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 للصف اخلامس األدبي تقويم منهج البالغة والتطبيق

   علي شاحوذ رجب شالل م.د.

 6/10/2019 تأريخ القبول:       2/9/2019 تأريخ التقديم:
 المقدمة

 الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمٍد وآله الطاهرين وصحبه الغر الميامين.
 وبعد :

األفراد تنشئة متكاملة لكي يكونوا مواطنين صالحين التربية بمعناها الواسع هي عملية تنشئة 
في المجتمع. والمدرسة هي المؤسسة المتخصصة التي أنشأها المجتمع لتسهم بصورة مقصودة 
في تربية أفراد المجتمع تربية تحقق لكل فرد التوافق الكامل مع ظروف المجتمع الذي يعيش 

 فيه.
ذا الهدف بمعنى آخر فإن المنهج المقرر هو والمنهج المقرر هو وسيلة المدرسة لتحقيق ه

الغذاء التربوي ، الذي تقدمه المدرسة للطلبة ولكي يكون هذا الغذاء مفيدًا في تحقيق األهداف 
 المرجوة وجب أن يكون سليمًا وشاماًل لكل العناصر التي ترتبط بتحقيق األهداف. 

ع االختيار على منهج البالغة عالج هذا البحث تقويم المناهج حسب المراحل الدراسية ووق
والتطبيق للصف الخامس األدبي ألن مناهج اللغة العربية تفتقد التركيز على أمر مهم في 
تعليم لغتنا ، وهو األمر المتعلق بتذوق اللغة واإلحساس بها ، وعملية تذوق اللغة واإلحساس 

أمل في واقع تدريس هذه المادة في بمفاتنها توفرها لنا البالغة بأساليبها وفنونها وعلومها ، فالمت
مدارسنا الثانوية ما يزال بعيدًا أن يحقق الغرض الذي يراد بدرس البالغة أن ينتهي إليه ، فال 
استطاع أن ينمي حاسة الذوق، وال أسهم في إيجاد القدرة على صنع التعبير الجميل ، بسبب 

المخصصة لها أو المراحل  الغبن والتقصير في العناية بها ، سواء من حيث عدد الحصص
 الدراسية التي تدرس فيها.

                                                 

  مديرية تربية نينوى. 
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ووقف بحثنا هذا على عملية تقويم عناصر المنهج والتناسق والتوافق بينها وأثر الفنون البالغية 
في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي ومزايا الكتاب وسلبياته وتقويم المنهج المقرر وفق 

 معايير تربوية وعلمية وفنية.
بحث على مصادر عديدة ومتنوعة ويقف في طليعة المصادر المختصة التي حظي واعتمد ال

بها البحث وأغنته هي مصادر تقويم الكتاب المدرسي فضاًل عن مصادر قديمة وحديثة في 
 واهلل ولي التوفيق هو حسبي ونعم الوكيل. البالغة العربية وبالغة القرآن الكريم.

 -التقويم لغًة : –أ 
ن الفعل ) قّوم ( فيقال قّوم ) المعوج بمعنى عدله وأزال إعوجاجه( ، ) وقوم التقويم يشتق م

الشيء بمعنى قدره ووّزنه وحكم على قيمته ( ، ) واستقام اعتدل واستوى ( ، وقد وردت عدة 
لَّتِي }إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِمشتقات للفعل ) قّوم ( في القرآن الكريم منها لفظة أقوم، قال تعالى : 

أن ) أقوم ( تعني أصوب ومنها أيضًا  (1)( يذكر الطبري 9) اإلسراء ، اآلية {...هِيَ أَقْوَمُ 

 4) التين ، اآلية }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {لفظة ) تقويم ( التي وردت في قوله تعالى : 
ل إن التقويم يعني االستقامة قال تعالى : ( فالتقويم يعني أعدل ما يكون ومن هنا يمكن القو 

( أي قائمون عليهن باألمر والنهي والحفظ  34) النساء ، اآلية  {...}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء 

( أي كونوا 135) النساء ، اآلية { ...}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ والرعاية وقال تعالى : 
 مجتهدين في إقامة العدل واالستقامة.

 التقويم اصطالحاً : -1
عّرف بعض الباحثين التقويم أنه القيمة التي تهدف إلى تقدير التفسيرات السلوكية لدى 

 المتعلمين ، ثم البحث عن العالقة بين هذه المتغيرات والعوامل المؤثرة فيها.
ة تتضمن جمع المعلومات والبيانات ذات عالقة بالظاهرة وعّرفه آخر : التقويم هو عملية منظم

المدروسة وتحليلها لتحديد درجة تحقيق األهداف واتخاذ القرارات من أجل التصحيح والتصويب 
 .(2)في ضوء األحكام التي تم إطالقها

                                                 

 .17/282ويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري : جامع البيان عن تأ (1)
(2) http://www. qa ssimedu.gov.saledu/showthread.php ?t = 18040 

http://www/
http://www/
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 التقويم التربوي : –ب 
وأسسه نحو القدرة على هي عملية تحديد قيمة المنهاج لتوجيه مسيرة تطويره ، وتوجيه عناصره 

 .(1)تحقيق األهداف المرجوة في ضوء معايير محددة سلفاً 
 تقويم محتوى المنهج : -2

كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي صادر من المديرية العامة للمناهج وزارة 
ناصر  التربـية / جمهورية العراق قام مجموعة من األساتذة بتأليف الكتاب وهم كل من الدكتور

 حالوي والدكتور محمد جابر فياض واألستاذ عبد الرضا صادق.
م ( المشرف العلمي على الطبع : 2016هـ/1437طبعة الكتاب الطبعة الخامسة والعشرون ) 

 أحمد حافظ كطيش.
يقع الكتاب في مئة صفحة أما بناؤه فقد قام على مقدمة وفصول ثالثة ومصادر الكتاب 

 ومحتواه.
علوم البالغة التي هي مستودع سر العلوم العربية ومظهر جاللها فال  يقف الكتاب على

 فضيلة وال مزية لكالم إال بما تحويه من لطائفها ويودع فيه من خصائصها.
السجع والجناس والطباق والمقابلة  الفصل األول من صور البديع :فقد تناول الكتاب في 

التشبيه وأنواعه واالستعارة وأنواعها والكناية  الفصل الثاني على علم البيان :والتورية ووقف 
 وأنواعها.

