
 )فوائد أدبية(اللغة العربية

                                  1026/  1025الثالث الثانوي 
 عّلل:
  ( اعتماد الشاعر على: 1

 ألنه يف موقف الوصف والتصوير وتقرير حقائق.: األسلوب اخلربّي 

 ألنه يف موقف االنفعال. :األسلوب اإلنشائّي 

 تدّل على احلركة واحليوية والفعاليَّة؛ لرتصد احلوادث. ( األفعال: 2

 :باملاضي وتركت يف نفس الشاعر أثرًا أحداث جرت ووقعتسرد  الفعل املاضي. 

 :يدّل على االستمرار والتجّدد. الفعل املضارع 

 لبعث احلركة والفاعلية واالستمرار. ( املشتقات واملصادر:3

 لربط السبب بالنتيجة. ( أسلوب الشرط:4

 تأكيد الكالم ودفع الشَّكِّ. ( أسلوب التوكيد:5

 للمحسِّنات البديعيَّة:* القيمة الفنية 
 توضيح املعنى وترسيخه يف الذهن. والطباق إلعمال العقل يف املتناقضات. (1

 إثارة اخليال. (2

 إضفاء إيقاع موسيقّي داخلّي. (3

 * القيمة الفنية للصور البيانية:
  (إثارة اخليال: بتشبيه .....3( إثارة مشاعر..... 2( توضيح املعنى، وهو..... 1      

 إعطاء الشيء اجلامد غري العاقل صفة من صفات اإلنسان: القلم يصرُخ. :* التشخيص

 إعطاء الشيء املعنوّي صفة شيء مادّي ُيدَرك باحلواّس: الصِّدق ينهمر. * التجسيم )التجسيد(:

 الصور البيانية. –الرتاكيب )اجلمل(  –األلفاظ )الكلمات(  - * أدوات التعبري عن املشاعر:

 ألّنه يتحّدث عن معاناته الشخصية، وعاطفته الذاتية. ضمري املتكّلم للمفرد:* اعتماد الشاعر 

 ألّنه يتحّدث عن معاناة اجلماعة )استخدام صيغ اجلمع(. * اعتماد الشاعر ضمري املتكّلم للجماعة:

 ( النزعة التقريرية     3         ( الصور املادية احملسوسة   2               ( األلفاظ املوروثة   1        *املذهب االتباعي:

 ( احلفاظ على البحر الواحد والروي الواحد والقافية املوحدة.5               ( وحدة البيت        4                              

 ( الغنائية والذاتية  3                  ( اهلروب إىل الطبيعة 2             ( اجلنوح إىل اخليال 1        * املذهب االبداعي:

 ( اللغة املأنوسة6                          ( اهلمس الرقيق5               ( النزوع إىل التحرر4                              

 قل الواقع نقاًل تسجيليًا( ن3                                 ( التشاؤم 2                 ( النزعة اجلربية  1        * الواقعي القديم:

 ( التفاؤل الثوري3                        ( احملتوى الثوري2             ( رفض الظلم   1)االلتزام(   * الواقعي اجلديد:

 واملضمون( وحدة الشكل 6        ( معايشة جتارب اجلماهري    5      ( استخدام الرمز الشفاف4                              

 * األمناط: 
 :من مؤشراته    ) يستخدمه الكاتب إلقناع القارئ( ( النمط الربهاني:1

 أ( استخدام األدلة والرباهني)ربط السبب بالنتيجة ، أساليب الشرط(                                                                                           

 ب( استخدام الروابط )حروف اجلر ، حروف العطف ، املؤكدات(                                                                       

 اجلمل االمسية، كثرة الصفات ، الصور البيانية.  من مؤشراته:                         )ُيستخدم للوصف( ( النمط الوصفي:2

 اللغة الواضحة، التقسيم والتعليل والتحليل.من مؤشراته:                .(يستخدم لتفسري ظاهرة) التفسريي: ( النمط3

 األسلوب اخلربي ، األفعال املاضية. من مؤشراته:                   .(يستخدم للحديث عن أمر ما) ( النمط السردي:4

 النصح واإلرشاد، الصيغ الطلبية)أمر، نهي، نداء.....( من مؤشراته:              .(املشورةيستخدم للطلب وتقديم ) ( النمط االيعازي:5

 



 منابع املوسيقا الداخلية:

 :وهي )حّثه شخص فسكت(. حروف اهلمس 

 :وهي )ظّل قوم ربض  إذ غزا جند مطيع(. حرف اجلهر 

 :للكلمة، أو احلرف، أو اجلملة. التكرار 

 :اجلناس التام والناقص، التصريع، التوازن، السجع(. احملسنات اللفظية( 

 بني الكلمات والعبارات. :التقابل 

 :عميق، بعيد(. الصيغ االشتقاقية( 

 :تكون التقفية الداخلية يف نهايات اجلمل الشعرية ضمن األسطر الشعرية، ويقابله السجع يف النثر. التقفية الداخلية  

* * * 

 األلف والواو والياء الساكنة، إذا ُسبقْت حبركة تناسبه. املّد القصري:

 األلف والواو والياء الساكنة، إذا تالها همز، أو همزة املّد. املّد الطويل:

* * * 

 من أنواع القافية: 
 يراعا( أو هاء )يراُعُه(. –هي ما كان روّيها متحّركًا بفتح أو ضمٍّ أو كسر، والوصل الزم هلا مّدًا )يراَع  القافية املطلقة: -أ          

 هي ما كان رويُّها مقيَّدًا )ساكنًا(، وتكون خالية من الوصل )يراْع(. القافية املقيَّدة: -ب       

 ** * 

 توحي بانطالق الشعور واستمراره. مطلقة: - * القافية:

 الداللة على انقطاع الشعور. مقيَّدة: -              

 تؤّدي إىل تنّوع األنغام بني ارتفاع واخنفاٍض. القافية املتنوَّعة: -              

* * * 

  وظيفتها:ظاهرة لفظيَّة موسيقيَّة،  التكرار:
 :املعنى وترسيخه لدى املتلقِّي. لتأكيد معنويَّة                                                 

 :بناء اإليقاع الداخلّي واالنسجام املوسيقّي يف النّص. إيقاعيَّة 

 القيمة الفنية للتكرار:
 نقل إحساس الشاعر إىل املتلّقي، وتعميقه. - أ

 الشاعر ليبدو جلّيًا، وتوكيد هذا املعنى. توضيح املعنى املراد أو مقصد - ب

* * * 

 من خصائص شعر التفعيلة: 

 .اعتماد التفعيلة أساسًا للوزن، موزَّعة على أسطر غري متساوية 

 .تنّوع القوايف الذي يؤدِّي إىل تنّوع األنغام بني ارتفاع واخنفاض 

 .استخدام الصورة استخدامًا عضويًا 

 يؤّدي تنّوع القوايف إىل:  
  .التحّرر من سلطان القافية الواحدة 

  .تنّوع األنغام بني ارتفاٍع واخنفاٍض، تتناسب مع حركة النّص 

  .ختليص القصيدة من الرتابة 

 .منح الشاعر حرية واسعة ال مينحها نظام الشطرين له 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 


