
1 

 م 2022 -2021 مدرسة الشروق اخلاصة. قسم اللغة العربية. الفصل الدراسي األول  

وق الـخــاصـــــة               قسم اللغة العربية                                                                  مدرســة الشر
 الفصل الدراسي األول                                                                             م 2022 -2021العام الدراسي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصف الحادي عشر ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي حص
وة اللغوية الت  :  الوحدة األوىلل عليها الطالب من  يشمل هذا الملف الثر  بمنهجه الدراسي

: كلمات ومرادفاتها
ا
 أوًل

 مرادفها  الكلمة مرادفها  الكلمة

  الوعد  يشتعل  يوقد 
 
 اه به ـمن

 األسف  الندم يرشد  يهدي 
ي الجدار  المشكاة

 اللوم-العيب  الذم الكوة والفتحة ف 

ي الفلك  كوكب 
  حسن  جسم معتم يدورف 

ا
 صار جميل

ء  دري ي
 ضد الحسن وهو ما نفر منه الذوق السليم قبيح  متألىلئ ومض 

 قبيح  فاحش  كثثر العلم  عليم 

 آخر مرىم النظر ج)آفاق(  أفق  تشاء وتحب  ترد 
ش نّبش   تنهي  تتم 

ّ
 ابحث -فت

ي 
 أسعد  أطرب  يخاف ويخشر  يتق 

 ثانًيا: كلمات وضدها 

 ضدها الكلمة ضدها الكلمة

 أحزن  أطرب  جهول  عليم 

 يسلبك  يهديك  قبيح  جميل 
 تخرج  تلج  تنقص  تتم 

ع  السيئات الحسنات   تنتهي  تشر
 سطحية  عميقة  الظالم النور

 الرأسية  األفقية  األرض السموات
 غائر  بارز  انحش  انتشر 

 الحزن  المشة الجزع  الصث  

ر  جذاب  حفاظ  هدر 
ّ
 منف

 

غوية 
ُ
ا: تراكيب ل

ً
 ثالث

 عالَم يدل؟ فيَم يُستخدم/  التركيُب اللُّغوي 

(  يا ساتر يا رب  أثناء حدوث المصائب والكوارث وهذا تعبثر دارج والصحيح )يا ستثر
اٍة ِفيَها ِمْصَباٌح 

َ
ك
ْ
ِمش

َ
وِرِه ك

ُ
ُل ن

َ
ِمْصباٌح..« اآلية   َمث ِفيها  كاٍة 

ْ
ِمش

َ
وِرِه ك

ُ
ن ُل 

َ
ي قوله تعاىل »َمث

المرسل: ف  شبيه 
ّ
الت

شبيه هنا بواسطة األداة  
ّ
ذي شبه  فقد جاء الت

ّ
ور ال

ّ
 الن

ّ
وهي الكاف، والمراد أن
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والمصباح  والّزجاجة  المشكاة  فيه  تنارص  قد  متضاعف،  نور  الحق،  به 
ه بإضاءة،  

ّ
ا ويمد

ً
اق ور ويزيده إشر

ّ
والّزيت، حت  لم تبق بقية، مما يقوي الن

ي مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع  
 المصباح إذا كان ف 

ّ
وذلك أن

وء ينبث فيه وينتشر لنوره، بخالف الم
ّ
 الض

ّ
 . كان الواسع فإن

، هو العرص الذي سبق العرص اإلسالىمي بنحو  العرص الجاهلي   عام.  200العرص الجاهلي

 اإلجماىلي للنص
 المعت  الذي تدول حوله كل أجزاء النص  المعت 

ي التعبثر الذي وردت فيه الكلمة السياق للكلمة
 معت  تلك الكلمة ف 

ي كتب المؤلف النص فيها سياق النص 
 الزمان والمكان والظروف الت 

ي عرض الفكرة العامة و إقناع القاريء بها أسلوب الكاتب 
 طريقته ف 

كل ما يستخدمه الكاتب لتوضيح و تحسير  النص مثال الصور البيانية  التقنيات البالغية 
ها و  ادف و الجناس و غثر  الث 

 

 

