
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف ملخص شرح درس الجناس

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف العاشر ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف العاشر

روابط مواد الصف العاشر على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر والمادة لغة عربية في الفصل األول

امتحان وإجابة األسئلة الرسمية للفصل الدراسي األول الدور األول
20162017

1

تجميع أسئلة النحو االختبارية للنعت 2

تحميل ملخص النصوص في األسئلة االختبارية 3

شرح النصوص 4

تجميع أسئلة رسمية لسنوات سابقة 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om/10arabic1
https://almanahj.com/om/10arabic
https://almanahj.com/om/10
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade10om
http://facebook.com/grade10om
https://t.me/om10grade
https://www.t.me/grade10om_bot
http://bit.ly/2Ov2JAC
http://bit.ly/2O4iQ9E
http://bit.ly/37k8s59
http://bit.ly/35gB6lJ
https://almanahj.com/om/id=165
https://almanahj.com/om/id=165
https://almanahj.com/om/id=515
https://almanahj.com/om/id=516
https://almanahj.com/om/id=699
https://almanahj.com/om/id=705
http://www.tcpdf.org


كان يا مكان في أحد المدن وأحد 
..البلدان

:كانت هناك مدينة اسمها
".مدينة اللغة العربية"

د وكسائر المدن والبلدان كان بها العدي
.من المدارس واألعالم 
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ومثلما قلنا بهذه المدينة الكثير من
المدارس واألعالم، ومن هذه 

"  مدرسة البالغة العربية: "المدارس
التي تعلم طالبها فنون الكالم من 
محسنات تضيف على الكالم نغماً 
وحسناً ورونقاً وجمال تطرب له 

...  اآلذان
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م وكان في هذه المدرسة معلم يعلم علو
البالغة العربية من علوم المعاني 

ة من محسنات لفظي..والبديع والبيان
 ً ومعنوية تضيف إلى  الكالم حسنا

.وجمال
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مرحباً يا طالبي، كيف 
حالكم؟؟

ها قد عدت إليكم من 
جديد بدرس شيق 

.ومفيد
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.مطابقة الكالم لمقتضى الحال•
.حالقواعد التي تنظم ذلك الكالم الفصي•

ه يبحث في وجوه تحسين الكالم وتزيينه وزخرفت
.مما له عالقة باللفظ أو المعنى

يبحث في طرائق تقديم المعنى الواحد بصور 
.تعبيرية مختلفة

.كالتشبية واالستعارة والمجاز والكناية

يبحث في وجوب مطابقة الكالم لمقتضى حال 
.المخاطب وأحوال السامعين

.ويبحث في المعاني

هو العلم الذي يبحث في القواعد واألسس التي إذا 
توافرت في الكالم صار فصيحاً مبيناً معبراً عن مراد 

.المتكلم

هي األلفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم، 
والمأنوسة االستعمال بين الُكتاب والشعراء لمكان 

.حسنها

مقدمة في علم البالغة

البالغةالفصاحة

علم البديع علم البيان علم المعاني

هي التي ترجع إلى تحسين اللفظ في األساس،وقد يتبع ذلك تحسين 
:المعنى، ألن المعنى إذا ُعبر عنه بلفظ حسن زاد وضوحه وجماله، ومنها

.السجع، والجناس، واالقتباس، والتضمين

المحسنات اللفظية
ن هي التي ترجع إلى تحسين المعنى في األساس وقد تفيد تحسي

:اللفظ، ومنها
.الطباق، والمقابلة

المحسنات المعنوية

:التعلم القبلي
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يا طالبي قبل أن أخبركم 
بعنوان درسنا لهذا اليوم ما 
رأيكم في أن نقرأ هذه 
العبارة ونشاهد مكنونها 
ومحتواها وما الذي سيثير 

اهتمامنا بها؟؟؟

:قول الشاعر

فدارهم ما دمت في دارهم 

وأَْرِضهم ما دمت في أرضهم

:التمهيد

:يوجد تشابه باأللفاظ في هذا الشاهد في موضعين

خرى، ولكل ٍّ منهما معنًى مختلف عن األ( وداِرهم–داِرهم )األول بين •

.  فاألولى تعني المسايرة والثانية المنزل

لى مشتقة المكررة مرتين فاألو( أرِضهم)والموضع الثاني بين لفظتي •

alm.من الرضا، والثانية يُقصد بها األرض أو مكان إقامتهم
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بعد أن حللنا المثال السابق 
نستنتج أن عنوان درسنا 

:لهذا اليوم هو

:نستنتج

:الِجنَاس

التَْجنِيسأو( أي كلمتين اثنتين فقطركنينفي الغالب عند الحديث عن)

.تشابه لفظين مع اختالفهما في المعنى: بتعريفه اللغوي هو

، عرالشيكثر استخدام الجناس في األدب العربي وعلى وجه الخصوص

.وهو يعتبر من الحلي اللفظية التي يستهجن اإلكثار منها

ههما في محسن بديعي لفظي يكون عند اتفاق الكلمتين او تشاب: الجناس

.اللفظ واختالفهما في المعنى
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:قال تعالى 
يل يُقلُب هللا اللارصيكادُ سنا برقِه يذهُب باألب)