علم المعاني ووظيفته البالغية من الخبر واإلنشاء وأنواعه وأنواع  وتناول الفصل الثالث :
 االستفهام وأنواع النهي.

: لماذا لجأ العلماء إلى التقسيم بين العلوم الثالثة كما نراه في  (2)ويثير الباحثون سؤاالً      
 كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي.

                                                 

 .83اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها أ.د. سعد علي زاير و أ. ساعد رائد رسم يونس/ (1)
 .10العربية / ابن عبد اهلل أحمد شعيب /بحوث منهجية في علوم البالغة  (2)

، وينظر : أسرار التنوع في  77وينظر : مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير البن عاشور /
، وينظر : االحتراس في القرآن الكريم ، علي شاحوذ  58تشبيهات القرآن الكريم / ملك حسن عبد الرزاق / 

 . 9موضوعات نظم المشبه به في القرآن الكريم ، علي شاحوذ / ، وينظر :  15رجب شالل / 
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الجواب : إن تقسيم البالغة إلى أقسام ثالثة فيه من المنهجية ما يجعل الطالب يستسيغها 
قامة الحواجز بينها يجعلها  ويتفهمها ويعيها ، إال أن التمادي في فصل أنواعها فصاًل تامًا ، وا 

تبرت مقدمة البالغة ، جزءًا مهمًا من دراسة علومًا مستقلة هو المعيب المرفوض ، ولهذا اع
 البالغة نفسها.

 يعرف منهج البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي :
 بأنها مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحته. البالغة :

عند تقويم هذا التعريف للبالغة نجد أن مؤلفي الكتاب حسنًا يفعلون عندما يذهبون إلى إثارة 
التعريف لكي ينشط ذهن الطالب ويفهم الموضوع جيدًا بدون حفظ ببغائي بعيد  األسئلة حول

 عن الفهم فيسأل : ما المطابقة ؟ وما الفصاحة ؟
وهكذا فإن هذِه األسئلة تثير ذهن الطالب وما الهدف أو الغاية من دراسة البالغة ؟ لماذا 

 -:البالغة فيأتي الجواب : ينسب الدارسون للبالغة هدفين إثنين 
 وهو معرفة إعجاز القرآن الكريم. الهدف الديني :  -1
وهو بيان قواعد الكالم البليغ وأساليبه وطرقه للمنشئين  الهدف التعليمي :  -2

 والمتعلمين كي يلتزموا بها عندما يتحدثون أو يكتبون.

كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي يستخدم طريقة العصف الذهني فالعقل يعصف 
 .(1)كلة ويفحصها ويمحصها بهدف التوصل إلى الحلول اإلبداعية لهابالمش

 ألنه من األهداف الرئيسة للدراسات التربوية هي تنمية الجوانب العقلية والبدنية للفرد.
وأن التربية ال تستطيع تحقيق أهدافها في المجتمع إال بوسيلة اتصال يمكن من طريقها تطبيق 

غة العربية بجميع فروعها من البالغة والنحو واألدب والنصوص النظم التعليمية أال وهي الل
 والنقد األدبي والتعبير.

ولما كانت البالغة أحد فروع اللغة العربية فقد كان للقرآن الكريم أثر كبير في نشأتها وتطورها 
 .(2)، فمن المعروف أنه لم تؤلف كتب تبحث في البالغة والنقد قبل نزوله

                                                 

 .1/303اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ، أ.د. سعد علي زاير ، د. أسماء تركي داخل :  (1)
، المجلد الحادي 1م ( مجلة المعلم الجديد ، ج 1958أثر القرآن الكريم في نشر البالغة ، أحمد مطلوب )  (2)

 .32/  والعشرون
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 -طالب الخامس األدبي :فائدة البالغة ل -3
الصف الخامس األدبي هو الترتيب الثاني في صفوف المرحلة اإلعدادية والتي تكون مدة 
الدراسة فيها ثالث سنوات ، بعد المرحلة المتوسطة ، وهو القسم الثاني للفرع العلمي فيها ، 

 فيها ست سنوات. كما يحتل الترتيب الخامس بالنسبة للمرحلة الثانوية التي تكون مدة الدراسة
ال يخفى أن لدراسة البالغة في هذه المرحلة أثر كبير على الطالب فالكالم البليغ هو الكالم 
الواصل إلى القلب النافذ إلى المدارك بكل ما يمكن أن يحمله السامع من انفعال وتأثر وبكل 

م المبالغة. وال هي ما يمكن أن يحدثه ، أو ال يحدثه من تأثير ، وليست البالغة في هذا المفهو 
أيضًا التقريب والمقاربة ، فإذا أنت بالغت فال يصح أن تكون بلغت ، فالمبالغ يتجاوز غالبًا 
ن قصر عنه فقد أخل بشروط ايصاله  ن هو تجاوز فقد أضل بشروط ايصاله ، وا  هدفه ، وا 

 .(1)أيضًا وتضحى المبالغة نوعًا من إفراط يشبه التقصير في وجه من الوجوه
 -ن حصر فوائد البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي بالنسبة للطالب:ويمك
علم البالغة : يكشف للطالب القوانين العامة التي تتحكم في االتصال اللغوي ، وبعبارة  -1

أخرى هي التي تعمل على توضيح الطرائق التي يمكن بها تنظيم الكالم ، بحيث تتيح ألفكار 
 لسامع على أكمل وجه.الطالب أن تنقل إلى القارئ وا

 عملية تذوق اللغة واإلحساس بمفاتنها توفرها لنا البالغة بأساليبها وفنونها وعلومها. -2
 إيجاد القدرة على صنع التعبير الجميل. -3
 افهام الطالب على ما في القرآن الكريم من وجوه الجمال وسر اإلعجاز. -4
قة وثيقة بهذا المنهج المدرسي لبالغة الطالب في تعبيره وقدرته على استعمال األلفاظ عال -5

إذ يستطيع الطالب من خالله تعلم وسائل االتصال األكثر تميزًا واستعمال العبارات المجازية 
 الجميلة فبداًل أن يقول : زيٌد الشجاع يقول زيُد األسد.

