي ، عبد هللا بن خميس

 .   ٕٛٔٓ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن ،   التطبيقية
 ، منشورات جامعة دمشق ، سوريا ،  القياس والتقويم في التربية الحديثة أمطانيوس ، ميخائيل ،

 م .  ٜٜٚٔ
  ، األنماط المنيجية وتطبيقاتيا في العموم أنور، عبد الرحمن حسين ، وزنكنة ، عدنان حقي

 م .ٕٚٓٓشركة الوفاء لمطباعة والنشر، بغداد ، العراق ،  ،األنسانية والتطبيقية 
  ، مجمع المغة العربية و مكتبة الشروق الدولية ،  المعجم الوسيطأنيس ، أبراىيم ،وآخرون ،

 م .ٕٗٓٓ
 تحقيق عبد المجيد التركي، دار المغرب  المنياج في ترتيب الحجاج ،الباجي ، ابو الوليد ،

 م.ٜٛٚٔ، ٕاالسالمي ، ط
  ، ريقيا الشرق، الدار البيضاء، ، منشورات إف الحوار ومنيجية التفكير النقديالباىي ، حسان

 م .ٕٗٓٓالمغرب، 
  بعارة ،حسين ، والطراونة ،دمحم ، أثر استراتيجيات التغير المفيومي في تغيير المفاىيم البديمة

مجمة دراسات العموم المتعمقة بمفيوم الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصف التاسع األساسي ، 
 م .ٕٗٓٓمعة األردنية ،(، الجأ(، العدد)ٖٔ، المجمد) التربوية

  بمطية ، حسن ىاشم ، فاعمية نموذج  "ميرل وتنسون" المعدل في تصويب التصورات البديمة
، المجمد  مجمة تربويات الرياضياتلبعض مفاىيم الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االعدادية ، 

 م . ٕٗٓٓالسابع ، العدد االول ، مصر ، 
  ، مٜٕٓٓ، دار بيت الحكمة، العممة، الجزائر، تداوليةفي المسانيات البوجادي، خميفة .. 
  ،اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمم البياتي، عبدالجبار توفيق، وزكريا أثناسيوس

 م .ٜٚٚٔ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد ،النفس 
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  اإلحصائية واستخدامات التطبيقات العبيدي حسن دمحم عبد ، ، و التكريتي ، وديع ياسين دمحم
                   .مٜٜٜٔ، ، العراقر الكتب لمطباعة والنشر ، الموصل، دا الحاسوب في بحوث التربية الرياضية

  التميمي ، يوسف فاضل عمون، تقويم منياج إعداد معمم العموم في كمية التربية األساسية عمى وفق
، العراق ، ٗٙ، الجامعة المستنصرية ، العدد  مجمة كمية التربية االساسيةمنحى النظم ، 

 م .ٕٓٔٓ
  ،م. ٕٙٓٓ، ٕ، العدد  مجمة الخطابثابتي ، يمنية ، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي 
  ،م. ٜٛٙٔ، دار الفكر لمجميع ، ٔ، ج البيان والتبيينالجاحظ ، أبو عثمان عمر بن بحر 
  ،المكتبة العممية ،  البيان والمعاني والبديع ،البالغة الواضحة مصطفى ، عمي، وأمين ، الجارم

 بيروت ، لبنان ، ب ت .
  ، فاعمية إستراتيجية مقترحة في تصويب التصورات البديمة لممفاىيم  جبر ، رجاء مصطفى السيد

 )رسالةٕٕٔٓ، كمية التربية، جامعة بنيا، مصر. البالغية لدى طالب الصف الثاني الثانوي العام
 ماجستير غير منشورة (.

   ،د.تٕلمعرفة، بيروت، لبنان ، ط، دار اأسرار البالغة في عمم البيانالجرجاني، عبد القاىر ،. 
  في اكتساب المفاىيم   وتنسون  نموذجي ىيمداتابا وميرلأثر أ ، عبد الحمزة  انتصار ،الجنابي

كمية التربية ) ابن  ،جامعة بغداد  ، دبي واالحتفاظ بياالبالغية لدى طالبات الصف الخامس األ
 غير منشورة ( .  هطروحة دكتورا أم . ) ٖٕٓٓالرشد (  

  ، دار المسيرة ، عمان ، األردن ،  الجودة الشاممة في المناىج وطرائق التدريسالحريري ،رافدة ،
 م. ٕٓٔٓ

  ، الكيمياء  اإلنجميزيةمنظومة التعميم وأساليب تدريس الرياضيات المغة حمادات ، دمحم حسن دمحم
، دار الحامد لمنشر والتوزيع ،  األنشطة التعممية تكنولوجيا التعميم تدريب إبداع نظام الجودة

 .م ٜٕٓٓ
  مؤتمر الجامعت االسالميت ، غزة ،  خصائص الجودة الشاملة الفعالة ،حمادة ، خليل عبد الباسط ،

7002 . 

  ، م.ٕٕٔٓ، الناظور،  نظريات الحجاجحمداوي ، جميل  
  ، دار وائل لمنشر ، عمان ، األردن ،ٕ، ط تصميم التدريسالحموز ، دمحم عواد ،ٕٓٓٛ. 
  ّوكموزماير في اكتساب المفاىيم  ونموذجي جانيأثر استخدام أ ،ىديل حميد عمو  ،ري الحمي

) رسالة  . ٕٕٓٓ ،جامعة ديالى  ،كمية المعممين  ،دبي لدى طالبات الصف الخامس األ يةالبالغ
 ماجستير غير منشورة ( .
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  ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،  ٕ، ط التصميم التعميمي نظرية وممارسةالحيمة، دمحم محمود ،
 م . ٕٕٓٓعمان ، اأُلردن ، 

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،  ٘ط ، التصميم التعميمي نظرية وممارسة ،(أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
 م . ٜٕٓٓعمان ، اأُلردن ، 

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان ،  ٖ، ط ميارات التدريس الصفي، ،(بـ)ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
 . ٜٕٓٓاالردن ، 

  دار صفاء لمطباعة والنشر التدريس الفعالطرائق ، الخزاعمة، دمحم سممان، وآخرون ،
 م . ٕٔٔٓوالتوزيع،عمان،

  مثمة عرض ( في تحصيل طالب الصف أنية ) رآيات القثر اآلأ ،عدنان عبد طالك  ،الخفاجي
) رسالة  .م  ٕٗٓٓ ،ساسية كمية التربية األ ،جامعة بابل  ،دبي في البالغة الخامس األ

 ماجستير غير منشورة ( .
  ، العدد  مجمة التربية العمميةالخميمي ، يوسف خميل ، مضامين الفمسفة البنائية في تدريس العموم ،

 م. ٜٜٙٔالثاني ،
  ، المؤسسة الجامعية لمدراسات ولنشر  القياس والتقويم في التربية والتعميمالخوري ، توما جورج ،

 م. ٕٛٓٓوالتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 
 ، وزارة التعميم العالي  ، مناىج البحث التربوي أنور حسين ،  الرحمن، وعبد داود، عزيز حنا

 م . ٜٜٓٔوالبحث العممي ، جامعة بغداد ، 
 ترجمة دمحم بحياتن ، ديوان  المطبوعات  مدخل الى المسانيات التداولية، دالش ، الجيالني ،

 الجامعية ، د.ط ، د.ت .
 ، دراسة  ْرس الِحجاجّي في نظرّية تحميل الخطابأحمد دمحم ،الد   ،وأبو دلو  الدلكي ،خالد حسين(

، ٖ،العددٕٔ،المجمد  مجمة المنارة تطبيقّية في سورة يوسف من خالل تفسير ابن عاشور(،
 م .ٕ٘ٔٓ

  ،م . ٕٕٓٓ،  ٕ، ط القياس والتقويم، عدنان محمود والميداوي ،الدليمي ، إحسان عميوي 
  ،اتجاىات حديثة من تدريس المغة العربية ،  الكريمسعاد عبد الوائمي ، الدليمي ، طو عمي حسين

 م. ٕ٘ٓٓ، عالم الكتب الحديث ، اأُلردن ،  ٔط ،
 ، مكتب الربية العربي لدول ٕ، ط اإلطار المرجعي لمتقويم التربوي الدوسري، إبراىيم بن مبارك ،

 م . ٕٓٓٓالخميج ، الرياض ، السعودية ، 
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 التصورات وسنر في تصحيح نموذجي درايفر وبراجي، زينب حمزة، وعمي، سعاد يحيى، أثر أ
مجمة البحوث التربوية البديمة في مادة عمم النفس التربوي لدى طالب معيد الفنون الجميمة، 

 م. ٕٙٔٓ، ٔ٘العدد ،والنفسية 
  ،م.ٕٛٓٓ، دار الحديث ، القاىرة،  مختار الصحاحالرازي، دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر 
  الرافعي ، محب محمود كامل ، إستراتيجية مقترحة لتعديل التصورات البيئية الخاطئة لدى طالبات

، المجمد  مجمة التربية العمميةقسمي عمم النبات والحيوان بكمية التربية األقسام العممية بالرياض، 
 م. ٜٜٛٔاألول ، العدد الثالث ، 

 أىم نظريات الحجاج في التقاليد ج ضمن كتاب : الريفي، ىشام، وفريق البحث في البالغة والحجا
مّنوبة، جامعة -، إشراف حمادي صمُّود، منشورات كمية اآلدابالغربية من أرسطو إلى اليوم

 اآلداب والفنون والعموم اإلنسانية، تونس، د.ت.
  ،دار المرتضى  اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربيةزاير،سعد عمي، وداخل، سماء تركي،

 م.ٖٕٔٓاعة والنشر ،بغداد،العراق،لمطب
  ،دار صفاء لمنشر مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيازاير، سعد عمي، وعايز، ايمان ،

 .ٕٗٔٓوالتوزيع، عّمان، األردن، 
  تحقيق  ٕ،ج ،تاج العروس من جواىر القاموسالز بيدي، الشيخ دمحم بن دمحم عبد الرزاق مرتضى،

  م.ٕٛٓٓالعربي، الكويت،، دار التراث ٕعمي ىاللي، ط
  ، دار المسار ، المفرق  طرق التدريس العامة ميارات واستراتيجياتالزعبي ،إبراىيم أحمد ،

 م. ٕٙٓٓ،األردن ، 
  ثر تجزئة القاعدة في تحصيل طالبات الصف الخامس أ ،شيماء حسن عبد اليادي  ،الزغيبية

) رسالة . ٕٙٓٓ ،بابل ،جامعة ساسيةكمية التربية األ ، دبي في مادة البالغة واالحتفاظ بياألا
 ماجستير غير منشورة ( .

 فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التغير المفيومي في ، لزىراني ،دمحم بن سعيد بن مجحود ا
تعديل التصورات البديمة عن بعض المفاىيم النحوية لدى طالب الصف الثاني المتوسط 

، جامعة أم القرى ، كمية التربية ، قسم المناىج وطرائق التدريس ، المممكة العربية واحتفاظيم بيا
 .مٖٕٔٓالسعودية 

 ظة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، التصورات البديمة في المفاىيم البالغية لطالب الصف الثالث الثانوي بمحاف
 م. ٕ٘ٔٓ، ٚ٘، العدد ربية وعمم النفسمجمة دراسات عربية في التالطائف ، 

  مطبعة  ٔ، ج مناىج البحث في التربية، الزوبعي ، عبد الجميل إبراىيم ، والغنام ،دمحم أحمد ،
 م . ٜٔٛٔجامعة بغداد ، العراق ، 
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  ، التعمم والتعميم من منظور النظرة البنائيةزيتون وزيتون ، حسن حسين ، وكمال عبد الحميد  ،
 م. ٕٙٓٓ، عالم الكتب ،القاىرة ، مصر ، ٕط
  ، عالم الكتب ، القاىرة ، مصر ،  تدريس العموم لمفيم رؤية بنائيةزيتون، كمال عبد الحميد ،

 م. ٕٕٓٓ
  ، م.ٜٕٓٓلم الكتب ، القاىرة ، مصر ، ، عا التدريس نماذجو ومياراتوزيتون، كمال عبد الحميد 
  مكتب اليمامة لمطباعة  الفعال واستراتيجيات ونماذج تدريسوالمعمم ،الساعدي ، حسن حيال،

 م . ٕٙٔٓوالنشر ، بغداد ، العراق ، 
  ، دار البارودي العممية لمنشر والتوزيع ، عمان  ٔ، ط تصميم التدريسسالمة ، عبد الحافظ دمحم ،

 م . ٕٔٓٓ، األردن ، 
  ،بات المرحمةاالعدادية في مادة أثرمنيج القرائن في تحصيل طالالسمطاني، سعاد موسى يعقوب

م . )رسالة ماجستير غير  ٕٔٔٓ، كمية التربية األساسية، جامعة ديالى، البالغة واالحتفاظ بيا
 منشورة(

  ، عالم الكتب الحديث ،  التربية العممية والبيئية وتكنولوجيا التعميمالسيد ، يسرى مصطفى ،
 م. ٕٙٓٓعمان ، األردن ، 

 ،الدار المصرية المبنانيةمعجم المصطمحات التربوية والنفسيةزينب، النجار، حسن، و  شحاتة ،-
 م.ٖٕٓٓالقاىرة،مصر،

  ، دار المصرية  ٗ، ط تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتو ، حسن وآخرون ،
 م . ٕٓٓٓالمبنانية ، القاىرة ، 

  .دار وائل وطرق تدريسيامناىج المغة العربية الشمري، ىدى عمي، والساموك، سعدون محمود ،
 م.ٕ٘ٓٓلمنشر والتوزيع، عمان، األردن،

  الشيراني، عامر عبد هللا سميم، الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم التغذية والتنفس في النباتات الخضراء
، ٙٔ، المجمد  المجمة العربية لمتربيةلدى طالب المرحمتين الثانوية والجامعية بمنطقة عسير، 

 م. ٜٜٙٔ، تونس، ٕالعدد
  ، دار الكتب الجديدة المتحدة  استراتيجيات الخطاب )مقاربة تداولية(الشيري ، عبد اليادي ظفر ،

 م. ٕٗٓٓ،
 ثراء موضوعات كتاب البالغة والتطبيق بنصوص مختارة من إ ،حيدر محسن سممان  ،الشويمي

كمية  ،دبي في تحصيل طالب الصف الخامس األ هثر أمام عمي ) عمية السالم ( و إللنيج البالغة 
 ) رسالة ماجستير غير منشورة ( . .م  ٕٚٓٓ ،جامعة بغداد  ،التربية ) ابن رشد (
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  ، أسموبية الحجاج التداولي والبالغي تنظير وتطبيق عمى السور المكية  مثنى كاظم ،صادق ،
 م . ٕ٘ٔٓكممة لمنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 

 دمحم سعيد ، والخطيب ، قاسم دمحم ، أثر إستراتيجيات التغّير المفيومي الصفية لبعض صباريني ،
، العدد مجمة رسالة الخميج العربيطالب الصف االول الثانوي العممي ، المفاىيم الفيزيائية لدى 

 .م ٜٜٗٔ ،ٜٗ
  ،مكتبة الرشيد  ، الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتكنولوجيا التعميمصبري، ماىر إسماعيل

 م. ٕٕٓٓ، الرياض ، السعودية ، 
  ، دار المسيرة ،  تدريس المغة العربية وفقًا ألحداث الطرائق التربويةالطاىر ، عموي عبدهللا ،

 م . ٕٓٔٓعمان ، اأُلردن ، 
  ، دار الناشر النظرية الحجاجّية من خالل الدراسات البالغية والمنطقّية والمسانّيةطروس ، دمحم ،

 م. ٕ٘ٓٓلمثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب ، 
  ، دار الفكر العربي ، عمان ، االردن  مبادئ القياس والتقويم في التربيةالطيب ،دمحم ، وآخرون ،

 م .  ٜٜٜٔ، 
  ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان ،  ٕ، ط تنمية قدرات التفكير اإلبداعيالطيطي ،دمحم حمد،

 م . ٕٗٓٓاالردن ،
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  مبادئ القياس والتقويم في التربية، زكريا دمحم ، وآخرون ، الظاىر ،

 م .  ٜٜٜٔاأُلردن ، 
  ، تصور مقترح لتطوير –احتياجات المجتمع وتحديات المستقبل عامر ، طارق عبد الرؤوف دمحم

 ب.ت .مطبعة اليازوري ، القاىرة ، ، كمية التربية
  عبد الباري ، ماىر شعبان ، برنامج لتصويب الخطأ لممفاىيم البالغية المرتبطة بعمم البيان لدى

، جامعة االمارات  المجمة الدولية لالبحاث التربويةطالب شعبة المغة العربية بكمية التربية ببنيا ، 
 . ٕٗٔٓ، ٖ٘،العدد 

 مكتبة الخانجي ، القاىرة  ٖ، ط وقوانينوالتطور المغوي مظاىره وعممو ،  عبد التواب ، رمضان ،
 م . ٜٜٚٔ، مصر ، 

 أثر استراتيجية ماوراء المعرفة في اكتساب المفاىيم البالغية ، دمحم عبد الوىاب ، عبد الجبار
جامعة  والتذوق األدبي ومعالجة المعمومات عند طمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية 

 )اطروحة دكتوراه غير منشورة(.ٕٔٔٓشد، بغداد،كمية التربية _ابن ر 
  ، طرق البحث العممي والتحميل اإلحصمئي في عبد الحفيظ ، إخالص ، باىي ، مصطفى حسين

 م . ٕٓٓٓ،مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة ، مصر ،  المجاالت التربوية والنفسية
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  .ربوية والنفسيةطرائق تدريس العموم التعبد الرحمن، انور حسين، وصافي ،فالح دمحم حسن ،
 م.ٕٚٓٓدار التأميم ، بغداد، 

  ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المسان والميزان أو التكوثر العقميعبد الرحمن، طو ،
 م .ٜٜٛٔالمغرب، 

  العربي، الدار البيضاء،  ، المركز الثقافي ٕ، طفي أصول الحوار وتجديد عمم الكالم، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.ٕٓٓٓالمغرب ،

  ، دار غريب لمطباعة والنشر ، القاىرة ، مصر ،  البالغة واالتصالعبد المجيد ، جميل ،
 م. ٕٓٓٓ

 فاعمية استراتيجية مقترحة عمى وفق النظرية المعرفية في تحصيل قواعد ، عبيد ، رياض ىاتف
بن رشد ، جامعة بغداد ، ا–كمية التربية ، المغة العربية عند طمبة الصف الرابع العممي

 ،)اطروحة دكتوراه غير منشورة(.ٖٕٔٓ
  ،البحث العممي مفيومو وأساليبو عبيدات ، ذوقان ، وعبد الرحمن عدس ، وكايد عبد الحق

 م .ٕ٘ٓٓ، دار الفكر ، عّمان ، االردن ، ٜ، ط وأدواتو
 ، أثر دورة التعمم المعّدلة  العبيدي ، آالء عبد الحسين(7 E ' s   في اكتساب المفاىيم )

، جامعة ديالى ، كمية التربية  النحوية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة القواعد
 )رسالة ماجستير غير منشورة ( . ٕٗٔٓ ، االساسية

  ، أثر تدريس البالغة بطريقة االستكشاف في التحصيل وانتقال أثر العبيدي ، رقية عبد األئمة
، جامعة بغداد ، كمية التربية ) ابن رشد ( واالحتفاظ بو لدى طالبات الصف الخامس األدبيالتعمم 

 م .)أطروحة دكتوراه غير منشورة(.  ٕٓٓٓ، 
  ، دار المسيرة ، عمان ، ٕط ، عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيقالعّتوم ، عدنان يوسف ،

 م .  ٕٓٔٓاأُلردن ، 
 ،م. ٖٜٛٔ، مكتبة األقصى ،عمان، االردن ، ٗ، ط االحصاء التربوي مبادئ عبد الرحمن،  عدس 
  صعوبات تدريس البالغة لدى طمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية العزاوي ، فائزة دمحم ،

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. م . ٜٜٜٔكمية التربية) ابن رشد( ، جامعة بغداد ، في بغداد 
 ،م.ٕٗٓٓالمغرب، ، د.ع ،  مجمة فكر ونقداج في الفمسفة ، الحج العزاوي، أبو بكر 
  تحقيق مفيد قميحة  ، الصناعتين(  ٜٖ٘العسكري ، أبو ىالل الحسن بن عبدهللا بن سيل ) ت ،

 م .    ٜٔٛٔ، دار الكتب العممية ،  ٔ، ط
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 ، شعبان دمحم ، فاعمية استخدام المنظمات المتقدمة في تنمية المفاىيم البالغية لدى  فاطمة عسيري
م ) رسالة ٕٛٓٓطالبات الصف األول الثانوي ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الممك خالد ، 

 ماجستير غير منشورة ( .
  ، نشر ، القاىرة ، ، مركز الكتاب لم ٕ، ط المرجع في تدريس المغة العربيةعطا ، إبراىيم دمحم

 م .  ٕٙٓٓمصر ، 
  ُالمشاة الشعبية لمنشر والتوزيع واإلعالم ، ليبيا ،  في رحاب المغة العربية طبة ، عبد الرحمن ، ع ،

 م . ٜٔٛٔ
  ،كمية التربية، جامعة الحجاج في مدونة نقد الشعر في القرن الرابع اليجري عطية، لؤي كريم ،

 دكتوراه غير منشورة( م. )أطروحةٕٛٔٓالقادسية ، 
 دار صفاء لمنشر والتوزيع ،  االستراتيجيات الحديثة في التدريس الصفي ، محسن عمي ،عطية ،

 م . 8002اأُلردن ، عمان ،
  ، تصورات األطفال عن الظواىر عطيفة، حمدي أبو الفتوح ، وسرور ، عايدة عبد الحميد عمي

، دار الوفاء لمنشر والتوزيع والنشر ، المنصورة ،  تغييرىاذات الصمة بالعموم واقعيا واستراتيجيات 
 م .ٖٜٜٔمصر ، 

 ، أثر أنموذج التعمم البنائي في اكتساب المفاىيم البالغية العكيدي، مصعب عمي عبد الرحيم
،)رسالة 8002،كمية التربية االساسية جامعة ديالى ،    لدى طالبات الصف الخامس األدبي

  ماجستير غير منشورة(  
  العموان والعطيات ،أحمد فالح ، وخالد عبد الرحمن ، العالقة بين الدافعية الداخمية األكاديمية

مجمة والتحصيل األكاديمي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدينة معان في األردن . 
 . ٕٓٔٓ)سمسمة الدراسات االنسانية( /المجمد الثامن عشر ،  الجامعة اإلسالمية

  الحجاج مفيومو ومجاالتو ، دراسة نظرية وتطبيقية في البالغة اسماعيمي ، عموي ، حافظ
 م. ٕٓٔٓ، عالم الكتب الحديث ، عمان ، االردن ، الجديدة 

 لدى  العميمات، عمي مقبل ، أثر التدريس باستخدام نموذج بوسنر في إحداث ، التغيير المفيومي
طالب الصف الثامن األساسي لممفاىيم الكيميائية األساسية واحتفاظيم بيذا التغيير في الفيم ، 

  م. ٕٛٓٓ، ٚ، العدد مجمة الشارقة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية
  ، مؤسسة الرسالة،  ب ت . اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربيةعمار ، سام ، 
  ، عالم الكتب ، القاىرة مصر ، ٔ، مج ة العربية المعاصرةمعجم المغعمر ، أحمد مختار ،

 م . ٕٛٓٓ
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  ، دار األمل لمنشر والتوزيع  ٕ، ط القياس والتقويم في العممية التدريسيةعودة ، أحمد سميمان ،
 م . ٜٜٛٔ، عمان ، اأُلردن ، 

 دار اإلنسانيةوالعموم  اإلحصاء الباحث في التربية، عودة، أحمد سميمان، والخميمي، خميل يوسف ،
 م.ٜٛٛٔالفكر لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 ، أثر أنموذجي دانيال ودرايفر في اكتساب المفاىيم البالغية لدى  الغريباوي ،زىور كاظم مناتي
/الجامعة المستنصرية ،العدد  مجمة كمية التربية االساسية طالبات الصف الخامس األدبي ،

96 ،8000. 
  ، ر توظيف نموذج درايفر في تعديل التصورات الخاطئة لممفاىيم العممية لدى أثالغمري ، زاىر

.) رسالة ٕٗٔٓ، كمية التربية ، الجامعة األسالمية ،غزة ،   طالب الصف العاشر األساسي
 ماجستير منشورة(

  ترجمة دمحم نبيل نوفل وآخرون ،  ، مناىج البحث في التربية وعمم النفسفان دالين ، ديوبولدب ،
 م. ٜ٘ٛٔمراجعة سيد أحمد عثمان ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ، مصر ،

  ، تجميات الحجاج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل اإلقناع األربعون النووية فروم، ىشام
،  ٜٕٓٓالجزائر ، ، جامعة الحاج خضر / باتنة ، كمية اآلداب والعموم األنسانية ، أنموذجا 

 )رسالة ماجستير منشورة ( .
  ، منشورات الييئة التمقي في النقد العربي القديم في القرن الرابع اليجري فطوم ، مراد حسن ،

 م. ٖٕٔٓالعامة السورية لمكتاب ، دمشق ، سورية ، 
 لمفاىيم فندي ، أسماء كاظم ، وغيدان ، سيام عبد ،اثر انموذجي االنتقاء وفراير في اكتساب ا

يالى ، كمية التربية االساسية ،جامعة د مجمة الفتحالنحوية لدى طالبات الصف االول المتوسط ، 
 . ٕٔٔٓ، ٜٗ العدد،
 ، ٕج،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعيالفيوي ، أحمد بن دمحم بن عمي المقري ، 

 م . ٕٓٔٓالمكتبة العممية ، بيروت ، لبنان ، 
  مكتبة المثنى ،  ٔ، ج  اإليضاح في عموم البالغة، القزويني ، جالل الدين دمحم بن عبد الرحمن ،

 بغداد ، العراق ، ب ت .
  ، م. ٕٗٓٓ، دار الفكر،عمان ،االردن،  ميارات التدريس الفعالقطامي ، نايفة 
 ، والمغة العربية التدريس نماذج وتطبيقات في العموم والرياضيات الكسباني ، دمحم السيد عمي

 م ٕٛٓٓ،دار الفكر العربي، القاىرة ،مصر، والدراسات األجتماعية
  ،كمية التربية ، جامعة المنصورة، ط مصطمحات في المناىج وطرق  التدريسالكسباني ،ٕ ،

 م .ٕٔٔٓمصر ، 
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 نماذج التدريس ،  سعد ، مراد عمي عيسىالمشاعمة ،  كمير وناتيمي، ترجمة ، مجدي  سميمان
 . ٕ٘ٔٓ،  دار الفكر ، عمان ، األردن ، 80التدريس لمتعممي القرن  تصميم

  ، أثر استراتيجية طرح األسئمة في عالج األخطاء المفاىيمية لدى طمبة كنانة ، دمحم سممان أحمد
.)اطروحة دكتوراه غير ٕٔٔٓ، كمية الدراسات العميا، الجامعة االردنية ، المرحمة الثانوية

 منشورة(. 
  ، اثر استخدام خرائط المفاىيم في اكتساب المفاىيم البالغية لدى ، إيمان حسن عمي المييبي

، )رسالة ماجستير ٕٔٔٓ،  طالبات المرحمة االعدادية ، جامعة ديالى ، كمية التربية االساسية
 غير منشورة (

  ، عالم ، تحقيق: دمحم عبد الخالق عضيمة  المقتضبالمّبرد، أبو العباس دمحم بن دمحم بن يزيد ،
 الكتب ، بيروت ، لبنان ، ب ت . 

 ، القاىرة ،مصر، الييئة العامة لشؤون المطابع األميرية، د.  المعجم الفمسفيمجمع المغة العربية ،
 م. ٖٜٛٔط ، 

  ، م ، وزارة التربية والتعميم.ٜٜ٘ٔ، القيرة ، مصر ، ٕ،ط المعجم الوجيزمجمع المغة العربية 
  مجيد ،سبيان يونس، فاعمية المناىج التربوية لكمية التربية األساسية في إعداد مدرسي مرحمة

 . ٕٓٔٓ، العراق ، ٔ، العددٚٔ، جامعة الموصل، المجمد   مجمة التربية والعممالتعميم المتوسط، 
  ، ط األىداف واالختبارات  بين النظرية والتطبيق في المناىج وطرق التدريسدمحم ، رضا ،ٕ ،

 م.ٜٛٛٔمكتبة الفالح ، الكويت ، 
  ، فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية الحجاج المغوي في دمحم ، سارة دمحم عبد الفتاح

، كمية التربية ، جامعة المنصورة  تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحمة االعدادية
 م، )رسالة ماجستير غير منشورة( .ٕٚٔٓ،مصر ، 

  محمود ،عبد الرزاق مختار ، فعالية استراتيجية مقترحة لمتغيير المفيومي في تصويب التصورات
المجمة العممية لكمية الخطأ عن بعض المفاىيم النحوية لدى تالميذ الصف الثاني الثانوي ، 

 .   مٕ٘ٓٓ، ٔ، العدد ٕٔ، جامعة أسيوط ، المجمد التربية
  ، مكتب الجامعة لمخدمات العممية ،  مناىج وطرق التدريسالفاعمية في المختار ، حسن عمي،

 م .ٜٛٚٔمكة المكرمة ، المممكة العربية السعودية ، 
  ، آليات الحجاج في كتاب وحي القمم لمصفى صادق الرافعي الجزء األول مخموقي ، الضاوية

م.)رسالة ماجستير  ٕٚٔٓ، كمية اآلداب والمغات، جامعة قاصدة مرياح ، ورقمة،  "أنموذجا"،
 منشورة( . 
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  ،مجمة األثرمدقن، ىاجر، آليات تشكيل الخطاب الحجاجي بين النظرية والتطبيق والبرىان ،
 م. ٕ٘ٓٓ، ٘الجزائر ، العدد 

  ، م.ٕٓٔٓ، ٕوزيع،ط، دار القدس العربي لمنشر والت نظرية البالغةمرتاض ، عبد الممك 
  ، دار المسيرة  ٗ،  ط  طرائق التدريس العامةمرعي ، توفيق أحمد ، و الحيمة ،دمحم محمود ،

 م.ٜٕٓٓلمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن، 
 دار  المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا ،مرعي ، توفيق أحمد ،

 م . ٕٕٓٓ، عمان ، اأُلردن ، المسيرة لمنشر والتوزيع
  ، مطبعة المرتضوي ، إيران ، ٕ، ج المعجم الوسيطمصطفى ، إبراىيم ، وآخرون ،ٜٔٙٓ . 
  م.ٕٜٚٔ، المكتبة اإلسالمية ، ٔ، ج المعجم الوسيط، مصطفى، إبراىيم، وآخرون 
  مكتب الطباعة المركزي جامعة  البالغة والتطبيق، كامل حسن البصير، مطموب ، أحمد ، و  ،

 م . ٜٜٜٔبغداد ، 
 ،اثر انموذج )ويتمي( في اكتساب المفاىيم البالغية لدى طالب ، عمران عبد صكب المعموري

، ٕٕجامعة بابل ، العدد ،مجمة كمية التربية لمعموم التربوية اإلنسانيةالصف الخامس االدبي ، 
ٕٓٔ٘. 

 ، مٜٜٛٔ، منشورات رمسيس، الرباط، ديداكتيكيإستراتيجيات الخطاب المكسي، دمحم . 
  ،والتوزيع، األردن،  لمنشر ، دار الفكر القياس والتقويم في التربية وعمم النفسممحم ، سامي دمحم

ٕٓٓٓ . 
  ،الدار العربية لمعموم الفمسفة والبالغة مقاربة حجاجية لمخطاب الفمسفيناصر، عمارة ،

 م.  ٜٕٓٓاالختالف ، الجزائر ، ناشرون،منشورات
  ، مجمةة اتحةاد الجامعةات النبيان ، موسى : قياس النمو الكمي لمؤشرات التعميم العالي في األردن

 .ٕٕٓٓ العربية،
  ، ترجمة حسين سميمان قورة ،  ٕ، ط مناىج البحث التربوي نسبت ، ج د . و ن ج ، انتويستل ،

براىيم بسيوني عميرة ، دار المعارف ،   م .  ٜٚٚٔمصر ، وا 
  دار الغصون بيروت ، لبنان ، ب ت .  عمم المغة االجتماعي عند العرب، نير ، ىادي ، 
 ،دار المعرفة ، بيروت ،  ٕ، تحقيق سميمان الصالح ، طجواىر البالغة ، السيد أحمد الياشمي ،

 م .  ٕٚٓٓلبنان ،
  ، الفكر لمنشر والطباعة ، دار  ٖ، ط تخطيط المنيج وتطويرهىندي ، صالح ذياب وآخرون

 م . ٜٜٜٔوالتوزيع ، عمان ، اأُلردن ، 
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 ، دار الشروق لمنشر طرق تدريس االدب والبالغة والتعبير الوائمي، سعاد عبد الكريم عباس  ،
 م .  ٕٗٓٓوالطباعة والتوزيع ، عمان ، اأُلردن،

  مشروع وتحديث المناىج، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،دائرة البحث والتطوير، قسم تطوير
، الدار الجامعية تطوير وتحديث الموارد المعرفية لمناىج المغة العربية في الجامعات العراقية 

 م. ٕٙٔٓلمطباعة والنشر والترجمة ،
  ، العدد مجمة عالم الفكرالولي ، دمحم ، مدخل الى الحجاج ، أفالطون وأرسطو وشايم بيرلمان ،ٕ 

 م.ٕٔٔٓ،  ٓٗ، المجمد 
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  (1يهسك )   

 األهذاف انؼبيخ دلبدح انجالغخ /نهفصم انذساعً انثبًَ 

 . تعريف الطالب بأىمية عمـ الببلغة العربية .ٔ

   . تزويد الطالب بأنواع عمـ البياف .ٕ

 . تمكيف الطالب مف ادراؾ الفنوف الببلغية لمشواىد الشعرية والسردية .ٖ

 تعريف الطالب بسردية المحسنات المعنوية .  .ٗ

 ( ٖٙ، صٕٙٔٓ)وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، 
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 (2يهسك )

 انثبًَ  انذساعً زلبضشاد يبدح انجالغخ / انفصم

 المحاضرة األولى
 عمم البيان

مغة أّف البياف " مف : ىو الظيور والوضوح والكشف ، فقد جاء في معجـ مقاييس الالبيان في المغة   
بن فارس ا.) باف الشيء وأباف ، اذا اتضح وانكشف ، وفبلف أبيف مف فبلف ، أؼ : أوضح كبلما منو 

 : مادة ) بين ( . ، ب.ت 
وفي لساف العرب : " باف الشيء بيانا اتضح ، فيو بّيف ، وأبنتو أنا ، أؼ وّضحتو ، واستباف  

  : مادة ) بين( ابن منظور ، ب.ت) "  لتبييف : االيضاحالشيء ظير ، واستبنتو أنا عّرفتو ، وا
وباف الصبح : ظير ووضح ، والبياف الفصاحة واالفصاح مع ذكاء ، والبّيف مف الرجاؿ :  

السمح المساف ، الفصيح الظريف ، العالي الكبلـ ، وفبلف أبّيف مف فبلف ، أؼ : أفصح منو وأوضح 
   كبلما . 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ اف ( في القرآف الكريـ في قولو تعالى : " وقد وردت لفظة  )البي    

، وقد (ٖٛٔ")سورة آؿ عمراف :  ىذا بياف لمناس وموعظة لممتقيف(ٔ)  چہ  ہ  ھ   

،  ٗ،جٕٙٓٓالقرطبي ، )اختمف في تفسيرىا . قيل: اّف البياف في ىذه اآلية الكريمة يعني القرآف " 
ف : " اّف البياف اسـ مف اسماء القرآف الكريـ وصفة لو ، كما ذكر مصنفو كتب عموـ القرآ (ٕٙٔ ص

،اذ اّف كممة البياف دالة ، في ىذه اآلية الكريمة عمى ما يمتاز بو القرآف مف األسموب المعجز في 
    (.ٕٔ٘ ،ص ٜٓٛٔمطموب ،)موضوعاتو الدينية والفكرية وفي لغتو الفصيحة " 

فقد اختمف  (ٕ)چڇ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇٹ ٹ چ  أما      
المفسروف في تحديد مدلوؿ ) البياف( في ىذه اآليات الكريمات ، فقيل : اّنو أسماء كّل شيء، وقيل 

                                                           

 (١ٖٔ /آل عمران) (ٔ)
 (ٗ-ٔ) الرحمف /  ((ٕ
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المغات كّميا ، وقيل : بياف الحبلؿ والحراـ ، واليدػ والضبللة ، وقيل : الكبلـ والفيـ ، وقيل : لساف 
  .  (ٕ٘ٔ ص/ٚٔ،جٜٕٓٓالقرطبي ، )القمـ . كّل قوـ الذؼ يتكمموف بو ، وقيل : الكتابة والخط و 

ؼ الى أّف البياف ، ىنا، ما يّميز االنساف عف سائر الحيواف ، وىو المنطق الفصيح ر ويذىب الزمخش   
   (.ٜٗ، صٗج ، لزمخشري ،ب.ت) االمعرب عّما في الضمير . 

وء الدراسات اّف كممة البياف نفسيا ، عمى الرغـ مف االختبلؼ في تفسيرىا ، تدؿ ، في ض 
المغوية العممية والبحوث الببلغية والنقدية القديمة والمعاصرة ، عمى الممكة التي خمق هللا تعالى عمييا 
االنساف كائنا قادرا عمى التعبير عما في نفسو ، والتأثير فيمف حولو مف بني جنسو، فمدلوؿ كممة 

 ىذه الممكة مف فف القوؿ . )البياف ( بيف يدؼ القرآف الكريـ ، ىو ممكة التعبير ونتاج
وعندما بدأت حركة الجمع والتأليف في مختمف العموـ عني الباحثوف بتدارس كممة ) البياف( ،      

  ٕ٘٘وتحديد مدلوليا ، وتفصيل أدواتيا ، وأوؿ مف دّوف كممة ) البياف ( واستعمميا ىو الجاحع ) ت 
بييف" ، ااّل أنذ االبانة عف حدود الببلغة ، وأقساـ (، اذ جعميا عنوانا ألحد كتبو ، وىو " البياف والت

 (ٔٚ)عتيق ، ب.ت ، صالبياف والفصاحة مبثوثة في تضاعيف ىذا الكتاب ، ومنتشرة في أثنائو . 
/ ٔوقد عّرؼ الجاحع  )البياف ( بأّنو الداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي " ) البياف والتبييف :      
ّل شيء كشف لؾ قناع المعنى ، وىتؾ الحجاب دوف الضمير ، حتى ( ،أو ىو " اسـ جامع لك ٘ٚ

يغضي السامع الى حقيقتو ف وييجـ عمى محصولو كائنا مف كاف ذلؾ البياف ، ومف أؼ جنس كاف 
الدليل ... فبأؼ شيء بمغت االفياـ  ، واوضحت عف المعنى ، فذلؾ ىو البياف في ذلؾ الموضع " 

 . (ٙٚ-٘ٚص ٔ ،ج ٜٛٙٔالجاحع ، )
فالبياف ، اذف ، ىو اجبلء المتكمـ لمحقيقة ، وال شيء آحر غير الحقيقة . والتعريف الذؼ  

أورده الجاحع لجعفر بف يحيى يوضح ذلؾ ف وىذه االعتبارات كميا تجعل البياف ، عند ، الجاحع ، 
أبو حمدة ، ). يتمّيز بميزات خاصة ، وىذه الميزات منيا ما يتعّمق بالمتكمـ ، ومنيا ما يتعّمق بالدليل 

 . (ٕٜٔ، صٖٜٛٔ
وقد انعكس ما قاـ بو الجاحع في التصدؼ لبحث  )البياف( عمى اآلثار الببلغية والنقدية التي  

( في كتابو ) البرىاف في ؿ ) ابف وىب الكاتب ) ت صنفيا ، بعده ، الرواد مف الببلغييف مف أمثا
في اعجاز القرآف ( . والبياف ، عنده ، ىو  النكت : ( في رسالتو  ٖٙٛوجوه البياف( ، والرماني ) ت 

كبلـ ، وحاؿ ، واشارة ، االحضار لما يظير بو تمّيز الشيء مف غيره في االدراؾ ، وأقسامو أربعة : 
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       (  الذؼ يعّد كتابو  ٜٖ٘( ، وأبي ىبلؿ العسكرؼ ) ت ٜٚ) النكت في اعجاز القرآف : وعبلمة 
تناولت مباحث ببلغية ، وقد ضـّ ىذا الكتاب عشرة أبواب ،  ) الصناعتيف ( مف أبرز الكتب التي

تناوؿ فييا : الببلغة ، والفصاحة ،وتمّيز الكبلـ جيده مف رديئو ، ومعرفة صفة الكبلـ ، وترتيب 
األلفاظ ، وحسف النظـ ، وجودة الرصف ، وااليجاز واالطناب ، وحسف األخذ ، وحّل المنظوـ ، 

 (ٙ٘)عتيق ، ب.ت ،.زدواج ، والبديع ، ومبادغ الكبلـ ومقاطعو والتشبيو ، واألسجاع ، واال
وقد عالج مف موضوعات عمـ البياف : التشبيو واالستعارة والمجاز والكناية والتعريض ، واف  

 . (ٓٛ -ٜٚ ، صٖٜٛٔأبو حمدة ، )ع اعتبرىا ، ما عدا التشبيو ، مف البدي
فقد نقل تعريف الرماني ، ولكّنو  ،العمدة ( ( في كتابو )   ٖٙٗأما ابف رشيق القيرواني ) ت  

لـ يقف عنده ، بل ذكر تعريفا آخر ، وىو : أّف البياف الكشف عف المعنى حتى تدركو النفس مف غير 
قيرواني ال)"وال يستحق اسـ البياف، ي التعقيد في الكبلـ الذؼ قد يدؿعقمة ، وانما قيل ذلؾ ، ألنو قد يأت

 (.ٖٚٗ ، صٔج ،ٕٕٓٓ،
ة ابف رشيق في تعريفو البياف " الكشف عف المعنى " قريبة مف عبارة الجاحع " أّف البياف وعبار  

  ( .ٕٚ، ص ٕٙٓٓطموب ، ) مؾ قناع المعنى " اسـ جامع لكل شيء كشف ل
وما يفيـ مف مف كبلـ ابف رشيق وأمثمتو في البياف ، الذؼ ىو عنده ، السبلسة والجزالة والبعد  

االبياـ في افادة المعنى ، أّنو ال يطمق لفع البياف عمى الببلغة ، وانما ىو ، عنده عف التعقيد والتنافر و 
 ، مف فنونيا كالمجاز واالستعارة والتشبيو واالشارة والتتبع والتجنيس ووالترديد  .

( في كتابيو : ) دالئل االعجاز ( و ) أسرار الببلغة(   ٔٚٗالقاىر الجرجاني ) ت  أما عبد 
ما عبارة ) عمـ البياف( محاوال توضيحيا بقولو: اّنؾ ال ترػ عمما ىو أرسخ أصبل وأبسق فقد أورد فيي

فرعا ... مف عمـ البياف ، الذؼ لواله لـ تر لسانا يحوؾ الوشي ، ويصوغ الحمي " ) دالئل االعجاز : 
، وأّف ( ، مما يعني أّف البياف ، عنده ، ىو الكشف وااليضاح عّما في النفس والداللة عميو ٙ-٘

الفصاحة والببلغة والبراعة والبياف ألفاظ مترادفة ، وكّميا يعّبر بيا عف " فضل بعض القائميف عمى 
بعض مف حيث نطقوا وتكّمموا وأخبروا السامعيف عف األغراض والمقاصد ف ، وراموا أف يعمموا ما في 

 . (ٖ٘ ، صٕٛٓٓالجرجاني ، ) ف ضمائر قموبيـ " نفوسيـ ، ويكشفوا ليـ ع
(لمببلغة العربية في كتابو ) مفتاح العموـ ( بداية لتغّير حاؿ  ٕٙٙويعد تصدؼ السكاكي ) ت  

 البياف العربي .
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لى المعاني والبياف ، وقّسميا ا فالمعروؼ أّف السكاكي وضع لمببلغة العربية قواعدىا المنطقية 
 باحثو وفنونو.حدد ملكل قسـ تعريفا جامعا مانعا ،   ، وألحق بيما المحسنات ، ووضع

وقد اعتمد الببلغيوف التعريف الذؼ وضعو السكاكي الذؼ يرػ " أّف البياف ىو معرفة ايراد  
عمى  المعنى الواحد في طرؽ مختمفة بالزبادة في وضوح الداللة عميو وبالنقصاف ، ليحترز بالوقوؼ

 . (ٓٚ،ص ٕٛٓٓالسكاكي ، ) ماـ المراد منو . ذلؾ عف الخطأ في مطابقة الكبلـ لت
والمراد ب  "معرفة ايراد المعنى الواحد في طرؽ مختمفة " مجموعة القواعد والضوابط والقوانيف  

التي يعرؼ بيا ايراد المعنى الواحد بطرؽ مختمفة كقواعد التشبيو ، وضوابط االستعارة والمجاز المرسل 
متكّمـ بكبلـ تاـ مطابق لمقتضى ، وقوانيف الكناية . والمراد بالمعنى الواحد المعنى الذؼ يعّبر عنو ال

الحاؿ ، كمعنى الشجاعة والكـر والعّفة ، فميس مف البياف االقتدار عمى تأدية المعنى المفرد بألفاظ 
مترادفة ، نحو : األسد والميث والغضنفر والبع والضرغاـ ، ألّف معرفة ذلؾ يرجع الى عمـ المغة وليس 

 الى عمـ البياف .
ؽ التي يؤّدػ بيا المعنى الواحد في وضوح الداللة عميو ، أف يكوف والمراد باختبلؼ الطر  

بعضيا واضحا وبعضيا أشّد وضوحا ، وليس المراد أف يكوف بعضيا واضحا وبعضيا خفيا ألّف 
الخفاء المشكل الذؼ ال يفيـ معو المعنى المراد معيب عند عمماء البياف، ااّل اذا أريد بالخفاء الدّقة في 

 عيدا عف المبس واالشكاؿ ، فبل غبار عمى أرادة ذلؾ .أداء المعنى ب
 ويرجع التفاوت في وضوح الداللة عمى المعنى الى أمور : 

أراد المتكمـ أف يصف زيدا بالكـر ، فمو أف  اختبلؼ طرؽ التعبير عف المعنى الواحد ، فمثبل اذا    
زيد كالبحر عطاء ، وزيد كالبحر ، يسمؾ طريق الحقيقة فيقوؿ : زيد كريـ ، أو طريق التشبيو فيقوؿ: 

وكأّنو البحر ، وزيد بحر في العطاء . ونبلحع اختبلؼ درجة المبالغة باختبلؼ نوع التشبيو . ولو أف 
يسمؾ طريق االستعارة التصريحية فيقوؿ : رأيت بحرا يفيض عمى الناس ، أو المكنية فيقوؿ : أمطرنا 

  جباف الكمب ، وكثير رماد القد : زيدزيد بعطائو . أو يسمؾ طريق الكناية فيقوؿ 
قرب المعنى المجازؼ أو الكنائي مف المعنى الحقيقي وبعده عنو ، فمثاؿ القرب : استعارة الطيراف     

لمعدو ، نحو : فبلف يطير الى حاجتو ، أؼ : يعدو الييا مسرعا . ومثاؿ البعد بينيما: استعارة 
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ۇ  ۆ  ۆ   چ حتى يظير الميل كما في قولو تعالى : االنسبلخ لزواؿ ضوء النيار شيئا فشيئا، 

 چۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
(ٔ)  .  

درجة وضوح القرينة الدالة عمى المعنى المراد ، فقد تكوف بحيث يدركيا السامع ألوؿ وىمة ، كقولنا     
امع اال بعد " رايت أسدا يخطب الناس ، وعندئذ يكوف التعبير في غاية الوضوح ، وقد ال يدركيا الس

  فكر وأطالة نظر ، كقوؿ الشاعر ) الغنوؼ( : 
 يقتات شحـ سناميا الرحل                وجعمت كورؼ فوؽ ناجية    

 كوف التعبير دقيقا وأقّل وضوحا .وعندئذ ي           
و ثـ أدخل السكاكي الدالالت في تقسيـ موضوعاتو، وأثار مناقشة دخوؿ ىذا الموضوع أو ذاؾ في    

 وخروجو عنو ، فبحث ، في ىذا الباب ثبلث دالالت لبللفاظ :
داللة المطابقة " . وىي داللة المفع عمى تماـ ما ´داللة المفع عمى تماـ ما وضع لو ، وتسّمى     

وضع لو في المغة ، كداللة " أسد" عمى الحيواف المفترس ، وسّميت داللة المفع عمى معناه الوضعي " 
لتطابق المفع والمعنى ، بحيث اذا أطمق المفع فيـ السامع معناه ، وال يفتقر العقل في  داللة مطابقة" ،

ادراؾ المعنى مف المفع الى شيء آخر غير الوضع ، وىذا الوجو مف أوجو الداللة ال يتأتمى فيو 
 التفاوت في درجة الوضوح ، ولذلؾ ال يمتفت اليو البيانيوف التفاتا أصيبل . 

عمى جزء ما وضع لو أو جزء مسماه ، وتسمى  "داللة التضميف" ، كداللة البيت عمى  داللة المفع    
الجدار أو السقف فقط ، وسميت بذلؾ ، ألّف الجزء المفيـو مف المفع ىو ضمف المعنى الكمي ، فيدرؾ 

عناه عند فيمو ، اذ اّف العالـ بوضع المغة يفيـ مف المفع أو معناه الوضعي ، ويستتبع ذلؾ فيـ جزء م
 ، وعمى ىذا ال تكوف ىذه الداللة وضعية ، فيأتي فييا التفاوت في درجة الوضوح . 

داللة المفع عمى الـز معناه ، وتسمى " داللة االلتزاـ " ، وىي داللة المفع عمى معنى خارج عمى       
مبنيا عمى المعنى الذؼ وضعو لو واضع المغة ، الـز لو في الذىف ، وىذا المزوـ الذىني قد يكوف 

مجرد النظر العقمي دوف تدخل عرؼ أو اصطبلح كداللة قولنا : العالـ متغّير ، فقد ثبت في حكـ 
العقل التبلـز بيف تغّير العالـ وحدوثو ، وقد يكوف مبنيا عمى عرؼ عاـ مشيور كداللة لفع " أسد" 

ا اشتير في عرؼ الناس عمى الشجاعة ، فالذىف يدرؾ التبلـز بيف األسد والشجاعة ، اعتمادا عمى م
مف التبلـز بينيما ، وقد يكوف مبنيا عمى طبيعة مستقرة في انساف ،أو حيواف ، كداللة حمرة الوجو 

                                                           

 (ٖٚ/  يس سورة() ٔ)
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عمى الخجل ، وتقطيبو عمى الغضب ، وجبف الكمب عمى الكـر ، أو عمى عادة مشيورة كداللة ايقاد 
وجيو عند الخجل ، وأف يقطب  النار في مكاف مرتفع عمى الكـر . فمف طبيعة االنساف أف يحمر

وجيو عند الغضب ، ومف طبيعة الكمب أف يجبف أماـ مف اعتاد رؤيتو ، ومف عادات العرب اشعاؿ 
 النيراف في االماكف المرتفعة ، ليسترشد بيا القادـ الييـ . 

ف عمـ والبيانيوف يعتمدوف عمى داللتي " التضميف" و " وااللتزاـ" في تحقيق الغاية المقصودة م    
البياف ، وىي االقتدار عمى ايراد المعنى الواحد بطرؽ مختمفة في وضوح الداللة عميو . ويجب عمى 
البياني أف يراعي ، مضافا الى وضوح البللة عمى المعنى الذؼ يريد أداءه ، مطابقتو لمقتضى الحاؿ ، 

 فيجمع بذلؾ بيف وظيفتي " عمـ البياف " و " عمـ المعاني" . 
ـ السكاكي ىذه الدالالت عمى قسميف : األوؿ وضعي ، وفيو الداللة المطابقية ، والثاني وقسّ       

 (ٓ٘-ٛٗ)عتيق ، ب.ت ، ص.عقمي ، وفيو داللة التضميف وااللتزاـ 
وقد أخرج السكاكي ، بناء عمى تقسيـ البياف عمى ىذه الدالالت ، التشبيو ، ألّف داللتو وضعية ،     

كف بيا ايراد المعنى الواحد بطرؽ مختمفة في وضوح الداللة ، ألّف السامع اذا والداللة الوضعية ال يم
بوضع االلفاظ لـ يكف بعضيا أوضح داللة مف بعض ، وااّل  لـ يكف كّل منيما داال عمييا  كاف عالما

 بخبلؼ "داللة التضميف" و "داللة االلتزاـ" المتيف ىما داللتاف عقميتاف ، يمكف التصرؼ في االلفاظ
 ( .ٕٙ٘: ٜٓٛٔمطموب ، )وايرادىا في طرؽ متعّددة لمداللة عمى المعنى الواحد . 

 أىمية عمم البيان
( ٔٚٗالقاىر الجرجاني ) ت  نّوه الببلغيوف العرب القدامى بأىمية البياف ، وفي مقدمتيـ عبد   

وردا ، وأكـر نتاجا بقولو : "ثـ اّنؾ ال ترػ عمما ىو أرسخ أصبل ، وأبسق فرعا ، وأحمى جنى ، وأعذب 
، وأنور سراجا مف عمـ البياف الذؼ لواله لـ تر لسانا يحوؾ الوشي ، ويصوغ الحمي ، ويمفع الدر ، 
وينفث السحر ، ويقرؼ الشيد ، ويريؾ بدائع مف الزىر ، ويجنيؾ اليانع مف الثمر ، والذؼ لوال تحّفيو 

ستمر ا استبنت ليا يد الدىر صورة ، والرة ، ولمبالعموـ وعنايتو بيا ، وتصويره اياىا لبقيت كامنة مستو 
السرار بأىميا ، واستولى الخفاء عمى جممتيا ، الى فوائد ال يدركيا االحصاء ، ومحاسف ال يحصرىا 

  ( .ٙ-٘، صٕٛٓٓالجرجاني ،)االستقصاء " 
دراسة الفف ب العربي وفنوف المغة العربية . والبياف ، أو داف يعّد العمود الفقرؼ لعمـو االفالبي 

االدبي ينبغي أف يساير كّل نشاط فكرؼ ، ألثره البعيد في المغة العربية ، اذ ىو يشرح محاسنيا 
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وصنوؼ التعبير بيا ، ويجّمي أساليبيا المختمفة ، وفضل التعبير بكّل أسموب منيا ، ويفّسر المبلمح 
 تب أو مقالة المتكمـ . الجمالية التي تبدو في قصيدة الشاعر أو خطبة الخطيب أو رسالة الكا

وتتجّمى أىمية البياف في ميادينو تمؾ : اّف اجادة تحقيق قوانينو وابداع ميارتو وفيـ ثماره أمور   
( في" المثل السائر" : معرفة عمـ العربية   ٖٚٙتقتضي توفر آالت وأدوات ذكر منيا ابف األثير ) ت 
، وىو المتداوؿ المألوؼ استعمالو في فصيح  مف النحو والصرؼ ، ومعرفة ما يحتاج اليو مف المغة

الكبلـ غير الوحشي والغريب ، ومعرفة أمثاؿ العرب وأياميا ، واالطبلع عمى تآليف مف تقّدـ مف 
أرباب ىذه الصناعة المنظوـ منو والمنثور ، وحفع القرآف الكريـ واالحاديث النبية الشريفة ، ومعرفة 

 . (ٕٚٛ، صٜٓٛٔ)الزركمي ،  عمـ العروض والقوافي .
 المحاضرة الثانٌة

 

  ٚاالططالذ اٌٍغخ فٟ ٚاٌّدبص اٌسم١مخ

: الّشيء الثابت يقينًا. وحقيقة الشيء: خالُصُو وُكْنُيُو وعناصره الّذاتّية. وحقيقة األمر: ما الحقيقة لغة    
 .يحمي الحقيقةكاف مف شأنو يقينا. وحقيقُة الرَُّجِل: ما يْمَزُمو حفظو والّدفاع عنو، يقاُؿ: فبلٌف 

الحقيقة: "َفِعمية" مف حقَّت الفكرُة أو الكممُة أو القضّيُة أو اْلُمْدَرَكُة الّذىنّية أو نحو ذلؾ َتِحقُّ حقًا وُحُقوقًا 
 .إذا صّحْت وثبَتْت وصدقت واستقرت، فيي عمى ىذا بمعنى "فاعمو" أؼ: ثابتة مستقرة صادقة

 .فيما ُوِضع لو في اصطبلٍح بو التخاطب : الّمفع المسَتْعَملالحقيقة اصطالحا     
والمراد مف الوضع َتْعِييُف الّمفع في أصل االصطبلح لمّداللة بنفسو عمى معنًى ما، دوف الحاجة إلى 

 .قرينة
مصدر ِفْعِل "َجاَز" يقاؿ لغة: جاز المسافر ونحوه الطريق، وجاز بو َجْوزًا وجوازًا  المجاز لغة:  

 .ى قطعوومجازًا، إذا سار فيو حت
 .ويطمق لفع "المجاز" عمى المكاف الذؼ اجتازه مف سار فيو حتى قطعو

 .ويقاؿ: جاَز القوُؿ، إذا ُقِبَل َوَنَفذ. وكذا يقاؿ: جاَز اْلَعْقد وَغْيُره، إذا َنَفَذ ومَضى عمى الصّحة
وْجٍو َيِصحُّ : المَّفع المستعمل في غير َما ُوِضع لو في اصطبلٍح بو التخاطب، عمى المجاز اصطالحا  

 .ضْمف األصوؿ الفكرية والّمغوّية العاّمة، بقرينة صارفة عف إرادة ما ُوِضع لو الّمفع
 .فالقرينُة ىي الصارفة عف الحقيقة إلى المجاز، إِذ الّمفع ال َيُدؿُّ عمى المعنى المجازّؼ بنفسو دوف قرينة

 أقساـ الحقيقة والمجاز الّمغوية والشرعية والعرفية
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ـٍ متقابمةكلُّ مف   :الحقيقة والمجاز ينقسـ إلى أربعة أقسا
 .الحقيقة الّمغوية، ويقابُميا، المجاُز الّمغوؼ  (ٔ) 

إذا استعمل الّمفع في مجاالت االستعماالت الّمغوية العامة بمعناه الذؼ وضع لو في الّمغة، كاف    
 .حقيقة ُلَغوية

ذا استعمل في ىذه المجاالت في غير معناه الذؼ     ُوِضع لو في الّمغة، لعبلقة مف عبلقات وا 
 .المجاز، كاف مجازًا لغوّياً 

 :أمثمة
لفع "أسد" إذا استعمل في المجاالت المذكورة لمّداللة عمى الحيواف المفترس المعروؼ فيو حقيقة  *

 .لغوية
ذا استعمل لمداللة بو عمى الرجل الشجاع فيو مجاز لغوّؼ، وعبلقتو المشابية، فيو مف نوع ا لمجاز وا 

 .باالستعارة
 .لفع "اليد" إذا استعمل في العضو المعروؼ مف الجسد، فيو حقيقة لغوّية *

ذا استعمل لمداللة بو عمى اإِلنعاـ، أو عمى القوة، أو عمى التسبُّب في أْمٍر ما، فيو مجاز لغوؼ،  وا 
 .وعبلقُتو َغْيُر المشابية، فيو مف نوع المجاز المرسل

ق مف األرض الذؼ يجرؼ فيو الماء، فيو حقيقة لغوّيةلفع "النَّْير" إذا اسْ   .ُتعمل في الشِّ
ذا استعمل لمداللة بو عمى الماء الجارؼ فيو، فيو مجاز لغوّؼ، وعبلقتو غير المشابية، وىي ىنا  وا 

 ."المحميَّة" فيو مف نوع المجاز المرسل
ذا قمنا مثبًل "َساَؿ الوادؼ" فقد أسندنا السيبلف إلى الوادؼ  * مع أف الوادؼ ال يسيل، لكف الذؼ يسيل وا 

 ."ىو الماء فيو، فيذا إسناٌد مجازؼ عبلقتو المجاورة، وىو مف "المجاز العقمي
 .الحقيقة الشرعية، ويقابميا، المجاز الشرعي( ٕ(
إذا استعمل المفع في مجاالت استعماؿ األلفاظ الشرعية بمعناه االصطبلحّي الشرعّي كاف حقيقة   

 .شرعّية
ذا استعمل لمداللة بو عمى معنًى آخر ولو كاف معناه المغوؼ األصمي كاف بالنسبة إلى المفيـو و     ا 

 .االصطبلحي الشرعّي مجازًا شرعّياً 
 :أمثمة
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لفع "الصبلة" إذا اْسُتْعِمل في مجاالت الدراسة الشرعية لمداللة بو عمى الركف الثاني مف أركاف  *
 .، فيو حقيقة شرعّيةاإِلسبلـ والنوافل اّلتي عمى شاكمتو

ذا استعمل بمعنى الدعاء الذؼ ىو الحقيقة الّمغوية، كاف مجازًا شرعّياً   .وا 
لفع "الّزكاة" إذا اْسُتْعِمل في الركف الثالث مف أركاف اإِلسبلـ في مجاالت الدراسة الشرعية، فيو  *

 .حقيقة شرعّية
ذا استعمل بمعنى الّنماء والطيارة فيو مجاز شرعي  .وا 

 .إلى سائر المصطمحات الشرعّية وىكذا
 .الحقيقة في العرؼ العاـ، ويقابميا، المجاز في العرؼ العاـ( ٖ)

ّـٍ عمى خبلؼ أصل الوضع الّمغوؼّ     ـّ ما ىو جار عمى ألسنة الناس في ُعْرٍؼ عا  .يراد بالعرؼ العا
ـّ بمعناه الذؼ جرػ عميو ىذا ال عرؼ كاف حقيقة عرفّية إذا اْسُتْعِمل الّمفع في مجاالت العرؼ العا

 .عاّمة
ذا استعمل لمداللة بو عمى معنًى آخر ولو كاف معناه الّمغوؼ األصمي، كاف بالنسبة إلى ىذا     وا 

 .العرؼ مجازًا عرفّيًا عاّماً 
ـّ عمى ما يمشي مف الحيوانات عمى أربع، فإطبلؽ ىذا  مثل: لفع "الّدابة" جرػ إطبلقو في العرؼ العا

 .العاـ بيذا المعنى حقيقة عرفّيٌة عاّمةالّمفع ضمف العرؼ 
ـّ بمعنًى آخر ولو كاف معناه الّمغوؼ األصمّي، وىو كّل ما يدّب عمى  طبلقة ضمف أىل العرؼ العا وا 

 .األرض مف ذؼ حياة فيو مجاز في العرؼ العاـّ 
جازًا وكذلؾ إذا أطمق عمى ما يدّب عمى األرض مف آلٍة غير ذات حياة، ومثل ىذا اإِلطبلؽ يكوف م

ـّ ومجازًا لغوّياً   .في العرؼ العا
 .الحقيقة في العرؼ الخاّص، ويقابميا، المجاز في العرؼ الخاّص ( ٗ)

يراد باْلُعرؼ الخاّص مصطمحات العموـ، إْذ لكّل عْمـ مصطمحاُتو مف الكممات الّمغوّية ذات الّدالالت    
 .ميو أصحاب العمـ الخاّص الّمغوية بحسب األوضاع الّمغوية، وىي قد تخالف ما اصطمح ع

 .وغيرىا" في عمـ النحو -البدؿ  -التمييز  -الحاؿ  -الضمير  -المفعوؿ بو  -مثل ألفاظ: "الفاعل 
 .ونحوىا" في عمـ الرياضيات -التقسيـ  -الضرب  -الطرح  -ومثل ألفاظ: "الجمع 
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كانت حقيقة في اْلُعرؼ فإذا استعممت ىذه األلفاظ ضمف عموميا عمى وفق مفاىيميا االصطبلحّية    
 .الخاص

ذا استعممت في معاني أخرػ ولو كانت معانييا الّمغوية األصمية كانت مجازًا في العرؼ الخاص     .وا 
 مى مجاز لغوي ومجاز عقميعتقسيم المجاز 

 :مى قسمينعينقسم المجاز في الكالم 
عماؿ األلفاظ في غير معانييا : المجاز الّمغوّؼ، وىو الذؼ يكوف التجّوز فيو باستالقسم األول   

 :الّمغوية أو بالحذؼ منيا أو بالّزيادة أو غير ذلؾ، مثل
 .استعماؿ لفظة "األسد" لمداللة عمى اإِلنساف الشجاع *
 .واستعماؿ الشراء والبيع بمعنى أخذ شيٍء يمـز عنو ترؾ شيٍء آخر *
 .واستعماؿ "اليد" بمعنى اإِلنعاـ، أو بمعنى القوة والسمطاف *
رادة األنممة التي ىي جزء مف اإِلصبع *  .واستعماؿ "اإِلصبع" وا 
 .واستعماؿ عبارة "أراؾ تقّدـ ِرْجبًل َوتؤّخر ُأخرػ" بمعنى: أراؾ مترّدداً  *
قامة المضاؼ إليو مقامو، وزيادة بعض الحروؼ لمتأكيد أو التزييف *  .ومثل حذؼ المضاؼ وا 
 .جاز الذؼ يكوف في اإِلسناد بيف ُمْسَنٍد وُمْسنٍد إليوالمجاز العقمي، وىو الم القسم الثاني:    

والتجّوز في ىذا القسـ يكوف في حركة الفكر بإسناد معنًى مف المعاني مدلوٍؿ عميو بحقيقة أو مجاز 
ُح في الّذىف ىذا اإِلسناد تجّوزًا، بشرط  إلى غير الموصوؼ بو في اعتقاد المتكّمـ لُمبلَبَسٍة ما ُتَصحِّ

 :صارفٍة عف إرادة كوف اإِلسناد عمى وجو الحقيقة، مثل ما يمي وجود قرينة
إسناد بناء الجسور ودوائر الحكومة ومنشآتيا في الدولة إلى ممؾ الببلد، نظرًا إلى كونو اآلِمَر  *

 .ببنائيا
سناد الصياـ إلى نياره، مع أّف اإِلسناد الحقيقي يقتضي أف * سناد القياـ إلى ليل العباد لرّبو، وا  ُيْسَند  وا 

 .القياـ والصياـ إلى شخص العابد
سناد ُحْسف التأليف والتصنيف إلى قمـ الكاتب، مع أّف القمـ ال ُيْحِسف تأليفًا وال تصنيفًا، إّنما  * وا 

 .ُيْحِسُنيا الكاتب بو البارع
ي األرض وجعل المأكوؿ في الرَّْعِي الغيَث النازؿ مف السماء، مع أّف المأكوَؿ ىو الزرع الذؼ نبت ف *

 .بسبب الغيث
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عمى  مى مجاز في المفرد ومجاز في المركب ومجاز في اإِلسناد ومجاز قائمعتقسيم المجاز    
 التوّسع في الّمغة دون ضابط معين

 :ةتيلمجاز إلى األقساـ األربعة اآلينقسـ ا
ألسد في الرجل "المجاز في المفرد" وىو الّمفع المفرد المستعمل في غير ما وضع لو، كا القسم األول:

 .الشجاع، وكاليد بمعنى اإِلنعاـ
"المجاز في المركب" وىو المفع المرّكب المستعمل بييئتو المركبة في غير المعنى الذؼ  القسم الثاني:

 :وضع لو، لعبلقة ما، مع قرينة صارفة عف إرادة المعنى األصمي، مثل
 .أراؾ تقّدـ رجبًل وتؤّخر أخرػ، أؼ: حالؾ كحاؿ المترّدد *
 .أنت تنفخ في رماد، أؼ: حاُلَؾ كحاؿ مف ينفخ في رماد، في ضياع الجيد *

 :ومثل
 .استعماؿ اْلُجَمل الخبرّية بمعنى اإِلنشاء -
 .استعماؿ الجمل اإِلنشائية بمعنى الخبر -

ير "المجاز في اإِلسناد" وىو المجاز العقمي الذؼ ُيْسَند فيو الفعل أو ما في معناه إلى غ القسم الثالث:
 :ما ىو لو في اعتقاد المتكمـ، مثل

 .ساَؿ الوادؼ، بإسناد السيبلف إلى الوادؼ، مع أّف الذؼ ساؿ ىو الماء فيو، والعبلقة المجاورة *
ع القسم الرابع : "المجاز القائـ عمى التوّسع في الّمغة دوف ضابط معيف" وىو المجاز الذؼ يكوف التوسُّ

عيا ضابط معيف، كالزيادة أو الحذؼ في بعض الكبلـ، وكإطبلؽ الُمغوؼُّ فيو بوجوه مختمفة ال يجم
 :الماضي عمى المستقبل والعكس، مثل

قامة المضاؼ إليو مقامو، نحو: اسأؿ القرية، أؼ: اسأؿ أىل القرية *  .حذؼ المضاؼ وا 
 ."زيادة حروؼ في ضمف الكبلـ لمتأكيد أو لمتزييف، نحو: لفع "ما" بعد "إذا *

 : استعارة ومجاز مرسلمى عغوي تقسيم المجاز المّ 
ينقسـ المجاز المغوؼ بالنظر إلى وجود عبلقة بيف المعنى األصمي والمعنى المجازؼ، أو بيف     

االستعماؿ األصمي واالستعماؿ المجازؼ، أو عدـ مبلحظة عبلقة ما، بل ىو مجّرد توّسع لغوؼ، إلى 
 :قسميف
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وف عبلقتو المشابية بيف المعنى األصمّي والمعنى : "االستعارة" وىي المجاز الذؼ تكالقسم األول
 .المجازؼ الذؼ استعمل الّمفع لمّداللة بو عميو

