البالغة
نــور عــلى نــور تمثل فً كتاب
سحر من التبٌان أم هذا شهاب
فٌه الهدى ال شك فٌه وال ارتٌاب
هــذا كــــالم اللـه جـــل جالله
جــبرٌل ٌفــتح للهـــداٌة كـل باب
قـــرآن رب العــالمٌن أتـى بـه
وحٌــا به وخطابه فـصل الخطاب
قد خاطب هللا النبً المصطفى
أ – استخرج من األبٌات ما ٌلً - :
إٌجازا وبٌن نوعه
صورتٌن مختلفتٌن وبٌن نوع كل منهما
أسلوب توكٌد وبٌن أداته
إطنابا وبٌن قٌمته البالغٌة
أسلوب قصر وبٌن وسٌلتهما وغرضهما البالغً
أسلوبا إنشائٌا وبٌن نوعه وغرضه البالغً
ب – ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر وكٌف عبر عنها

إن كنت فً ضٌق فال تك فً حرج
ال تجــزعــن من الشــدائد واقتحـم
واجعــل مـن اإلٌمان درعــا واقــٌا

واصبر فـإن الصبر مفتاح الفـرج
لٌس القعٌد على الحٌاة كمن ولج
واربـأ بنفــسك أن تـئن وتخـتلـج

أ – ما األسلوب السائد فً األبٌات ؟ وما السبب ؟
إطنابا وبٌن نوعه
ب – استخرج من األبٌات ما ٌلً - :
صورة بٌانٌة وبٌن نوعها وسر جمالها أسلوب قصر وبٌن وسٌلته

فــمــن ٌغــتـر بالدنــٌا فــــإنـً
جنٌت بروضــها وردا وشــوكا
فلــم أر غــٌر حكــم هللا حــكما
وال عـــظمــت فـً األشٌـاء إال
أ – استخرج من األبٌات ما ٌلً
محسنا بدٌعٌا وبٌن قٌمته البالغٌة
إٌجازا وبٌن نوعه

إٌجازا وبٌن نوعه
محسنا بدٌعٌا وبٌن قٌمته البالغٌة

لبســـت بهــا فــأبـلـٌـت الثـٌابـــا
وذقــت بـكـأسـهــا شهــدا وصابا
ولــم أر دون بـــاب اللـــه بـابـــا
صــحٌح العـلم واألدب الــلبـــابـا

صورة بٌانٌة وبٌن نوعها
أسلوب قصر وبٌن وسٌلته
ب -ما األسلوب السائد فً األبٌات ؟ ولم آثره الشاعر؟

ٌا فتٌة النـٌل السعـٌد خذوا المدى
وتنكبوا العـدوان واجتـنـبوا األذى
فابـنوا على أسس الزمان وروحه
وجـه الكنانة لٌـس ٌغـضــب ربكم

واستأنـفـوا نفـس الجـهـاد مدٌدا
وقفـوا بمـصر الموقف المحمودا
ركــن الحضارة باذخــا وشدٌــدا
أن تجعـــلوه كــوجهـه معـــبـودا

أ – استخرج من األبٌات ما ٌلً - :
إطنابا وبٌن نوعه وقٌمته
أسلوبٌن إنشائٌٌن مختلفٌن وبٌن نوع كل منهما وغرضه البالغً
صورة بٌانٌة وبٌن نوعها
د – ما األسلوب السائد فً األبٌات ؟ ولم آثره الشاعر ؟
ب -فً البٌت األول موسٌقى بٌن مصدرها

العـــصر ٌـــراكم واألمـــم
أبنــــً األوطـــان أال همم
سعـــٌا أبدا سعــٌا سعـــٌا
ولنجعــل مصر هً الدنٌا

والكــرنك ٌلحــظ والهـــرم
كـــبــناء األول ٌــبنـٌـنـــــا
ألثــــٌـــل المجـــد وللعــلٌا
ولنجعــل مصـر هً الدنٌا

أ – استخرج من األبٌات ما ٌلً - :
أسلوبا خبرٌا وبٌن غرضه البالغً
أسلوب توكٌد وبٌن أداته
صورة بٌانٌة وبٌن نوعها وسر جمالها
ب " -أبنً األوطان" " سعٌا" " أال همم " ما نوع األسلوب فً تلك التعبٌرات؟

قـــم للمعــــلم وفـــه التــبجــٌال
أعلمت أشرف أو أجل من الذي
سبحــــانــــك هللا خٌــــر معــلم
أخرجـت هـذا العقل من ظلماته

أسلوبٌن إنشائٌٌن مختلفٌن وبٌن نوع كل منهما .

أسلوب قصر وبٌن وسٌلته .
ب -كٌف بٌن الشاعر فضل المعلم ؟

ج – ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر ؟

كـاد المعـــلم أن ٌـكون رســوال
ٌبــنً وٌنشـــئ أنفســـا وعقوال
عــلمت بالقــلم القــرون األولــى
وهـــدٌـته النـور المــبٌـن سبـٌال

أ – استخرج من األبٌات ما ٌلً - :

صورة بٌانٌة وبٌن نوعها .

أسلوب قصر وبٌن وسٌلته

إٌجازا وبٌن نوعه .
محسنا بدٌعٌا واذكر قٌمته الفنٌة