تقويم دراسة البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي وارتباطه بمنهج النقد األدبي رابعًا : 
 لصف السادس األدبي :ل

نطالق البالغة والنقد من منطقة واحدة ، هي ) األدب ( واشتراكهما في العيش فيها ، ا     
يسمح بتجاوزهما بل تداخلهما ، والسيما في التراث العربي اإلسالمي الذي إمتزجت فيه 

                                                 

 .252م ( /  1978ينظر : في التدريس األصيل ، زين العابدين الهاشمي )  (1)
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عتماد النقد على المباحث البالغية والنقدية فالنقد نقد بالغي والبالغة بالغة نقدية ، بمعنى إ
عتماد البالغة على حس نقدي ، لذا كان النقد العربي القديم في غالبه نقدًا  مقوالت البالغة وا 
بالغيًا. يمكن تقويم أهمية كتابي البالغة والتطبيق للخامس األدبي والنقد األدبي للصف 

دة في دراسة السادس األدبي ، أنهما مدخالن يجمعان بين النقد والبالغة ، وعلى رؤية موح
المصطلحات وظروف النشأة وفي كشف المصادر ، وبيان العالقة بين البالغة والنقد على 
صعيد واحد ونظرة واحدة. بحيث تؤدي هذِه العالقة إلى رؤية متكاملة لواقع الجانب البالغي 

 والنقدي.
على المستوى فإذا كان األدب إستعمال خاص للغة فإن النقد والبالغة تظهران العالقة بينهما 

الجمالي الذي يولده الذوق البالغي والنقدي وما دمنا ندرس البالغة في الصف الخامس األدبي 
والنقد في الصف السادس األدبي فإن هذين المنهجين يكشفان عن المباحث البالغية والنقدية 

ي إذ كان بديع إبن المعتز ونقد الشعر لقدامة بن جعفر وموازنة اآلمدي ووساطة القاض
 الجرجاني وغير ذلك ميدانًا للطالب تبين من خالله عالقة البالغة بالنقد.

فالنقد هو الدراسة الفاحصة للبالغة أي بالغة النص األدبي فليس النقد هو البحث عن العيوب 
نما وظيفة النقد تقتصر على تعرف مستوى الجودة أو الضعف وتقدير  في النص األدبي وا 

 .(1)من حيث المزايا والمثالب القيمة الحقيقية للمنقود
 تقويم عناصر المنهج :

سوف تنصب عملية التقويم على عناصر المنهج جميعها والعالقات التي تربطها 
ببعض ، والتناسق والتوافق بينها ، وأن يتم تقويم كل عنصر من هذه العناصر أواًل بأول ، وال 

هذا االنتظار يجعل اإلفادة من ننتظر حتى يتعرض الدارس لكل منهج ويتفاعل معه ، ألن 
التقويم في تحسين المنهج عملية متأخرة ويشمل تقويم المنهج : أهدافه ومحتواه وأنشطته من 
حيث واقعيتها ، ومراعاتها إلمكانات البيئة وارتباط األهداف التدريسية بالمستويين التعليمي 

ى مالءمتها لقدرات الدارسين والتربوي وشمولها المجاالت وتدرجها في مستويات كل مجال ومد

                                                 

 ، وينظر : علم البيان ،  29ينظر : مفهوم النص ، نصر حامد أبو زيد / (1)
 .217، وينظر أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث ، توفيق الزيدي / 114بسيوني عبد الفتاح فيود / 
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واستعداداتهم وامكاناتهم ومدى شمولها لجميع جوانب الخبرة ومراعاتها لطبيعة عملية التعلم 
 وشروطها.

وعملية تقويم المنهج من حيث فاعليتها في تحقيق أهداف المنهج ، ومالءمتها لمستوى نضج 
مكانية الدارسين واستعداداتهم وقدراتهم واهتماماتهم ، وحاجاتهم  ، ومدى تنوعها وأهميتها وا 

تنفيذها في حدود االمكانات المتاحة إلى غير ذلك من معايير جودة التقويم وتقويم مدى 
 التماسك والترابط والتوافق بين جميع عناصر المنهج وتكاملها معًا في وحدة متماسكة متناغمة.

مع ، ففي الطالب تظهر آثار وهذا يعني تقويم أثر المنهج في كل من الطالب والبيئة والمجت
النمو في نواٍح متعددة ، مثل إكتساب المعلومات والمهارات وطرائق التفكير واالتجاهات 

 والميول والقيم المرغوب فيها والتكيف الشخصي واالجتماعي والنمو الجسمي السليم.
اشرة وغير وفي تقويم أثر المنهج في البيئة والمجتمع تظهر آثار المنهج المدرسي بصورة مب

 مباشرة في االستجابة لحاجات المجتمع ومتطلباته.
وألن المنهج المقرر يهدف إلى دراسة اإلعجاز القرآني دراسة تبرز وجوهه المختلفة وتقدمها 
للطالب في صورة سهلة ميسورة بعيدة عن التعقيد واإلغراق في التنظير وألن علوم البالغة 

ستمدت جذورها من القرآن الكريم ، ا( " ن ، المعانينهج ) البديع ، البياالواردة في الم
 .(1)واستهدفت جميعها غاية أصيلة جليلة هي خدمة هذا الكتاب المجيد "

 أثر الفنون البالغية في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي في مادة البالغة والتطبيق :
كتساب المفاهيم البالغية يهدف التقويم إلى تعرَّف أثر دراسة الفنون البالغية في ا         

 واستبقائها لدى طالب الصف الخامس األدبي.
إنَّ المتتبع لواقع التعليم في مدارسنا يالحظ ضعفًا في تمكين الطالب من أساسيات           

في تعليم اللغة اللغة العربية. فضاًل عن إن مناهج اللغة العربية تفتقد التركيز على أمر مهم 
ر المتعلق بتذوق اللغة واإلحساس بها ، وعملية تذوق اللغة واإلحساس ، وهو األمالعربية

، توفرها لنا البالغة بأساليبها وفنونها وعلومها، فالمتأمل في تدريس هذه المادة في فاتنهابم

                                                 

