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 كور التعليمية  سإدارة فار 
   ة  ــــــتوجيه اللغة العربي 

 2022/    2021مفاهيم اللغة العربية للصف األول الثانوى للفصل الدراسى األول                              

ـ ظل ـ ما    بات ـ  ار ص ـ  مافتئـ ما برح ـ  سلي  ـ حى ضأبح ـأمسى ـ مازال ـ مادام ـ صكان ـ أ)  خواتهاأكان و ـ   1 أوال النحو : 

   شبه جملة ( -) مفرد ـ جملة اسمية  وفعلية   ويكون خبرهاترفع المبتدأ و تنصب الخبر     ناقصة  أ ـ (   انفك
 . تكتفى بفاعلها فترفع الفاعل   تامةب ـ   
 أ ـ أفعال المقاربة  : تدل على قرب وقوع الخبر ) كاد ـ أوشك ـ كرب (    خواتها أ كاد و ـ  2

 ب ـ افعال الرجاء   : تدل على رجاء وقوع الخبر ) عسى ـ اخلولق ـ حرى(
 جـ ـ أفعال الشروع : تدل على بداية وقوع الفعل ) شرع بدأ ـ أنشأ ـ هب ـ أخذ  ـ جعل ـ طفق(  

 ا فى محل نصب وشرط عملها أن يكون خبرها  ) جملة فعلية فعلها مضارع ( ترفع المبتدأ ويكون خبره ـ عملها 
 ) حرى ـ اخلولق( يجب اقتران خبرها بأن    حكم اقتران خبر كاد واخواتهاواذا لم يأتى مضارعا رفعت الفاعل   

 يمتنع االقتران  كلها(بأن ) أفعال الشروع  خبرها  اقتران) كاد ـ كرب( يقل  بأن  خبرها  اقتران )عسى ـ أوشك( يكثر  
على وزن فاعل يدل على الحدث وصاحبه للداللة على من قام    الفعل الثالثىتعريفه اسم مشتق من     اسم الفاعل وعملهـ  3

 من المضارع قلب ياء المضارعة ميم مضمومة مع كسر    الثالثىويصاغ من غير بالفعل أو اتصف به   
 ماقبل اآلخر ويصاغ من الفعل الالزم فيرفع الفاعل فقط واذا كان من الفعل المتعدى يرفع الفاعل وينصب المفعول او

 فيعمل دون شرط سواء كان للمضارع أو لالستقبالال  بـ أن يكون مقترنا   1  وشروط عمل اسم الفاعل المفعولين   

 ن يكون مجردا من ال فيعمل بشرطين أ ـ أن يدل على الحال أو االستقبال فقط   أ
 " ويعرب اسم الفاعل حسب موقعه فى الجملة" ب ـ يعتمد على موصوف أو مبتدأأو استفهام أو نداء

وتصاغ من الثالثى غالبا ومن غير  ـ     عمل فعلها المبنى للمعلوم بشروط عمل اسم الفاعل تعمل وعملها ـ صيغ المبالغة 4

 الثالثى على وزن  ) ِمفعَال ـ أو فَِعيل( وتأتى مفردة ومؤنثة "  تعرب حسب موقعها فى الجملة"
ويصاغ من الثالثى على    اسم مشتق من الفعل المبنى للمجهول للداللة على من وقع عليه الفعل   اسم المفعول وعملهـ  4

 وزن مفعول ومن غير الثالثى  من الفعل المضارع مع قلب اوله ميم مضمومة وفتح ما قبل األخر  
الفاعلو ينصب مفعوال به ثانيا إذا كان متعديا   نائبيرفع نائب الفاعل فقط إذا كان فعله متعديا لمفعول واحد أو يرفع    عمله 

 لفاعل وصيغ المبالغةلمفعولين ويعمل بنفس شروط اسم ا 
 بطريقة حقيقية ويمكن التعبير بطريقة مجازية  يمكن التعبير عن المعنى الواحد   : ثانيا البالغة 

 هو الذى تستخدم فيه األلفاظ فى معانيها الحقيقية    التعبير الحقيقى هو :  
 الذى تستخدم فيه األلفاظ فى غير معناها الحقيقية لعالقة المشابهة او اللزوم التعبير المجازى هو

وهو عقد مشاركة بين شيئين ) المشبه ـ المشبه به ( فى صفة مشتركة بينهما وهو وجه الشبه وذلك عن   أوال التشبيه   
 جه الشبه( طريق أداة تسمة أداة التشبيه . أركانه ) المشبه ـ أداة التشبيه ـ المشبه به ـ و