 .وىذه االستعارة تكوف في المفرد، وتكوف في المركب كما سيأتي إف شاء هللا
 :"المجاز المرسل" وىو نوعاف القسم الثاني:

قي والمعنى المجازي الذي استعمل الّمفع نوٌع تُوَجُد فيو عالقة غير المشابية بين المعنى الحقي -
، كاستعماؿ "اليد" بمعنى النعمة لعبلقة كوف اليد ىي الوسيمة التي تستعمل عادة في لمّداللة بو عميو

 .عطاء اإِلنعامات، وكإسناد الفعل أو ما في معناه لغير ما ىو لو
ّنما كان مجّرد توس   - ، كالمجاز بالحذؼ دوف مبلحظة ع لغوي وَنْوٌع ال توجد فيو عالقة فكريٌَّة ما، وا 

 .عبلقة فكرية، وكالمجاز بالزيادة، وغير ذلؾ
َي ىذا "مجازًا ُمْرَسبًل" لكونو ُمْرسبًل عف التقييد بعبلقة المشابية، سواء أكاف لو عبلقة غير    وُسمِّ

ـْ لـ تكف لو عبلقة ما  (ٜٓٛٔ)مطموب ، )عتيق ، ب.ت( .المشابية، أ
 المحاضرة الثالثة

 ٚأغشاضٗ ٚدٚاػ١ٗ اٌّدبص ٓ ُّف 

المجاز طريق مف ُطُرؽ اإِلبداع البيانّي في كلِّ الّمغات، تدفع إليو الفطرة اإِلنسانّية المزّودة بالقدرة       
ـِ الِحَيل المختمفة لمتعبير عّما في النفس مف معاٍف ُتِريُد التَّْعبيَر عنيا  .عمى البياف، واستخدا

العربّي في عصوره المختمفة، في حواضره وبواديو استخدامًا بارعًا وواسعًا وقد استخدمو الناطق       
جّدًا، حتَّى بمغت الّمغة العربّية في مجازاتيا مبمغًا مثيرًا لئِلعجاب بعبقرّية الناطقيف بيا في العصور 

خطباء، أفانيُف الجاىمّية، وفي العصور اإِلسبلمّية، وكاف لفحوؿ الشعراء، وأساطيف البمغاء، مف ُكتَّاٍب و 
بديعة، عجيبة وُمْعِجبة مف المجاز، ال َيَتَصيَُّدىا إالَّ األذكياء والفطناء، المتمّرسوف بأساليب التعبير 

 .غير المباشر عف أغراضيـ
وليس المجاز ُمَجرَّد تبلُعٍب بالكبلـ في قفزاٍت اعتباطّية مْف استعماؿ كممة أو عبارٍة موضوعٍة    

الكممة أو العبارة بمعنى كممة أو عبارٍة أخرػ موضوعة لمعنًى آخر، ووضع ىذه  لمعنًى، إلى استعماؿ
 .بدؿ ىذه لمّداللة بيا عمى معَنى الّمفع المتروِؾ المسَتْبَدِؿ بو المفع اآلخر

بل المجاُز حركاٌت ذىنّية َتِصُل بيف المعاني، وتعِقُد بينيا روابَط وعبلقاٍت فكرّيًة تسمح لممعّبر الذِكّي 
ّماح بأف يستخدـ العبارة اّلتي تدؿُّ في اصطبلح التخاطب عمى معنًى مف المعاني لُيدؿَّ بيا عمى المّ 

 (ٜٜٚٔ)الباقالني ،.معنًى آخر، يمكف أف يفيمو المتَمقِّي بالقرينة المفظّية أو الحالّية، أو الفكرّية البحت
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، أو قوـٍ وقوـ آخريف، لعداوة قائمة إّنو مثبًل قد يبلحع انقطاع الصمة بيف فئة مف الناس وفئة أخرػ  *
بينيما، ويرػ إْصرار كلٍّ مف الفريقيف عمى موقفو العدائي، ومجافاة الفريق اآلخر، وعدـ التبلقي بو أو 
التعامل معو، َفَيْمَمُح أّف ىذا األمر بيف الفريقيف يشبو جَبَمْيِف يفصل بينيما واٍد سحيق ليس لو قرار، 

بلِت بينيما متعّذٌر أو متعّسر جّدًا ما داـ ىذا الفاصل السحيق بينيما، فيخطُر لو ويْمَمح أّف إقامة الصِّ 
 .أف يتخذ وسطاء مقبوليف، مف كلٍّ مف الفريقيف، ليقوـ ىؤالء الوسطاء بنقل المصالح والحاجات بينيما

رفييا عمى ىذا وَيْممح أف ىؤالء الوسطاء سيكونوف بمثابة الجسور التي ُتْبَنى فوؽ الوادؼ، ويكوف أحد ط
الجبل، والطرؼ اآلخر عمى الجبل اآلخر، وعندئٍذ ال يحتاج المجتاُز أف َيْعُبَر الوادؼ السحيق المتعّذر 

 .العبور أو العسير جّداً 
تكتمل لديو الصورة عمى الوجو الذؼ سبق تفصيمو يختصر في التعبير فيقوؿ: "نقيـ بيف الفريقيف  إذ   

 ."صلالمتعاِدَيْيف ُجُسوَر التوا
إّنو يستخدـ كممة "جسور" استخدامًا مجازّيًا، يدركو المتمّقي بالتفّكر، ألّف الفئات المتخاصمة    

 .المتجافية ال ُتقاـ بينيما جسوٌر ماّدّية، بل يقوـ الوسطاء بينيا بحّل كثير مف المشكبلت بينيا
ناصر ذو داللة خاصة، وتدؿُّ كممة "جسور" عمى صورة ذات عناصر كثيرة، وكلُّ مف ىذه الع    

 .وأبعاٍد فكريَّة متشعبة
وال يصُعُب عمى مف َيْعَتاد مثَل ىذه التعبيرات أف ُيْدِرَؾ أفَّ صاحب العبارة قد َشبَّو حالة الفريقيف    

ـُ بيني ما، المتجافييف بحاؿ ُمْرَتِفَعْيِف مف األرض بينيما فاصٌل يتعّذر أو يْعُسر جّدًا اجتيازه إالَّ بمجاٍز ُيَقا
وىو الجْسُر الذؼ يمَتدُّ فوؽ الوادؼ، ويكوف أحد طرفيو عمى ىذا المرَتفع، والطرؼ اآلخر عمى المرَتفع 

 -أىل المدينة  -أىل القرية  -ويتكّرر مثبًل عمى ألسنة الناس استعماؿ عبارات: "أىل البمد  ،اآلخر
 .أىل الدار" في ُجَمل ال َيْصُمح فييا إالَّ إرادة األىل

بلحظوف أنَّو ال داعَي لذكر كممة "أىل" في ىذه العبارات وأمثاليا، ألفَّ المتَمقِّي ال يختمط عميو ثـ ي   
 :األمر، فيختصروف في العبارة فيقولف مثبلً 

ـْ ىذه الدار  -اسأؿ قرية كذا " كّرـ البمد اآلمف" عمى تقدير مضاؼ  -عاقب المدينة الظالمة  -أْطِع
 ."محذوؼ ىو كممة "أىل

جوَّزوف في التعبير بداعي االختصار واإِليجاز في الكبلـ، مع مبلحظة معاني ببلغية أخرػ، فيت   
 .كاإِلشعار بأّف كلَّ أىل المدينة يستحقُّوف المعاقبة، وكّل أىل البمد اآلمف يستحّقوف التكريـ
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الجماؿ وىكذا يحمل المجاز في العبارة مف المعاني الممتدة الواسعة، ومف اإِلبداع الفني ذؼ   
 .اْلُمْعِجب، ما ال يؤّديو البياف الكبلمي إذا اْسُتْعِمل عمى وجو الحقيقة في كثيٍر مف األحياف

رضاٍء لمنفوس ذوات األذواؽ  متاٍع لؤلذىاف، وا  يجاز، وا  مع ما في المجاز مف اختصاٍر في العبارة وا 
ف مواطف الجماؿ البياني َفَتَتَأثَُّر بو َتأثُّ   (.)الزمخشري،  ب.ت َر إعجاب واستحسافالرفيعة اّلتي تتحسَّ
 :ودواعي المجاز وأغراضو يمكن ذكر أىميا فيما يمي

أّف المجاز في الكبلـ ىو مف أساليب التعبير غير المباشر، الذؼ يكوف في معظـ األحياف أوقع  أوال :
 .في النُّفوس وأكثر تأثيرًا مف التعبير المباشر

الغة في التعبير ال ُتوجد في الحقيقة، والمبالغة ذات دواعي َببلغّية يشتمل المجاز غالبًا عمى مب ثانيا :
 -الترغيب عف طريق التزييف والتحسيف  -اإِلمتاع بالجماؿ  -التوضيح  -متعّددة، منيا: "التأكيد 

 ."إلى غير ذلؾ-التنفير عف طريق التشويو والتقبيح 
ورة جمالية بيانّية ال ُيِتيُحَيا استعماؿ الحقيقة، ُيِتيُح استخداـ المجاز فرصًا كثيرة البتكار ص ثالثا :

 .فمعظـ أمثمة التصوير الفني الرائع مشحونٌة بالمجاز
استخداـ المجاز ُيَمكُِّف المتكّمـ مف بالغ اإِليجاز مع الوفاء بالمراد ووفرة إضافّية مف المعاني  رابعا :

 .والّصور البديعة
شبيو، فما سبق بيانو في دواعي التشبيو وأغراضو موجود في المجاز باالستعارة أبمغ مف الت خامسا :

 .االستعارة مع أمور أخرػ ال ُتوَجُد في التشبيو
المجاز المرسل أبمغ مف استعماؿ الحقيقة في كثير مف األحياف إذا كاف حاُؿ ُمَتَمقِّي البياف  سادسا :

 .ف وفيمومّمف يبلئميـ استخداـ المجاز، ويشدُّ انتباىيـ لتدبُِّر المضمو 
 .إلى غير ذلؾ مف دواعي وأغراض تتفّتق عنيا أذىاف أذكياء البمغاء

 أقسام الحقيقة العقمية:

 مى أربعة أقسام:عتنقسم الحقيقة العقمية 

ما طابق الواقع واالعتقاد، كقوؿ المؤمف: "أنبت هللا الزرع" إذا كاف المخاطب يعمـ أف المتكمـ  األول:
أو كاف يجيل حالو، إذ المفيوـ مف ظاىر حاؿ المتكمـ أنو مؤمف، وأف  مؤمف، ينسب اآلثار كميا ،

 اإلسناد إلى ما بني الفعل لو في يقينو واعتقاده.
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ما طابق في الواقع فقط، كقوؿ الكافر وىو يخفي حالو عف المخاطب: "شفى هللا المريض"  الثاني:
ينصب قرينة عمى أنو كافر، بل ستر فالظاىر مف حاؿ المتكمـ أنو مؤمف يعتقد ما يقولو، إذ إنو لـ 

 حالو وأخفاىا.

ما طابق االعتقاد فقط، كقوؿ الكافر: "أنبت الغيث الشجر" إذا كاف المخاطب يعمـ أف المتكمـ  الثالث:
كافر، يضيف اإلنبات إلى الغيث، أو كاف يجيل حالو، إذ المفيوـ مف ظاىر حالو حينئذ أنو كافر 

 ى ما بني الفعل لو في اعتقاده.يعتقد ما يقوؿ، وأف اإلسناد إل

ما لـ يطابق الواقع، وال االعتقاد، كقولؾ كذًبا: "زارني دمحم" وأنت وحدؾ، دوف المخاطب تعمـ أنو  الرابع:
لـ يزرؾ، فالمفيـو مف ظاىر حالؾ حينئذ أنؾ صادؽ فيما تقوؿ، وأف اإلسناد إلى ما بني الفعل لو في 

 اعتقادؾ.

ربعة مف قبيل الحقيقة العقمية؛ ألف الفعل أسند في جميعيا إلى ما حقو أف فكل ىذه األقساـ األ      
 يسند إليو عند المتكمـ في ظاىر حالو.

ف كانت الحقيقة في ذات المفع سميت "     " نسبة إلى المغة، كمفع "أسد" المستعمل في حقيقة لغويةوا 
يتصرؼ فيو بشيء، بل استعمل في  الحيواف المفترس في قولؾ: "رأيت أسًدا في غابة" فمفع "أسد" لـ

ًذا تكوف الحقيقة المغوية: ىي الكممة المستعممة في المعنى الذؼ وضعت لو ،  معناه األصمي ، وا 
)الوضع: تعييف المفع لمداللة عمى المعنى بنفسو ، ال بقرينة تنضـ إليو ليخرج المجاز، فإف داللة المفع 

 فيو بواسطة القرينة .(

 المجاز العقمي: 

إسناد الفعل، أو ما يدؿ عمى معنى الفعل إلى غير ما حقو أف يسند إليو لعبلقة، مع قرينة صارفة    
 عف أف يكوف اإلسناد إلى ما ىو لو أؼ: عمى حقيقتو.

: رضيت عيشتو، فقولؾ: "رضيت" فعل وذلك كإسناد الفعل المبني لمفاعل إلى المفعول في قولك   
الفاعل الحقيقي الذؼ ىو صاحب العيشة، فيقاؿ مثبًل: رضي دمحم مبني لمفاعل وكاف حقو أف يسند إلى 

عيشتو، لكنو أسند إلى المفعوؿ الذؼ ىو "العيشة" إسناًدا مجازيِّا؛ لممشابية بيف "العيشة" و"دمحم" في 
تعمق الفعل بيما. فتعمقو "بدمحم" مف حيث صدوره منو، وتعمقو "بالعيشة" مف حيث وقوعو عمييا 
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مسند إليو مجازؼ. ومنو قولو تعالى: }َفُيَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة{ فقد أسند فيو اسـ الفاعل  "فالعيشة" حينئذ
 إلى ضمير "العيشة" إسنادا مجازيا، مف إسناد ما ىو بمعنى الفعل إلى غير ما حقو أف يسند إليو.

" فعل مبني في قولؾ: "غمر السيل" فقولؾ: "غمر وكإسناد الفعل المبني لممجيول إلى الفاعل -   
لممجيوؿ، وكاف حقو أف يسند إلى المفعوؿ الحقيقي الذؼ ىو "الوادؼ" فيقاؿ: غمر الوادؼ، لكنو أسند 
إلى الفاعل الذؼ ىو "السيل" إسناًدا مجازيِّا لممشابية بيف "السيل والوادؼ" في تعمق الفعل بيما، أما 

فمف حيث صدوره منو، فالسيل حينئذ مسند تعمقو "بالوادؼ" فمف حيث وقوعو عميو، وأما تعمقو "بالسيل" 
إليو مجازؼ. ومنو قوليـ: "سيل مفعـ" بفتح العيف، بالبناء لممجيوؿ بمعنى "مغمور" فقد أسند فيو اسـ 
المفعوؿ إلى ضمير "السيل" إسناًدا مجازيِّا مف إسناد ما ىو بمعنى الفعل إلى غير ما حقو أف يسند 

 إليو.

: "جد جده" وكاف حقو أف يسند إلى الفاعل الحقيقي الذؼ ىو في قولكوكإسناد الفعل إلى المصدر  -
"اإلنساف" فيقاؿ: جد اإلنساف جدا، لكنو أسند إلى المصدر إسناًدا مجازيِّا لممشابية بيف المصدر 
والفاعل الحقيقي في تعمق الفعل بيما، فتعمقو بالمصدر مف حيث إنو جزء مفيومو، وتعمقو بالفاعل 

 صدوره منو، فالمصدر إًذا مسند إليو مجازؼ. الحقيقي مف حيث

: "صاـ نياره" برفع "نياره" عمى الفاعمية، وكاف حقو أف وكإسناد الفعل إلى ظرف الزمان في قولك - 
يسند إلى الفاعل الحقيقي، فيقاؿ: صاـ دمحم في نياره، لكنو أسند إلى الطرؼ الذؼ ىو "النيار" إسناًدا 

 والظرؼ" في تعمق الفعل بيما، فتعمقو "بدمحم" مف حيث صدوره منو وتعمقو مجازيِّا؛ لممشابية بيف "دمحم
"بالنيار" مف حيث وقوعو فيو. فالظرؼ حينئذ مسند إليو مجازؼ، ومنو قوليـ: نياره صائـ، وليمو قائـ 

-ٕٕٕ، ب.ت ، عتيق).فقد أسند فييما اسـ الفاعل إلى ضمير الظرؼ وىو "النيار" في المثاؿ األوؿ 
 (ٜٜٜٔ)مطموب والبصير ،  (ٕٓ٘
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ُّاٌّسبضشحُّاٌشاثؼخ

  ٚثالغزٗ ٚألغبِٗ أسوبٔٗ:  اٌزشج١ٗ

 تعريف التشبيو

التْشبيو والتمثيل في الّمغة مترادفاف معناىما واحد، وىو بياف ُوجود صفة أو أكثر في المعنى المغوي:  
 المشبَّو ُمشاِبَيٍة لَما َيْظَيُر مف صفاٍت في المشبَّو بو.

شابو اشتراؾ شيئيف فأكثر في صفٍة أو صفاٍت متماثمة ، وقد يؤّدؼ ىذا االشتراؾ إلى الّمْبس والت    
 وعدـ القدرة عمى التَّْعييف، إذا كاف المطموب فردًا معّينًا أو صنفًا معّينًا فيو ىذه الصفة أو الصفات .

ؼ، وقالوا في تعريفو أقوااًل التشبيو والتمثيل عند البيانييف مطابق لممعنى الّمغو المعنى االصطالحي:  
 منيا :

)الّداللة عمى مشاركة شيٍء لشيٍء في معنًى مف المعاني أو أكثر عمى سبيل التطابق أو التقارب    
لغرٍض ما( . وخّص البيانيوف لفع "التمثيل" بالتشبيو المرّكب الذؼ يكوف وجو الشبو فيو منتزعًا مف 

 متعّدد.
آلخر في معنى بإحدػ أدوات التشبيو، أو بوجو ُينبئ عنو كقولؾ مثبًل: الداللة عمى مشاركة أمر )     

 دمحم كاألسد شجاعة(.
وقولنا بإحدػ أدوات التشبيو ُيخرج االستعارة بنوعييا؛ لكونيا مبنية عمى تناسي التشبيو، كما        

لدالة عمى ُيخرج أيًضا نحو قولنا: جاءني دمحم وعمي، وجاور زيد عمًرا، وغير ذلؾ مف الصيغ ا
 المشاركة، لكف بطرؽ أخرػ مف غير طريق أدوات التشبيو.

قولنا "أو بوجو ينبئ عنو": ُيدخل ما كاف مف التشبيو غير صريح، كقولؾ في بعض صيغ التجريد      
فتقوؿ: لقيت مف زيد أسًدا، فالتجريد ىو أف ُينتزع مف أمر ذؼ صفة أمر آخر مثمو في تمؾ الصفة؛ 

 فيو، ويدخل أيًضا التشبييات الضمنية كقوؿ المتنبي:        مبالغة في كماليا

 لم تمق ىذا الوجو شمس نيارنا ... إال بوجو ليس فيو حياء                  

يريد أف الحياء انعدـ مف شمس النيار عندما سطع نورىا، وتجرأت أف تعارض وتبلقي وجو     
 يا أف يبيف أف نور ممدوحو يفوؽ شمس النيار. ممدوحو، ىذه طبًعا مبالغة يريد الشاعر مف خبلل
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 أركان التشبيو

 أركان التشبيو خمسة:

 المشبو: وىو األمر الذؼ ُيراد إلحاقو بغيره. أوليا:

المشبو بو: وىو األمر الذؼ ُيراد إلحاؽ غيره بو، وُيسمى كل مف المشبو والمشبو بو طرفا  ثانييا:
 التشبيو.

 ى الذؼ يشترؾ فيو طرفا تشبيو تحقيًقا أو تخييبًل.وجو الشبو : ىو المعن ثالثيا :

: أداة التشبيو : ىي ألفاظ تدؿ عمى المماثمة واالشتراؾ بيف أمريف، وىي قد تكوف حروًفا، وقد  رابعيا
تكوف أسماء، وقد تكوف أفعااًل، فالحروؼ تتمثل في الكاؼ، وكأف. واالسماء كػ مثل ، واالفعاؿ كػ  

 شابو ، وماثل وغيرىا .

: الغرض مف التشبيو : مف الببلغييف مف عده الركف الخامس لمتشبيو ، وىو الغاية التي  خامسيا
يرمي إلييا البميغ بتشبييو، ويقصد إلى تحقيقيا، أو الفائدة التي يريد المتكمـ أف يوصميا إلى السامع 

 باستخداـ األسموب التشبييي .

 أقسام التشبيو باعتبار الحسية والعقمية

 مى سبعة أقسام:عاد الطرفين وتقييدىما وتركيبيما التشبيو باعتبار إفر ينقسم  
. ٘.تشبيو المقيد بالمفرد ٗ. تشبيو المفرد بالمقيد. ٖ. تشبيو المقيد بالمقيد. ٕ. تشبيو المفرد بالمفرد. ٔ

 . تشبيو المركب بالمفرد. ٚ. تشبيو مفرد بالمركب . ٙتشبيو المركب بالمركب

: أف يكوف شيًئا واحًدا متميًزا بذاتو، وليس مقيًدا بقيد يؤثر في صورة التشبيو، طرفمعنى إفراد ال      
وليس عمى ىيئة مركبة مف عدة أمور مثل: أف نشبو بالقمر، أو نشبو بالبحر، أو نشبو بالنجوـ، إلى 

 غير ذلؾ.
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ومجرور؛ أف يرتبط الطرؼ، ويقيد بوصف، أو بإضافة، أو بحاؿ، أو بجار  اما معنى تقييد:     
تقييًدا ال يبمغ حد التركيب، شريطة أف يكوف ليذا القيد أثر في تحقيق وجو الشبو مثل قولنا مثبًل: 

 كالراقـ عمى الماء، والمرآة في كف األشل، إلى غير ذلؾ.

: أف يكوف ىيئة مؤلفة مف أمريف، أو مف عدة أمور، قد ومعنى أن يكون الطرف مركب ا يعني    
 جعميا في حكـ الشيء الواحد . امتزجت امتزاًجا ي

فمعنى أف يتشبو طرؼ مفرد بطرؼ مفرد آخر، نذكر مثبًل مف األمثمة ما جاء في قوؿ هللا       

 چڄ  ڄ  ڄ      چ تعالى: 

الميل بالمباس بجامع الستر في  -سبحانو وتعالى-فينا يشبو هللا  ،(ٔ)

، (ٕ) چ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پچ تعالى:  كل منيما ، فكل مف الميل، والمباس يستر الناس منو قولو
 فشبو المرأة أيًضا بالمباس لمرجل، والرجل بالمباس لممرأة، فالطرفاف مفرداف مجرداف .

 وجو الشبو

يقسـ التشبيو باعتبار وجو الشبو الذؼ يمثل الركف الثالث مف أركاف التشبيو األربعة المتمفع بيا،      
عف الركنيف األوليف المشبو والمشبو بو، واألحواؿ والصور التي يأتي وذلؾ بعد أف تحدثنا فيما سبق 

مين وأ)الجارم .عمييا كل منيما، ووجو الشبو ىو المعنى الذؼ يشترؾ فيو طرفا تشبيو تحقيًقا أو تخييبًل 
 (ٕٔ-ٙٔ، ب.ت

ا      ما جاء أؼ: عمى جية التخييل، نضرب بعض األمثمة لوتخييال  يعني: عمى جية التحقيق،  تحقيق 
عمى جية التحقيق، كأف شبو مثبًل الشعر بالميل، ويشبو الرجل الشجاع باألسد، ويشبو مثبًل الخد 
نما يقع الفرؽ مف جية الزيادة والنقصاف، والقوة والضعف، فغالًبا ما يكوف  بالورد، إلى غير ذلؾ، وا 

في اتصافيما بو، وقد يكوف  وجو الشبو في المشبو بو أبرز وأعرؼ، وأقوػ منو في المشبو، وقد يتساويا
الوجو أقوػ وأكمل في المشبو، وأبرز وأشير في المشبو بو، وىنا تروػ قصة طريفة ممخصيا أف أبا 

 :أحمد بف المعتصـ فقاؿ في حقو تماـ راح يمدح

 إقداـ عمرو في سماحة حاتـ ... في حمـ أحنث في ذكاء إياس           
                                                           

 (ٓٔ)النبؤ: (ٔ)

 (١1ٔ)البمرة:  ( (ٕ
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مير أحمد بوجو الشبو أقوػ وأتـ مف اتصاؼ ىؤالء المذكوريف فالمقاـ ىنا يقتضي أف يكوف اتصاؼ األ
 بو، ولذا لما أخذ عمى أبي تماـ أف األمير أكبر مف أف يشبو في ذلؾ بيؤالء أنشد مرتجبًل:

 ال تنكروا ضربي لو مف دونو ... مثبًل شرودا في الندػ والباس      

 اة والنبراسفا قد ضرب األقل لنوره ... مثبًل مف المشك         

ے  ے  ۓ           ھہ  ھ  ھ   ھ  چفشبو حالو في ىذا بحاؿ اآلية الكريمة التي قاؿ هللا فييا: 

 ، فا شبو األقل بنوره مف المشكاة والنبراس، واألصل أف يكوف نور هللا أقوػ مف كل ىذا.(ٔ) چۓ  

 أحوال وجو الشبو

فراد والتركيب والتعدد، وأخرػ باعتبار ذكره وحذفو، او لوجو الشبو أقساـ باعتبار الحسية والعقمية ، اإل
 ظيوره وخفائو. 

فوجو الشبو باعتبار الحسية والعقمية، واإلفراد والتركيب والتعدد لو صور يأتي عمييا، ىذه الصورة 
، فيو قد يأتي مفرًدا حسيِّا، قد يأتي مفرًدا عقميِّا، يأتي مركًبا حسيِّا، قد يأتي سبع صورتنحصر في 

مركًبا عقميِّا، وقد يأتي متعدًدا حسيِّا، وقد يأتي متعدًدا عقميِّا، وقد يأتي متعدًدا مختمًفا بعضو حسي 
 وبعضو عقمي، وىذه ما تقتضيو القسمة العقمية.

متعميـ كيف ُنمحق الصورة عندما يأتي وجو الشبو بأؼ مف ىذه األقساـ، أو لىذه األقساـ ىي لمتدريب و 
كمثل النعومة في تشبيو الجسـ بالحرير، وكاإلشراؽ في تشبيو  حسيًّاالشبو فيو  األنواع، ما كاف وجو

 الوجو بالبدر، وكالرائحة في تشبيو الرائحة الطيبة بالمسؾ، إلى غير ذلؾ.

تأتي مثبًل كالشجاعة في تشبيو الرجل باألسد، ىنا وجو الشبو عقمي، والكـر مثبًل في تشبيو  والعقمية
في تشبيو الذكي بإياس، والحمـ في تشبيو الرجل الحميـ بأحنف، كاف ُيضرب بو رجل بحاتـ، والذكاء 

 ..المثل في ذلؾ 

                                                           

 (ٖ٘)النور:  ( ٔ)
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، (ٔ) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ وجو الشبو يكوف مفرًدا حسيِّا أيضا : مثبًل في قوؿ هللا تعالى: 
و ىنا واحد فينا شبو السفف الجارية في البحر بالجباؿ، ووجو الشبو الضخامة في كمييما ، فوجو الشب

 حسي .

 وجو الشبو من حيث اإلفراد والتعدد :

ووجو الشبو قد يكوف واحدا حسيا كالحمرة والخفاء وطيب الرائحة ولذة الطعـ وليف المممس ، في تشبيو 
الخد بالورد ، والصوت الضعيف باليمس ، والنكية بالعنبر ، والريق بالعنبر ، والريق بالخمر ، والجمد 

 الناعـ بالحرير.
وقد يكوف وجو الشبو واحدا عقميا ، كالجراءة في تشبيو الرجل الشجاع باألسد ، وكمطمق اليداية في 

 «.كالنجـو بأييـ اقتديتـ اىتديتـأصحابي : »ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو 
وقد يكوف وجو الشبو متعددا حسيا ، والمراد بالتعدد ىنا أف يذكر في التشبيو عدد مف أوجو الشبو    
ف اثنيف فأكثر عمى وجو صحة االستقبلؿ ، بمعنى أف كل واحد منيا لو اقتصر عميو كفى في م

التشبيو. مثاؿ ذلؾ أف يقاؿ : البرتقالة كالتفاحة في شكميا وفي لونيا وفي حبلوتيا ، وفي رائحتيا. فمو 
ذا ىو وجو أسقط وجياف مف أوجو الشبو ىذه لكفى الباقي في التشبيو لئلبانة عف قصد المتكمـ. وى

 الشبو المتعدد.
 والمتعدد العقمي نحو :   البنت كأميا حنانا وعطفا وعقبل ولطفا.

 والمتعدد المختمف نحو : الولد كأبيو في طولو ومشيتو وصوتو ، وخمقو وكرمو وعممو.      
 جو الشبو باعتبار ذكره وحذفو، وباعتبار ظيوره وخفائوصو    

 مى ثالث تقسيمات :عو الشبو نقسم التشبيو باعتبار وجي       

 . التشبيو المجمل والتشبيو المفصل :ٔ

: وىو ما ُحذؼ منو وجو الشبو، كأف نقوؿ: ىذا الرجل كاألسد، ونقوؿ: العمماء التشبيو المجمل
كالنجوـ، ونقوؿ: وجو كالبدر، ونقوؿ: شعر كالميل، وخد كالورد، ونقوؿ: رجل كاألسد، وقد يكوف دقيًقا 

                                                           

 (ٕٗ)الرحمن: (ٔ)
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في إدراكو إلى فكر وتأمل، وعندئٍذ يجب أف يذكر في العبارة ما يومئ إلى وجو شبو خفيِّا يحتاج 
 المحذوؼ، ويدؿ عميو، لكف طالما حذؼ وجو الشبو، فيسمى ىذا التشبيو بالتشبيو المجمل.

 : ىو ما ذكر فيو وجو الشبو ، وذلؾ نحو قوؿ الشاعر :              فالتشبيو المفصل 
 مثل النيار ضياء       لنفوس كالميل في االظبلـ كـ وجوه             

وكبلىما مذكور في « اإلظبلـ»وفي الثاني « ضياء»فالبيت ىنا فيو تشبيياف وجو الشبو في األوؿ    
 التشبيو.

 وقوؿ ابف الرومي :

 يا شبيو البدر في الحسف        وفػػي بػػعد المناؿ

 الزالؿ جػػد فقد تنفجر الصخرة          فػػي المػػاء

فالمشبو ىو الحبيب والمشبو بو البدر ووجو الشبو ىو اشتراؾ الطرفيف في صفتي الحسف وبعد المناؿ ، 
 وكمتاىما مذكورة في التشبيو.

 أنت كالبحر في السماحة والشمس     عمػػوا والبدر في االشراؽ     
في التشبيو األوؿ  فيذا البيت يشتمل عمى ثبلثة تشبييات ذكر في كل منيا وجو الشبو ، وىو

 )السماحة( وفي الثاني )العمو( وفي الثالث )اإلشراؽ( .
 فكل تشبيو مف التشبييات التي تضمنتيا ىذه األمثمة تشبيو مفّصل ، ألف وجو الشبو قد ذكر فيو.   
 .التشبيو القريب والتشبيو البعيد :ٕ

لقريب القريب المتبذؿ ، وبالبعيد البعيد كذلؾ يكوف التشبيو باعتبار الوجو قريبا وبعيدا. والمراد با    
 الغريب.

فالقريب المتبذؿ : ىو ما ينتقل فيو مف المشبو إلى المشبو بو مف غيرتدقيق نظر ، وذلؾ لظيور وجيو 
 في بادػء الرأؼ.

: األوؿ كوف الشيء جمميا ، فإف الجممة أسبق دائما إلى النفس مف التفصيل. أال  وسبب ظيوره أمران
ؤية ال تصل في أوؿ أمرىا إلى الوصف عمى التفصيل لكف عمى الجممة ، ثـ عمى ترػ أف الر 

التفصيل؟ ولذلؾ قيل النظرة األولى حمقاء ، وفبلف لـ يمعف النظر. وكذلؾ الشأف بالنسبة لسائر 
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الحواس ، فإنو يدرؾ مف تفاصيل الصوت والذوؽ والشـ والممس في المرة الثانية ما لـ يدرؾ في المرة 
 .األولى
فمف يرـو التفصيل كمف يبتغي الشيء مف بيف جممة أشياء يريد تمييزه مما اختمط بو ، ومف يريد     

اإلجماؿ كمف يريد أخذ الشيء جزافا مف غير تدقيق نظر. وكذلؾ حكـ ما يدرؾ بالعقل ، ترػ الشيء 
ف إال بعد إعماؿ يسبق دائما إلى الذىف إجماال ، أما التفاصيل فمغمورة في اإلجماؿ ال تحضر وتنكش

 الرؤية.
في بادػء الرأؼ كونو قميل التفصيل مع غمبة حضور المشبو  واألمر الثاني في ظيور وجو الشبو   

بو في الذىف ، إما عند حضور المشبو لقرب المناسبة بينيما ، كتشبيو العنبة الكبيرة السوداء 
ما مطمقا لتكرره عمى الح س ، كتشبيو الشمس بالمرآة المجمّوة في باإلجاصة في الشكل وفي المقدار ، وا 

االستدارة واالستنارة ؛ فإف قرب المناسبة والتكرر كل واحد منيما يعارض التفصيل القتضائو سرعة 
 االنتقاؿ.

: ىو ما ال ينتقل فيو مف المشبو إلى المشبو بو إال بعد فكر ، وذلؾ لخفاء وجيو في  والبعيد الغريب
 الرأؼ. بادغ
والشمس كالمرآة في كف »كونو كثير التفصيل ، كقوؿ الراجز :  أحدىما:  أمران وسبب خفائو    

فوجو الشبو في ىذا التشبيو ىو الييئة الحاصمة مف االستدارة مع اإلشراؽ والحركة السريعة «. األشل
المتصمة مع تمّوج اإلشراؽ واضطرابو بسبب تمؾ الحركة حتى يرػ الشعاع كأنو ييـّ بأف ينبسط حتى 

ض مف جوانب الدائرة ثـ يبدو لو فيرجع مف االنبساط إلى االنقباض. فالشمس إذا أحّد اإلنساف يفي
النظر إلييا ليتبيف جرميا وجدىا مؤدية إلى ىذه الييئة ، وكذلؾ المرآة إذا كانت في كف األشل. 

اب إال بعد تأمل فالييئة التي يتركب منيا وجو الشبو ىنا ال تقوـ في نفس الرائي لممرآة الدائمة االضطر 
 وطوؿ نظر وتميل.

في بادػء الرأؼ ىو ندرة حضور المشبو بو في الذىف ، أما عند  واألمر الثاني لخفاء وجو الشبو   
 حضور المشبو لبعد المناسبة بينيما كتشبيو البنفسج بنار الكبريت في قوؿ الشاعر :

 وال زوردّية تزىو بزرقتيا      
 بيف الرياض عمى حمر اليواقيت                                    

 كأنيا فوؽ قامات ضعفف بيا  
 أوائل النار في أطراؼ كبريت              
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فإف الزوردّية وىي البنفسجة شبيت بالنار في أطراؼ كبريت ، ومعموـ أف الشيء الطبيعي الذؼ    
لرياحيف التي ىي مف جنسيا ال فيو ىو األزىار وا« البلزوردية»يتبادر إلى الذىف بسرعة عند حضور 

أوائل النار في أطراؼ الكبريت. ولما كاف االنتقاؿ مف البنفسج إلى النار المذكورة بعد التأمل وطوؿ 
 النظر كاف التشبيو غريبا.

 التشبيو التمثيمي والتشبيو غير التمثيمي )المفرد(:.ٖ

 ر.وىو ما كاف وجو الشبو فيو صورة منتزعة مف متعدد أمريف أو أمو 
ىذا ىو مذىب جميور الببلغييف في تعريفو ، وال يشترطوف فيو غير تركيب الصورة ، سواء أكانت    

العناصر التي تتألف منيا صورتو أو تركيبو حسية أو معنوية. وكمما كانت عناصر الصورة أو المركب 
 أكثر كاف التشبيو أبعد وأبمغ.

 ومف أمثمتو قوؿ شاعر يمدح فارسا :
 قمرا يكّر عمى الرجاؿ بكوكب                 الوغى فتخالو وتراه في ظمـ

فالمشبو ىنا ىو صورة الممدوح الفارس وبيده سيف ال مع يشق بو ظبلـ غبار الحرب ، والمشبو بو 
صورة قمر يشق ظممة الفضاء ويتصل بو كوكب مضيء ، ووجو الشبو ىو الصورة المركبة مف ظيور 

 وسط الظبلـ. شيء مضيء يموح بشيء متؤللىء في
 ومنو قوؿ ابف المعتز يصف السماء بعد تقشع سحابة :

 خبلؿ نجوميا عند الصباح                 كأف سماءنا لما تجّمت 
 تفّتح بينو نور األقاح            رياض بنفسج خضل نداه 

ف أزىار فالمشبو صورة السماء والنجوـ منثورة فييا وقت الصباح والمشبو بو صورة رياض م       
البنفسج تخممتيا أزىار األقاحي ، ووجو الشبو ىو الصورة الحاصمة مف شيء أزرؽ انتشرت في أثنائو 

 صور صغيرة بيضاء.

  کچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑٹ ٹ چ ومنو 

 (ٔ) چگ  گ  ڳ      گک  ک     ک  گ

                                                           

 .ٕٔٙالبمرة:  (ٔ)
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هللا ثـ يمقى عميو جزاء جزيبل ، والمشبو بو حاؿ مف بذر حبة فالمشبو حاؿ مف ينفق قميبل في سبيل    
فأنبتت سبع سنابل في كّل سنبمة مائة حبة ، ووجو الشبو ىو صورة مف يعمل قميبل فيجني مف ثمار 

 عممو كثيرا.
 التشبيو المفرد )غير التمثيمي(

صورة منتزعة أما وجو الشبو عند ما يكوف غير تمثيل فيو عكس ذلؾ ، أؼ عند ما ال يكوف  
مف متعدد ، وبعبارة أخرػ ىو ما يكوف غير مركب أؼ مفردا ، وكونو مفردا ال يمنع مف تعدد الصفات 

 المشتركة بيف طرفي التشبيو.
 ومف أمثمة التشبيو عند ما يكوف وجو الشبو فيو غير تمثيمي )مفرد( قوؿ البحترؼ :

 قربا تزدد مف الفقر بعدامنو                      ىو بحر السماح والجود فازدد
فالمشبو ىنا ىو الممدوح والمشبو بو ىو البحر ، ووجو الشبو الذؼ يشترؾ فيو الممدوح والبحر ىو      

 صفة الجود.
 القيس : رؤاموقوؿ 

ًّ بؤنواع الهموم لٌبتلً                    ولٌل كموج البحر أرخى سدوله   عل

 

ي ظبلمو وىولو ، والمشبو بو ىو موج البحر ، وأف ىذا الميل فالمشبو في ىذا البيت ىو الميل ف    
أرخى عميو حجبو وسدولو مصحوبة بكل أنواع اليمـو واألحزاف ليختبر صبره وقوة احتمالو ، ووجو 

 الشبو الذؼ يشترؾ فيو الميل وموج البحر صفتاف ىما : الظممة والروعة.
 

 : األداح ثبػزجبس اٌزشج١ٗ

 : مرسل ومؤكدلتشبيو باعتبار األداة إلى الببلغيوف يقسموف ا   

 ػ فالتشبيو المرسل : ىو ما ذكرت فيو أداة التشبيو ، نحو : ٔ

 خمق كالمدام او كرضا ال            مسك او كالعبير او كالمالب                

 وقول الشاعر :

 و إقـــــامة او كالطيف ليس ل    العمــــــــر مثل الضيف                           
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ػ والتشبيو المؤكد : ىو ما حذفت منو أداة التشبيو ، وتأكيد التشبيو حاصل مف ادعاء أف المشبو  ٕ
)َوَتَرػ اْلِجباَؿ َتْحَسُبيا عيف المشبو بو ، وذلؾ نحو قولو تعالى تصويرا لبعض ما يرػ يوـ القيامة : 

حاِب( باؿ ترػ يوـ ينفخ في الصور تمر كمر السحاب ، أؼ أؼ أف الج جاِمَدًة ، َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ
 تسير في اليواء كسير السحاب الذؼ تسوقو الرياح.

 ومنو شعرا قول المتنبي مادحا :

 أين أزمعت أييذا اليمام        نحن نبت الّربا وأنت الغمام

 كل عيش ما لم تطبو حمام     كل شمس ما لم تكنيا ظالم

 أدوات التشبيو

شبيو ىي ألفاظ تدؿ عمى المماثمة واالشتراؾ بيف أمريف، وىي قد تكوف حروًفا، وقد تكوف أدوات الت   
 أسماء، وقد تكوف أفعااًل؛ فالحروؼ تتمثل في الكاؼ، وكأف.

أما الكاؼ فيي األصل لبساطتيا، وتفيد المشابية في جميع استعماالتيا، واألصل فييا أف يمييا        

   چڃ  ڃ                 ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ ٹ چ المشبو بو 

(ٔ )
 وقوؿ الشاعر: 

ف            في عمو المكاف جاوزت كيواناً          أنت كالشمس في الضياء وا 

وكيوانا: ىو اسـ لكوكب زحل، فنجد أف لفع األعبلـ في اآلية الكريمة، ولفع الشمس في البيت، قد     
و بو؛ كاف مقدًرا بعدىا، كما في قولو تعالى: ولي الكاؼ، وىما مشبياف بيما، فإف تبلىما غير المشب

چ      چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ 
(ٕ)

   ، 
فالمشبو بو في اآلية محذوؼ تقديره: أو كمثل ذوؼ صيب؛ ألف األصل أف يكوف التشابو بيف 

 المعطوفات فيو تماثل .

بحًرا، ورأيتو أسًدا، وحسبت الرجل شمًسا، وخمتو بدًرا،  مف ذلؾ مثبًل قولنا: عممت محمًدا  
وظننتو كوكًبا؛ فوقع في كل ىذه األمثمة كل مف المشبو والمشبو بو مفعوليف لؤلفعاؿ المذكورة، وىذه 

                                                           

 (ٕٗ)الرحمن: (ٔ)

 (ٜٔ: البقرة()ٕ)
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األفعاؿ قد أنبأت بالتشبيو. أما األداة فيي مقدرة، والتقدير: عممت محمًدا كالبحر وكاألسد إلى أخر 
 ا قوؿ البحترؼ:ذلؾ، مف ذلؾ أيًض 

ذا األسنة خالطتيا خمتيا   فييا خياؿ كوكب في الماء                  وا 

فينا شبو األسنة إذا خمطتيا الدروع بخياؿ الكواكب تبدو في الماء بجامع الصفاء والممعاف، وال     
أداة التشبيو ىي  يخفى أف المشبو والمشبو بو قد وقعا مفعوليف لمفعل خاؿ، الذؼ أرشد إلى التشبيو، وأف

 الماء.الكاؼ المقدرة، والتقدير: خمتيا فييا كخياؿ كواكب في 

 وىناك أنواع اخرى من التشبيو ىي :

 . التشبيو المقموبٔ

 التشبيو المقموب ىو جعل المشبو مشبيا بو بادعاء أف وجو الشبو فيو أقوػ وأظير.
غمبػة الفػروع عمػى »النػوع مػف التشػبيو وأبو الفتح عثماف بف جني في كتابػو الخصػائص  يسػمي ىػذا    

ىػػذا فصػػل مػػف فصػػوؿ العربيػػة طريػػف ، تجػػده فػػي معػػاني العػػرب ، كمػػا تجػػده فػػي »ويقػػوؿ : « األصػػوؿ
 معاني األعراب. وال تكاد تجد شيئا مف ذلؾ إال والغرض فيو المبالغة.

 فميا جاء فيو ذلؾ لمعرب قوؿ ذؼ الرمة :
 ورمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوراؾ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارػ قطعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

  
  

 (ٕ)بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو المظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادس إذا أل
  

أفبل ترػ ذا الرمة كيػف جعػل األصػل فرعػا والفػرع أصػبل؟ وذلػؾ أف العػادة والعػرؼ فػي نحػو ىػذا أف    
 تشبو أعجاز النساء بكثباف األنقاء أؼ الرماؿ .

 وقاؿ البحترؼ في تشبيو حمرة الورد بحمرة خدؼ محبوبتو ، وتشبيو ميبلف الغصف إذا ىّزه النسػيـ بتثنػي
 قّدىا :

 ولمقضيب نصيب مف تثنييا               في حمرة الورد شيء مف تمّيبيا
 

 وقاؿ أيضا في وصف بركة المتوكل ، وتشبيو البركة في تدفق مائيا بيد المتوكل في العطاء :
 يد الخميفة لما ساؿ وادييا                     كأنيا حيف لّجت في تدفقيا
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 قائق النعماف بدموع الشوؽ عمى خدود الِحساف :وقاؿ في تشبيو الندػ عمى ش
 دموع التصابي في خدود الخرائد               شقائق يحممف الندػ فكأنو 

أؼ تقرر في أصل الفائدة المستنتجة مف التشبيو أف يشّبو الشيء بما يطمق عميو لفظة أفعل ، أؼ      
، وكػػذلؾ يشػػبو األقػػل بػػاألكثر ، واألدنػػى  يشػػبو بمػػا ىػػو أبػػيف وأوضػػح ، أو بمػػا ىػػو أحسػػف منػػو أو أقػػبح

 باألعمى.
أف األصل فػي التشػبيو أف يجػرؼ عمػى الّسػنف المعػروؼ عنػد العػرب والػذؼ يتمثػل فػي أف  والخالصة   

يمتمس المشبو بو مما ىو معػروؼ ومػألوؼ فػي حيػاتيـ حتػى ولػو كػاف المشػبو أقػوػ وأعظػـ فػي الصػفة 
مػثبل قػد اشػتير بيػنيـ عمػرو بػف معػّد يكػرب باإلقػداـ ، وحػاتـ التي يشترؾ فييػا مػع المشػبو بػو. فػالعرب 

ياس بالذكاء ، وأصػبح كػل واحػد مػف ىػؤالء مػثبل عاليػا فػي الصػفة  بالجود ، وأحنف بف قيس بالحمـ ، وا 
التي اشتير بيا. فاألسموب العربػي يقضػي عمػى الشػاعر أف يجعػل كػل واحػد مػف ىػؤالء األعػبلـ مشػّبيا 

 ىو أعظـ منو في الصفة وأقوػ أـ لـ يوجد.بو ، سواء أوجد بعده مف 
وقػػد سػػمؾ القػػرآف الكػػريـ ىػػذا الّسػػنف فشػػّبو نػػور هللا سػػبحانو وتعػػالى ، وىػػو بػػبل شػػؾ أقػػوػ األنػػوار ، بنػػور 
المصػػػباح فػػػي مشػػػكاة ، ألّف العػػػرب جػػػروا عمػػػى عػػػادة أف يجعمػػػوا نػػػور المصػػػباح أكبػػػر األنػػػوار وأعظػػػـ 

 األضواء.

 . التشبيو الضمنيٕ

ضمني : تشبيو ال يوضع فيو المشبو والمشبو بو في صورة مف صػور التشػبيو المعروفػة ، بػل التشبيو ال
 يممحاف في التركيب. وىذا الضرب مف التشبيو يؤتى بو ليفيد أف الحكـ الذؼ أسند إلى المشبو ممكف.

يو مػف وبياف ذلؾ أف الكاتب أو الشاعر قد يمجأ عند التعبير عف بعض أفكاره إلى أسموب يػوحي بالتشػب
 غير أف يصّرح بو في صورة مف صوره المعروفة.

قامػػة البرىػػاف عمػػى  ومػػف بواعػػث ذلػػؾ التفػػّنف فػػي أسػػاليب التعبيػػر ، والنػػزوع إلػػى االبتكػػار والتجديػػد ، وا 
الحكـ المراد إسناده إلى المشبو ، والرغبة في إخفاء معالـ التشػبيو ، ألنػو كممػا خفػي ودّؽ كػاف أبمػغ فػي 

 النفس.
  لذلؾ ، وىو قوؿ أبي فراس الحمداني :ولنأخذ مثاال

 وفي الميمة الظمماء يفتقد البدر            سيذكرني قومي إذا جّد جّدىـ 
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فيو ىنا يريد أف يقوؿ : إف قومو سيذكرونو عند اشتداد الخطوب واألىواؿ عمييـ ويطمبونو فبل يجدونو 
 .، وال عجب في ذلؾ ألف البدر يفتقد ويطمب عند اشتداد الظبلـ

فيػػذا الكػػبلـ يػػوحي بأنػػو تضػػمف تشػػبييا غيػػر مصػػّرح بػػو ؛ فالشػػاعر يشػػّبو ضػػمنا حالػػو وقػػد ذكػػره قومػػو 
وطمبوه فمـ يجدوه عند ما أّلمت بيـ الخطوب بحاؿ البدر يطمب عند اشتداد الظبلـ. فيو لـ يصّرح بيذا 

نما أورده في جممة مستقمة وضمنو ىذا المعنى في صورة برىاف.  التشبيو وا 
 مثاال آخر وىو قوؿ البحترؼ : ولنأخذ

 ولمسيف حّد حيف يسطو ورونق            ضحوؾ إلى األبطاؿ وىو يروعيـ 
فممدوح البحترؼ يمقى الشػجعاف بوجػو ضػاحؾ وىػو يػروعيـ ويفػزعيـ فػي الوقػت ذاتػو ببأسػو وسػطوتو ، 

 و الضمني.وكذلؾ السيف لو عند القتاؿ والضرب رونق وفتؾ. وىذا كبلـ يشـّ منو رائحة التشبي
فػػػالبحترؼ لػػػـ يػػػأت بالتشػػػبيو صػػػريحا فيقػػػوؿ : إف حػػػاؿ الممػػػدوح يضػػػحؾ فػػػي غيػػػر مبػػػاالة عنػػػد مبلقػػػاة 
الشػػجعاف ويفػػزعيـ ببأسػػو وسػػطوتو تشػػبو حػػاؿ السػػيف عنػػد الضػػرب لػػو رونػػق وفتػػؾ ، ولكنػػو أتػػى بػػذلؾ 

 ضمنا ، لباعث مف البواعث السابقة.
وىػػو أعمػػى « التشػػبيو البميػػغ»األداة ووجػػو الشػػبو فيػػو والتشػػبيو إذا مػػا حػػذفت منػػو  . التشــبيو البميــ  :ٖ

مراتب التشبيو في الببلغة وقوة المبالغة ، لما فيو مف اّدعاء أف المشّبو ىو عػيف المشػبو بػو ، ولمػا فيػو 
مف اإليجاز الناشىء عػف حػذؼ األداة والوجػو معػا ، ىػذا اإليجػاز الػذؼ يجعػل نفػس السػامع تػذىب كػل 

 تى مف وجوه التشبيو ، كقوؿ أبي فراس :مذىب ، ويوحي ليا بصور ش
 إذا نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوّد فالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّف 

 
  

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب 
  

ُّ(9999ُّ)اٌدبسَُّٚأ١ُِّٓ،ُّة.دُّ()ػز١كُّ،ُّة.دُّ()ِطٍٛةُّٚاٌجظ١شُّ،ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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ُّاٌّسبضشحُّاٌخبِغخ

 اٌزشج١ٗ أغشاع

ره بأنو أكثر مف غيره في إصابة قد يمجأ الكاتب أو الشاعر في التعبير إلى أسموب التشبيو لشعو     
 الغرض ووضوح الداللة عمى المعنى.

وأغراض التشبيو منوعة ، وىي تعود في الغالب إلى المشّبو ، وقد تعود إلى المشّبو بو. وىذه    
 األغراض ىي :

: وذلؾ حيف يسند إلى المشبو أمر مستغرب ال تزوؿ غرابتو إال بذكر  بيان إمكان وجود المشّبوػ  ٔ
 يو لو.شب

 مثاؿ ذلؾ قوؿ المتنبي :
 فأف المسؾ بعض دـ الغزاؿ               فأف تفق االناـ وأنت منيـ           

فالتشبيو ىنا ضمني ، وفيو اّدعى الشاعر أف المشّبو وىو الممدوح مبايف ألصمو بصفات     
جودىا احتّج عمى وخصائص جعمتو حقيقة منفردة. ولما رأػ غرابة دعواه وأف ىناؾ مف قد ينكر و 

 دصحتيا بتشبيو الم
 مدوح بالمسؾ الذؼ أصمو دـ الغزاؿ.

 فالغرض مف التشبيو في المثاؿ ىو بياف إمكاف وجود المشّبو. 
: وذلؾ حينما يكوف المشبو مجيوؿ الصفة غير معروفيا قبل التشبيو ، فيفيده  بيان حال المشبوػ  ٕ

 التشبيو الوصف.
 لذبياني :ومف أمثمة ذلؾ قوؿ النابغة ا

 إذا طمعَت لـ يبِد منيّف كوكب             فإنؾ شمس والمموؾ كواكُب 
فالنابغة يشبو ممدوحو بالشمس ، ويشّبو غيره مف المموؾ بالكواكب ، ألف عظمة ممدوحو تغّض مف 
عظمة كل ممؾ كما تخفي الشمس الكواكب. ولما كانت حاؿ الممدوح وغيره مف المموؾ ، وكّل منيما 

، مجيولة غير معروفة ، فقد أتى بالمشّبو بو لبياف أف حاؿ الممدوح مع غيره مف المموؾ كحاؿ مشّبو 
الشمس مع الكواكب ، فإذا ظير أخفاىـ كما تخفي الشمس الكواكب بطموعيا.  فبياف حاؿ المشبو إذف 

 غرض مف أغراض التشبيو.
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الزيادة والنقصاف ، وذلؾ إذا كاف : أؼ مقدار حالو في القوة والضعف و  بيان مقدار حال المشبوػ  ٖ
المشبو معروؼ الصفة قبل التشبيو معرفة إجمالية ، ثـ يأتي التشبيو لبياف مقدار ىذه الصفة. وذلؾ 

 نحو قوؿ عنترة :
 سودا كخافية الغراب األسود          فييا اثنتاف وأربعوف حموبة

مف اثنتيف وأربعيف ناقة تحمب ، ثـ فعنترة يخبر في ىذا البيت بأف حمولة أىل محبوبتو تتألف    
 وصف ىذه النوؽ بأنيا سود ، والنوؽ السود ىي أنفس اإلبل وأعّزىا عند العرب.

ولبياف مقدار سواد ىذه النوؽ شّبييا بخافية الغراب األسود ، أؼ جناحو األسود. فالغرض مف    
 التشبيو بياف مقدار حاؿ المشّبو.

حالو في نفس السامع وتقوية شأنو لديو ، كما إذا كاف ما أسند إلى  : أؼ تثبيت تقرير حال المشبوػ  ٗ
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ٻٹ ٹ چ المشبو يحتاج إلى التأكيد واإليضاح بالمثاؿ ؛ وذلؾ نحو 

  (ٔ)  چ  ٹڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
لية غير هللا ، وتصفيـ بأنيـ إذا دعوا فاآلية الكريمة تتحدث في شأف عّباد األوثاف الذيف يتخذوف آ    

آليتيـ ال يستجيبوف ليـ ، وال يعود عمييـ دعاؤىـ إياىـ بفائدة. وقد أراد هللا سبحانو أف يقّرر ىذه الحاؿ 
ويثبتيا في األذىاف ، فشّبو ىؤالء الوثنييف بمف يبسط كّفيو إلى الماء ليشرب فبل يصل الماء إلى فمو 

ؿ أصابعو ما دامت كّفاه مبسوطتيف. فالغرض مف التشبيو ىنا تقرير حاؿ بداىة ، ألنو يخرج مف خبل
 المشبو.

وأغراض التشبيو األربعة السابقة ، وىي : بياف إمكػاف وجػود المشػّبو ، وبيػاف حالػو ، وبيػاف مقػداره ،    
الشػبو وتقرير حالو ، تقتضي أف يكوف وجو الشبو في المشّبو بو أتـ وىو بو أشير ؛ إذ عمػى تمػاـ وجػو 

 في المشبو بو واشتياره بو يكوف حع التشبيو في تحقيق الغرض بالنسبة لممشّبو.
ػ تزييف المشّبو : ويقصد بو تحسيف المشّبو والترغيب فيو عف طريق تشبييو بشيء حسف الصورة أو  ٘

 المعنى .
 ومف أمثمة ذلؾ قوؿ الشريف الرضي :

 أحّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ألننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

  
 (ٔ)ب والعػػػػػػػػػػػػػػيف توأمػػػػػػػػػػػػػػا رأيتكمػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػػ

  

 سػػػػػػػػػػػػػػػكنت سػػػػػػػػػػػػػػػواد القمػػػػػػػػػػػػػػػب إذ كنػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػبيو 
 

  
 فمػػػػػػػػػػػـ أدر مػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػّز مػػػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػػػب منكمػػػػػػػػػػػا؟

  

                                                           

 ٗٔالرعد: (ٔ)
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يشّبو حبيبتو بحبة القمب السوداء « سكنت سواد القمب إذ كنت شبيو»فالشريف الرضي في قولو :     
زلتو في نفس التي ىي مناط الحياة في اإلنساف. فالغرض مف التشبيو ىنا تزييف المشبو وبياف أف من

 الشاعر منزلة المشّبو بو.
ػ تقبيح المشبو : وذلؾ إذا كاف المشّبو قبيحا قبحا حقيقيا أو اعتباريا فيؤتى لو بمشّبو بو أقبح منو  ٙ

 يوّلد في النفس صورة قبيحة عف المشّبو تدعو إلى التنفير عنو.
 ومف أمثمة ذلؾ قوؿ الشاعر المتنبي في اليجاء :

ذا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدثا   فكأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وا 
  

  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد يقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أو عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز تمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

  
فالمتنبي يشّبو الميجو عندما يتحدث بالقرد يقيقو أو العجوز تمطـ. والغرض مف التشبيو تقبيح     

 المشّبو ألف قيقية القرد ولطـ العجوز أمراف مستكرىاف تنفر منيما النفس.
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ كوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

  
  

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػنؾ تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقا
 

 وجار الكمب وجحره.فيو يشّبو منزلو الضيق الذؼ تقارب قطراه أؼ جانباه بِ       
ومف فوائد التشبيو أنو يمكف عف طريقو تحسيف الشيء وتقبيحو في وقت واحد كقوؿ ابف الرومي في 

 مدح العسل وذّمو :
ف تعب قمت : ذا قيء الزنابير           تقوؿ : ىذا مجاج النحل تمدحو   وا 

الرومي قد مدح وذـّ الشيء الواحد بتصريف التشبيو المجازؼ المضمر األداة الذؼ خّيل بو إلى  فابف   
السامع خياال يحّسف الشيء عنده تارة ويقّبحو أخرػ ، ولو ال التوصل بطريق التشبيو إلى ىذا الوجو 

 لما أمكنو ذلؾ ووصف ما تنفر منو النفس.
األغراض ترجع في الغالب إلى المشّبو ، وقد ترجع إلى وتجدر اإلشارة أخيرا إلى أف جميع ىذه    

 المشّبو بو وذلؾ في حالة التشبيو المقموب.
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 بالغة التشبيو 

 غرائب التشبيو وبديعو

التشبيو أسموب مف األساليب البيانية ، وىو ميداف واسع تتبارػ فيو قرائح الشعراء والبمغاء. ولعّمو    
 ألديب وقدرتو عمى الخمق واإلبداعساليب البياف داللة عمى عقل اىو وأسموب االستعارة مف أكثر أ

والتشبيو الذؼ ىو في الوقت ذاتو أساس االستعارة يدّؿ فيما يدّؿ عمى خصب الخياؿ وسمّوه وسعتو 
مف ، تعبير عنيا في صور رائعة خبّلبةوعمقو ، كما يظير كذلؾ مدػ القدرة عمى تمثيل المعاني وال

الشعراء والبمغاء في صور التشبيو وألوانو ، ويتنافس ذوو المواىب في طرؽ تناولو أجل ذلؾ كمو يفتّف 
 واإلتياف فيو بكل غريب وبديع طريف.

ولما كاف التشبيو عمى ىذا الوضع يعّد مقياسا يقاس بو ببلغة البميغ وأصالتو ، فإننا نرػ مف     
نما يتجاوز ذلؾ إلى اإلتياف البمغاء مف ال يقف في الداللة عمى براعتو في التشبيو عند  حّد إجادتو ، وا 

 بأكثر مف تشبيو في بيت واحد.
 فمنيـ مثبل مف شّبو شيئيف بشيئيف في بيت واحد ، كقوؿ امرػء القيس :

 لدػ وكرىا العّناب والحشف البالي           كأف قموب الطير رطبا ويابسا
يا بالحشف البالي ، فجاء تشبييو في غاية فقد شّبو الرطب مف قموب الطير بالعناب ، واليابس من   

 الجودة.
 وكقوؿ البحترؼ في وصف الندػ تحممو شقائق النعماف :

 دموع التصابي في خدود الخرائد               شقائق يحممف الندػ فكأنو 
 فقطرات الندػ مشبية بدموع التصابي ، وشقائق النعماف بخدود الِحساف.

 ثبلثة أشياء ، كقوؿ البحترؼ أيضا :ومنيـ مف شّبو ثبلثة أشياء ب
 قمرا يكّر عمى الرجاؿ بكوكب                  وتراه في ظمـ الوغى فتخالو 

 شّبو وغى الحرب وعجاجيا وجمبة أصواتيا بالظمـ ، وشّبو الممدوح بالقمر ، والسناف بالكوكب.    
 ومنيـ مف شّبو أربعة أشياء بأربعة أشياء كقوؿ امرػء القيس :

رخاء سرحاف ، وتقريب تتفل                 أيطبل ظبي وساقا نعامةلو   وا 
شّبو خاصرتي الفرس بخاصرتي الظبي ، وشّبو ساقيو بساقي النعامة ، وشّبو إرخاءه ، أؼ مّد     

عنقو في استرساؿ عند السير بإرخاء السرحاف أؼ الذئب ، وليس دابة بأحسف إرخاء منو ، وشّبو 
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ديو ووثبو عند الجرؼ بتقريب التتفل ، أؼ ولد الثعمب ، والمعنى يوحي بأنو أراد تقريبو ، أؼ جمع ي
 الثعمب بعينو مشّبيا بو.

 ومنيـ مف شّبو خمسة أشياء بخمسة أشياء كقوؿ أبي الفرج الوأواء الدمشقي :    
 كـ ذا أما لقتيل المحع مف قود ؟                  قالت وقد فتكت فينا لواحظيا

 وردا وعّضت عمى العّناب بالبرد             ؤلؤا مف نرجس وسقت وأمطرت ل
 مف بعد رؤيتيا يوما عمى أحد             إنسانة لو بدت لمشمس ما طمعت             

 أسد الحماـ مقيمات عمى رصد           كأنما بيف غابات الجفوف ليا
وعينييا بالنرجس ، وخّدييا بالورد ، واألنامل  ففي البيت الثاني شّبو دموع ىذه اإلنسانة بالمؤلؤ ،   

 المخضوبة بالعناب ، وثناياىا بالبرد.
ومعنى ىذا أف أقصى ما « وال أعرؼ ليذا البيت ثانيا فيأشعارىـ»ويقوؿ أبو ىبلؿ العسكرؼ :    

وصل إليو الشعراء ىو تشبيو خمسة أشياء بخمسة أشياء في بيت واحد ، وأف ىذا النوع نادر في 
 عر العربي.الش
وىكذا نرػ أف بعض الشعراء قد أكثروا مف التشبييات في البيت الواحد ولكف الولع بيذا الموف مف    

التشبيو ومحاولة إظيار البراعة واالفتناف فيو مف شأنو أف يؤدؼ إلى التكّمف الذؼ يذىب برونق التشبيو 
 ونضارتو وتأثيره كما يبدو عمى بعض ىذه التشبييات.

 شبيومحاسن الت
مف ببلغة التشبيو أف يشّبو الشيء بما ىو أكبر منو وأعظـ ، ألف التشبيو ال يعمد إليو إال لضرب مف 

يضاحا ، وال يخرج عف ىذه المعاني الثبلثة.  المبالغة ، فإما أف يكوف مدحا أو ذّما أو بيانا وا 
ذا كاف األمر كذلؾ فبل بّد فيو مف تقدير لفظة  فميس بتشبيو « أفعل»يو لفظة ، فإف لـ تقّدر ف« أفعل»وا 

فقد شّبينا زيدا بأسد الذؼ ىو أشجع منو « زيد أسد»بميغ. أال ترػ أّنا نقوؿ في التشبيو المضمر األداة 
، فإف لـ يكف المشّبو بو في ىذا المقاـ أشجع مف زيد الذؼ ىو المشّبو كاف التشبيو ناقصا إذ ال 

 مبالغة.
چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڄٹ ٹ چ ومف التشبيو المظير لؤلداة  

وىذا تشبيو كبير بما (ٔ)
ف كانت كبيرة فإف الجباؿ أكبر منيا.  ىو أكبر ألف السفف البحرية وا 

                                                           

 ٕٗ: الرحمف(ٔ)
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وكذلؾ إذا شّبو شيء حسف بشيء حسف ، فإنو إذا لـ يشبو بما ىو أحسف منو فميس بوارد عمى طريق 
ف شّبو قبيح بقبيح فينبغي أف يكوف المشّبو بو أقبح. ف قصد البياف واإليضاح فينبغي أف  الببلغة ، وا  وا 

 يكوف المشبو بو أبيف وأوضح.
 عيوب التشبيو

داللة عمى قدرة البميغ وأصالتو في فف القوؿ، وذلؾ ألف  لعّل التشبيو مف بيف األساليب البيانية األكثر
 التشبيو ىو في الواقع ضرب مف التصوير

لو أدواتو ، مف لفع ومعنى وصياغة ، ومف سمّو  ال تتأتى اإلجادة أو اإلبداع فيو إال لمف توافرت   
خياؿ ورىافة حّس ، ومف براعة في تشكيل صور التشبيو عمى نحو يبّث فييا الحركة ويمنحيا الجماؿ 

 والتأثير.
ومف أجل ذلؾ يقاؿ : إف التشبيو بيف ألواف الببلغة ممعف في الترؼ ، كثير األناقة ، شديد    

 أّؼ تياوف فيو يعيبو ، ويخرجو مف الحسف إلى القبح.الحساسية ، رقيق المزاج ، و 
وىذا القبح أنواع كثيرة ، منيا ما يرجع إلى المفع أو المعنى أو الصياغة أو الخياؿ أو األصوؿ 

 الببلغية التي يبنى عمييا التشبيو.
سف ، فمف األصوؿ الببلغية أف يشّبو الشيء بما ىو أكبر وأقوػ منو ، فيشبو الحسف مثبل باألح   

ال كاف التشبيو ناقصا.  والقبيح باألقبح ، والبيّف الواضح بما ىو أبيف وأوضح منو ، وا 
ومف ىينا غمط بعض الكتاب مف أىل مصر في ذكر حصف مف »وطبقا لذلؾ يقوؿ ابف األثير :     

 خضبيا األصيل فكاف (ٔ)حصوف الجباؿ مشّبيا لو فقاؿ : ىامة عمييا مف الغمامة عمامة ، وأنممة 
اليبلؿ منيا قبلمة. وىذا الكاتب حفع شيئا وغابت عنو أشياء ، فإنو أخطأ في تشبيو الحصف باألنممة 

 «.، أؼ مقدار لؤلنممة بالنسبة إلى تشبيو حصف عمى رأس جبل؟
وبعد فالجوانب التي تعيب التشبيو ويتطرؽ منيا القبح إليو أكثر مف أف تحصى أو تستقصى ؛    

ف جوانب أخرػ كالمفع أو المعنى أو رداءة الصياغة والنسج أو قمق القافية في ومنيا ما يتطرؽ إليو م
 الشعر ، وما أشبو ذلؾ.

وكما ذكرت آنفا أّف التشبيو مف أكثر األساليب البيانية داللة عمى مقدرة البميغ ومدػ أصالتو في فف    
اصطياده ، ويمقوف بشباؾ خياليـ القوؿ. فالبمغاء كانوا ػ وما زالوا ػ في كل زماف ومكاف يتنافسوف في 

ذا  ذا بعضيا ممؤه الآللىء والدرر! وا  ـّ ينزعونيا وا   بعضيا اآلخر ممؤه الحصى والحجر!.في محيطو ، ث
  (ٜٜٜٔ،) مطموب والبصير ،  (ٜٔٛٔ)العسكري ، 
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 غبدعخاٌ اٌّسبضشح

 ٚثالغزٙب ألغبِٙب االعزؼبسح 

إلى آخر ، يقاؿ استعار فبلف سيما مف كنانتو : رفعو : رفع الشيء وتحويمو مف مكاف  االستعارة لغة
 وحّولو منيا إلى يده.

وعمى ىذا يصح أف يقاؿ استعار إنساف مف آخر شيئا ، بمعنى أف الشيء المستعار قد انتقل مف     
ـّ إال بيف متعارفيف  يد المعير إلى المستعير لبلنتفاع بو. ومف ذلؾ يفيـ ضمنا أف عممية االستعارة ال تت

 تجمع بينيما صمة ما.
نمحع مف ذلؾ صمة بيف المعنى المغوؼ أو الحقيقي لبلستعارة ومعناىا المجازؼ ، إذ ال يستعار     

 أحد المفظيف لآلخر في واقع األمر إال إذا كاف ىناؾ صمة معنوية تجمع بينيما.