، وينظر : إعجاز سورة الكوثر  75إلعجاز القرآني ، كمال الدين المرسي ، أحمد المصري / دراسات في ا (1)
 .8، الزمخشري ، تحقيق : حامد الخفاف / 
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مدارسنا الثانوية ما يزال بعيدًا عن أن يحقق الغرض الذي يراد بدرس البالغة أن ينتهي إليه 
 .(1)حاسة الذوق ، وال أسهم في إيجاد القدرة على صنع التعبير الجميل فال استطاع أن ينمي

يقول السيد أحمد الهاشمي صاحب كتاب جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع : " البديع 
لغًة المخترع الموجد على غير مثال سابق ، وهو مأخوذ من قولهم بدع الشيء ، وأبدعه 

حًا هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكالم حسنًا أخترعه ال على مثال ، واصطال
 .(2)وطالوًة وتكسوه بهاًء ورونقًا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح داللته على المراد "

هـ ( ثم إقتفى أثره قدامة بن  274وواضع الفنون البديعية عبد اهلل بن المعتز المتوفى سنة ) 
رون كأبي هالل العسكري وابن رشيق القيرواني وصفي الدين جعفر الكاتب ثم ألف فيه كثي

 .(3)الحلي ، وابن حجة الحموي وغيرهم
لدراسة الطالب هذِه الفنون البديعية ، ُيمكن له القدرة على كشف مواطنه في النصوص األدبية 

لمامه ببعض ما يح سن وتعطيه القدرة أيضًا على تبين العالقة بين التركيب اللغوي والمعنى وا 
 .(4)الكالم العربي معنًى ولفظاً 

 أثر الفنون البالغية في أداء المعنى ) الفنون البديعية ( انموذجًا :
الفنون البديعية من الوسائل التي يستعين بها األديب إلظهار مشاعره وعواطفه، 
وللتأثير في النفس وهذه المحسنات تكون رائعة إذا كانت قليلة ومؤدية المعنى الذي يقصده 
األديب ، أما إذا جاءت كثيرة ومتكلفة فقدت جمالها وتأثيرها وأصبحت دليل ضعف األسلوب ، 
وعجز األديب. والمحسنات تسمى أيضًا : الزينة اللفظية ، الزخرف البديعي ، اللون البديعي ، 

 .(5)التحسين اللفظي
 
 

                                                 

 .5ينظر : المدخل إلى علم البالغة للصف الخامس األدبي ، أحمد حميد /  (1)
 .215جواهر البالغة /  (2)
 .79البديع في نقد الشعر البن منقذ /  (3)
صعوبات تدريس البالغة ودراستها لدى طلبة الصف الخامس األدبي من وجهة نظر المدرسين والطلبة ،  (4)

 .98سندس عبد القادر الخالدي / 
 .106هـ ( ، شرحه وحققه عرفان مطرجي /  399ينظر : كتاب البديع ، إبن المعتز ) المتوفى  (5)
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  -السجع :أواًل : 
إليه األذن. وأجمل أنواع يحدث لدى الطالب نغمًا موسيقيًا يثير النفس وتطرب 

{ 3{ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}2{ اللَّهُ الصَّمَدُ}1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} }السجع ما تساوت فقراته كقوله تعالى : 

 (. 4-1) االخالص ، اآلية { 4وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}
 -الجناس :ثانيًا : 

 تالفهما في المعنى وهو نوعان :اتفاق أو تشابه كلمتين في اللفظ واخ
 {...}وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍكقوله تعالى :  جناس تام موجب : –أ 

 (. 55) الروم ، اآلية 
كَ وَجِئْتُ...}تماثلها في ثالثة من األركان األربعة. كقوله تعالى :  الجناس غير التام : –ب 

 (. 22) النمل ، اآلية مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِنيٍ {
سر جمال الجناس أنه يعطي جرسًا موسيقيًا تطرب له األذن ويثير الذهن لما ينطوي عليه من 

 .(1)مفاجأة تقوي المعنى
 -الطباق والمقابلة :ثالثًا : 

ه فيكمن سر جمال من أهم آثار الطباق والمقابلة في أداء المعنى هي توكيد المعنى وتوضيح
}لَهُ مَا . كقوله تعالى : (2)بالغة الطباق والمقابلة في توضيح المعنى ودفع الشك عنه بالتوكيد

 (. 4) الشورى ، اآلية فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ {
دها في القرآن الكريم والسنة فالطباق والمقابلة هما إحدى فنون البديع المعنوية التي كثر ورو 

براز المعاني ، ألنه  النبوية وكالم البلغاء. فهو من أعظم المحسنات أثرًا في تجميل األسلوب وا 
يتجاوز ظواهر األلفاظ إلى بواطنها ، وال يقف عند األلفاظ بل يتجاوزها إلى المعاني ، وهو 

فات ، ثم يعرض ما يقابلها في بذلك وسيلة إيضاح جيدة للطالب ، تعرض بها األشياء أو الص
 .(3)المعاني

                                                 

 .119باطاهر / البالغة العربية مقدمات وتطبيقات ، ابن عيسى  (1)
 .237تهذيب البالغة ، جعفر السبحاني /  (2)
 .24بين المقابلة والتطبيق في اآليات القرآنية ، أحمد عبد المجيد خليفة /  (3)
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 -التورية :رابعًا : 
عند أهل البديع هي أن تحمل كلمة أو جملة معنيين أحدهما أقرب إلى الذهن لكنه غير 

 .(1)مقصود والثاني بعيد إذ أنه المقصود قد تكون الغاية منها إثارة الذهن
تعًة وفوائد جليلة يعرفها كل مغرم بالقراءة فالتورية من جماليات اللغة العربية. فتزيد الطالب م

 والمطالعة.
عند تقويم موضوع التورية واثره في الطالب نجد أن غرض التورية وسر جمالها في إثارة 
المشاعر وتشغيل الذهن في االنتقال من المعنى القريب المباشر إلى المعنى غير المباشر فهي 

كلفة ولم تكن مجرد لعب باأللفاظ دون طائل في تبعث على التفكير إذا جاءت طبيعية غير مت
 أداء األفكار والتعبير عن المشاعر.