 )والنهار إنَّ في ذلك لعبرةً ألولي األبصار

:المثال األول
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واآلن يا طالبي األعزاء ما 
الذي نستنتجه من المثال 

السابق؟

:نستنتج

ماذا تالحظ في المثال السابق ؟
.وجود كلمتين متماثلتين في النطق ومختلفتين في المعنى 

ما الكلمتان المتشابهتان في المثال السابق ؟
. كلمة األبصار 

ما معناهما ؟
.األنظار : األبصار األولى 
.العقول : األبصار الثانية 

ماذا يُسمى هذا النوع من البديع ؟
.يسمى الجناس 

:ونستطيع القول
.نى هو تماثل اللفظين أو تشابههما في النطق ، واختالفهما في المع: الجناس 
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: من أقوال الفضل وزير المأمون
دِر إال واسع الصَّدر))  ((ال يصلُُح للصَّ

:المثال الثاني
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واآلن يا طالبي األعزاء ما 
الذي نستنتجه من المثال 

السابق؟

:نستنتج

ما الكلمتان المتشابهتان في المثال السابق ؟
.كلمة الصَّدر 

ما معناهما ؟
.الرئيس يتصدر قومه : الصَّدر األولى 
.الحليم : الصَّدر الثانية 

.حدد أوجه التشابه في الكلمتين المتماثلتين في األمثلة السابقة 
:أوجه التشابه أربعة هي 

.ـ الترتيب 4.   ـ العدد 3.   ـ الحركات 2.   ـ نوع الحروف 1

ماذا يسمى هذا النوع من الجناس ؟
alm.الجناس التام 
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:قال تعالى 
)ناظرةٌ إلى رب ِهاوجوهٌ يومئٍذ ناضرةٌ (

:المثال الثالث
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:قال أبو العالء المعري 

والُحسُن يَظهُر في شيئين رونَقُهُ 
ْعر أو بيٍت من ا .لشَّعَربيٍت من الش ِ

:المثال الرابع
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:قال عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه في مدح الرسول

تحِملُهُ الناقةُ األدماُء ُمعتجًرا
.لظُّلََماجلَّى نورهُ ابالبُرِد كالبدِر 

:المثال الخامس
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واآلن يا طالبي األعزاء ما 
الذي نستنتجه من األمثلة 

السابقة؟

:نستنتج

)ناظرةٌ إلى رب ِها ناضرةٌ وجوهٌ يومئٍذ (:ـ قال تعالى 1

ما الكلمتان المتشابهتان في المثال السابق ؟
.مبصرة : ناظرة .   حسنة جميلة : ناضرة 

ما وجه االختالف بينهما ؟
.، فالحرف الثالث في األولى الضاد ، وفي الثانية حرف الظاء نوع الحرف 

..........................................................................................
:                                                            ـ قال أبو العالء المعري 2

ْعروالُحسُن يَظهُر في شيئين رونَقُهُ       بيٍت من  .الشَّعَربيٍت من أوالش ِ

ما الكلمتان المتشابهتان في المثال السابق ؟
ْعر ، الشَّعَر  .ومعنى كل واحدة منهما معروف . الش ِ

ما وجه االختالف بينهما ؟
( .الحركات والسكنات )  هيئة الكلمة 
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واآلن يا طالبي األعزاء ما 
الذي نستنتجه من األمثلة 

السابقة؟

:نستنتج

:قال عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه يف مدح الرسولـ 4
ُُ ُمعتجًرا    ابلُُبِد كالبدِر ج .لَّى نورُه الظَُّلَما حتِمُلُه الناقُة األدماُء

ما الكلمتان املتشاهبتان يف املثال السابق ؟
.الُُبِد ، الَبدِر 

ما وجه االختالف بينهما ؟
ية تقدمت الدال ففي األوىل تقدمت الراء على الدال ، ويف الثان.ترتيب احلروف 

.على الراء 

:  ة ُسِمى اجلناسفإذا وقع االختالف بني الكلمتني يف واحد من هذه الوجوه األربع
alm.الجناس غير التام 
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الجناس :ينتمي إلى

:سر جماله

:الخالصة ا يف هو احتاد احلروف  أو تشاهبهم
.النطق ، واختالفهما يف املعىن

ت ينتمي الجناس إلى المحسنا
د اللفظية والذي بدوره يعد أح

.فروع علم البديع

:سر جمال السجع
ر أنه يحدث نغماً موسيقياً يثي
.النفس وتطرب له اآلذن
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أنواع 

الجناس

12

أنواع الجناس

جناس غير تامجناس تام
:ور ما تماثلت فيه الكلمتان في أربعة أم

.فنوع الحرو-1
.الحركات-2
.الحروفعدد -3
.الحروفترتيب -4

وف هو اتفاق بين لفظتين في الحر
هما ولكنه اتفاق غير كلي مع اختالف

.في المعنى
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:إعداد األستاذة
عائشة الكندي
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