
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

                 https://almanahj.com/om/12arabic                   

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

       

                  https://almanahj.com/om/12arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  .وما خال من هذه األشیاء ُیسمى أسلوًبا خبری�ا , أسلوبا إنشائیا 

  .یكون غرضه البالغي الفخر ) نحن  –أنا ( أي أسلوب خبري یبدأ بـ    – 37

قه یكون غرضه البالغي الرجاء ، وٕاذا إذا كان األمر أو النهي یمكن تحقی  –  38
  .كان ال یمكن تحقیقه یكون غرضه البالغي التمني 

  .یكون غرضه البالغي التعظیم  - تعالى - أي نداء هللا  – 39
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تتناقلها  تشیع على األلسنة، وبشعره إلى أفق إنساني یكسبه الخلود ؛ ألن الحكمة 

  .األجیال ، وٕاذا جاءت الحكمة في بدایة القصیدة تسمى براعة استهالل



 

  

  أسئلة بالغیة هامة

  .هات من األبیات لونا بیانیا و محسنا بدیعیا ، و فصلهما :  1س

 - االستعارة  - التشبیه : لإلجابة عن هذا السؤال تذكر أن اللون البیاني هو :  جـ
  . المجاز فقط  -الكنایة 

  .وتفصیل الصورة یكون بذكر نوعها ، وسر جمالها واإلیحاء فیها إن وجد 

  -الجناس  - السجع  - المقابلة  - الطباق : (المحسن البدیعي وتبحث عن * 
  ... )التصریع  - التوریة 

  ما الفكرة العامة التي یناقشها الشاعر في األبیات ؟:  2س

لإلجابة عن هذا السؤال ضع عنوانًا لألبیات من خالل فهمك لما تتحدث عنه : جـ 
 .  

  لماذا آثر الشاعر األسلوب الخبري في األبیات ؟ :  3س

یر آثر الشاعر األسلوب الخبري في األبیات ؛ ألنه یفید التقر : لإلجابة نقول : جـ 
و التوضیح و الشاعر یتحدث عن حقائق واقعة ال مجال للشك فیها یفید معها 

  .استخدام األسلوب الخبري 

  لماذا لجأ الشاعر إلى األسلوب اإلنشائي ؟:  4س

  .لجذب انتباه السامع ، وٕاثارة ذهنه و تشویقه : جـ 

  ما العاطفة المسیطرة على الشاعر في األبیات ؟:  5س



 

ذا السؤال تذكر أن العاطفة هي المشاعر و األحاسیس التي لإلجابة عن ه: جـ 
سیطرت على الشاعر تجاه الفكرة و تتضح من خالل ألفاظه وصوره المعبرة ، و 

  . إلخ ... دعوة إلى الكفاح  - حب  - فخر و اعتزاز  - حزن  - هي إما فرحة 

  للعاطفة المسیطرة على الشاعر أثرها في اختیار األلفاظ ؟:  6س

- أن الشاعر سیطرت علیه عاطفة قویة هي : جابة عن هذا السؤال نقول لإل: جـ 
- :وقد ظهر أثر هذه العاطفة في اختیاره أللفاظه الموحیة ومنها  ---------

 ----------، -------------  

  ما الخصائص الفنیة ألسلوب الشاعر ؟:  7س

  :الخصائص الفنیة ألسلوب الشاعر غالبًا واحدة وهي : جـ 

  المقصودة للمعانيولة األلفاظ ومناسبتها سه   -  1

  .و األفكار وترابطها   المعانيوضوح   -  2

  .صدق العاطفة  -  3

  روعة التصویر وجمال التعبیر -  4

  استخدام المحسنات البدیعیة غیر المتكلفة -  5

  ما سمات شخصیة الشاعر أو الكاتب ؟:   8س  

متحل بصفات الكرم والشجاعة  - 3معتز بنفسه    -2ذو بیان وبالغة       - 1
  حكیم - 4............و

  ؟ وما الغرض منه؟ األبیات فيما نوع األسلوب المستخدم    –  9س 



 

  .  الخبرياألسلوب ) 1(یوجد أسلوبان          –جـ 

  .نشائياإل األسلوب ) 2(والجمع بینهما               

  .معنى وٕانشائيلفظًا  خبريأسلوب ) 3(                             

  )الغرض من األسلوب یكون على حسب المعني ( 

  باألول ؟ أو جملة بما قبلها؟ الثانيما عالقة البیت   -   10س

و تحتاج اإلجابة إلى فهم المعنى فهمًا جیدًا حیث من الممكن أن تكون  –جـ 
  :تيأیالعالقة واحدة مما 