 :وظائف تقويم الصور البالغية في منهج البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي 
يعد تقويم الصور البالغية كالسجع والجناس والطباق والمقابلة والتورية واالستعارة والتشبيه  -1

 مل.حافزًا للدراسة والع

 يعتبر تقويم الفنون البالغية وسيلة للتشخيص والوقاية والعالج. -2

 يساعد المدرس على التعرف على الطالب وتوجيههم دراسيًا وعمليًا. -3

 يعمل التقويم على تطوير المناهج وتحديث طرائق التدريس ويوضح األهداف للمدرس. -4

 -تقويم خطة كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي :
 -مل الخطة :وتش
 (2) -خالصة هدف الكتاب : -1

 يهدف كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي إلى ما يأتي :

                                                 

 .93البالغة والتطبيق ، د. أحمد مطلوب ، و د. كامل حسن البصير /  (1)
ي في مادة البالغة ، أ.م.د. عبد أثر استعمال انموذج كارين في تحصيل طالب الصف الخامس األدب (2)

 .335م ( /  2018الجبار عدنان حسن ، ) 
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معرفة الطالب بشكل موجز البالغة العربية من خالل عرض الصور البالغية لعلوم  -1
 البالغة الثالثة البديع ، البيان ، المعاني.

 اطنه في النصوص األدبية.إلمام الطالب بالبيان العربي وقدرته على كشف مو  -2
 إلمامه بمعاني الجمل الخبرية واإلنشائية. -3
طنابًا. -4  قدرة الطالب على تبين العالقة بين اللفظ والمعنى مساواًة وايجازًا وا 
 قدرته على تبين العالقة بين التركيب اللغوي والمعنى. -5
 إلمامه ببعض ما يحسن الكالم العربي معنًى ولفظًا. -6
 -البالغة والتطبيق :فهرست محتويات كتاب  -2
 المقدمة. -1
 في البالغة والنقد. -2
 الفصل األول : من صور البديع. -3
 السجع. -4
 الجناس. -5
 الطباق والمقابلة. -6
 التورية. -7
 الفصل الثاني : علم البيان. -8
 أركانه. –التشبيه : تعريفه  -9
 التشبيه المفرد وتشبيه الصورة. -10
 من صور المجاز : االستعارة. -11
 حية.التصري -1نوعا االستعارة :  -12
 المكنية. -2
 االستعارة التمثيلية. -13
 جمال االستعارة. -14
 الكناية وأنواعها. -15
 الفصل الثالث : علم المعاني ووظيفته البالغية. -16
 الخبر واإلنشاء. -17
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 غير الطلبي. -2الطلبي    -1اإلنشاء :  -18
 األمر المجازي -2األمر الحقيقي     -1أنواع اإلنشاء الطلبي :  -19
 زي.النهي الحقيقي والنهي المجا -20
 االستفهام الحقيقي واالستفهام المجازي. -21
 مصادر الكتاب. -22
 -أهم المسائل التي حررت في الكتاب : -3
 توفير النصوص الالزمة واختيارها في األمثلة والتمرينات. -1
 اإليجاز في الشروح والتحليالت. -2
التنبيه على ما تحققه األنواع البالغية من أغراض ، وما تتركه في النصوص األدبية  -3

ثار حسنة ال غنى للنصوص عنها ، كما تزيد في ترغيب الدارس بدراستها ، والتنبيه على من آ
ما يذهب بحسن آثارها كي ال يخيل للدارس إن مجرد اإلتيان بشيء من هذه األنواع البالغية 

 يكسب النص رفعًة وبالغًة ، ولكي ننمي بها القدرة على النقد.
 ه غاية البالغة وغرضها األساس.تمييز الغث من السمين من النصوص ، فهذ -4

  -: (1)مزايا الكتاب
أهم ما يميز كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي خلوه من األخطاء المطبعية  -1

 واإلمالئية.
قراءة الموضوع من الكتاب بعد الدرس تسد الثغرات التي قد يتركها المدرس بين أجزاء  -2

 عة.الدرس ، فتكمل المعلومات ، وتسهل المراج
 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة ويوفر الدافعية للتعلم ويعززها. -3
وجدت في الكتاب أنه ينمي قدرة الطالب على التفكير بكل أنواعه ومستوياته ويلبي  -4

 حاجات الطلبة الخاصة التربوية والتعليمية.
 مادة كتاب البالغة والتطبيق ممثلة لمفردات المنهج. -5
 لتطبيق خلو محتوى الكتاب من الحشو والتكرار.وما يميز منهج البالغة وا -6

                                                 

 .75ينظر : تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ، حسن شحاتة /  (1)
 .66وينظر : التقويم ، مفهومه ، أهدافه ، وأدواته ، صباح محمود محمد /
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 عنصر التشويق متوفر في عرض موضوعات الكتاب.  -7
  -: (1)سلبيات الكتاب

لم ُيعرف الطالب البالغة العربية من الناحية التاريخية وبعض البالغيين المشهورين  -1
 ومصنفاتهم البالغية.

والرسوم والخرائط كلما وجدت  الكتاب يوضح مادته بالكتابة فحسب وال يلتجأ إلى الصور -2
 ضرورة لذلك.

 ال يواكب محتوى الكتاب آخر ما توصلت إليها الدراسات البالغية من علوم البالغة. -3
 غياب األمثلة المحلولة في موضوعات البديع. -4
ضيق الوقت بالنسبة إلى حجم الكتاب فالكتاب يتكون من مئة صفحة موزعة على  -5

الغة في األسبوع عن حصة واحدة لكثرة فروع اللغة عشرين موضوعًا وال تزيد حصص الب
 العربية كالقواعد واألدب والنصوص واإلنشاء.

عدم التساوي بين صفحات الفصول فالفصل األول ثماني عشرة صفحة بالقياس إلى  -6
 الفصل الثاني والثالث التي هي ثالث وثالثون وأربع وثالثون.