 تعريف االستعارة

 «.ذا قاـ مقامواالستعارة تسمية الشيء باسـ غيره إ»عّرفيا الجاحع بقولو :  
 «لـ يعرؼ بيا مف شيء قد عرؼ بيا ىي استعارة الكممة لشيء»وعّرفيا ابف المعتز بقولو :     
ىي استعارة بعض األلفاظ في موضع بعض عمى التوسع »وعّرفيا قدامة بف جعفر بقولو :      

 «.والمجاز
دة الكبلـ ، وعمييا المعوؿ في فأما االستعارة فيي أحد أعم»وعّرفيا القاضي الجرجاني بقولو :     

وعّرفيا مرة أخرػ بقولو : «. التوّسع والتصّرؼ ، وبيا يتوّصل إلى تزييف المفع ، وتحسيف النظـ والنثر
ما اكتفي فييا باالسـ المستعار عف األصمي ونقمت العبارة فجعمت في مكاف غيرىا ، ومبلكيا بقرب »

وامتزاج المفع بالمعنى حتى ال يوجد بينيما منافرة ، وال التشبيو ، ومناسبة المستعار لممستعار لو ، 
 . «يتبيف في أحدىما إعراض عف اآلخر

االستعارة استعماؿ العبارة عمى غير ما وضعت لو في أصل »وعّرفيا أبو الحسف الرماني بقولو :     
 «.إني أرػ رؤوسا قد أينعت وحاف قطافيا»ومثل ليا بقوؿ الحجاج : « المغة
 التعريفات السابقة تتجمى الحقائق التالية بالنسبة لالستعارة :ومن      
 االستعارة ضرب مف المجاز المغوؼ عبلقتو المشابية دائما بيف المعنى الحقيقي والمعنى المجازؼ.   

 ىي في حقيقتيا تشبيو حذؼ أحد طرفيو.
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بو مستعارا منو ، والمشبو تطمق االستعارة عمى استعماؿ اسـ المشّبو بو في المشّبو ، فيسمى المشّبو 
 مستعارا لو ، والمفع مستعارا.

 قرينة االستعارة التي تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي قد تكوف لفظية أو حالية.
 أقسام االستعارة

 ـ االستعارة التصريحية والمكنية ٔ

 مى : تصريحية ومكنية.عالستعارة مف حيث ذكر أحد طرفييا يقّسـ الببلغيوف ا   
عارة التصريحية : وىي ما صّرح فييا بمفع المشبو بو ، أو ما استعير فييا لفع المشبو بو فاالست

 لممشبو.
 واالستعارة المكنية : ىي ما حذؼ فييا المشبو بو أو المستعار منو ، ورمز لو بشيء مف لوازمو.   

 مييا بالشرح والتفصيل.ولبياف ىذيف النوعيف مف االستعارة نورد فيما يمي طائفة مف األمثمة ثـ نعّقب ع
 قاؿ المتنبي في وصف دخوؿ رسوؿ الروـ عمى سيف الدولة : 

 إلى البحر يسعى أـ إلى البدر يرتقي        وأقبل يمشي في البساط فما درػ 
والمقصود « البحر»في ىذا البيت مجاز لغوؼ ، أؼ كممة استعممت في غير معناىا الحقيقي وىي   

والعبلقة المشابية ، والقرينة التي تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي لفظية وىي  بيا سيف الدولة الممدوح ،
 «.فأقبل يمشي في البساط»

والمقصود « البدر»وفي البيت مجاز لغوؼ آخر ، أؼ كممة استعممت في غير معناىا الحقيقي وىي    
الرفعة ، والقرينة المانعة بيا أيضا سيف الدولة الممدوح ، والعبلقة بيف البدر والممدوح المشابية في 

 «.فأقبل يمشي في البساط»مف إرادة المعنى الحقيقي لفظية أيضا وىي 

 .(ٔ)  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ ػ  ٕ
وبالثانية « الضبلؿ»قصد باألولى « الظممات والنور»ففي اآلية الكريمة مجازاف لغوياف في كممتي     
لمضبلؿ ، لعبلقة المشابية بينيما في عدـ اىتداء « الظممات» فقد استعير«. اليدػ واإليماف»

لميدػ واإليماف ، لعبلقة المشابية بينيما في اليداية ، والقرينة التي « النور»صاحبيما. كذلؾ استعير 
 تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي في كبل المجازيف قرينة حالية تفيـ مف سياؽ الكبلـ.

                                                           

 ( ٔإبراهٌم:  ( )(ٔ
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 يف الدولة أيضا :ػ وقاؿ المتنبي في مدح س ٖ
 تصافحت فيو بيض اليند بالممـ ؟              أما ترػ ظفرا حموا سوػ الظفر

لعبلقة المشابية ، والقرينة « تبلقت»يراد منيا « تصافحت»ففي البيت ىنا مجاز لغوؼ في كممة     
 «.بيض اليند والممـ»لفظية ىي 

ذا تأممنا المجاز المغوؼ في كل ىذه األمثمة       الثبلثة رأينا أنو تضمف تشبييا حذؼ منو لفع وا 
 المشبو واستعير بدلو لفع المشبو بو ليقوـ مقامو باّدعاء أف المشبو بو ىو عيف المشبو مبالغة.

، ولما كاف المشبو بو مصّرحا بو في ىذا المجاز سمي « استعارة»فكل مجاز مف ىذا النوع يسمى 
 ٗ«.استعارة تصريحية»
 الخزاعي : ػ قاؿ الشاعر دعبل ٗ

 برأسو فبكى« المشيب»ضحؾ              ال تعجبي يا سمـ مف رجل 
حيث شّبو بإنساف عمى تخيل أف المشيب قد تمثل في صورة « المشيب»فالمجاز ىنا في كممة     

 الذؼ ىو القرينة.« ضحؾ»ورمز لو بشيء مف لوازمو ىو « اإلنساف»إنساف ، ثـ حذؼ المشبو بو 
 ػ قاؿ الشاعر : ٘

ذا   نـ فالمخاوؼ كميّف أماف                الحظتؾ عيونيا« العناية»وا 
« العناية»، فالذؼ يفيـ مف البيت أف الشاعر يريد أف يشّبو « العناية»المجاز المغوؼ في كممة     

فصار : العناية « المرأة»بإنساف ، وأصل الكبلـ : العناية كامرأة الحظتؾ عيونيا ، ثـ حذؼ المشبو بو 
حظتؾ عيونيا ، عمى تخيل أف العناية قد تمثمت في صورة امرأة ، ثـ رمز لممشبو بو المحذوؼ ال

 والذؼ ىو القرينة التي تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي.« الحظتؾ عيونيا»بشيء مف لوازمو ىو 
ني »ػ وقاؿ الحجاج مف خطبتو في أىل العراؽ :  ٙ إني ألرػ رؤوسا قد أينعت وحاف قطافيا وا 

 «.حبيالصا
إني ألرػ رؤوسا كالثمرات »، وأصل الكبلـ عمى التشبيو « رؤوسا»فالمجاز المغوؼ ىنا في كممة     

إني ألرػ رؤوسا قد »، فصار الكبلـ « الثمرات»ثـ حذؼ المشبو بو وىو « قد أينعت وحاف قطافيا
ّبو بو المحذوؼ عمى تخيل أف الرؤوس قد تمثمت في صورة ثمار ، ثـ رمز لممش« أينعت وحاف قطافيا

 «.  قد أينعت وحاف قطافيا»بشيء مف لوازمو ىو 
 «.استعارة مكنية»ولما كاف المشبو بو في ىذا النوع مف االستعارة محتجبا سميت     
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 :من حيث ذكر أحد طرفييا نوعانمف ىذه األمثمة وشرحيا يتضح ما سبق أف ذكرناه مف أف االستعارة 
ما صّرح فييا بمفع المشّبو بو ، أو ما استعير فييا لفع المشبو بو ػ االستعارة التصريحية : وىي  ٔ

 لممشبو.
 ػ االستعارة المكنية : وىي ما حذؼ فييا المشبو بو أو المستعار منو ، ورمز لو بشيء مف لوازمو. ٕ

 إجراء االستعارة

التحميل يتطمب  يقصد بإجراء االستعارة تحميميا إلى عناصرىا األساسية التي تتألف منيا. وىذا     
تعييف كّل مف المشبو والمشبو بو في االستعارة ، وعبلقة المشابية أو الصفة التي تجمع بيف طرفي 
التشبيو ، ونوع االستعارة ، وكذلؾ نوع القرينة التي تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي ، والتي تكوف أحيانا 

 لفظية وأحيانا حالية تفيـ مف سياؽ الكبلـ.
 يمي إجراء لبعض االستعارات يحّمميا ويوّضح العناصر الرئيسية التي تتألف منيا :وفيما      

 ػ قاؿ ابف المعتز :
 قتل البخل وأحيا السماحا               جمع الحق لنا في إماـ 

حيث شّبو تجنب كل مظاىر البخل ، وىو « قتل البخل»في البيت استعارتاف األولى منيما في     
، وىو المشبو بو ، بجامع الزواؿ في كل ، والقرينة التي تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي  المشبو ، بالقتل

 «.تصريحية»مصّرح بو تسمى ىذه االستعارة « القتل»وألف المشّبو بو وىو «. البخل»ىي لفظة 
لكـر ، ، حيث شّبو تجديد وانبعاث ما اندثر مف عادة ا« أحيا السماحا»واالستعارة الثانية في البيت ىي 

وىو المشبو ، باإلحياء ، وىو المشبو بو ، بجامع اإليجاد بعد العدـ في كل ، والقرينة ىنا لفظية وىي 
 «.تصريحية»مصّرح بو فاالستعارة « اإلحياء»وألف المشبو بو «. السماحا»

 ػ قاؿ أبو خراش اليذلي :
ذا المنية أنشبت أظفارىا  أبصرت كل تميمة ال تنفع                وا 

بحيواف مفترس بجامع إزىاؽ روح مف يقع عميو كبلىما ، ثـ حذؼ « المنية»في ىذا البيت شّبيت     
، والقرينة لفظية « أنشبت أظفارىا»ورمز إليو بشيء مف لوازمو وىو « الحيواف المفترس»المشبو بو 

إليو بشيء مف ألف المشبو بو قد حذؼ ورمز « مكنية»وىي إثبات األظفار لممنّية. واالستعارة ىنا 
 لوازمو.
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 ـ االستعارة األصمية والتبعية ٕ

 .أصمية وتبعيةمى عتعارة تقسيما آخر باعتبار لفظيا ويقسـ الببلغيوف االس
 أ ػ فاالستعارة األصمية : ىي ما كاف المفع المستعار أو المفع الذؼ جرت فيو اسما جامدا غير مشتق.

 لشاعر راثيا ابنا صغيرا لو :في قوؿ التيامي ا« كوكبا»ػ مثاؿ ذلؾ لفظة  ٔ
 وكذاؾ عمر كواكب األسحار                ما كاف أقصر عمره « كوكبا»يا 

 منيما بجامع صغر الجسـ وعمو الشأف في كل« بالكوكب»ففي إجراء ىذه االستعارة يقاؿ : شّبو االبف 
يل االستعارة التصريحية ، عمى سب« االبف»لممشبو « الكوكب»، ثـ استعير المفع الّداؿ عمى المشبو بو 

 وذلؾ لمتصريح فييا بمفع المشبو بو. والقرينة نداؤه.
ذا تأممنا المفع المستعار وىو  رأيناه اسما جامدا غير مشتق ، ومف أجل ذلؾ يسمى ىذا « الكوكب»وا 

 «.استعارة أصمية»النوع مف االستعارة 
 ي :في قوؿ المتنب« حديقة»ػ ومف االستعارة األصمية كذلؾ لفظة 
 سقاىا الحجا سقي الرياض السحائب        « حديقة»حممت إليو مف لساني 

بجامع الجماؿ « بالحديقة»، وفي إجراء االستعارة يقاؿ : شّبو الشعر « حديقة»فاالستعارة ىنا في لفظة 
عمى سبيل االستعارة « الشعر»لممشبو « الحديقة»في كل ، ثـ استعير المفع الّداؿ عمى المشبو بو 

 «.مف لساني وسقاىا الحجا»تصريحية ، وذلؾ لمتصريح فييا بمفع المشبو بو. والقرينة ال
ذا تأممنا المفع المستعار وىو  رأيناه كذلؾ اسما جامدا غير مشتق ، ومف أجل ذلؾ تسمى « الحديقة»وا 

 «.استعارة أصمية»
في كل استعارة بمفع  أنو قد صّرح األول:  يتجمى لنا أمرانومف إجراء ىذه االستعارات وتحميميا 

أف المفع المستعار اسـ جامد غير مشتق ،  والثاني، « تصريحية»المشبو بو ، وليذا تسمى االستعارة 
 «.أصمية»وبسبب ذلؾ تسمى االستعارة 

استعارة تصريحية »ومف أجل ذلؾ تسمى ىذه االستعارات وأمثاليا مما يتوافر لو ىذا األمر أف 
 «.أصمية
وىي ما كاف المفع المستعار أو المفع الذؼ جرت فيو االستعارة اسما مشتقا أو  عية :االستعارة التبب ػ 
 فعبل.
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﮲     ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ مف قولو تعالى : « سكت»مثاؿ ذلؾ لفظة     ۓ  

﮷  ﮸    چ﮳ ﮴  ﮵   ﮶  
(ٔ)

  
، وفي إجرائيا نقوؿ  ففي ىذه اآلية الكريمة استعارة تصريحية ، وذلؾ لمتصريح فييا بمفع المشبو بو    

بجامع اليدوء في كل ، ثـ استعير المفع الّداؿ عمى « بالسكوت»: شبو انتياء الغضب عف موسى 
بمعنى انتياء « السكوت»، ثـ اشتق مف « انتياء الغضب»لممشبو وىو « السكوت»المشبو بو وىو 

 الفعل بمعنى انتيى.« سكت»الغضب 
 البحترؼ يصف قصرا :في قوؿ « عانقت»ومثاليا أيضا لفظة    

 شرفاتو قطع السحاب الممطر             مؤلت جوانبو الفضاء وعانقت 
ففي ىذا البيت استعارة تصريحية ، وذلؾ لمتصريح فييا بمفع المشّبو بو ، والمفع المستعار ىو فعل    
 ، وفي إجراء االستعارة نقوؿ :« عانقت»

كل ، ثـ استعير المفع الداؿ عمى المشبو بو وىو  بجامع االتصاؿ في« بالمعانقة»شبيت المبلمسة 
« عانقت»بمعنى المبلمسة الفعل « المعانقة»، ثـ اشتق مف « المبلمسة»لممشبو وىو « المعانقة»

 «.شرفاتو»بمعنى المست. والقرينة التي تمنع مف إرادة المعنى األصمي لفظية وىي 
ذا وازّنا بيف إجراء االستعارتيف األخيرتيف       جراء االستعارتيف األوليتيف ، رأينا أف اإلجراء ىنا ال وا  وا 

ينتيي عند استعارة المشبو بو لممشبو كما انتيى في ا الثبلث األولتيف ، بل يزيد عمبل آخر ، وىو 
اشتقاؽ كممة مف المشبو بو ، وأف ألفاظ االستعارة ىنا مشتقة ال جامدة. وىذا النوع مف االستعارة يسمى 

 ، ألف جريانيا في المشتق كاف تابعا لجريانيا في المصدر.« تبعيةباالستعارة ال»
ذا رجعنا إلى المثاؿ األوؿ مف االمثمة األخيرة وىو      فإننا نرػ « ولما سكت عف موسى الغضب»وا 

ويرمز إليو بشيء مف لوازمو « اإلنساف»بإنساف ، ثـ يحذؼ المشبو بو « الغضب»أنو يجوز أف يشّبو 
 «.مكنية»استعارة « الغضب»ف في ، فتكو « سكت»وىو 
ذا رجعنا إلى المثاؿ الثاني منيا وىو      فإننا نرػ أنو « وعانقت شرفاتو قطع السحاب الممطر»وا 

ويرمز إليو بشيء مف « اإلنساف»بإنساف ثـ يحذؼ المشبو بو « شرفات القصر»يجوز أيضا أف تشبو 
 «.نيةمك»استعارة « شرفاتو»، فتكوف في « عانقت»لوازمو وىو 

                                                           

 (ٗ٘ٔاألعراف: ) ((ٔ
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، غير أنو ال « مكنية»يصّح أف يكوف في قرينتيا استعارة « تبعية»ومف ذلؾ نرػ أف كل استعارة 
 يجوز لنا إجراء االستعارة إال في واحدة منيما ال في كمتييما معا.

 الخالصة : 
 مى أصمية وتبعية.عتعارة تقسيما آخر باعتبار لفظيا يقّسـ الببلغيوف االس
 ىي ما كاف المفع المستعار أو المفع الذؼ جرت فيو اسما جامدا غير مشتق.االستعارة األصمية : 

االستعارة التبعية : ىي ما كاف المفع المستعار أو المفع الذؼ جرت فيو اسما مشتقا أو فعبل. وتسمى  
 تبعية ألف جريانيا في المشتق يكوف تابعا لجريانيا في المصدر.

ذا أجريت االستعارة في واحدة منيما امتنع إجراؤىا في كل استعارة تبعية قرينتيا استعارة م  كنية ، وا 
 األخرػ.

 ـ االستعارة باعتبار المالئم ٖ

ذكرنا فيما سبق أف االستعارة تنقسـ باعتبار طرفييا إلى تصريحية ومكنية ، وباعتبار المفع     
ا ثالثا إلى مرشحة ، ومجردة المستعار إلى أصمية وتبعية ، وىنا نذكر أنيا تقسـ باعتبار المبلئـ تقسيم

 ، ومطمقة.
 ىي ما ذكر معيا مبلئـ المشبو بو ، أؼ المستعار منو. فاالستعارة المرشحة :ػ  ٔ

   چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ٹ ٹ چ ومف أمثمة ىذا النوع 
(ٔ) 

« بلختيارل« »االشتراء»فقد استعير « اشتروا»ففي ىذه اآلية الكريمة استعارة تصريحية في لفظة     
 «.الضبللة»بجامع أحسف الفائدة في كل ، والقرينة التي تمنع مف إرادة المعنى األصمي لفظية وىي 

ذا تأممنا ىذه االستعارة رأينا أنو قد ذكر معيا شيء يبلئـ المشبو بو     ، وىذا الشيء ىو « االشتراء»وا 
 « ..استعارة مرشحة»ومف أجل ذلؾ تسمى «. فما ربحت تجارتيـ»

 أمثمة االستعارة المرشحة أيضا قوؿ الشاعر : ومف
 كبلكمو أناخ بآخرينا                إذا ما الدىر جّر عمى أناس 

                                                           

 ( ٙٔالبمرة:  )(ٔ)
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« الجمل»فقد شبو الدىر بجمل ثـ حذؼ المشبو بو « الدىر»ففي ىذا البيت استعارة مكنية في     
إثبات الكبلكل »قرينتيا وىي ، وقد تمت ليذه االستعارة « الكبلكل»ورمز إليو بشيء مف لوازمو وىو 

 «.لمدىر
ذا تأممنا ىذه االستعارة المكنية التي استوفت قرينتيا رأينا أنيا قد ذكر معيا شيء يبلئـ المشبو بو     وا 
 «.مرشحة»وليذا تسمى استعارة «. أناخ بآخرينا»، وىذا الشيء ىو « الجمل»

ية إذا استوفت قرينتيا وذكر معيا ما مف ذلؾ يتضح أف االستعارة سواء أكانت تصريحية أـ مكن   
 «.مرشحة»يبلئـ المشبو بو فإنيا تسمى استعارة 

 مبلئـ المشبو ، أؼ المستعار لو. ىي ما ذكر معيا واالستعارة المجردة : -ٕ
 «.ال تتفكيوا بأعراض الناس ، فشّر الخمق الغيبة»ومف أمثمة ذلؾ قوؿ القائل :  

« بالتفكو« »التكمـ في األعراض»تصريحية تبعية ، فقد شّبو فييا استعارة « ال تتفكيوا»ففي قولو : 
تفكو بمعنى تكمـ في العرض ، « التفكو»بجامع أف بعض النفوس قد تميل إلى كمييما ، ثـ اشتق مف 

 «.بأعراض الناس»والقرينة المانعة مف إرادة المعنى األصمي لفظية وىي 
ذا تأممنا االستعارة رأينا أنو قد ذكر     ، وىذا الشيء « التكمـ في األعراض»معيا شيء يبلئـ المشبو وا 
 «.مجردة»وليذا السبب يقاؿ إف االستعارة « فشّر الخمق الغيبة»ىو 

 : ـ ومن أمثمة االستعارة المجردة أيضا قول سعيد بن حميد
 فإذا ما وفى قضيت نذورؼ                بالزيارة ليبل« البدر»وعد 

بجامع « بالبدر»حيث شبيت المحبوبة « البدر»صريحية أصمية في كممة ففي البيت استعارة ت   
عمى سبيل االستعارة التصريحية « المحبوبة»لممشبو « البدر»الحسف في كل ، ثـ استعير المشبو بو 

 «.وعد»األصمية. والقرينة المانعة مف إرادة المعنى األصمي ىنا لفظية ، وىي 
ا ، ولكف إذا تأممناىا رأينا أنو قد ذكر معيا شيء يبلئـ المشبو فاالستعارة قد استوفت قرينتي      

ولذكر مبلئـ المشبو مع االستعارة تسمى استعارة «. الزيارة والوفاء بيا»، وىذا الشيء ىو « المحبوبة»
 «.مجردة»
ىي ما خمت مف مبلئمات المشبو بو والمشبو ، وىي كذلؾ ما ذكر معيا ما  واالستعارة المطمقة :ػ  

 ئـ المشبو بو والمشبو معا.يبل
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  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ ٹ چ أ ػ فمف أمثمة االستعارة المطمقة 

استعارة « طغى»ففي لفظة (ٔ)
ـّ اشتّق مف « بالطغياف« »الزيادة»تصريحية تبعية ، فقد شّبو فييا  بجامع تجاوز الحد في كل ، ث

التصريحية التبعية. والقرينة المانعة مف إرادة الفعل طغى بمعنى زاد عمى سبيل االستعارة « الطغياف»
 «.الماء»المعنى األصمي لفظية وىي 

ذا تأممنا ىذه االستعارة بعد استيفاء قرينتيا رأيناىا خالية مما يبلئـ المشبو بو والمشبو. وليذا      وا 
 «.مطمقة»تسمى استعارة 

 ب ػ ومف أمثمتيا أيضا قوؿ المتنبي يخاطب ممدوحو :
 ليث الشرػ يا حماـ يا رجل           بحر يا غمامة يا يا بدر يا

و « ليث الشرػ »و « غمامة»و « بحر»و « بدر»ففي ىذا البيت استعارة تصريحية في كل مف :     
« الغمامة»مرة ثانية ، و « البحر»مرة ، و « البدر»فالمشبو ىنا الممدوح ، والمشبو بو ىو «. حماـ»

 مرة خامسة. والقرينة في كل استعارة ىي النداء.« الحماـ»رة رابعة ، و م« ليث الشرػ »مرة ثالثة ، و 
إذا تأممنا كل استعارة مف ىذه االستعارات بعد استيفاء قرينتيا رأيناىا كذلؾ خالية مما يبلئـ المشبو بو 

 «.مطمقة»والمشبو. وليذا السبب تسمى استعارة 
 الخالصة :

 مى مرشحة ومجردة ومطمقة.عنقسـ االستعارة باعتبار المبلئـ ت    
 االستعارة المرشحة : ما ذكر معيا مبلئـ المشبو بو ، أؼ المستعار منو.

 االستعارة المجردة : ما ذكر معيا مبلئـ المشبو ، أؼ المستعار لو.
 االستعارة المطمقة : ما خمت مف مبلئمات المشبو بو والمشبو ، وكذلؾ ما ذكر معيا ما يبلئميما معا. 
ر الترشيح أو التجريد إاّل بعد استيفاء االستعارة لقرينتيا لفظية أو حالية ، ومف أجل ذلؾ ال ال يعتب 

 تسمى قرينة التصريحية تجريدا ، وال قرينة المكنية ترشيحا.

 ـ االستعارة التمثيمية ٗ

تعار تنقسـ االستعارة مف حيث اإلفراد والتركيب إلى مفردة ومركبة. فالمفردة ىي ما كاف المس      
 فييا لفظا مفردا كما ىو الشأف في االستعارة التصريحية والمكنية.

                                                           

 (ٔٔ: الحالة(ٔ)( 



  984                                                           .......املالحــــق ........

 

  

أّما المركبة فيي ما كاف المستعار فييا تركيبا ، وىذا النوع مف االستعارة يطمق عميو الببلغيوف       
 االستعارة التمثيمية تركيب استعمل في غير ما»وىـ يعرفونيا بقوليـ : «. االستعارة التمثيمية»اسـ 

 «. وضع لو لعبلقة المشابية مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى األصمي
 األمثمة :

 ػ قاؿ المتنبي : ٔ
 يجد مّرا بو الماء الزالال                    ومف يؾ ذا فـ مّر مريض 

 «.يقاؿ لمف لـ يرزؽ الذوؽ لفيـ الشعر الرائع»
ذؼ يصاب بمرارة في فمو إذا شرب الماء فيذا البيت يدؿ وضعو الحقيقي عمى أّف المريض ال      

العذب وجده مرا. ولكف المتنبي لـ يستعممو في ىذا المعنى بل استعممو فيمف يعيبوف شعره لعيب في 
ذوقيـ الشعرؼ ، وضعف في إدراكيـ األدبي ، فيذا التركيب مجاز قرينتو حالية ، وعبلقتو المشابية ، 

 بو حاؿ المريض الذؼ يجد الماء الزالؿ مرا في فمو.والمشبو ىنا حاؿ المولعيف بذمو والمشبو 
ولذلؾ يقاؿ في إجراء ىذه االستعارة : شبيت حاؿ مف يعيبوف شعر المتنبي لعيب في ذوقيـ     

ـّ  الشعرؼ بحاؿ المريض الذؼ يجد الماء العذب الزالؿ مرا في فمو بجامع الّسقـ في كّل منيما ، ث
و لممشبو عمى سبيل االستعارة التمثيمية. والقرينة التي تمنع مف استعير التركيب الداؿ عمى المشبو ب

 إرادة المعنى األصمي قرينة حالية تفيـ مف سياؽ الكبلـ .
 ػ قاؿ الشاعر : ٕ

 ييوف عميو تسميـ الببلد                    ومف ممؾ الببلد بغير حرب 
 «.يقاؿ لمف يبعثر فيما ورثو عف والديو»

لمبيت ىنا ىو أّف مف يستولي عمى ببلد بغير تعب وقتاؿ ييوف عميو تسميميا فالمعنى الحقيقي    
ّنما استعممو مجازيا لموارث الذؼ يبعثر  ألعدائو. والشاعر لـ يستعمل البيت في ىذا المعنى الحقيقي ، وا 

 فيما ورثو عف والديو لعبلقة مشابية بينيما ولقرينة تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي.
ذا شئنا إجراءىا قمنا : شبيت حاؿ الوارث إذف في ى    ذا التركيب الذؼ اشتمل عميو البيت استعارة ، وا 

الذؼ يبعثر فيما ورثو عف والديو بحاؿ مف استولى عمى ببلد بغير تعب وقتاؿ فياف عميو تسميميا 
ـّ استعير التركيب الداؿ عمى  المشبو بو ألعدائو ، بجامع التفريط فيما ال يتعب في تحصيمو في كل ، ث

 عارة التمثيمية. والقرينة حالية.لممشبو عمى سبيل االست
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 ال تنثر الدر أماـ الخنازير. قيل :
 «.يقاؿ لمف يقدـ النصح لمف ال يفيمو أو لمف ال يعمل بو»

المعنى الحقيقي ليذا التركيب ىو النيي عف نثر الدر أماـ الخنازير. وىذا التركيب لـ يستعمل    
ّنما استعمل مجازيا لمف يقدـ النصح لمف ال يفيمو أو لمف ال  لمداللة عمى ىذا المعنى الحقيقي ، وا 

 يعمل بو ، لعبلقة مشابية بينيما. والقرينة تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي.
فالتركيب ىنا استعارؼ وفي إجراء استعارتو يقاؿ : شبيت حاؿ مف يقدـ النصح لمف ال يفيمو أو     

ؿ مف ينثر الدّر أماـ الخنازير ، بجامع أّف كمييما ال ينتفع بالشيء النفيس الذؼ لمف ال يعمل بو بحا
ـّ استعير التركيب الداؿ عمى المشبو بو لممشبو عمى سبيل االستعارة التمثيمية. والقرينة  ألقي إليو ، ث

 التي تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي قرينة حالية تفيـ مف سياؽ الكبلـ.
تحميػل يتضػػح أّف كػل مثػاؿ مػػف األمثمػة السػابقة قػػد تػألف مػف تركيػػب اسػتعمل فػي غيػػر مػف ىػذا ال      

معناه الحقيقي ، وأّف العبلقة بيف معناه المجازؼ ومعناه الحقيقي ىػي المشػابية ، وأّف ىنػاؾ دائمػا قرينػة 
 .ة تمثيميةاستعار تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي ، وأّف التركيب الذؼ تتوافر لو كل ىذه الحقائق يسمى 

ومػػا مػػف شػػؾ فػػي أّف كػػل ذلػػؾ يوضػػح ويؤكػػد مػػا سػػبق أف ذكرنػػاه فػػي مسػػتيل ىػػذا الموضػػوع مػػف أّف    
االستعارة التمثيمية ىي تركيب استعمل في غير ما وضع لو لعبلقة المشػابية مػع قرينػة مانعػة مػف إرادة 

 المعنى الحقيقي.

 بالغة االستعارة 

في الكبلـ ، وىي مف أوصاؼ الفصاحة والببلغة العامة  االستعارة صورة مف صور التوسع والمجاز
 التي ترجع إلى المعنى.

ذا كاف الببلغيوف ينظروف إلى المجاز والتشبيو واالستعارة والكناية عمى أّنيا عمد اإلعجاز وأركانو ،  وا 
ز وعمى أّنيا األقطاب التي تدور الببلغة عمييا ، وتوجب الفضل والمزية ، فإّنيـ يجعموف المجا

 واالستعارة عنواف ما يذكروف وأّوؿ ما يوردوف.
وكما يقوؿ عبد القاىر الجرجاني إّف فضيمة االستعارة الجامعة تتمثل في أّنيا تبرز البياف أبدا في    

ّنؾ لتجد المفظة الواحدة قد اكتسبت  صورة مستجدة تزيد قدره نببل ، وتوجب لو بعد الفضل فضبل ، وا 
مكررة في مواضع ، وليا في كل واحد مف تمؾ المواضع شأف مفرد ، وشرؼ فييا فوائد ، حتى تراىا 

 منفرد ...
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أّنيا تعطيك الكثير من المعاني باليسير ، وىي عنواف مناقبيا :  ومن خصائصيا التي تذكر بيا      
، حتى تخرج مف الصدفة الواحدة عّدة مف الدرر ، وتجني مف الغصف الواحد أنواعا مف من المفع 

ر ، ومف خصائصيا كذلؾ التشخيص والتجسيد في المعنويات ، وبث الحركة والحياة والنطق في الثم
فإّنؾ لترػ بيا الجماد حيا ناطقا ، واألعجـ »الجماد ، وقد التفت الجرجاني إلى شيء مف ذلؾ بقولو : 

الجممة غير  فصيحا ، واألجساـ الخرس مبينة ، والمعاني الخفية بادية جمية ... وتجد التشبييات عمى
معجبة ما لـ تكنيا ، إف شئت أرتؾ المعاني المطيفة التي ىي مف خبايا العقل كأّنيا قد جسمت حتى 
ف شئت لطفت األوصاؼ الجسمانية حتى تعود روحانية ال تناليا إاّل الظنوف ، وىذه  رأتيا العيوف ، وا 

 .« إشارات وتمويحات في بدائعيا

  ڱڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱٹ ٹ چ  ذاب الذؼ أعّده لمكافريف بو :يقوؿ هللا تعالى في تصوير الع    

﮳      ھڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ   ھ  ھ ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

(ٔ) چ﮴      ﮵ ﮶    
  

لفظة واحدة ، « الشييق»وىما لفظتاف و « لمصوت الفظيع»في اآلية الكريمة قد استعير « فالشييق»
واالستعارة « تنشق مف غير تبايف»استعير لمفعل « تميز»أوجز عمى ما فيو مف زيادة البياف. و فيو 

أبمغ ، ألّف التميز في الشيء ىو أف يكوف كل نوع منو مباينا لغيره وصائرا عمى حّدتو ، وىو أبمغ مف 
ة الغمياف أوجز لشدّ « الغيض»االنشقاؽ ، ألّف االنشقاؽ قد يحدث في الشيء مف غير تبايف. واستعارة 

وأبمغ في الداللة عمى المعنى المراد ، ألّف مقدار شّدتو عمى النفس مدرؾ محسوس ، وألّف االنتقاـ 
 الصادر عف المغيع يقع عمى قدر غيظو ، ففيو بياف عجيب وزجر شديد ال تقـو مقامو الحقيقة البتة

، كما تضافرت معا في  ز والبياناإليجافاالستعارات ىنا قد حققت غرضيف مف أغراض االستعارة ىما 
برازىا في صورة تنخمع القموب مف ىوليا رعبا وفزعا ، صورة مخموؽ ضخـ بطاش ،  رسـ نار جينـ وا 

 ىائل جبار ، مكفير الوجو عابس يغمي صدره غيظا وحقدا.
يا كل ىذا فاالستعارة ىي التي لّونت المعاني الحقيقية في اآلية كل ىذا التمويف ، وىي التي بّثت في    

 القدر مف التأثير الذؼ ارتفع بببلغتيا إلى حد اإلعجاز.

                                                           

 ( ١ – ٙالملن: ) ((ٔ
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كقولو تعالى في  إلى الصورة المشاىدة المبالغة في إبراز المعنى الموىوم ومن خصائص االستعارة   

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ٹ ٹ چ چ اإلخبار عف الظالميف ومقاومتيـ لرسالة رسولو 

 ببلـ كي.« لتزوؿ»عمى قراءة مف نصب . (ٔ)  چڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ     
ىينا استعارة طوؼ فيو ذكر المستعار لو وىو أمر الرسوؿ ، ومعنى ىذا أّف أمر « فالجباؿ»    

الرسوؿ وما جاء بو مف اآليات المعجزات قد شبو بالجباؿ ، أؼ أّنيـ مكروا مكرىـ لكي تزوؿ منو ىذه 
 كالجباؿ. اآليات المعجزات التي ىي في ثباتيا واستقرارىا

فجماؿ المبالغة الناشئة عف االستعارة ىنا ىو في إخراج ما ال يدرؾ إلى ما يدرؾ بالحاسة تعاليا     
 بالمخبر عنو وتفخيما لو إذ صير بمنزلة ما يدرؾ ويشاىد ويعايف.

ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ٹ ٹ چ وعمى ىذا ورد 

                 . (ٕ) چې  ې  ې  ى  ى  
ّنما خص األودية « األودية»فاستعار        لمفنوف واألغراض مف المعاني الشعرية التي يقصدونيا ، وا 

باالستعارة ولـ يستعر الطرؽ والمسالؾ أو ما جرػ مجراىا ، ألّف معاني الشعر تستخرج بالفكر والروية 
ألودية ليا أشبو وأليق إلبراز ما ال يحس في ، فكاف استعارة اوالفكر والروية فييما خفاء وغموض، 

 صورة ما يحس مبالغة وتأكيدا.
ال تستضيئوا بنار : » وسمـ  عميو  هللا  صمىومما ورد مف االستعارة في األحاديث النبوية قولو      

 لمرأؼ والمشورة ، أؼ ال تيتدوا برأؼ المشركيف وال تأخذوا بمشورتيـ.« النار»فاستعار « المشركيف
رأؼ المشركيف أمر معنوؼ يدرؾ بالعقل وتمثيمو بالنار ىو إظيار لو في صورة محسة مخيفة يبدو فييا ف

رأؼ المشركيف نارا تحرؽ كل مف يبلمسيا أو يأخذ بيا. فالسر في قّوة تأثير ىذه الصورة وجماليا راجع 
 ى عالـ المدركات مبالغة.إلى مفعوؿ االستعارة ، ىذا المفعوؿ الذؼ انتقل بالفكرة مف عالـ المعاني إل

ۅ  ۉ  چ كما ذكرنا آنفا كقولو تعالى : ومن خصائص االستعارة أيضا بث الحياة والنطق في الجماد 

فكل مف السماء واألرض جماد (ٖ)  چۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  
 تحوؿ بالتوسع الذؼ ىيأتو االستعارة إلى إنساف حي ناطق.

                                                           

 (ٙٗإبراهٌم: ) ((ٔ

 (ٕٕٙ – ٕٕٗالشعراء:  ( )(ٕ

 (ٔٔفصلت: ) ((ٖ
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فجبل أحد ىذا الجماد قد ، « ىذا جبل يحبنا ونحبو« : »أحد»وكقوؿ الرسوؿ وقد نظر يوما إلى      
 استحاؿ بسحر االستعارة إلى إنساف يجيش قمبو بعاطفة الحب.

كذلك من خصائصيا تجسيم األمور المعنوية وذلك بإبرازىا لمعيان في صورة شخوص وكائنات    
 الكائنات الحية من حركات وأعمال.حية يصدر عنيا كل ما يصدر عن 

 فأبو العتاىية في تينئة الميدؼ بالخبلفة يقوؿ مف قصيدة :
 إليو تجرر أذياليا               أتتو الخبلفة منقادة

فالخبلفة ىنا تستحيل بفعل االستعارة إلى غادة ىيفاء مدلمة تعرض عف جميع مف فتنوا بيا إاّل     
 ئعة في دالؿ وجماؿ تجر أذياليا تييا وخفرا.الميدؼ فإّنيا تقبل عميو طا

 وأبو فراس الحمداني عند ما يقوؿ :
 ىممت بأمر ىـ لي منؾ زاجر!                     مالي؟ ومالؾ؟ كمما« عفتي»ويا 

وبينو؟ إّنيا تستحيل بممسة مف لمسات  فما شأف عّفة أبي فراس؟ وما شأف الصراع الناشب بينيا    
 ة إلى إنساف يقف موقف الزاجر كمما ىـ الشاعر بأمر تراه العفة غير الئق بو!االستعارة السحري

فيذه الصورة الرائعة الخبلبة المؤثرة ما كانت لتكوف لو أّف الشاعر التـز في التعبير حدود الحقيقة وقاؿ 
 «.أنا ال أحاوؿ ما يشيف ألني رجل عفيف»مثبل : 
باالستعارة إلى كائف حي حساس. فياتاف االستعارتاف  قد تحّوؿ« الدىر»و « األفبلؾ»فكل مف      

قد أعانتا الشاعر عمى أف يرينا صورة األجراـ السماوية حية حساسة ترتعد خوفا وفزعا ، وصورة الدىر 
إنسانا يمتفت عجبا وذىوال كمما استّل سيد مف قبيل الشاعر المشيود ليـ بالشجاعة والفروسية سيفو مف 

 غمده!
رة التي تموج بالحركة واالضطراب والحيوية والمشاعر المختمفة مف فزع وخوؼ ودىشة ىذه الصو       

ىي وليدة االستعارة التي بالغ الشاعر في استخداميا إلى حد يجعل المتممي ليا يتواله الذىوؿ مف ىوؿ 
، ()الجارم وأمين ، ب.ت()مطموب والبصير ٕٛٓٓ)العسكري ، .المنظر الذؼ يراه ماثبل أماـ عينيو 

ٜٜٜٔ). 
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ُّغبثؼخُّاٌّسبضشحُّاٌ

ُّاٌىٕب٠خُّألغبِٙبُّٚثالغزٙب

 الكناية 

الكناية في المغة مصدر كنيت بكذا عف كذا إذا تركت التصريح بو. والكناية في اصطبلح أىل    
 الببلغة : لفع أطمق وأريد بو الـز معناه ، مع جواز إرادة ذلؾ المعنى.

بو طوؿ القامة مع جواز أف يراد حقيقة طوؿ النجاد أيضا. المراد « طويل النجاد»ومثاؿ ذلؾ لفع     
فالنجاد حمائل السيف ، وطوؿ النجاد يستمـز طوؿ القامة ، فإذا قيل : فبلف طويل النجاد ، فالمراد أّنو 
طويل القامة ، فقد استعمل المفع في الـز معناه ، مع جواز أف يراد بذلؾ الكبلـ اإلخبار بأّنو طويل 

 وطويل القامة ، أؼ يراد بطويل النجاد معناه الحقيقي والبلزمي.حمائل السيف 
ذا تتبعنا تاريخ     بقصد التعرؼ عمى مفيوميا لدػ عمماء العربية والببلغييف عمى تعاقب « الكناية»وا 

أوؿ مف عرض ليا في كتابو «  ى ٜٕٓ»األجياؿ والعصور فإننا نجد أبا عبيدة معمر ابف المثنى 
 «.مجاز القرآف»

حج  مج  جح         مح  جخ  حخ    مخ  جس     حس   چ فيو يمثل لمكناية في كتابو ىذا بأمثمة مف نحو قولو تعالى :     

چخس   
(ٔ)

 چگ  ڳ  ڳچ وقولو :   
(ٕ)

چڤ           ڤ     ڤ   ڦ       چ وقولو :  
(ٖ)

ـّ يعقب عمييا بأّف هللا   ث
 عف الشمس. وفي الثالثة عف الروح.سبحانو كّنى بالضمير في األوؿ عف األرض ، وفي الثانية 

، ومعنى ىذا أّف الكناية عنده ىي « الضمير»فيو يستعمل الكناية استعماؿ المغوييف والنحاة بمعنى    
 كل ما فيـ مف سياؽ الكبلـ مف غير أف يذكر اسمو صريحا في العبارة.

ـّ نمتقي بعد أبي عبيدة بالجاحع      بمعناىا العاـ وىو التعبير عف فقد وردت الكناية عنده «  ى ٕ٘٘»ث
فصاحا كمما اقتضى الحاؿ ذلؾ.  المعنى تمميحا ال تصريحا وا 

كما تفيـ مف إيراده لتعريف الببلغة عند « رب كناية تربى عمى إفصاح»يفيـ ذلؾ مف قولو :     
 وقاؿ بعض الينود : جماع الببلغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع»بعض الينود وذلؾ إذ يقوؿ : 

الفرصة. ومف البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أف تدع اإلفصاح بيا إلى الكناية ، إذا كاف 
                                                           

 ( ٕٙ)الممؾ : اية  (ٔ)
 ( ٕٖص :اية ) (ٕ)
 (ٕٚ)القيامة : اية  (ٖ)
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. مف ذلؾ يتضح أّف الكناية عنده تقابل اإلفصاح والتصريح إذا اقتضى (ٔ)« اإلفصاح أوعر طريقة
 الحاؿ ذلؾ

ذه دمحم بف يزيد المبرد تممي« الكناية»ومف عمماء العربية الذيف جاءوا بعد الجاحع وبحثوا في     
ذاكرا أّنيا تأتي عمى ثبلثة أوجو ، « الكامل»، فقد عرض ليا في الجزء الثاني مف كتابو «  ى ٕ٘ٛ»

 ، كقوؿ النابغة الجعدؼ : لمتعمية والتغطيةفيي : إّما 
 خفيات كل مكتتـ                    أكني بغير اسميا وقد عمـ الميو

ما     إلى ما يدؿ عمى معناه مف غيره : كقولو تعالى في قصة سيدنا  مفحشلمرغبة عن المفع الوا 
 : السبلـ عمييماعيسى وأمو 

ۅ  ۅ    ۋۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋٹ ٹچ 

چ   ۉۉ
(ٔ)

 .(ٕ)كناية عما ال بّد آلكل الطعاـ منو  
عف االبتذاؿ ، ومف ىذا الوجو  صيانة السمو« أبو فبلف»كقوليـ :  لمتفخيم والتعظيم والتبجيلوأّما     

 اشتقت الكنية.
، والمنفصمة كقولنا : « حممت وقمت»والكناية متصمة ومنفصمة ومستجّنة ، فالمتصمة كالتاء في     

 «.فتستر االسـ في الفعل« قاـ»فإذا كنينا عنو فقمنا : « قاـ زيد»إياه أردت ، والمستجنة قولنا 

ـّ يستطرد فيقوؿ :   چڀ  ڀ  چ  الشيء لـ يجر لو ذكر ، في مثل قولو جّل ثناؤه : وربما كّني عف»ث

 . والو وسمـ  عميو  هللا  صمىأؼ يؤفؾ عف الديف أو عف النبي 
 .(ٔ)« ويقولوف : إذا أغبر أفق وىبت شماال. أضمر الريح ولـ يجر ليا ذكر   

الكناية »ـّ يعرفيما بقولو : وأبو ىبلؿ العسكرؼ يقرف الكناية بالتعريض كأّنما يعتبرىما أمرا واحدا ، ث
ثـّ « والتعريض أف يكّنى عف الشيء ويعّرض بو وال يصّرح ، عمى حسب ما عمموا بالتورية عف الشيء

 يورد أمثمة ليما ، وكذلؾ لمتعريض الجيد والكناية المعيبة.
عيناء وقيل ومف األمثمة التي أوردىا أبو ىبلؿ قولو : ومف مميح ما جاء في ىذا الباب قوؿ أبي ال    

وما يستوؼ البحراف ىذاف عذب فرات سائغ شرابو وىذا ممح »لو : ما تقوؿ في ابني وىب؟ قاؿ : 

                                                           

 (٘ٚالمائدة : اية ) (ٔ)
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ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  چ تعالى  قاؿسميماف أفضل. قيل : وكيف؟ « أجاج

 چۈئ   
(ٔ) 

 أقسام الكناية

بشيء وتريد غيره ، ويقاؿ : كنيت بكذا عف كذا  ذكرنا فيما سبق أّف الكناية في عرؼ المغة أف تتكمـ   
إذا تركت التصريح بو. كما ذكرنا أنيا في اصطبلح عمماء البياف : لفع أطمق وأريد بو الـز معناه مع 

 .(ٔ)جواز إرادة ذلؾ المعنى ، أؼ المعنى الحقيقي لمفع الكناية 
الكناية »بلحي بصورة أخرػ فقاؿ : وقد عّبر اإلماـ عبد القاىر الجرجاني عف ىذا المعنى االصط    

أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فبل يذكره بالمفع الموضوع لو في المغة ، ولكف يجيء إلى 
ىو طويل »معنى ىو تاليو وردفو في الوجود فيومي إليو ويجعمو دليبل عميو ، مثاؿ ذلؾ قوليـ : 

« نؤوـ الضحى»يعنوف كثير القرػ ، وفي المرأة  «وكثير رماد القدر»يريدوف طوؿ القامة ، « النجاد
ـّ لـ يذكروه  والمراد أّنيا مترفة مخدومة ليا مف يكفييا أمرىا. فقد أرادوا في ىذا كمو كما ترػ معنى ث
بمفظو الخاص بو ، ولكنيـ توصموا إليو بذكر معنى آخر مف شأنو أف يردفو في الوجود ، وأف يكوف 

ذا كانت المرأة إذا كاف. أفبل ترػ أّف القام ذا كثر القرػ كثر رماد القدر ، وا  ة إذا طالت طاؿ النجاد ، وا 
 مترفة ليا مف يكفييا أمرىا ردؼ ذلؾ أف تناـ إلى الضحى .

طمب نفس الصفة ، وطمب نفس مى ثبلثة أقساـ ىي : ع عمى السكاكي والقزويني الكناية ويقسـ    
 الموصوف ، وطمب النسبة.

قسموف الكناية باعتبار المكنى عنو ثبلثة أقساـ تتمثل في أّف المكنى عنو عندىـ ومعنى ىذا أّنيـ ي   
 : قد يكوف صفة ، وقد يكوف موصوفا ، وقد يكوف نسبة.

ولعّل األمثمة والتعقيب عمييا بالشرح والتحميل خير وسيمة لتوضيح أقساـ الكناية وبياف أثر صورىا 
 المختمفة في ببلغة الكبلـ.

: وىي التي يطمب بيا نفس الصفة ، والمراد بالصفة ىنا الصفة المعنوية كالجود  صفةاوال :كناية ال
 والكـر والشجاعة وأمثاليا ال النعت

 ػ ومف أمثمة ذلؾ قوؿ عمر بف أبي ربيعة في صاحبتو ىند :ٔ 

                                                           

 (ٕٕالممؾ : اية ) (ٔ)
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 ولي نظر لو ال التحّرج عاـر                      نظرت إلييا بالمحّصب مف منى 
 بدت لؾ تحت الّسجف أـ أنت حالـ؟                       مصابيح بيعة فقمت : أشمس أـ

ّما عبّد شمس وىاشـّ                          بعيدة ميوػ القرط إّما لنوفل    أبوىا وا 
، وميوػ القرط المسافة مف شحمة « بعيدة ميوػ القرط»فالكناية ىنا في البيت الثالث ، ىي       

ابف أبي ربيعة يصف صاحبتو بأنيا بعيدة ميوػ القرط ، وىو بيذه الصفة يريد أف األذف إلى الكتف. ف
وليذا عدؿ عف التصريح بيذه الصفة إلى الكناية عنيا ، «. طويمة الجيد»يدؿ عمى أف ىندا صاحبتو 

 ألف بعد المسافة بيف شحمة األذف والكتف يستمـز طوؿ الجيد.
 بني كبلب :ػ وقاؿ المتنبي في إيقاع سيف الدولة ب ٕ

 وصبحيـ وبسطيمو تراب                     فمساىـ وبسطيمو حرير
فالمتنبي ىنا يصف بني كبلب الذيف أوقع بيـ سيف الدولة بأف بسطيـ في المساء وقبل اإليقاع     

 بيـ كانت مف الحرير ثـ صارت في الصباح مف التراب بسبب ما أصابيـ مف األمير سيف الدولة.
مف وراء ىذا التعبير في الواقع أف يصف بني كبلب بأنيـ في المساء كانوا سادة أعزاء وقصد الشاعر 

ثـ صاروا في الصباح وبعد اإليقاع بيـ فقراء أذالء. وقد عدؿ الشاعر بتعبيره عف التصريح إلى 
 أسموب الرمز

ف ىذه البسط التي والكناية ، ألف بسط الحرير التي كانت ليـ في المساء تستمـز السيادة والعزة ،      وا 
تحولت في الصباح إلى تراب تستمـز الفقر والحاجة والذلة. فالبيت كما نرػ كناية عف صفة. ىذا 
ويجوز حمل المعنى عمى جانب الحقيقة ، بمعنى أنو يصح ىنا إرادة المعنى المفيوـ مف صريح المفع 

روا في الصباح يجمسوف عمى ، أؼ أنيـ في المساء كانوا يجمسوف عمى بسط مف الحرير فعبل ثـ صا
 التراب حقيقة.

 ػ وقالت الخنساء في أخييا صخرا : ٖ
 كثير الرماد إذا ما شتا                         طويل النجاد رفيع العماد

فالخنساء في ىذا البيت تصف أخاىا صخرا بثبلث صفات ىي : إنو طويل النجاد ، رفيع العماد ،     
 كثير الرماد.

يذه الصفات تريد أف تدؿ عمى أف أخاىا شجاع ، عظيـ في قومو ، كريـ. ولكنيا عدلت وىي ب     
عف التصريح بيذه الصفات إلى الكناية عنيا ، ألنو يمـز مف طوؿ حمالة السيف طوؿ صاحبو ، ويمـز 
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ة مف طوؿ الجسـ الشجاعة عادة ، ثـ إنو يمـز مف كونو رفيع العماد أف يكوف سيدا عظيـ القدر والمكان
في قومو وعشيرتو ، كما أنو يمـز مف كثرة الرماد كثرة إحراؽ الحطب تحت القدور ، ثـ كثرة الضيفاف ، 
. وىنا أيضا يجوز حمل المعنى عمى جانب الحقيقة ، فمف الجائز باإلضافة إلى المعنى  ثـ كثرة الكـر

 الكنائي أف يكوف أخوىا حقيقة طويل النجاد ، رفيع العماد ، كثير الرماد.
كوف بسطيـ »و « كوف بسطيـ حريرا»و « بعيدة ميوػ القرط»فتراكيب الكناية في األمثمة السابقة ىي 

 «.كثير الرماد»و « رفيع العماد»و « طويل النجاد»و « ترابا
ولما كاف كل تركيب مف ىذه التراكيب قد كني بو عف صفة الزمة لمعناه ، كاف كل تركيب مف     

 وىذا ىو القسـ األوؿ مف أقساـ الكناية.«. صفةكناية عف »ىذه وما يشبيو 
: وىي التي يطمب بيا نفس الموصوؼ والشرط ىنا أف تكوف الكناية مختصة  ثانيا :كناية الموصوف

 بالمكنّي عنو ال تتعداه ، وذلؾ ليحصل االنتقاؿ منيا إليو.
 ػ ومف أمثمة ذلؾ قوؿ البحترؼ في قصيدتو التي يذكر فييا قتمو لمذئب : ٔ

 ػ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أقعػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػارتجزت فيجتػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
  

  
 فأقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ يتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

  
 فأوجرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ريشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

  
  

 عمػػػػػػػػػػػػػػػى كوكػػػػػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػػػػنقض والميػػػػػػػػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػػػػػػػػوّد 
  

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ازداد إال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامة
   

 وأيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػت أف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػو الجػػػػػػػػػػػػػػػػػد
  

 فأتبعتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػ فأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممت نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميا
  

 بحيػػػػػػػػػػػػػػػث يكػػػػػػػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػػػػػػػب والرعػػػػػػػػػػػػػػػب والحقػػػػػػػػػػػػػػػد  
  

ثبلث كنايات ال كناية « بحيث يكوف المب والرعب والحقد»البحترؼ في البيت األخير  ففي قوؿ      
فالبحترؼ يريد أف يخبرنا أنو طعف الذئب أوال برمحو ، ؿ كل واحدة منيا بإفادة المقصودواحدة ، الستقبل

ي قمب طعنة خرقاء لـ تزده إال جرأة وصرامة وليذا أتبع الطعنة األولى طعنة أخرػ استقر نصميا ف
 الذئب.

ولكنو بدؿ أف يعبر ىذا التعبير الحقيقي الصريح نراه يعدؿ عنو إلى ما ىو أبمغ وأشد تأثيرا في    
النفس ، وذلؾ بالكناية عف القمب ببعض الصفات التي يكوف ىو موضعيا ، وىي المب والرعب 

 ا.ىو القمب ألف القمب موضع ىذه الصفات وغيرى« موصوؼ»والحقد. وىذا كناية عف 
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 ػ وقاؿ أبو نواس في وصف الخمر : ٕ
 إلى موطف األسرار قمت ليا : قفي                         فمما شربناىا ودب دبيبيا

 فيطمع ندماني عمى سّرؼ الخفي                    مخافة أف يسطو عمّي شعاعيا
فمما شربنا الخمر ودب »يريد أبو نواس أف يقوؿ : «. موطف األسرار»فالكناية في البيت األوؿ وىي 

ولكنو انصرؼ عف التعبير بالقمب أو «. دبيبيا ، أؼ سرػ مفعوليا إلى القمب أو الدماغ قمت ليا : قفي
، ألف « موطف األسرار»الدماغ ىذا التعبير الحقيقي الصريح إلى ما ىو أممح وأوقع في النفس وىو 

عف القمب أو « بموطف األسرار»ات. فالكناية القمب أو الدماغ يفيـ منو أنو مكاف السر وغيره مف الصف
 ، ألف كمييما يوصف بأنو موطف األسرار.« موصوؼ»الدماغ كناية عف 

 ػ وقاؿ شاعر في رثاء مف مات بعمٍة في صدره : ٖ
 ليا كالّصبلؿ الرقش شّر دبيب                ودّبت لو في موطف الحمـ عّمة

ومف عادة العرب أف ينسبوا الحمـ إلى الصدر ، فيقولوف :  ،« موطف الحمـ»فمفع الكناية ىنا ىو     
 فبلف فسيح الصدر ، أو فبلف ال يتسع صدره لمثل ىذا ، أؼ ال يحمـ عمى مثل ىذا.

، « ودبت لو في الصدر عمة»ولو شاء الشاعر أف يعبر عف معناه ىنا تعبيرا حقيقيا صريحا لقاؿ : 
لما لو مف تأثير « ودبت لو في موطف الحمـ عمة»بقولو :  ولكنو لـ يشأ ذلؾ وآثر التعبير عنو كنائيا

عف الصدر « بموطف الحمـ»بميغ في النفس ، إذ الصدر موضع الحمـ وغيره مف الصفات. فالكناية 
 ألف الصدر يوصف بأنو موطف الحمـ وغيره.« موصوؼ»كناية عف 

ذا تأممنا تراكيب الكناية في ىذه األمثمة وىي      موطف »و « مب والرعب والحقدبحيث يكوف ال»وا 
رأينا أف كل تركيب منيا كني بو عف ذات الزمة لمعناه ، لذلؾ كاف كل « موطف الحمـ»و « األسرار
 ، وكذلؾ كل تركيب يماثميا.« كناية عف موصوؼ»منيا 

: ويراد بيا إثبات أمر ألمر أو نفيو عنو ، أو بعبارة أخرػ يطمب بيا تخصيص  ثالثا :كناية النسبة
 فة بالموصوؼ.الص
 ػ ومف أمثمة ذلؾ قوؿ زياد األعجـ في مدح ابف الحشرج : ٔ

 في قبة ضربت عمى ابف الحشرج                   إف السماحة والمروءة والندػ 
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فزياد بيذا البيت أراد ، كما ال يخفى ، أف يثبت ىذه المعاني واألوصاؼ لمممدوح واختصاصو بيا. ولو 
المفع لقاؿ : إف السماحة والمروءة والندػ لمجموعة في الممدوح أو شاء أف يعبر عنيا بصريح 

 مقصورة عميو ، أو ما شاكل ذلؾ مما ىو صريح في إثبات األوصاؼ لممذكوريف بيا.
ولكنو عدؿ عف التصريح إلى ما ترػ مف الكناية والتمويح ، فجعل كونيا في القبة المضروبة عميو 

لى ما خرج إليو مف الجزالة وظير فيو ما أنت ترػ مف الفخامة. عبارة عف كونيا فيو ، فخرج كبلمو إ
ولو أف الشاعر خطر لو أف يعبر عف معناه ىنا بصريح المفع ، لما كاف لو ذلؾ القدر مف الجماؿ 

 الذؼ تطالعنا بو ىذه الصورة المبيجة مف خبلؿ البيت.
 ػ ومف أمثمة كناية النسبة أيضا قوؿ أبي نواس مادحا : ٕ

 ولكف يسير الجود حيث يسير              جود وال حل دونو  فما جازه
فالشاعر ىنا يريد أف ينسب إلى ممدوحو الكـر أو أف يثبت لو ىذه الصفة ، ولكنو بدؿ أف ينسب إليو 

، « يسير الجود حيث يسير»كنى عف نسبة الكـر إليو بقولو : « ىو كريـ»الكـر بصريح المفع فيقوؿ : 
 تصافو بو.ألنو يمـز مف ذلؾ ا

وشتاف بيف الصورتيف في الجماؿ والتأثير : الصورة الصريحة التي نرػ فييا الممدوح كريما وحسب ، 
والصورة المقنعة المدعاة التي يرينا فييا الشاعر الكـر إنسانا يرافق الممدوح ويبلزمو ويسير معو حيث 

 سار.

 بين الكناية والتعريض

فرؽ ابف األثير بينيا وبيف غيرىا مف أقساـ المجاز بقولو : « ايةالكن»وفي محاولة لتحديد مفيـو      
 إف الكناية إذا وردت تجاذبيا جانبا حقيقة ومجاز ، وجاز حمميا عمى الجانبيف معا.»

أما الكناية فإنيا »بعد ذلؾ انتقل ابف األثير إلى بياف ما بيف الكناية واالستعارة مف صمة فقاؿ :     
ال تأتي إال عمى حكـ االستعارة خاصة ، ألف االستعارة ال تكوف إال بحيث يطوػ جزء مف االستعارة ، و 

ذكر المستعار لو ، أؼ المشبو ، وكذلؾ الكناية فإنيا ال تكوف إال بحيث يطوػ ذكر المكنى عنو ، أؼ 
 الـز المعنى.

يس كل استعارة ونسبة الكناية إلى االستعارة نسبة خاص إلى عاـ ، فيقاؿ كل كناية استعارة ، ول    
كناية ، وىذا فرؽ بينيما. ويفرؽ بينيما مف وجو آخر ، وىو أف االستعارة لفظيا صريح ، والصريح ىو 
ما دؿ عميو ظاىر لفظو ، والكناية ضد الصريح ، ألنيا عدوؿ عف ظاىر المفع. وىذه فروؽ ثبلثة : 



  996                                                           .......املالحــــق ........

 

  

ذا كانت أحدىا الخصوص والعموـ ، واآلخر الصريح ، والثالث الحمل عمى جانب  الحقيقة والمجاز. وا 
الكناية جزءا مف االستعارة ، وكانت االستعارة جزءا مف المجاز ، فإف نسبة الكناية إلى المجاز ىي 

 نسبة جزء الجزء وخاص الخاص.
ومف بياف الصمة بيف الكناية واالستعارة والتفرقة بينيما انتقل ابف األثير لبحث الصمة بيف      

أما التعريض فيو المفع الداؿ عمى الشيء مف »قد بدأ بتعريف التعريض فقاؿ : التعريض والكناية. و 
، فإنؾ إذا قمت لمف تتوقع صمتو ومعروفو بغير طمب « طريق المفيوـ ال بالوضع الحقيقي وال المجازؼ 

، فإف ىذا وأشباىو « وهللا إني لمحتاج ، وليس في يدؼ شيء ، وأنا عرياف ، والبرد قد آذاني: »
بالطمب ، وليس ىذا المفع موضوعا في مقابمة الطمب ال حقيقة وال مجازا ، إنما دؿ عميو مف تعريض 

طريق المفيوـ ، بخبلؼ داللة الممس عمى الجماع. وعنده أف التعريض إنما سمي تعريضا ألف المعنى 
 فيو يفيـ مف عرضو أؼ مف جانبو ، وعرض كل شيء جانبو.

مف جية خفاء الداللة ووضوحيا ، فرؽ بينيما كذلؾ مف جية  وكما فرؽ بيف الكناية والتعريض    
واعمـ أف الكناية تشمل المفع المفرد والمركب معا ، فتأتي عمى ىذا تارة وعمى ىذا »المفع فقاؿ : 

أخرػ. وأما التعريض فإنو يختص بالمفع المركب ، وال يأتي في المفع المفرد البّتة. والدليل عمى ذلؾ 
نما يفيـ مف جية التمويح أف التعريض ال يفي ـ المعنى فيو مف جية الحقيقة وال مف جية المجاز ، وا 

 «.واإلشارة ، وذلؾ ال يستقل بو المفع المفرد ، ولكنو يحتاج في الداللة عميو إلى المفع المركب
 ومف أمثمة التعريض :

ۅ  ۅ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ ػ قولو تعالى في شأف قـو نوح :  ٔ

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       
(ٔ) 

تعريض بأنيـ أحق بالنبوة منو ، وأف هللا لو أراد أف يجعميا في « ما نراؾ إال بشرا مثمنا»فقولو :    
أحد مف البشر لجعميا فييـ ، فقالوا : ىب أنؾ واحد مف المؤل ومواز ليـ في المنزلة فما جعمؾ أحق 

 «.وما نرػ لكـ عمينا مف فضل»نيـ بيا؟ ومما يؤكد ذلؾ قوليـ : م
ػ كاف عمر بف الخطاب يخطب يـو جمعة ، فدخل عثماف فقاؿ عمر : أية ساعة ىذه؟ فقاؿ عثماف  ٕ

: يا أمير المؤمنيف انقمبت مف أمر السوؽ فسمعت النداء ، فما زدت عمى أف توضأت. فقاؿ عمر : 
تعريض « أية ساعة ىذا؟»رسوؿ هللا كاف يأمرنا بالغسل؟ فقولو : والوضوء أيضا وقد عممت أف 

                                                           

 (ٕٚىود : اية ) (ٔ)
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باإلنكار عميو لتأخره عف المجيء إلى الصبلة وترؾ السبق إلييا. وىو مف التعريض المعرب عف 
 األدب.

 بالغة الكناية
 الكناية مف أساليب البياف التي ال يقوػ عمييا إال كل بميغ متمرس بفف القوؿ. وما مف شؾ في      

 أف الكناية أبمغ مف اإلفصاح والتعريض أوقع في النفس مف التصريح.
نما ىي في         ذا كاف لمكناية ميزة عمى التصريح فميست تمؾ االميزة في المعنى المكنى عنو ، وا  وا 

إثبات ذلؾ المعنى لمذؼ ثبت لو. فمعنى طوؿ القامة وكثرة القرػ مثبل ال يتغير بالكناية عنيما بطوؿ 
نما يتغير بإثبات شاىده ودليمو وما ىو عمـ عمى وجوده ، وذلؾ ال محالة  النجاد وكثرة رماد القدر ، وا 

 يكوف أثبت مف إثبات المعنى بنفسو.
فالمبالغة التي تولدىا الكناية وتضفي بيا عمى المعنى حسنا وبياء ىي في اإلثبات دوف المثبت ،     

 القضية وفي طييا برىانيا. أو في إعطاء الحقيقة مصحوبة بدليميا ، وعرض
صاحب الجنة عند ما رأػ جنتو التي كاف يعتز بيا قد  تصويرا لحالومف أمثمة ذلؾ قولو تعالى    

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ أىمكيا هللا عقابا لو عمى شركو : 

 چۉ  ۉ   ې  ې      ې    
(ٔ) 

والصفة التي تمـز مف تقميب الكفيف  (ۇ  ۇ)ولو تعالى : فالكناية في اآلية الكريمة ىي في ق    
ىي الندـ والحزف ، ألف النادـ والحزيف يعمبلف ذلؾ عادة. فتقميب الكفيف في مثل ىذا الموقف كناية 

 عف الندـ والحزف.
وىذا أمر معنوؼ تدخمت فيو الكناية فجسمتو « فأصبح نادما حزينا»فالمعنى الصريح ىنا ىو       

لمعياف في صورة رجل اعتراه الذىوؿ مف ىوؿ ما أصاب الجنة التي كاف يعتز بيا ، فوقف  وأظيرتو
 يقمب كفيو ندما وحزنا عمى أممو المنيار أماـ عينيو! وىذا سبب مف أسباب ببلغة الكناية.

ڀ  ڀ  ٺ  چ ، نحو قولو تعالى :  تفخيم المعنى في نفوس السامعينومف صور الكناية الرائعة 

چٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  
(ٕ)

وقد عدؿ عف التصريح بمفع « القيامة»كناية عف « فالقارعة» 

                                                           

 (ٕٗالكيف : اية )(ٔ)
 ( ٖ-ٔالقارعة : اية )(ٕ)
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نما إلثبات شاىده ودليمو « القارعة»إلى الكناية عنو بمفع « القيامة» ال إلثبات ذلؾ المعنى لمقيامة ، وا 
 وىو أنيا تقرع القموب وتزعجيا بأىواليا ، وذلؾ تفخيما لشأف القيامة فى النفوس.

حرصا عمى المكنى عنو أو خوفا منو ، كالكناية عف أسماء  التعمية والتغطيةىا كذلؾ ومف صور     
 النساء أو أسماء األعداء ، كقوؿ عمر بف أبي ربيعة :

 إذا ناـ حراس النخيل جناكما                    أيا نخمتي وادؼ بوانة حبذا
 لفتاء فتاكماوزاد عمى طوؿ ا                فطيبكما أربى عمى النخل بيجة

بحراس »عف اثنتيف مف صواحبو ، حرصا عمى سمعتيما ، كما كنى « بنخمتي وادؼ بوانة»فقد كنى 
 عف ذوييما خوفا منيـ.« النخيل
ولعل أسموب الكناية مف بيف أساليب البياف ىو األسموب الوحيد الذؼ يستطيع بو المرء أف يتجنب     

راـ. ففي المغات ، وليس في المغة العربية وحدىا ، ألفاظ التصريح باأللفاظ الخسيسة أو الكبلـ الح
ويرػ في التصريح بيا جفوة أو غمظة أو قبح أو سوء أدب أو ما ىو مف « غير الئقة»وعبارات تعّد 
 ذلؾ بسبيل.

وعدـ المياقة في النطق أو التصريح بيذه األلفاظ الخسيسة والعبارات المستيجنة التي تدخل في     
الحراـ كما يقوؿ عمماء االجتماع قد يكوف باعثو االشمئزاز ، االشمئزاز مما تولده في  دائرة الكبلـ

النفس مف مشاعر وانفعاالت غير سارة ، وقد يكوف باعثو الخوؼ ، الخوؼ مف المـو والنقد والتعنيف ، 
 والخوؼ مف أف يدمغ المرء بالخروج عمى آداب المجتمع الذؼ يعيش فيو.