إجمال  - بعد إبهام  إیضاح  - نتیجة   - تعلیل  - ترادف  - تفصیل بعض إجمال  
  .تقابل  - بعد تفصیل 

  النص ؟ فيما  مصدر الموسیقا .من أین تنبع الموسیقا ؟:  11س

  :تقوم على" الخارجیة " الموسیقى الظاهرة ) 1

حسن  –طباق  –جناس : المحسنات البدیعیة ) جـ( حركة الوزن و القافیة) أ(
  التصریع - .ازدواج –تقسیم 

  الداخلیة –یة الموسیقا الخف - )2( 

روعة  – 3ترابط األفكار وترتیبها  –2إیحاء األلفاظ وحسن اختیارها   – 1
  التصویر

  استخرج إطنابا وبین نوعه وقیمته الفنیة؟:   12س



 

السر  –لدیه  –تساوى : ابحث عن جملة تقع بین شرطتین: إطناب باالعتراض - 
  .والعلن

  .مواثیق فثم عهود بیننا و -:ابحث عن كلمتین مترادفتین: إطناب بالترادف - 

: قیمته. غمزًا  يدلكًا ، یغمزن یدلكني - : ابحث عن كلمة مكررة: إطناب بالتكرار - 
  .یفید التوكید والتوضیح

  استخرج من األبیات إیجازا وبین نوعه ؟:   13س

إیجاز بحذف الفاعل الضمیر : أالم لما أبدى: ابحث عن فعل فاعله مستتر - 1
  ).أنا ( المستتر 

إیجاز :وٕان .....  بكاؤكما یشفى  : ابحث عن فعل وفاعل حذف مفعولهما - 2
  .بحذف المفعول به اآلالم

هو ( تقدیره :     محذوف لمبتدأابحث عن نكرة فى بدایة الجملة فتكون خبرَا  - 3
  .جیش به أسد) * 

  اذكر وسیلة من وسائل التوكید فى األبیات السابقة؟ -  14س 

ما من محمد : مثال: إال       –ما ) 1:      كون باالتىأسلوب القصر وی  - جـ 
  .إال رسول

إنما : مثال: إنما           ) 2                                              
  .الحیاة جمیلة

هللا المثل : مثال: بالتقدیم والتأخیر) 3                                             
  .األعلى



 

المرء : مثال : بالعطف ب ال ) 4                                             
  .بخلقه ال بحسبه

 –الباء  –جمیع  –كل  –نون التوكید  –القسم  –قد  –الالم  –أن  –إن (  - جـ
  )لقد

  .وتأثیر فى النفس وٕایضاحیزید الكالم قوة : الفنيأثره      

  .....ة بطرق مختلف ویأتيسؤال المحسنات البدیعیة  - س 

استخرج من األبیات محسنًا بدیعیًا أو لونًا بدیعیًا أو زخرفًا لفظیًا أو محسنًا  - 
  .لفظیًا أو موسیقى ظاهرة وكلها مصطلحات تدل على معنى واحد

  :نبحث عن المحسنات التي تم شرحها سابقًا وهي - جـ 

 –یم حسن التقس –التوریة  –التصریع  –المقابلة  - الطباق –الجناس  –السجع 
  .الترادف – االزدواج – االلتفات

  استخرج من األبیات لونًا بیانیًا أو صورة خیالیة أو صورة جمیلة؟ - س 

 - الكنایة  - االستعارة التصریحیة  - االستعارة المكنیة  - التشبیه : نبحث عن - جـ 
  .المجاز المرسل

  القصیدة فيالوحدة العضویة 

تكون القصیدة بنیة حّیة متكاملة ولیست المقصود بالوحدة العضویة أن : مفهومها
قطًعا متناثرة یجمعها إطار واحد أو هي تماسك القصیدة في ترابط فكرى وشعوري 
  :تتصل به أجزاؤها اتصاًال عضوًیا دون تناقص أو تنافر وهى بهذا المفهوم تشمل

  .وحدة الجو النفسي) 2( وحدة الموضوع                  ) 1( 



 

أما إذا انتقل الشاعر من جو نفسي إلى جو نفسي آخر لیس بینهما ارتباط فقد  
  .انعدمت وحدة الجو النفسي وبالتالي ضاعت الوحدة الفنیة أو الوحدة العضویة

  )مهم جًدا. (ناقش. هل تحققت الوحدة العضویة في األبیات: إذا سئلت

تحققت : وع واحد نقولعند اإلجابة ننظر إلى األبیات إذا كانت تدور حول موض 
  :الوحدة العضویة فیما یلي

