
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/11arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/11arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رباب طاهر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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   المعاني                            البیان                                       

  ) االقتباس والتضمین-المقابلة– الطباق - السجع-الجناس(  البدیع                        ) الكنایة - المجاز- االستعارة- التشبیھ( 

  :، والتشابھ یكون في  مع االختالف في المعنى ھو تشابھ لفظین أو أكثر في النطق:  الجناس

  . حركاتھا -٤ ترتیب الحروف  -٣ نوع الحروف  -٢ عدد الحروف -١

  )توافر فیھ التشابھ في الشروط األربعة( تام                     الجناس نوعان

  )ألمور األربعةما اختلف فیھ اللفظان في واحد من ا(  ناقص                                   

  :ألمثلةا

  )جناس تام ( -----. البیتساعةمتأخرة دقت ساعة  في -١

  )جناس تام ( --------ذھب ولو ذھب الوقت من -٢

  ألن اختلف شرط نوع الحروف) جناس ناقص( -------  والبیداء تعرفنيللیل واالخیل -٣

  .یب الحروفألن اختلف شرط ترت) جناس ناقص( --------قبلي یھفو للوطن  قلبي-٤

  . ألن اختلف شرط الحركات)جناس ناقص( ------ الِحمى أرض َحمى یا من -٥

  . ألن اختلف شرط عدد الحروف)جناس ناقص( ----.الصفائح والحفا فیا لك من عزم وحزم طواھما   جدید الردى بین -٦

  .ھو اتفاق الحرف األخیر من جملتین بعد الفاصلة: السجع 

  : األمثلة 

  ) سجع بین الظالم واألنام حیث اتفقتا في حرف المیم  ( .األنام، أنارت لجمیع الظالم  نجوم في قاع -١

  ) بین القھار، الغفار، النھار حیث اتفقوا في حرف الراءسجع.( النھار، خالق اللیل والغفار ، الرحیم القھار الحمد هللا الواحد -٢

  ).جع بین ضعیف وشریف ،اتفاق في حرف الفاءس.( شریفًاوال تحسد ضعیفًا  ال تحقر -٣

 ))إیقاع موسیقي مؤثر في السامع : (( سر جمال الجناس والسجع

  .جمالھ عیني الجناس والسجع ثم بیني سر: تدریب خارجي

            ذكرك ألم نشرح لك صدرك ، ورفعنا لك-٣            في الصباح عال الصیاح من الدیك- ٢          ال یعرف الكوع من البوع-١

  .أمي ، ماذا أقول فیھا ، أموت أسمع الرضى من فیھا -٥               یا لك من حاكم حازم وعازم-٤

 الجناس والسجع

أ رباب طاھر: إعداد  

 العلوم البالغیة

من بدع وھو : علم البدیع
ما اختلق من غیر وجود 

سابق وسمي فن البدیع لما 
 في بھ من صنعة وإبداع

مالكال  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