كناية ىي الوسيمة الوحيدة التي تيسر لممرء أف يقوؿ كل شيء ، وأف يعبر بالرمز لكل ذلؾ كانت ال    
واإليحاء عف كل ما يجوؿ بخاطره حراما كاف أو حبلال ، حسنا كاف أو قبيحا ، وىو غير محرج أو 

. وتمؾ مزية لمكناية عمى غيرىا مف أساليب البيا )الجارم وأمين ، ب.ت()مطموب والبصير ، .فممـو
ٜٜٜٔ) 
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ُّثبِٕخاٌّسبضشحُّاٌ

ُّأثشُّػٍُُّاٌج١بُّْفُّٟثالغخُّإٌضُّاألدثٟ

ف مفيوـ عمـ البياف وأثره في النص االدبي يبرز في االسموب المستعمل فيو ،  فاالسموب العممي إ      
ىو أىدأ االساليب وأكثرىا احتياجا الى المنطق السميـ والفكر المستقيـ ، وأبعدىا عف الخياؿ الشعرؼ ، 

طب العقل ، ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العممية التي ال تخمو مف غموض وخفاء ، وأظير النو يخا
ميزات ىذ االسموب الوضوح ، والبد أف يبدو فيو أثر القوة والجماؿ ، وقوتو في سطوح بيانو ورصانة 

الفياـ حججو وجمالو في سيولة عباراتو وسبلمة الذوؽ في اختيار كمماتو ، وحسف تقريره المعنى في ا
مف أقرب وجوه الكبلـ . فيجب أف يعني فيو بأختيار االلفاظ الواضحة الصريحة في معانييا الخيالية 
مف االشتراؾ وأف تألف ىذه االلفاظ في سيولة وجبلء ، حتى تكوف وافية لممعنى المقصود وحتى ال 

 تصبح مثارا لمظنوف ومجاال لمتوجيو ةالتأويل .  

فيو الجماؿ وأبرز صفاتو وأظير مميزاتو ومنشأ جمالو مافيو مف خياؿ رائع  أما االسموب االدبي      
الباس المعنوؼ ثوب المحسوس ، واظيار  وتصوير دقيق وتممُّس لوجوه الشبو البعيدة بيف األشياء وا 
المحسوس في صورة المعنوؼ، فتبيف لنا اف لؤلسموب األدبي أربعة عناصر وىي االفكار والعبارة 

 نية والموسيقى الكبلمية .والصور البيا

فالصور البيانية ىي التعبير بالصورة نقصد بيا أننا ال نذكر الصفة الحقيقية الموجودة في نفس         
اإلنساف ، بل نمجأ الى شئ يوضحيا ، وبذلؾ الشئ تكوف الصفة أقوػ وأوضح في البياف وأثبت لمنفس 

 يا أو مجازا او كناية او استعارة .وأروع في السمع ، والتعبير بالصورة قد يكوف تشبي

فعمـ البياف ىو أصوؿ وقواعد يعرؼ بيا المعنى الواحد بطرؽ مختمفة بعضيا عف بعض في      
وضوح الداللة عمى نفس ذلؾ المعنى ،أو عمـ يستطاع بمعرفتو إبراز المعنى الواحد في صور مختمفة 

 الحاؿ . وتراكيب متفاوتة في وضوح الداللة مع مطابقة كل مقتضى

فبيذا العمـ الفريد نتممس السبل الى مواطف الجماؿ او القبح في النصوص ، وىو طريق يفتح        
 لنا مدارؾ الفيـ حيث تتعرػ النصوص بو في بياف مشرؽ واضح .



  111                                                           .......املالحــــق ........

 

  

ثـ أف البياف العمود الفقرؼ لعموـ االدب العربي وفنونو ، وذلؾ الف ىذه العموـ تيدؼ الى خدمة        
ف لذؼ عني بو العرب في الجاىمية وفي صدر االسبلـ ، وشغموا بو في عصور ازدىر المغة او البيا

 في عصور انحطاطيا . 

فقد برزت الحاجة الى وضع قوانيف عمـ الببلغة ومنيا عمـ البياف في الفترة التي بدأ فييا الذوؽ        
ا ، وفي الوقت الذؼ بدأ الطبع الذؼ السميـ يأخذ في الفساد واالنحراؼ عف طريق المعيود شيئا فشيئ

كاف مصدر االلياـ ومنبع الفصاحة لمعربي يضمحل او تقل درجتو في نفوس العرب ، حدث كل ذلؾ 
عندما اختمط العرب بشعوب االمصار التي تـ فتحيا ، وضميا الى الدولة االسبلمية ، حيث كاف تأثر 

ظيرت الحاجة الى وضع اصوؿ وقواعد تمكف المغة العربية بذلؾ االختبلط أمرا حتميا ، ومف ثـ 
طبلب المغة واالدب مف تجنب الزلل ، او الوقوع في الخطأ في االسموب والبياف ، فبرزت الببلغة فنا 

 ثـ عمما ، ثمرة لجيود عمماء أجبلء .

والبياف أو دراسة الفف االدبي ينبغي اف يساير كل نشاط فكرؼ ، واف ال يختمف عف أية حركة      
 ية تخدـ التراث العربي في العمـ والفف .عمم

ويتجمى أثر عمـ البياف في ببلغة النصوص االدبية في ميادينو في اجادة تحقيق قوانينو وابداع       
مياراتو ، وفيـ ثماره امور تقتضي توفر آالت وادوات منيا : معرفة عمـ العربية مف النحو والصرؼ ، 

ىو المتداوؿ والمألوؼ في استعماؿ فصيح الكبلـ غير الغريب ، ومعرفة مايحتاج اليو مف المغة ، و 
ومعرفة أمثاؿ العرب وأياميـ ، والوقائع التي جاءت في حوادث خاصة باقواـ معينة ، واالطبلع عمى 

 ف الكريـ واالحاديث الشريفة .آات مف سبق ، وحفع القر الكثير مف مؤلف

ل بيف نراث االمة العربية وثقافتيا المعاصرة ، كما وىكذا فأف عمـ البياف العربي ىو حمقة الوص    
يضىء نبراسا نحو المستقبل الزاىر في استمرار أصالة ثقافة ىذه االمة ودورىا الرائد في بناء االنساف 

 (ٜٜٜٔ)مطموب والبصير،  (ٕٛٓٓ)القزويني ، العربي فكريا وروحيا . 
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ُّزبعؼخاٌّسبضشحُّاٌ

ُّاٌدٕبطُّ،ُّااللزجبطُّ،ُّاٌغدغُّ(ُّاٌّسغٕبدُّاٌٍفظ١خُّ):ُّاٌجذ٠غُّػٍُ

 أوال : الجناس 

 معنى الجناس في المغة واالصطالح 

فالجناس في المغة :  مصدر: جانس الشيء الشيء: إذا اتحد معو في الجنس أو شاكمو في بعض     
ـَ وال يجانس الناَس: إذا لـ يكف لو  خواصو، يقاؿ: ىذا يجانس ىذا أؼ: يشاكمو، وفبلف يجانس البيائ

 ييز وال عقل. فالمادة إًذا تدور حوؿ االتحاد والمشاكمة.تم

التجنيس أو الجناس ىو أف يتفق المفظاف في النطق أو يتقارباف فيو االصطبلح : والجناس في      
ويختمفاف في المعنى، ىذا مف جية ماىيتو، أما مف جية فائدتو فقد عرفو الرماني فقاؿ: "ىو بياف 

 ."يجمعيا أصل واحد مف المغة المعاني بأنواع مف الكبلـ

فمنو ما تكوف الكممة تجانس األخرػ في تأليف حروفيا ومعناىا وما يشتق منيا، مثل قوؿ     
الشاعر: ) يوـ خمجت عمى الخميج نفوسيـ ..(  ،أو يكوف تجانسيا في تأليف الحروؼ دوف المعنى، 

 چحس  خس  مس  حص  مص  جض       چمثل قولو تعالى: 

أف َنَما الجناس، وتشعبت ، ثـ ما لبث (ٔ)
كثار الكتاب مف  فروعو، وكثرت أنواعو، وتعددت مصطمحاتو، ولعل ذلؾ يرجع إلى إسراؼ الشعراء وا 

 ىذا الموف، وتفننيـ في صنوفو .

 أقسام الجناس

لمجناس أقساـ كثيرة ومتفرعة، وصور عديدة ومتنوعة، وأساس ىذه األقساـ ىو المفع، أما المعنى      
فييا؛ ألنو مختَمف في كل قسـ مف أقسامو. واألقساـ الرئيسة التي ارتضاىا الببلغيوف فبل مدخَل 

 لمجناس ىي التاـ وغير التاـ . 

                                                           

 (ٗٗ: النمل()ٔ)
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ىو ما كاف طرفاه متفقيف في أربعة أمور: نوع الحروؼ بأف تكوف الكممتاف مكونتيف  فالجناس التام:  

چ   ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ قولو تعالى مف حروؼ متحدة، ك
فالساعة  (ٔ)

، ويسمى بالجناس  لساعة الزمنيةا األولى المقصود بيا يوـ القيامة أما الساعة الثانية فالمقصود بيا
 المفظي التاـ .

 فبل بِرْحَت لعيِف الدىر إنسافً         ونحو : لـ َنْمَق غيَرؾ إنساًنا يبلُذ بو

 وَأْرِضيـ ما دمت في أرضيـ           فدارىـ ما دمت في دارىـ :ونحو

المراد بو إنساف العيف؛ ألف ،و  إنساًناقولو: لعيف الدىر و إنساًنا يبلذ بو،   والمراد بو البشر ،فقولو :     
 .]إنساف العيف ىو الذؼ يكوف بو البصر

ودارىـ(  -األوؿ: قولو: فدارىـ ما دمت في دارىـ؛ فػ: )دارىـ جناساف ،في ىذا البيت الثاني و     
 .متفقاف في الييئة والنوع والعدد والترتيب، والمعنى مختمف

 ، بمعنى البيت .و)دار( الثانية: اسـاة اؼ الرعاية  ، مف المدار فػ )داِر( األولى: فعل أمر

والشاىد الثاني: قولو: أرضيـ ما دمت في أرضيـ؛فػػ: )أرضيـ وأرضيـ( متفقاف في الحروؼ ترتيًبا 
 .وعدًدا وىيئة ونوًعا، ومختمفاف في المعنى

  بمعنى االرض.   )أرضيـ( الثانية اسـ،  فػ: )أرضيـ( األولى فعل أمر مف رضي

 :ؿ ذلؾ أيًضا قوؿ الشاعرومثا

 إلى ردِّ أمر هللا فيو سبيل       وسميُتو يحيى ليحيى فمـ يكف

فاالولى إسـ عمـ والثانية .ليحيى( جناس تاـ؛ ألف البلـ حرؼ جر، وليست مف الكممة -فقولو )يحيى 
  فعبل بمعنى يعيش .

العدد بعد االتفاؽ في عدد الحروؼ بأف تكوف الكممتاف مكونتيف مف حروؼ متساوية مف حيث  -ب
 الجنس، وال يعتد بػ"أؿ" التعريفية؛ ألنيا طارئة عمى الكممة.

                                                           

 (ٖ٘سورة الرـو : اية ) (ٔ)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1


  113                                                           .......املالحــــق ........

 

  

ىيئة الحروؼ بأف تكوف الحروؼ المتجانسة المتساوية في العدد متحدَة الضبط في الكممتيف:  -جػ
الرفع يقابمو رفع، والنصب نصب، وىكذا في كل حروفيا، وال ُيعتد بحركة الحرؼ األخير؛ ألنو خاضع 

 لعوامل اإلعراب.

ترتيب الحروؼ: بأف تكوف الحروؼ المتجانسة المتساوية العدد، المتحدة الضبط، متحدة الموضع،  -د
 األوؿ يقابمو األوؿ، والثاني والثالث كذلؾ وىكذا.

 وىو ما اختمف فيو المفظاف في أحد االمور االربعة المتقدمة الجناس غير التام )الناقص ( :

  تصل بأسياٍؼ قواٍض قواضب       أيٍد عواٍص عواصـ يمدوف مف نحو :    

فيذا جناٌس غير تاـ؛ ألف الثانية أزيد مف  قواضيب –عواصـ(، و)قواٍض  -الجناس في : )عواٍص 
 .األولى بحرؼٍ 

 چ  حتخب  مب  ىب  يب  جتچ وقولة تعالى : 
(ٔ)

  

 چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  چ وقولو تعالى : 
(ٕ) 

في نيج الببلغة ) يامروَف ِبالِقسط وياتمروف ِبِو وينُيوَف َعِف الُمنكر ويَتناىوف عنو قاؿ االماـ عمي )ع(
 (ٕٗ، ص ٕ( . ) نيج الببلغة، ج

الجناس ىنا بيف المفظيف )يامروف( و)ياتمروف( وبيف المفظيف )ينيوف( و)يتناىوف( فالجناس ىنا غير  
ـّ.  التا

، وضابطو: أف يتماثل طرفاه جناس التصحيفا عميو ىذا، وىناؾ أنواع أخرػ لمجناس، منيا ما أطمقو 
       عميو السبلـ: -خطِّا ويختمَفا نطًقا ونقًطا، ومثموا لو مف القرآف بقوؿ هللا تعالى حكايًة عف إبراىيـ 

فالجناس بيف }َوَيْسِقيِف{ و }َيْشِفيِف{  (ٖ)  چائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 
لخط، فمو أزلَت النقط التي عمى حروفيما حدث بينيما تماثل تاـ، والطرفاف فيو متماثبلف في ا

                                                           

 (ٕٙاألنعام: ) (ٔ)

 (١ٖالنساء: ) (ٕ)

 (١ٓ، 17)الشعراء: (ٖ)
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ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ))الميـ إني أسألؾ اليدػ والتقى، -واالختبلؼ في النقط تابعاه اختبلؼ في النطق، ومنو دعاؤه 
 والعفاؼ والغنى((. 

يكوف فيو المفظاف  وكذا ما يسمى بالجناس المفظي أو جناس االشتقاؽ، ىو نوع مف الجناس   
ف اشتبيت بالجناس لفًظا فقد فارقتو معًنى؛ لعدـ  المتجانساف مشتقيف مف أصل واحد،  فيذه الصورة وا 

فأنت تمحع اتفاًقا  (ٔ)  چٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ٿ     چ التفاوت في معانييا، مثاؿ ذلؾ: قوؿ هللا تعالى: 
ـِ{ وىذا االتفاؽ جعل ىذه  { و}اْلَقيِّ ـْ السورَة كأنيا جناس، ولكف لما كاف المعنى واحًدا لمكممتيف بيف: }َأِق

 زاؿ معنى الجناس عنيما.

فمبلشتقاؽ دور ميـ في قوة وتفخيـ األلفاظ. نحو : قوؿ االماـ عمي )ع( وىو يصف المنافقيف:     
فاِؽ، ُركـ أىَل النِّ ُمِضّموَف َوَالّزالُوَف الُمزلُّوَف، َفإنَُّيـ الضاّلوف ال ))ُأوصيكـ ، ِعباَد هللا ِبَتقوؼ هللا َوُأَحذِّ

نُوف ألوانًا َويفُتُنوَف ِافتنانًا ويعِمدُوَنكـ ِبكلِّ ِعماٍد ويرُصُدوَنكـ ِبكلِّ ِمرصاٍد(( .)نيج الببلغة، ج ، ٔيَتَموَّ
 (ٜٗٗص

ىو ما اتفق فيو ركنا الجناس أؼ لفظاه في عدد الحروؼ وترتيبيا  الجناس المحرفوىناؾ أيضا     
 فيما في الحركات فقط .واختبل

 ، صٕ) نيج البالغة، جنحو  )) َفِافَّ التَّقوػ في اليوـِ الِحرُز والُجنَُّة في َوعِد الطَّريِق إلى الَجنَّة((. 
 .االختبلؼ ىنا بيف المفظيف ) ُجّنة ( و) َجّنة ( في الحركات فقط(، ٗٛ

االختبلؼ متقاربيف في المخرج، سواء  : ىو ما كاف فيو الحرفاف الّمذاف وقع فييما والجناس المضارع
 كانا في أوؿ المفع أو في الوسط أو في اآلخر

نََّما َحعُّ أَحِدكـ ِمَف األرِض َذاِت الطُّوِؿ والَعرِض .......((  -ٔ    (ٖٙٔ، ص ٔ)نيج البالغة، ج))وا 
الحروؼ االختبلؼ ىنا بيف المفظيف )األرِض( و)الَعرِض( في حرفي اليمزة والعيف وكبلىما مف 

 الحمقية.

                                                           

 (ٖٗ)الروم: (ٔ)
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))َوكنُت َاخَفَضُيـ َصوتًا َواَعبلُىـ َفوتًا، َفِطرُت ِبِعناِئيا واستيقظُت ... كالَجَبِل ال ُتَحرِّكُو الَقواِصُف  -ٕ
 (ٜٛ، ص ٔ.)نيج البالغة، جوال ُتزيُمُو الَعواِصُف (( 

والعيف وكبلىما مف  الجناس ىنا في المفظيف )الَقواِصُف( و)الَعواِصُف( االختبلؼ في حرفي القاؼ
 الحروؼ الحمقية.

 بالغة الجناس

بقي أف نتحدث بإيجاز عف ببلغة الجناس؛ وذلؾ بعد أف وقفنا عمى مفيومو وعرفنا أنواعو المتعددة    
نقوؿ: إف الجناس ال ُيقبل وال يعد حسًنا إال إذا طمبو المعنى واستدعاه، وجاء عفَو الخاطر، صادًرا عف 

ع. والجناس شأنو شأف فنوف البديع األخرػ ال ُيحمد فيو اإلسراؼ، وال طبع ال عف تكمف وتصن
يستحسف فيو اإلكثار، ولذلؾ ُذـ االستكثار منو والولوع بو، وذلؾ أف المعاني ال تديف في كل موضع 

 ِلَما يجذبيا التجنيس .

 االقتباس:

َف المتكّمـ كبلمو مف شعر أو نثر كبلمًا لغيره بم االقتباس: فظو أو بمعناه، وىذا االقتباس يكوف أف ُيَضمِّ
، أو مف األمثاؿ السائرة، أو مف اْلِحَكـ  ـَ مف القرآف المجيد، أو مف أقواؿ الرسوؿ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

 المشيورة، أو مف أقواؿ كبار البمغاء والشعراء المتداولة، دوف أف يعزو المقتبس القوؿ إلى قائمو.

ـُ بو نظامو، وال سيما ما كاف منو واالقتباس ِمْنُو م     ا ىو حسف بديع يقوؼ المتكّمـ بو كبلمو، وُيْحِك
في الخطب، والمواعع، وأقواؿ الحكمة، ومقاالت الدعوة واإِلرشاد، ومقاالت اإِلقناع والتوجيو لمفضائل 

 في نفوس المؤمنيف بكتاب هللا وكبلـ رسولو.

أقواؿ الرسوؿ مستنصرًا بما اقتبس لتقوية فكرتو، أو وبعض األدباء يقتبس مف القرآف المجيد أو مف 
لتزييف كبلمو في أغراض مختمفة كالمدح واليجاء والغزؿ واإِلخوانيات ونحو ذلؾ، فإذا لـ ُيَحّرؼ في 
ذا كاف في  المعنى، ولـ يكف في اقتباسو سوء أدب مع كبلـ هللا أو كبلـ الرسوؿ فبل بأس باقتباسو، وا 

نى، أو سوء أدب فيو ممنوع ويأثـ بو المقتبس، وقد َيِصُل بعض االقتباس إلى اقتباسو تحريف في المع
 دركة الكفر والعياذ با.
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 ىيياَت ىيياَت لما توَعدوف         ال تطمعوا في النْزر مف َنيمو  :قاؿ شاعر

ز العجُ ف    ."ىناؾ مف الُمحّدثيف مف يرػ ضرورة وضع إشارة االقتباس "ىييات ىييات لما توعدوف 
 .ٖٙبأكممو مقتَبس مف سورة "المؤمنوف، 

 رأيت نعيًما وممًكا كبيرا     إذا ما حممت بمغناىـُ   :قاؿ بديع الزماف اليَمذاني

 (ٕٓالعُجز مقتبس مف سورة )اإلنساف، 

 لئف أخطأُت في مدحيػؾ         ما أخطأَت في منعي   :ُنسب إلى ابف الرومي

 بواٍد غير ذؼ زرع               أنزلُت حاجاتيلقد                               

أما التضميف فيو أف يدخل الشاعر في أبيانو بيتًا )أو أبيانًا( مشيورة، وكأنو يستشيد بيا، وعادة ما     
يضع ما ُضمف بيف قوسيف، كما أنو قد يضمف شعره األمثاؿ أو الحكـ السائرة ليعطيو رونقًا وقوة ، 

( عند أكثر النقاد، )التناص( تحت مصطمح )االقتباس والتضمينصطمحا وفي النقد الحديث دخل م
بمعنى دخوؿ النصوص بعضيا في بعض، سواء أكاف ذلؾ عمدًا وقصدًا أـ مف فيض العقل الباطف، 
إذ يشبيوف النص األدبي )بالفسيفساء( التي تتكوف مف عدة أحجار وألواف بشكل منسق جميل يمنحيا 

فييا تفاصيل األحجار واأللواف، والتي يقابميا في الشعر األلفاظ  شخصية رائعة مستقمة ننسى
 ..والصور

 ىل عند رسـ دارس مف معوؿ(؟)       ينشدني يوـ انتوػ الكل برحيلٍ قاؿ الشاعر :    

 فضمف بيتو نصف بيت المرغ القيس.. 

 تقازػ بيـ فوؽ الشفا مف حزوميا؟(    )تبّصر خميمي ىل ترػ مف ظعايف

المرتفع مف الحزوـ جمع « والشفا»ير بيـ مسرعة نوعًا معًا بما يشبو لفظة )المناقز وتناقز تقازػ( تس)
 . حـز وىو اليصبة

 :القدوس ويقوؿ ومف الشعر الفصيح في التضميف قوؿ صالح بف عبد

 (مف زرع الشوؾ لـ يحصد بو العنبا)    إذا ما وترت امرءًا فاحذر عواقبو
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 . ال تجني مف الشوؾ العنب(يريد المثل العربي )انؾ      

 الَسْجع : 

: الكبلـ المقفَّى، أو مواالة الكبلـ عمى روؼ واحد، وجمعو: أسجاع وأساجيع، وىو السجع في المغة
 مأخوذ مف َسجع الحماـ، وسجع الحماـ ىو ىديمو وترجيعو لصوتو. 

عمى حرفيف وفي االصطبلح الببلغي: تواطؤ الفاصمتيف أو الفواصل عمى حرؼ واحد، أو     
متقاربيف، أو حروؼ متقاربة. ويقع في الشعر كما يقع في النثر. فمما تواطأت فيو الفواصل عمى 

إلى (ٔ)چں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   ہ   چ حرؼ واحد قوؿ هللا تعالى: 

. ومف (ٕ)  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ : جل وعبل-آخره. وكذا قولو 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ         ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ وؼ متقاربة: قوؿ هللا تعالى: التواطؤ عمى حر 

ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎچ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڃڄ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃ

فالباء والداؿ والقاؼ حروؼ متقاربة. كذا قولو   (ٖ) چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

. (ٗ) چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻٱچ تعالى: 
 فالداؿ والباء حرفاف متقارباف. 

 وأفضل السجع ما كانت ِفَقَراُتو متساويات، مثل:

ِف الحثَّ عمى اإِلنفاؽ في الخير، والتحذيَر ٔ) ـَ في دعائو المتضمِّ ( قوؿ الرسوؿ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
 مف اإِلمساؾ:

َـّ أَْعِط ُمْنِفقًا َخَمفًا، َوأَْعِط ُمْمِسكًا تمفًا"."المَّ   ُي

يُل باْبِنو:ٕ)  ( وقوؿ أعرابي ذىب السَّ

َـّ ِإْف ُكْنَت َقْد َأْبَمْيَت، َفِإنََّؾ َطاَلَما َقْد َعاَفْيَت".  "المَُّي
                                                           

 (ٗ - ٔ)الطور:  ((ٔ

 (ٖ - ٔ)العادٌات: (ٕ)

 (1 - ٗ)ص: (ٖ)

 (ٕ -ٔق: ) (ٗ)
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عم..يا عباده ُيقاُؿ لغة: َببَلُه وأْببَلُه، إذا اختبره، والمصائب مف األمور اّلتي يختبر هللا ب  كالنِّ

 ومن وقوعو في الشعر قول أبي تمام:

 تجمَّى بو رشدؼ وأثرْت بو يدؼ ... وفاَض بو َثْمدؼ وأوَرػ بو ِزندؼ

 وقوؿ المتنبي:  فنحف في جذؿ والرـو في وجل ... والبر في شغل والبحر في خجل

في خوؼ مف غاراتو، جذؿ: ىو الفرح، والوجل: ىو الخوؼ، والمعنى: نحف فرحوف بالنصر والروـ 
 والَبر مشتغل بجيش الممدوح، والبحر في خجل مف غزارة .

ذا كاف سجع الكياف قد اختفى بمجيء اإلسبلـ، فقد ظير نوع آخر مف السجع أغرؽ منو في        وا 
الكذب والضبلؿ، وأكثر منو اضطراًبا في النظـ وسماجة التركيب، أال وىو سجع مدعي النبوة، الذيف 

ـَ تنقيف!! ال الماء استخفوا ق وميـ فأطاعوىـ، مف ذلؾ قوؿ مسيممة الكذاب: "يا ُضفدع نقي ِنقي، ِل
ذا ما استثنينا ىذا النوَع  ريف، وال الشراب َتمنعيف". وا  نجد أف أسموب  -وىو سجع مدعي النبوة-ُتكدِّ

وغير ذلؾ مف  السجع ظل قوًيا مطبوًعا، وبخاصة في الوصايا، والحكـ، والوعع، واألجوبة، والنوادر،
فنوف القوؿ، حتى أواسط القرف الرابع اليجرؼ، حيث امتزج العجـ بالعرب، وَدبَّ الفساد في المغة، 
وعَدؿ القوـ عف األسموب الفطرؼ المطبوع، وتحولوا إلى الزخرؼ والزينة، فكاف اإلسراؼ واإلفراط، 

 بلغية.وظيرت الصنعة والتكمف، ليس في السجع فحسب بل في مختمف الفنوف الب

 شروط حسن السجع، وأنواعو :

بالطبع في غير القرآف؟ -والسؤاؿ إًذا: إذا كاف حاؿ السجع ىكذا فما ىي إذف شروط حسف السجع 
الجواب: أف ابف األثير ذكر شروًطا أربعة ينبغي تحققيا؛ حتى يكوف السجع حسًنا، فإذا فقد شرط منيا 

:ال يكوف السجع حسًنا. وتمؾ الشروط ىي؛  أف تكوف األلفاظ المسجوعة حموًة رنانًة، ال غثًة وال  أوال 
: أف تكوف التراكيب أيًضا صافيًة حسنًة رائقًة خاليًة مف الَغثاثة، وذلؾ أف المفردات األمر الثانيباردًة. 

قد تكوف حسنة ولكنيا عند التركيب تفقد ىذا الحسَف، ولذا ُشرط في التركيب ما شرط في المفرد. 
البرودة التي ينبغي أف تخمو منيا األلفاظ والتراكيب: أف ييتـ المتكمـ بالسجع وييمل ومعنى الغثاثة و 

: أف يكوف المفع فيو الشرط الثالثاأللفاظ والتراكيب، فتأتي متكمفًة، قد بدت فييا الصنعة والتعمق. 
ال كاف كظاىر مموه عمى باطف مشوه. ا : أف لرابعتابًعا لممعنى، ال أف يكوف المعنى تابًعا لمفع، وا 

تكوف كل واحدة مف الفقرتيف المسجوعتيف دالًة عمى معنى غير المعنى الذؼ دلْت عميو أختيا، فإذا 
كاف المعنى فييما سواء فذلؾ ىو التطويل بعينو؛ ألف التطويل إنما ىو الداللة عمى المعنى بألفاظ 

 يمكف الداللة عمييا بدونيا.
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، فقد فنده بعضيـ، ذاكًرا أف السجعة الثانية إذا كانت وىذا الشرط األخير لـ يسمـ البف األثير 
بمعنى األولى فيي تؤكد معناىا، فالتأكيد عمدة البياف. ثـ ذكر أف القرآف الكريـ قد ورد فيو ذلؾ في 

 چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ كثير مف مواضعو، نحو قوؿ هللا تعالى: 

وكل سجعة مف ىذه السجعات قد أعطت معنى األخرػ. فالرب ىنا والَممؾ واإللو بمعنى واحد، (ٔ)
فإف (ٕ) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ عز وجل: -ومثمو قولو 

الجنات ىي البساتيف، وال معنى خاصًة وأف الكل قد ورد في النظـ الكريـ، فاألولى أف يقاؿ: إف كل 
تطوؿ الفقرة الثانية عف األولى كثيًرا، بحيث يخرج  نوع منيا حسف في موضعو، أما ما يستقبح فيو أف

بيا ىذا الطوُؿ عف حد االعتداؿ؛ ألف ىذا يفوت عمى السامع لذَة االستمتاع بالقافية لُبعدىا بعًدا كثيًرا، 
كما يقبح أف تقصر الثانية عف األولى قصًرا كثيًرا؛ ألف السجع إذا استوَفى أمَده مف األولى لطوليا، ثـ 

انية أقصر منيا كثيًرا، كاف ذلؾ كالشيء المبتور، ويبَقى السامع كَمف يريد االنتياء إلى غاية، جاءت الث
 .مف ذلؾ في أساليب النظـ الكريـ فيعثر دونيا، ومف َثـ لـ يرد شيء

 بالغة السجع

شيـ؛ إف ببلغة السجع ترجع إلى أنو يؤثر في النفوس تأثيَر السحر، ويمعب باألفياـ لعَب الريح بالي    
ِلَما يحدثو مف النغمة المؤثرة، والموسيقى القوية التي تطرب ليا األذف، وَتيش ليا النفس، فُتقبل عمى 
السماع مف غير أف يداخميا َممل، أو يخالطيا فتور، فيتمكف المعنى في األذىاف، وَيقر في األفكار، 

ـَ تؤثر السجع عمى ال قامَة الوزف؟ وَيعز لدػ العقوؿ. وَلمَّا قيل لمرقاشي: "ِل منثور، وتمـز نفسؾ القوافي وا 
قاؿ: إف كبلمي لو كنُت ال آُمل فيو إال سماع الشاىد لقل خبلفي عميو، ولكني أريد الغائب والحاضر، 
والراىف والغابَر، فالحفع إليو أسرع، واآلذاف لسماعو أنشط، وىو أحق بالتقييد وبقمة التفمت". وىكذا، 

لنثر العربي، فيو يساعد عمى حفع الخطاب والحكـ واألمثاؿ، ذلؾ أف فالسجع لو فائدة كبرػ عمى ا
)الجارم وامين ، .انتياء الجمل بحرؼ واحد أو حرفيف أو أكثر يجعل األذَف َتيش لو، والقمب يميل إليو

 (ٕٙٔٓ)نيج البالغة ، (ٜٜٜٔب.ت( )مطموب والبصير ، 

 

 

 
ُّ

                                                           

 (ٖ - ٔ)الناس: (ٔ)

  (ٙٔ - ٗٔ)النبؤ: (ٕ)
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 اٌؼبششح اٌّسبضشح

 المحسنات المعنوية 

 ية أوال : التور 

ظياُر غيره إييامًا، وقد جاء في كتب  :التورية في الّمغة     أصل التورية في المغة ىو إرادُة الشيٍء وا 
ـَ كاف إذا أراد غزاة أو سفرًا إلى جيٍة ورَّػ بغيرىا،  السيرة النبوّية أف الرسوؿ َصمَّى هللُا َعَمْيِو وآلو َوَسمَّ

د لو األعد  اء.ليعّمي األخبار، حتَّى ال يترصَّ

وقاؿ الزمخشرؼ: ال ترػ بابًا في البياف أدؽَّ وال ألطف مف التورية، وال أنفع وال أْعَوَف عمى تعاطي     
 تأويل المتشابيات في كبلـ هللا ورسولو منيا.

: أف َيذُكَر المتكّمـ لفظًا مفردًا لو معنياف، عمى سبيل الحقيقة، أو عمى سبيل  التورية في االصطالح   
لمجاز، أحدىما ظاىر قريٌب َيَتَباَدُر إلى الذىف وىو غير مراد، واآلَخُر بعيد فيو نوع خفاٍء الحقيقة وا

وىو المعنى المراد، لكف ُيورَّػ عنو بالمعنى القريب، ِلَيْسِبَق الذىف إليو وَيَتوّىَمُو قبل التأّمل، وَبْعَد 
 التأّمل َيَتنبَّو المتَمقِّي فُيْدَرُؾ المعنى اآلخر المراد.

ـِ، وبعيٌد ىوالمراُد  التَّْوِرَيةُ و      : ىي إيياـ مقصود ، فُيْذكَر لفٌع لو َمْعَنياِف قريٌب َيتباَدُر َفيُمو ِمف الكبل

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :باإلفادِة لقرينٍة خفيٍَّة، نحوُ 
(ٔ)

، أراَد بقوِلو:  
ـْ فيو مف الذنو  ، معناُه البعيَد وىو ما َكَسْبُت ـْ مع أف معناه القريَب َشقُّ الجمِد، وليس  ِب واآلثاـ ،َجَرْحُت

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  چ ذلؾ ُمَرادًا، بقرينِة قوِلو في آِخِر اآليِة 
(ٕ)

 .في ليِمكـ ونياِركـأي:  

  :وكقوِؿ الشاعر  

 يا سيًِّدا حاَز ُلْطًفا        لو اْلَبَراَيا َعِبيدُ                        
 أنَت الحسيُف ولكْف       َجفاَؾ فينا َيزيدُ                       

 معنى يزيُد القريُب أنَّو أسـ عَمـٌ، ومعناُه البعيُد المقصوُد أنو فْعٌل مضاِرٌع مف زادَ 

                                                           

 (ٓٙاالنعاـ : اية ) (ٔ)
 (ٓٙية االنعاـ : ا) (ٕ)
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 أقسام التورية:

 مى ثالثة أقسام: مجّردة ومرشحة، ومبيَّنة.عتنقسم التورية 

ئـ المعنى القريب، وال بما يبلئـ المعنى البعيد ، أؼ . التورية المجّردة: ىي التي لـ تقترف بما يبلٔ
يذكر فييا الـز مف لواـز الموّرؼ بو )المعنى القريب غير المقصود(، وال مف لواـز الموّرػ عنو )المعني 

چڈ     ژ  ژ  ڑ    چ البعيد المقصود( نحو قولو تعالى 
(ٔ) 

القريب، سواء أكاف ىذا المقارف قبل المفع  . والتورية المرّشحة: ىي التي اقترنت بما يبلئـ المعنىٕ
، أؼ يذكر فييا الـز مف لواـز الموّرػ بو، أؼ المعنى القريب غير  المستعمل في التورية أو بعده.

 المقصود. 

  التورية المبّينة    
 ىي ما ذكر فييا الـز المورػ عنو، أؼ المعني البعيد المقصود. وبما أّف ىذا البلـز قد يقع قبل    

 :لفع التورية، وقد يقع بعده. اتورية المبنية ىي نوعيف
  :ما ذكر الـز المورػ عنو قبل لفع التورية، مثاؿ    . أ

 تنسؾ مف أنت بو مغرػ           قالوا: أما في جّمق نزىة
 "يا عاذلي دونؾ مف لحظو      "سيما" ومف عارضو "سطرا

 :، مثاؿما ذكر الـز المورػ عنو بعد لفع التورية    . ب
 أرػ ذنب الّسرحاف في األفق ظالعا     فيل ممكف أف الغزالة تطمع

 األمثمة :

 .(ٕ) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 

 والتورية في ىذا المثاؿ مجّردة.

 المثاؿ الثاني: قوؿ الشاعر "صبلح الصفدؼ":

                                                           

 (٘طه: ) (ٔ)

 (١ٌوسف اآلٌة: )(ٕ)
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 َتاَه وَنْفُس اْلَمْرِء َطمَّاَحوْ  وَصاِحب لمَّا َأَتاُه اْلِغَنى ...

 َوقيَل: َىْل أْبَصْرَت ِمْنُو يدًا ... َتْشُكُرىا ُقْمُت واَل َراَحوْ 

كممة: راحة ليا معنياف: أحدىما المعنى القريب وىو راحة اليد، وىو المعنى الذؼ تستدعيِو عبارة "يدًا 
 تشكرىا" واآلخر المعنى المقصود وىو راحة الجسـ مف التعب.

 والتورية ىنا مرّشحة القترانيا بما يبلئـ المعنى القريب.

 المثاؿ الثالث: قوؿ الشاعر:

 َأيَُّيا اْلُمْعِرُض َعنَّا ... َحْسُبَؾ َّللاَُّ َتَعاؿَ 

كممة "َتَعاَؿ" ليا معنياف: المعنى القريب ىو الثناء عمى هللا بالعمّو، وىو يبلئـ لفع الجبللة "هللا"    
 ىو الدعوة إلى الحُضور، وىو يبلئـ عبارة: "أيُّيا المعرض عّنا".والمعنى اآلخر و 

 ىػ( .ٜ٘ٙ -٘ٔٙالمثاؿ الرابع: قوؿ سراج الديف الوّراؽ شاعر مصرؼ )

ـُ اأَلِديبُ  ـَ َوْجِيي َعْف ُأَناس ... ِلَقاُء اْلَمْوِت ِعْنَدُى  َأُصوُف َأِدي

ـُ َبِغيٌض ...    َوَلْو وَ  ْعِر ِعْندُى ـُ َحِبيبُ َوَربُّ الشِّ  اَفى ِبِو َلُي

كممة "حبيب" ال يريد بيا المعنى القريب وىو المحبوب، بل يريد بيا المعنى البعيد، وىو اسـ أبي تّماـ 
 الشاعر: "َحِبيُب بف أوس".

 وىذه مف التورية المجّردة.

 ىػ( :ٚٛٙ - ٕٙٙالمثاؿ الخامس: قوؿ الشاّب الظريف "شمس الديف بف العفيف التممساني" )

ـَ َثْغُر المَّْوِز َعْف ِطيب َنْشِرِه ... وَأْقَبَل ِفي ُحْسٍف َيِجلُّ َعِف اْلَوْصفِ تَ   َبسَّ

 َىُممُّوا إَلْيِو َبْيَف َقْصٍف وَلذٍَّة ... َفِإفَّ ُغُصوَف الزَّْىِر َتْصُمُح ِلْمَقْصفِ 
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الزىر ُتْكَسُر  ، فُغُصوف كممة "القصف" في قافية البيت الثاني ليا معنياف: المعنى األوؿ ىو الكْسرُ    
عف شجرتيا، لبلستمتاع بزينتيا، وىذا المعنى غير مراد. والمعنى اآلخر البعيد ىو المَّْيو والّمعب 

 واالفتناف بالطعاـ والشراب، وىذا ىو المعنى المراد.

 وفي سوابق ىذه التورية ما يبلئـ المعنييف، فيي بقّوة المجّردة.

 ف الذىبي:المثاؿ السادس: قوؿ بدر الدي

 ِرْفقًا بِخلٍّ َناِصٍح ... َأْبَمْيَتُو َصّدًا وَىْجراً 

 َواَفاَؾ َساِئُل َدْمِعِو ... َفَرَدْدَتُو ِفي اْلَحاِؿ َنْيراً 

كممة "نيرًا ليا معنياف: األوؿ القريب ىو النَّْيُر واحد األنيار. والمعنى اآلخر البعيد وىو المراد: ىو    
هللا تعالى: وأّما السائل فبل تنير. وفيو أيضًا تورية بكممة "سائل" مف ساؿ الزَّجر، ويشير إلى قوؿ 

 يسيل، ومف سأؿ يسأؿ، إذ الدمع الذؼ يسيل يتضمَّف سؤاؿ الوصاؿ.

أؼ: ستر  (ٔ)  چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ ٹ چ المثاؿ السابع :     
خبر أوريتو توريًة: إذا سترتو وأظيرت غيَره، عمى وزف "فعل" وقرغ: "ُورَِّؼ عنيما" بمعًنى. ووريت ال

كأنو مأخوذ مف وراء اإلنساف؛ ألنو إذا قاؿ: وريتو، فكأنو يجعمو وراَءه حيث ال يظير. فالمادة إًذا تدور 

 چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چٹ ٹ چ حوؿ الستر واإلخفاء، 

أؼ: يسترىا  (ٕ)
ض في الوقت، ليس مف مضى، وال مف يتناسل بعدىـ، ويخفييا. والورػ: األناـ الذيف عمى وجو األر 

 سموا بذلؾ؛ ألنيـ يستروف األرض بأشخاصيـ.

 الفرق بين المجاز والتورية

دارة الخاطر،      وسواء كانت القرينة عقمية أو لفظية فبل بد أف تكوف خفية تعتمد عمى إعماؿ الذىف وا 
ؽ بيف المجاز والتورية، ذلؾ أف التورية تقوـ عمى فإذا كانت ظاىرة لـ يكف المفع تورية، وىذا أحد الفرو 

أحدىما مراد، واآلخر ليس مراًدا، وىو نفس ما يقوـ عميو المجاز، فالمجاز  -كما قمنا-لفع لو معنياف 

                                                           

 (ٕٓ)األعراف: (ٔ)

 (ٕٙ)األعراف:  ( (ٕ
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لفع مستعمل في غير معناه الحقيقي، إًذا ىناؾ معنى موضوع لو المفع يتبادر إلى الذىف عند سماعو 
ستعمل فيو غير ما ُوِضَع لو ال يتبادر إلى الذىف عند سماعو وىو وىو غير مراد، ومعنى آخر م

المعنى المراد، وىذا القدر يتحقق في التورية كما يتحقق في المجاز، فكبلىما لفع لو معنياف، أحدىما 
مراد واآلخر غير مراد. كما أف المجاز والتورية كمييما ال بد فييما مف قرينة تبيف المراد، وىو المعنى 

ال بد أف تكوف  -التي في التورية-ازؼ في المجاز، والمعنى البعيد في التورية، إال أف ىذه القرينة المج
خفية وغير واضحة ، أما في المجاز فينبغي أف تكوف واضحة ظاىرة ال خفاَء فييا وال غموض؛ لتمنع 

 مف إرادة المعنى الحقيقي لمفع، كما نراه في قوؿ المتنبي:

حاب وقد قفمناتعرض                 فقمت: إليِؾ إف معي السحاب        لي السَّ

ففي لفع "السحاب" الثانية استعارة، والمراد بو الرجل الكريـ؛ ألنو يجود بالماؿ كما يجود السحاب    
بالغيث، والقرينة قولو: "معي" وىي قرينة ظاىرة واضحة؛ ألف السحاب الذؼ في السماء ال يكوف معو، 

نما معو الممد  وح .وا 

 الفرق بين التورية والكناية

فالكناية عبارة عف لفع أطمق وأريد بو الـز معناه، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، نجد ىذا المعنى    
 في قوؿ َمف يصف راعي إبل أو غنـ:

 عمييا إذا ما أجدب الناس إصبعا      ضعيف العصا بادؼ الُعروؽ ترػ لو             

عمى غنمو، ال يقصد مف حمل العصا أف يوجعيا بالضرب مف غير فائدة، فقولو: يريد أنو مشفق    
نما أراد معًنى آخَر، ىو الزمو وتاليو في  "ضعيف العصا"، لفع أطمق ولـ يرد بو حقيقَة معناه، وا 
الوجود، وىو الرفق والميف، العبلقة إًذا بيف التورية والكناية واضحة، وىي أف كمييما لفع لو معنياف 

لمراد أحدىما، إال أف األمر في التورية عمى أف المعنييف يفيماف مف المفع دوف وساطة مف أحدىما وا
-لفيـ اآلخر ،أما في الكناية فإف المعنى الثاني يكوف الزًما لممعنى األوؿ، وردًفا لو، فضعف العصا 

والتورية: فإف قرينة  يمزمو الرفق والميف. وفرؽ آخر يتصل بقرينة كل مف الكناية -في المثاؿ السابق
الكناية ينبغي أف تكوف ظاىرة ال خفاء فييا وال غموض، وىذا واضح مف المثاؿ السابق. بينما قرينة 

 التورية شرطيا أف تكوف خفية غير ظاىرة. 
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 ثانيا  : الطباق ويسمى )المطابقة، والتكاُفؤ، والتضاد(

 الفعل طابق يدور حوؿ ىذه المعاني. الموافقة والمساواة والمناسبة؛ ألف الطباق لغة :      

أف تجمع في الكبلـ الواحد أو ما ىو كالكبلـ الواحد في االتصاؿ :  الطباؽ في اصطبلح الببلغييف ىو
  بيف معنييف متقابميف في الجممة .

وأيضا : ىو اْلَجْمُع في العبارة الواحدة بيف معَنْييِف متقابميف، عمى سبيل الحقيقة، أو عمى سبيل 
الَّْيف عمييما مف َنْوع واحٍد كاسميف أو فعميف، فالشرط الم جاز، ولو إييامًا، وال يشترط كوف الّمفظيف الدَّ

 التقابل في المعنيَيْيف فقط. والتقابل بيف المعاني لو وجوه، منيا ما يمي:

 ( تقابل التناقض: كالوجد والعدـ، واإِليجاب والسمب.ٔ)

 ، والقياـ والقعود.( تقابل التضاد: كاألسود واألبيضٕ)

 ( تقابل التضاُيف: كاألب واالبف، واألكبر واألصغر، والخالق والمخموؽ.ٖ)

فيناؾ مناسبًة بيف المعنى المغوؼ والمعنى االصطبلحي، وأف الَعبلقة بينيما تكمف في أف المتكمـ       
ى حذٍو واحد، وىناؾ مناسبة وّفق بيف المعنييف المتقابميف كما يوفق بيف الشيئيف المختمفيف، فُيجعبَل عم

أخرػ ىي معنى التضاد المغوؼ، ومعناه االصطبلحي أيًضا، فإنيما واضحاف في تعريف الطباؽ، ألف 
ف كاف قد حصل بينيما جمع وتوفيق في كبلـ واحد .  ِكبل المعنييف ضد اآلخر ومخالف لو، وا 

ع مع اختبلفيما في المعنى، وقد ويعرفو قدامة بف جعفر : الطباؽ ىو اتحاد الكممتيف في المف      
 استشيد قدامة لمطباؽ بشواىد منيا قوؿ الشاعر :

 وأقطع اليوجل مستأنًسا ... بيوجل عيرانة عنتريس

أؼ: بناقة سريعة ممتمئة، فقد جاءت لفظة اليوجل في ىذا البيت واحدة، ولكنيا ذات معنييف؛ ألف    
 معناىا الناقة، بيوجل عيرانة عنتريس .األولى معناىا األرض، وأقطع اليوجل، والثانية 
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 أقسام الطباق من حيث اإليجاب والسمب : 

فيو الذؼ يكوف بيف معنييف متضاديف أحدىما مثبت واآلخر منفي، أو بيف أمر طباق السمب:     

چھ  ے  چ ونيي ، مّثل لؤلمر والنيي بقولو تعالى: 
: "وأنو ومثل اإلثبات والنفي بقولو سبحانو (ٔ)

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئچ أضحؾ وأبكى، وأنو ىو أمات وأحيا". وكقولو تعالى في سورة الزمر: " ىو 

چی    ی       ی  ی    ىئېئ   ىئ   ىئ
(ٕ)

، وىنا فى ىذه اآلية فإّف أحدىما مثبت وىو " يعمموف "  
 ."واآلخر منفى بػ ال وىو " ال يعمموف 

طباؽ السمب كما يكوف بيف الفعميف يكوف بيف  لذا فقد كاف جميور الببلغييف محقِّا عندما رأػ     
االسميف؛ حيث يثبت االسـ مرة وُينفى مرة أخرػ، وقد يكوف بيف فعل واسـ مف مادة واحدة، إحداىما 

 مثبتة واألخرػ منفية .

    كقولو تعالى: ىو ما لـ يختمف فيو الضداف ايجابا وسمبا ، أؼ اف المعنيف مثبتاف  طباق االيجاب

چڳ  ڱ   ڳ  ڳ    چ 
(ٖ)

  

چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ : وقولو تعالى
(ٗ)

  

 أمثمة :

 قوؿ هللا عزَّ وجلَّ في سورة )آؿ عمراف (: المثال األول:

  ڳڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳٹ ٹچ 

ھ  ھ   ے  ے     ۓ    ھہ  ہ   ہ  ھ   ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ   ڱڱ     ڱ

 .(٘)  چ﮵ ﮶   ﮷  ﮸     ﮹      ﮴ۓ  ﮲  ﮳

                                                           

 (ٓ٘ٔ: البقرة()ٔ)
 ( ٜالزمر : اية ) (ٕ)
 (ٕٕٔاالنعاـ : اية ) (ٖ)
 (ٕٙٛ: البقرة)(ٗ)

 (1ٕ – ٕٙ: ال عمران)(٘)
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 في ىذا الّنّص َأْرَبَعُة أمثمٍة مف أمثمة الطباؽ:

 األوؿ: الطباؽ َبْيف: "ُتْؤِتي"، و"َتْنِزُع" فيذا متقاببلف تقابل تضاد.

" وىو كاألوؿ. " و"ُتِذؿُّ  الثاني: الطباؽ بيف: "ُتِعزُّ

 طباؽ بيف: "ُتولُج المَّْيل في النيار" و"ُتولُج النَّيار في الّمْيل".الثالث: ال

الرابع: المقابمة بيف: "وُتْخِرج اْلَحيَّ ِمَف اْلَمّيِت" و"ُتْخِرُج اْلَمِيَت ِمَف اْلَحّي"، ويبلحع ىنا أّف في ُكلٍّ مف 
 ضادُّ الجممتيف طباقًا، وأف في الجممتيف معًا ُمَقابمة، فالحيُّ في األولى ي

المّيت في الثانية، والمّيُت في األولى يضادُّ الحيَّ في الثانية، وقد جاء ىذا التقابل في الثانية عمى 
 الترتيب الذؼ جاء في األولى.

 قوؿ هللا عزَّ وجلَّ في سورة )الكيف( في قّصة أىل الكيف: المثال الثاني:

 ڱ   ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  کڑ  ڑ   ک  کٹ ٹ چ 

 .(ٔ)  چڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    

 في ىذا النّص طباقاف:

 األوؿ: الطباؽ بيف: "َأْيَقاظًا" و"رقود".

َماِؿ".  الثاني: الطباؽ بيف: "ذاَت اْلَيِميِف" و"ذاَت الشِّ

 قوؿ هللا عزَّ وجلَّ في سورة )البقرة( : المثال الثالث:

ې  ې  ې  ى    ى  ائ     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ 

مئ    حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ەئائ

 چمب  ىب  يب  جت  حت  خت        خبىئ  يئ   جب  حب
(ٕ) . 

                                                           

 (١ٔاآلٌة: )(ٔ)

 (١ٕٙالبمرة اآلٌة: )(ٕ)
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في ىذا النّص طباؽ بيف المعنى الذؼ دّؿ عميو الحرؼ في ]َلَيا[ والمعنى الذؼ دؿَّ عميو الحرُؼ       
ُع "َلَيا" عمى الثواب، ولفع "عمييا" دؿَّ عمى المؤاخذة أو العقاب. وطباؽ بيف المعنى في ]َعَمْيَيا[ َفمفْ 

الذؼ دّؿ عميو فعل "َكَسَب" وىو الطاعة وفعل الخير، والمعنى الذؼ دؿَّ عميو فعل "اْكَتَسَب" وىو 
 المعصية والّذنب.

ـَ عمى ا المثال الرابع: ألنصار بقولو كما جاء في بعض كتب السيرة أثنى الرسوؿ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
 واألخبار:

ـْ َلَتْكُثُروَف ِعْنَد اْلَفَزِع َوَتِقمُّوَف ِعْنَد الطََّمع".  "ِإنَُّك

 في ىذا القوؿ مقاَبَمٌة بيف الَكْثَرِة واْلَفَزِع ِمْف جية، والقّمة والطََّمِع مف جية ُأْخرػ.

/قوؿ هللا عزَّ وجلَّ في سور  المثال الخامس:  ( :ٖٓة )الرـو

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ 

 .(ٔ)  چچ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ      ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 في ىذا الّنّص طباؽ بيف النفي في: "اَل َيْعَمُموَف" واإِلثباِت في عبارة: "َيْعَمُموف" وىو طباؽ سْمبٍ    
يجاب.  وا 

 ونظيره الطباؽ بيف األْمر والنيي، والترغيب والترىيب، واإِلغراء والتحذير، ونحو ذلؾ.

 قوؿ "ِدْعبل الخزاعي". المثال السادس:

ـُ ِمْف َرُجٍل ... َضِحَؾ اْلَمِشيُب ِبَرْأِسِو َفَبَكى  اَل َتْعَجِبي َيا َسْم

ْيب و     ـُ التضاّد بيف بياض الشَّ البكاء، إْذ استعار الشاعر لظيور بياض الشيب في ىذا البيت إييا
 فعل "َضِحَؾ" فكاف الضحؾ مقاببًل لمبكاء مقابمة تضاّد.

 قوؿ أبي الطّيب المتنبّي: المثال السابع:

                                                           

 (١ – 1الروم اآلٌات: )(ٔ)
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 َفبَل اْلُجوُد ُيْفِني اْلَماَؿ َواْلَجدُّ ُمْقبٌل ... َواَل اْلُبْخُل ُيْبقي اْلَماَؿ َواْلّجدُّ ُمْدِبرُ 

: الح  عُّ والنَِّصيُب مف اْلَخْير.اْلَجدُّ

 في ىذا البيت مقابمة بيف فريقيف مف المعاني يوجد بيف عناصرىما طباؽ، وىي ُثبَلث:   

 ُمْقبل. -ُيْفِني  -الفريق األوؿ: الجود 

 ُمْدِبر. -ُيْبِقي  -الفريق الثاني: البخل 

 : قوؿ النابغة الجعدؼ مادحًا:المثال الثامن

َـّ ِفيِو َما   َيُسرُّ َصِديَقُو ... عمى أفَّ ِفيِو َما َيُسوُء اأَلَعاِدَيافَتًى َت

 في ىذا البيت مقابمة بيف فريقيف مف المعاني يوجد بيف عناصرىما طباؽ، وىي مثنًى:

 َصِديقو. -الفريق األوؿ: َيُسرُّ 

 اأَلَعاِدَيا  -الفريق الثاني : َيُسوُء  

 أثر الطباق وبالغتو في الكالم :

قمنا نتحدث عف أثر الطباؽ وببلغتو في الكبلـ لطاؿ بنا الوقت، فالجمع بيف المتقابميف مف ولو انت     
األمور الفطرية المركوزة في الطباع، وليا تعمق وثيق بببلغة الكبلـ وأثره في النفوس، فما جاء طباؽ 

متكمفة، في الكبلـ إال وتعمق بو غرض مف األغراض، وذلؾ باستثناء بعض ما ذكرنا مف األمور ال
فاألصل أال يؤدػ ذلؾ الغرض بدونو وىذا ىو معنى الذاتية واألصالة التي تكمـ عنيا عمماء الببلغة 
عندما أشاروا إلى أف مسائل التقديـ والتأخير والذكر والحذؼ والتشبيو واالستعارة وغير ذلؾ مف ألواف 

أصيل، وكذا األمر لو راعينا  عممي المعاني والبياف، ليا مدخل في ببلغة الكبلـ؛ ألف حسنيا ذاتي
 .-جل وعبل-ذلؾ في الطباؽ في كبلـ األوليف وفي كبلـ رب العالميف 
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 ثالثا : المقابمة 

ا  تعريف المقابمة لغة  واصطالح 

ِمف قابل الشيء بالشيء مقابمًة وِقبااًل أؼ: عارضو، فمقابمة الكتاب بالكتاب المقابمة في المغة :      
، والمقابمة: المواجية، والتقابل مثُمو، يقاؿ: تقابل القـو يعني: استقبل بعضيـ وقبالو بو: معارضتو

(، جاء ٚٗبعًضا، ومنو قوؿ هللا تعالى في وصف أىل الجنة: }ِإْخَواًنا َعَمى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِميَف{ )الحجر: 
: المعارضة في التفسير: أنو ال ينظر بعضيـ في أقفاء بعض، فالمقابمة عمى ىذا معناىا في المغة

 . والمواجية

فمعناىا أف يؤَتى بمعنييف متوافقيف أو معاٍف متوافقة، ثـ يؤتى بما أما في اصطالح البالغيين:      
 يقابميا عمى الترتيب.

َـّ ُيْؤَتى بما يُ والمقابمة:   ُد َعَناصِر الفريَقْيِف المتقابَمْيِف، وفييا يؤتى بمعَنْييف فأْكثر، ُث قابُل ىي طباٌؽ ُمَتَعدِّ
 ذِلَؾ عمى سبيل الترتيب.

والعنصر الجماليُّ في الطباؽ ىو ما فيو مف التبلـؤ بينو وبيف تداعي األفكار في األذىاف، باعتبار    
أّف المتقاببلت أقرب تخاطرًا إلى األذىاف مف المتشابيات والمتخالفات.، فترػ ىذا المعنى في قولو هللا 

 چژ  ڑ  ڑ  ک        چ تعالى: 
(ٔ).  

﮶   ﮷  چ وقال هللا تعالى:  ﮵   ﮴   ﮲   ﮳  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ 

چ﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  
 (ٕ) 

  وقول الشاعر :

 ما أحسف الديف والدنيا إذا اجتمَعا ... وأقبح الكفر واإلفبلس بالرجل

                                                           

 ( ٕٛ: التوبة)(ٔ)
 (ٓٔ- ٘سورة الميل :  ((ٕ)
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 چژ  ڑ  ڑ  ک        چ فقد جاءت اآلية الكريمة:      
(ٔ)

ف  كانا  بمعنييف متوافقيف، وا 
غيرمتناسبيف، أال وىما الضحؾ والقمة، ثـ جاءت بما يقابل ىذيف المعنييف وىما البكاء والكثرة عمى 
الترتيب؛ حيث جاء الضحؾ أواًل في الطرؼ األوؿ مف المقابمة، فجاء مقابمو وىو البكاء أواًل في 

 الطرؼ الثاني، وكذا القمة والكثرة جاء كل منيما ثانًيا في ِكبل الطرفيف.

 وفي البيت:    ما أحسف الديف والدنيا إذا اجتمَعا ... وأقبح الكفر واإلفبلس بالرجل

جاء الشاعر بمعاف متوافقة متناسبة، ىي الحسف والديف والدنيا، ثـ جاء بمقابل ىذه المعاني وىي    
لديف القبح والكفر واإلفبلس عمى الترتيب كذلؾ، حيث إف القبح والكفر واالفبلس تقابل الحسف وا

  .والدنيا

 أثر المقابمة في بالغة الكالم

إنو سبق وأف أشرنا في الطباؽ إلى أف الجمع بيف المتقابميف مف األمور المتمركزة في الطباع،     
والتي ليا تعمق بببلغة الكبلـ، وليا أثر واضح في النفوس، وتتعمق بيا أغراض المتكمميف، وما قمناه 

ـَ عميو بأنو جيد، ونحف ما زلنا مع الجمع بيف ىناؾ يقاؿ مثمو في كل ما كاف  مف المقابمة أو ُحِك
المتقابميف، وعمة الحسف في الطباؽ قائمة عمى الجمع بيف الضديف وىي نفس العمة التي تقوـ عمييا 
المقابمة، وىذا القدر كاٍؼ في إثبات الحسف الذاتي لممقابمة، وكذلؾ غيرىا مف األساليب التي تشتمل 

موف، كما أف في المقابمة ما في الطباؽ جمًعا بيف الشيء وضده، وىذا يضفي عمى الكبلـ عمى ىذا ال
 بياًء وُحسًنا، ويحمل لكل مف المتقابميف حسًنا ال يكوف لو إذا جاء وحده.

 االمثمة :

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ قاؿ تعالى : المثال االول : 
(ٕ)  

 (ڈ  ڈ   ژ  مى الترتيب )(   فيي تقابل عڌ  ڎ  ڎ  چ المقابمة في : )

 چ  ۇئوئ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئچ : قاؿ تعالى  المثال الثاني
(ٖ) 

                                                           

 (ٕٛالتوبة : ) (ٔ)
 (1٘ٔاألعراف: )(ٕ)

 (ٖٕالحدٌد: )(ٖ)
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 ( فيي تقابل عمى الترتيب )تفرحوا بما آتاكـ (ى  ى  ائ  ائ  المقابل في : )

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : قاؿ تعالى  المثال الثالث

 چٺ  ٺ    
(ٔ) 

 ( ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ( فيي تقابل عمى الترتيب )ٻ  پ  پ  : )المقابمة في

 : قاؿ الشاعر :  المثال الرابع

 اف ىبطا سيبل أثارا عجاجة            وأف عموا حزنًا تشّظت جنادؿ        

 وعموا حزنا     –المقابمة في : ىبطا سيبل          

 اىره مف قبمو العذاب (قولو تعالى ) باطنو فيو الرحمة وظالمثال الخامس : 

 . المقابمة في : باطنو فيو الرحمة   فيي تقابل ظاىره مف قبمو العذاب

 المثال السادس : قال ابو تمام :

 ياأمة كاف قبح الجور يسخطيا     دىرًا فأصبح ُحسف العدؿ يرضييا 

 ٜٓٛٔوب ، )مطمعمى الترتيب )حسف العدؿ يرضييا( المقابمة في :) قبح الجور يسخطيا ( تقابل 
  (ٜٜٜٔ)مطموب والبصير ، (

 

 

 

 

 
                                                           

 (ٕ٘ٔاألنعام: )(ٔ)
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 اٌسبد٠خُّػششح اٌّسبضشح

  اٌّذذ ٠شجٗ ثّب اٌزَ ٚرأو١ذ اٌزَ ٠شجٗ ثّب اٌّذذ رأو١ذ

نعيش مع لوف آخذ باأللباب مف ألواف البديع يسمى تأكيد المدح بما يشبو الذـ، والعكس تأكيد س      
 الذـ بما يشبو المدح .

 

 لذم :أوال : تأكيد المدح بما يشبو ا

أف يأتي المتكّمـ بكبلـ يتضمَُّف َمْدحًا، أو ذّمًا، إو إثباَت صفٍة أو َحَدٍث، أو َنْفَي ِصَفٍة، أو  ىو     
ـٍ َيْبَدُؤه بما ُيْشِعُر باستثناٍء أو استدراٍؾ عمى كبلمو السابق فإذا بو يأتي بما يتَضمَُّف  حدث، وُيْتبَعُو بكبَل

بديع في الكبلـ لو حركة في النفس َتْشِبُو اْلَجْزَر فالمدَّ الّسريع األقوػ تأكيد كبلمو السابق ، وىذا ففّّ 
 مف اْلَجْزَر.

أسموٌب يقوـ عمى مفاجأة السامع بصفٍة مف صفات المدح، حيث كاف يتوقع صفة ذـ وذلؾ  فيو    
 باستخداـ أداة مف أدوات االستثناء أو االستدراؾ. كقوؿ النابغة الذبياني:

 يَب فييـ غير أف سيوفيـ ... بيف فموؿ مف ِقراع الكتائبوال ع        

فالعيب صفة ذـ، وقد نفاىا الشاعر عف ممدوحو، ثـ استثَنى منيا صفَة مدح، وىي أف سيوفيـ       
بيا فموؿ مف قراع الكتائب، وذلؾ ينـ عف شجاعتيـ وكثرة قتاليـ، فيؤالء ال عيَب فييـ سوػ الشجاعة 

وكوف الشجاعة عيًبا محاؿ، فيكوف ثبوت العيب ليـ مف المحاؿ. ويتحقق  إف كانت الشجاعة عيًبا،
التأكيد والمفاجأة بيذا األسموب سواء أكاف المستثنى منو مثبًتا أو منفيِّا، وسواء وجد المستثنى منو أو 
كاف االستثناء مفرًغا، كما يتحققاف أيًضا سواء أكاف االسثتناء متصبًل أـ منقطًعا؛ ألف األصل في 

 االستثناء أف يكوف متصبًل، ومثل تأكيد المدح بما يشبو الذـ تأكيد الذـ بما يشبو المدح.

يكمف في أف ىذا  -بتشبيو المدح بما يشبو الذـ والعكس-وعميو، فإف وجو تسمية ىذا الموف      
ثـ  األسموب ألف الناس سماعو في الذـ؛ ألف المتكمـ عندما يذكر صفة ذـ منفية أو صفة مدح مثبتة
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يعقب بأداة استثناء أو استدراؾ، يتوقع السامع لموىمة االولى صفة ذـ ويتفاجأ باستدراؾ المتكمـ بصفة 
 مدح . 

 وتأكيُد المْدِح بما ُيشِبُو الذمَّ: ضرباِن:

ّـٍ مْنِفيٍَّة صفُة مدٍح عمى تقديِر دخوِليا فييا، كقوِؿ الشاعر في المثاؿ أحُدىما  :أْف ُيستثَنى مْف ِصَفِة ذ
 السابق :

 وال َعْيَب فييـ غيَر أفَّ سيوَفُيـ      بيفَّ ُفموٌؿ مْف ِقراِع الكتاِئبِ 

: أْف ُيْثَبَت لشيٍء صفُة َمْدٍح، وُيْؤَتى بعَدىا بأداِة استثناٍء َتِمييا صفُة مْدٍح ُأْخرػ، كقوِلو:       وثانييما
 ِقي عمى الماِؿ باقًيافًتى َكُمَمْت َأْوَصاُفو غيَر أنَّو        َجواٌد فما ُيب

 األمثمة:

ٹ ٹ قوؿ هللا عزَّ وجلَّ في سورة )الواقعة( بشأف الجنة وما فييا مف نعيـ ألىميا:  المثال األول:   

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ 
(ٔ).  

ابق سيأتي إثباُت بعِض ما ىو إّف االستثناء بعبارة }ِإالَّ ِقيبًل{ ُيْشِعُر بأّف نفي المَّغو والتأثيـ الس      
ضّده، فإذا بالمستثنى يوكِّد الفكرة السابقة، وىي أّنيـ ال َيسَمُعوَف فييا َلْغوًا واَل تأِثيمًا، ألفَّ عبارات 
السبلـ التي يْسَمُعيا أْىُل الجّنة ليست مف الّمغو وال مف التأثيـ، اّلذؼ ىو الشتيمة بارتكاب اإِلثـ، بل 

 حيَّة.ىي تكريـ ودعاء وت

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   چ   :َقْوُلُو تعالى  : المثال الثاني  
َبْعَد  -، َفِإفَّ ااِلْسِتْثَناءَ (ٕ)

يَمافِ  ـِ اْلَخاِرِج َمْخَرَج التَّْوِبيِخ َعَمى َما َعاُبوا ِبِو اْلُمْؤِمِنيَف ِمَف اإْلِ ـُ َأفَّ َما َيْأِتي َبْعدَ  -ااِلْسِتْفَيا ُه ِممَّا ُيوِى
ُـّ ِبِو، َفَممَّا َأَتى َبْعَد ااِلْسِتْثَناِء ِبَما ُيوِجُب َمْدَح َفاِعمِ  ـَ َعَمى َفاِعِمِو ِممَّا ُيَذ ِو َكاَف اْلَكبَلـُ ُيوِجُب َأْف ُيْنَق

َـّ  ًنا َتْأِكيَد اْلَمْدِح ِبَما ُيْشِبُو الذَّ ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦچ  : َوَنِظيُرَىا َقْوُلُو: المثال الثالث .ُمَتَضمِّ

                                                           

 (ٕٙ – ٕ٘: الوالعة )(ٔ)

 (7٘اْلَمائَِدة: )(ٕ)
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 چ  ڃڃ  ڃ
 چ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ ، َوَقْوُلُو: (ٔ)

، َفِإفَّ َظاِىَر (ٕ)
ـَ اَل اإْلِ  ْكَرا ْخَراَج َفَممَّا َكاَف ِصَفَة َمْدٍح َيْقَتِضي اإْلِ َكاَف َتْأِكيًدا  ْخَراجَ ااِلْسِتْثَناِء َأفَّ َما َبْعَدُه َحقّّ َيْقَتِضي اإْلِ

ـّ . ِلْمَمْدِح ِبَما ُيْشِبُو الذَّ
  

 :  قوؿ الشاعر :   المثال الرابع

ـُ لكنو الوْبلُ  ْرَغا  ىو البدُر إال أنو البحُر زاِخرًا       ِسوػ أنو الضِّ

 ما ُمبلَءمٌة.فقوُلو ىو: البدُر صفٌة مدحيٌَّة ُأوَلى، وقوُلو: البحُر زاخرًا صفٌة مدحيٌَّة ثانيٌة، وليس بيَني

 قاؿ الشاعر المثال الخامس : 

 وال عيب في معروفيـ غير أنو        يبيف عجز الشاكريف عف الشكر

فقولو ال عيب في معروفيـ صفة مدح ، وقولو يبيف اف الشاكريف يعجزوف عف الشكر صفة مدح اخرػ 
 أكدت الصفة االولى . 