 ب ـ تشبيه مجمل وهو ما حذف منه وجه الشبه   تشبيه مفصل وهو ما ذكر فيه األركان األربعة  أ ـ  أنواعه :
 جـ تشبيه بليغ وهو  ) ما حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه ( ويأتى على أربع صور :  

 ـ إضافة المشبه للمشبه به  4نوع   ـ المفعول المطلق المبين لل 3ـ الحال وصاحبها    2ـ المبتدأ وخبره      1
 وهو تشبيه حالة بحالة وال يكون وجه الشبه فيه مفردا وإنما يكون صورة مركبة منتزعة من عدة أمور :  د ـ تشبيه تمثيلى

 هـ ـ تشبيه ضمنى  : يأتى بعد فكرة ليؤكدها ويأتى فى صورة حكمة أو مقارنة بين حالتين  
 ـ التوضيح  3ـ التجسيم    2ـ التشخيص     1أسرار جمال التشبيه : 

 ثالثا  االستعارة هى تشبيه بليغ حذف أحد ركنيها ) المشبه ـالمشبه به (بشرط أن توجد قرينة  تدل على المحذوف   
 ودل عليه بشئ من لوازمه أو صفاته  ( به المشبه )  ركنيه أحد حذف  بليغ تشبيههى فى األصل  استعارة مكنيةأ ـ  أنواعها 

 وصرح بالمشبه به   (  المشبه )  ركنيه  أحد حذف بليغ تشبيه  األصل فى هىـ استعارة تصريحية    2

 التوضيح  ـ 3   التجسيم ـ 2    التشخيص   ـ 1وسر جمال االستعارة  

 ملحوظة : الستخراج االستعارة  نبحث عن ا ـ الخيال ـ الحقيقة التى يتحدث عنها الشاعر ونجعلها المشبه  والخيال نجعله المشبه به 
 .  الفترة هذه أدب هو الجاهلي واألدب  ، تقريبا ونصف قرن بنحو اإلسالم  ظهور سبقت  التي  الفترة هو .الجاهلىالعصر   1ثالثا األدب ـ

  السيئة  العادات انتشار -.  بينهم  والحمق الطيش وانتشار باألخالق التزام وعدم  فساد  -: من  العرب  بين انتشر ما بسبب وسمى بذلك 
 .  األسباب ألتفه تقع كانت التي  القبلية الحروب البنات   ووأد األصنام   كعبادة

 البدو  وهم والماء العشب  عن بحثا وارتحل تنقل من العرب ومن الحضر أهل وسموا "   مكة"  مثل المدن في عاش من  العرب منو -
 "   الجنوب عرب"  و"  الشمال  عرب"  إلى  العرب أصل ويرجع -
  ، والوفاء ، األعداء  ومنازلة ، والصبر ،  والشجاعة ، والفروسية ،  الكرم: "  مثل الكريمة والصفات  الشيم من  بكثير العرب اتسم  -

   الفراسة وبرعوافى " األنساب  ، والفلك ، والقيافة ،  الفراسة: "  منها العلوم بعض  في العرب برع وقد -" المستغيث  ونجدة
 واليهودية والنصرانية  الحنيفية على كان  من ومنهم النجوم  أو القمر  أو الشمس أو  األصنام يعبدون الفترة هذه في العرب   أكثر كانو

  فيه ويعتمد  وأحاسيسه عواطفه الشاعر  به يصور الذي األسلوب:  وهو -المقفى الموزون  الكالم هو:  الشعر - الجاهلي الشعــــــر
     ( والعاطفة الخيال وعنصري ، والتصوير الكلمات  موسيقا:  )  على الشاعر
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 الجاهلية القصيدة  منهج 
 : من تتكون فهي  فيها األغراض تعدد(   ب              القصيدة   وحدة البيت اعتبار(  أ
 ..  ، فخر ،  هجاء ، مدح)  القصيدة  من المقصود الغرض  إلى االنتقال -الفرس  أو للناقة  الوصف  - األطالل  على أوالبكاء بالغزل البدء -
 .    القصيدة من مكان  أي في الحكمة تأتي وقد الحكمة من بشيء القصيدة تختم  قد -

  باألذهان تعلق كانت ألنها  -وسميت بذلك  .  وخلدوها العرب  استحسنها العربي  الشعر عيون من طوال قصائد:  تعريفها المعــلقــــات
 .  الخيمة  عمود  على تكتب وتعلق كانتو لها  تعظيما الذهب بماء مكتوبة وكانت ، الكعبة  أستار  على معلقة كانت  و -  وجودتها لروعتها