 اإلسهاب.  إحساس الطالب بالملل من بعض التمرينات بسبب -7
 -مستوى التوثيق العلمي في الكتاب :

إعتمد المؤلفون الثالثة الدكتور ناصر حالوي والدكتور محمد جابر فياض وعبد الرضا صادق 
 على ثمانية مصادر فقط ستة مصادر حديثة وهي :

 (م.1979البالغة للمدارس اإلسالمية ، أحمد مطلوب وآخرون ، بغداد ، )  -1
 ( م. 1960الهاشمي ، القاهرة ، )  جواهر البالغة ، أحمد -2
 ( م. 1962علم البيان ، بدوي طبانة ، القاهرة ، )  -3
 ( م.1968البيان العربي ، بدوي طبانة ، القاهرة ، )  -4
 البالغة ، جمال الدين اآللوسي ، عبد الرضا صادق ، بغداد. -5
 ( م. 1955البالغة الواضحة ، علي الجارم وجماعته ، القاهرة ، )  -6

                                                 

في المناهج وطرق التدريس ، محمد رضا البغدادي /  ينظر : األهداف واالختبارات بين النظرية والتطبيق (1)
 .56، وينظر : التدريس الفعال ، عزت جرادات /  77
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 -ديمين وهما :ومصدرين ق
 ( م. 1954أسرار البالغة ، عبد القاهر الجرجاني ، استانبول ، )  -1
 ( هـ. 1372دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، القاهرة ، )  -2

فمستوى هذا التوثيق جيد جدًا وقد أشار المؤلفون في مقدمة الكتاب ليبقى للمدرس والدارس ما 
 يقوالنه فيها.

 -الصف الخامس األدبي : مالءمة الكتاب لمستوى
 -دقة المعلومات وحداثتها : -1

تعد النصوص محورًا لدراسة البالغة إذ أن األساس الذي تقوم عليه النصوص هو تمكين 
الطلبة من تذوقها فنيًا ، يستند على التعمق والشمولية ، والتحليل واالستنباط ، والنقد والتأمل 

والحقيقة والبيان والبديع والمعاني فضاًل عن واكتشاف جمالية عناصر البالغة من المجاز 
أهميتها في تدريب الطلبة على حسن األداء ، وزيادة خبراتهم البالغية واللغوية والفنية والثقافية 

 .(1)واألخالقية
 والبالغة فن ، وليس لها إال أن تكون كذلك.

الكين سبل الفنانين غير أن لكل فن أصوله وقواعده ، ومقاييسه وضوابطه والبالغة ضرورة للس
 واألدباء والكتاب بل وحتى المثقفين.

 تناسب مقدار مادة الكتاب مع الخطة الدراسية المقررة له : -2

ال تتناسب مقدار مادة الكتاب مع الخطة الدراسية المقررة له لضيق الوقت وكثرة العطل 
ضوع يحتاج الموجودة عندنا فالموضوع بين يدي المدرس والطالب عشرين موضوعًا وكل مو 

 إلى أكثر من حصة والمقرر حصة واحدة لمادة البالغة والتطبيق في األسبوع الواحد.
 تناسب عدد صفحات كل موضوع من مواضيع الكتاب مع أهمية ذلك الموضوع : -3

أجد أن الصفحات متناسبة نوعًا ما في كل موضوع من مواضيع الكتاب ، وتتناسب عدد 
مثاًل موضوع اإلستعارة ، إحدى عشرة صفحة والجناس الصفحات مع أهمية ذلك الموضوع ف

                                                 

وتقويمها ، رشدي أحمد طعيمة  –وتطورها  –ينظر : األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية  إعدادها  (1)
/109. 
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خمس صفحات مع التمرينات والتشبيه ست صفحات مع التمرينات أيضًا وهكذا فإن أهمية 
 مواضيع الكتاب تتناسب عدد صفحاتها مع صفحات بقية المواضيع الموجودة في الكتاب.

 أسلوب العرض : -4
كتاب لطرق التدريس الموصى بها في المنهج نجد في الكتاب مراعاة لجنة تأليف ال         

المقرر. فمثاًل نجد حيوية األسلوب وتشويقه وتنظيم المادة بصورة تظهر الترابط من مختلف 
أجزائها وتبرز أهم األفكار الرئيسة التي توضح طبيعتها وكذلك نجد في كتاب البالغة 

 والتطبيق ، سالمة األسلوب من الناحية اللغوية والتعبيرية.
ونجد التزام استعمال المصطلحات البالغية حيثما وردت في الكتاب بحيث تؤدي معناها الدقيق 

 .(1)وتتمشى مع مستوى طالب الصف الخامس األدبي
  -: (2)تقويم تدريس البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي

 والمعاني. أن يلم الطالب بحركة البالغة العربية من خالل علومها الثالثة البديع والبيان -1
أن يتعرف الطالب على أبرز البالغيين القدامى كأبي العباس المبرد والسكاكي صاحب  -2

كتاب ) مفتاح العلوم ( والجاحظ صاحب ) البيان والتبيين ( وابن المعتز صاحب كتاب ) 
البديع ( ، وقدامة بن جعفر صاحب كتاب ) نقد الشعر ( الذي ورد ذكرهم في موضوع ) في 

 نقد ( في منهج البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي.البالغة وال
 إلمام الطالب بالبيان العربي وقدرته على كشف مواطنه في النصوص األدبية. -3
من أهداف تدريس البالغة والتطبيق تمكين الطالب على تبين العالقة بين التركيب  -4

 اللغوي ، والمعنى.
 . ة واإلنشائيةتمكين الطالب على اإللمام بمعاني الجمل الخبري -5

  -: (3)تقويم كتاب البالغة والتطبيق على وفق المعايير العلمية
 وتشمل هذه المعايير ثمانية أسئلة :

                                                 

ان المحاضرة ، " تقويم المنهج المدرسي"، إعداد / أ. وزارة التربية ، الدورة التدريبية ، المعلم المتجدد عنو  (1)
 .28-25( م /  2014-2013طيبة علي الكندري ، الموجهة الفنية األولى )

 .75ينظر : المنهج والكتاب المدرسي ، منى يونس وعايف حبيب /  (2)
(3) https://play.google.com/ store/apps/details? Id=com.ecoledz.net. 