 ثانيا : تأكيد الذم بما يشبو المدح

 أوليما:كبلـ عف تأكيد الذـ بما يشبو المدح: وتأكيد الذـ بما يشبو المدح لو ضرباف أيًضا؛ ونأتي لم    
أف ُيستثَنى مف صفة مدح منفية عف الشيء صفة ذـ بتقدير دخوؿ صفة الذـ المستثناة في صفة المدح 

بل "إال" فما ق (ٖ) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  چ المنفية. مثبًل قوؿ هللا تعالى: 

   نفي لذوؽ البرد والشراب، وما بعدىا إثبات لذوؽ الحميـ والغساؽ، وكبلىما ذـ. ومنو قولو تعالى: 

     چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ  پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  چ 

فما قبل "إال" نفي لوجود الصديق الحميـ والطعاـ (ٗ)
 ِميٍف{، وكبلىما ذـ. ومف ذلؾ أيًضا قوؿ الشاعر:الطيب، وما بعدىا إثبات لوجود الطعاـ الخبيث }ِغسْ 

 خبل مف الفضل غير أني      أراه في الحمق ال يجار       
                                                           

 (1ٗالتَّْوبَة: )(ٔ)

 (ٓٗاْلَحّج: )(ٕ)

 (ٕ٘ -ٕٗ)النبؤ: (ٖ)

 (ٖٙ -ٖ٘)الحالة: (ٗ)
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فقد نفى عنو الفضل بقولو: "خبل" ىذا أواًل، ثـ استثَنى مف ذلؾ رؤيَتو لو منغمًسا في الحمق ال      
 يجاريو أحد في الحماقة. ومنو قوؿ اآلخر:

 خير فيو سوػ ... وصفي لو بأخس الناس كميـفإف مف المني ال      

فما قبل "سوػ" نفي لمخير عنو، وما بعدىا وصف لو بأخس الناس كميـ، وكبلىما كما سبق ذـ ، و 
ُؽ بما َيْسِرُؽ . حيث نفى عنو وجود الخير ثـ بعد  نحُو قولنا : فبلٌف ال خيَر فيِو، إالَّ أنَُّو َيتَصدَّ

 يتصدؽ بما يسرؽ .االستثناء أكد ىذا بوصفو انو 

ـٍ ويعقب  وثانييما    الذؼ يأتي عمييا تأكيد الذـ بما يشبو المدح: أف يثبت المتكمـ لمشيء صفَة ذ
 كبلمو بأداة استثناء أو استدراؾ تمييا صفة ذـ أخرػ. مثبًل قوؿ القائل:       

 لئيـ الطباع سوػ أنو         جباف ييوف عميو اليواف

 "سوػ" وصفة الجبف بعدىا. ومنو قوؿ اآلخر: أثبت لو صفَة المؤـ قبل

 ىَو الكمُب إالَّ إفَّ فيِو َمبللػػػػًة                  وسوَء ُمراعاٍة وما ذاَؾ في الكْمبِ 

ّـٍ، واإلتياُف بعَدىا بأداِة االستثناِء ُيْشِعُر بأنَُّو أراَد إثباَت مخاِلٍف ِلَما      فقوُلو: ىَو الكْمُب، إثباُت صفِة ذ
ـُ المْدُح مْف ىذا الوجِو، لِكْف َلمَّا كاَف المأتيُّ بِو بعَد قَ  ْبَميا؛ لكوِف األْصِل في االستثناِء المخاَلَفَة، فُيْفَي

ّـِ جاء فيِو تأك ّـِ ُمَشبًَّيا بالمْدحِ أداِة االستثناِء ىَو كوُف اْلَمبللِة وسوِء المراعاِة فيِو اْلُمستمِزـُ لزيادِة الذ  .يُد الذ

 : االمثمة

 :ال فضل لمقـو إال أنيـ ال يعرفوف لمجار حقو . المثال االول

يذـ القوـ وينفي الفضل فييـ  ثـ يأتي باالستثناء ليؤكد صفة الذـ بصفة أخرػ ىي أنيـ ال يعرفوف    
 لمجار حقو .

 : الكبلـ كثير التعقيد سوػ أنو مبتذؿ المعاني . المثال الثاني

 .ة ذـ اخرػ ىي انو مبتذؿ المعانيعقيد ، وثـ يأتي باالستثناء ليؤكد صفيذـ الكبلـ بأثبات انو كثير الت

 : ال ُحسف في المنزؿ إال أنو مظمـ وضيق الحجرات . المثال الثالث
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يذـ المنزؿ بصفة انو ال حسف فيو وينفي الحسف عنو ثـ يستثني ليؤكد صفة ذـ أخرػ ىو كونو مظمـ 
 وضيق الحجرات .

 ي ىؤالء القوـ إال أنيـ يعيبوف زمانيـ والعيب فييـ .: ال خير ف المثال الرابع

 يذـ القوـ بنفي صفة الخير فييـ ويستثني ليؤكد صفة ذـ اخرػ ىي انيـ يعيبوف الزماف والعيب فييـ .

 : ىو بذغ المساف غير أف صدره مجمع االضغاف .   المثال الخامس

ة أخرػ مذمومة وىي اف صدره مجمع يؤكد صفة مذمومة ىي انو بذغ المساف ثـ يستثني بتأكيد  صف
 )العسكري ، ب.ت( (ٜٜٜٔ)مطموب والبصير ،  األضغاف .

ُّثب١ٔخُّػششحاٌّسبضشحُّاٌ

ُّأثشُّػٍُُّاٌجذ٠غُّفُّٟثالغخُّإٌضُّاألدثُّٟ

عمم يعرف بو »ىو « التمخيص»البديع كما يقوؿ الخطيب القزويني دمحم بف عبد الرحمف في كتابو     
ىو النظر في (ويعرفو ابف خمدوف بأنو «. المطابقة ووضوح الداللة وجوه تحسين الكالم بعد رعاية

تزييف الكبلـ وتحسينو بنوع مف التنميق : إما بسجع يفصمو ، أو تجنيس يشابو بيف ألفاظو ، أو ترصيع 
يقطع أوزانو ، أو تورية عف المعنى المقصود بإيياـ معنى أخفى منو ، الشتراؾ المفع بينيما ، أو 

 ) )ل بيف األضداد وأمثاؿ ذلؾطباؽ بالتقاب

وحقا لقد أسرؼ الشعراء واألدباء في العصور المتأخرة غاية اإلسراؼ في استعماؿ المحسنات      
ما إخفاء لفقرىـ في المعاني ، وبيذا انحط إنتاجيـ األدبي. وذلؾ ىو سبب  البديعية ، إما إعجابا بيا وا 

نقاد المعاصريف. ولو عرفوا أف العيب ليس في العزوؼ عف ىذا العمـ مف جانب بعض الدارسيف وال
نما ىو في سوء فيمو واستخدامو لقمموا مف عزوفيـ عنو وألعطوه حقو مف العناية والدراسة  البديع ذاتو وا 
، ولردوا إليو اعتباره كعنصر ببلغي ىاـ عند تقييـ األعماؿ األدبية والحكـ عمييا ، وكما يقوؿ أبو 

نوع من الكالم إذا سمم من التكمف وبرىء من العيوب كان في غاية إن ىذا ال»ىبلؿ العسكرؼ : 
 . «الحسن ونياية الجودة
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فقد عرؼ العرب في شعرىـ كل الخصائص الفنية واألساليب البيانية التي تضفي عميو صفة        
بيانية الجماؿ واإلبداع. وكاف الشاعر منيـ بحسو الفطرؼ وعمى غير دراية منو بأنواع ىذه األساليب ال
 ومصطمحاتيا الببلغية يستخدميا تمقائيا كمما جاش بنفسو خاطر وأراد أف يعبر عنو تعبيرا بميغا.

تطمق كممة البديع عمى الغريب العجيب ،أو الجديد الذؼ ينشأ عمى غير مثاؿ سابق ، وىي في      

ۆ     ۆۇ  ڭ  ۇچ أسماء هللا تعالى بمعنى الخالق ابتداء ال عف مثاؿ سابق ، يقوؿ تعالى 

 (ٔ)   چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
وفي الحديث الشريف بمعنى الحبلوة والطيب ، يقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص في وصف تيامة :" إف تيامة     

كبديع العسل : حمو أولو ، حمو آخره " وقد استعمل الشعراء والكتاب البديع وألوانو ؛ لما فيو مف طرافة 
متزموا بشيء مف القيود التي وضعيا العمماء المتأخروف لمفيوـ البديع كعمـ لو وجماؿ ، دوف أف ي

مصطمحاتو وألوانو الخاصة التي تقتصر عميو ،وحدوده التي يعرؼ بيا دوف أف يسمحوا لغيرىا أف 
تدخل منطقتو .فكل ماىو طريف وجميل ينطوؼ تحت كممة البديع سواء كاف جناسا أو طباقا ، أو 

 يف العبارة وتصويرىا وتزيينيا . بييا أو إيجازا أو إطنابا ولو أثر في تكو استعارة أو تش
وتنبو الشعراء بصفة خاصة إلى األثر الذؼ يتركو عمـ البديع فأولعوا بو واستخدموه في أشعارىـ      

 باعتباره وسيمة لموصوؿ إلى ىذه الغاية : استعممو بشار بف برد ، ومسمـ بف الوليد ، وابف الرومي ،
 والبحترؼ ، حتى أصبح البديع غاية في ذاتو عمى يد أبي تماـ . 

والبديع عند الببلغييف ىو : عمـ يعرؼ بو وجوه تحسيف الكبلـ بعد رعاية مطابقة الكبلـ لمقتضى      
ال  الحاؿ ورعاية وضوح الداللة  ، أؼ أف ىذه الوجوه تعتبر محسنة لمكبلـ بعد رعاية ىذيف األمريف ، وا 

 ديع كتعميق الدر عمى أعناؽ الخنازير .لكاف الب
وقد يخمو الكبلـ الفصيح البميغ عف صنعة البديع ، كذلؾ قد يخمو الكبلـ الذؼ فيو صنعة البديع     

عف الفصاحة والببلغة ، فيظف أف الصانع يستحق المدح باعتبار صنعة البديع ، والذـ باعتبار فوات 
ر كذلؾ ، فصانع البديع ال يستحق المدح عمى اإلطبلؽ صناعة الفصاحة والببلغة ، كبل ليس األم

نما يستحق المدح بعد رعاية شرائط الببلغة مف رعاية المطابقة ووضوح الداللة ، ولذلؾ دخمت ىذه  وا 
الشرائط في تعريف البديع . فالبديع ال يكوف بديعا إال بمراعاة ما يدخل في نطاؽ المعاني والبياف ، 

يشمل صنعة البديع ىو أقصى مراتب الكبلـ في الكماؿ . فإذا عرفنا الكبلـ  وحينئذ يعد الكبلـ الذؼ
 الكامل غاية الكماؿ قمنا : 

ما لفظية    .إنو كبلـ بميغ موشي بالمحسنات البديػػػػػعية ومحسنات الكبلـ : إما معنوية ، وا 
                                                           

 (1ٔٔالبمرة ) (ٔ)
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ة التناسب بيف أجزاء فالمعنوؼ: ىو ما يزيد المعنى حسنا ، إما بزيادة تنبيو عمى كل شيء ، أو بزياد
 الكبلـ ، فبعض ىذه المحسنات المعنوية _ إذف _ ال تخمو عف تحسيف المفع . 
ف كاف ال يخمو عف تحسيف المعنى .   والمفظي : ىو ما يزيد األلفاظ حسنا ، وا 

وقد جرت عادة العمماء أف يبدأو بالمعنوؼ ؛ ألف المقصود األصمي ىو المعاني ، واأللفاظ توابع 
 ليا . وقوالب 
ويقاؿ إف مسمـ بف الوليد ىو أوؿ مف أطمق كممة البديع عمى ىذا الفف وليس ابف المعتز ، فقد      

في العصر العباسي تعني  جاء مسمـ بيذا الذؼ سماه الناس البديع وشاعت ىذه الكممة حتى صارت
)مطموب ،  كل صورة غريبة أو طريفة أو جديدة حتى طغت عمى أألساليب الشعرية أو النثرية .

 .(ٜٜٜٔ)مطموب والبصير ،  (ٜٓٛٔ
 المصادر المعتمدة في إعداد محاضرات مادة البالغة

 القاىرة ، المصرية العامة لمكتاب ةالييئ،  الخصائصف ، ابف جني، أبو الفتح عثما ،
 ـ.ٜٜٜٔمصر،

  ، د ، تحقيق عبد السبلـ ىاروف ، المجم معجم مقاييس المغةابف فارس ، أبو الحسيف أحمد
 الخامس ، دار الكتب العممية، قـ ، إيراف، ب. ت .

  بيروت   ٖ، ج ٕ، ج ٔ، إعداد وتصنيف يوسف خياط ، ج ، لسان العرب المحيطابف منظور ،
 ، لبناف ، ب ت .

  ،مكتبة الرسالة الحديثة ،عّماف،  ٕ، ط مالقرآن الكري في أساليب البيانأبو حمدة، دمحم عمي ،
   ـ.ٖٜٛٔ االردف ،

 شرح وتحقيق دمحم عبده ، ٖ،جٕ، جٔج نيج البالغة، عمي بف أبي طالب، عميو السبلـ اإلماـ ،
 . ٕٙٔٓبيروت ، لبناف ،  ، دار المعرفة لمطباعة

 ، دار  ، ٘، طالمحقق: السيد أحمد صقر الناشر،  القرآن أعجاز الباقبلني ، دمحم بف الطيب
 ـ. ٜٜٚٔ ،مصرالقاىرة ، المعارؼ 

 ـ. ٜٛٙٔ، دار الفكر لمجميع ، ٔ، ج البيان والتبيينمر بف بحر، الجاحع ، أبو عثماف ع 
 المكتبة العممية  ، البالغة الواضحة البيان والمعاني والبديع ، أميف ومصطفى ، عمي،الجاـر، 

 ب ت .  ،لبناف  ،بيروت 
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  تحقيق: محمود دمحم شاكر أبو  ، دالئل االعجاز ، عبد الرحمف بف دمحم عبد القاىر، الجرجاني
 ـ. ٕٛٓٓمطبعة المدني ، القاىرة ، مصر،  ،فير

  ، ـ . ٜٓٛٔ، دار العمـ لممبلييف ، بيروت ، لبناف ،  ٛ، ج األعالمالّزركمي ، خير الديف 
  دار صادر ، بيروت ، لبناف  ، أساس البالغةالزمخشرؼ ، جار هللا أبو القاسـ محمود بف عمر ،

 ، ب ت .
 دار الكتب ي ، عبد الحميد ىنداو :تحقيق،  فتاح العمومم أبو يعقوب يوسف بن دمحم، ، السكاكي

 م. ٕٛٓٓقم ، إيران ،  ، العممية
  ، دار النيضة العربية ، بيروت ، لبناف ،  في الببلغة العربية ،عمـ البيافعتيق ، عبد العزيز ،

 ب.ت .
  ميحة ، تحقيق مفيد ق ، الصناعتين(  ٜٖ٘العسكرؼ ، أبو ىبلؿ الحسف بف عبدهللا بف سيل ) ت

 ـ .    ٜٔٛٔ، دار الكتب العممية ،  ٔ، ط
  تحقيق : عبد هللا بف عبد المحسفالقرطبي ، دمحم بف أحمد األنصارؼ، الجامع ألحكاـ القرآف ،  ،

 ـ. ٜٕٓٓمؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبناف ، 
  تخميص المفتاح في المعاني والبيان والبديعالقزويني ، جبلؿ الديف دمحم بف عبد الرحمف ،  ،

 ـ .  ٕٛٓٓتحقيق األيوبي ، المكتبة العصرية ، صيدا ،  بيروت ، لبناف ، 
  ، المكتبة العممية ، بيروت لبناف  لعمدة في محاسن الشعر وآدابو ،االقيرواني ، الحسف أبف رشيق

 ـ .ٕٕٓٓ، 
  العممي ، ، وزارة التعميـ العالي والبحث  ، البالغة العربية المعاني والبيان والبديعمطموب ، أحمد

 ـ . ٜٓٛٔ
  ، ـ. ٕٙٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، مصطمحات ببلغية ، الدار العربية لمموسوعات ، بيروت ، لبناف 
  مكتب الطباعة المركزؼ جامعة  البالغة والتطبيق، مطموب ، أحمد ، والبصير، كامل حسف  ،

 ـ . ٜٜٜٔبغداد ، 
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 (3يهسك )

 بهٍى انجالغٍخ انزً دسعذ نغهجخ رلًىػزً انذساعخادلف 

 ٗٞػٚ ثُٔلّٜٞ ثُذالؿ٢  س

 سة٤ظ ثُسو٤وز  ٔ

 سة٤ظ ثُٔدجص ٕ

 سة٤ظ ثُضشذ٤ٚ ٖ

 كشػ٢  ثُضشذ٤ٚ ثُٔلشد ٗ

 كشػ٢ ثُضشذ٤ٚ ثُضٔث٢ِ٤  ٘

 كشػ٢ ثُضشذ٤ٚ ثُٔؤًذ ٝثُضشذ٤ٚ ثُٔشعَ  ٙ

 كشػ٢  ثُضشذ٤ٚ ثُؼ٢٘ٔ ٝثُضشذ٤ٚ ثُذ٤ِؾ  7

 سة٤ظ  ضؼجسر ثالع 8

 كشػ٢  ثالعضؼجسر ثُضظش٣س٤ز  9

 كشػ٢  ثالعضؼجسر ث٤ٌُ٘ٔز ٓٔ

 سة٤ظ ثٌُ٘ج٣ز  ٔٔ

 كشػ٢ ً٘ج٣ز ثُظلز ًٝ٘ج٣ز ثُٔٞطٞف ٕٔ

 كشػ٢ ً٘ج٣ز ثُ٘غذز  ٖٔ

 سة٤ظ ثُد٘جط  ٗٔ

 كشػ٢  ثُد٘جط ثُضجّ ٘ٔ

 كشػ٢ ثُد٘جط ثُ٘جهض ٙٔ

 سة٤ظ  ثالهضذجط  7ٔ

 كشػ٢ ثُضؼ٤ٖٔ 8ٔ

 سة٤ظ غثُغد 9ٔ

 كشػ٢  ثُلجطِز  ٕٓ

 سة٤ظ ثُضٞس٣ز  ٕٔ

 سة٤ظ ثُطذجم  ٕٕ

 كشػ٢ ؽذجم ثُغِخ ٖٕ

 كشػ٢ ؽذجم ثال٣دجح  ٕٗ

 سة٤ظ ثُٔوجدِز  ٕ٘

 سة٤ظ صأ٤ًذ ثُٔذذ دٔج ٣شذٚ ثُزّ ٕٙ

 سة٤ظ صأ٤ًذ ثُزّ دٔج ٣شذٚ ثُٔذذ 7ٕ
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 (4يهسك )
 ًانزشخٍص االخزجبس فمشاد صالزٍخ يف اخلرباء آساء اعزجبَخ

                        د٠بٌٝ خبِؼخ

  األعبع١خ اٌزشث١خ و١ٍخ  

 اٌذوزٛساٖ-اٌؼ١ٍب اٌذساعبد

  اٌؼشث١خ اٌٍغخ رذس٠ظ طشائك

 . اٌّسزشَ ...................................................................ُّاٌفبضً األعزبر

  ٚثشوبرٗ هللا ٚسزّخ ػ١ٍىُ اٌغالَُّ

 ثُذجزثز صشّٝ ، ثُؼشد٤ز ثُِـز صذس٣ظ ؽشثةن ك٢ ثُذًضٞسثٙ دسخز ػ٠ِ ثُسظٍٞ ِذجسُٔضط ثعضٌٔجالا 

 اٌزظٛساد رؼذ٠ً فٟ اٌِسدبج ػٍٝ لبئّخ ِمزشزخ اعزشار١د١خ فبػ١ٍخ)  دـ ثُٔٞعٞٓز دسثعضٜج إخشثء

 ( .االعبع١خ اٌزشث١خ و١ٍبد ٌطٍجخ اٌجالغ١خ اٌّفب١ُ٘ ٚاوزغبة اٌجذ٠ٍخ

 ٤ًِجس ُطِذز ُضشخ٤ض ثُضظٞسثس ثُذذ٣ِز  ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ثُذالؿ٤ز أدثر ذثدإػ صضطِخ ثُذسثعز ًجٗش ُٝٔج

 ؽجُخ ُذٟ ٓج ثُذالؿ٤ز ثُٔلج٤ْٛ ك٢ ثُذذ٣ِز دجُضظٞسثس ٣ٝوظذ ــ ثُثج٤ٗز ثُٔشزِز/  ثالعجع٤ز ثُضشد٤ز

 ٝال ، ُضِي ثُٔلج٤ْٛ ػ٤ِٔز دالالس ٖٓ ثُذالؿ٤ٕٞ أهشٙ ٓج ٓغ صضلن ال دالؿ٤ز ٓلج٤ْٛ ٖٓ ثُثج٤ٗز ثُٔشزِز

ا  ثُذجزثز أػذس ُزُي  ــ ث٤ٓٞ٤ُز ثعضؼٔجالصٚ ك٢ طس٤سز دظٞسر ثُٔلج٤ْٛ ٛزٙ صٞظ٤ق ُٚ صض٤ر  ثخضذجسث

ا   ٖٓ ثُ٘ٞع ٛزث ثعضخذٓش ثُض٢ دجُذسثعجس أعٞر ثُثج٤ٗز، ثُٔشزِز ُطِذز ثُشن ث٘جة٢ صشخ٤ظ٤ج

 ػ٤ِٔز جطجسثخضظ ك٢ ثٝ ثالخشٟ ثُؼشد٤ز ثُِـز كشٝع ك٢ ثُذذ٣ِز ثُضظٞسثس ػٖ ٌُِشق ثالخضذجسثس

 . ثخشٟ

 آسثةٌْ إدذثء سثخ٤ز ، ثالخضذجس ٛزث أ٣ذ٣ٌْ د٤ٖ صؼغ ػ٤ِٔز ٝخذشر دسث٣ز ٖٓ ك٤ٌْ ثُذجزثز صدذٙ ُٝٔج

 . دوشثءصٚ ٝصلؼٌِْ صؼجٌْٝٗ ٌُْ شجًشرا  ، ثُٔشكوز ثُضس٤ٌْ العضٔجسر ٝٝكوج كوشثصٚ طالز٤ز ك٢ ثُغذ٣ذر

 

 ٚاالِزٕبْ اٌشىش فبئك ِغ

ُّ

 : اٌفبضً األعزبر زضشح

 : ا٢ر١خ اٌّؼٍِٛبد وزبثخ شخ٠ٝ ُّ

 :   اٌثالثٟ االعُ

 :  اٌؼٍّٟ اٌٍمت

 :   اٌزخظض

 :  اٌؼًّ ِىبْ

         :       اٌزٛلـ١غ
                                        
ُّاٌجبزثخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّعؼبدُِّٛع٠ُّٝؼمٛةُّاٌغٍطبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٟٔ
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 ُهبئٍخاالخزجبس انزشخٍصً ثصٍغزه ان
 االسم :                                                   

 :المرحمة والشعبة                                                 
 تعميمات االختبار

 والمرحمة والشعبة في الزاوية العميا اليسرػ المخصصة لذلؾ.  السـا او ُأكتب

، وكل فقرة مكونة مف جزئيف ، الجزء االوؿ ىو السؤاؿ ، والجزء  فقرة ٖٓأمامكـ اختبار يتكوف مف 
ألف الفقرة متروكة يرجى اإلجابة عنيا جميعا، وعدـ ترؾ أؼ منيا ، الثاني ىو سبب اختيارؾ لبلجابة ،

 أو غير الواضحة ، تعامل معاممة اإلجابة غير الصحيحة .اإلجابة 

ف لكل سؤاؿ  مف جزئيف ، اؼ يكوف المجموع  درجتيتعطى درجة واحدة لكل جزء مف السؤاؿ المتكوف 
. 

 . حصرًا تكوف اإلجابة عمى ورقة األسئمة 

 ودائرة ال،السؤ  من االول الجزء في صحيحة انيا ترى  التي االجابة حرف حول دائرة ضع /مالحظة 
 : السؤال من الثاني الجزء في صحيحة أنيا ترى  التي االجابة رقم حول
 قال رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (:  -ٔس

 "أَهب اىنبض أفشىا اىسالً ، وأطعَىا اىطعبً ، وصيـّىا ثبىيُو واىنبض ُّبً ، تدخيىا اجلنة ثسالً ".

 تتمثل بـ المذكور آنفا الفواصل في النص: 
 السبلـ ،الطعاـ ، نياـ ، بسبلـ . -ب     أفشوا السبلـ ، أطعموا الطعاـ -أ

 الناس نياـ ، الجنة بسبلـ . -د    أفشوا ، أطعموا ، وصمػّوا ، تدخموا -ج 
 سبب اختياري لألجابة السابقة ىو : -

 خير ..  لتوافق نيايات الفواصل في حرؼ الروؼ االٕ     . أنو كبلـ موزوف ومقفى          ٔ
 . التفاقيا عمى معاني متقاربة   ٗ   .النيا كممات جميمة ومؤثرة في النفس  ٖ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 {مَه تَشَبءُ وَتُذِلُّ مَه تَشَبءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَبلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتًِ الْمُلْكَ مَه تَشَبءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّه تَشَبءُ وَتُعِزُّ}:لال تعالى -ٕس

 الفن البالغي في اآلية الكريمة السابقة ىو : -

 د. استعارة مكنية       . مقابمة  ج    ب. طباؽ االيجاب      أ. طباؽ السمب     
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 : الكريمة  يةجابة السابقة ىو انو يتوفر في اآلسبب اختياري لال -
   ممة واحدة .. الجمع بيف المثبت والمنفي في جٔ
 . الجمع بيف كممات ليا معنى مشترؾ . ٕ
 . الجمع بيف معنييف متضاديف موجبيف .  ٖ
 . تماثل لفظتيف في النطق والمعنى . ٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1)الْمَسَبقُ{ مَئِذٌٍَىْ رَبِّكَ إِلَىبِبلسَّبقِ  السَّبقُ وَالْتَفَّتِ :} قال تعالى  -ٖس

 : في أعاله الجناس في اآلية الكريمة  -
 التفت الساؽ ، يومئذ المساؽ  -الساؽ ، بالساؽ           ب    -أ     
 الساؽ ، بالساؽ ،المساؽ  -الساؽ ، المساؽ               د   -ج   
 سبب اختياري لالجابة السابقة ىو ان الجناس ىو : -

 في النطق واختبلفيما في المعنى . . تشابو المفظيفٔ
 . توافق الحروؼ االخيرة مف الجمل .ٕ
 . زيادة المفع عمى المعنى لفائدة .ٖ
 . االيضاح بعد االبياـ .ٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ً ُّ اٌىً زٜٛاٌ ٠َٛ ٠ٕشذُُّّٟٔ:لبيُّاٌشبػش  -ٗس  ؟(ِؼٛي ِٓ داسط سعُ ػٕذ ً٘)       ثشز١

  فن بالغي وىو من المحسنات المفظية ىوفي أعاله في البيت الشعري: 
 الجناس الناقص  -دالجناس التاـ           -ج      االقتباس      -ب            تضميفال -أ
 :ان البيت الشعري ىو ب اختياري االجابة السابقة سب -

 .  هأخذ جزء مف بيت شعرؼ لشاعر معروؼ وضمنو في شعر  .ٔ
 . اقتبس كممات مف القرآف الكريـ . ٕ
 . ٝٓؼ٘جٛج زشٝكٜج  ك٢ ثألخشٟ ٓضدجٗغز ك٤ٚ ًِٔجس. ٖ
 .فيو كممات متجانسة في عدد الحروؼ فقط  .ٗ

                                                           

 ( ٖٓ-ٜٕ( )القيامة :ٔ)
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 :  المثال  الذي يشتمل عمى مقابمة  -٘س
 ليس لو صديق في السر ، وال صديق في العبلنية .  -أ

 نة الكراـ .مف أقعدتو نكاية المئاـ ، أقامتو إعا -ب 
 يموت المرء وال تموت ذكراه .  -ج 
 خير الماؿ عيف ساىرة لعيف نائمة . -د 
 سبب اختياري لالجابة السابقة ىو ان المقابمة ىي : -

 .المعنى وضده في كممتيف .ٔ
 . جممة وما يوافقيا في المعنى مف الجممة االخرػ .ٕ
 . تشابو المفظيف  في النطق واختبلفيما في المعنى .ٖ
 عمى الترتيب . تمؾ المعاني. يؤتى بجممة فييا معنييف او اكثر ويؤتى بما يقابل ٗ
 اآلية التي تشتمل عمى فواصل  : -ٙس
 (1)اىسَّحٌُِِ{ اىسَّحََِِْ اىْعَبىََِنيَ  زَةِّ ىِيَّهِ اىْحََْدُ }قاؿ تعالى :  -أ

 (.2وَاّْحَسْ{) ثِّلَىِسَ فَصَوِّ اىْنَىْثَسَ أَعْطَُْنَبكَ إَِّّب }قاؿ تعالى -ب 

 (3) بِبلسُّىءِ{ لَأَمَّبرَةٌ النَّفْسَ إِنَّ وَفْسًِ أُبَزِّئُ وَمَب :}قاؿ تعالى -ج 

 (4){ ٌَقنِيٍ بِنَبَأٍ سَبَأٍ مِهْ وَجِئْتُكَ :}قاؿ تعالى  -د 

 سبب اختيار لالجابة السابقة ىو ان )الفاصمة( ىو : -
 ؼ االخير في االية التي تمييا .. توافق الحرؼ االخير مف االية مع الحر ٔ
 . مقابمة المفظيف في المفع والمعنى .ٕ
 . اختبلؼ الضديف ايجابا وسمبا ٖ
 الحرؼ االخير في االية مع الحرؼ االخير في االية التي تمييا .  ضاد. تٗ

                                                           

 ( ٖ-ٕالفاتحة  : )( ٔ)
 ( ٕ-ٔالكوثر )  (ٕ)
 ( ٖ٘: يوسف  )( ٖ)
  ( ٖ٘:يوسف )(  ٗ)
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 .(اللهم آمه روعبتنب  ، واسرت عىراتنب )قال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   -ٚس

 قص في النص ىو االختالف في  :سبب الجناس النا-
 .حركة الحروؼ  -د   ترتيب الحروؼ.   -ج   عدد الحروؼ .  -ب    نوع الحروؼ .     -أ
 ن في :ي لالجابة ىو ان الكممتين مختمفتاسبب اختيار   -
 . عدد حروفيما .ٗ. حركة حروفيما   ٖ. ترتيب حروفيما   ٕ. نوع حروفيما   ٔ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 / قال النبي االكرم )صل هللا عميو والو وسمم (ٛس

 (  تمفا، واعِط ممسكا  خمفا)الميـ اعِط منفقا 
 ) منفقا ، ممسكا / خمفا ، تمفا( يسمى : الفن البالغي في العبارة المذكورة آنفا -

  مقابمة  د.         سجع   ج. ب. طباؽ         أ. جناس 
 سبب اختياري لالجابة ىو ان كل كممتين منيا : -
 ف . .  متضادتاف في المعنى ومثبتتأ
 .والحرؼ األخير منيا ف في المعنى والمفع . متوافقتإ
 ف في المعنى .. متشابيتاف في المفع ومتطابقتاٖ
 ف .. متوافقتاف في المعنى ومثبتتاٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  قبه اىشبعس :     ديسُّ ثٍ مو َّوقت       وميَب ٍسَّ حييى -ٜس

( ىو :الشعري في أعاله و الفن البالغي في البيت  -  المتمثل  بكممة)مرَّ
 أ. سجع          ب. طباؽ          ج. تورية            د. مقابمة

 ىو أنيا :جابة السابقة سبب اختياري لإل -
 مقصود بمفع واحد يحتمل معنييف . متعمد .  إيياـٔ   
 .  توافق الحرؼ االخير في المفع مع المفظة التي قبميا  .ٕ  
 ف ..  لفظتاف  متضادتاف  بالمعنى ومثبتتاٖ  
 .  جممة مثبتة تقابميا بالمعنى جممة منفية .ٗ  
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  اآلية التي فييا طباق سمب  :  -ٓٔس

  ( .1)النُّىرُ{ وَال الظُّلُمَبتُ وَالوَالْبَصرِيُ الْأَعْمَى ٌَسْتَىِي }وَمَبى : قاؿ تعال -أ  

 (2الْعَظٍِمُ{) الْعَلًُِّ وَهُىَ الْأَرْضِ فًِ وَمَب السَّمَبوَاتِ فًِ مَب }لَهُقاؿ تعالى  -ب 

 (3كَزمِيبً{) قَىْالً لَهُمَب وَقُلْ تَنْهَزْهُمَب وَال أُفٍّ لَهُمَب تَقُلْ فاَل :}قاؿ تعالى  -ج 

 (4)ٌُىلَدْ{ وَلَمْ ٌَلِدْ لَمْ الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ هُىَ }قُلْقاؿ تعالى :  –د  

 ىو:  السمب طباق ان سبب اختياري لالجابة السابقة

 . الجمع بيف مثبت المعنى ومنفيو .ٔ
 يف .. الجمع بيف معنييف متضاديف موجبٕ
 يف اديف سالبيف متض. الجمع بيف معنيٖ
 . الجمع بيف جممتيف في كل منيما معنى يناقض المعنى في الجممة االخرػ .ٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .وَأسََْعَتْ مَيَِبتٍ ٍَِْ ثهِ صٌَََُأّب اىرٌ َّظَسَ األَعًََ اىل أَدَثٍ               :  ه ادلتنيببق  -ٔٔس

 :ىي المذكور آنفا في البيت الشعري كناية نوع ال -
 كناية صفة       ب. كناية موصوؼ       ج. كناية نسبة        د. كناية صفة وموصوؼ  -أ 

 سبب اختياري لالجابة السابقة ىو :

 أؼ الصفة المعنوية .نفس الصفة إف كناية الصفة تطمب  .ٔ
 .ال تتعداه و نو عكنّي مختصة بالم في البيت ف الكنايةإ. ٕ
 يطمب بيا تخصيص الصفة بالموصوؼ.أمٍر، و يراد بيا إثبات انيا . ٖ
  .النيا مشتركة بيف طمب الصفة وتخصيصيا بالموصوؼ .ٗ
 

                                                           

 (ٕٓ-ٜٔ ( )  فاطر :ٔ)
  ( ٗ:الشورػ  )(  ٕ)
 ( ٖٕ  :اإلسراء )(   ٖ)
 (ٖ-ٔ  (اإلخبلص )(   ٗ)
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 شقبئق حيَيَِّ اىنَّدي  فنأَّّهُ          دٍىع اىتصبثٍ يف خدود  اخلسائدِ    قبه اىشبعس : -ٕٔس

 ىي :لمذكور آنفا الشعري اأداة التشبيو في البيت  -   
 أ. الكاؼ        ب. كأفَّ         ج . أفَّ           د. الفاء  

 : إن أداة التشبيو ىي سبب اختياري لالجابة السابقة ىو
 .الشيء الذؼ شبيتو بغيره ٕ. المفع الذؼ يربط المشبو بالمشبو بو .    ٔ
 يت بو غيره ..  الشيء الذؼ شبٗ.  الوصف المشترؾ بيف الطرفيف .        ٖ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اىنبصحُ االٍنيُ هى ٍصجبحٌ يف اذلداَة . -ٖٔس

 في الجممة السابقة تشبيو حذؼ ركف مف اركانو وىو :

 أ. المشبو    ب. المشبو بو    ج. اداة التشبيو   د. وجو الشبو 
 ىو انو  : سبب اختياري لالجابة  -
 . وجود المشبو ووجو الشبو وأداة التشبيو.     ٔ
 . ال يجوز حذؼ المشبو والمشبو بو ، فيما موجوداف ، ووجو الشبو موجود ايضًا .ٕ
 . المشبو بو  ووجو الشبو موجوداف .ٗ. حذؼ المشبو ووجو الشبو .          ٖ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                         جنٌٌ يف زفعةٍ وضُبء ٍ                جتتيُل اىعُىُ شسقبً وغسثبًأّت   -ٗٔس

 :  الشعري المذكور آنفافي البيت  فن البيان -
 جناس ناقص . -جناس تاـ .                              ب-أ
 تشبيو . –ب .                          د طباؽ سم -ج

 سبب اختياري لالجابة السابقة ىو :

 . اف فيو كممتيف متضادتيف منفيتيف .ٔ
 . اف فيو كممتيف متشابيتيف في شكل الحروؼ وعددىا .ٕ
 . فيو تشبيو حذؼ ركف واحد مف اركانو االربع . ٖ
 ف في المعنى  .مفتاالنطق في ثبلثة اركاف ، ومخت ف في. كممتاف متماثمتاٗ
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 واىشُت َنهض يف اىشجبة مأّه              ىُوُ َصُح جببّجُه هنبزُ   -٘ٔس

 نوع التشبيو في البيت  :
 مفصل  -تمثيمي           د -مجمل            ج -مفرد           ب -أ
 سبب اختياري لالجابة السابقة ىو :  -
 بينيما . . تشبيو شئ واحد بشئ واحد ووجو شبو واضح ٔ
 . الف المشبو صورة مركبة منتزعة مف متعدد .ٕ
 . الف في التشبيو  تفاصيل الكثر مف مشبو واحد  .ٖ
 . الف المشبو واحد وأوجو الشبو متعددة .ٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بـ : تتميـّز كناية الصفة وكناية الموصوف  -ٙٔس
 وكناية الموصوؼ تختص بنفس الموصوؼ وال تتعداه . الصفةإف كناية الصفة تثبت  .أ

 .ثألخشٟ ك٢ صأ٤ُق زشٝكٜج ٝٓؼ٘جٛج ٝٓج ٣شضن ٜٓ٘جثٌُِٔز ٓغ ضدجٗظ ك٤ٜج ص .ب
  ٠ ثُز١ صضٞثكن ك٤ٚ أٝثخش ثٌُِٔجس ػ٠ِ زشف ٝثزذ ثٝ زشٝف ٓضوجسدز . ثٌُالّ ثُٔولّ . .ج

  .ٓوجٓٚ  هجّ إرث شٙؿ٤ دجعْ ثُش٢ء صغ٤ٔز . د

 عمى االجابة : انينطبق يناآلتي ينجابة السابقة ىو ان المثالسبب اختياري لإل -
َِ ثُّشز٤الإ  قاؿ الشاعر :. ٔ   .ّٕ شّش ثُد٘جر ك٢ ثألسع ٗلٌظ .... صضٞه٠ّ هذَ ثُشز٤ـ
 اكثير الرماد إذا ما شت         طويل النجاد رفيع العمادقالت الشاعرة الخنساء :    
 ٝه٤َ : أٗي ال صد٢٘ ٖٓ ثُشٞى ثُؼ٘خ .  ثُخ٘جص٣ش  ، أٓجّ ثُذس ص٘ثش ه٤َ :ال .ٕ

 : ) ٣ّٞ خِدش ػ٠ِ ثُخ٤ِح ٗلٞعْٜ ..( ٤َ ه (1) چحس  خس  مس  حص  مص  جض     چ تعالى:  لال.ٖ

َّْ )ه٤َ :  .ٗ ُٜ ا  أَْػؾِ  ثَُِّ ِلوج ْ٘ ا، ُٓ أَْػؾِ  َخَِلج ا  َٝ ِغٌج ْٔ ا  ُٓ  ( ثُشّٝ ك٢ ٝخَك٘سٖ ك٢ خزٍ ٝ )، ٝه٤َ :( صِلج
 
 
 

                                                           

 (  ٗٗ :النمل )(  ٔ)
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  ( ال يعرفون لمجار حقو، ال فضل لمقوم إال أنيم قيل : ) -ٚٔس
 : يسمى  فن بالغي من صور البديع أعاله النص في -
 صأ٤ًذ ثُزّ دٔج ٣شذٚ ثُٔذذ  –د   ٓوجدِز .  –ج خ٘جط صجّ .     -حصأ٤ًذ ثُٔذذ دٔج ٣شذٚ ثُزّ .      -أ

 : سبب اختيار االجابة السابقة ىو

ـٍ و نو ثبت أ .ٔ  . بأداة استثناء أو استدراؾ تمييا صفة ذـ أخرػ  أعقبياصفَة ذ
 .. انو جاء بصفة مدح واعقبيا بصفة مدح اخرػ ٕ
 . عمى سبيل الترتيبف في المعنى ا جممتاف متقابمتافيي .ٖ
 .في الجممتيف في النطق واختبلفيما في المعنى االلفاظ  . تماثلٗ

 ؟ ل جناسا   تاما   أي النصوص اآلتية يمث -ٛٔس 

 (1)عَنْهُ{ وٌََنْأَوْنَ عَنْهُ ٌَنْهَىْنَ وَهُمْ :}قاؿ تعالى  -أ

 .(الميـ كما حسنت َخْمقي فحسف ُخمقي )قاؿ الرسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :   –ب 
 قاؿ البحترؼ  :  –ج 

عر والُحسف يظير في بيتيف رونقو      عر او بيت مف الشَّ  بيت مف الشِّ
 فبل برحت لعيف الدىر إنسانا         لـ نمق غيرؾ إنسانًا ُيبلذ بو الشاعر:  قاؿ –د 
 : يار االجابة السابقة ىو ان الجناس التام يعرف بأنوتسبب اخ -
 . تماثل االلفاظ في عدد حروفيا ونوعيا اوترتيبيا وشكميا اوحركاتيا .ٔ
 النطق والمعنى . . تماثل االلفاظ فيٕ
 النطق والحرؼ االخير فييا . . تماثل االلفاظ فيٖ
 .الجمع بيف المعنى وضده ايجابا او سمبا . ٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بيف فموؿ مف ِقراع الكتائب      وال عيَب فييـ غير أف سيوفيـ قاؿ النابغة الذبياني :  -ٜٔس
 ىو : ور آنفا المذكالفن البالغي في البيت الشعري  -

  ج. تأكيد المدح بما يشبو الذـ      د. تأكيد الذـ بما يشبو المدح     تضميف  أ.مقابمة      ب.
 .:ىو  سبب اختياري لالجابة السابقة -
ـٍ ُيْشِعُر باستثناٍء أو استدراٍؾ عمى كبلمو السابق ،  كبلـ يتضمَُّف َمْدحاً ال فأ.ٔ  .وُيْتبَعُو كبَل

                                                           

 ( ٕٙ :األنعاـ  )(   ٔ)
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 .مف معنييف متقابميف في المعنى ومتضاديف ف الكبلـ يتضأ-ٕ
 .أنو يوجد فيو عبارة مأخوذة مف كبلـ شاعر اخر –ج 
 . أف الكبلـ يتضمف ذما وقد تبعو كبلـ مستدرؾ يشعر السامع أنو مدح  –د 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أبو عالء المعري : قال  -ٕٓس
ف كاف اسود الطيمساف                                                                                                                                                                                    وليٌل كأنو الصبح في الُحسفِ           وا 
  : يتمثل بـ في أعاله  المشبو بو في ىذا النص الشعري  -
 الطيمساف  . –الُحسف د   –الصبح    ج  –ليٌل     ب  -أ

 جابة السابقة ىو ان ىذا االختيار ىو :إلل ي سبب اختيار 

 . وىو تشبيو مفرد الذؼ شبو بو الشاعر المشبو الشيء. ٔ
 .. ابرز ركف مف اركاف التشبيو في البيت الشعرؼ ٕ
 . المفع الذؼ يربط الركنيف االساسييف لمتشبيو في البيت الشعرؼ .ٖ
 . وىو تشبيو تمثيمي المشترؾ بيف الطرفيف  . الشيءٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :  تمثيميا   تشبييا   اآلتية النصوص أحد تضمن -ٕٔس

 (1){ َلُيفَّ  ِلَباٌس  َوَأْنُتـْ  َلُكـْ  ِلَباٌس  ُىفَّ }:  تعالى قاؿ -أ

 نارُ  رأسو في عمـٌ  كأنو           بو اليداة تأتـ أبمج أغر:  الخنساء قالت – ب
 قاؿ بّشار بف ُبرد  :   كأف مثار النقع فوؽ رؤوسنا      وأسيافنا ليلٌ  تياوػ كواكبو  -ج 
 ومتف كمتف القوس أعوج ُمنَأدُّ يجرُه      و ذنٌب مثل الُرشاِء لقاؿ الُبحترؼ في وصف الذئب:  –د 
 : سبب اختياري لالجابة السابقة ىو 

 حذؼ المشبو ووجو الشبو وأداة التشبيو  .

 وجو الشبو فيو يتمثل في كممة واحدة فقط .

 وجو الشبو صورة منتزعة مف أمور متعددة .

 الف فيو تشبيياف وأركاف التشبيو جمييا موجودة .

                                                           

  ( ٚٛٔ:البقرة )(  ٔ)
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   مَب عال ثسسىه اهلل عدّبُ         مٌ أة قد عال ثأثِ ذُزا شسف    و: قال الشاعر -ٕٕس

 : ىوالشعري في أعاله  الغرض من التشبيو في البيت -
 أ. بياف حاؿ المشبو                 ب. إمكاف المشبو   

 ج. بياف مقدار حاؿ المشبو          د. تقرير حاؿ المشبو 
 : سبب اختياري لالجابة السابقة ىو -
مكاف التشبيو وازالة الغرابة بذكر شبيو بو وارتفاع شأنو والتشبيو جاء إل . عمو شأف المشبو بالمشبؤ

 معروؼ .
 . استمد المشبو مف المشبو بو الرفعة فبيف حالو بذلؾ . ٕ
 يحتاج الى االيضاح والتثبيت . . أسند الى مشبٍو ٖ
 لية ، والتشبيو يبيف مقداره . . الف المشبو معروؼ الصفة قبل التشبيو معرفة اجماٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 متت احملجىة سطساً        يف متبة اهلل ٍىشوُ قال الشاعر :  -ٖٕس

 تنفقـــــىا ممــــــــب حتجـــىُ         ىــِ تنــــبىىا اىجــس حتً                                               

 ىو :المذكور آنفا لبيت الثاني الفن البالغي في ا -
 د. التورية         ج. التشبيو        ب. االقتباس       أ. المشاكمة      

 :سبب اختيار االجابة ىو ان    
  الشاعر شبو كتابة المحبوب باالنفاؽ بما يحب لنيل البر. .ٔ
 .مف القرآف وجعمو بيت مف الشعر  الشاعر أخذ شيئاً  – ٕ
              بمعنى قريب . اً ل اآلية الكريمة ليوارؼ معنى بعيدالنو استعم – ٖ
 ياه .وعو في صحبتو ومشابيتو وموافقتو إبمفع غيره لوق الشاعر ذكر شيئاً  -ٗ

 (1) {مجُعب وال تفسقىا واعتصَىا حبجو اهلل}قال تعالى :  -ٕٗس

 يمثل :في أعاله ماتحتو خط في اآلية الكريمة  -
 د. كناية     يو تمثيمي     ج. تشبيو مفرد    شبب. ت     استعارة أ. 

                                                           

 (ٖٓٔ:آؿ عمراف  )(  ٔ)
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  سبب اختيار االجابة ىو ان اآلية : -
 شبهت الدٌن بالحبل ووجه الشبه مستوحى من أمور متعددة . . ٔ

في االستعماؿ مع  ظيره في غير صورتو في الواقع اؼ ليست مف طبيعتو. استعارت بمفظة الحبل ليٕ
 . وجود قرينة

 ريح بذكر الحبل الى معنى المعنى ..  عدلت عف التصٖ
 . شبيت الديف بالحبل الذؼ يربط الشي بالشي ، مع وجود اركاف التشبيو   .ٗ

 ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قاؿ الشاعر :  -ٕ٘س

  اذلبًُ خيتطفُاذا أٍبىىا اىل اىنشبة أَدَهٌ                  ٍينب ثجُضٍ فظَّو 

 يمثل :  في أعالهيت الشعري ما تحتو خط في الب -
 أ. تشبيو مفرد ُحذفت اداتو          ب تشبيو تمثيمي حذؼ وجو الشبو منو   

 ج. استعارة مكنية                    د. استعارة تصريحية 
 سبب اختياري االجابة السابقة ىو ان الشاعر : -
 . شبو اليامات بالثمار مع وجود اداة التشبيو ووجو الشبو .ٔ
 .شبو اليامات بالثمار مع حذؼ االداة ووجود وجو الشبو .ٕ
 . شبو اليامات بالثمار يانعة واستعار ليا القطاؼ بالسيوؼ .ٖ
 . لـ يشبو اليامات بالثمار التي تقتطف  وانما اعطاىا صورة غير صورتيا في الواقع .ٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( قُو : ) حُو اىثعيت ال جتدٌ اذا العجت مف االسد -ٕٙس

 ىو :في أعاله الفن البالغي في العبارة  -
 د. كناية        ج. تورية     أ. استعارة تصريحية تمثيمية    ب. استعارة مكنية  

 ىو ان القائل  : السابقة سبب اختيار االجابة  -
. شبو حاؿ الرجل الماكر الذؼ يضيع مكره مع قوة خصمو بالثعمب الذؼ تضيع حيمة مع قوة االسد ٔ

 والقرينة حالية .
 . وجود وجو الشبو بيف الرجل الماكر والثعمب .ٕ
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 .. وجود المشبو والمشبو بو ووجو الشبو في العبارة ٖ
 . عدوؿ القائل عف التشبيو والتصريح  الى معنى المعنى .ٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ال تسو عِ عداك أَِ استقسوا            حلق اىقىً ثبىيطُف اخلجري -ٕٚس

 ىو :في أعاله الفن البالغي في البيت الشعري  -

 تشبيو تمثيمي   أ. استعارة تصريحية    ب. استعارة مكنية    ج. كناية     د.
 ار االجابة السابقة ىو ان الشاعر :يسبب اخت -
 . عدؿ عف التصريح واستخدـ تعبيرا غير مباشر أخف وقعا في االنفس .ٔ
 . استعمل معنى في غير معناه الحقيقي لعبلقة المشابو بيف المعنى الحقيقي والمجازؼ .ٕ
 ؿ عمى المدلوؿ االستعارؼ لمكممة .. استعمل عبلقة المشابية بيف امريف مع وجود قرينة تدٖ
 . استعمل وجو الشبو واداة التشبيو لعرض صورة المشبو بو . ٗ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (  .متخاطبلالّمفع المسَتْعَمل فيما ُوِضع لو في اصطالٍح بو ) – ٕٛس
 ىي تعريف لـ :في أعاله تعد العبارة  -

 البياف    د. المجاز المرسل  أ. الحقيقة     ب. المجاز    ج.
 سبب اختيار االجابة السابقة ىو ان :  -
 عميو . الداللة وضوح في الواحد المعنى بيا يؤّدػ التي الطرؽ  . معناه اختبلؼٔ
 .َتْعِييُف الّمفع في أصل االصطبلح لمّداللة بنفسو عمى معنًى ما، دوف الحاجة إلى قرينةىو الوضع . ٕ
 عميو .  الداللة وضوح في بالزيادة او النقصاف مختمفة بطرؽ  ردي الواحد المعنى . ٖ
 .قطعو حتى فيو سار مف اجتازه الذؼ المكاف . العبارة تطمق عمىٗ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1)  {زشقب وَنصه ىنٌ ٍِ اىسَبء  }قبه تعبىل :  -ٜٕس

 : ىو في أعاله الفن البالغي في اآلية الكريمة -

                                                           

 (ٖٔ:افر غ)(   ٔ)
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  أ. مجاز عقمي    ب. مجاز مرسل    ج. استعارة تصريحية    د. استعارة مكنية

 سبب اختيار االجابة السابقة ىو ان : -

 .ةيفيأتي الرزؽ  فيي عبلقة سبب . الرزؽ الينزؿ مف السماء بل ينزؿ المطر الذؼ ينبت الزرعٔ
 ية استعارت بعبلقة المشابو بيف شيئييف .اآلفي  . ٕ
 مانعة . . اسناد الفعل او ما معناه الى غير ماىو لو لعبلقة مع قرينةٖ
 . انو صرح فييا بمفع المشبو بو .ٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هنبز اىصاهد صبئٌ وىُيه قبئٌ -ٖٓس

 ىو :أعاله  الفن البالغي في العبارة  -

 أ. استعارة تصريحية   ب. تشبيو تمثيمي   ج. مجاز عقمي  د. مجاز مرسل 
 سبب اختيار االجابة السابقة ىو : -
 استعار بمفظة النيار عف الصياـ وبمفظة الميل عف القياـ .. ٔ
 زماف الفعل .أسند الفعل الى غير فاعمو اؼ الى . ٕ
 . شبو النيار بالصائـ والميل بالقائـ لكثرة الصبلة .ٖ
                                .. صرح فيو بمفع المشبو بو ٗ

 

 

 ثبنزىفٍك وانُدبذ ( ىنك دػبئً )يغ
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 نالخزجبس انزشخٍصً إلخبثخ انصسٍسخيفزبذ ا
اإلجابة  ت 

الصحٌحة للشك 

 االول 

االجابة 

الصحٌحة 

 للشك الثانً 

اإلجابة الصحٌحة  ت

 للشك األول 

االجابة الصحٌحة 

 للشك الثانً

 ٔ أ ٙٔس ٕ ب ٔس

 ٔ د 1ٔس ٖ ب ٕس

 ٔ د 1ٔس ٔ ج ٖس

 ٔ ج 1ٔس ٔ أ ٗس

 ٔ ب ٕٓس ٗ ب ٘س

 ٖ ج ٕٔس ٔ ب ٙس

 ٔ ب ٕٕس ٕ ج 1س

 ٔ ب ٖٕس ٔ ب 1س

 ٕ أ ٕٗس ٔ ج 1س

 ٖ ج ٕ٘س ٖ ج ٓٔس

 ٔ أ ٕٙس ٖ ج ٔٔس

 ٔ ج 1ٕس ٔ أ ٕٔس

 ٕ أ 1ٕس ٕ ج ٖٔس

 ٔ ب 1ٕس ٖ د ٗٔس

 ٕ ج ٖٓس ٕ ج ٘ٔس

 
 
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 (5 ) يهسك
 نزشخٍصًا نالخزجبساعزًبسح انزسكٍى 

 معايير التحكيم  رقم السؤال  المفيوم
قياس السؤال   

 لممفيوم 
مناسبة السبب 
الختيار االجابة 
 الصحيحة 

مناسبة السؤال 
لطمبة المرحمة 

 الثانية 

صحة صياغة 
 السؤال 

ال  يقيس 
 يقيس

غير  مناسب 
 مناسب 

غير  مناسب 
 مناسب 

غير  صحيحة 
 صحيحة

         ٔ السجع 
         ٕ يجاب طباق ا

         ٖ الجناس 
         ٗ التضمين
         ٘ المقابمة 
         ٙ الفاصمة

         ٚ الجناس الناقص
         ٛ الطباق
         ٜ التورية 

         ٓٔ طباق سمب 
         ٔٔ كناية نسبة

         ٕٔ التشبيو ادوات 
         ٖٔ التشبيواركان 

         ٗٔ التشبيو 
         ٘ٔ ادوات التشبيو

         ٙٔ  كناية صفة وموصوف
تأكيد الذم بما يشبو 

 المدح 
ٔٚ         

         ٛٔ الجناس التام 
         ٜٔتأكيد المدح بما يشبو 
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 الذم
         ٕٓ اركان التشبيو 
         ٕٔ التشبيو التمثيمي 
         ٕٕ اغراض التشبيو
         ٖٕ االقتباس 
         ٕٗ االستعارة 

         ٕ٘ االستعارة المكنية 
التصريحية االستعارة 

  التمثيمية 
ٕٙ         

         ٕٚ الكناية 
         ٕٛ الحقيقة 

         ٜٕ المجاز المرسل 
         ٖٓ المجاز العقمي 
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 (6ملحق ) 
 لوكيت بصيغتها النهائيتاألهداف الس

 األىداف السموكية ت

ى  و
ست
الم

حة 
صال

ير  
غ

حة
صال

ى  
ج إل

حتا
ت

ديل
تع

 

 احلمٍمخ واجملبص وأَىاػهًب :خؼم انغبنت لبدسًا ػهى أٌ: -أ
    معرفة المغة .في يّعرؼ الحقيقة  ٔ
                فيـ معنى الحقيقة في االصطبلح  . يحدد ٕ
    معرفة .يعّرؼ المجاز في المغة  ٖ
    فيـ معنى المجاز في االصطبلح . يحدد ٗ
    تطبيق يبيف الفرؽ بيف الحقيقة والمجاز في االمثمة . ٘
    تحميل يستنتج دالالت الحقيقة والمجاز في االستعماؿ . ٙ
    تركيب يصوغ تعريفا لمحقيقة والمجاز بأسموبو الخاص .  ٚ
    تركيب المجاز .يشكل جمبل جديدة تتضمف الحقيقة و  ٛ
    فيـ يمّيز بيف انواع الحقيقة وما يقابميا مف انواع المجاز.  ٜ
    تقويـ في االمثمة .   يقّوـ النصوص االدبية التي تضـ الحقيقة والمجاز ٓٔ
يعّدؿ التصور البديل لديو عف معنى الحقيقة في المغة واالصطبلح  ٔٔ

. 
    تطبيق

ديو عف معنى المجاز في المغة واالصطبلح يعّدؿ التصور البديل ل ٕٔ
. 

    تطبيق

    تقويـ يعطي رأيو في أنواع الحقيقة وأنواع المجاز في االمثمة المعروضة .  ٖٔ
يمّيز بيف االمثمة المنتمية وغير المنتمية الى الحقيقة والمجاز في  ٗٔ

 النصوص المعروضة 
    تحميل

    تحميل مثمة .أغراض المجاز ودواعيو في اال يفّصل ٘ٔ
 انزشجٍه أسكبَه وألغبيه وثالغزه : خؼم انغبنت لبدسًا ػهى أٌ :-ة

    معرفة  . البياف صور أحد بوصفو التشبيو ؼرّ عَ يُ   ٙٔ
    فيـ . واالصطالح اللغة فً التشبٌه  بٌن الفرق ٌحدد ٚٔ
    فيـ . أمامه المعروضة الجمل فً التشبٌه أركان ٌمٌـّز ٛٔ
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    تحميل . أركانو وفق عمى التشبيو أقساـ يميز ٜٔ
    تطبيق أمامو . المعروضة األمثمة في التشبيو أركاف يستخرج ٕٓ
    تحميل التشبيو . أقساـ مف قسـ لكل المميزة السمات يحدد ٕٔ
 االمثمة في التشبيو مف أقساـ قسـ لكل المميزة السمة يستنتج ٕٕ

 . المعروضة
    تركيب

    تقويـ . التشبيو أقساـ مف قسـ كل عمى مةأمث يعطي ٖٕ
    تحميل .  التشبيو اقساـ مف قسـ اؼ مف لمعرفتيا جديدة امثمة يحمل ٕٗ
    تقويـ . وبديعو غرائبو حيث مف التشبيو ببلغة يقّوـ ٕ٘
    تقويـ . وعيوبو التشبيو بمحاسف رأيو يعطي ٕٙ
    تركيب .الخاص بأسموبو التشبيو أقساـ مف قسـ لكل مناسباً  تعريفاً  يصوغ ٕٚ
    تحميل .  لو المنتمية وغير لمتشبيو المنتمية األمثمة يميز ٕٛ
 تشتمل التي السامع في وتأثيراً  وقعاً  أكثر الجمل أؼ حكماً  يعطي ٜٕ

 .منو تخمو التي أو التشبيو عمى
    تقويـ

 لخاصةا االنشطة طريق مف التشبيو عف لديو البديل التصور يعّدؿ ٖٓ
 بذلؾ .

    تركيب

    تقويـ .األخرػ  الببلغية األساليب بيف التشبيو أسموب  يقّوـ ٖٔ
 االعزؼبسح ألغبيهب وثالغزهب : خؼم انغبنت لبدسًا ػهى أٌ : -ج

    معرفة يعّرؼ االستعارة في المغة واالصطبلح  ٕٖ
    فيـ الفرؽ بيف االستعارة في المغة واالصطبلح يوضح  ٖٖ
    تطبيق عطي مثاال عف االستعارة مف طريق فيمو لمتعريف ي ٖٗ
يصوغ تعريفا لبلستعارة بأسموبو الخاص مف طريق فيمو لمتعريفات  ٖ٘

 المعروضة .
    تركيب

    معرفة يعرؼ أقساـ االستعارة  ٖٙ
    فيـ أقساـ االستعارة في االمثمة المعروضة  يميز ٖٚ
واالستعارة التصريحية في االمثمة يفرؽ بيف االستعارة المكنية  ٖٛ

 المعروضة .
    تحميل

يحمل االمثمة المتوافرة فييا االستعارة الى عناصرىا االساسية التي  ٜٖ
 تتألف منيا .

    تحميل
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ع القرينة التي تمنع مف أرادة المعنى الحقيقي في االستعارة يعّيف نو  ٓٗ
 في االمثمة المعروضة .

    تركيب

    تحميل الستعارة االصمية واالستعارة التبعية في االمثمة .يفرؽ بيف ا ٔٗ
    تركيب يصوغ تعريفا لبلستعارة االصمية والتبعية بأسموبو الخاص . ٕٗ
يبيف الفرؽ بيف االستعارة المرشحة واالستعارة المجردة واالستعارة  ٖٗ

 المطمقة .
    تحميل

    تركيب ستعارة يستنتج السمات الخاصة بكل نوع مف أنواع اال ٗٗ
    تحميل يحدد معنى االستعارة المركبة )التمثيمية( واالستعارة المفردة  ٘ٗ
    تركيب يصوغ تعريفا لبلستعارة التمثيمية والمفردة بأسموبو الخاص . ٙٗ
    تحميل يحمل النصوص االدبية المتوافر فييا االستعارة بأنواعيا . ٚٗ
التي تميزت بيا عف بقية فنوف الببلغة يستنتج خصائص االستعارة  ٛٗ

 االخرػ .
    تركيب

يعطي حكما عمى ببلغة فنوف االستعارة بانواعيا مف طريق االمثمة  ٜٗ
 المعروضة .

    تقويـ

    تركيب يعّدؿ التصور البديل عف االستعارة مف طريق األمثمة المعروضة . ٓ٘
    تركيب .يفرؽ بيف االستعارة بأنواعيا وبيف التشبيو  ٔ٘

 د. انكُبٌخ ألغبيهب وثالغزهب  : خؼم انغبنت لبدسًا ػهى أٌ :
    معرفة يعّرؼ الكناية في المغة واالصطبلح  ٕ٘
    فيـ الفرؽ بيف الكناية في المغة واالصطبلح يبيف  ٖ٘
    تطبيق يعطي مثاال عف الكناية مف طريق فيمو لمتعريف  ٗ٘
وبو الخاص مف طريق فيمو لمتعريفات يصوغ تعريفا لمكناية بأسم ٘٘

 المعروضة .
    تركيب

    معرفة يعرؼ أقساـ الكناية  ٙ٘
    فيـ يميز أقساـ الكناية في االمثمة المعروضة  ٚ٘
يفرؽ بيف كناية الصفة وكناية الموصوؼ وكناية النسبة في االمثمة  ٛ٘

 المعروضة .
    تحميل

    تحميل كناية .يحمل األمثمة المتوافرة فييا ال ٜ٘
    تركيب يعييف األوجو التي تستعمل فييا الكناية . ٓٙ
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الصفة وكناية الموصوؼ وكناية النسبة في االمثمة يفرؽ بيف كناية  ٔٙ
. 

    تحميل

    تركيب يصوغ تعريفا لكل قسـ مف اقساـ الكناية بأسموبو الخاص . ٕٙ
    تحميل . ايةيبيف السمات الخاصة بكل نوع مف أنواع الكن ٖٙ
يستنتج خصائص االستعارة التي تميزت بيا عف بقية فنوف الببلغة  ٗٙ

 االخرػ .
    تركيب

نواعيا مف طريق االمثمة ي حكما عمى ببلغة فنوف الكناية بأيعط ٘ٙ
 المعروضة .

    تقويـ

    تحميل يحمل النصوص االدبية المتوافرة فييا الكناية بأنواعيا  ٙٙ
    تركيب تصور البديل عف االستعارة مف طريق األمثمة المعروضة .يعّدؿ ال ٚٙ

 هـ:  أثش ػهى انجٍبٌ يف ثالغخ انُص األدثً : خؼم انغبنت لبدسًا ػهى أٌ :
    معرفة تعرؼ عمى أثر عمـ البياف في ببلغة النص األدبي ي ٛٙ
    فيـ مكانة عمـ البياف بالنسبة لعمـو االدب العربي  يوضح ٜٙ
    تحميل يبيف أثر الصور البيانية في النصوص المعروضة  ٓٚ
    تركيب يتذوؽ األثر الفني لعمـ البياف في األمثمة المعروضة  ٔٚ
    تطبيق يعطي مثاال ألثر عمـ البياف في النصوص األدبية  ٕٚ
يعطي حكما عمى جمالية النصوص األدبية المتوافرة فييا فنوف  ٖٚ

 عمـ البياف .
    تقويـ

    تركيب يعدؿ التصور البديل ألثر عمـ البياف في النصوص األدبية  ٗٚ
يقـو اجادة عمـ البياف في تحقيق قوانينو وابداع مياراتو في معرفة  ٘ٚ

 عمـو العربية مف النحو والصرؼ .
    تقويـ

 ػهى أٌ: ػهى انجذٌغ )احملغُبد انهفظٍخ : اجلُبط ، االلزجبط ، انغدغ (:خؼم انغبنت لبدساً –و 
    معرفة يعّرؼ معنى الجناس في المغة واالصطبلح  ٙٚ
    فيـ الفرؽ بيف الجناس في المغة واالصطبلح  يوضح ٚٚ
يصوغ تعريفا لمجناس بأسموبو الخاص مف طريق فيمو لمتعريفات  ٛٚ

 المعروضة .
    تركيب

    معرفة يعّرؼ أقساـ الجناس .  ٜٚ
    فيـ المثمة المعروضة يمّيز أقساـ الجناس في ا ٓٛ
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    تحميل يفرؽ بيف الجناس التاـ والجناس غير التاـ مف طريق األمثمة . ٔٛ
    تركيب يعييف ببلغة الجناس بنوعيو في األمثمة المعروضة. ٕٛ
يعّدؿ التصور البديل عف الجناس التاـ والجناس الناقص مف  ٖٛ

 طريق األمثمة المعروضة .
    تركيب

    تركيب عريفا لكل قسـ مف اقساـ الجناس بأسموبو الخاص .يصوغ ت ٗٛ
    تطبيق يعطي مثاال عف الجناس التاـ وغير التاـ .  ٘ٛ
    معرفة يعرؼ االقتباس في المغة واالصطبلح . ٙٛ
    فيـ يفرؽ بيف المعنى المغوؼ  واالصطبلحي لبلقتباس .  ٚٛ
    تطبيق يعطي تعريفا لبلقتباس بأسموبو الخاص . ٛٛ
    فيـ الفرؽ بيف االقتباس والتضميف  يوضح ٜٛ
    تركيب يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ االقتباس . ٜٓ
    تركيب يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ التضميف  ٜٔ
    تقويـ يحكـ عمى ببلغة األمثمة المتوافر فييا مفيـو االقتباس  ٕٜ
    معرفة الصطبلح يعرؼ مفيوـ السجع في المغة وا ٖٜ
    فيـ يفرؽ بيف المعنى المغوؼ  واالصطبلحي لمسجع .  ٜٗ
    تطبيق يعطي تعريفا لمسجع بأسموبو الخاص . ٜ٘
    فيـ يفيـ الفرؽ بيف السجع والفاصمة . ٜٙ
    تركيب السجع  . يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ ٜٚ
    تركيب  يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ الفاصمة . ٜٛ
    تقويـ يحكـ عمى ببلغة األمثمة المتوافر فييا مفيـو السجع  ٜٜ

    تطبيق يبيف مدػ تحقق شروط حسف السجع في األمثمة . ٓٓٔ
 احملغُبد ادلؼُىٌخ  : )انزىسٌخ ، انغجبق ، ادلمبثهخ (:خؼم انغبنت لبدسًا ػهى أٌ:–ص

    معرفة يعرؼ التورية في المغة واالصطبلح . ٔٓٔ
    فيـ يبيف الفرؽ بيف المعني المغوؼ واالصطبلحي لمتورية  ٕٓٔ
    تطبيق يحدد الكممات التي تجسد التورية في األمثمة المعروضة . ٖٓٔ
    تحميل يفّرؽ بيف اقساـ التورية في األمثمة المعروضة . ٗٓٔ
    تطبيق يعطي أمثمة عف أسموب التورية . ٘ٓٔ
    تركيب تورية بأنواعيا  بأسموبو الخاص  .يصوغ تعريفاً  لم ٙٓٔ
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    تقويـ يقّوـ جمالية النصوص األدبية التي تمثل التورية . ٚٓٔ
    تحميل يوازف بيف اسموب التورية واالساليب البديعية األخرػ  ٛٓٔ
    تركيب يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ التورية . ٜٓٔ
    معرفة ح .يعرؼ الطباؽ في المغة واالصطبل ٓٔٔ
    فيـ .الفرؽ بيف المعنى المغوؼ واالصطبلحي لمطباؽ يوضح  ٔٔٔ
يصوغ تعريفا لمطباؽ  بأسموبو الخاص مف طريق فيمو لمتعريفات  ٕٔٔ

 المعروضة .
    تركيب

    معرفة يعّرؼ أقساـ الطباؽ .  ٖٔٔ
    فيـ يمّيز أقساـ الطباؽ في االمثمة المعروضة  ٗٔٔ
    تحميل ف طباؽ السمب وطباؽ االيجاب مف طريق األمثمة .يفرؽ بي ٘ٔٔ
    تركيب يعييف ببلغة الطباؽ  بنوعيو في األمثمة المعروضة. ٙٔٔ
يعّدؿ التصور البديل عف الطباؽ بنوعيو مف طريق األمثمة  ٚٔٔ

 المعروضة .
    تركيب

    تركيب يصوغ تعريفا لمطباؽ بنوعيو بأسموبو الخاص . ٛٔٔ
    تطبيق عطي مثاال عف الطباؽ بنوعيو  . ي ٜٔٔ
    تقويـ يقـو النصوص الوارد فييا الطباؽ بنوعيو . ٕٓٔ
    معرفة يعّرؼ المقابمة في المغة واالصطبلح  ٕٔٔ
    فيـ بيف المعنى المغوؼ واالصطبلحي لممقابمة  يوضح ٕٕٔ
ستخرج األلفاظ ونقيضيا التي تمثل المقابمة في الجمل ي ٖٕٔ

 لمعروضة أماميا .ا
    تطبيق

يفّسر تسمية )طباؽ اإليجاب والسمب والمقابمة ( بمصطمح  ٕٗٔ
 المقابمة .