  ..…………الموضوع واحد یدور حول : وحدة الموضوع) 1

  .جاءت األفكار مترابطة معبرة عن صدق المشاعر: الجو النفسي) 2

  .جاءت األفكار مترابطة ومعبرة عن صدق الشاعر وأحاسیسه: ترابط األفكار) 3

تحقق الوحدة العضویة ألن القصیدة تعددت لم ت: أمَّا إذا تعددت الموضوعات نقل 
  .موضوعاتها في هذه األبیات ففقدت الوحدة فیها

  ....نماذج إعراب في أسلوب التعجب

  .ما أجمل السماء

  .اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: ما 

. فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره هوه: أجمل 
  .الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأوالجمل من 

  .مفعول به منصوب بالفتحة: السماء 

ما نجح المهمل نقول :إن كان الفعل منفیا أتینا بمضارعه مسبوقا بأن؛ فمثال جملة 
  :في التعجب منها 



 

  .ما أعدل أّال ینجح المهملُ 

  .اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: ما  

بني على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره هو، فعل ماض م: أعدل 
  .من الفعل والفاعل في محل رفع خبر والجملة

أن حرف مصدري ونصب، وال حرف نفي مبني على ..مكونه من أن، ال: أّال 
  .السكون ال محل له من اإلعراب

  .على آخره الظاهرة الفتحةفعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه : ینجح 

  )ر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به والمصد(

  كیف تتعامل مع النصوص

  ).معنى الكلمة (تعني والمطلوب=ما المدلول اللغوي =ما مرادف =ما معنى  .١

ما الطباق )=یتعلق بجملتین متعاكستین =(ما مقابل= ما عكس=ما مضاد .٢
  ).عكس الكلمة(المطلوب

ما جاء الطالب إال / مثال'' قصر  أسلوب=أداة استثناء + إذا وجدت أداة نفي  .٣
  .محمد

  .إنما الدنیا حیاة ولعب/ مثال'' إذا وجدت إنما أسلوب قصر وتوكید  .٤

  .تفید التحقق والتوكید: قد  .٥

  .تفید العموم والشمول: كل .٦

  .حسب السیاق) التعظیم العموم، التحقیر،:( إذا جاءت الكلمة نكرة فإنها تفید  .٧



 

  .التعلیل أوالفاء تكون حرف عطف وتفید الترتیب و التعقیب وتفید السببیة .٨

  .تكرار الكلمة یفید التقریر والتوكید .٩

  المكانةاستخدم اسم اإلشارة البعید ألمر عظیم یدل على علو  - 

  .استخدم اسم اإلشارة القریب یدل على القرب من النفس - 

یدل على عالقة القرب من النفس والحب الشدید  متكلم إلى االسمإضافة یاء ال - 
  .له

التي یعیشها  النفسیة الحالةحرف الروي تدل على  أم والقافیةالبحر الشعري  .١٠
  .الشاعر وعلى عاطفته

  ؟واإلنشائيالخبري  األسلوبیینلماذا یجمع الكاتب بین  .١١

ومشاعره لیثیر ذهنه وانتباهه ولیبعد عنه  أفكارهلیجعل القارئ یشاركه : الجواب
  .الملل

االنتقال من الكالم من ضمیر إلى ضمیر أو من فعل إلى فعل یسمى التفات،،  .١٢
  .التعظیم أویفید إثارة ولفت االنتباه 

استخدام األفعال  أما واالستمراریةاستخدام األفعال المضارعة یفید التجدد  .١٣
  .تالماضیة یفید التحقق والثبو 

جملة بما قبلها أو بعدها ننظر هل هي  أوعندما یسال عن عالقة كلمه  .١٤
ثم تشرح العالقة ) جواب لما قبله أونتیجة  أمتعلیل،  أمتوضیح وتوكید، (عالقة 

  .من خالل فهمك للبیت



 

ذلك یعني ) خیال أولونا بیانیا، صورة بیانیه، صورة فنیة، (  األبیاتهات من  .١٥
  ).والمجاز الكنایة، االستعارةالتشبیه، ( التي تشمل الجمالیةأنه یطلب الصورة 

  .، یعني شرحها وبیان نوعهاالصورةتوضیح  أوحین یطلب تحلیل  .١٦

 المعنویة القیمةلها، ما  الفنیة، ما القیمة البیانیة للصورةالفني  األثرما ( .١٧
  .فهو یطلب فائدتها وتأثیرها في المعنى) لها