       شداد  بن عنترة - سُلمى أبي بن ُزهير -     القيس  امرؤ -: هم وأصحابها سبعة المعلقات أن  تؤكد اآلراء أرجح: المعلقــــات عــــــدد -.
  النابغة :   هم شعراء ثالثة إليهم يضيف النقاد وبعض  .كلثوم  بن عمرو -  ٍحلّزة بن الحارث   - العبد بن طـََرفـَة -ربيعة بن لـَبـِيد -

.   والفكر المعاني  ترتيب في التأنق  قلة -المبالغة وقلة المعاني وضوح - الجاهلي الشعر   سمات   األبرص  بن عبيد ـ األعشى  ـ الذبياني
 واالستعارات  الطريفة  التشبيهات .   البديعية  المحسنات استخدام  تعمد عدم– .  لها الموضوعة معانيها في األلفاظ  استعمال جودة

   اإليجاز  إيثار  -.األسلوب متانة  - الجميلة  
 التقرير  إلى ويميل ، قافية وال  وزن غير من ومعانيه أفكاره  األديب  به يصور الذي األسلوب هو:  تعريفه - الجــاهلـــي النثــــــــــر
 .(  الحكم  ،  األمثال  ، الوصايا  ،  الخطابة: )   النثر فنون من  العرب  عرف وقد - والمنطق التفكير على ويعتمد.     والمباشرة

 .  والخاتمـة ، والموضـوع ، المقدمـة:  وأجزاؤهـا - واستمالة  وإمتاع إقناع في الجماهير مخاطبة فن وهى - الخطابــــــــة:  أوال
  ،  لغيرهم الحكمة   ذوي أو ،  لولده  الوالد وصية مثل تجربة منه أقل هو من إلى  خبير مجرب من الصادر القول هي الوصيـــــة:  ثانيــــا
 .  الفقرات وقصر ،   اللفظ سهولة -.  الحكم من  كثير على اشتمالها :    للوصية الفنية الخصائص   - .  شعبه إلى حاكم من تكون وقد
  انتشر  و ، لها  المشابهة  الحوادث في ويضرب,  فيها قيل مناسبة  أو قصة أو حادثة  على يعتمد بليغ موجز قول المثل  -األمثال:   ثالثا
 .  الفكرة  وسالمة ،  المعنى وضوح - . الصياغة  وجمال ،  اللفظ  إيجاز:  لألمثال الفنية  الخصائص .  ومضرب مورد له األلسنة  على
  عن ويعبر ،  والصـواب الخير إلى  يهدف به  مسلما   معنى يتضمن التعبير  رائع الفكرة صائب مشهور موجز قول هي الحكم:   رابعا

   الصياغة جمال.   اإليجاز على االعتماد - الجاهلي  النثر خصائص  . اإليجاز مع الصياغة جمال - . موجز معنى في تجربة خالصة
 .  البديعية  المحسنات شيوعو واألخيلة الصور قلة و. الفكرة  سالمةو   المعاني ووضوح األلفاظ دقة و 
  وبداية  الراشدين  الخلفاء  أيام آخر  إلى السالم   عليه النبي بعثة من الممتدة  الفترة تلك اإلسالم هى اإلسالم صدر بعصر المقصود ـ1

    ـ: فغير اإلسالم   وجاء الحروب تفنيها تكاد , ممزقة أُّمة  اإلسالم قبل العرب كان  ـ2   هـ 40 عام  أمية بني عصر

 .  الرزاق   الواحد باهلل اإليمان  إلى األخالق  فساد ومن العدل إلى  الظلم من  العربية  الحياة  شكل - 1

د  - 2  .  القرآن هو( قانون) ودستور الكريم  الرسول هو واحد وزعيم اإلسالم لواء تحت العربية   األمة وحَّ

 .  والعصبية  التفرق بعد والترابط  األخوة  إلى العرب دعا  ـ 5. اإلنسان بعقل ارتقى  - 4.   أشكالها بكل  الجاهلية  الوثنية على قضى - 3