    تحميل

    تركيب يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ المقابمة . ٕ٘ٔ
    تطبيق يعطي مثاال عف المقابمة . ٕٙٔ
ات يصوغ تعريفا لممقابمة بأسموبو الخاص مف طريق فيمو لمتعريف ٕٚٔ

 المعروضة .
    تركيب

    تقويـ يقّوـ النصوص المتوافرة فييا المقابمة  ٕٛٔ
    تقويـ أثر المقابمة في ببلغة الكبلـ   عمى يحكـ ٜٕٔ



  155                                                           .......املالحــــق ........

 

  

 رأكٍذ ادلذذ مبب ٌشجه انزو :خؼم انغبنت لبدسا ػهى أٌ:-ذ
    معرفة يّعرؼ اسموب المدح بما يشبو الذـ . ٖٓٔ
    فيـ ا يشبو الذـ اسموب المدح بمميز ي ٖٔٔ
    تطبيق يعطي مثاال عف اسموب المدح بما يشبو الذـ  ٕٖٔ
    تحميل يبيف أضرب اسموب المدح بما يشبو الذـ  ٖٖٔ
    تركيب يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ المدح بما يشبو الذـ  ٖٗٔ
    قويـت يقّوـ ببلغة النصوص الوارد فييا اسموب المدح بما يشبو الذـ .  ٖ٘ٔ

 رأكٍذ انزو  مبب ٌشجه ادلذذ  :خؼم انغبنت لبدسا ػهى أٌ:-ط
    معرفة يّعرؼ اسموب الذـ بما يشبو المدح . ٖٙٔ
    فيـ اسموب الذـ بما يشبو المدح يميز ٖٚٔ
    تطبيق يعطي مثاال عف اسموب الذـ بما يشبو المدح  ٖٛٔ
    ميلتح يبيف أضرب اسموب الذـ  بما يشبو المدح  ٜٖٔ
    تركيب يعّدؿ التصور البديل عف مفيوـ الذـ بما يشبو المدح  ٓٗٔ
    تقويـ يقّوـ ببلغة النصوص الوارد فييا اسموب الذـ بما يشبو المدح .  ٔٗٔ

 :خؼم انغبنت لبدسا ػهى أٌ:   أثش ػهى انجذٌغ يف ثالغخ انُص األدثًُّ-ي
    معرفة األدبي  تعرؼ عمى أثر عمـ البديع في ببلغة النصي ٕٗٔ
    فيـ مكانة عمـ البديع بالنسبة لعمـو االدب العربي يوضح  ٖٗٔ
    تحميل يبيف أثر الصور البديعية في النصوص المعروضة  ٗٗٔ
    تركيب يتذوؽ األثر الفني لعمـ البياف في األمثمة المعروضة  ٘ٗٔ
    طبيقت ألثر عمـ البديع في النصوص األدبية  يعطي مثاالً  ٙٗٔ
يعطي حكما عمى جمالية النصوص األدبية المتوافرة فييا فنوف  ٚٗٔ

 عمـ البديع  .
    تقويـ

    تركيب يعّدؿ التصور البديل ألثر عمـ البديع في النصوص األدبية  ٛٗٔ
    تحميل يحدد الخصائص الفنية البديعية لمنوص األدبية المعروضة . ٜٗٔ
في تحقيق قوانينو وابداع مياراتو في معرفة يقـو اجادة عمـ البديع  ٓ٘ٔ

 عمـو العربية مف النحو والصرؼ .
    تقويـ
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 (7يهسك ) 
 خغخ أمنىرخٍخ نزذسٌظ يىضىع )انزشجٍه : أسكبَه وألغبيه وثالغزه(

 دبجػهى وفك االعرتارٍدٍخ ادلمرتزخ انمبئًخ ػهى احلح 
 (1))نهًدًىػخ انزدشٌجٍخ( 

 المادة : البالغة              المرحمة : الثانية         
 اليوم والتاريخ:                       الموضوع : التشبيو ،أركانو وأقسامو وبالغتو

 (ٔينظر ممحق ) االىداف العامة :
 االىداف الخاصة : 

 تمكيف الطمبة مف معرفة مفيـو التشبيو عمى وفق االستراتيجية المقترحة . -
 .وأقسامو وببلغتو ة أركاف التشبيو إكساب الطمبة القدرة عمى معرف -
كوف تتبياف التصورات البديمة لممفاىيـ الواردة في موضوع )التشبيو أركانو واقسامو وببلغتو( ، ل -

 منطمقًا لفيما وتعديميا .
 .ببلغية المتعمقة بمفيـو التشبيولممفاىيـ ال ةإكساب الطمبة القدرة عمى تعديل التصورات البديم -
 ببلغية المتعمقة بأركاف التشبيولممفاىيـ ال ةرة عمى تعديل التصورات البديمإكساب الطمبة القد -

 .وأقسامو وببلغتو 
 االىداف السموكية : جعل الطالب قادرا عمى أن :

 يتعرؼ التشبيو بوصفو أحد صور البياف . -
 يفيـ الفرؽ بيف  التشبيو في المغة واالصطبلح .  -
 أمامو . يميػّز أركاف التشبيو في الجمل المعروضة -
 يستخرج أركاف التشبيو في األمثمة المعروضة أمامو  . -
 ز أقساـ التشبيو عمى وفق أركانو .يّ يم -
 يحدد السمات المميزة لكل قسـ مف أقساـ التشبيو  -
 أقساـ التشبيو في االمثمة المعروضة . يستنتج السمة المميزة لكل قسـ مف -
 يعطي أمثمة عمى كل قسـ مف أقساـ التشبيو . -

                                                           

 . دقيقة ٓ٘، وقت كل محاضرة  فمحاضرتي فيتنفذ الخطة   (ٔ)
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 امثمة جديدة لمعرفتيا مف اؼ قسـ مف اقساـ التشبيو  .يحمل  -
 يقّوـ ببلغة التشبيو مف حيث غرائبو وبديعو . -
 يعطي رأيو بمحاسف التشبيو وعيوبو . -
 يصوغ تعريفًا مناسبًا لكل قسـ مف أقساـ التشبيو بأسموبو الخاص. -
 يميز األمثمة المنتمية لمتشبيو وغير المنتمية لو  . -
مل أكثر وقعًا وتأثيرًا في السامع التي تشتمل عمى التشبيو أو التي تخمو عطي حكمًا أؼ الجي -

 منو.
 يعّدؿ التصور البديل لديو عف التشبيو مف طريق االنشطة الخاصة بذلؾ -
 يقّوـ  أسموب التشبيو بيف األساليب الببلغية األخرػ. -

 الوسائل التعميمية  :
 .ية واالنشطة واالسئمة التقويميةتقصائالسئمة االسافضبًل عف  ،ةمحاضرة مف أعداد الباحث

 السبورة االقبلـ الممونة . 
 (. Data show ) جياز الداتا شو 
 الموحات التوضيحية )البوسترات( . .

 دقائق (   ٘-ٖالتمييد : )  -ٔخطوات الدرس :   
 اآلتي :  تييئة أذىاف الطمبة لموضوع المحاضرة باستذكار مجموعة المعمومات السابقة عمى النحو    
: في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى مفيـو البياف في المغة واالصطبلح وأىمية عمـ البياف ، الباحثة -

كذلؾ تطرقنا الى مفيـو الحقيقة والمجاز ، وانواع كل منيما  ، فما ىو مفيـو البياف في المغة 
 واالصطبلح ؟ 

مف باف الشيء وأباف  لوضوح والكشف ، وىوىو "الظيور وا : جاء في مقاييس المغة أف البياف طالب-
  ، اذا اتضح وانكشف ، وفبلف أبيف مف فبلف ، أؼ : أوضح كبلما منو"

بنتو أنا ، أؼ وّضحتو ، : وفي لساف العرب : " باف الشيء بيانا اتضح ، فيو بّيف ، وأَ آخر طالب-
 واستباف الشيء ظير ، واستبنتو أنا عّرفتو ، والتبييف : االيضاح " .

 : أحسنتما .الباحثة -
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: أما في االصطبلح فقد عّرؼ الجاحع  )البياف ( بأّنو الداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي طالب آخر-
" وىو " اسـ جامع لكّل شيء كشف لؾ قناع المعنى ، وىتؾ الحجاب دوف الضمير ، حتى يغضي 

دليل ... ، ومف أؼ جنس كاف الالسامع الى حقيقتو ، وييجـ عمى محصولو كائنا مف كاف ذلؾ البياف 
 ، واوضحت عف المعنى ، فذلؾ ىو البياف في ذلؾ الموضع " . فبأؼ شيء بمغت االفياـ

 : أحسنتما . فما الفرؽ بيف الحقيقة والمجاز ؟ الباحثة-
 .: الحقيقة اصطبلحًا: الّمفع المسَتْعَمل فيما ُوِضع لو في اصطبلٍح بو لمتخاطبطالب -

المَّفع المستعمل في غير َما ُوِضع لو في اصطبلٍح بو لمتخاطب، عمى وْجٍو َيِصحُّ اصطبلحًا:  المجاز
 .ضْمف األصوؿ الفكرية والّمغوّية العاّمة، بقرينة صارفة عف إرادة ما ُوِضع لو الّمفع 

 فالقرينُة ىي الصارفة عف الحقيقة إلى المجاز، إِذ الّمفع ال َيُدؿُّ عمى المعنىأحسنت ، الباحثة : -
 . وىذا ىو الفرؽ بيف الحقيقة والمجاز . المجازّؼ بنفسو دوف قرينة

محاضرتنا اليوـ عف فف ببلغي  مف الفنوف الببلغية لمبياف وىو التشبيو وسنتعرؼ عمى تعريفو ، 
 وأركانو ، وأقسامو، وببلغتو .

 دقائق ( ٓٔ-٘) االستقصاءو الكشف  -2
ي  بداية المحاضرة المكتوبة التي أعدتيا الباحثة مف طريق االسئمة االستقصائية الموجودة ف    

تيا ومحاولة االجابة عنيا ، والتي ءمنيـ قرا تمف موعد المحاضرة وطمب ووزعتيا عمى الطمبة قبل أياـ
، تبدأ الباحثة  بتوجيو صورات البديمة لممفاىيـ الببلغيةأعدت في ضوء نتائج االختبار التشخيصي لمت

ء عف تمؾ التصورات البديمة المتعمق بالتشبيو واركانو واقسامو وببلغتو االسئمة لمكشف واالستقصا
 ف االجابات في الجية اليسرػ مف السبورة ، وعمى النحو اآلتي :ويوتد
 :    الباحثة-

 ما التشبيو بمعناه المغوؼ واالصطبلحي ؟ -
 التشبيو ؟ ما أركانو -
 ما طرفا التشبيو الرئيسياف ؟ -
 ماذا نعني بوجو الشبو ؟  -
 اذا نعني بالغرض مف التشبيو وىل ىو ركف مف أركاف التشبيو؟م -
 ما أقساـ التشبيو ؟  -
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 لفرؽ بيف التشبيو المجمل والمفصل ؟ا ما -
 لفرؽ بيف التشبيو المفرد والمركب ؟ا ما -
 لفرؽ بيف التشبيو القريب والبعيد ؟ا ما -
 ما التشبيو البميغ ؟  -
 ماذا نعني بالتشبيو المقيد وغير المقيد ؟ -
باالستعانة ببعض الطمبة مف  جابات الطمبة الصحيحة والخطأ عمى السبورة بنفسيا اوإوف الباحثة تد   

بعد أجابة كل طالب  شراكيـ في المحاضرة ، دوف تصحيح االجابات الخطأ ، وبعد سؤاؿ الطمبةإباب 
 ف ؟  جابة ثـ تدوّ عف رأييـ باإل

حتيا او خطأىا في ىذه ؿ التأكد مف صالباحثة : ىذه اجاباتكـ أمامكـ عمى السبورة ، سنحاو 
 .المحاضرة

  دقائق( ٘-ٖعرض الحجج :) – ٕ 
ـ بيا ، القصد منيا ألزاـ المتمقي بيا( ج وىي) متألفة مف مقدمات مسمّ جتعرض الباحثة الحُ           

 لغرض مناقشتيا  كاآلتي :  (Data showو)لباحثة القاعدة عمى جياز الداتاشوىنا تعرض ا
مغوؼ لمتشبيو:  التْشبيو والتمثيل في الّمغة مترادفاف معناىما واحد، وىو بياف ُوجود صفة أو المعنى ال

 أكثر في المشبَّو ُمشاِبَيٍة لَما َيْظَيُر مف صفاٍت في المشبَّو بو.
صطبلحي لمتشبيو )الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في معنى بإحدػ أدوات التشبيو، أو المعنى اال

 .  بوجو ُينبئ عنو(
 أركاف التشبيو : 

  .عنو وابرز ركف مف أركاف التشبيو: وىو الشيء الذؼ شبيتو بغيره وىو المتحدث المشبو
 المشبو .  و الحدث او الصورة التي صورت بياالمشبو بو :وىو الشئ الذؼ شبيت بو غيره في

 ويسمى المشبو والمشبو بو طرفي التشبيو فيما الركناف الرئيساف .        
أداة التشبيو : وىي المفع الذؼ يربط المشبو والمشبو بو . وتكوف حرفًا كالكاؼ وكأف ، أو أسمًا   -ت

 كأشبو وماثل وحاكى...الخ .  كمثل وشبو ، أو فعبلً 
 وجو الشبو : ىو الوصف المشترؾ بيف الطرفيف . 
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لتي يرمي إلييا مف الببلغييف مف عده الركف الخامس لمتشبيو ، وىو الغاية االغرض مف التشبيو : 
البميغ بتشبييو، ويقصد إلى تحقيقيا، أو الفائدة التي يريد المتكمـ أف يوصميا إلى السامع باستخداـ 

 األسموب التشبييي .
 مى سبعة أقساـ:عاد الطرفيف وتقييدىما وتركيبيما أقساـ التشبيو : ينقسـ التشبيو باعتبار إفر 

. ٘.تشبيو المقيد بالمفرد ٗ. تشبيو المفرد بالمقيد. ٖبالمقيد.  . تشبيو المقيدٕ. تشبيو المفرد بالمفرد. ٔ
 . تشبيو المركب بالمفرد. ٚ. تشبيو مفرد بالمركب . ٙتشبيو المركب بالمركب

 تقسيمات : ةمى ثبلثعنقسـ التشبيو باعتبار وجو الشبو ي
 . التشبيو المجمل والتشبيو المفصل .ٔ
 . التشبيو القريب والتشبيو البعيد .ٕ
 . التشبيو التمثيمي والتشبيو غير التمثيمي )المفرد(ٖ
 ويقسـ التشبيو باعتبار األداة إلى مرسل ومؤكد . -
 ويوجد ايضا التشبيو المقموب والتشبيو الضمني والتشبيو البميغ. -
وأغراض التشبيو متنوعة ، وىي تعود في الغالب إلى المشّبو ، وقد تعود إلى أغراض التشبيو  -

 . وىذه األغراض ىي :المشّبو بو
: وذلؾ حيف يسند إلى المشبو أمر مستغرب ال تزوؿ غرابتو إال بذكر  بيان إمكان وجود المشّبوػ  ٔ

 شبيو لو.
: وذلؾ حينما يكوف المشبو مجيوؿ الصفة غير معروفيا قبل التشبيو ، فيفيده  بيان حال المشبوػ  ٕ

 الوصف.بالتشبيو 
مقدار حالو في القوة والضعف والزيادة والنقصاف ، وذلؾ إذا كاف : أؼ  بيان مقدار حال المشبوػ  ٖ

 المشبو معروؼ الصفة قبل التشبيو معرفة إجمالية ، ثـ يأتي التشبيو لبياف مقدار ىذه الصفة. 
: أؼ تثبيت حالو في نفس السامع وتقوية شأنو لديو ، كما إذا كاف ما أسند إلى  تقرير حال المشبوػ  ٗ

 ى التأكيد واإليضاح بالمثاؿ المشبو يحتاج إل
ػ تزييف المشّبو : ويقصد بو تحسيف المشّبو والترغيب فيو عف طريق تشبييو بشيء حسف الصورة أو  ٘

 المعنى .
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ػ تقبيح المشبو : وذلؾ إذا كاف المشّبو قبيحا قبحا حقيقيا أو اعتباريا فيؤتى لو بمشّبو بو أقبح منو  ٙ
 مشّبو تدعو إلى التنفير عنو.يوّلد في النفس صورة قبيحة عف ال

  دقيقة ( ٘٘ -ٓ٘) االستدالل التفاعمي والتأويمي : – ٖ
     تي :ن طريق )االدعاء واالعتراض ( كاآلويتم ع    

، فإنيا تعرض مجموعة االمثمة ، (Data show)بعد أف عرضت الباحثة القاعدة عمى جياز الداتاشو 
 والبراىيف عمى النحو اآلتي :  دلةثـ تحميميا تحميبًل ببلغيًا باأل ومف
 : نبدأ بالقاعدة االولى مف التشبيو وىي تخص التعريف المغوؼ واالصطبلحي  الباحثة-

 لمتشبيو .
 معنى التشبيو في المغة ؟  : ما الباحثة-

 طالب : بياف ظيور صفة في المشبو تشابو ما ىو موجود عند المشبو بو .
كثر مف طالب لغرض خمق نوع مف وجو الباحثة ىذا السؤاؿ ألـ ؟ )تالكبل ذا:ما رأيكـ بي الباحثة

التشكيؾ بالمعمومة لتشجيع الطمبة عمى أعادة النظر والتأمل في التعريف أكثر، ولتحقيق نوع مف 
 قتناع ( .واإل قناعدفع االختبلؼ في الرأؼ وحدوث اإل التفاعل واالعتراض وبيذا يتـ

جابة بأف الكبلـ فيو نوع مف الصحة، وليس كمو صحيح إؾ عتقد أنو صحيح . )وقد تكوف ىنا: أ  طالب
 ،او أنو غير صحيح، وبيذا حدث االختبلؼ بالرأؼ واالعتراض(.

: نحتاج الى دليل لكي نسمـ بصحة ىذا الكبلـ ، ما الدليل عمى صحة التعريف  ؟ وعندما  الباحثة-
 ال توجد إجابة تجيب الباحثة :
ادفاف معناىما واحد، وىو بياف ُوجود صفة أو أكثر في المشبَّو ُمشاِبَيٍة التْشبيو والتمثيل في الّمغة متر 

لَما َيْظَيُر مف صفاٍت في المشبَّو بو. وىذا ما اجمعت عميو كتب المغة . اذف دليمنا ىو الرجوع الى 
كتب المغة الثبات صحة التعريف المغوؼ . وبذلؾ نكوف برىنا عمى صحة التعريف ، ووصمنا الى 

 القتناع بو.مرحمة ا
 : واآلف ما المعنى االصطبلحي لمتشبيو ؟ الباحثة -
 : )الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في معنى بإحدػ أدوات التشبيو، أو بوجو ُينبئ عنو (  طالب-
تحاوؿ الباحثة التشكيؾ بالمعمومة لغرض تحفيز الطمبة عمى ابداء آراءىـ  نفسيا الطريقة السابقةوب

 لى االقتناع بالمعمومة بالدليل والبرىاف ومف ثـ التسميـ واإلذعاف بيا .والمناقشة لموصوؿ ا
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: ىل ىذا صحيح ؟ كيف نبرىف عمى صحتو؟ سنقوـ بتحميل التعريف لكي نفيمو أكثر ، الباحثة -
 مامعنى مشاركة أمر الخر باحدػ ادوات التشبيو  ؟ 

واالسد في صفة الشجاعة ، وقولنا بإحدػ مثبًل نقوؿ ) دمحم كاألسد شجاعًة(، فقد تشارؾ دمحم : طالب -
أدوات التشبيو ُيخرج االستعارة بنوعييا؛ لكونيا مبنية عمى تناسي التشبيو، كما ُيخرج أيًضا نحو قولنا: 
جاءني دمحم وعمي، وجاور زيٌد عمًرا، وغير ذلؾ مف الصيغ الدالة عمى المشاركة، لكف بطرؽ أخرػ مف 

 غير طريق أدوات التشبيو.
: أحسنت .  كما اف  قولنا "أو بوجو ينبئ عنو": ُيدخل ما كاف مف التشبيو غير صريح،  ةالباحث

كقولؾ في بعض صيغ التجريد  فتقوؿ: لقيت مف زيد أسًدا، فالتجريد ىو أف ُينتزع مف أمر ذؼ صفة 
 متنبي:       أمر آخر مثمو في تمؾ الصفة؛ مبالغة في كماليا فيو، وُيدخل أيًضا التشبييات الضمنية كقوؿ ال

 لم تمَق ىذا الوجُو شمُس نياِرنا ... إال بوجٍو ليس فيِو حياءُ        
يريد أف الحياء انعدـ مف شمس النيار عندما سطع نورىا، وتجرأت أف تعارض وتبلقي وجو      

 ممدوحو، ىذه طبًعا مبالغة يريد الشاعر مف خبلليا أف يبيف أف نور ممدوحو يفوؽ شمس النيار. 
     
 
 
 ننتقل اآلف الى أركاف التشبيو ، ما أركاف التشبيو ؟:  الباحثة-
 : اركاف التشبيو اربعة وىي: المشبو والمشبو بو ، ووجو الشبو ، واداه التشبيو .طالب-

 الباحثة : أحسنت ، لكنؾ لـ تذكر الركف الخامس وىو الغرض مف التشبيو . 
 مف يعطي مثاال لمتشبيو يضـ جميع أركانو؟ 

 : قوؿ الشاعر :طالب-
ن         جاوزت كيوانا في عمو المكان        أنت كالشمس في الضياء وا 

 : أحسنت ، ما التحميل الببلغي لمبيت ؟  الباحثة-
 : أنت المشبو  الشمس ىي المشبو بو ، والكاؼ ىي االداة ، والضياء ىو وجو الشبو  طالب-
 ؟  : أحسنت .  ومالغرض مف التشبيو ىنا الباحثة-
 : تقرير حاؿ المشبو .طالب -

من مصادر مختمفة نشاط :استخرج تعريفات لمتشبيو في المغة واالصطالح 
 أو مواقع االنترنت . مستعينا بمكتبة الكمية
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 : أحسنت.   الباحثة -
 مى أقساـ ، فكيف سيكوف ذلؾ التقسيـ ؟عزاء التشبيو سيتـ تقسيـ التشبيو وفي ضوء كل جزء مف اج

 مى سبعة أقساـ:عاد الطرفيف وتقييدىما وتركيبيما ينقسـ التشبيو باعتبار إفر :  طالب-
. ٘.تشبيو المقيد بالمفرد ٗ. تشبيو المفرد بالمقيد. ٖمقيد بالمقيد. . تشبيو الٕ. تشبيو المفرد بالمفرد. ٔ

 . تشبيو المركب بالمفرد.ٚ. تشبيو مفرد بالمركب . ٙتشبيو المركب بالمركب
 : مف يؤيد ىذا الكبلـ ومف يعارضو ؟ الباحثة -
 : أعتقد اف االجابة صحيحة .طالب -
  .بيو مفرد وتشبيو مركب اؼ تمثيميف ىو تشاب معموماتنا السابقة التشبيو نوع: حس طالب آخر-
: لكي نبرىف صحة ىذا الكبلـ مف عدـ صحتو يجب الرجوع الى مصادر عمـ البياف . وىنا  الباحثة-

تعرض الباحثة بعض اميات الكتب في الببلغة والبياف وتبرىف صحة الكبلـ ، وتعرض مجموعة 
 تناع وثـ التسميـ واالذعاف بصحة القاعدة .االمثمة مف ىذه الكتب لدفع الشؾ والوصوؿ الى االق

(، فينا يشبو ٓٔفنذكر مثبًل مف األمثمة ما جاء في قوؿ هللا تعالى: }َوَجَعْمَنا المَّْيَل ِلَباًسا{ )النبأ:      
سبحانو وتعالى الميل بالمباس بجامع الستر في كل منيما ، فكل مف الميل، والمباس يستر الناس -هللا 

{ )البقرة: ومنو قولو تع ـْ ِلَباٌس َلُيفَّ ـْ َوَأْنُت (، فشبو المرأة أيًضا بالمباس لمرجل، ٚٛٔالى: }ُىفَّ ِلَباٌس َلُك
 والرجل بالمباس لممرأة، فالطرفاف مفرداف مجرداف .

 : وما معنى أفراد الطرؼ او تقييده او تركيبو ؟طالب -
 أحسنت ، مف يستطيع إجابة زميمو ؟: سؤاؿ جيد ،  الباحثة-
أف يكوف شيًئا واحًدا متميًزا  : معنى إفراد الطرؼ يستطيع أحد االجابة تجيب الباحثة وعندما ال   

ة مركبة مف عدة أمور مثل: أف نشبو أثر في صورة التشبيو، وليس عمى ىيبذاتو، وليس مقيًدا بقيد يؤ 
، إلى غير ذلؾ.  بالقمر، أو نشبو بالبحر، أو نشبو بالنجـو

أف يرتبط الطرؼ، ويقيد بوصف، أو بإضافة، أو بحاؿ، أو بجار فيو  ييد:اما معنى التق     
ومجرور؛ تقييًدا ال يبمغ حد التركيب، شريطة أف يكوف ليذا القيد أثر في تحقيق وجو الشبو مثل قولنا 

 مثبًل: انت كالراقـ عمى الماء، والشمس كالمرآة في كف األشل، إلى غير ذلؾ.
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ة مؤلفة مف أمريف، أو مف عدة أمور، قد أ: أف يكوف ىيمركب ا يعنيومعنى أن يكون الطرف       

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ امتزجت امتزاًجا يجعميا في حكـ الشيء الواحد ، مثل قولة تعالى 

چگ  گ  ڳ      گک  ک     ک  گ  کڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
(ٔ)

  
 تقسيمات ، ما ىي ؟ ةمى ثبلثعلشبو نقسـ التشبيو باعتبار وجو اي:  و الباحثة -
 . التشبيو المجمل والتشبيو المفصل .ٔ: طالب -
 . التشبيو القريب والتشبيو البعيد .ٕ
 . التشبيو التمثيمي والتشبيو غير التمثيمي )المفرد(ٖ
 مى قسميف ، ما ىما ؟ع:  وايضا يقسـ التشبيو باعتبار األداة الباحثة -
 لتشبيو المفصل .: التشبيو المجمل وا طالب-
 : وىناؾ أنواع أخرػ مف التشبيو ، مف يذكرىا ؟ الباحثة-
 : ويوجد ايضا التشبيو المقموب والتشبيو الضمني والتشبيو البميغ .  طالب-

تتـ مناقشة القاعدة لمتشكيؾ بيا اوال لغرض تشجيع الطمبة عمى ابداء آرائيـ  نفسيا الطريقة السابقةثـ ب
 ة والبراىيف الى اف نصل الى االقناع واالقتناع، ثـ التسميـ واالذعاف والمناقشة وعرض االدل

 
 
 

)نالحع عدم اعطاء تغذية راجعة فورية لمطالب من أجل التشكيك بالمعمومة اوال ، ودفع مالحظة :
يت دلة والبراىين، بعدىا تعطى التغذية الراجعة لتثبجابة ، ثم االستدالل باألقبل اإل الطمبة لمتفكير مميا  

 المعمومة في أذىان الطمبة (
في ىذه المرحمة تعرض الباحثة مجموعة مف األمثمة عمى جياز دقائق (  ٓٔ: ) االعتقاد والتغيير. ٗ

وتبدأ بتوجيو األسئمة لمتأكد مف تثبيت المعمومات الصحيحة في أذىاف الطمبة  (Data show)الداتا شو
التصور الصحيح ورفع التصور الخطأ مف أذىانيـ ، ومحاولة التشكيؾ بالمعمومات مرة اخرػ لتثبت 

 كاآلتي : 
 

                                                           

 (ٕٔٙالبقرة : ) (ٔ)

ة عن أركان التشبيو من اآليات القرآنية والشعر والنثر ىات مجموعة من األمثمنشاط :
 العربي وشرحيا بشكل مفصل، تكون منطمقا لعقد مناظرة بين مجموعتين من الطمبة .
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 : أعزائي الطمبة : أنظروا الى قوؿ الشاعر : الباحثة -
 أنت كالبحر في السماحة والشمس     عمــوا والبدر في االشراق     

ما نوع الفن البالغي ىنا ؟ )يوجو السؤال الى أكثر من طالب بدون اعطاء تغذية راجعة فورية 
 تشكيك بالمعمومة ( .لم
 . تشبيو  طالب :-
 . )وقد توجد اجابات أخرى مشابية او مختمفة ( . يوجد تشبيو وتوجد استعارةطالب أخر: -

 الباحثة : نعم : الفن البالغي في البيت الشعري ىو التشبيو ، من يستطيع تحميل البيت الشعري ؟
( ،والثاني )الشمس ( ، والثالث )البدر( ، ولكل المشبو ىو )أنت( ، والمشبو بو االوؿ )البحرطالب : -

 تشبيو وجو الشبو الخاص بو .
 أكثر ؟ يعطي تفصيبلً يستطيع أف : مف الباحثة -
: ىذا البيت يشتمل عمى ثبلثة تشبييات ذكر في كل منيا وجو الشبو ، وىو في التشبيو األوؿ طالب -

 .)السماحة( وفي الثاني )العمو( وفي الثالث )اإلشراؽ( 
 فكل تشبيو مف التشبييات التي تضمنتيا ىذه األمثمة تشبيو مفّصل ، ألف وجو الشبو قد ذكر فيو.    
 : أحسنتـ ، وبارؾ هللا فيكـ .الباحثة -

وىكذا يتـ تثبيت االعتقاد بالمعمومات والتحميل الببلغي لؤلمثمة المعروضة ودفع التصورات الخطأ      
 مف أذىاف الطمبة .

يتـ في ىذه المرحمة اقناع الطمبة بصحة المعمومات المقدمة  دقائق (  ٘)  : واالقتناعاالقناع . ٘
المرفقة مع المحاضرة  الييـ ، والتأكد مف اقتناعيـ بيا عف طريق توجيو مجموعة مف األسئمة التقويمية

 يا بشكل مختصر لمعرفة مدػ تحقق األىداؼ السموكية الموضوعة . نجابة عومحاولة اإل
 
 
 
في الدقائق األخيرة تشير الباحثة الى موضوع المحاضرة القادمة ، وتطمب مف الطمبة لواجب البيتي : ا

 .ستقصائية التقويمية المرفقة بالمحاضرةجابة عف األسئمة االاألنشطة واإل قراءة المحاضرة ومحاولة حل
 

أكتب تقريرا مبسطا عن التشبيو وأركانو وأقسامو وبالغتو ،وعرض الحجج  نشاط :
 ع االنترنت .واألدلة والبراىين المقنعة ، مستعينا بمكتبة الكمية او مواق
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 خغخ أمنىرخٍخ نزذسٌظ يىضىع )انزشجٍه : أسكبَه وألغبيه وثالغزه(

 (1) انغشٌمخ انزمهٍذٌخ  )نهًدًىػخ انضبثغخ( ػهى وفك

 المرحمة : الثانية                      المادة : البالغة 
 اليوم والتاريخ:                       الموضوع : التشبيو ،أركانو وأقسامو وبالغتو

 (ٔينظر ممحق ) االىداف العامة :
 االىداف الخاصة : تنظر الخطة السابقة .

 تنظر الخطة السابقة السموكية :  االىداف
 الوسائل التعميمية  :

 . محاضرة مف أعداد الباحثة تتضمف أسئمة استقصائية . ٔ
 االقبلـ الممونة .و . السبورة ٕ
 .( Data show) . جياز الداتا شوٖ
 الموحات التوضيحية )البوسترات( .ٗ

 دقائق (   ٘-ٖالتمييد : )  -ٔخطوات الدرس :   
 ىاف الطمبة لموضوع المحاضرة باستذكار مجموعة المعمومات السابقة عمى النحو اآلتي : تييئة أذ   
: في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى مفيوـ البياف في المغة واالصطبلح وأىمية عمـ البياف ، الباحثة -

المغة كذلؾ تطرقنا الى مفيوـ الحقيقة والمجاز ، وانواع كل منيما  ، فما ىو مفيوـ البياف في 
 واالصطبلح ؟ 

: جاء في مقاييس المغة أف البياف ىو "الظيور والوضوح والكشف ، وىومف باف الشيء وأباف  طالب-
  ، اذا اتضح وانكشف ، وفبلف أبيف مف فبلف ، أؼ : أوضح كبلما منو"

 الشيء ظير ، واستبنتو أنا عّرفتو ، والتبييف : االيضاح " .
 : أحسنتما .الباحثة -
لة الظاىرة عمى المعنى الخفي : أما في االصطبلح فقد عّرؼ الجاحع  )البياف ( بأّنو الدالرطالب آخ-
ىو " اسـ جامع لكّل شيء كشف لؾ قناع المعنى ، وىتؾ الحجاب دوف الضمير ، حتى يغضي و " 

                                                           
 دقيقة . ٓ٘تنفذ الخطة في محاضرتيف ، وقت كل محاضرة  (1)
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تو : وفي لساف العرب : " باف الشيء بيانا اتضح ، فيو بّيف ، وأبنتو أنا ، أؼ وّضحطالبالسامع الى 
حقيقتو ، وييجـ عمى محصولو كائنا مف كاف ذلؾ البياف ، ومف أؼ جنس كاف الدليل ... ، واستباف 

 فبأؼ شيء بمغت االفياـ  ، واوضحت عف المعنى ، فذلؾ ىو البياف في ذلؾ الموضع " . 
 : أحسنتما . فما الفرؽ بيف الحقيقة والمجاز ؟ الباحثة-
 .لمسَتْعَمل فيما ُوِضع لو في اصطبلٍح بو لمتخاطب: الحقيقة اصطبلحًا: الّمفع اطالب -

اصطبلحًا: المَّفع المستعمل في غير َما ُوِضع لو في اصطبلٍح بو لمتخاطب، عمى وْجٍو َيِصحُّ  المجاز
 .ضْمف األصوؿ الفكرية والّمغوّية العاّمة، بقرينة صارفة عف إرادة ما ُوِضع لو الّمفع 

ي الصارفة عف الحقيقة إلى المجاز، إِذ الّمفع ال َيُدؿُّ عمى المعنى فالقرينُة ىأحسنت ، الباحثة : -
 . وىذا ىو الفرؽ بيف الحقيقة والمجاز . المجازّؼ بنفسو دوف قرينة

محاضرتنا اليوـ عف فف ببلغي  مف الفنوف الببلغية لمبياف وىو التشبيو وسنتعرؼ عمى تعريفو ، 
 وأركانو ، وأقسامو، وببلغتو .

 دقائق ( ٓٔالستقصاء )الكشف وا -ٕ
مف طريق االسئمة االستقصائية الموجودة في  بداية المحاضرة المكتوبة التي أعدتيا الباحثة     

تيا ومحاولة االجابة عنيا ، والتي منيـ قراء تمف موعد المحاضرة وطمب ووزعتيا عمى الطمبة قبل أياـ
لممفاىيـ الببلغية ، تبدأ الباحثة  بتوجيو أعدت في ضوء نتائج االختبار التشخيصي لمتصورات البديمة 

ف االجابات ياالسئمة لمكشف عف تمؾ التصورات البديمة المتعمق بالتشبيو واركانو واقسامو وببلغتو وتدو 
 في الجية اليسرػ مف السبورة ، وعمى النحو اآلتي :

 :    الباحثة
 ما التشبيو بمعناه المغوؼ واالصطبلحي ؟ -
 التشبيو ؟ ما أركانو -
 ا طرفا التشبيو الرئيسياف ؟م -
 ماذا نعني بوجو الشبو ؟  -
 ماذا نعني بالغرض مف التشبيو وىل ىو ركف مف أركاف التشبيو؟- -
 ما أقساـ التشبيو ؟  -
 لفرؽ بيف التشبيو المجمل والمفصل ؟ا ما -
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 لفرؽ بيف التشبيو المفرد والمركب ؟ا ما -
 لفرؽ بيف التشبيو القريب والبعيد ؟ا ما -
 بميغ ؟ ما التشبيو ال -
 ماذا نعني بالتشبيو المقيد وغير المقيد ؟ -
جابات الطمبة الصحيحة والخطأ عمى السبورة بنفسيا او باالستعانة ببعض الطمبة مف إتدوف الباحثة    

جابة كل طالب إبعد  باب اشراكيـ في المحاضرة ، دوف تصحيح االجابات الخطأ ، وبعد سؤاؿ الطمبة
   جابة ثـ تدوف ؟عف رأييـ باإل

: ىذه اجاباتكـ أمامكـ عمى السبورة ، سنحاوؿ التأكد مف صحتيا او خطأىا في ىذه  الباحثة-
 المحاضرة . 

  دقائق( ٘-ٖعرض القاعدة:)– ٕ 
 :لغرض مناقشتيا  كاآلتي ( Data show)شو تعرض الباحثة القاعدة عمى جياز الداتا        

الّمغة مترادفاف معناىما واحد، وىو بياف ُوجود صفة أو المعنى المغوؼ لمتشبيو:  التْشبيو والتمثيل في 
 أكثر في المشبَّو ُمشاِبَيٍة لَما َيْظَيُر مف صفاٍت في المشبَّو بو.

صطبلحي لمتشبيو )الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في معنى بإحدػ أدوات التشبيو، أو المعنى اال
 بوجو ُينبئ عنو( . 
 أركاف التشبيو : 

  . عنو وابرز ركف مف أركاف التشبيويء الذؼ شبيتو بغيره وىو المتحدث : وىو الشالمشبو
 الذؼ شبيت بو غيره فيو الحدث او الصورة التي صورت بيا المشبو .  يءالمشبو بو :وىو الش

 ويسمى المشبو والمشبو بو طرفي التشبيو فيما الركناف الرئيساف .        
المشبو والمشبو بو . وتكوف حرفًا كالكاؼ وكأف ، أو أسمًا  أداة التشبيو : وىي المفع الذؼ يربط  -ت

 كمثل وشبو ، أو فعل كأشبو وماثل وحاكى...الخ . 
 وجو الشبو : ىو الوصف المشترؾ بيف الطرفيف . 

مف الببلغييف مف عده الركف الخامس لمتشبيو ، وىو الغاية التي يرمي إلييا الغرض مف التشبيو : 
إلى تحقيقيا، أو الفائدة التي يريد المتكمـ أف يوصميا إلى السامع باستخداـ  البميغ بتشبييو، ويقصد

 األسموب التشبييي .
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 مى سبعة أقساـ:عاد الطرفيف وتقييدىما وتركيبيما أقساـ التشبيو : ينقسـ التشبيو باعتبار إفر 
. ٘.تشبيو المقيد بالمفرد ٗ. تشبيو المفرد بالمقيد. ٖ. تشبيو المقيد بالمقيد. ٕ. تشبيو المفرد بالمفرد. ٔ

 . تشبيو المركب بالمفرد. ٚ. تشبيو مفرد بالمركب . ٙتشبيو المركب بالمركب
 مى ثبلث تقسيمات :عنقسـ التشبيو باعتبار وجو الشبو ي
 . التشبيو المجمل والتشبيو المفصل .ٔ
 . التشبيو القريب والتشبيو البعيد .ٕ
 يمي )المفرد(. التشبيو التمثيمي والتشبيو غير التمثٖ
 ويقسـ التشبيو باعتبار األداة إلى مرسل ومؤكد . -
 ويوجد ايضا التشبيو المقموب والتشبيو الضمني والتشبيو البميغ. -
وأغراض التشبيو متنوعة ، وىي تعود في الغالب إلى المشّبو ، وقد تعود إلى أغراض التشبيو  -

 المشّبو بو. وىذه األغراض ىي :
: وذلؾ حيف يسند إلى المشبو أمر مستغرب ال تزوؿ غرابتو إال بذكر  ود المشّبوبيان إمكان وجػ  ٔ

 شبيو لو.
: وذلؾ حينما يكوف المشبو مجيوؿ الصفة غير معروفيا قبل التشبيو ، فيفيده  بيان حال المشبوػ  ٕ

 الوصف.بالتشبيو 
النقصاف ، وذلؾ إذا كاف : أؼ مقدار حالو في القوة والضعف والزيادة و  بيان مقدار حال المشبوػ  ٖ

 المشبو معروؼ الصفة قبل التشبيو معرفة إجمالية ، ثـ يأتي التشبيو لبياف مقدار ىذه الصفة. 
: أؼ تثبيت حالو في نفس السامع وتقوية شأنو لديو ، كما إذا كاف ما أسند إلى  تقرير حال المشبوػ  ٗ

 المشبو يحتاج إلى التأكيد واإليضاح بالمثاؿ 
ف طريق تشبييو بشيء حسف الصورة أو مبو تحسيف المشّبو والترغيب فيو  المشّبو : ويقصد ػ تزييف ٘

 المعنى .
ػ تقبيح المشبو : وذلؾ إذا كاف المشّبو قبيحا قبحا حقيقيا أو اعتباريا فيؤتى لو بمشّبو بو أقبح منو  ٙ

 يوّلد في النفس صورة قبيحة عف المشّبو تدعو إلى التنفير عنو.
 
 



  171                                                           .......املالحــــق ........

 

  

  دقيقة ( ٘٘ -ٓ٘) اقشة والتحميل البالغي :المن– ٖ
، فإنيا تعرض مجموعة االمثمة  ( Data show)بعد أف عرضت الباحثة القاعدة عمى جياز الداتاشو
 ، ومف ثـ تحميميا تحميبًل ببلغيًا عمى النحو اآلتي : 

 : نبدأ بالقاعدة االولى مف التشبيو وىي تخص التعريف المغوؼ واالصطبلحي الباحثة -
 لمتشبيو .

 معنى التشبيو في المغة ؟  : ماالباحثة -
 : بياف ظيور صفة في المشبو تشابو ما ىو موجود عند المشبو بو . طالب-
 : بياف ُوجود صفة أو أكثر في المشبَّو تماثل َما َيْظَيُر مف صفاٍت في المشبَّو بو. طالب آخر-
مترادفاف معناىما واحد، وىو بياف ُوجود صفة أو أكثر : احسنتما : التْشبيو والتمثيل في الّمغة  الباحثة-

 في المشبَّو ُمشاِبَيٍة لَما َيْظَيُر مف صفاٍت في المشبَّو بو. وىذا ما اجمعت عميو كتب المغة . 
 : واآلف ما المعنى االصطبلحي لمتشبيو ؟  الباحثة-
 ، أو بوجو ُينبئ عنو ( : )الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في معنى بإحدػ أدوات التشبيوطالب -
 :نعـ أحسنت ، وماذا يعني ىذا ؟  الباحثة-
مثبًل نقوؿ ) دمحم كاألسد : ىذا يعني أف المشبو والمشبو بو تشاركا في صفة او صفات ،  طالب-

 شجاعًة(، فقد تشارؾ دمحم واالسد في صفة الشجاعة .
وعييا؛ لكونيا مبنية عمى تناسي :  وقولنا بإحدػ أدوات التشبيو ُيخرج االستعارة بن طالب أخر-

التشبيو، كما ُيخرج أيًضا نحو قولنا: جاءني دمحم وعمي، وجاور زيٌد عمًرا، وغير ذلؾ مف الصيغ الدالة 
 عمى المشاركة، لكف بطرؽ أخرػ مف غير طريق أدوات التشبيو.

شبيو غير صريح، : أحسنتما .  كما اف  قولنا "أو بوجو ينبئ عنو": ُيدخل ما كاف مف التالباحثة -
كقولؾ في بعض صيغ التجريد  فتقوؿ: لقيت مف زيد أسًدا، فالتجريد ىو أف ُينتزع مف أمر ذؼ صفة 

 أمر آخر مثمو في تمؾ الصفة؛ مبالغة في كماليا فيو، وُيدخل أيًضا التشبييات الضمنية كقوؿ المتنبي:       
 ليس فيِو حياءُ  لم تمَق ىذا الوجُو شمُس نياِرنا ... إال بوجوٍ        
يريد أف الحياء انعدـ مف شمس النيار عندما سطع نورىا، وتجرأت أف تعارض وتبلقي وجو      

 ف يبيف أف نور ممدوحو يفوؽ شمس النيار. أ طريقياممدوحو، ىذه طبًعا مبالغة يريد الشاعر مف 
 ننتقل اآلف الى أركاف التشبيو ، ما أركاف التشبيو ؟
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 و اربعة وىي: المشبو والمشبو بو ، ووجو الشبو ، واداه التشبيو .: اركاف التشبيطالب-
 : أحسنت ، لكنؾ لـ تذكر الركف الخامس وىو الغرض مف التشبيو .  الباحثة-

 مف يعطي مثاال لمتشبيو يضـ جميع أركانو؟ 
 طالب: قوؿ الشاعر :

ن         جاوزت كيوانا في عمو المكان        أنت كالشمس في الضياء وا 
 : أحسنت ، ما التحميل الببلغي لمبيت ؟  الباحثة-
 : أنت المشبو  الشمس ىي المشبو بو ، والكاؼ ىي االداة ، والضياء ىو وجو الشبو  طالب-
 لغرض مف التشبيو ىنا ؟ ا : أحسنت .  وما الباحثة-
 : تقرير حاؿ المشبو . طالب-
 : أحسنت.    الباحثة-
 مى أقساـ ، فكيف سيكوف ذلؾ التقسيـ ؟عبيو سيتـ تقسيـ التشبيو زاء التشوفي ضوء كل جزء مف اج   
 مى سبعة أقساـ:عاد الطرفيف وتقييدىما وتركيبيما ينقسـ التشبيو باعتبار إفر :  طالب-
. ٘.تشبيو المقيد بالمفرد ٗ. تشبيو المفرد بالمقيد. ٖ. تشبيو المقيد بالمقيد. ٕ. تشبيو المفرد بالمفرد. ٔ

 . تشبيو المركب بالمفرد.ٚ. تشبيو مفرد بالمركب . ٙلمركبتشبيو المركب با
 نعـ أحسنت ، مف يعطي مثاال ؟الباحثة :

 چڄ  ڄ  ڄ      چ : قوؿ هللا تعالى:  طالب- 

سبحانو وتعالى الميل بالمباس -، فينا يشبو هللا (ٔ)

پ  ڀ   ڀ   چ: قولو تعالىبجامع الستر في كل منيما ، فكل مف الميل، والمباس يستر الناس ومنو 

 چ    ٺڀ  ڀ  ٺ

، فشبو المرأة أيًضا بالمباس لمرجل، والرجل بالمباس لممرأة، فالطرفاف مفرداف (ٕ)
 مجرداف .

  : وما معنى أفراد الطرؼ او تقييده او تركيبو ؟طالب -
 أحسنت ، مف يستطيع إجابة زميمو ؟: سؤاؿ جيد ،  الباحثة-

                                                           

 (ٓٔ: النبأ()ٔ)
 (ٚٛٔ: البقرة()ٕ)
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أف يكوف شيًئا واحًدا متميًزا  معنى إفراد الطرؼ :ةالباحث يستطيع أحد االجابة تجيب وعندما ال   
ة مركبة مف عدة أمور مثل: أف نشبو أثر في صورة التشبيو، وليس عمى ىيبذاتو، وليس مقيًدا بقيد يؤ 

، إلى غير ذلؾ.  بالقمر، أو نشبو بالبحر، أو نشبو بالنجـو
إضافة، أو بحاؿ، أو بجار ومجرور؛ أف يرتبط الطرؼ، ويقيد بوصف، أو ب اما معنى التقييد:     

: انت تحقيق وجو الشبو مثل قولنا  تقييًدا ال يبمغ حد التركيب، شريطة أف يكوف ليذا القيد أثر في
 كالراقـ عمى الماء، والشمس كالمرآة في كف األشل، إلى غير ذلؾ.

عدة أمور، قد ة مؤلفة مف أمريف، أو مف أ: أف يكوف ىيومعنى أن يكون الطرف مركب ا يعني    

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ امتزجت امتزاًجا يجعميا في حكـ الشيء الواحد ، مثل قولة تعالى 

  چگ  گ  ڳ    گک  ک     ک  گ  کڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
 مى ثبلث تقسيمات ، ما ىي ؟عنقسـ التشبيو باعتبار وجو الشبو ي:  و  الباحثة-
 المجمل والتشبيو المفصل .. التشبيو ٔ:  طالب - 
 . التشبيو القريب والتشبيو البعيد .ٕ
 . التشبيو التمثيمي والتشبيو غير التمثيمي )المفرد(ٖ
 :  وايضا يقسـ التشبيو باعتبار األداة إلى قسميف ، ما ىما ؟ الباحثة-
 : التشبيو المجمل والتشبيو المفصل . طالب-
 يو ، مف يذكرىا ؟: وىناؾ أنواع أخرػ مف التشب الباحثة-
 : ويوجد ايضا التشبيو المقموب والتشبيو الضمني والتشبيو البميغ .  طالب-

 تتـ مناقشة اجزاء القاعدة والتحميل الببلغي لؤلمثمة الواردة .نفسيا الطريقة السابقة ثـ ب
تا في ىذه المرحمة تعرض الباحثة مجموعة مف األمثمة عمى جياز الدادقائق (  ٓٔ: )التطبيق .ٗ
وتبدأ بتوجيو األسئمة لتثبت التصور الصحيح ورفع التصور الخطأ مف أذىانيـ  (Data show)شو

 كاآلتي : 
 ي الطمبة : أنظروا الى قوؿ الشاعر : ئعزاأ : الباحثة -

 أنت كالبحر في السماحة والشمس     عمــوا والبدر في االشراق     
 ما نوع الفن البالغي ىنا ؟ -
 . تشبيو  طالب :-
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 الباحثة : أحسنت -
 طالب أخر: يوجد تشبيو واستعارة ايضا . -
 الباحثة : ال . ىنا تشبيو فقط ، وال توجد استعارة .-

 اذن فالفن البالغي في البيت الشعري ىو التشبيو ، من يستطيع تحميل البيت الشعري ؟
، والثالث )البدر( ، ولكل المشبو ىو )أنت( ، والمشبو بو االوؿ )البحر( ،والثاني )الشمس ( طالب : -

 تشبيو وجو الشبو الخاص بو .
 أكثر ؟ : مف يعطي تفصيبلً الباحثة -
: ىذا البيت يشتمل عمى ثبلثة تشبييات ذكر في كل منيا وجو الشبو ، وىو في التشبيو األوؿ طالب -

 )السماحة( وفي الثاني )العمو( وفي الثالث )اإلشراؽ( .
 تضمنتيا ىذه األمثمة تشبيو مفّصل ، ألف وجو الشبو قد ذكر فيو.فكل تشبيو مف التشبييات التي 

 : أحسنتـ ، وبارؾ هللا فيكـ .الباحثة -
 وىكذا يتـ التحميل الببلغي لجميع األمثمة المعروضة ودفع التصورات الخطأ مف أذىاف الطمبة .     

لمموضوع مف طريق توجيو  يتـ في ىذه المرحمة التأكد مف فيـ الطمبة دقائق (  ٘)  :االتقويم . ٘
مف أكد جابة عنيا بشكل مختصر لمتىداؼ السموكية الموضوعة واإلمجموعة مف األسئمة مشتقة مف األ

 مدػ تحقق األىداؼ . 
في الدقائق األخيرة تشير الباحثة الى موضوع المحاضرة القادمة ، وتطمب مف :  الواجب البيتي. ٙ

 .ومناقشتيا في المحاضرة القادمة  ستقصائيةة عف األسئمة االة ومحاولة االجابالطمبة قراءة المحاضر 
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 (8يهسك )
 نغهجخ اجملًىػخ انزدشٌجٍخ األَشغخ انزؼهًٍٍخ 

 األنشطة التعميمية   الموضوعات  ت
عمم البيان ، أىمية عمم  ٔ

 البيان 
 بأسموبك الخاص . في االصطالح م البيان م_ ص  تعريفا لع

عن دالالت األلفاظ في عمم البيان معززا بالحجج  _ أكتب تقريرا مبسطا
 واألدلة والبراىين مستعينا بمكتبة الكمية او مواقع االنترنت .

_ ضع مجموعة من األسئمة عن محاضرة عمم البيان وأىميتو تكون 
 موضوعا لمناظرة بين مجموعات من الطمبة .

الحقيقة والمجاز في المغة  ٕ
 واالصطالح 

 

ات لمحقيقة والمجاز من مصادر مختمفة وقارن بينيا استخرج تعريف_ 
 بطريقة تحميمة مقنعة .

 أكتب تقريرا عن الحقيقة والمجاز مستعينا بمكتبة الكمية ومواقع االنترنت .-
 وأقسامو أركانو: التشبيو ٖ

 وبالغتو
استخرج تعريفات لمتشبيو في المغة واالصطالح من مصادر مختمفة  -

 ة أو مواقع االنترنت .مستعينا بمكتبة الكمي
ىاِت مجموعة من األمثمة عن أركان التشبيو من اآليات القرآنية والشعر  -

والنثر العربي وشرحيا بشكل مفصل، تكون منطمقا لعقد مناظرة بين 
 مجموعتين من الطمبة .

أكتب تقريرا مبسطا عن التشبيو وأركانو وأقسامو وبالغتو ،وعرض الحجج   -
 المقنعة ، مستعينا بمكتبة الكمية او مواقع االنترنت . واألدلة والبراىين

 بأسموبك الخاص .عرف االستعارة بأقساميا _  االستعارة :أقساميا وبالغتيا ٖ
من اآليات القرآنية والشعر والنثر _ ىاِت مجموعة من األمثمة عن االستعارة 

 مع تحميميا تمييدا لعقد مناظرة بين مجموعتين من الطمبة .،
 تب تقريرا عن بالغة االستعارة مستعينا بمكتبة الكمية ومواقع االنترنت . _ أك

_ استعن بالمكتبة الستخراج أمثمة متنوعة عن الكناية وأقساميا مع تحميميا   الكناية :أقساميا وبالغتيا  ٗ
. 

 _ أكتب تقريرا عن بالغة الكناية مستعينا بالمكتبة ومواقع األنترنت .
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 ة لمكناية بأقساميا بأسموبك الخاص ._ ص  تعريفات مبسط
أثر عمم البيان في بالغة  ٘

 النص األدبي 
 أثر عمم البيان في بالغة النص األدبي برأيك ؟  _ بحكم قراءتك واطالعك ،ما

 _ أكتب تقريرا مبسطا عن أثر عمم البان في بالغة النص األدبي . 
عمم البديع : المحسنات  ٙ

باس المفظية : الجناس ، االقت
  . ،السجع

 _ برأيك مافائدة استعمال المحسنات المفظية في الكالم ؟
 _ ص  تعريفات لمجناس بنوعيو بأسموبك الخاص .

  بّين معنى االقتباس ، وما الفرق بينو وبين التضمين معززا ذلك باألمثمة ._ 
 _ أييما أصح قولنا )الْسَجع ، أم الَسَجع( ؟  أّكد أجابتك بالرجوع الى معاجم

 المغة في المكتبة .
 _ أكتب تقريرا عن أنواع أخرى من المحسنات المفظية غير التي درستيا .

 :التورية، المحسنات المعنوية ٚ
 .،المقابمة الطباق 

_ ىاِت مجموعة من األمثمة عن المحسنات المعنوية من اآليات القرآنية 
 تين من الطمبة .والشعر والنثر مع تحميميا ، تمييدا لعقد مناظرة بين مجموع

معززا باألمثمة _ استخرج مجموعة من الفروق بين الطباق والمقابمة 
 التوضيحية .

 _ أكتب تقريرا عن أنواع أخرى من المحسنات المعنوية غير التي درستيا .
تأكيد المدح بما يشبو الذم ،  ٛ

 تأكيد الذم بما يشبو المدح
لتـكيد الذم بما يشبو المدح _ ص  تعريفا لتأكيد المدح بما يشبو الذم ، و 

 بأسموبك الخاص .
_ أستعن بالمكتبة أو مواقع االنترنت إلحضار أمثمة متنوعة عن تأكيد المدح 

 بما يشبو الذم ، وتأكيد الذم بما يشبو المدح .
أثر عمم البديع في بالغة  ٜ

 النص األدبي 
يثا  برأيك _ ىل يوجد أثر لعمم البديع عمى بالغة النص األدبي قديما  وحد

 ؟عزز اجابتك بالشواىد .
_ أكتب تقريرا موازنا فيو بين أثر عمم البديع في بالغة النص األدبي قديما  

 وحديثا ، مستعينا بالمكتبة او مواقع االنترنت .
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 (9يهسك )
يشرجخ زغت  بَذ ثهى انجبزثخ يف إخشاءاد انذساعخأمسبء انغبدح اخلرباء انزٌٍ اعزؼ

 حلشوف اذلدبئٍخانهمت انؼهًً وا
 اٌزخظضُّ اٌى١ٍخُّٚاٌدبِؼخ اعّبءُّاٌخجشاءُّ د
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األ٘ذافُّ

اٌغٍٛو١

 ح

اخزجبسُّ

االوزغب

 ةُّ

أ.د.أ٠بدُّػجذُّاٌٛدٚد9ُُّّ

 ػثّبُّْاٌسّذأٟ

ٌغخُّػشث١خُّ/ُّ اٌزشث١خُّ/د٠بٌٝ

 ثالغخ
* *   * 

أ.دُّزبرُُّط٠ُّٗبع2ُُّّٓ١

ُّاٌغبِشائُّٟ

عبع١خُّاٌزشث١خُّاال

 /ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * *  * 

أ.د.زغُّٓخٍجبص3ُُّّ

ُّزّبدُّٞ

اٌزشث١خ/اثُّٓسشذُّ

ُّ/ثغذاد

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

أ.د.س٠بعُّزغ١ُّٓػ4ٍُُّّٟ

ُّاٌّٙذاُّٚٞ

اٌزشث١خٌٍُّجٕبدُّ

 /اٌّمذادُّ/د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

ث١خُّ/اثُّٓاٌزشُّأ.د.عؼذُّػٍُّٟصا٠ش5ُُّّ

 سشذ/ثغذادُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

أ.د.ػبديُّػجذُّاٌشز6ُُّّّٓ

ُّٔظ١فُّاٌؼضُُّّٞ

اٌزشث١خُّ

ُّاألعبع١خ/د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ/ُُّّأ.دُّػبسفُّزبرُُّ٘بد7ُُّّٞ

 ثبثًُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

أ.د.ُّػجذُّاٌسغُّٓػجذ8ُُّّ

ُّأل١ِشُّأزّذُُّّا

اٌزشث١خُّاألعبع١خُّ

 /د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

أ.د.فبضًُّػجٛدُّخ١ّظ9ُُّّ

ُّاٌز١ُّّّٟ

ٌغخُّػشث١خُّ/ُّ اٌزشث١خ/األطّؼٟ

ُّثالغخ
*   * * 

اٌزشث١خُُّّأ.د.لغّخُِّذزذُّزغ91ُُّّٓ١

ُّاألعبع١خ/د٠بٌُّٝ

ٌغخُّػشث١خُّ/ُّفمُّٗ

ُّاٌٍغخ
*   * * 

أ.د.ِثُّٕٝػٍٛا99ُُّّْ

ُّاٌدشؼُّّٟ

االعبع١خ١ُُّّخاٌزشث

 /د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

أ.دُِّسغُّٓزغ92ُُّّٓ١

ُِّخٍفُّ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ

 /ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

أ.دُّدمحمُّػجذُّاٌٛ٘بة93ُُّّ

ُّػجذُّاٌدجبسُّ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ/ُّ

ُّد٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاالعبع١خُُُِّّّدٛيُّأ.د.ُِّششقُّدمحم94ُّ

ُّ/ثبثًُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خٌٍُّؼٍَُُّّٛأ.ُّدُّٔضبيُِّضازُُّسش١ذ95ُُّّ

ُّاالٔغب١ٔخُّ/رىش٠ذ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاألعبع١خُُّّأ.د١ُّ٘فبءُّز١ّذُّزغ96ُُّّٓ

ُّ/د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاالعبع١خ/ُّاثزغبَُّطبزتُّأ.َ.د97ُُّّ

ُّثبثًُُّّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 
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ُِّٛعُّٝ

أ.َ.دُّإزغبُّْػذٔب98ُُّّْ

ُّػجذُّاٌشصاقُّ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ

ُّ/ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاالعبع١خُُّّأ.َ.دُّثبعُُّػٍُِّٟٙذ99ُُّّٞ

ُّ/د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاالعبع١خُُّّأ.َ.دُّخبعُُّدمحمُّخغب21َُُّّ

ُّ/ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

أ.َ.دُّخاليُّػجذُّهللا29ُُّّ

ُّخٍفُّ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ

ُّ/د٠بٌُّٝ

 * *   *ُّاألدةُّٚإٌمذُّ

أ.َ.دُّز١ّذُِّسّٛد22ُُّّ

ُّوطتُّ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ

ُّ/ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُُّّأ.َ.دُّسزبةٌُّفزخُّزّٛد23ُُّّ

ُّاالعبع١خ/ِغزٕظش٠خُّ

 * *   *ُّاٌجالغخُّٚإٌمذُّ

اٌزشث١خُُّّأ.َ.دُّص٠ٕخُّػجذُّاأل١ِش24ُُّّ

 االعبع١خ/ِغزٕظش٠خ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

أ.َ.دُّعؼذُّعٛاد25ُُّّٞ

ُّرؼجبُّْ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ

ُّ/ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

ِؼٙذُّاٌفُّْٕٛاٌد١ٍّخُُّّأ.َ.دُّع١فُّعؼذُِّسّٛد26ُُّّ

ٌٍُّج١ُّٕٓ/د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

طشائكُّرذس٠ظُُّّاٌزشث١خُّ/اثُّٓسشذُّأ.َ.دُّطجبُّزبِذُّزغ27ُُّّٓ١

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

أ.َ.دُّػٕب٠خ٠ُّٛعف28ُُّّ

ُّزّضحُّ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ

ُّ/ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّشث١خُّاٌٍغخُّاٌؼ
 * * * * 

أ.َ.دُّفالذُّطبٌر29ُُّّ

ُّزغ١ُّٓ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ/ُّ

ُّرىش٠ذُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاالعبع١خُُّّأ.َ.دُّلبعُُّدمحمُّأعٛد31ُُّّ

ُّ/د٠بٌُّٝ

 * *   *ُّاٌٍغخُّٚإٌسٛ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُُّّأ.َ.دُّلظُّٟػجذُّاٌؼجبط39ُُّّ

ُّ/ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

اٌزشث١خُّاالعبع١خُُّّأ.َ.دُّوبظُُّزغ١ُّٓغضاي32ُُّّ

ُّ/ِغزٕظش٠خُّ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خُّ
 * * * * 

أ.َ.دُّ.ٌط١ف٠ُّٛٔظ33ُُّّ

ُّزّبدُّٞ)سزُّّٗهللا(

 * *   *ُّ/اٌجالغخُّٚإٌمذُِّؼٙذُّاٌّؼ١ٍُّّٓ/د٠بٌٝ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُُّّأ.َ.دُّدمحمُّأٔٛسُّاعّبػ34ًُُّّ١

ُّ/ِغزٕظش٠خ

األدةُّاٌسذ٠ثُّ

ُّٖٚٔمذ
*   * * 

أ.َ.دُِّش٠ُُّخبٌذُِّٙذ35ُُّّٞ

ُّاٌدٕبثُّٟ

و١ٍخُّاٌزشث١خُّاألعبع١خُّ

ُّ/د٠بٌٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

أ.َُِّؤ٠ذُّعؼ١ذُّخٍف36ُُّّ

ُّاٌشّشُّٞ

و١ٍخُّاٌزشث١خُّاألعبع١خُّ

ُّ/د٠بٌُّٝ

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

٘بشُُّساضُّٟدُّأ.َ. 37

ُّخث١شُّاٌؼٛادٞ

خُّو١ٍخُّاٌزشث١خُّاألعبع١

ُّ/ثبثً

طشائكُّرذس٠ظُّ

ُّاٌٍغخُّاٌؼشث١خ
 * * * * 

َ.دُِّظطفُّٝزغ38ُُّّٓ١

ُِّضػًُّ

اٌزشث١خُّاالعبع١خُّ

ُّ/ِغزٕظش٠خ

    *ُّاٌٍغخُّٚإٌسُّٛ

* 

* 
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 (11يهسك )

 عهجخ اجملًىػزني )انزدشٌجٍخ وانضبثغخ(يف يبدح انجالغخ نهفصم االول دسخبد 

 اٌّدّٛػخُّاٌضبثطخ اٌّدّٛػخُّاٌزدش٠ج١خ

 اٌذسخخُّد اٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّد اٌذسخخُّد

ٔ 9ٕ ٕ٘ 8ٔ ٔ ٘ٓ ٕ٘ 8ٗ 

ٕ 88 ٕٙ 77 ٕ ٙ٘ ٕٙ 88 

ٖ ٙ7 ٕ7 88 ٖ 7ٙ ٕ7 8ٓ 

ٗ 78 ٕ8 ٘7 ٗ 78 ٕ8 7ٖ 

٘ ٘9 ٕ9 ٘ٓ ٘ 8ٖ  ٕ9 ٙ7 

ٙ 7ٖ ٖٓ 9ٔ ٙ ٖٙ ٖٓ ٙ٘ 

7 9ٖ ٖٔ ٘ٓ 7 7ٖ ٖٔ ٕٙ 

8 ٘9 ٖٕ ٙٙ 8 ٘7 ٖٕ 79 

9 ٙٔ ٖٖ 77 9 89 ٖٖ ٘٘ 

ٔٓ 78 ٖٗ ٙ9 ٔٓ ٙ7 ٖٗ ٙ7 

ٔٔ 88 ٖ٘ 88 ٔٔ 9ٔ ٖ٘ 7ٓ 

ٕٔ 8ٙ ٖٙ ٖ٘ ٕٔ 7ٓ ٖٙ ٙٗ 

ٖٔ 9٘  ٖ7 ٖ7 ٖٔ ٖٙ ٖ7 ٘ٗ 

ٔٗ 7ٗ ٖ8 7ٓ ٔٗ 9ٗ ٖ8 ٖ8 

ٔ٘ 7٘ ٖ9 ٘ٓ ٔ٘ 78 ٖ9 7٘ 

ٔٙ ٘7 ٗٓ 89 ٔٙ ٘ٙ ٗٓ 8ٔ 

ٔ7 7ٕ ٗٔ ٘ٔ ٔ7 9ٓ ٗٔ 7ٖ 

ٔ8 7ٕ ٕٗ 78 ٔ8 8ٖ ٕٗ ٙٗ 

ٔ9 ٘ٓ ٖٗ ٕٙ ٔ9 ٙٗ ٖٗ 9ٓ 

ٕٓ ٘ٗ ٗٗ ٕ٘ ٕٓ ٙٔ ٗٗ ٙٓ 

ٕٔ 89 ٗ٘ ٕٙ ٕٔ ٙٗ   

ٕٕ 8ٔ ٗٙ ٕٙ ٕٕ 8ٔ   

ٕٖ 7ٖ ٗ7 ٙ7 ٕٖ 8ٖ   

ٕٗ ٙٓ   ٕٗ 7ٗ   

 7924.9 اٌٛعظُّاٌسغبثٟ 712234 اٌٛعظُّاٌسغبثٟ

 922626 االٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ 942794 االٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ

 9592424 اٌزجب٠ٓ 2982884 اٌزجب٠ٓ
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 (11يهسك )

 ٍَهغىٌ ادلمٍُ -ذلًُىٌااخزجبس انمذساد انؼمهٍخ 

 هًٍبد رغجٍك االخزجبس رؼ

ُّػض٠ضرُّٟاٌطبٌجخُّ...........

ُّػض٠ضُّٞاٌطبٌتُّ............

ُّرس١خُّط١جخُّٚثؼذُّ:

ٝثُض٢ صؼشػش ُٜج خالٍ ٓغ٤شر ز٤جصي ، د٤ٖ ٣ذ٣ي ٓدٔٞػز ٖٓ ثألعتِز الخضذجس ٓؼِٞٓجصي ثُؼجٓز ُُُُّّّّ

 دثػذثس ٤ُظ ث٤ٓٞ٤ُز ٓ٘ز ٓشزِز ثُطلُٞز زض٠ ٓشزِز ثُشذجح ، إٕ ثُـشع ٖٓ ه٤جط ٛزٙ ثُٔؼِٞٓج

دسخز ٗدجذ ثٝ سعٞح ، ٝإٗٔج ٌُِشق ػٖ هذسصي ُِضؼجَٓ ٓغ ثألزشف ٝثٌُِٔجس ٝثألسهجّ ، ٢ٌُٝ 

 ثالػضذجس : ؼ٤ٖشأ ثُضؼ٤ِٔجس ث٥ص٤ز ، ٝخزٛج دصد٤خ ػٖ ثالخضذجس إه

 . ثكضر ًشثعز ثألعتِز ػ٘ذٓج صغٔغ إشجسر ثُذذء دزُي .ٔ

زٙ ، ٣ٝ٘ذـ٢ ٝػغ ثُسٍِٞ ك٢ ثُٞسهز ثُخجطز . ال صؼغ أ١ إشجسر أٝ زَ ػ٠ِ ًشثعز ثالخضذجس ٕٛ

 ، ز٤ث ٣ٞخذ ٓدجٍ أٝعغ أل٣ز إخجدز أٗش دسجخز ث٠ُ صـ٤٤شٛج .دجُسٍِٞ 

 . إٕ كشِي ك٢ ٓالزظز ٛزٙ ثُضؼ٤ِٔجس هذ ٣وَِ ٖٓ دسخضي .ٖ

 . ثعضؼَٔ أ١ هِْ ٣ضٞكش ُذ٣ي .ٗ

٘جعخ ، صأًذ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ . ثعضؼَٔ ٝسهز ثالخجدز ثُٔ٘لظِز ثُض٢ صضطِخ ٝػغ ثالخجدز ك٢ ثٌُٔجٕ ثُٔ٘

 ي ٝثػسج ، ػغ إخجدز ٝثزذر ٌَُ عؤثٍ .خط

 ٓؼشكز زَ أعتِز ثالخضذجس . ِز ٓسُِٞز دجألٌٓجٕ إٔ صغجػذى ك٢ك٤ٔج ٣أص٢ ثالثز أٓث -

ُِّثبيُّ:ُّاٌجٍٛطُّٔٛعُُِّّٓ.............