  :هو سر الجمال والفائدة

كان المشبه به شخصا،،، التجسید  إذاالتشخیص وتقویة المعنى :  ةاالستعار . ١
  .كان المشبه به شیئا مادیا إذاوتقویة المعنى 

  یفید توضیح المعنى وتقویته: التشبیه . ٢

  .یعطي جرسا موسیقي مؤثر) : ، التصریعالموازنةالسجع ،.(٣

  جرسا موسیقیایفید تقویة المعنى وتوضیحه ویعطي : الجناس. ٤

  .یفید توضیح المعنى وتقویته وتوكیده:  والمقابلةالطباق . ٥

  :المحسنات البدیعیة نوعان  .١٨

  ).الموازنةالجناس، السجع، ( لفظي ویشمل. ١

  ).التوریة، المقابلةالطباق ،( المعنوي. ٢

  .بكثرة الخبریة األسالیباستخدام الشاعر / علل  .١٩

تفید التقریر والتوضیح والشاعر یتحدث عن حقائق واقعة ال مجال  ألنها: الجواب 
  .للشك فیها



 

ذهنه  وٕاثارةلماذا لجأ الشاعر إلى األسالیب اإلنشائیة؟ لجذب انتباه السامع  .٢٠
  .وتشویقه

: ؟ الجواب األلفاظعلى الشاعر وما أثرها في اختیار  المسیطرةما العاطفة  .٢١
التي سیطرت على الشاعر اتجاه الفكرة،  اسیسواألحعن العاطفة هي المشاعر 

  :عن السؤال كالتالي  إجابتكوتكون  المعبرةوتتضح من خالل ألفاظه وصوره 

فرح، حزن، فخر واعتزاز، حب، حنین، دعوة ( تكون أن أما المعبرةالعاطفة 
  .القصیدةحسب مضمون ) للكفاح

قویه وهي  ان الشاعر سیطرة علیه عاطفة:  األلفاظفي اختیار  أثرها- 
  )حسب اختیارك لنوع العاطفة ......(عاطفة

  .على الكلمات الدالة أمثلهوتذكر 

  أعتمد الشاعر على الموسیقى إلظهار فكرته وضح مصدر الموسیقى؟ .٢٢

  - :الموسیقى نوعان ": الجواب

 األلفاظوتسلسلها، وجمال  األفكارداخلیه وتكون في المحسنات البدیعیة وترابط - 
وموسیقى خارجیة تتمثل في الوزن  - . وجمال الخیال وروعته إیحائهاوقوة 

  .والقافیة

  - :الشاعر هي غالبا واحده وهي  ألسلوبالخصائص الفنیة  .٢٣

روعة -الموحیة األفكارباختیار  العنایة- العاطفةصدق - . وترابطها األفكاروضوح - 
  .التصویر

  



 

٢٤.   

  ما الجمال الفظي الظاهر في البیت؟ - 

  ما اللفظ الجمالي في البیت؟ - 

  ما المحسن البدیعي في البیت؟ - 

  .استخراج محسن بدیعي ولیس صوره جمالیه: الجواب - 

  وضبط الكلمات بالشكل... اإلعراب

  أم فعلیة؟  أاسمیة... أوال علیكم تحدید نوع الجملة 

  .. علیكم تحدید موقع الكلمة من اإلعراب : ثانیا

  ثم الزیادات... جملة الركنان األساسیان في ال

  عندما نحدد نوع الجملة نحدد ركنیها 

  ..على سبیل المثال 

  * وجاء من أقصى المدینة رجٌل یسعى*

  فعلیة : نوع الجملة

  الفعل : جاء : ركناها

  الفاعل : رجل           

  ونطبق ما درسناه من قواعد علیه .. ثم نحدد نوع الفعل 

  .درسناهونحدد نوع الفاعل ونطبق علیه ما 



 

   تعلمتاهثم نعامل بقیة الزیادات في الجملة حسب ما 

  وما یأتي بعده یكون اسم مجرور .. مثال من حرف جر 

وأحیانا تكون الجملة بسیطة تتكون من ركنیها األساسیین فلو قلنا جاء رجٌل ،، 
  الجملة تتكون من فعل وفاعل 

  ة أخرى وهي جملة یسعى ولكن كما في اآلیة السابقة فالجملة مركبة ألن بها جمل

  فعل مضارع مرفوع .. یسعى 

  فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو 

  .هذه الجملة في الجملة األساسیة وقعت في محل رفع صفة 

  

 