 أفريقيا  وشمال فارس وبالد  والعراق مصر إلى العربية الجزيرة حدود خارج الدين   بهذا العرب اتجه  العرب وتوحد اإلسالم   استقر أن  بعد
 .  والعلم والفقه اللغة في ونبغوا  وآدابهم ودينهم لغتهم لهم العرب  ونقل اإلسالم في البلدان هذه أهل دخل حتى وغيرها
  الرصين وبيانه العذب  القرآن بأسلوب متأثرا   رجاله بمدح الدين عن للدفاع استخدم  حيث  اإلسالم  صدر عصر في الشعر وازدهر

 .  لها مثيل ال التي وفصاحتهلكريم الرسوال  ببالغة تأثر وكذلك ( الُمحكم)
  ألفاظ( تقليد) بمحاكاة اللغة   ألفاظ  بتهذيب  اإلسالم صدر عصر في واألغراض واألسلوب والخيال المعاني  حيث من الشعر  اتسم وقد

 األول وبين بينه  جديد معنى إلى  معنى من بإخراجها:  األلفاظ  داللة  في التوسع -   األلفاظ( غريب) ُحوشي ومجانبة والسُّنة  القرآن
   أنواعها في والتفنن األساليب  استخدام  في(  التجمل) التأنق  - 3 والكافر والمؤمن والصالة  والزكاة  كالصيام ألفاظ  واستعملت  ، مناسبة

 .  هللا سبيل في الجهاد   دواعي فرضته الذي والمغازي الفتوح  شعر مثل الشعر على جديدة  أغراض دخول   - 4

  بأنواعه  النثر فقوي الشريف والحديث  الكريم بالقرآن تأثر حيث العصر هذا في كبيرا ازدهارا  وازدهر عظيمة نوعية نقلة النثر وانتقل
 .  ومبادئ  قيم من  عليه اشتملت وما  اإلسالمية  الدعوة بسبب

 :  اإلسالم   صدر عصر في الخطابة تطور مظاهر وأهم 
   ألفاظها  بطهارة تميّزت -.  أفكارها  ترابطت -. اللفظية الصنعة  قيود من تحررت -) مواطنها لكثرة كبيرا انتشارا   وانتشرت  ازدهرت -1

  تميزت وقد ،  اإلسالمية الدعوة في إليها الحاجة لكثرة   الرسائل ازدهرت و.  الشريف والحديث الكريم   القرآن من  معانيها استمدت  -. 
  بالمعروف األمر إلى يدعو الذي اإلسالم لروح استجابة والنصائح الوصايا فن وتطور. التكلف  عن والبعد  واإليجاز التام بالوضوح
 .  واحدة لهجة  على العربية  اللهجات وحد  حيث -: اإلسالم صدر عصر في اللغة   على الكريم القرآّن أثر  . والتقوى البر على والتعاون

 . بذلك اللغة فخلدت  واألساليب   واأللفاظ والمعاني األغراض حيث من ورقيها نشرها على عمل -2

  الحديث أثر( .* والبيان والبديع والصرف النحو: ) مثل ظهرت لما القرآن  لوال  مختلفة وفنونا   كثيرة علوما   للغة القرآن  أتاح -3

  فقد الكريم  القرآن  بعد والبيان اإليجاز في وبالغته الشريف  الحديث بفصاحة األدباء  تأثر: اإلسالم  صدر عصر في اللغة على الشريف
 كالمه – الحسنة  قدوتنا  - فالرسول ؛ والِحكم  الكلم جوامع  -  - الرسول أوتي
ا  باالزدهار األموي  العصر في األدب  وتميز األموي  العصر في األدب  ا شعر    والصراعات الحروب كثرة هو ذلك  في والسبب ،  ونثر 

  التي األحزاب   عن يعبر الذي وهو السياسي  الشعر :هو األول الغرض وتميزت أغراض الشعر  .العصر هذا  في والسياسية الحزبية
 . طالب  أبي  بن علي لـ  التابعين وهم والهاشميون األمويون الشيعة،  الخوارج، حزب وهي الفترة،  هذه في تعددت 
 هو الثالث   الغرض ،البدوي أو  العفيف هو الغزل من الثاني  والنوع الصريح  أو الحضري الغزل وهو :الغزل هو الثاني الغرض
 . واألخطل الفرزدق جرير،:  النقائض شعراء ومن.الشعراء بين نشبت  هجائية معارك وهي: النقائض

 فيه يتابعونه الناس كان  فراغ وقت وجود -الحزبية االنتماءات  -العصبي   الصراع -الشخصي التنافس نتيجة  النقائض وقد ظهرشعر
   .   الجديدة   المعاني  من خصبة  بثروة الشعراء  اإلسالم أمد المعاني    حيث من األموي العصر في الشعر سمات ومن