 َ  أ. ثُخشخ      ح. ثُسدش           ج. ثُسذ٣ذ           د. ثُضخجج         ٛـ . ثُغجة

أُّٞوٍّخُّرخجشنُِّبُّ٘ٛاٌجٍٛطُّ؟ُّٔؼُُّاٌخشتُُّّ٘ٛاٌسًُّ،ُّإُّْاإلخبثخُّاٌظس١سخٌٍُّّثبيُّأػالٖ)أ(ٌُّزٌهُّ    

٠ُّٕجغُّٟأُّْرؤششُّػٍُّٝ٘زاُّاٌشِضُّفُّٟاٌّىبُّْإٌّبعتُُِّّٓٚسلخُّاإلخبثخُّ.

ُّ.ُُُّّّ......،........،9ُُّّ،2ُُّّ،3ُُّّ،4ُّ،5ُُُّّّاٌشلّبُّْاٌٍزا٠ُّْزجؼبُّْ٘زُّٖاالسلبَِثبيُّ:ُِّبُّ

ُّ(ُُُّّّ.6ُّ،7(ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ٘ـُّ.)22ُّ،21(ُُُُُُُّّّّّّّد.ُّ)91ُُّّ،7(ُُُُُُُُّّّّّّّّجُّ.ُّ)9ُّ،9ة.)ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ(9ُّ،2ُُُُُّّّّّأ.)
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ُّثزٌه٠ُُّّؤرٌُّْهُُّّاالخزجبسُّ،ُّإثذأُّثبٌسًُّثؼذُّأُّْٓ(ُّدل١مخُّفمظُِّخظظخٌُّإلخبثخُّػ41)ِالزظخُّ:ُّأِبِهُّ

ُّفمشادُّاالخزجبسُُّّد

 ٣وجػ٠ دضٜٔز  ، صؼ٢٘ .....9ُّ

 ح. ٣ضشى ثُٔدجٍ        ج. ٣ضْٜ              د. ٣سشس        ٛـ. ٣سشّ   أ. ٣لؼر       

 ثُشخض ُِدٜٔٞس ًجألعٔجى .......2ُّ

 أ. ُِٔذ٣٘ز           ح. ُِظق          ج.  ُِلالذ        د. ُِذسجس         ٛـ.  ُِٔذسعز 

 ( ؟ٖ( ٣وذَ ثُوغٔز دذٕٝ دجه٢ ػ٠ِ ٓشدغ )ٓٔٓج ثُشهْ ثألطـش ٖٓ )3ُّ

 (٘ٛـ .)       (          ٔد. )       (       ٖج. )      (      7ح.)       (   9أ. )

 ثُشخض ثُغجرج ٛٞ ثُز١ .............. دغُٜٞز . 4ُّ

 أ. ٣ُٞخذ        ح. ٣ُؼجُح             ج. ٣ُظسر               د. ٣ُشجٛذ               ٛـ. ٣ُخذع 

 . ػْ زل٤ذ أد٢ ٛٞ .........5ُّ

 أ. ثدٖ أخ٢            ح. ثدٖ ػ٢ٔ           ج. خذ١           د. أخ٢           ٛـ . ثد٢٘ 

 ، ........ ،......... 8ٔ، ، 9ٔ،  ٕٔ، ٕٗ، ٕ٘ٓج ثُشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣أص٤جٕ ك٢ ثُلشثؽ 6ُّ

 (٘ٔ،  ٙٔ(      ٛـ .)ٖٔ، ٙٔد. )    (ٙٔ، 7ٔج. ) (    ٖٕ، ٕٓح. )  (   ٗٔ، ٘ٔأ. )

 ةسز ......... ثٗضششس ك٢ ًَ ثُـشكز  . ثٌُِٔز ثُٔ٘جعذز ثُض٢ صالةْ ثُلشثؽ ٢ٛ :سث7ُّ

 أ.  ػطشر            ح. الرػز         ج. ٝثعؼز            د. ػجسر             ٛـ .ًش٣ٔز 

 عٔجػز ثُٜجصق ٢ٛ ُالصظجٍ ، أٓج ثُوٞط كٜٞ .............8ُّ

 ُِض٘و٤ؾ        د. ُِضوٞط       ٛـ . ُِضذ٣ٝشج.        ح. ُو٤جط ثُسدْ     أ. ُِضأش٤ش      

  

 ثُشخض ثُٔؼس٢ ٛٞ ............... 9ُّ

 أ.خذ٣ش دجُث٘جء          ح. ػؼ٤ق         ج. ٓخجدع         د. ٓذضزٍ          ٛـ . ٓش٣غ 

 ًِٔز ٢ِٓء دجُس٣ٞ٤ز ٢ٛ ػٌظ ...............91ُّ

 ج. خجَٓ            د. ؿذ٢              ٛـ . ٗش٤ؾ         أ. عؼ٤ذ              ح. َٜٓٔ    

 ٣خذع ٣ؼ٢٘ ............ 99ُّ

 أ. ٣ظ٤ذ            ح. ٣ٜذد           ج. ٣خ٤ؾ                د. ٣ضٔضغ                ٛـ. ٣ـش 

 ، .............79،  ٘٘، ٖٔ، 7ٓج ثُشهْ ثُز١ ٣٘ذـ٢ ٝػؼٚ ك٢ ثُلشثؽ 92ُّ

 (7ٓٔ(           ٛـ .)٘ٓٔ(             د.)9ٖ(        ج.)٘٘ح. )       ( ٖٓٔأ.)

 ثإلعٜجح ٣ؼ٢٘ .............93ُّ

 أ. ثُضشَٛ          ح. ثإلؽ٘جح        ج.ثُٔـجٓشر          د.ثُوٞر              ٛـ. ثُخذثع 

 ثُذ٣ش صؼ٢٘ .............94ُّ

 . ٤ً٘غز             د. ٓضسق          ٛـ .زذ٣وز أ. هِؼز            ح. هظش           ج

 ثُٔؼٞثء ٛٞ ُو٤جط ثُؼٞء ، ٝثُؼذثد ثُخط٢ ُو٤جط .............95ُّ

  . ثُشٌَ           د. ثُسدْ           ٛـ. ثُٔغجكز أ. ثُض٣ِٖٞ         ح. ثُشذر          ج

 ........،... 9، ٙ،  8، ٘،  7، ٗ، ُٙشهْ ثُز١ ٣أص٢ دجُلشثؽ ثٓج96ُّ

 (ٖ(             ٛـ. )٘ٔ(              د.)7(           ج.)ٕٔ(           ح.)ٔٔأ.)

 ،............. ٓٔ، ٕٔ، ٘ٔ، ٙٔ،  8ٔ، ٕٔٓج ثُشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣ٞػؼجٕ دجُلشثؽ 97ُّ

 (9ٝٔٔ(           ٛـ.)8ٝ٘(           د.)7ٝٙ(            ج.)9ٝٙح.)          (7ٝ٘أ. )

% ًْ 7ًِ٘ٔز دظٞسر طس٤سز كسظِش ػ٠ِ دسخز دهز  ،  8ٔخضذجس ثُضٜد٢ هجٓش كضجر دضٜد٢ ك٢ ث98ُّ

 ػذد ثٌُِٔجس ثُخجؽتز ؟

 (9(                 ٛـ. )ٗ(               د.)ٖ(                 ج.)ٙ(            ح.)8أ.)
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 ًِٔز ٣ضػْ صؼ٢٘ ..........99ُّ

 ٣ؼؼق ثُثوز          د.٣ٌ٘ش           ٛـ .٣خلق ج. أ. ٣ؤًذ            ح.٣ـ٤ش            

 صدؼَ ثُلشد .......... زجُز ثُضخٞف 21ُّ

 أ. ٓشٔتضث         ح. ٓ٘غسذج       ج. ع٤ب ث٤ُ٘ز     د. طؼخ ثُضؼجَٓ      ٛـ. ٓغضوال دزثصٚ 

 ٣ؼطش صؼٞد ػ٠ِ ثُشثةسز ، أٓج ٣خلق كضؼٞد ٌُِٔز ........29ُّ

 ثُ٘جس         ج. ٣دؼِٚ ٣ضسذ ٓغ ثُٔجء          د.ثُ٘ظش          ٛـ.ثُٔجء أ. ثُٜٞثء        ح. 

، ثػشح ثُشهْ ثالٍٝ ك٢ ثُشهْ ثألخ٤ش ٝثؽشذ ثُشهْ ثُخجٓظ ٓج ُْ ٣ٌٖ ٗ، ٕ، 9، 8ٕ،  ٗ، ٖ، ٙ، 22ُّ8

شم ك٢ ٛزٙ ثُسجُز هغْ ثألٍٝ ػ٠ِ ثألخ٤ش ، أشش ثُدٞثح ثُز١ ع٤ٌٕٞ دٔوذثس ثُل 9ٓشدغ ثُثجُث ثًذش ٖٓ 

 ٗلغٚ )ثالخضالف( .

 (٘(            ٛـ.)ٗ(                  د.)ٖ(               ج.)ٕ(             ح.)ٔأ.)

 عٔز ثُلطشر صؼ٢٘ .........23ُّ

 أ. سدا            ح. ٝزش٢           ج. شجر             د. ٓٞسٝ               ٛـ خ٤ج٢ُ 

 ثُشخض ثُطٔجع ٛٞ ...........24ُّ

 . ٛجدا         ح. ٓضػح            ج. ٝز٤ذ            د. ٓضِٜق             ٛـ. خضعأ

 ثُسٌج٣ز ٢ٛ ........ 25ُّ

 أ. هظز               ح. ٗظش٣ز            ج. سٝث٣ز           د. ُـض             ٛـ. ع٤شر 

 ٓسلٞف دجُٔخجؽش صؼ٢٘ ...........26ُّ

 ٌش            ج. ٓؼذّ               د. ؿ٤ش آٖٓ            ٛـ.ثجدشأ. ث٤ٖٔ            ح. ٓذ

 ٓض٘ٞع صؼ٢٘ ..............27ُّ

 أ. ٌٓشس        ح. ثٗلدجس١       ج. ٓضغخ          د. ُٚ ثشٌجٍ ػذ٣ذر    ٛـ .ٓضٔجعي 

 ..ث٠ُ ثُ٘ض٤دز كئٕ ثُلشم ع٤ٌٕٞ .... 8، أػق  ٖٛٞ أهَ ٖٓ  7ٝ٘إرث ًجٕ ثُلشم د٤ٖ 28ُّ

 (8(               ٛـ. )ٕٔ(            د.)9(          ج.)ٔٔ(            ح.)ٓٔأ. )

 ،.....،........ 8ٖ، ٖٖ،  7ٕ، ٕٕ،  ٙٔ، ُٔٔشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣٘ذـ٢ ٝػؼٜٔج ك٢ ثُلشثؽ ثٓج29ُّ

 (7ٕٗٝٗ(        ٛـ. )ٓ٘ٝ٘ٗ(       د.)8ٖٗٝٗ(       ج.)ٓ٘ٝٗٗ(        ح.)9ٗٝٗٗأ. )

 ،.......،......... ٕ٘، ٕٕ، 9ٔ، ٕ٘، ٕٕ، 9ُٔشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣ٞػؼجٕ ك٢ ثُلشثؽ ٓج ث31ُّ

 (ٕٕ، 9ٔ(        ٛـ.)ٓ٘،8ٕ(        د.)ٕ٘،ٕٕ(        ج.)ٕٗ، ٕٔ(       ح.)ٖٔ، 8ٕأ.)

 ًِٔز ٜٗجة٢ ٢ٛ صوش٣ذج ػٌظ ...........39ُّ

 .زض٢ٔ                ٛـ.ٝالد١ أ.دذثة٢             ح.أ٢ُٝ            ج.خضج٢ٓ               د

 (ث٠ُ......8)(  ٓثَ 9(إ٠ُ)ٕ)32ُّ

 (8ٕٔ(             ٛـ. )ٗٙد.)   (          ٙٔ(           ج. )ٖٙ(             ح.)7ٕأ. )

 . 8ٕ، ٕٗ ،،....... ٕٔ، ٗٓج ثُشهْ ثُز١ ٣أص٢ ك٢ ثُلشثؽ 33ُّ

 (7ٕ(              ٛـ.)ٙٔد.)              (ٕٗج. )    (         ٕٓ(           ح.)8ٗأ.)

ػ٠ِ ثالثز أخضثء دس٤ث ٣ٌٕٞ خضءثٕ ٓضغج٤٣ٖٝ ٝٓشص٤ٖ أًذش ٖٓ ثُشهْ  ٘إرث صْ صوغ٤ْ ٓشدغ ثُؼذد 34ُّ

 ثألطـش ، كٔج ٛٞ ثُشهْ ثألطـش ؟

 (8(               ٛـ.)ٗ(               د.)٘(                ج.)7(              ح. )ٙأ. )

 ثكضشثػ٢ ٛٞ صوش٣ذج ػٌظ ......ؿ٤ش 35ُّ

 أ.دٝثس           ح.ٓؼضْ             ج. ٓذػ٢           د. شذ٣ذ خذث            ٛـ.زو٤ش 

 ثُ٘ذسر صؼ٢٘ ثُوِز ، أٓج ثُٞكشر كضؼ٢٘ ....... 36ُّ

  أ. ثٌُثجكز          ح. ثٌُالّ           ج. ثُسٌٔز           د. ثُـضثسر          ٛـ. ثالٗضجج

 ًِٔز ٣ذؼذ صؼ٢٘ ........37ُّ

 أ. ٣ذثكغ                ح.٣شدر               ج. ٤ٔ٣ض            د.٣سضَ             ٛـ. ٣وظ٢ 
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  8ثُض٢ أهَ ٖٓ  ٘ٓثَ  ٕٝػر سهْ ثُدٞثح ُِغؤثٍ ثُز١ ٛٞ أًثش دٌث٤ش ٖٓ 38ُّ

 (٘(                 ٛـ.)ٗ(              د.)ٖ(              ج.)ٕ(              ح.)ٔأ. )

 ،...... ،........ ٗٗ، ٕٕ، ٕٓ،  ٓٔ، 8، ٗأص٤جٕ ك٢ ثُلشثؽ  ٓج ثُشهٔجٕ ثُِزثٕ 39ُّ٣

 (8ٗ، ٕٗ(     ٛـ.)9ٕ، ٙٗ(       د.)8٘، ٙٗ(     ج. )7ٙٔ، 88ح.)      (9ٓ، 88أ.)

 ًِٔز ػِٔج٢ٗ صؼ٢٘ أز٤جٗج ػٌظ ٓؼ٠٘ ًِٔز .......41ُّ

 ج. صجدغ           د. ؿذ٢                 ٛـ.د٢٘٣           أ. خجةق          ح. كجعذ

 ،...... ،....... ٕٙ، ٖٔ، ٓٔ، ٘، ُٕشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣أص٤جٕ ك٢ ثُلشثؽ ثٓج49ُّ

 (ٖ٘، 9ٖ(       ٛـ.)78، 9ٖ(      د.)ٕٖ،ٕٓ(      ج.)ٙ٘، 8ٕ(      ح.)8٘، 9ٕأ. )

% ٖٓ ثُضٌِلز 8ٕدٝالس أٝٗغذز  ٓٗٔزظَ ػ٠ِ  د٤غ هطغ ٓدٞٛشثس ،أدسى ثُشخَ أٗٚأث٘جء ػ٤ِٔز 42ُّ

 ثألط٤ِز ،  كٌْ ًِلز هطؼز ثُزٛخ ؟ ....... دٝالس 

 (9ٓٔ(           ٛـ.)8ٕٓ(             د.)9ٕٖ(          ج.)ٕٓٓ(            ح.)ٓٓ٘أ.)

 ثالخضٔجع ثُخجص ٛٞ ثخضٔجع ........43ُّ

 د. ٓشًض١             ٛـ .ٓسذٝد        أ. عش١            ح. ػجد١           ج. ع٤جع٢  

 ثُشخض ثُخشف ٛٞ .......44ُّ

 ٛـ. ٓخذٍٞ         د.ه١ٞ             ج.  ٓضسٔظ           أ.ًَٜ          ح. شجح   

 ٣ضٌِْ دسٔجهز صؼ٢٘ ٣ثشثش ، أٓج ٣خِؾ صؼ٢٘ ......45ُّ

ًّخ أ.٣ؼٌظ           ح.٣خزٍ           ج. ٣شصذي          د. ٣ظـ  ش             ٛـ. ٣ش

 ثُغشػٞف ٛٞ .........46ُّ

 أ.زششر            ح. عضجس         ج. ٓؼطق          د. سف            ٛـ. د٤ش 

ٖٓ ٓشدغ ٕٔإرث ًجٕ ٓشدغ ثُشهْ ثُخجٓظ أًثش ٖٓ ٌٓؼخ ثُشهْ ثالٍٝ ، ثؽشذ  ٕ، ٔ،  ٖ، ٖ، ،٘، ٗ، 47ُّٕ

 .، ثْ أشش ثُسَ ثُز١ ٣سَٔ ثالخجدز ٗلغٜج  ٖٓ ٌٓؼخ ثُشهْ ثُشثدغ ٖٕثُثج٢ٗ ٝثؽشذ

 (٘(               ٛـ.)ٗ(             د. )ٖ(            ج.)ٕ(             ح. )ٔأ. )

 ًِٔز ٣سشّ صؼ٢٘ كوذثٕ )زشٓجٕ( ، ثٓج ًِٔز ٣لوذ ثُؼوَ كضؼ٢٘ ...........48ُّ

 ذ٢             ٛـ. ٓشذ أ. خٕ٘ٞ             ح. صٞصش          ج. خٞف           د. ػظ

 ٣خشج ػٖ ثُٔٞػٞع صؼ٢٘ ....... 49ُّ

 أ. ٣٘در              ح. ٣سث               ج. ٣لش٢         د. ٣ـلش          ٛـ. ٣٘سشف 

 ٌٓؼخ صؼ٢٘ صٌؼ٤خ ، ثٓج شٌَ ٓؼ٤ٖ صؼ٢٘ .........51ُّ

 ٛـ. ٓغضط٤َ           أ. ٓثِث         ح. ٌٓؼخ          ج. ًشر            د. ٓخشٝؽ   

 سؿذز شٜٞث٤ٗز صؼ٢٘ ........59ُّ

 أ. خغذ٣ز           ح. سٝز٤ز         ج. ٓثج٤ُز         د. ٝثهؼ٤ز            ٛـ. ٤ٔٛٝز 

 ثُشجػش ثُـ٘جة٢ صؼ٢٘ .....52ُّ

 أ. ٓـ٢٘       ح. ٓظلق ثُشؼش       ج. ػجصف دٞم      د. ٓث٤ش ُِٔشجًَ     ٛـ. ٓظ٘ق 

، أشش ثُسَ ثٝ ثُدٞثح ثُثج٢ٗ ،  ٙ ٖٓ  إرث ًجٕ ثُشهْ ثُٞصش١ ثُثجُث ثهَ 9، 8، 7، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ ،53ُّٔ

 أشش ثُسَ ثألٍٝ . ٘ثشش ثُسَ ثُثجُث ، إثال ثرث ًجٕ أًثش ٖٓ  7ثرث ًجٕ ثًثش ٖٓ 

 (٘(                 ٛـ.)ٗ(            د. )ٖ(               ج.)ٕ(               ح.)ٔأ.)

 ثُشٌَ ؿ٤ش ثُٔ٘ضظْ ٛٞ .............54ُّ

 أ. شلجف          ح. دـ٤ش كجةذر        ج. ٓسذٞح    د. دذٕٝ شٌَ           ٛـ. خ٤ج٢ُ 

 ، ......،....... ٘ٔ، ٔٔ، ٕٔ، 8، 9، ٘، ٙٓج ثُشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣ٞػؼجٕ ك٢ ثُلشثؿ٤ٖ 55ُّ

 (7ٔٝٗٔ(       ٛـ.)8ٔٝٗٔد. )     (9ٝٔ8ٔج.)  (   ٖٔٝٗٔح. )    (   ٕٓٝٙٔأ. )

 ثُشك٤ن ٛٞ..........56ُّ

 أ. ثُِض             ح. زجًْ         ج. ص٤َٓ           د. ٓ٘جكظ           ٛـ .ٓطشح  
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 ، .....،.......ٓٔ، ٕٔ، ٗ، ٙ، ٖ، ُٔشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣ٞػؼجٕ ك٢ ثُلشثؽ ثٓج57ُّ

 (8ٕٔٝٓٛـ. )      (ٕٗٔٝٔد.)      ( ٕٗٝ ٕٔج. )    (  ٘ٔٝ ٕٔح.)     (  ٙ، ٕٔأ. )

 ًِٔز ص٘جهغ صش٤ش ث٠ُ .......... 58ُّ

 أ. ػذّ ثُثذجس          ح. كوذثٕ ثُٞصٕ         ج. ٓشع         د. ص٘جكش         ٛـ. ثٌُذش

 ػذٝ ثُشخض ٛٞ ...............59ُّ

 هذٝصٚطجزذٚ        د. خظٔٚ          ٛـ. ج.     ح. طجزخ ثُذ٣ٖ         أ. ٓغجػذٙ     

 ،.......،........ٗٔ، ٕٔ،  ٕٓ،  ٓٔ، 8،  ٙٔ، 8ٓج ثُشهٔجٕ ثُِزثٕ ٣ٞػؼجٕ ك٢ ثُلشثؽ 61ُّ

 (7ٝ9(         ٛـ.)8ٕٕٝٓ(        د.)ٕٙٔٝٗ(          ج. )8ٝٙ(       ح.)8ٕٝٔٗأ.)

 ،.........ٖٙ، 9، ٕٔ، ٗ، ٙ، ُٖشهْ ثُز١ ٣ٞػغ ك٢ ثُلشثؽ  ثٓج69ُّ

 (ٕٖ(             ٛـ.)ٗٗٔ(              د. )ٓٔج.)         (  8ٓٔ(           ح.)ٖٖأ.)

 ٣شضشؽ صؼ٢٘ .........62ُّ

 أ. ٣ذذٝ            ح.٣خظض           د. ٣خؼغ         د. ٣ؼوذ         ٛـ. ٣ٜذ١

 شالٍ صؼ٢٘ .........63ُّ

 ٛـ.دشًجٕ أ. ٓغوؾ ٓجء         ح.ٝثٍد         ج. ٓغض٘وغ          د. زلشر           

 ًِٔز شذر صؼ٢٘ ..........64ُّ

 أ. ٓضلشج            ح.ٓشجٛذ        ج. ؽ٤ق        د. ٓضزز            ٛـ. أ٤٘ٓز

% ، كٌْ ًجٕ ػذد ٓٙأعتِز دظٞسر خجؽتز ػ٠ِ دسخز دهز د٘غذز  ٓٔزظَ ثُطجُخ ثُز١ أخجح ػٖ 65ُّ

 ثألعتِز ًِٜج ؟

 (ٓٙٛـ.)             (  ٖٓد.)          (  ٕ٘. )ج   (         ٕٓح.)     (       ٘ٔأ. )

 ث٠ُ ......  877ً٘ٔج  ٕ/ٔث٠ُ  66ُّ7/8

 (ٓ٘(            ٛـ.)ٖٓ٘(          د.) 7٘ٔ(          ج. )ٙٔ/7(         ح.)8/7أ. )

 شجم صؼ٢٘ ........67ُّ

 ٛـ.طؼخ       أ. ؽ٣َٞ          ح. ٓدٜذ           ج. ٓضؼخ             د. دؼ٤ذ       

 ثُشخض ثُؼ٤٘ذ ٛٞ ......68ُّ

 أ. ّٓظش         ح. ٓسشع         ج. ٓضٔج٣َ            د. َٜٓٔ           ٛـ. ٛغض٤ش١ 
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 (12يهسك )
 ٍَهغىٌ  -دسخبد رلًىػزً انذساعخ يف اخزجبس انمذساد انؼمهٍخ ذلًُىٌ 

 اٌّدّٛػخُّاٌضبثطخ اٌّدّٛػخُّاٌزدش٠ج١خ

 اٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدٌُّذسخخاُّد اٌذسخخُّد

9ُّ47 25 39 9ُّ21 25 25 

2 29 26 21 2 29 26 45 

3 33 27 99 3 31 27 47 

4 23 28 31 4 39 28 38 

5 29 29 61 5 41 29 51 

6 41 31 95 6 39 31 55 

7 55 39 41 7 45 39 45 

8 32 32 31 8 25 32 41 

9 27 33 32 9 44 33 33 

91ُّ29 34 35 91 53 34 43 

99 99 35 41 99 32 35 32 

92ُّ29 36 61 92ُّ49 36 43 

93ُّ29 37 45 93 41 37 45 

94ُّ39 38 32 94 95 38 46 

95ُّ41 39 22 95 92 39 51 

96 59 41 42 96 37 41 52 

97 32 49 29 97 22 49 22 

98 39 42 62 98 39 42 31 

99 26 43 51 99 29 43 44 

21 21 44 45 21 95 44 42 

29ُّ97 45 43 29 97   

22 23 46 22 22 99   

23 29 47 21 23 93   

24 41   24 93   

 342714 اٌٛعظُّاٌسغبثٟ 332927 اٌٛعظُّاٌسغبثٟ

 922375 االٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ 922367 االٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ

 9532962 اٌزجب٠ٓ 9522962 اٌزجب٠ٓ
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 (13يهسك )
 2111اخزجبس انمذسح انهغىٌخ نههبمشً 

 بحث عف كممة )مثوػ( في المعجـ فاننا نعيدىا الى اصميا وىو : .عند الٔ
 )أ( ثوػ    )ب( ثوؼ     )ج( ثوا     )د( يثوػ 

 .)اذا َعزَّ أخوؾ َفُيْف( مضموف المثل يعني اف االنساف ينبغي اف: ٕ
 )أ( يتغاضى عف ىػفوات االصدقاء واالقارب.

 )ب( يعمل عمى وصػل عبلقتو باالخريف.
 قو ليرضػى االخريف.)ج( ينظر في ح

 )د( يصرؼ النظر عف اخػطاء اخوانو االشقاء.
 .عيف الجممة التي تشتمل عػمى حقيقة عممية في ما يأتي: ٖ

 )أ( كمما ارتفع مستوػ تعميـ الفرد ارتفع مستواه المعاشي.
 )ب( تتحمل الكائنات الحية الى مكوناتيا االولية بعد مرور فترة مف الزمف.

 د السكاف انخػفض مستوػ المعيشة.)ج( كمما ازداد عد
 )د( مستوػ المعيشة في دوؿ البػتروؿ اكثر ارتفاعًا منو في الدوؿ االخرػ.

 .اجمل تعبير عف الحرية:ٗ
 )أ( الحرية شمس ينبغي اف تػشرؽ في كل نفس.

 )ب( الحرية جميمة.
 )ج( ال بأس بالحرية.

 )د( الحرية تريح النفس.
ىػذه الجممة لتصف حفبًل شاىدتو واعجبؾ، تكوف عبلمة الترقيـ ."ما أروع الحفل": عندما تكتب ٘

 المناسبة ىي:
 ! ؟          )ج(  )(            )د(  .           )ب(  )أ(
 .ىناؾ بعض أدوات الشرط تػفيد تكرار وقوع الجواب بتكرار وقوع الشرط، عيف تمؾ األداة:ٙ

 )د( اذا    )أ( لو          )ب( كمما        )ج( لوال      
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 .واحدة مف الكممات اآلتية ىي مرادؼ قنط:ٚ
 )أ( سيء      )ب( طاؿ مرضو      )ج( ضعف       )د( احتضر

 .عيف العبارة غير الصحيحة مف اآلتي:ٛ
 )أ( عبلمة رفع المضارع المعتل اآلخر الضمة المقدرة.

 )ب( عبلمة جـز المضارع المعتل اآلخر حذؼ حرؼ العمة.
 ـ األفعاؿ الخمسة ثبوت النوف.)ج( عبلمة جز 

 )د( عبلمة نصب المضارع الصحيح اآلخر الفتحة الظاىرة.
 .عيف القاعدة غير الصحيحة فيما يتصل في المبنيات مف اآلتي:ٜ

 )أ( المضارع الذؼ اتصمت بو نوف النسوة.
 )ب( بعض أسماء االستفياـ.

 )ج( صيغ المبالغة.
 )د( بعض األسماء الموصولة.

 ارة المؤكدة مف اآلتي:.عيف العبٓٔ
 )أ( كمما اخمصت في عممؾ احبؾ الناس.

 )ب( احرص عمى ما ينفعؾ.
 )ج( أقبل القائد واثقًا مف النصر.

 )د( فصل الربيع ممتع.
 ."فوؽ الشجرة عصفور" عيف كممة عصفور مف اآلتي: ٔٔ

 )أ( مبتدأ مؤخر وجوبًا.
 )ب( مبتدأ مؤخر جوازًا.

 )ج( خبر لمبتدأ محذوؼ.
 اؼ اليو مجرور.)د( مض

 ."اقبل الربيع يمتع النفوس" عيف موقع جممة )يمتع النفوس( مف اآلتي: ٕٔ
 )أ( تفسيرية      )ب( حالية      )ج( وصفية       )د( خبرية
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 .عيف أسموب اإلختصاص مف بيف األساليب اآلتية: ٖٔ
 بناة الحضارة. –العرب  –)أ( نحف 

 )ب( نحف شعب مف اعرؽ الشعوب.
 خمق االخبلص. )ج( نعـ

 )د( انما ينجح المجتيد.
 .".......يستقيـ المرء" يقدر هللا لو النجاح".ٗٔ

 اربط الجممتيف باداة شرط تدؿ عمى الزماف.
 .تكتب اليمزة اذا جاء قبميا مفتوح وىي ساكنة عمى:٘ٔ

 )أ( االلف    )ب( نبرة        )ج( منفردة       )د( الواو
 تار الجواب المناسب مف الحرفيف) بمى، نعـ(.)الـ تركب الطائرة ؟( اخٙٔ

 اإلجابة عف السؤاؿ السابق في حالة النفي
 .عيف العنصر الذؼ البد مف وجوده في اسموب التشبيو مف اآلتي: ٚٔ

 )أ( المشبو بو     )ب( وجو الشبو     )ج( اداة التشبيو    )د( ب،ج معاً 
 .عيف صورة الكناية غير الصحيحة مف اآلتي: ٛٔ
 الكناية عف صفة. )أ(

 )ب( الكناية عف الموصوؼ.
 )ج( الكناية عف نسبو.
 )د( الكناية عف جزئيو.

 .حدد الميزة التي يتصف بيا األسموب االدبي مف اآلتي: ٜٔ
 )أ( االستشياد باالرقاـ والحقائق.
 )ب( امتزاج األفكار بالعواطف.

 )ج( استعماؿ األلفاظ مف معانييا االصمية.
 ة ومراعاة الدقة والحكـ الصادؽ.)د( التزاـ الحيا
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ُد  ٕٓ .نوع مف الجرس الموسيقي ينشأ مف اتحاد الحرؼ االخير في جممتيف متواليتيف او أكثر ُيقصَّ
 بيذا التعريف:

 )أ( الجناس     )ب( الطباؽ      )ج( التورية        )د( السجع
 .واحدة مف النقاط االتية ليست مف خصائص خط الرقعة:ٕٔ

 ناسب حركة اليد أكثر مف غيره.)أ( سمس ي
 )ب( ىو خط مزوؼ، اؼ لمعظـ حروفو زوايا.

 )ج( سيل، أنيق، متناسق.
 )د( امتدادات حروفو غير محدودة.

 .األسموب األفضل الذؼ يستعمل في القصة: ٕٕ
 )أ( السرد فقط؛ ألنو يجعل القارػء يتخيل االحداث.
 ة.)ب( الحوار فقط؛ ألنو يكسب االحداث واقعية وحيوي

 )ج( الوصف فقط؛ ألنو يصور الجو النفسي الذؼ تجرؼ فيو االحداث.
 )د( استعماؿ كل ما سبق عمى وفق طبيعة الموقف ونوعية األحداث.

 ."وهللا اف الفراغ لمفسدة" الشخص الذؼ تتوجو اليو في ىذا الخطاب ىو: ٖٕ
 )أ( خالي الذىف.

 )ب( يشؾ في مدلوؿ الخبر.
 .)ج( واثقًا مف مدلوؿ الخبر
 )د( منكر مدلوؿ الخبر.

 .قاؿ الشاعر يصف ىزيمة االعداء: ٕٗ
 فيـ بيف مقتوؿ طريح وىارب           جريح ومأمور يجاذبو القدر

 عيف الكممة التي جاءت حشوًا في البيت السابق مف اآلتي:
 )أ( مقتوؿ      )ب( جريح       )ج( ىارب       )د( طريح
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 ممتي بالوصل والموت دونو     اذا مت ظمآنًا فبل نزؿ الَقْطرُ .قاؿ أبو فراس الحمداني :معٕ٘
 جتماعية التي يؤمف بيا الشاعر في البيت السابق:االعيف مف اآلتي القيمة 
 )أ( انا وبعدؼ الطوفاف.

 )ب( ال تعاوف بيف الناس.
 )ج( ال خير في نفع ال يعـ.
 )د( حب الناس مف الفضائل

 لقدرة اللغويت مفتاح اإلجابت الصحيحت الختبار ا

 اإلجابة الصحٌحة  ت اإلجابة الصحٌحة  ت 

 متى ٗٔ أ ٔ

 أ ٘ٔ د ٕ

 بلى ٙٔ ب ٖ

 أ 1ٔ أ ٗ

 د 1ٔ د ٘

 ب 1ٔ ب ٙ

 د ٕٓ ج 1

 ج ٕٔ ج 1

 د ٕٕ ج 1

 د ٖٕ د ٓٔ

 د ٕٗ أ ٔٔ

 أ ٕ٘ د ٕٔ

   د ٖٔ
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 (14يهسك )

2111ُّ مشًدسخبد رلًىػزً انذساعخ يف اخزجبس انمذسح انهغىٌخ نههب

 اٌّدّٛػخُّاٌضبثطخ اٌّدّٛػخُّاٌزدش٠ج١خ

 اٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّد اٌذسخخُّد

ٔ ٔٓ ٕ٘ ٕٖ ٔ ٕٓ ٕ٘ ٔ8 

ٕ ٕٔ ٕٙ ٔٙ ٕ ٕٕ ٕٙ ٔ7 

ٖ ٔٗ ٕ7 ٔ7 ٖ ٔ9 ٕ7 9 

ٗ ٔ7 ٕ8 ٔٗ ٗ ٔٓ ٕ8 ٕٔ 

٘ ٔ9 ٕ9 ٔٓ ٘ ٔٔ ٕ9 ٔٗ 

ٙ ٕٓ ٖٓ ٕٓ ٙ ٔٗ ٖٓ ٔ٘ 

7 ٕٕ ٖٔ ٔ9 7 ٔ٘ ٖٔ ٔ٘ 

8 9 ٖٕ ٔ 8 ٔٔ ٖٕ ٕٔ 

9 ٕٔ ٖٖ ٕٓ 9 ٔٔ ٖٖ ٕٓ 

ٔٓ ٕٔ ٖٗ ٕٕ ٔٓ ٔٓ ٖٗ ٕٔ 

ٔٔ ٔ9 ٖ٘ ٔٔ ٔٔ 9 ٖ٘ ٕٔ 

ٕٔ ٕٔ ٖٙ ٔٗ ٕٔ ٕٔ ٖٙ 9 

ٖٔ ٕٕ ٖ7 ٔٙ ٖٔ ٕٕ ٖ7 ٔٗ 

ٔٗ ٕٖ ٖ8 ٕٕ ٔٗ ٔ9 ٖ8 ٔٓ 

ٔ٘ ٔ٘ ٖ9 ٕٕ ٔ٘ ٕٕ ٖ9 ٕٔ 

ٔٙ ٔ٘ ٗٓ ٔ٘ ٔٙ ٖٔ ٗٓ ٕٕ 

ٔ7 ٔٙ ٗٔ ٔ7 ٔ7 ٖٔ ٗٔ ٕٓ 

ٔ8 ٔ7 ٕٗ ٔ9 ٔ8 ٕٔ ٕٗ ٔ9 

ٔ9 ٔ9 ٖٗ ٕٓ ٔ9 ٕٕ ٖٗ ٕٕ 

ٕٓ ٕٓ ٗٗ ٕٓ ٕٓ ٔ7 ٗٗ ٕٖ 

ٕٔ ٔ8 ٗ٘ ٕٕ ٕٔ ٔ9   

ٕٕ ٕٕ ٗٙ ٕٕ ٕٕ ٕٓ   

ٕٖ ٕٔ ٗ7 ٔٗ ٕٖ ٕٔ   

ٕٗ ٕٓ   ٕٗ ٔ9   

 962714 اٌٛعظُّاٌسغبثٟ 972425 اٌٛعظُّاٌسغبثٟ

 42531 االٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ 22813 االٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ

 212526 اٌزجب٠ٓ 942464 اٌزجب٠ٓ
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 (15) يهسك
 (1)نهزؼهىانزارٍخ ذافؼٍخ االكبدميٍخ ان يمٍبط 

يغ َزبئح اجملًىػزني فٍه وانىصٌ ادلئىي ، 
 وانىعظ ادلشخر

ُّ

 ثُلوشثس س

ػز
ٞٔ

د
ُٔ

ث
 

ن
طذ

ص٘
ال 

 

ِز
ه٤ِ

ز 
خ

س
دذ

ن 
طذ

ص٘
طز 

ع
ضٞ

ٓ 
خز

س
دذ

ن 
طذ

ص٘
 

شر
ذ٤
ً 

خز
س
دذ

ن 
طذ

ص٘
 

ٓج
ٔج

 ص
ن

طذ
ص٘

 

 ٠
ػِ

ز 
طِذ

 ثُ
س

خج
س
 د

ح
ٓ

شر
لو

ثُ
 

ر
خ

ش
ُٔ

ؾ ث
ع

ُٞ
ث

 

١
تٞ

ُٔ
 ث
ٕ

ص
ُٞ

ث
 

٢ ثُشٜجدر ثُٔذسع٤ز ال صٌل ٕال ٔ

ُِسظٍٞ ػ٠ِ ٝظ٤لز رثس دخَ 

 خ٤ذ 

 %7ٓ 7ٖ٘ ٗٙٔ ٕ 8 ٕٔ ٘ٔ ٓٔ صدش٣ذ٤ز 

 %7ٗ 77ٖ ٗٙٔ ٕ ٗ ٓٔ ٙٔ ٕٔ ػجدطز

أل٢٘ٗ أشؼش دجُٔضؼز ٝثُشػ٠ ػ٘ذ  ٕ

 صؼ٢ِٔ أش٤جء خذ٣ذر .

 %8ٙ 7ٖٗ ٖٕٓ طلش طلش ٓٔ ٕٔ ٕ٘ صدش٣ذ٤ز 

 %8ٙ 7ٖٗ 87ٔ طلش طلش 9 ٘ٔ ٕٓ ػجدطز

أل٢٘ٗ أػضوذ دجٕ ثُشٜجدر ثُدجٓؼ٤ز   ٖ

عٞف صغجػذ٢ٗ ُِضسؼ٤ش خ٤ذث 

 ُِٜٔ٘ز ثُض٢ ثخضشصٜج 

 %9ٕ 7ٙٗ ٘٘ٔ طلش طلش  ٗ 9 ٖٗ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٓ 7٘ٗ ٕٓٓ طلش طلش ٘ ٓٔ 9ٕ ػجدطز

ُِٔضؼز ثُض٢ أشؼش دٜج ػ٘ذ ٓشجسًز  ٗ

 ثالخش٣ٖ أكٌجس١ .

 %9ٗ 77ٗ ٖٕٕ طلش طلش طلش ٕٔ ٖ٘ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 77ٗ 8ٕٓ طلش طلش طلش ٕٔ ٕٖ ػجدطز

دظذم ال أػشف ، ٝأشؼش أ٢٘ٗ  ٘

 أػ٤غ ٝهض٢ ك٢ ثُدجٓؼز .

 %ٙٗ 7ٖٕ 88 ٕ 8 8 9 ٓٔ صدش٣ذ٤ز 

 %ٕٗ 7ٕٔ 9ٔ ٕٔ 9 8 ٕ ٗ ػجدطز

أل٢٘ٗ أشؼش دٔضؼز ثُضلٞم ٝصسذ١  ٙ

 ثُزثس ك٢ دسثعض٢ .

 %9ٗ 77ٗ 9ٕٔ طلش طلش ٗ 8 ٖ٘ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٓ 7٘ٗ 97ٔ طلش ٕ ٗ 9 9ٕ ػجدطز

زض٠ أثذش ُ٘لغ٢ أ٢٘ٗ هجدس ػ٠ِ  7

 ثُسظٍٞ ػ٠ِ ثُشٜجدر ثُدجٓؼ٤ز .

 %9ٗ 77ٗ ٕٕٓ طلش طلش ٗ 7 ٖٙ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 77ٗ ٕٙٓ طلش طلش ٖ 8 ٖٖ ػجدطز

ُِسظٍٞ الزوج ػ٠ِ ٝظ٤لز أًثش  8

 ثزضشثٓج 

 %9ٗ 77ٗ ٕٕٔ طلش طلش ٗ ٙ 7ٖ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 77ٗ 8ٕٓ طلش طلش ٕ 8 ٖٗ ػجدطز

ُِٔضؼز ثُض٢ أشؼش دٜج ػ٘ذٓج أًضشق  9

 أش٤جء ؿ٤ش ٓؼشٝكز عجدوج .

 %9ٕ 7ٙٗ ٕٙٔ طلش ٕ ٕ 9 ٖٗ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 77ٗ 7ٕٓ طلش ٔ ٔ 8 ٖٗ ػجدطز

ألٓش عإًٔٞ هجدسث  ال٢٘ٗ ك٢ أخشث ٓٔ

ػ٠ِ دخٍٞ عٞم ثُؼَٔ ك٢ ثُٔدجٍ 

 %9ٓ 7٘ٗ ٕٔٔ طلش ٕ ٖ ٕٔ ٖٓ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٕ 7ٙٗ ٖٕٓ طلش طلش ٕ ٖٔ 9ٕ ػجدطز

                                                           

 ( ٚٔٚ-ٙٔٚ، صٕٓٔٓ)العمواف والعطيات،  (1)
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 ثُز١ أس٣ذٙ

ُِٔضؼز ثُض٢ أشؼش دٜج ػ٘ذث أهشأ  ٔٔ

ٓٞػٞػجس ٓٔضؼز ُٔؤُل٤ٖ ٓخضِل٤ٖ 

. 

 %8ٓ 7ٓٗ 87ٔ ٕ ٘    ٘ ٘ٔ ٕٓ صدش٣ذ٤ز 

 %ٙٙ 7ٖٖ 9ٗٔ طلش ٔ ٖ ٕٔ   8ٔ ػجدطز

عجدوج ًجٕ ُذ١ ثعذجح خ٤ذر  ٕٔ

ُالُضسجم دجُدجٓؼز ،٢ٌُ٘٘ٝ ثالٕ 

أصغجءٍ ك٤ٔج إرث ًجٕ ػ٢ِ ثالعضٔشثس 

. 

 %8ٗ 7ٕٗ 99ٔ ٕ ٕ ٙ 8ٔ ٕٔ صدش٣ذ٤ز 

 %ٗٙ 7ٕٖ 7ٔٔ طلش ٔ ٓٔ ٘ٔ ٘ٔ ػجدطز

ُِٔضؼز ثُض٢ أشؼش دٜج ػ٘ذٓج أصلٞم  ٖٔ

 ك٢ أزذ ثٗدجصثص٢ ثُشخظ٤ز .

 %9ٕ 7ٙٗ ٕ٘ٔ طلش ٔ ٕ ٘ٔ ٖٓ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٓ 7٘ٗ ٕٓٓ طلش طلش ٗ ٖٔ 8ٕ ػجدطز

دغذخ ثُسو٤وز ثُض٢ صوٍٞ أ٢٘ٗ ػ٘ذٓج  ٗٔ

 دأ٢٘ٗ ْٜٓ .أٗدر عٞف أشؼش 

 %9ٗ 77ٗ ٕٕٕ طلش طلش ٗ ٓٔ ٖٗ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٕ 7ٙٗ ٖٕٓ طلش طلش ٖ ٔٔ ٖٓ ػجدطز

     طلش طلش ٕ 9 ٖٙ صدش٣ذ٤ز  أل٢ٗ أس٣ذ إٔ أز٤ج ز٤جر خ٤ذر الزوج  ٘ٔ

ٕٕٕ 

ٗ77 9ٗ% 

 %9ٗ 77ٗ 8ٕٓ طلش طلش ٔ ٓٔ ٖٖ ػجدطز

دغذخ ثُٔضؼز ثُض٢ أشؼش دٜج أص٣ذ  ٙٔ

ثُض٢  ٓؼجسك٢ ك٢ ثُٔٞػٞػجس

 صشٝم ٢ُ .

 %9ٓ 7٘ٗ ٕٕٔ طلش ٔ ٗ ٕٔ ٖٓ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 7ٙٗ ٕٕٓ طلش ٔ ٕ ٔٔ ٖٓ ػجدطز

الٕ رُي ٣غجػذ٢ٗ ك٢ ثُسظٍٞ  7ٔ

ػ٠ِ خ٤جسثس خ٤ذر ك٤ٔج ٣ضؼِن 

 دضٞخ٢ٜ ث٢ُٜ٘ٔ . 

 %9ٕ 7ٙٗ 8ٕٔ طلش طلش ٖ ٔٔ ٖٖ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 77ٗ ٕ٘ٓ طلش طلش ٖ ٙٔ ٕٖ ػجدطز

دٜج ػ٘ذٓج ُِغؼجدر ثُض٢ أشؼش  8ٔ

 أٗـٔظ ك٢ هشثءثس ُذؼغ ثُٔؤُل٤ٖ 

 %9ٓ 7٘ٗ ٕٔٔ طلش ٕ ٕ ٗٔ 9ٕ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٓ 7٘ٗ 97ٔ طلش ٔ ٕ ٙٔ 8ٕ ػجدطز

ٛخ ُِدجٓؼز ، أٗج ال أكْٜ ُٔجرث أر 9ٔ

 ٛٔجٍ رُي .ثٝدظشثزز ال أعضط٤غ 

 %88 7ٗٗ ٕ٘ٓ طلش ٔ ٗ 9ٔ ٖٕ صدش٣ذ٤ز 

 %8ٙ 7ٖٗ 89ٔ طلش ٔ ٘ 8ٔ ٕٓ ػجدطز

س ثُشػ٠ ثُز١ أزظ دٚ ُشؼٞ ٕٓ

 ػ٘ذٓج أٗدض أٗشطز أًجد٤ٔ٣ز .

 %9ٗ 77ٗ ٖٕٔ طلش ٔ ٕ ٘ٔ ٕٓ صدش٣ذ٤ز 

 %8ٙ 7ٖٗ 9ٔٔ طلش ٔ ٗ 8ٔ 9ٕ ػجدطز

 %9ٕ ٙ.ٗ ٕٗٔ طلش ٕ ٖ 9 ٕٔ صدش٣ذ٤ز  ألظٜش ُ٘لغ٢ أ٢٘ٗ شخض ر٢ً . ٕٔ

 %9ٕ ٙ.ٗ ٕٗٓ طلش ٔ ٔ ٔٔ ٖٖ ػجدطز

 %88 7ٗٗ ٕ٘ٓ طلش ٔ ٔ ٕٓ ٕٗ ذ٤ز صدش٣ ألزظَ ػ٠ِ دخَ أكؼَ ك٤ٔج دؼذ . ٕٕ

 %8ٙ 7ٖٗ 88ٔ طلش ٕ ٗ 8ٔ ٕٓ ػجدطز

ًٔجٍ ئصغٔر ٢ُ دالٕ دسثعض٢  ٖٕ

صؼ٢ِٔ زٍٞ ػذر أش٤جء أسؿخ 

 دضؼِٜٔج .

 %9ٗ 77ٗ 9ٕٔ طلش طلش ٕ ٕٔ ٖٖ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 77ٗ 7ٕٓ طلش طلش ٔ ٔٔ ٕٖ ػجدطز

 %9ٗ 77ٗ ٕٕٔ طلش طلش ٖ 8 ٖٙ صدش٣ذ٤ز ال٢ٗ أػضوذ إٔ صؼ٢ٔ٤ِ ثُٔذسع٢  ٕٗ
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 %9ٗ 77ٗ ٕ٘ٓ طلش طلش ٖ 9 ٕٖ ػجدطز َ .ع٤سغٖ ًلج٣جص٢ ًؼجٓ

ُِشؼٞس ثُو١ٞ ثُز١ أشؼش دٚ ػ٘ذٓج  ٕ٘

 أهشث ٓٞػٞػجس ٓٔضؼز ٓضؼذدر 

 %9ٕ 7ٙٗ 8ٕٔ طلش طلش طلش 7ٔ ٖٓ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٕ 7ٙٗ ٕٗٓ طلش طلش ٔ ٗٔ 9ٕ ػجدطز

ال أػشف ، أٗج ال أكْٜ ٓجرث أكؼَ ك٢  ٕٙ

 دجٓؼزثُ

   78ٔ ٔ ٙ ٓٔ ٘ٔ ٘ٔ صدش٣ذ٤ز 

ٖ’8 

7ٙ% 

 %7ٗ 77ٖ ٗٙٔ ٕ ٘ 9 ٘ٔ ٖٔ ػجدطز

الٕ ثُدجٓؼز صٞكش ٢ُ ثُشؼٞس  7ٕ

دجُشػ٠ ثُشخظ٢ ك٢ صسو٤ن 

 ثُض٤ٔض ك٢ دسثعض٢.

 %9ٗ 77ٗ ٕٕٔ طلش ٕ ٕ ٓٔ ٖ٘ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٗ 7’ٗ 7ٕٓ طلش ٕ ٕ 9 ٖٖ ػجدطز

أل٢٘ٗ أس٣ذ إٔ أظٜش ُ٘لغ٢ أ٢ٗ  8ٕ

ثخض٤جص ثُٔٞثد ثُذسثع٤ز أعضط٤غ 

 د٘دجذ .

 %9ٙ 8’ٗ ٕٕ٘ طلش ٕ ٕ ٙ 9ٖ صدش٣ذ٤ز 

 %9ٙ 8’ٗ ٕٔٔ طلش طلش طلش 9 ٖ٘ ػجدطز

 
 ( ٚٔٚ-ٙٔٚ، صٕٓٔٓ)العموان والعطيات،                                                   
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 (16)يهسك
 االكزغبة اخزجبس فمشاد صالزٍخ يف اخلرباء آساء اعزجبَخ

                        د٠بٌٝ خبِؼخ

  األعبع١خ اٌزشث١خ و١ٍخ  

 اٌذوزٛساٖ-اٌؼ١ٍب اٌذساعبد

  اٌؼشث١خ اٌٍغخ رذس٠ظ طشائك

 . اٌّسزشَ ...................................................................ُّاٌفبضً األعزبر

ُّ

 . ٚثشوبرٗ هللا ٚسزّخ ػ١ٍىُ اٌغالَُّ

 ثُذجزثز صشّٝ ، ثُؼشد٤ز ثُِـز صذس٣ظ ؽشثةن ك٢ ثُذًضٞسثٙ دسخز ػ٠ِ ثُسظٍٞ ُٔضطِذجس ٔجالا ثعضٌ

 اٌزظٛساد رؼذ٠ً فٟ اٌِسدبج ػٍٝ لبئّخ ِمزشزخ اعزشار١د١خ فبػ١ٍخ)  دـ ثُٔٞعٞٓز دسثعضٜج إخشثء

 ( .االعبع١خ اٌزشث١خ و١ٍبد ٌطٍجخ اٌجالغ١خ اٌّفب١ُ٘ ٚاوزغبة اٌجذ٠ٍخ

    

 ثالعجع٤ز ثُضشد٤ز ٤ًِجس ُطِذز ًضغجح ثُٔلج٤ْٛ ثُذالؿ٤زُو٤جط ث أدثر إػذثد صضطِخ ثُذسثعز شًجٗ ُٝٔج    

ُٔلشدثس ٓجدر ثُذالؿز ُالًضغجح  ثخضذجسثا  ثُذجزثز أػذس ،ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ثُض٢ دُسعش ُْٜ  ثُثج٤ٗز ثُٔشزِز/ 

 /ثُلظَ ثُذسثع٢ ثُثج٢ٗ ثُٔثذضز ك٢ هطجػ٤ز هغْ ثُِـز ثُؼشد٤ز .

 

 آسثةٌْ إدذثء سثخ٤ز ، ثالخضذجس ٛزث أ٣ذ٣ٌْ د٤ٖ صؼغ ػ٤ِٔز ٝخذشر دسث٣ز ٖٓ ك٤ٌْ ثُذجزثز صدذٙ ُٝٔج     

 . دوشثءصٚ ٝصلؼٌِْ صؼجٌْٝٗ ٌُْ شجًشرا  ، كوشثصٚ طالز٤ز ك٢ ثُغذ٣ذر

ُّ

 ٚاالِزٕبْ اٌشىش فبئك ِغ

ُّ

 : اٌفبضً األعزبر زضشح

 : ا٢ر١خ اٌّؼٍِٛبد وزبثخ ٠ شخٝ

 :   اٌثالثٟ االعُ

 :  اٌؼٍّٟ اٌٍمت

 :   اٌزخظض

 :  اٌؼًّ ِىبْ

 :   اٌزٛلـ١غ

ُّ اٌجبزثخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                             

  اٌغٍطبٟٔ ٠ؼمٛة ِٛعٝ عؼبد                                                    

 

 
 



  196                                                           .......املالحــــق ........

 

  

 حمة والشعبة:ر                                المر تعميمات االختبا

 أُكتب اسَمن والمرحلة والشعبة فً الزاوٌة العلٌا الٌسرى المخصصة لذلن. 

ٌرجى اإلجابة عن فمرات االختبار جمٌعها، وعدم ترن أي منها .ألن الفمرة متروكة اإلجابة أو غٌر 

 الواضحة ، تعامل معاملة اإلجابة غٌر الصحٌحة .

 غٌر الصحٌحة . تعطى درجة واحدة لكل سإال ، وصفر لإلجابة

 تكون اإلجابة على ورلة األسئلة .

 ضع دائرة حول حرف االجابة التً ترى انها صحٌحة فٌما ٌأتً : /مالحظة 

 تعّرف الحمٌمة فً االصطالح بأنها :  /ٔس

 أ. الّشًء الثابت ٌمٌناً .

 ب. اللّفظ المستَْعَمل فٌما ُوِضع له فً اصطالح التخاطب.

 فاع عنه .ج. ما ٌْلَزُم حفظه والدّ 

 د. من حمَّت الفكرةُ أو الكلمةُ أو المضٌّةُ أو اْلُمْدَرَكةُ الذّهنٌّة أو نحو ذلن .

 التً فً سمائه       مطالعة الشمس التً فً ِلثامه الشمس/ لال المتنبً  : فال زالت ٕس

 :  الحمٌمة اللغوٌة معنى الكلمة التً تحتها خط دلـَّت على -

 . الكوكب العظٌم المنٌر  د. الوجه الجمٌل ج(    ب. الِعلم الغزٌر     أ. غطاء الوجه )اللثام 

 / أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌها  معنى الحمٌمة العملٌة ؟ ٖس

 ب. رأٌت أسًدا فً غابة .                    (ٔ) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ أ. لوله تعالى: 

 لم مإمن.        ج. "أنبت هللا الزرع" إذا كان المخاطب ٌعلم أن المتك

 د. صام نهاُره ، برفع "نهاره" على الفاعلٌة .  

 /   ٌعّرف المجاز فً االصطالح بأنه :ٗس

أ. "اللَّفظ المستعمل فً غٌر َما ُوِضع له فً اصطالحٍ به التخاطب، على وْجٍه ٌَِصحُّ ضْمن األصول 

 اللّفظ". الفكرٌة واللّغوٌّة العاّمة، بمرٌنة صارفة عن إرادة ما ُوِضع له

 ب. "جاز المسافر ونحوه الطرٌك، وجاز به َجْوزاً وجوازاً ومجازاً، إذا سار فٌه حتى لطعه".

ٌُْره، إذا نَفََذ ومَضى على الصّحة".  ج. "جاَز الموُل، إذا لُبَِل َونَفَذ. وكذا ٌمال: جاَز اْلعَْمد وَغ

                                                           

 1سورة المارعة : (ٔ)



  197                                                           .......املالحــــق ........

 

  

معناه الذي وضع له فً اللغة والتخاطب د. "استعمال اللّفظ فً مجاالت االستعماالت اللّغوٌة العامة ب

." 

  فً ولت معا الممرٌن واستمبلت لمر السماء بوجهها        فأرتنً  :لال المتنبً مادحا/ ٘س

 الكلمة التً تحتها خط دلـّت على معنى المجاز اللغوي بمعنى : -

 دوحة     أ.  الشمس والممر ٌظهران  فً ولت واحد             ب. لمر السماء ووجه المم

 ج . الحسن والجمال واشرالة الوجه .                   د.  أسم لفتاة جمٌلة .

 / أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌه المجاز العملً ؟ٙس

 (ٔ) چھ  ے       ے  ۓ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ لال تعالى:  أ.

ًَ الال الشاعر : ب.    لسحاباتعرض لً السحاب ولد لفلنا            فملت إلٌن إن مع

 ج. لٌل : "أران تمّدم ِرْجالً َوتإّخر أُخرى"    بمعنى: أران مترّدداً.

 .الجهد ضٌاع فً رماد، فً ٌنفخ من كحال حالُنَ : أي رماد"، فً تنفخ أنتد.   لٌل : " 

 / ٌعّرف التشبٌه فً االصطالح بأنه :1س

على سبٌل التطابك أو التمارب "الّداللة على مشاركة شًٍء لشًٍء فً معنًى من المعانً أو أكثر  أ.

 لغرٍض ما"

 ب. "اشتران إلى عدم اللّْبس وعدم المدرة على التَّْعٌٌن بٌن المتشابهٌن ".

 ج. "تسمٌة الشًء باسم غٌره إذا لام ممامه ".

د. "ألفاظ تدل على المماثلة واالشتران بٌن أمرٌن، وهً لد تكون حروفًا، ولد تكون أسماء، ولد تكون 

 أفعااًل ".

 ٌكدن ٌضئن للساري الظالما          كالكواكب المعات /    لال البحتري :     لصور 1س

 : هو مذكور فً أعالهالمفهوم البالغً فً البٌت ال -

 ب. مجاز مرسل            ج.   تشبٌه               د. كناٌة         ٌةأ. استعارة مكن

 وم التشبٌه ؟ / أي اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة تشتمل على مفه1س

 (ٕ) چ  ﮳ے  ے  ۓ         ۓ  ﮲  ھہ  ھ  ھ   ھ  چأ.   لال تعالى : 

                                                           

 ٙسورة األنعام :  (ٔ)

 ٖ٘رة النور : سو (ٕ)
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 (ٔ) چ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھچ  ب. لال تعالى:

 (ٕ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    چ ج. لال تعالى : 

 (ٖ)     چٹ    ٹ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ د. لال تعالى :  

 لبدر من حٌث التفت رأٌته    ٌهدي الى عٌنٌه نورا ثالبا لال الشاعر : كا/ ٓٔس

 هو : مذكور آنفاالبٌت الشعري النوع التشبٌه فً  -

 أ. تشبٌه تمثٌلً        ب. تشبٌه مفرد           ج. تشبٌه مملوب            د. تشبٌه بلٌغ 

 / مٌَز التشبٌه المفرد من غٌره فً النصوص اآلتٌة : ٔٔس

 هم      وفً اللٌلة الظلماء ٌفتمد البدرجدَّ  اس الحمدانً : سٌذكرنً لومً إذا جدَّ أ. لال أبو فر

 لال الشاعر   :     كم وجوه مثل النهار ضٌاء             لنفوس كاللٌل فً االظالم - ب

  وتراه فً ظلم الوغى فتخاله            لمرا ٌكّر على الرجال بكوكب     ج. لال الشاعر :

 ن المعتز :    كؤن سمـــاءنا لما تجلّت                 خالل نجومها عند الصباح د. لال اب

 رٌاض بنفسج خضل نداه             تفـــتّح بٌنـه نـــور األلـــاح                          

 / أي النصوص اآلتٌة تشتمل على التشبٌه المفرد ؟ٕٔس

 لشباب كؤنه              لٌُل ٌصٌح بجانبٌه نهارُ أ. لال الشاعر :        والشٌب ٌنهض فً ا

 ب. لال بشار بن البرد :   كؤنَّ ُمثاَر النمعِ فوَق رإوسنا         وأسٌافَنا لٌٌل تهاَوى َكواُكبِه

 (ٗ)چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ               چ ج.  لال تعالى : 

 (٘)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ    چ لال تعالى : د. 

 / ٌعّرف التشبٌه التمثٌلً بأنه : ٖٔس

                                                           

 ٖٔ  :غافر سورة (ٔ)

 ٘سورة الصافات :  (ٕ)

 ٗسورة الشورى  :  (ٖ)

 ٕٗسورة الرحمن :  (ٗ)

 1سورة الحالة : (٘)
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ة مإلفة من أمرٌن، أو من عدة أمور، لد امتزجت امتزاًجا ؤفٌه هٌ التشبٌه الذي ٌكون وجه الشبه أ. 

 ٌجعلها فً حكم الشًء الواحد . 

 األمر . ئوذلن لخفاء وجهه فً باد ب.هو ما الٌنتمل فٌه من المشبه إلى المشبه به إال بعد فكر،

 مل فٌه من المشبه إلى المشبه به من غٌرتدلٌك نظر .هو ما ٌنت ج.

ذلن ال ٌمنع من تعدد الصفات المشتركة على الرغم من ون وجه الشبه فٌه غٌر مركب ، وٌك د.  ما

 بٌن طرفً التشبٌه.

 / مٌّز التشبٌه التمثٌلً من غٌره فً النصوص اآلتٌة : ٗٔس

 دد        منه لربا تزدد من الفمر بعدا   لال البحتري  :     هو بحر السماح والجود فازأ.  

  کچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑچ  : لال تعالىب. 

 (ٔ) چ

 (ٕ)چے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳            چ  :  لال تعالىج.  

 كالبحر ٌمذف للمرٌِب جواهرا         جودا وٌبعث للبعٌِد سحائبا د. لال الشاعر :   

 /    لال الشاعر:  وتراه فً ظلم الوغى فتخاله         لمرا ٌكّر على الرجال بكوكب ٘ٔس

 فً : مذكور فً أعالهالتشبٌه التمثٌلً فً البٌت الٌتمثل  -

 أ. تراه فً ظلم الوغى                             ب. فتخاله لمرا     

 مرا ٌكّرعلى الرجال بكوكب ج. على الرجال بكوكب                           د. ل

 / ٌعًرف التشبٌه المرسل والتشبٌه المؤكد بأنهما : ٙٔس

 أ. التشبٌه المرسل  هو ما ذكرت فٌه أداة التشبٌه ، اما التشبٌه المإكد فهو ما حذفت منه أداة التشبٌه ،

 والتؤكٌد حاصل من ادعاء أن المشبه عٌن المشبه به .

المشبه والمشبه به فً صورة من صور التشبٌه المعروفة ، بل ب. التشبٌه المرسل ال ٌوضع فٌه 

هو جعل المشبه مشبهاً به بادعاء أن وجه الشبه فٌه ألوى فٌلمحان فً التركٌب ، اما التشبٌه المإكد 

 وأظهر.

ج. التشبٌه المرسل هو ما حذفت منه أداة التشبٌه ، وأن المشبه هوعٌن المشبه به ، أما التشبٌه المإكد 

 ذكرت فٌه أداة التشبٌه . هو ما

                                                           

 ( ٕٔٙسورة البمرة : )(ٔ)

 ( ٗٔسورة الرحمن : ) (ٕ)



  311                                                           .......املالحــــق ........

 

  

فهوما ٌسمى د. التشبٌه المرسل ال ٌلمح فً التركٌب فً صور التشبٌه المعروفة ، اما التشبٌه المإكد 

 غلبة الفروع على األصول .  

النصوص اآلتٌة تشتمل على ثالثة تشبٌهات مرسلة وتشبٌها مؤكدا واحدا . مٌَز التشبٌه / 1ٔس

 المؤكد من بٌنها : 

 لشاعر : العمــــــــر مثل الضٌف            او كالطٌف لٌس له إلـــــامةأ. لال ا

 (ٔ)چ      مبجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبچ  ب. لال تعالى : 

ًّ بؤنواع الهموم لٌبتلً  ج.  لال امرإ المٌس  : ولٌل كموج البحر أرخى سدوله        عل

 ً كالنجوم بؤٌهم التدٌتم اهتدٌتم" وآله وسلم : "أصحاب علٌه هللا د. لال صلى

نصٌٌن من النصوص اآلتٌة ٌتمثل فً احدهما التشبٌه المرسل وٌتمثل التشبٌه المؤكد ال/ أي 1ٔس

 فً اآلخر ؟

 لال الشاعر :    أنت كالبحر فً السماحة والشمس     علــوا والبدر فً االشراق أ.

 وزت كٌوانا فً علو المكان       جاولال آخر :         أنت كالشمس فً الضٌاء وإن 

  (ٕ)چجئ  حئ   مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  چ . لال تعالى : ب

 (ٖ)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ولوله تعالى :        

 (ٗ)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     ٹ  چ ج. لال تعالى : 

 "سجعه سجع الحمام" "ووشٌه وشً الطاووس"ولٌل   :           

  (٘)چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ الى : د. لال تع

 ولول الشاعر  : أٌن أزمعت أٌهذا الهمام ... نحن نبت الربا وأنت الغمام 

 : ٌعًرف التشبٌه الضمنً والتشبٌه البلٌغ بأنهما/ 7ٔس

                                                           

 (١١ورة النمل : س) ((ٔ

 ( 7ٗ-١ٗسورة الصافات :  )(ٕ)

 (٘ٗ-ٗٗسورة الدخان : ) (ٖ)

 (٘٘-ٗ٘:  سورة الوالعة) (ٗ)

 (1ٔسورة البمرة : ) (٘)
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هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فٌه ألوى وأظهر ، اما البلٌغ فوجه أ.التشبٌه الضمنً 

 أمور .عدة شبه فٌه صورة منتزعة من ال

ٌلجؤ األدٌب عند التعبٌر عن بعض أفكاره إلى أسلوب ٌوحً بالتشبٌه من ب التشبٌه الضمنً هو ان 

 غٌر أن ٌصّرح به. أما البلٌغ فهو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه .

كة وحذف وجه ج. التشبٌه الضمنً هو ما ٌكون غٌر مركب أي مفردا ، مع تعدد الصفات المشتر

هو ما ال ٌنتمل فٌه من المشبه إلى المشبه به إال بعد فكر ، مع وجود اركان فالشبه . اما التشبٌه البلٌغ 

 التشبٌه جمٌعها . 

تدلٌك نظر، ووجه الشبه  د. التشبٌه الضمنً هو ما ٌنتمل فٌه من المشبه إلى المشبه به من غٌر

وهو أعلى مراتب التشبٌه فً البالغة ت فٌه أداة التشبٌه ما ذكرفهو موجود فٌه ،اما التشبٌه البلٌغ 

 ولوة المبالغة .

/النصوص اآلتٌة تشتمل على ثالثة تشبٌهات ضمنٌة وتشبٌها بلٌغا واحدا . مٌَز التشبٌه ٕٓس

 البلٌغ من بٌنها : 

 ب إذا نلت منن الوّد فالكل هٌّن       وكل الذي فوق التراب تراأ. لال أبو فراس الحمدانً : 

 لال الشاعر  :   أرسى النسٌم بوادٌكم وال برحت       حوامل المزن فً أجداثكم تضعب. 

 لال الشاعر   :    والرٌح تعبث بالغصون ولد جرى      ذهب األصٌل على لجٌن الماء ج.

 (ٔ)چۉ  ې          ې  ې  ې   ى  چ د.  لال تعالى : 

احدهما التشبٌه البلٌغ وٌتمثل التشبٌه الضمنً نصٌٌن من النصوص اآلتٌة ٌتمثل فً الأي / ٕٔس

 فً اآلخر ؟

 لال البحتري  : ضحون إلى األبطال وهو ٌروعهم       وللسٌف حّد حٌن ٌسطو ورونك أ.   

 ولول شاعر آخر :   عزماتُهم لُُضٌب، وفٌُض أكفهم          سحٌب، َوبٌُِض وجوههم ألمارُ 

 (ٕ)چ    ٺٺ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   پچ ب. لال  تعالى : 

 ولول الشاعر:   فالُضوا مآربَُكم ِعجاالً إنما      أعماُركم سفٌَر من األسفارِ 

 ج. لال البحتري : شمائك ٌحملن الندى فكؤنه       دموع التصابً فً خدود الخرائد

 ولال البحتري أٌضا :   كؤنها حٌن لّجت فً تدفمها       ٌد الخلٌفة لما سال وادٌها 

                                                           

 ( ٔ٘سورة الكهف :  )(ٔ)

 (١1ٔسورة البمرة : ) (ٕ)
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  (ٔ)چے  ے  ۓ         ۓ    ھہ  ھ  ھ   ھ  چلى د.  لال تعا

 ولول الشاعر :   من ٌَُهن ٌَسهُل الهـــواُن علٌه     ما لجـــرحٍ بمٌٍت إٌـــالمُ   

 / تعّرف االستعارة فً االصطالح بأنها : ٕٕس

 "استعمال العبارة على غٌر ما وضعت له فً أصل اللغة"أ. 