غويةرابًعا: الُمصطلحات 
ُّ
 والمفاهيم الل

 شرح الُمصطلح الُمصطلح 

اسمان مشتقان للداللة عل زمان أو مكان حدوث الفعل، ويكونان بوزن مفَعل أو مفِعل  اسما الزمان والمكان 
 . ي
ع/ موِقف. موِئل( وله طريقة صياغة أخرى من غثر الثالثر

َ
.  كـــ )َملَجأ. مصن ي

 من الثالثر

ك )شيئان  التشبيه ي معت  مشث 
 أمر بأمر آخر ف 

ُ
( وبشكل أدق: إلحاق ي صفة أو أكثر

كان ف  يشث 
 بوجود أداة تشبيه.  

ي البحر كاألعالم( 
 ف 
ُ
 مثال: )وله الجواِر المنشآت

 األمر األول: الجواري وهي السفن الضخمة.   )ويسىم المشبه( 
: األعالم وهي الجبال الراسخات. )وُيسىم المشبه به(  ي

 األمر الثاث 
ك بينهما: الضخامة )ويسىم وجه الشبه(   المعت  المشث 

 األداة المستخدمة: الكاف. )وتلك أدات التشبيه. وهي أنواع( 

ولكن  الكناية  ُيقصد  وال  ُيطلق  )لفظ  داعمة   قرينة  مع وجود  األصلي   
للمعت  المالزم  المعت  

لجملة تدل عل المقصود منه ما يلزمه من معاٍن( مثال: تلك الفتاة نؤوم الضىح، فتلك ا
الالزم   المعت   ولكن   ، األصلي معناها  هو  وهذا  النهار،  من  متأخر  وقت  إىل  تنام  أنها 
ف.   فة منعمة ولديها من يقوم عل خدمتها. فتلك كناية عن صفة الث  )المقصود( أنها مث 

 والكناية أنواع ثالثة. 
ي عمله  أنماط الكتابة 

م به الكاتب ف  ي شكل الكتابة الذي الث  
 الفت 

ا(  جنس النص  ً  نوعه من حيث كونه )شعًرا أو نثر
الذي  النمط الشدي  النص  هو  ا 

ً
أيض تعريفاته  ومن  ما،  موضوع  حول  والحديث  بالكتابة  يهتّم  الذي 

ه يهتم 
ّ
يحتوي عل تسلسٍل لمجموعة من األحداث المرتبة ترتيًبا زمنًيا، أو منطقًيا، كما أن

ي تنتج 
ات الت  ة التغثر

ّ
 من قبل الشخصيات المكونة للنص. بتوضيح كاف
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ي 
ة   النمط الوصق  ي بناء نصه ويعتمد فيها عل نقل صورة حية ومباشر

ي يتبعها الكاتب ف 
هو الطريقة الت 

ي وصفه 
ا ف  ا وواقعيًّ

ً
ورة أن يكون صادق  لما يريد أن يكتب عنه، وليس بالرص 

اضية  غة العر  الجملة االعث 
ّ
ي الل

ية ف  اضية أو التفسثر
ض بير  شيئير  الجملة االعث 

ي تعث 
بّية: وهي الجملة الت 

، لتقوية الكالم وتسديده وتحسينه.   متالزمير 

-النمط اإلخباري
ي 
 المعلوماث 

هو نمط يهدف فيه الكاتب  لتقديم معلومة معينة مع إبراز كل االقتباسات واإلحصائيات 
 بأسلوب واضح يميل إىل التعميم. 

رأي الكاتب  مع تعزيز النص بحجج وأمثال وبراهير  بهدف إقناع يعتمد هذا عل توضيح   النمط اإلقناعي 
ي ، ويكون الهدف  القارئ برأي معير  ، ويتمثر   بأنه نص منتظم يتم بنائه عل سياق منهىح 
من هذا النمط هو إقناع الكاتب برئ معير  مع تأكيد صحته أو رفضه ، وأيضا يستخدم  

ئ معير  ، ومحاولة إقناع ه بتغيثر رأي ما ويستعمل دائما النمط لتوعية المرسل إليه بشر
ي  للتأثثر عل القارئ.   التوجيهي التأثثر

 