 التقويم والكتاب المدرسي ) شبكة المعايير (.

https://play.google.com/
https://play.google.com/
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 هل يشتمل الكتاب على توثيق للمادة العلمية من مصادرها األصلية ؟ -1

اكتفت لجنة تأليف الكتاب بمصدرين أصليين لتوثيق المادة العلمية وهما : أسرار البالغة 
( وبستة مصادر من مؤلفين هـ 471)ئل اإلعجاز لعالم البالغة عبد القاهر الجرجاني ودال

محدثين وهم أحمد مطلوب البالغة للمدارس اإلسالمية وأحد الهاشمي ، جواهر البالغة وعلم 
البيان والبيان العربي لبدوي طبانة. وكتاب البالغة لـ جمال الدين اآللوسي وعبد الرضا صادق 

 لبالغة الواضحة لـ علي جارم.فضاًل عن ا
هل يشتمل الكتاب على قائمة بالمصادر والمراجع العلمية والتربوية المعتمدة في إنجازه أو  -2

 التي يمكن الرجوع إليها في التعلم الذاتي ؟
نعم يشتمل كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي على قائمة بمصادر الكتاب وقد 

 في بحثنا هذا.ذكرت أسماء هذه المصادر 
 هل يشتمل الكتاب على فهارس للموضوعات ولألعالم والمصطلحات وشرحها ؟ -3

منهج البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي يحتوي على فهرست لمحتوى الكتاب 
 والموضوعات وال يحتوي على فهارس لألعالم وال فهارس المصطلحات وشرحها.

 للدرس ؟هل يشتمل الكتاب على نصوص وقواعد مناسبة  -4
نعم يشتمل الكتاب على نصوص قرآنية كريمة ونصوص لألحاديث النبوية الشريفة ونصوص 
لشعراء العرب القدامى والمحدثين مناسبة جدًا لدرس البالغة ويشتمل الكتاب على خالصة في 

 كل موضوع.
 هل الكتاب سالم من األخطاء الطباعية واللغوية ؟ -5

 تاب خلوه من األخطاء الطباعية واللغوية.نعم ذكرت سابقًا من أهم مميزات الك
 لغة الكتاب هل هي مناسبة للمتعلمين ؟ -6

نعم شبه مناسبة للمتعلمين لكون مادة البالغة جديدة على الطالب وللمرة األولى تدرس كمادة 
 مستقلة وكتاب مستقل ضمن فروع اللغة العربية.

 هل الموضوعات البالغية مناسبة لسن المتعلم ؟ -7
 موضوعات مناسبة لسن المتعلم.ليست كل ال

 هل يقدم الكتاب معلومات كافية وصحيحة مرتبطة بالموضوع ؟ -8
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الكتاب ال يقدم معلومات كافية مرتبطة بالموضوعات فموضوع االستعارة والكناية يختلط على 
 الطالب التمييز بينهما ولم يقدم الكتاب معلومات كافية مفصلة عليهما.

 الصحة فصحيحة كلها. أما معلومات الكتاب من حيث
 تقويم كتاب البالغة والتطبيق على وفق المعايير التربوية :

 وتشمل هذه المعايير أربعة عشر سؤااًل :
 هل يشتمل الكتاب على مقدمة تحدد األهداف العامة ؟ -1

 نعم يشتمل الكتاب على مقدمة تحدد األهداف العامة إذ يقول مؤلفو الكتاب : 
النصوص الالزمة واختيارها في األمثلة والتمرينات وعمدنا إلى اإليجاز " وقد اجتهدنا في توفير 

في الشروح والتحليالت واستغنينا عن األمثلة المحلولة في موضوعات البديع ، لتفي الساعات 
القليلة باإلطالع على الموضوعات الكثيرة ، وليبقى للمدرس والدارس ما يقوالنه فيها ، ونبهنا 

اع البالغية من أغراض ، وما تتركه في النصوص األدبية من آثار حسنة على ما تحققه األنو 
ال غنى للنصوص عنها كما تزيد في ترغيب الدارس بدراستها ، ولم نغفل التنبيه على ما 
يذهب بحسن آثارها كي ال يخيل للدارس أن مجرد االتيان بشيء من هذه األنواع البالغية 

بهذا القدرة على النقد وتمييز الغث من السمين من  يكسب النص رفعًة وبالغة، ولكي ننمي
 .(1)النصوص فهذه غاية البالغة وغرضها األساس "

 هل يشتمل الكتاب على إرشادات تتعلق بكيفية استخدامه ؟ -2
ال يوجد في الكتاب ارشادات عامة تتعلق باستخدام الكتاب ولكن هناك في بداية كل فصل ما 

اضيع الفصل وتشتمل هذه التوطئة تعريفًا عامًا بالمواضيع التي يشبه التوطئة للدخول إلى مو 
سوف تدرس في هذا الفصل فضاًل عن وجود ) األمثلة، الشرح ، الخالصة ، التمارين 

 المحلولة (.
 كل هذه تعد إرشادات تتعلق بكيفية استخدام الكتاب وأخذ الفائدة منه.

 هل تشتمل الدروس على أهداف تعليمية في بدايتها ؟ -3

                                                 

 .3البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي /  (1)
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نعم تشتمل دروس البالغة والتطبيق على أهداف تعليمية يعرف الطالب بعلوم البالغة الثالثة 
) البديع ، البيان ، المعاني ( فضاًل عن معرفة الطالب بشكل موجز البالغة العربـية من 

 الناحية التاريخية وبعض البالغيين المشهورين ومصنفاتهم البالغية.
 يد مناسب ومشوق ؟هل تنطلق دروس البالغة بتمه -4

يتوقف هذا المعيار على مدرس اللغة العربية وال يقتصر المنهج المدرسي على الموضوعات أو 
 المواد أو المقررات الدراسية وانما يمتد ليشمل العوامل النفسية للطالب.

هل يشتمل الدرس البالغي للصف الخامس األدبي على ) نصوص /قواعد/ مبادئ (  -5
 مناسبة ؟
يمكن تدريس البالغة إال في ظل النصوص األدبية ألن الغرض تذوق النصوص  نعم إذ ال

وفهمها فهمًا دقيقًا وبيان نواحي الجمال فيها وفهم ما يدل عليه النص من ضروب المهارة 
 الفنية لألديب.

هل يتضمن كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي قاموسًا لغويًا واصطالحيًا  -6
 ة الواردة فيه ؟للمفاهيم البالغي

ال يتضمن كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي قاموسًا لغويًا واصطالحيًا للمفاهيم 
 الواردة فيه.

