
 

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 الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

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

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

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

         

                  https://almanahj.com/om/11arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اهللا السعدي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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هو شعر غنائي ،وهو عبارة عن منظومات قصيرة قلما  الجاهلي:نوع الشعر 
 تجاوزت المائة بيت .

 المديح ،الرثاء ،الهجاء ، الوصف ،التشبيب )الغزل(موضوعات الشعر الجاهلي : 
 خصائص الشعر الجاهلي :

 معنوية :خصائص 

 معان الشعر الجاهلي واضحة وبسيطة.  -1

 النزعة التقريرية . إلىيميل الشاعر   -2

 ينتزع الشاعر تشبيهاته من عالمه المادي.  -3

 واضحة للمحاكاة و التقليد. رهم نزعةإشعاتبدو في   -4

 

 :فنية /خصائص لفظية 

 لغة الشعر الجاهلي تدل على النضوج في التجربة الشعرية .  -1

 من االهتمام بالمعاني . أكثراالهتمام باللغة والقوالب   -2

 واحدة . إيقاعيةالتقيد بصيغة   -3

 )التشبيه ، االستعارة ،...(ه بالمحسنات اللفظية والمعنوية االستعان  -4

 
 

 نظام القصيدة الجاهلية:
 المتبقية . أثارهاوالوقوف عندها والبكاء على  اإلطاللتبدا غالبا بوصف 

 للحديث عن رحلته وما يركبه في هذه الرحلة .ينتقل الشاعر 

 ثم يخرج من الغرض المقصود من القصيدة .

 
 واحدة.القصيدة الجاهلية يجمعها وزن وقافية  أبياتجميع  -

 . األبياتالقصيدة من وحدات موسيقية سميت  تتألف -
 ~ القرآنيخصائص النثر ~ 
 المكية: اآلياتأ(
 يكثر فيها الشجع  -1

 يكثر فيها القسم الشديد  -2

 الجنة وتحذر من النار  إلىتدعو  -3



 

 

 ذات فقرات قصيرة -4
 

 المدنية : اآلياتب( 
 اسلوبها جدلي تشريعي -1

 وضعت انظمة الحياة االسالمية -2

 بقوة الردع وقوة بيان الحجة اآلياتتتميز اسلوب  -3

 انواع بالغة القران الكريم :
 -ة :االحكام ودقة االشار

 االحكام :
  دقة االشارة :

 هو رصف الكالم متناسب االجزاء .. -االيقاع :حسن 
 كتقديم القيود على المقيدات والصفات على الموصوفات مثل:

 تقديم ما هو مؤخر في الزمان -
 تقديم الصفة الجملة علي الصفة المفرد -
 تقديم الضمير على ما يفسره -
 العدول عن الماضي الى الحاضر  -
 اجراء )معاملة (غير العاقل مجرى العاقل  -

معنى . واكثر ما يكون في ذلك هو  إلىويراد به الوثوب من معنى  -: روعة االنتقال
 صيغة . إلى)االتفات (وهو الخروج من صيغة 

  
 -ويراد به تمثيل المعاني الغامضة بالصور المشاهدة . مثل :  -ل :جمال التمثي

 والقصص . التمثيل الظاهر : التشبيه
 الِحكم : الحكم ذات الواقع العميق .

 
 ~خصائص الغزل الحضري ~ 

 فن من فنون الشعر عند العرب يتغنى بمحاسن المرأة هو الغزل:
  -انواع الغزل :

 .هو الغزل الذي نشا قائلوه في الحواضر والمدن   الغزل الحضري :
 هو الغزل الذي نشا قائلوه في بيئة بدوية . الغزل البدوي :

 



 

 

 
 الخصائص العامة في الغزل الحضري :

 من حيث المضمون :
 تتسم تجربة الحب بالتعدد والتجدد .  -1
 والمعاناة  األحزان إلىالحب ليس تجربة جادة وقاسية تقود   -2
 االستعالء والفخر   -3
 سطحية التجربة وترددها   -4
 الحضرية   -5
 

 من حيث الشكل :
 -هيكل القصيدة :

 المدخل الذي ينفذ منه الشاعر -1
 وصف المحاسن-2
 الشكوى أوالموقف  أوالحكاية -3
  

 اهم ما يميز الشعر الحضري هو االسلوب القصصي . -: األسلوب
 مقومات السرد :

 االمكنة   -1
 االزمنة   -2
 الشخوص االصلية والثانوية   -3
 االحداث    -4

 -لغة شعراء الغزل الحضري تتميز بالسمات التالية : -التعبير :
 تطويع اللغة للحياة اليومية   -1
 التطويع للغناء   -2
 االقتراب من النثر   -3