 تى وإن لام ممامه "ب.   "عدم تسمٌة الشًء باسم غٌره ح

 ج. "النهً عن استعمال بعض األلفاظ فً موضع بعض على سبٌل  التوسع والمجاز "

 د. "هً منع استعارة الكلمة لشًء لم ٌعرف بها من شًء لد ٌعرف بها "

 / مٌّز االستعارة فً النصوص اآلتٌة :ٖٕس

 كواكب األسحار نتكوما كان ألصر عمره           وكذا أ.  لال الشاعر :  ٌا كوكبا 

 (ٕ)     چۀ  ہ     ہ  ہ   چ لال تعالى : ب. 

 (ٖ)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ ج. لال تعالى : 

  "   اْلُمْإِمُن ِمْرآةُ أَِخٌهِ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  " لال رسول هللاد. 

 / أي النصوص اآلتٌة تشتمل على االستعارة ؟ٕٗس

 تاَلٍف          أم لشاِن ِمَن الصبّابة َشافِ  أ. لال البحتري :    ألَما فَاَت ِمن تاَلقٍ 

 لال المعري :   رب لٌٍل كؤنه الصبح فً الحسن           وإِْن كان أسود الطٌلسانِ ب. 

ٌْن ج. لال  تعالى: َ ًَ ُدخاٌن فَماَل لَها َوِلْْلَْرِض ائْتٌِا َطْوعاً أَْو َكْرهاً لالَتا أَت ا ثُمَّ اْستَوى إِلَى السَّماِء َوِه

  طائِِعٌنَ 

 مام     كل شمس ما لم تُكنها ظالم لال الشاعر :     كل عٌش ما لم تطبه حِ     د.

ر فٌها لفظ المشبه به للمشبه، وٌذكر فٌها لفظ المشبه به صراحةً استعٌاالستعارة التً ، : ٕ٘س

 تسمى : 

 . تصرٌحٌة أ. مكنٌة            ب. أصلٌة             ج. تبعٌة                   د

                                                           

 ( ٖ٘سورة النور : ) (ٔ)

 (٘سورة الفٌل :  )(ٕ)

 (ٕٙسورة الرحمن :) (ٖ)
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 : مٌّز االستعارة التصرٌحٌة فً النصوص اآلتٌة : ٕٙس

 ولال المتنبً فً مدح سٌف الدولة :أ. ـ 

  تصافحت فٌه بٌض الهند باللمم  أما ترى ظفرا حلوا سوى الظفر                          

 ع ـتنف كل تمٌمة الأكفٌُت لال الشاعر :  وإذا المنٌة أنشبت أظفارها               ب.

 لال الحجاج من خطبة له : "إنً ألرى رإوسا لد أٌنعت وحان لطافها وإنً لصاحبها"ج. 

 د.  لال الشاعر : وإذا العناٌة الحظتن عٌونها              نم فالمخاوف كلهّن أمان 

 ُجمع الحك لنا فً إمام         لتل البخل وأحٌا السماحا/ لال ابن المعتز : 1ٕس

 لشعري استعارتان تصرٌحٌتان تمثلتا فً : فً البٌت ا -

 أ.  ٌجمع الحك ، وأحٌا السماحا                ب. لنا فً أمام ، أحٌا السماحا   

  ج. لتل البخل ، وجمع الحك                   د. لتل البخل  ، وأحٌا السماحا

 /  لال الشاعر دعبل الخزاع1ًٕس

 برأسه فبكى  المشٌبن ال تعجبً ٌا سلم من رجل      ضح     

 ٌسمى :فً البٌت الشعري فً أعاله فن بٌانً ما تحته خط   -

 تج . تشبٌه بلٌغ    د.       تصرٌحٌةستعارة مكنٌة     ب. استعارة اأ.  

 / مٌّز االستعارة المكنٌة فً النصوص اآلتٌة : 1ٕس

 كل تمٌمة ال تنفع لال أبوخراش الهذلً:   وإذا المنٌة أنشبت أظفارها        أبصرتأ. 

 ٔ) )      چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ       ٿچ ولال تعالى : .  ب

 ج. لال المتنبً : حملت إلٌه من لسانً حدٌمة       سماها الحجا سمً الرٌاض السحائب 

 (ٕ)  چۓ   ﮲  ﮳  ﮴    ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ د. لال تعالى : 

 

 

 
                                                           

 (ٔسورة إبراهٌم :  ) (ٔ)

 (ٗ٘ٔسورة األعراف :  )(ٕ)
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 تعارة المكنٌة ؟أي النصوص اآلتٌة تتمثل فٌه االس/  ٖٓس

 (ٔ)    چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       چ أ. لال تعالى : 

 ب. وعد البدر بالزٌارة لٌال             فإذا ما وفى لضٌت نذوري 

 ج.  لال الشاعر  :  إذا ما الدهر جّر على أناس       كالكله أناخ بآخرٌنا 

 ٌث الشرى ٌا حمام ٌا رجل د.  لال المتنبً :   ٌا بدر ٌا بحر ٌا غمامة ٌا       ل

 / تعّرف الكناٌة بأنها :ٖٔس

 أ. "لفظ أطلك وأرٌد به الزم معناه ، مع جواز إرادة ذلن المعنى "

 ب. " كل ما لم ٌفهم من سٌاق الكالم وٌذكر اسمه صرٌحا فً العبارة "

 ج.  "عدم التعبٌرعن المعنى تلمٌحا ال تصرٌحا وال إفصاحا كلما التضى الحال ذلن"

 "تخالف اإلفصاح والتصرٌح إذا التضى الحال ذلن" د.

 / مٌّز الكناٌة فً النصوص اآلتٌة : ٕٖس

 (ٕ) چٹ    ٹ  ڤ      ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ لال تعالى : أ. 

 (ٖ)  چڤ           ڤ     ڤ   ڦ       چ ب.لال تعالى : 

 الّدر فً األسالنلال الشاعر :  وحدٌمة غناء ٌنتظم الندى            بفروعها ك ج.

 د. لال أبو العتاهٌة : أتـتـه الخـالفـة منمـــادة            إلٌـــه تجــــرر أذٌــالــها

  أي النصوص اآلتٌة تشتمل على الكناٌة ؟/ ٖٖس

 أ. لال النابغة :  أكنً بغٌر اسمها ولد علم              هللا خفٌات كل مكتتم 

 رفعٍة وضٌاٍء         تجتلٌن العٌون شرلاً وغرباً   أنت نجٌم فً   -ب. لال الشاعر : 

 ج.  لالت الخنساء : أغر أبلج تؤتم الهداة به           كؤنه علٌم فً رأسه نارُ 

 د. لال الشاعر :  اذا أمالوا الى النشاب أٌدٌهم       ملنا ببٌٍض فظَّل الهاُم ٌختطُف  

 

                                                           

 (ٔٔسورة الحالة : ) (ٔ)

 (ٗسورة الشورى : ) (ٕ)

 (ٕٙة : سورة المٌام )(ٖ)
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 اً بأنهما : / تعًرف كناٌة الصفة وكناٌة الموصوف إصطالحٖٗس

أ. كناٌة الصفة ٌراد بها إثبات أمر ألمر أو نفٌه عنه ٌطلب بها تخصٌص الصفة بالموصوف، أما 

ًّ عنه .  كناٌة الموصوف فهً ال تثبت الصفة المعنوٌة للمكن

ب. كناٌة الصفة ٌُعدل فٌها عن التصرٌح إلى ما ترى من الكناٌة والتلوٌح ، اماى كناٌة الصفة فهً 

 ن المكنً ّعنه .نفً الصفة ع

ج. كناٌة الصفة أن ٌرٌد المتكلم إثبات معنى من المعانً فال ٌذكره بلفظه اللغوي ،اما كناٌة 

 الموصوف فهً أن تتكلم بشًء وترٌد غٌره .

د. كناٌة الصفة هً التً ٌطلب بها نفس الصفة المعنوٌة كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها ، أما كناٌة 

ًّ عنه ال تتعداه .الموصوف فهً التً ٌط  لب بها نفس الموصوف بشرط أن تكون مختصة بالمكن

كناٌات صفة وكناٌة موصوف واحدة . مًٌز كناٌة   / النصوص اآلتٌة تشتمل على ثالثٖ٘س

 الموصوف من بٌنها :

 :  طوٌل النجاد رفٌع العماد       كثٌر الرماد إذا ما شتا    أ. ولالت الخنساء فً أخٌها

 فمساهم وبسطهمو حرٌر          وصبحهم وبسطهمو تراب    تنبً :         ب. ولال الم

 :    فلما شربناها ودب دبٌبها      إلى موطن األسرار للت لها : لفً لال أبونواس فً الخمر ج.

 بعٌدة مهوى المرط إّما لنوفل       أبوها وإّما عبّد شمس وهاشّم :  سث١ؼخ أثٟ ثٓ ػّشولال د.  

نصٌٌن من النصوص اآلتٌة ٌتمثل فً احدهما كناٌة الصفة وكناٌة الموصوف فً النص أي  /ٖٙس

 اآلخر ؟

 لها كالّصالل الرلش شّر دبٌب      علّة موطن الحلمودبّت له فً أ. لال الشاعر :     

   وأذللُت دمعاً مْن خالئمهُ الكبرُ     بسطُت ٌَد الهوىإذا اللٌُل أضوانً  ولال أبو فراس الحمدانً: 

 (ٔ) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ لال تعالى : ب. 

 (ٕ)   چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ  لال تعالى :     

 (ٖ)چٹ  ٹ  ڤ      ٿ   ٹ  ٹٿ      ٺ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  چ  ج. لال تعالى :

                                                           

 (ٖ-ٔسورة المارعة : ) (ٔ)
 (ٖٔسورة الممر :  )(ٕ)

 (7ٕسورة االسراء : ) (ٖ)
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 (ٔ)چڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڳ  ڳ    ڱ  ڱڳ  چ  ولال تعالى  : 

 (  (ٕچڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ      ڌ          ڌڇ     ڇ  ڍ  ڍ    ڇ چ لال تعالى   .د

 هما الواهً الذي ثكل الشبابا      دم ولحمو لال أحمد شولً:    ولً بٌن الضلوع 

 / لال زٌاد األعجم فً مدح ابن الحشرج : 1ٖس

 لبة ضربت على ابن الحشرج إن السماحة والمروءة والندى          فً     

 فٌما تحته خط هو :المذكور فً أعاله الفن البالغً فً البٌت الشعري  ٌتمثل -

 أ. استعارة تصرٌحٌة      ب. تشبٌه بلٌغ    ج. كناٌة نسبة    د. كناٌة موصوف 

 مٌّز كناٌة النسبة فً النصوص اآلتٌة :/ ١ٖس

 ٌرولكن ٌسٌر الجود حٌث ٌس: فما جازه جود وال حل دونه      لال أبو نؤاس مادحاأ. 

 ما أبون بخٌاًل " ابنة الٌم:    "ٌا  لٌلب. 

ًّ من عٌب فإنً      لال الشاعرج.   جبان الكلب مهزول الفصٌل:     وما ٌن ف

  كفه منهم خضابكمن فً           فً كفه منهم لناةومن    :   لال المتنبًد. 

  ضٌاء بكل يٌزر لضٌاء        فٌه المجد الذي ثوبن فً : أن     المتنبً لال / 1ٖس

ذلن ، ل مباشر به نسب صفة الضٌاء لوجه شخص فنسبته إلى ما له اتصالٌأن أراد الشاعر  -

 فً : تمثلت كناٌة النسبة فً المذكور آنفا 

 أ.  ثوبن         ب. الذي المجد فٌه       ج. ٌرزي بكل ضٌاء          د. المجد 

 :  ٌعّرف الجناس فً االصطالح بأنه /ٓٗس

 ف األلفاظ فً النطك واختالفها فً المعنى .أ. اختال

 ب.تطابك اللفظتان فً النطك وتطابمهما فً المعنى . 

 ج. عدم تماثل اللفظتان  ال فً النطك وال المعنى .

 فً المعنى . أختالفهماد.  اتفاق اللفظان فً النطك أو تماربهما  فٌه و

 / مٌّز الجناس فً األمثلة اآلتٌة : ٔٗس

                                                           

 (1ٕسورة الفرلان : ) (ٔ)

 (١ٗسورة الملم : ) (ٕ)
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 إنسان عٌنً ُمد تناءت دارُكُم        ما رالُة نُظر إلى إنسانلدٌن الكوفً : لال شمس ا أ.

 (ٔ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  :لال تعالى   ب.

 (ٕ)چپ  پ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻ  چ لال تعالى : ج.

 .(ٖ)چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   چ : لال تعالى د.

 وأَْرِضهم ما دمت فً أرِضهم          فداِرهم ما دمت فً داِرهم / لال الشاعر :  ٕٗس  

 فً : مذكور آنفا ٌتمثل الجناس فً البٌت ال -

 أ.  دارهم ما دمت                         ب.   دارهم ، دارهم /  أرضهم ، أرضهم 

 ج. ما دمت فً دارهم فمط                د. ما دمت فً أرضهم فمط  

 (ٗ)چ    ڀپ   پ  پ  پ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ   ٻمخ     حخمج  جح  مح   جخ  چ  عالىلال ت/ ٖٗس

 ٌسمى : فن بالغً فً أعاله فً اآلٌة الكرٌمة ما تحته خط  -

 أ. طباق اٌجاب               ب. ممابلة        ج. جناس تام              د. تورٌة 

  مٌز الجناس التام فً النصوص اآلتٌة :/ ٗٗس

 (٘)چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ لى : أ.  لال تعا

 ب. لال الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :  " اللهم كما حسنت َخْلمً فحسن ُخلمً ".

 ج .  لال الشاعر : هاّل نَهان نُهان عن لوِم امرىٍء        لم ٌُلَف غٌر منعٍَّم بشماِء 

 الذ به             فال برحت لعٌن الدهر إنساناد.   لال الشاعر :  لم نلك غٌرن إنساناً ٌُ 

  / أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌها مفهوم الجناس التام ؟٘ٗس

 (ٙ)چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  چ لال تعالى : أ. 

 ب. لال أبو فراس الحمدانً  : ِمن بَحَر جودن أغتَرف     َوبفَضِل ِعلمَن أعتَرف

                                                           

 (ٖ-ٔسورة االخالص : ) (ٔ)

 (ٖ٘سورة ٌوسف : )(ٕ)

 (ٕ-ٔسورة الكوثر : ) (ٖ)

 (ٗٗ-ٖٗسورة النور : ) (ٗ)

 ( ٖٕ-ٕٕسورة المٌامة : ) (٘)

 (ٗٔ-ٖٔاألنفطار :  سورة) (ٙ)
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 (ٔ)چ   ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گٹ ٹ چ  :  ج.

 (ٕ)چخب  مب  ىب  چ  لال تعالى : د.

 هٞثػخِ  هٞثٍع  دأع٤جفٍ  صظَ       ػٞثطِْ  ػٞثٍص  أ٣ذٍ  ٖٓ هجٍ ثُشجػش : ٣ٔذٕٝ/ ٙٗس

 الفن البالغً فً البٌت الشعري هو :

 لب أ. جناس تام             ب. جناس نالص            ج. طباق اٌجاب            د. طباق س

 مٌّز الجناس النالص فً النصوص األتٌة : /  1ٗس

 وحمُل رزاٌا الدهِر أحلى من المنِّ      تحملت خوَف المّنِ كل رزٌئٍة      أ. 

 (ٖ)چڃ   چ    چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ لال تعالى :  ب.

 ضالعلال البحتري :  إذا العٌن راحت وهً عٌن على الجوى        فلٌس بسر ما تسر االج. 

 إنسان  عٌنً ُمد تناءت دارُكُم                     ما رالُة نُظر إلى إنساند. لال الشاعر :  

 

 / من كتاب نهج البالغة لالمام علً ابن أبً طالب )علٌه السالم( لال :1ٗس

ً  اَخفََضه م "َوكنت      كه   ال كالَجبَلِ ...  واستٌمظت   بِِعنائِها فَِطرت   فَوتاً، َواَعاله م َصوتا  المَواِصف   ت َحّرِ

  " العَواِصف   ت زٌل ه   وال

 بـ : مثل الجناس النالص فً النص المذكور آنفا ٌت -

 أ. أخفضهم ، وأعالهم / فطرت ، استٌمظت      

 ب. فطرت بعنانها واستٌمظت ، كالجبل ال تحركه المواصف 

 ج. صوتاً  فوتاً / المواصف ، العواصف              

 خفضهم ، وأعالهم فوتؤ  / فطرت، واستٌمظت د. كنت أ

 كبٌرا وملًكا نعًٌما رأٌت     بمغناهم   حللت ما إذا  :الهَمذانً الزمان بدٌع لال/ 1ٗس

 المتمثل فٌما تحته خط ٌسمى : الشعري فً أعاله الفن البالغً فً البٌت  -

 د. التورٌة أ. الطباق         ب. السجع            ج. األلتباس               

 

                                                           

 (٘٘سورة الروم : ) (ٔ)

 (ٕٙسورة االنعام : ) (ٕ)

 ( ٖٓ-7ٕسورة المٌامة : ) (ٖ)
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 / مٌّز األلتباس فً النصوص اآلتٌة : ٓ٘س

 منعً فً أخطؤتَ  ما مدحٌـن         فً أخطؤتُ  لئن   :الرومً لوله  ابن إلى نُسبأ. 

 زرع ذي غٌر بــوادٍ                حاجاتً أنزلتُ  لمد                                      

 سبٌل فٌه هللا أمر ردِّ  إلى         ٌكن فلم لٌحٌى ٌحٌى وسمٌتُه          :الشاعر لال ب.

ًّ  أٌالال الشاعر :  ج.   جناكما النخٌل حراس نام إذا        حــــبذا بوانــــة وادي نخلت

 فتاكما الفتاء طول على وزاد        بهجة النخل على أربى فطٌبكما                     

  ِزندي به وأوَرى ثَْمدي به وفاضَ              ٌدي به وأثرتْ  رشدي به لال الشاعر :   تجلَّىد. 

 / أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌه مفهوم االلتباس ؟ ٔ٘س

ا وَصاِحبلال الشاعر :     أ. اَحهْ  اْلَمْرءِ  ونَْفسُ  تَاهَ                 اْلِغنَى أَتَاهُ  لمَّ  َطمَّ

 السحاب معً إن إلٌنِ : فملت           لفلنا ولد السَّحاب لً تعرضلال الشاعر   ب.

 توَعدون لما هٌهاتَ  هٌهاتَ            نٌَله من النْزر فً تطمعوا ال:  الشاعر لال ج.

 ُمْدبِرُ  َواْلّجدُّ  اْلَمالَ  ٌُْبمً اْلبُْخلُ  َوالَ      ُمْمبلٌ  َواْلَجدُّ  اْلَمالَ  ٌُْفنًِ اْلُجودُ  فاَلَ لال الشاعر :   د. 

 معول(؟ من دارس رسم عند هل)       برحٌل   الكل انتوى ٌوم نًٌنشد/ لال الشاعر :  ٕ٘س

 ٌسمى :  ن البالغً فً البٌت الشعري المذكور آنفا الف -

 أ. األلتباس        ب. التورٌة       ج. التضمٌن            د. تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم 

 / مٌّز التضمٌن فً النصوص اآلتٌة فٌما تحته خط : ٖ٘س

 حزومها؟ من الشفا فوق بهم تمازى        ظعاٌن من ترى هل خلٌلً تبّصرالشاعر :   لال أ.

 راجــــــعونــــا هللا إلـــــى إنـــــا         ٌكونا أن ِخْفــــتُ  ما كـــان لدب. لال الشاعر :    

 "فؤغرب أنشد حتى ألرب أو هو البصر كلمح إال ٌكن فلم"   :  الحرٌري لال .ج

 آثارهم على نفسً باخع أنا             دارهم عن مسائالً  فلست رحلواالشاعر : لال د. 

 أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌه التضمٌن ؟ /ٗ٘س

 جمٌلٌ  فصبرٌ  جرمٍ  ما غٌر من        هجرنا على أزمعت كنت أ.لال الشاعر : إن

  مــــوزون هللا كتــــاب فً        سطراً  المحبــوب ب. لال الشاعر :     كتــــب

  تحبـــون ممــــــــا تنفمـــــوا         حتى البــر تنــــالوا لــن                        
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 الوكــٌـل ونعم اللـه فــحـسبنا          غـٌرنا بـنا تبـدلـْتَ  ج. لال الشاعر :     وإن

 أضاعواأضاعونً وأي فتى       على أنً سؤنشد عند بٌعـً لال الشاعر :     د. 

 / ٌعّرف السجع فً االصطالح بأنه :٘٘س

متماربة،  حروف أو متماربٌن، حرفٌن على أو واحد، حرف على الفواصل أو الفاصلتٌن أ.  تواطإ

 .النثر فً ٌمع كما الشعر فً وٌمع

 فً والٌمع متماربة، حروف أو متماربٌن، حرفٌن على أو واحد، حرف على ب. تباعد الفواصل

 ثرفمط .بل فً الن الشعر

 . تلٌها التً الكلمة فً االخٌر الحرف مع الكلمة االخٌر الحرف ج. تمابل

 د.  كالم موزون وممفى تتضاد فٌه نهاٌات الفواصل فً الحرف األخٌر .

  خجل فً والبحر شغل فً والبر     وجل فً والروم جذل فً فنحن  :المتنبً لال/ ٙ٘س

 ـ :ب فً أعاله  ٌتمثل السجع فً البٌت الشعري

 أ. فنحن فً جذل ، والبحر فً خجل             ب. فً وجل   ، والبر فً وجل 

 ج.  الروم  ، البر   ، البحر                       د. جذل ،وجل ،شغل ،خجل 

  أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌه مفهوم الَسْجع :/ 1٘س

  (ٔ)﴾  أٍىَا ُ ثَو أَحَُبء وَىَنِ الَّ  تَشعُسوَُُوَالَ تَقُىىُىا ىََِِ َُقتَوُ فٍِ سَجُوِ اهللأ. قاؿ تعالى : ﴿

 (ٕ)﴾  وَجِئتُلَ ٍِِ سَجَإ ثِنَجَإ ََقِنيب. قاؿ تعالى : ﴿ 

ٌَْت".ج.  ٌَْت، فَإِنََّن َطالََما لَْد َعافَ  لال أعرابً : "اللَُّهمَّ إِْن ُكْنَت لَْد أَْبلَ
 العنبا بو يحصد لـ الشوؾ زرع مف      فاحذر عواقبو امرءاً  وترت ما إذاد. قاؿ الشاعر : 

 سمى : لفواصل صوتيا  في القرآن الكريم يتوافق ا/ ٛ٘س
 أ. التورية          ب. الفاصمة      ج . التضميف        د. االقتباس 

 / يتمثل مفيوم الفاصمة فيما تحتو خط بــ :ٜ٘س
 (ٖ)چېئ      ېئۈئ  ۈئ  ېئ           ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ لال تعالى : أ.  

                                                           

 (ٗ٘ٔسورة البمرة : ) (ٔ)

 (ٕٕسورة النمل : )(ٕ)

 (ٔٓٔ-ٓٓٔسورة الصافات : ) (ٖ)
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 ٔ ) )  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦڦ    ڦڤ  چ ب. لال تعالى : 

 (ٕ) چ  پٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  چ ج. لال تعالى : 

 (ٖ)چہ       ۀں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ    ںچ د. لال تعالى : 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     چ لال تعالى : /  ٓٙس

 (ٗ)چۀ  ۀ  

 وله تعالى فً :تمثلت الفاصلة فً ل -

 ً  أ. اْلعَاِدٌَاِت، اْلُموِرٌَاِت ، اْلُمِغٌَراِت          ب. َضْبًحا ، لَْدًحا ، ُصْبًحا ، نَْمعًاً ، َجْمعا

 ً  ج. فؤَثَْرَن بِِه ، فََوَسْطَن بِِه                      د.  فؤَثَْرَن بِِه نَْمعًاً ، فََوَسْطَن بِِه َجْمعا

 طالحا بأنها :  ص/ تعَرف التورٌة أٙس

 إٌهام غٌر ممصود ،بإخفاء الشًء الظاهر بالشًء الظاهر .أ. 

  متوافمٌن فً اللفظ والمعنى . معنٌٌن بٌن الواحد الكالم فً تجمع ب. أن

 لمرٌنةٍ  باإلفادةِ  وبعٌٌد هوالمرادُ  الكالِم، ِمن فَهُمه ٌَتباَدرُ  ، لرٌبٌ  َمْعنٌَان له "إٌهاُم ممصوٌد بلفٍظ واحدٍ ج. 

 خفٌة "

 الحمٌمً . المعنى إرادة جواز مع معناه، الزم به وأرٌد أطلك لفظ  د.

 ٌتمثل مفهوم التورٌة فٌما تحته خط بــ :/ ٕٙس

 ُمنؤَدُّ لال البُحتري فً وصف الذئب:  له ذنٌب مثل الُرشاِء ٌجرهُ    ومتن كمتن الموس أعوج  أ.

وا ب. ٌْهِ  َهلُمُّ ٌْنَ  إلَ ْهرِ  ُغُصونَ  فَإِنَّ         ولَذَّةٍ  لَْصفٍ  بَ  ِلْلمَْصفِ  تَْصلُحُ  الزَّ

 إصبعا الناس أجدب ما إذا علٌها...  له ترى العُروق بادي العصا ضعٌفهجٍ ثُشجػش :  ج.

 ( (٘چۆئ  ۈئ  ۈئ       ۆئۇئ  ۇئ  چ د. لال تعالى : 

                                                           

 ( 7ٔسورة الروم : ) (ٔ)

 (ٓٙسورة األنعام :  (ٕ)(

 (ٖ-ٔسورة الطور : ) (ٖ)

 (٘-ٔ: سورة العادٌات ) ((ٗ

 (1ٗسورة الذارٌات :  )(٘)
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ً / لال الشاعر : ٖٙس  وَهجــــْراً  صـــَّداً  أَْبلٌَـــْتَه           نَاِصــح   بِخــــّل   ِرْفــــما

 نَْهراً  اْلَحالِ  فًِ فََرَدْدتَــــه           َدْمـــِعهِ  َســـائِل   َوافَـــــانَ                        

 تتمثل التورٌة فً المثال السابك بلفظة :  -

 أ. سائل         ب.  ناصح             ج.صداً             د. نهراً 

 فً متمابلٌن معنٌٌن بٌن االتصال فً الواحد كالكالم هو ما أو لواحدا الكالم فً تجمع / "أنٗٙس

 الجملة "  ٌسمى :

 أ. ممابلة            ب. طباق         ج. جناس                   د. سجع 

 / مٌّز مفهوم الطباق فً النصوص اآلتٌة : ٘ٙس 

 (ٔ)چ  کڑ  ڑ   ک  کچ : لال تعالىأ.  

 السحاب معً إن إلٌنِ : فملت         لفلنا ولد لسَّحابا لً تعرضهجٍ ثُشجػش : .ب

 ج. لال أبو تمام :    تدبٌر معتصم باهلل منتمم              هلل مرتمب فً هللا مرتغب

 (ٕ)  چڃ  ڃ  چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ د. لال تعالى : 

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ  /ٙٙس

 (ٖ)چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ      ڱڱ     ڱ  ڳڳ

 ٌتمثل الطباق فً اآلٌة الكرٌمة السابمة بـ  :  -

،  تَْنِزعُ  أ. تُْإتًِ ،  تُِذلُّ                           ب. مالن الملن ، تإتً الملن  ، تُِعزُّ

 د. الخٌر   ، لدٌر ، تعز         ج. الملن ، مالن  ، بٌدن                      

 (ٗ)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ            ٺڀ  ڀ   ڀ   پ  پ    ڀ   چ  ٹ ٹ  /1ٙس

 الفن البالغً فً اآلٌة الكرٌمة فٌما تحته خط ٌسمى :  -

 أ. طباق اٌجاب      ب. ممابلة       ج. سجع      د. طباق سلب 

 ً النصوص اآلتٌة : / مٌز مفهوم طباق السلب ف1ٙس

                                                           

 (١ٔسورة الكهف : ) (ٔ)
 (ٖٓٔسورة آل عمران : ) (ٕ)

 (ٕٙسورة آل عمران : )(ٖ) 

 (١-1سورة الروم :) (ٗ)
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 (ٔ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ لال تعالى :  -أ. 

  (ٕ)چپ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ب. لال تعالى 

 (ٖ) چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    چ ج.  لال تعالى :

ً  الجعدي لال النابغةد.   األََعاِدٌَا ٌَُسوءُ  َما فٌِهِ  أنَّ  على       َصِدٌمَهُ  ٌَُسرُّ  َما فٌِهِ  تَمَّ  فتَىً   :مادحا

ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱٹ ٹ چ / 1ٙس

 (ٗ)  چۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴     

 بـ : فً أعاله ٌتمثل مفهوم طباق السلب فً اآلٌة الكرٌمة -

 فاََل تَْخَشْوُهمْ ،  َولَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ فوِل وجهن                      ب أ. خرجت   ، 

 ُوُجوَهُكمْ ،    تَْخَشْوُهمْ    د.                      اْخَشْونًِ،  و اَلتَْخَشْوُهْم ف ج.

 (٘) چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  ٹ ٹ چ/ 1ٓس

 رٌمة فٌما تحته خط ٌسمى : الفن البالغً فً اآلٌة الك 

 أ. طباق سلب        ب. ممابلة      ب. جناس نالص       د. طباق أٌجاب

 / مٌّز طباق االٌجاب فٌما تحته خط فً  النصوص اآلتٌة : 1ٔس

  أعلمالنوى       وٌسري إلً الشوُق من حٌث  ال أعلملال البحتري : ٌُمٌض لً من حٌث أ. 

 (ٙ)چەئ    ائې  ې   ې   ى  ى  ائ                    ېۉ            ۅ  ۉ  چ لال تعالى :  ب.

 (1)چ  ىئېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ    چ لال تعالى :   ج.

 (1)چڦ  ڦ       ڦ  ڤڤ  ڤ    ڤچ د. لال تعالى : 

 

 

 

                                                           

 ( ٕٓ-7ٔسورة فاطر : ) (ٔ)

 (7ٓٔسورة آل عمران : ) (ٕ)

 (ٖٕسورة األسراء : ) (ٖ)

 (ٓ٘ٔسورة البمرة : ) (ٗ)

 (١ٕٙسورة البمرة :) (٘)

 ( 1٘رة غافر :سو )(ٙ)

 (ٖسورة الحدٌد : ) (1)

 ١ٓٔسورة النساء :  (١)
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 ( /لٌل : ) ال ٌَلٌك  بالمحسِن أَْن ٌ ْعطً البعٌَد وٌمنَع المرٌبَ 1ٕس

 الى طباق سلب على النحو اآلتً : ٌتحول طباق األٌجاب فً المثال السابك

 ٌلٌك بالمحسن ان ٌمنع المرٌب وال ٌعطً البعٌد .أ.   

 ب. ال ٌلٌك بالمحسن ان ال ٌعطً البعٌد وال ٌمنع المرٌب .

 ج.  ال ٌلٌك بالمحسن أن  ٌعطً البعٌد وال ٌعطً المرٌب .

 د.  ال ٌلٌك بالمحسن ان ٌمنع البعٌد وٌعطً المرٌب .

 (ٔ)چژ  ڑ  ڑ  ک        چ ى : لال تعال/  1ٖس

 الفن البالغً فً اآلٌة الكرٌمة السابمة ٌسمى : 

 أ. ممابلة         ب. طباق أٌجاب          ج. طباق سلب            د. استعارة 

 / مٌّز مفهوم الممابلة فٌما تحته خط فً النصوص األتٌة : 1ٗس

 "الطََّمع ِعْندَ  َوتَِملُّونَ  اْلفََزعِ  ِعْندَ  لَتَْكثُُرونَ  إِنَُّكمْ "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أ. 

 (. ذكراهال تموت المرء و ٌموت) ب. لٌل : 

 ". عوراتنا، واستر روعاتنا  اللهم آمن لال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : "  ج.

 (ٕ)چ  ۇئەئ  وئ  وئەئ      ى  ى  ائ  ائې   ٹ ٹ چ  د.

 وم الممابلة ؟/ أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌه مفه1٘س

(ٖ)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ٹ ٹ أ. 
 

 (ٗ)چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ    چ ج. .  لال تعالى :

 .لال الشاعر : ونُنِكُر إن ِشئنا على الناِس لَولُُهم         وال ٌُْنِكروِن الموَل ِحٌن نَمُوُل  د

 

 

                                                           

 (١ٕسورة التوبة : ) (ٔ)

 (ٖٕسورة الحدٌد : ) (ٕ)

 (1٘ٔسورة األعراف :) (ٖ)

 ( ٓ٘-7ٗسورة الحجر : ) (ٗ)
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 الكتائب لِراع من فلول بهن...  سٌوفهم نأ غٌر فٌهم عٌبَ  وال : الذبٌانً النابغة لال/ 1ٙس

 الفن البالغً فً البٌت الشعري ٌسمى :  

 أ. تؤكٌد الذم بما ٌشبه المدح     ب. ممابلة    ج. التباس     د. تؤكٌد المدح بما ٌشبه الذم 

 / مٌّز مفهوم تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم فً النصوص األتٌة :11س

 د سوى أنه مبتذل المعانً ( لٌل : )الكالم كثٌر التعمٌأ. 

 (ٔ)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ٹ ٹ چ ب. 

 كلهم الناس بؤخس له وصفً       سوى فٌه خٌر ال المنً من فإنج.لال الشاعر : 

 الهوان علٌه ٌهون جبان         أنه سوى الطباع لال الشاعر : لئٌمد. 

 (ٕ)  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ       ۈئۈئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    چ /لال تعالى : 11س

 :بـ  فً أعاله  ٌتمثل مفهوم تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم فً اآلٌة الكرٌمة 

 . َوَعِشًٌّا بُْكَرةً  فٌَِها ِرْزلُُهمْ  ، إاِلَّ َساَلًما .                      ب.ِرْزلُُهْم  َولَُهمْ  ٌَْسَمعُوَن ، الَ  أ.

 . َوَعِشًٌّا بُْكَرةً ،    فٌَِها  ٌَْسَمعُونَ  الَ  .             د. إاِلَّ َساَلًما، ًوا اَل ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَغْ ج. 

راعاة   وسوءَ         َماللــــةً  فٌهِ  إنَّ  إالَّ  الكلب   هوَ لال الشاعر : / 17س  الكْلبِ  فً ذانَ  وما م 

 الفن البالغً فً البٌت الشعري السابك ٌسمى : 

 السلب    ج. تؤكٌد المدح بما ٌشبه الذم    د. تؤكٌد الذم بما ٌشبه المدح أ.  التورٌة    ب. طباق 

 : مٌّز مفهوم تأكٌد الذم بما ٌشبه المدح فً النصوص األتٌة/ ١ٓس

 بالًٌا المالِ  على ٌُبِمً فما َجوادٌ         أنَّه غٌرَ  أَْوَصافُه َكُملَتْ  فتًى أ.  لال الشاعر :

  (ٖ)چ    ٹٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ   ب.لال تعالى :

ً  البحرُ  أنه إال البدرُ  ج. لال الشاعر : هو ْرَغامُ  أنه ِسوى         زاِخرا   الوْبلُ  لكنه الّضِ

  (ٗ)چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ  پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  چ  لال تعالى :د.

 بما ٌشبه المدح :/ أي النصوص اآلتٌة ٌتمثل فٌها مفهوم تأكٌد الذم 1ٔس

   (٘)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  چ لال تعالى : أ.

ً  للجار ٌعرفون ال أنهم إال للموم فضل لٌل : )ال ب.  ( حما

ٌَْب فً معروفِهْم غٌَر أنَّهُ لال الشاعر :  ج.  ٌُبٌَُِّن َعْجَز الشَّاكرٌَن عن الشُّْكرِ       وال َع

ًَ األٌََّ        َب فٌِه غٌَر أنًِّ لصْدتُهُ ــْ ٌالعَ د.  لال الشاعر :     اــاُم أَهالً وموِطنَـــفؤَْنستْنِ

 

 
                                                           

 ( ٕٙ-ٕ٘سورة الوالعة : ) (ٔ)

 (ٕٙسورة مرٌم : ) ((ٕ

 (ٓٗسورة الحج : ( ) (ٖ

 (ٖٙ-ٖ٘سورة الحالة : ( ) (ٗ

 ( 7٘سورة المائدة :  )( (٘
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 يفزبذ رصسٍر اخزجبس االكزغبة 

االخبثخُُّّسلُُّاٌفمشحُّ

ُّاٌظس١سخ

االخبثخُُّّسلُُّاٌفمشحُّ

ُّاٌظس١سخ

االخبثخُُّّسلُُّاٌفمشحُّ

ُّاٌظس١سخُّ

 أ ٘٘ أ 8ٕ ح ٔ

 د ٙ٘ أ 9ٕ ج ٕ

 ج 7٘ ج ٖٓ ج ٖ

 ح 8٘ أ ٖٔ أ ٗ

 د 9٘ ح ٕٖ ح ٘

 ح ٓٙ أ ٖٖ أ ٙ

 ج ٔٙ د ٖٗ أ 7

 ح ٕٙ ج ٖ٘ ج 8

 د ٖٙ أ ٖٙ أ 9

 ح ٗٙ ج 7ٖ ح ٓٔ

 أ ٘ٙ أ 8ٖ ح ٔٔ

 أ ٙٙ أ 9ٖ ج ٕٔ

 د 7ٙ د ٓٗ أ ٖٔ

 ج 8ٙ أ ٔٗ ح ٗٔ

 ج 9ٙ ح ٕٗ د ٘ٔ

 د 7ٓ ج ٖٗ أ ٙٔ

 ج 7ٔ د ٗٗ ح 7ٔ

 ج 7ٕ ج ٘ٗ د 8ٔ

 أ 7ٖ ح ٙٗ ح 9ٔ

 د 7ٗ ح 7ٗ أ ٕٓ

 ح 7٘ ج 8ٗ ح ٕٔ

 د 7ٙ ج 9ٗ أ ٕٕ

 ح 77 أ ٓ٘ أ ٖٕ

 ج 78 ج ٔ٘ ج ٕٗ

 د 79 ج ٕ٘ د ٕ٘

 د 8ٓ أ ٖ٘ أ ٕٙ

 ح 8ٔ د ٗ٘ د 7ٕ
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 (17يهسك )
ُُّّدسخبد رلًىػزً انذساعخ يف اخزجبس االكزغبة

ُّاٌّدّٛػخُّاٌضبثطخُُّّاٌّدّٛػخُّاٌزدش٠ج١خُّ

ُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّد

9ُّ39ُّ25ُّ43ُّ9ُّ27ُّ25ُّ55ُّ

2ُّ44ُّ26ُّ35ُّ2ُّ25ُّ26ُّ63ُّ

3ُّ52ُّ27ُّ54ُّ3ُّ36ُّ27ُّ52ُّ

4ُّ45ُّ28ُّ79ُّ4ُّ59ُّ28ُّ43ُّ

5ُّ69ُّ29ُّ47ُّ5ُّ55ُّ29ُّ55ُّ

6ُّ45ُّ31ُّ45ُّ6ُّ63ُّ31ُّ59ُّ

7ُّ58ُّ39ُّ57ُّ7ُّ45ُّ39ُّ44ُّ

8ُّ57ُّ32ُّ35ُّ8ُّ49ُّ32ُّ44ُّ

9ُّ58ُّ33ُّ64ُّ9ُّ53ُّ33ُّ52ُّ

91ُّ55ُّ34ُّ66ُّ91ُّ54ُّ34ُّ47ُّ

99ُّ49ُّ35ُّ55ُّ99ُّ52ُّ35ُّ53ُّ

92ُّ63ُّ36ُّ61ُّ92ُّ58ُّ36ُّ53ُّ

93ُّ63ُّ37ُّ49ُّ93ُّ37ُّ37ُّ46ُّ

94ُّ71ُّ38ُّ68ُّ94ُّ31ُّ38ُّ66ُّ

95ُّ58ُّ39ُّ43ُّ95ُّ63ُّ39ُّ61ُّ

96ُّ58ُّ41ُّ58ُّ96ُّ25ُّ41ُّ49ُّ

97ُّ45ُّ49ُّ57ُّ97ُّ49ُّ49ُّ67ُّ

98ُّ63ُّ42ُّ58ُّ98ُّ56ُّ42ُّ35ُّ

99ُّ42ُّ43ُّ62ُّ99ُّ59ُّ43ُّ49ُّ

21ُّ59ُّ44ُّ47ُّ21ُّ49ُّ44ُّ45ُّ

29ُّ63ُّ45ُّ69ُّ29ُّ45ُُُّّّ

22ُّ56ُّ46ُّ69ُّ22ُّ56ُُُّّّ

23ُّ35ُّ47ُّ58ُّ23ُّ51ُُُّّّ

24ُّ41ُُُّّّ24ُّ54ُُُّّّ

482954ُُّّاٌّزٛعظُّاٌسغبث53287ُُّّٟاٌّزٛعظُّاٌسغبثٟ

9152284ُُّّاٌزجب89.947ُّٓ٠ُّاٌزجب٠ٓ

912261ُُّّاالٔسشافُّاٌّؼ١بس9.449ُُّّٞاالٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ

ُّ

ُّ
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 ( 18يهسك )

ُُُّّّدسخبد رلًىػزً انذساعخ يف االخزجبس انزشخٍصً انمجهً

ُّاٌضبثطخُُّّاٌّدّٛػخُّاٌّدّٛػخُّاٌزدش٠ج١خُّ

ُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّد

9ُّ25ُّ25ُّ29ُّ9ُّ29ُّ25ُّ43ُّ

2ُّ23ُّ26ُّ32ُّ2ُّ53ُّ26ُّ33ُّ

3ُّ95ُّ27ُّ33ُّ3ُّ42ُّ27ُّ45ُّ

4ُّ23ُّ28ُّ53ُّ4ُّ99ُّ28ُّ55ُّ

5ُّ24ُّ29ُّ42ُّ5ُّ95ُّ29ُّ51ُّ

6ُّ55ُّ31ُّ41ُّ6ُّ29ُّ31ُّ93ُّ

7ُّ31ُّ39ُّ24ُّ7ُّ33ُّ39ُّ97ُّ

8ُّ97ُّ32ُّ41ُّ8ُّ32ُّ32ُّ32ُّ

9ُّ21ُّ33ُّ43ُّ9ُّ27ُّ33ُّ43ُّ

91ُّ33ُّ34ُّ42ُّ91ُّ26ُّ34ُّ22ُّ

99ُّ41ُّ35ُّ29ُّ99ُّ42ُّ35ُّ92ُّ

92ُّ23ُّ36ُّ33ُّ92ُّ41ُّ36ُّ49ُّ

93ُّ22ُّ37ُّ32ُّ93ُّ31ُّ37ُّ29ُّ

94ُّ37ُّ38ُّ29ُّ94ُّ92ُّ38ُّ32ُّ

95ُّ28ُّ39ُّ99ُّ95ُّ97ُّ39ُّ49ُّ

96ُّ22ُّ41ُّ59ُّ96ُّ99ُّ41ُّ22ُّ

97ُّ29ُّ49ُّ42ُّ97ُّ39ُّ49ُّ32ُّ

98ُّ91ُّ42ُّ45ُّ98ُّ35ُّ42ُّ59ُّ

99ُّ95ُّ43ُّ95ُّ99ُّ41ُّ43ُّ95ُّ

21ُّ99ُّ44ُّ97ُّ21ُّ55ُّ44ُّ49ُّ

29ُّ45ُّ45ُّ37ُّ29ُّ47ُُُّّّ

22ُّ47ُّ46ُّ32ُّ22ُّ31ُُُّّّ

23ُّ51ُّ47ُّ29ُّ23ُّ29ُُُّّّ

24ُّ39ُُُّّّ24ُّ22ُُُّّّ

39243ُُّّاٌّزٛعظُّاٌسغبث31227ُُّّٟاٌّزٛعظُّاٌسغبثٟ

98278ُُّّاٌزجب93286ُّٓ٠ُّاٌزجب٠ٓ

4233ُُّّاالٔسشافُّاٌّؼ١بس3272ُُّّٞاالٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ
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 (19يهسك )

  رؼذٌم انزصىساد انجذٌهخ خزجبس ادسخبد رلًىػزً انذساعخ يف 

ُّاٌّدّٛػخُّاٌضبثطخُُّّاٌّدّٛػخُّاٌزدش٠ج١خُّ

ُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّد

9ُّ45ُّ25ُّ47ُّ9ُّ35ُّ25ُّ58ُّ

2ُّ52ُّ26ُّ57ُّ2ُّ41ُّ26ُّ31ُّ

3ُّ55ُّ27ُّ32ُّ3ُّ55ُّ27ُّ29ُّ

4ُّ32ُّ28ُّ45ُّ4ُّ25ُّ28ُّ39ُّ

5ُّ44ُّ29ُّ36ُّ5ُّ33ُّ29ُّ97ُّ

6ُّ55ُّ31ُّ47ُّ6ُّ22ُّ31ُّ32ُّ

7ُّ41ُّ39ُّ51ُّ7ُّ32ُّ39ُّ43ُّ

8ُّ31ُّ32ُّ55ُّ8ُّ29ُّ32ُّ44ُّ

9ُّ45ُّ33ُّ45ُّ9ُّ97ُّ33ُّ49ُّ

91ُّ42ُّ34ُّ53ُّ91ُّ35ُّ34ُّ35ُّ

99ُّ31ُّ35ُّ52ُّ99ُّ25ُّ35ُّ22ُّ

92ُّ52ُّ36ُّ35ُّ92ُّ32ُّ36ُّ42ُّ

93ُّ59ُّ37ُّ27ُّ93ُّ55ُّ37ُّ52ُّ

94ُّ39ُّ38ُّ47ُّ94ُّ22ُّ38ُّ59ُّ

95ُّ45ُّ39ُّ38ُّ95ُّ21ُّ39ُّ49ُّ

96ُّ46ُّ41ُّ39ُّ96ُّ39ُّ41ُّ29ُّ

97ُّ56ُّ49ُّ49ُّ97ُّ32ُّ49ُّ92ُّ

98ُّ56ُّ42ُّ51ُّ98ُّ29ُّ42ُّ25ُّ

99ُّ48ُّ43ُّ58ُّ99ُّ27ُّ43ُّ23ُّ

21ُّ36ُّ44ُّ49ُّ21ُّ37ُّ44ُّ23ُّ

29ُّ27ُّ45ُّ39ُّ29ُّ45ُُُّّّ

22ُّ23ُّ46ُّ59ُّ22ُّ35ُُُّّّ

23ُّ33ُّ47ُّ39ُّ23ُّ55ُُُّّّ

24ُّ45ُُُّّّ24ُّ56ُُُّّّ

352493ُُّّاٌّزٛعظُّاٌسغبث432297ُُّّٟاٌّزٛعظُّاٌسغبثٟ

9572728ُُّّاٌزجب892984ُّٓ٠ُّاٌزجب٠ٓ

922559ُُّّاالٔسشافُّاٌّؼ١بس92486ُُّّٞاالٔسشافُّاٌّؼ١بسٞ

ُُّّ
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 (21يهسك )

 دسخبد انؼٍُخ االعزغالػٍخ

ُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّدُّاٌذسخخُّد

9ُّ34ُّ29ُّ33ُّ49ُّ42ُّ

2ُّ41ُّ22ُّ42ُّ42ُّ31ُّ

3ُّ57ُّ23ُّ21ُّ43ُّ33ُّ

4ُّ51ُّ24ُّ59ُّ44ُّ32ُّ

5ُّ47ُّ25ُّ42ُّ45ُّ41ُّ

6ُّ42ُّ26ُّ35ُّ46ُّ51ُّ

7ُّ45ُّ27ُّ26ُّ47ُّ72ُّ

8ُّ41ُّ28ُّ99ُّ48ُّ37ُّ

9ُّ27ُّ29ُّ39ُّ49ُّ57ُّ

91ُّ95ُّ31ُّ27ُّ51ُّ62ُّ

99ُّ36ُّ39ُّ28ُّ59ُّ79ُّ

92ُّ96ُّ32ُّ39ُّ52ُّ43ُّ

93ُّ47ُّ33ُّ29ُّ53ُّ63ُّ

94ُّ41ُّ34ُّ31ُّ54ُّ24ُّ

95ُّ31ُّ35ُّ25ُّ55ُّ32ُّ

96ُّ25ُّ36ُّ55ُّ56ُّ21ُّ

97ُّ27ُّ37ُّ45ُّ57ُّ97ُّ

98ُّ58ُّ38ُّ55ُّ58ُّ49ُّ

99ُّ69ُّ39ُّ71ُّ59ُّ22ُّ

21ُّ65ُّ41ُّ22ُّ61ُّ51ُّ

392533ُُّّاٌّزٛعظُّاٌسغبثٟ

2972139ُُّّاٌزجب٠ٓ

942732ُُّّشافُّاٌّؼ١بسٞاالٔس
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 (21يهسك )
ُُّّنفمشاد اخزجبس االكزغبةوفبػهٍخ انجذائم يؼبيم انصؼىثخ وانمىح انزًٍٍضٌخ 

ُّفبػ١ٍخُّاٌجذائًُُُّّّاٌجذائًُُّّ

ِؼبًُُِّّدُّجُّةُّأُّاٌّدّٛػخُّد

ُّاٌظؼٛثخ

اٌمٛحُّ

ُّاٌز١١ّض٠خ

ُّدُّجُّةُّأ

1216ُّ-99ُّ-ُّ*1299ُّ-9ُّ9ُّ3ُّ3ُّ1266ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب9ُّ

4ُّ2ُّ6ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1216ُّ-1.25ُّ-4ُّ3ُّ8ُّ9ُّ1272ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب2ُّ

8ُّ4ُّ9ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1239ُّ-ُّ*1293ُّ-1293ُّ-2ُّ2ُّ99ُّ9ُّ1259ُّ1256ُُُّّّاٌؼ١ٍب3ُّ

4ُّ4ُّ2ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1.25ُّ-1293ُّ-1293ُّ-ُّ*9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب4ُّ

9ُّ4ُّ5ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-ُّ*1299ُّ-3ُّ9ُّ2ُّ2ُّ1266ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب5ُّ

6ُّ2ُّ4ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1239ُّ-1299ُّ-ُّ*91ُّ9ُّ2ُّ9ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب6ُّ

2ُّ4ُّ7ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1289ُّ-ُّ*99ُّ2ُّ2ُّ9ُّ1259ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب7ُّ

4ُّ5ُّ4ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1293ُّ-1225ُّ-2ُّ2ُّ91ُّ2ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب8ُّ

6ُّ4ُّ2ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-1299ُّ-ُّ*١ُّ91ُّ3ُّ2ُّ9ُّ1259ُّ1244ُّباٌؼ9ٍُّ

3ُّ6ُّ4ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-ُّ*1.39ُّ-2ُّ92ُّ9ُّ9ُّ1253ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب91ُّ

7ُّ3ُّ3ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1299ُّ-ُّ*1293ُّ-9ُّ99ُّ3ُّ9ُّ1253ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب99ُّ

3ُّ4ُّ6ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1293ُّ-1299ُّ-9ُّ2ُّ9ُّ4ُّ1266ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب92ُّ

4ُّ4ُّ2ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-1239ُّ-ُّ*99ُّ2ُّ2ُّ9ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب93ُّ

2ُّ7ُّ4ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-ُّ*1299ُّ-3ُّ9ُّ3ُّ9ُّ1267ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب94ُّ

6ُّ2ُّ5ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1293ُّ-1،99ُّ-1293ُّ-2ُّ2ُّ2ُّ91ُّ1266ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب95ُّ

4ُّ5ُّ4ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1299ُّ-1299ُّ-ُّ*9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب96ُّ

9ُّ5ُّ6ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-ُّ*1299ُّ-2ُّ91ُّ2ُّ2ُّ1259ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب97ُّ

5ُّ3ُّ4ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب
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ُّفبػ١ٍخُّاٌجذائًُُُّّّاٌجذائًُُّّ

ِؼبًُُِّّدُّجُّةُّأُّاٌّدّٛػخُّد

ُّاٌظؼٛثخ

اٌمٛحُّ

ُّاٌز١١ّض٠خ
ُّدُّجُّةُّأ

ُّ*1.93ُّ-1293ُّ-1293ُّ-3ُّ2ُّ2ُّ91ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب98ُّ

5ُّ4ُّ4ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1.93ُّ-1293ُّ-ُّ*1.25ُّ-2ُّ91ُّ2ُّ2ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب99ُّ

6ُّ92ُّ4ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1293ُّ-ُّ*9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ1266ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب21ُّ

2ُّ5ُّ4ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-ُّ*1299ُّ-2ُّ8ُّ3ُّ3ُّ1272ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب29ُّ

5ُّ9ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1225ُّ-1293ُّ-1293ُّ-ُّ*8ُّ4ُّ2ُّ2ُّ1275ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب22ُّ

1ُّ6ُّ4ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-1299ُّ-ُّ*9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ1266ُّ1244ُُّّاٌؼ١ٍب23ُّ

2ُّ5ُّ4ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1299ُّ-1293ُّ-3ُّ4ُّ8ُّ9ُّ1272ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب24ُّ

5ُّ7ُّ9ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1293ُّ-1299ُّ-1299ُّ-3ُّ2ُّ2ُّ9ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب25ُّ

6ُّ5ُّ4ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1299ُّ-ُّ*91ُّ2ُّ9ُّ3ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب26ُّ

2ُّ5ُّ3ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1293ُّ-1299ُّ-2ُّ2ُّ9ُّ99ُّ1256ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب27ُّ

5ُّ4ُّ4ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-1293ُّ-ُّ*9ُّ9ُّ3ُّ3ُّ1267ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب28ُّ

9ُّ3ُّ6ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1225ُّ-ُّ*١ٍُّ99ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1259ُّ1256ُّباٌؼ29ُّ

2ُّ6ُّ3ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1293ُّ-1299ُّ-3ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب31ُّ

6ُّ4ُّ9ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1225ُّ-1293ُّ-ُّ*99ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب39ُّ

2ُّ4ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-ُّ*1299ُّ-3ُّ91ُّ2ُّ9ُّ1266ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب32ُّ

6ُّ9ُّ5ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1299ُّ-ُّ*9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب33ُّ

9ُّ5ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1299ُّ-1299ُّ-9ُّ2ُّ2ُّ99ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب34ُّ

4ُّ5ُّ5ُّ2ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-9ُّ9ُّ92ُّ2ُّ1256ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب35ُُّّ

9ُّ9ُّ92ُّ2ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1299ُّ-ُّ*١ُّ9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1269ُّ1251ُّباٌؼ36ٍُّ

9ُّ5ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب
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ُّفبػ١ٍخُّاٌجذائًُُُّّّاٌجذائًُُّّ

ِؼبًُُِّّدُّجُّةُّأُّاٌّدّٛػخُّد

ُّاٌظؼٛثخ

اٌمٛحُّ

ُّاٌز١١ّض٠خ

ُّدُّجُّةُّأ

1299ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-9ُّ2ُّ91ُّ3ُّ1266ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب37ُّ

4ُّ5ُّ9ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-1225ُّ-ُّ*99ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1263ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب38ُّ

9ُّ6ُّ4ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1299ُّ-1299ُّ-ُّ*9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب39ُّ

9ُّ6ُّ5ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1293ُّ-1299ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ3ُّ91ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب41ُّ

5ُّ4ُّ5ُّ2ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-1299ُّ-ُّ*92ُّ9ُّ9ُّ2ُّ1253ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب49ُّ

3ُّ4ُّ4ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1225ُّ-1293ُّ-ُّ*1293ُّ-3ُّ9ُّ2ُّ2ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب42ُّ

5ُّ9ُّ4ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1225ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ99ُّ2ُّ1263ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب43ُّ

5ُّ4ُّ7ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1293ُّ-1293ُّ-1225ُّ-3ُّ9ُّ2ُّ91ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب44ُّ

7ُّ3ُّ4ُّ2ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1225ُّ-1299ُّ-9ُّ2ُّ99ُّ2ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب45ُّ

4ُّ6ُّ2ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1225ُّ-ُّ*1299ُّ-2ُّ91ُّ9ُّ3ُّ1266ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب46ُّ

5ُّ9ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1225ُّ-1299ُّ-ُّ*1299ُّ-2ُّ99ُّ9ُّ2ُّ1263ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب47ُّ

5ُّ9ُّ4ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1225ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-9ُّ2ُّ92ُّ9ُّ1256ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب48ُّ

4ُّ5ُّ2ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-ُّ*1.93ُّ-1299ُّ-3ُّ2ُّ91ُّ9ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب49ُّ

6ُّ4ُّ2ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1225ُّ-1299ُّ-1299ُّ-ُّ*99ُّ9ُّ2ُّ2ُّ1263ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب51ُّ

9ُّ4ُّ5ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-ُّ*1299ُّ-1293ُّ-2ُّ3ُّ9ُّ2ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ59ًُّ١ٍ

4ُّ6ُّ9ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ99ُّ2ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب52ُّ

5ُّ4ُّ2ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-1299ُّ-ُّ*91ُّ9ُّ3ُّ2ُّ1266ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب53ُّ

9ُّ4ُّ6ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1225ُّ-1299ُّ-2ُّ2ُّ9ُّ99ُّ1263ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب54ُّ

5ُّ6ُّ4ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1299ُّ-ُّ*91ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب55ُّ

2ُّ5ُّ4ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب
ُّ

ُّ
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ُّفبػ١ٍخُّاٌجذائًُُُّّّاٌجذائًُُّّ
ِؼبًُُِّّدُّجُّةُّأُّاٌّدّٛػخُّد

ُّاٌظؼٛثخ

اٌمٛحُّ

ُّاٌز١١ّض٠خ

ُّدُّجُّةُّأ

ُّ*1299ُّ-1225ُّ-1299ُّ-3ُّ9ُّ3ُّ9ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب56ُّ

5ُّ4ُّ6ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-ُّ*1293ُّ-1225ُّ-9ُّ9ُّ99ُّ3ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب57ُّ

5ُّ3ُّ2ُّ6ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-ُّ*1299ُّ-5ُّ3ُّ2ُّ6ُّ1253ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب58ُّ

2ُّ92ُّ9ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1293ُّ-1293ُّ-1225ُّ-3ُّ9ُّ3ُّ9ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب59ُّ

7ُّ3ُّ5ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1225ُّ-ُّ*1299ُّ-9ُّ92ُّ9ُّ2ُّ1256ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب61ُّ

4ُّ2ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-1293ُّ-ُّ*1225ُّ-9ُّ3ُّ99ُّ9ُّ1256ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب69ُّ

5ُّ5ُّ3ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-ُّ*1299ُّ-9ُّ91ُّ3ُّ2ُّ1266ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب62ُّ

4ُّ9ُّ6ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1299ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ9ُّ92ُّ1253ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب63ُّ

5ُّ4ُّ4ُّ3ُُّّاٌذ١ٔب

1.93ُّ-1299ُّ-ُّ*1225ُّ-2ُّ99ُّ9ُّ2ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب64ُّ

6ُّ2ُّ4ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-1299ُّ-ُّ*91ُّ3ُّ9ُّ2ُّ1266ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب65ُّ

9ُّ6ُّ4ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1293ُّ-1299ُّ-ُّ*99ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1256ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب66ُّ

3ُّ5ُّ3ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1225ُّ-1299ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ2ُّ99ُّ1263ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب67ُّ

5ُّ4ُّ6ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-9ُّ3ُّ91ُّ2ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب68ُّ

4ُّ6ُّ2ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-ُّ*1299ُّ-1293ُّ-9ُّ3ُّ99ُّ9ُّ1256ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب69ُّ

3ُّ6ُّ3ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1293ُّ-1225ُّ-9ُّ2ُّ9ُّ92ُّ1256ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب71ُّ

5ُّ4ُّ5ُّ2ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-9ُّ3ُّ91ُّ2ُّ1263ُّ1.51ُُّّاٌؼ١ٍب79ُّ

4ُّ6ُّ2ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-ُّ*1299ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ99ُّ2ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب72ُّ

5ُّ4ُّ2ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1299ُّ-1299ُّ-ُّ*92ُّ9ُّ9ُّ2ُّ1253ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب73ُّ

3ُّ4ُّ4ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1299ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ3ُّ91ُّ1266ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب74ُّ

5ُّ4ُّ6ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب
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ُّ

ُّفبػ١ٍخُّاٌجذائًُُُّّّاٌجذائًُُّّ

ِؼبًُُِّّدُّجُّةُّأُّاٌّدّٛػخُّد

ُّاٌظؼٛثخ

مٛحُّاٌ

ُّاٌز١١ّض٠خ

ُّدُّجُّةُّأ

1299ُّ-1299ُّ-ُّ*1299ُّ-9ُّ99ُّ2ُّ2ُّ1259ُّ1256ُُّّاٌؼ١ٍب75ُّ

4ُّ2ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1299ُّ-1.93ُّ-3ُّ9ُّ2ُّ91ُّ1263ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب76ُّ

5ُّ4ُّ5ُّ2ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1225ُّ-ُّ*1299ُّ-9ُّ92ُّ9ُّ2ُّ1256ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب77ُّ

4ُّ2ُّ5ُّ5ُُّّاٌذ١ٔب

1293ُّ-ُّ*1293ُّ-1299ُّ-2ُّ9ُّ99ُّ2ُّ1256ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب78ُّ

5ُّ4ُّ3ُّ4ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1293ُّ-1299ُّ-2ُّ2ُّ3ُّ9ُّ1269ُّ1251ُُّّاٌؼ١ٍب79ُّ

5ُّ4ُّ6ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

ُّ*1299ُّ-1225ُّ-1299ُّ-2ُّ2ُّ9ُّ99ُّ1263ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب81ُّ

5ُّ6ُّ4ُّ9ُُّّاٌذ١ٔب

1299ُّ-1225ُّ-ُّ*1299ُّ-9ُّ92ُّ2ُّ9ُّ1256ُّ1263ُُّّاٌؼ١ٍب89ُّ

4ُّ2ُّ6ُّ4ٌُُّّذ١ٔبا

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 (22ملحق )

 اكزغبة ادلفبهٍى انجالغٍخ نهًدًىػخ انزدشٌجٍخ

ُّاٌّفب١ُُّ٘دُّ
دُّ
خب
دس
حُّ
ِ

بس
زج
خ
ال
ا

دُُّّ
خب
دس
حُّ
ِ

دُّ
شا
فم
اٌ

جخ
غ
ىز
ٌّ
ا

ُّ

إٌغجخُّاٌّئ٠ٛخُّ

ٌذسخبدُّ

اٌفمشادُّ

ُّاٌّىزغجخُُّّ

إٌغجخُّ

اٌّئ٠ٛخُّ

ٌٍّفب١ُُّ٘

ُّاٌّىزغجخ

9ُّ2ُّ3ُّ4ُّ5ُّ6ُّ7ُّ8ُّ9ُّ91ُّ99ُّ92ُّ93ُّ94ُّ95ُّ96ُّ97ُّ98ُّ99ُّ21ُّ29ُّ22ُّ23ُّ24ُّ25ُّ26ُّ27ُّ  

9ُّ2ُّ2ُّ1ُّ9ُّ2ُّ9ُّ1ُّ9ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ1ُّ39 32ُّ39.5%ُّ59%ُّ

2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ9ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ9ُّ1ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ44 37ُّ45.6%ُّ62%ُّ

3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ3ُّ1ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ52 47ُّ58.12%ُّ77%ُّ

4ُّ2ُّ9ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ1ُّ9ُّ1ُّ1ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ45 42ُّ59.85%ُّ71%ُّ

5ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ69 69ُّ75.31%ُّ911%ُّ

6ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ9ُّ1ُّ9ُّ1ُّ9ُّ9ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ45 41ُّ49.38%ُّ66%ُّ

7ُّ2ُّ3ُّ3ُّ9ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ9ُّ2ُّ3ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ58 54ُّ66.66%ُّ85%ُّ

8ُّ3ُّ3ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ3ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ57 53ُّ65.43%ُّ85%ُّ

9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ9ُّ1ُّ2ُّ3ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ58 56ُّ69.93%ُّ88%ُّ

91ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2 2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9 1ُّ9ُّ2ُّ55 53ُّ65.4%ُّ85%ُّ

99ُّ9ُّ9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ9ُّ9ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ3ُّ9ُّ9ُّ2ُّ49 39ُّ48.94%ُّ62%ُّ

92ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ2ُّ63 69ُّ75.3%ُّ92%ُّ

93ُّ9ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ63 62ُّ76.54%ُّ96%ُّ

94ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ71 71ُّ86.49%ُّ911%ُّ

95ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ58 55ُّ67.9%ُّ85%ُّ

96ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ9ُّ9ُّ2ُّ3ُّ9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ3ُّ3ُّ58 53ُّ65.43%ُّ89%ُّ

97ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ1ُّ1ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ45 38ُّ46.99%ُّ66%ُّ

98ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ9ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ63 59ُّ72.83%ُّ85%ُّ
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99ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ42 38ُّ46.43%ُّ71%ُّ

21ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ59 57ُّ71.37%ُّ88%ُّ

29ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ63 62ُّ77.77%ُّ96%ُّ

22ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ56 52ُّ64.99%ُّ85%ُّ

23ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ1ُّ1ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ1ُّ1ُّ1ُّ2ُّ2ُّ35 34ُّ49.97%ُّ62%ُّ

24ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ9ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ9ُّ1ُّ9ُّ2ُّ9ُّ41 34ُّ49.97%ُّ62% 

24ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ1ُّ1ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ43 38ُّ46.43%ُّ71:ُّ

26ُّ2ُّ1ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ1ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ1ُّ9ُّ1ُّ2ُّ2ُّ35 32ُّ39.5%ُّ59:ُّ

27ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ9ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ54 59ُّ62.96%ُّ89%ُّ

28ُّ3ُّ3ُّ3ُّ9ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ79 71ُّ86.49%ُّ96%ُّ

29ُّ9ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ3ُّ2ُّ2ُّ9ُّ9ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ47 41ُّ49.38%ُّ71%ُّ

31ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ45 42ُّ59.83%ُّ74%ُّ

39ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ57 57ُّ71.37%ُّ92%ُّ

32ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ1ُّ2ُّ1ُّ9ُّ9ُّ1ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ1ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ35 33ُّ37.17%ُّ59%ُّ

33ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ64 64ُّ79.19%ُّ911%ُّ

34ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ66 66ُّ89.48%ُّ911%ُّ

35ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ1ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ55 54ُّ66.66%ُّ88%ُّ

36ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ61 59ُّ72.83%ُّ92%ُّ

37ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ1ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ49 46ُّ56.79%ُّ77%ُّ

38ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ9ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ68 67ُّ82.79%ُّ96%ُّ

39ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ3ُّ1ُّ2ُّ1ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ43 41ُّ49.38%ُّ71%ُّ

41ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ1ُّ2ُّ58 57ُّ71.37%ُّ88%ُّ

49ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ1ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ1ُّ1ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ57 57ُّ71.37%ُّ89%ُّ

42ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ58 56ُّ69.93%ُّ88%ُّ

43ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ62 69ُّ75.3%ُّ96%ُّ

44ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ1ُّ3ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ47 45ُّ55.55%ُّ77%ُّ

45ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ9ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ1ُّ2ُّ2ُّ69 61ُّ74.17%ُّ92%ُّ
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46ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ3ُّ2ُّ1ُّ3ُّ3ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ69 69ُّ75.3%ُّ96%ُّ

47ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ9ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ9ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ3ُّ2ُّ2ُّ58 56ُّ69.93%ُّ92%ُّ
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ُّإٌٙبئ١خُّ

62.98ُّ

ُّ
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 (23هسك)ي

  ضبثغخاكزغبة ادلفبهٍى انجالغٍخ نهًدًىػخ ان

مج  المفاىيم ت 
درجات 
 االختبار

مج 
درجات 
الفقرات 
 المكتسبة

النسبة 
المئوية 
لدرجات 
الفقرات 

 المكتسبة  

النسبة 
المئوية 
لممفاىيم 
 المكتسبة

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ ٔٚ ٔٛ ٜٔ ٕٓ ٕٔ ٕٕ ٕٖ ٕٗ ٕ٘ ٕٙ ٕٚ   
ٔ ٓ ٕ ٓ ٓ ٔ ٓ ٕ ٕ ٓ ٖ ٔ ٔ ٔ ٕ ٕ ٓ ٓ ٔ ٓ ٕ ٕ ٕ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٕٚ ٜٔ ٕٖ.ٗ٘% ٖٖ% 
ٕ ٔ ٓ ٕ ٕ ٔ ٓ ٕ ٓ ٔ ٓ ٕ ٕ ٓ ٕ ٓ ٕ ٓ ٕ ٔ ٔ ٔ ٓ ٕ ٓ ٓ ٓ ٔ ٕ٘ ٜٔ ٕٖ.ٗ٘% ٖٖ% 
ٖ ٕ ٕ ٕ ٔ ٕ ٓ ٓ ٕ ٓ ٕ ٕ ٕ ٕ ٓ ٕ ٓ ٔ ٔ ٔ ٕ ٕ ٕ ٔ ٕ ٔ ٓ ٕ ٖٙ ٖٓ ٖٚ.ٖٓ% ٘٘% 
ٗ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٓ ٕ ٕ ٕ ٓ ٕ ٘ٔ ٘ٔ ٕٙ.ٜٙ% ٜٕ% 
٘ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٔ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٓ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٓ ٕ ٕ ٕ ٔ ٘٘ ٖ٘ ٙ٘.ٖٗ% ٛ٘% 
ٙ ٔ ٔ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٔ ٖ ٖ ٕ ٔ ٕ ٔ ٖ ٖٙ ٜ٘ ٕٚ.ٖٛ% ٛٔ% 
ٚ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٔ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٓ ٕ ٓ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٓ ٕ ٕ ٔ ٔ ٗ٘ ٕٗ ٘ٔ.ٛ٘% ٚٚ% 
ٛ ٓ ٕ ٕ ٓ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٔ ٓ ٖ ٕ ٖ ٔ ٕ ٔ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٓ ٖ ٔ ٜٗ ٗ٘ ٘٘.٘٘% ٚٓ% 
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