 مناحي التجديد في شعر الغزل الحضري : 
  . وحدة الغرض  -1
  . وحدة القصيدة  -2
 الهية .الشعر بالحياة ال اقتران  -3
 . القصص الغزلي  -4



 

 

 الرسائل الشعرية .  -5
 ~النقد ~ 

 الفني . أو األدبي األثردراسة  إلىيهدف  أدبيهو فن  النقد اصطالحا :
 -: النشأةخصائص النقد في مرحلة 

 -العصر الجاهلي :
 النقد قائم على السليقة العربية -
 من القصيدة  أجزاء أو أبياتاكان يتناول  وإنماكله  األدبي األثرلم يكن يتناول  -
 درجات النقد في العصر الجاهلي نقد الشاعر لنفسه اعلي -

 -: اإلسالمعصر صدر 
 امتدادا للنقد الجاهلي إال اإلسالملم يكن النقد في صدر   -1
 أخالقيةصبغ النقد في عهد النبي والخلفاء الراشدين بصبغة  اإلسالميالطابع   -2
وصرق القران باعجازه وفصاحته وتحديه للشعراء وبالغتهم اثر في االذواق   -3

 االقوال واالراء اليه من دون الشعر.
للنقد الجاهلي اال انه لم يعدم تعليل رغم ان النقد في العصر االموي كان امتدادا   -4

 استحسان الشعر ووضع بعض المقاييس لنقده اسباب 
 

 -العصر االموي :
 
 انه ظل قائما على السليقة والطبع في تذوق الشعر   -1
 التي يجري عليها هي موازنة بين الشعراء وتفضيل احدهم على االخر  أداتهان   -2
 تعليل االستحسان ال يزال فطريا بعيدا عن روح العلم  -3
 الناقد في هذا العصر فهم الجمال في الشعر  -4
ظهر في هذا العصر نوع من النقد في العراق ،هو نقد العلماء كانحوا والعروض   -5

 والبالغة 
 

 
 اء ~~ طبقات فحول الشعر

يعتبر كتاب طبقات فحول الشعراء اول كتاب نقدي، وقد حاول صاحبة ان يصنف 
 طبقات  أوالشعراء ويضعهم في مراتب 

 .هو ابن سالم الجمحي صاحب هذا الكتاب :



 

 

 المقدمة والكتاب نفسه قسمين هما : إلىينقسم كتاب طبقات فحول الشعراء 
 في المقدمة .. أثارهاويمكن تلخيص القضايا التي المقدمة :

ضرورة التحقق من صحة نسبة الشعر لصاحبه قبل ابداء الراي فيه ، بسبب كثرة 
 االنتحال

 اسباب كثرة االنتحال في الشعر العربي :
 انشغال العرب بالفتوحات االسالمية في العصر االسالمي  -1
 بعض العشائر ارادت ان تحقق مجدا بنسب شعر غيرها لها  -2

 على الشعر .الذوق اساس الحكم  -
 الشروط الواجب توافرها في الناقد :

 ان يكون دارسا واسع الدراسة  -1
 المران على نقد الشعر أوالدربة   -2
 

 مضمون الكتاب :
 :طبقات الشعراء 

 طبقات شعراء الجاهلية   -1
 طبقة شعراء الرثاء   -2
 طبقة شعراء القرى  -3
 طبقة شعراء اليهود  -4
 طبقة شعراء االسالم  -5

 تصنيف الشعراء : مقاييس
 الجودة  -1
 الكم -2
 تنوع االغراض  -3
 

 : هي التفوق على االقران الفحولة
 

 ~ كتاب الشعر والشعراء ~
 

 عبرت عن تطور الوعي النقدي عند العرب . المقدمة :



 

 

 إلىاراد ابن قتيبة )دليال( يستعمله المتادبون من طبقة الكتاب كي يتعرفوا  الكتاب :
 اهم الشعراء القداما والمحدثين .

 القضايا النقدية في كتاب الشعر والشعراء :
 القدم والحداثة   -1

لهذه القضية ركنان ) اللفظ والمعنى ( ومميزان ) الجودة : قضية اللفظ والمعنى  -2
 والرداءة ( وهو يقسم الشعر الربعة اضرب 

 لفظ جيد ومعنى جيد -
 لفظ جيد ومعنى ردئ -
 ومعنى جيدلفظ ردئ  -
 لفظ ردئ ومعنى ردئ -

  ثنائية الطبع والتكلف : -3

 : عفوية القول وتدفقه  الطبع -

 : التفكر وشدة الغناء ورشح الجبين وهذا يوافق ) رداء الصنعة ( التكلف -

 الحاالت النفسية وعالقاتها بالشعر : -4

 
 الحوافز النفسية . -

 العالقة بين الشاعر والزمن  -

 السامعينمراعاة الحالة النفسية عند  -