  -: (1)الكتاب على ) تحليل / بناء المعطيات ( مناسب -7
منهج البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي مناسب جدًا إذ يوجد في كل موضوع من 

 ة ) الشرح ( تعد هذه الفقرة تحلياًل مناسبًا ألمثلة الكتاب.مواضيع الكتاب فقر 
 {...}الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فمثاًل عندما نقف أمام قوله تعالى : 

 النور الحقيقي وأن ( تدرك في سهولة أن المراد ليس الظلمات الحقيقية وال 1) إبراهيم : اآلية 
الظلمات مقصود بها ما فيه الكفار من ضالل ألن هذا الضالل فيه من الخبط والخطأ 

                                                 

ستبقائها لدى طالبات الصف الخامس األدبي ،  (1) أثر إستعمال دورة التعلم في إكتساب المفاهيم البالغية وا 
 .111م.م. نادية حميد خضر عباس / 



 
 م2020/هـ1441                                  (                        81العدد ) –                       

 873 

واالضطراب ما في الظلمات كما أن النور مقصود به اإليمان لما فيه من وضوح الرؤية 
 .(1)والسداد واالطمئنان وهكذا استعارت اآلية الظلمات للكفر والضالل والنور للهدى وااليمان "

 هل الكتاب يربط التحليل البالغي بين الموضوع وواقع الطلبة ؟ -8
نعم ألن البالغة هي العلم أو الفن الذي يعلمنا كيف ننشئ الكالم الجميل المؤثر في النفوس 

 .(2)أو يعلمنا كيف ننشئ القول األجمل
ذي يستسيغه وألن البالغة ليست قوانين وقواعد بل هي إشارات إلى ألوان التعبير األدبي ال

 .(3)الذوق وتميل إليه النفس
إذن الكتاب يعمل على الربط بين التحليل البالغي الذي هو في فقرة ) الشرح ( وبين واقع 
الطالب من خالل توضيح الطرائق التي يمكن بها تنظيم الكالم ، وألن الحياة الحديثة في 

تقف بالتحليل عن اللفظ والجمل تطور ذوقي ، لذلك ينبغي أن تساير البالغة هذا التطور فال 
 بل تتجاوز إلى دائرة الصورة والفقرة والقطعة ، والمقالة ، والخطبة.

هل يشتمل كتاب البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي على أنشطة للتركيب واالستنتاج  -9
 ؟

تطابق نعم إذ بإمكان الطالب أن ينشئ الكالم ويركب الجمل المفيدة ، ويعيد النظر في كلماته ل
أفكاره وبهذا فالبالغة تزود الفكر بقوالب تعبر عما جاد به من أفكار إلى الخارج ولوالها لما 

 . (4)خرجت تلك األفكار من حيزها
وبما أن اللغة من المظاهر النفسية في حياة الكائن اإلنساني ، فاللغة العربية من خالل 

 ء البشر مع بعضهم.بالغتها هي من أفضل الوسائل األساسية في تفاهم أبنا
فالمنهج المقرر لطلبة الصف الخامس األدبي يعطي للطالب فرصًة واسعًة لالستنتاج البالغي 
من خالل األمثلة الواضحة التي يوردها. ومن خالل فقرة ) التمرينات ( الموجودة في كل 

 موضوع ، إذ تعد ) التمرينات ( من أكبر األنشطة للتركيب واالستنتاج.
 لكتاب على دروس تطبيقية ؟هل يشتمل ا -10

                                                 

 .45بالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي / ال (1)
 .129األصول الحديثة في تدريس اللغة العربية والتربية الدينية ، علي الجمبالطي وأبو الفتوح التونسي /  (2)
 .92تعليم اللغة العربية دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية ، حسين سليمان قورة /  (3)
 .26عربية / اتجاهات حديثة في تدريس اللغة ال (4)
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نعم فعنوان الكتاب ) البالغة والتطبيق ( يحتوي على دروس وأمثلة تطبيقية كثيرة فمثال على 
 -: (1)التطبيق في موضوع ) الكناية وأنواعها (

 عين المكنى به والمكنى عنه ونوع الكناية فيما يأتي :
 بيد. أبناء الرافدين يبنون بالدهم بيد ، ويذودون عن حياضها -1

 ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا  -2

 ولكن على أقدامنا تقطر الدما
 والمجد يمشي في ركابه  الُيمُن يتبع ظلَّه  -3

 الحل
 نوع الكناية المكنى عنه المكنى به ت

 أ : أبناء الرافدين  -1
 ب : يبنون بالدهم

 العراقيون
 جدهم وعدم مباالتهم بالحرب

 عن موصوف
 عن صفة

 عن صفة الشجاعة واإلقدام عجزه البيت كله والسيما  -2

 أ : صدره / نسبة إلى ظل الممدوح  -3
 ب : عجزه / نسبة المجد إلى ركاب الممدوح

 نسبة اليمن إلى الممدوح نفسه
 نسبة المجد إلى الممدوح نفسه

 عن نسبة
 

 عن نسبة
 هل يشتمل الكتاب على رسوم بيانية ؟ -11

ي الكتاب وخاصًة في موضوع التشبيه نعم ونجد ذلك من خالل نماذج التمارين المحلولة ف
 والكناية وغيرها من مواضيع الكتاب.

 هل يشتمل الكتاب على أنشطة للتقويم المرحلي والختامي ؟ -12
 يخلو الكتاب من أنشطة التقويم المرحلي والختامي.

 هل يشتمل الكتاب على أنشطة للتعلم الذاتي خارج الفصل ؟ -13
 اتي خارج الفصل.كذلك يخلو الكتاب من أنشطة التعلم الذ

 هل المادة البالغية للدرس مناسبة للحصة الدراسية ؟ -14

                                                 

 .59البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي /  (1)
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المادة البالغية غير مناسبة للدرس لضيق الوقت وكثرة موضوعات الكتاب المقرر وفروع اللغة 
 العربية ) القواعد ، األدب والنصوص ، اإلنشاء (.

 تقويم كتاب البالغة والتطبيق على وفق المعايير الفنية :
 اج الكتاب مناسب من حيث :هل إخر 

 الغالف. -
 الورق. -
 البيانات. -
 تناسق الخطوط وتوظيفها المناسب لبناء المادة التعليمية داخل الدرس. -
 وضع القواعد والمبادئ واالستنتاجات والمفاهيم البالغية داخل إطار مميز أو ألوان مميزة. -

فالغالف جيد وواضح والورق اإلجابة عن هذه األسئلة : نعم إخراج الكتاب مناسب بشكل جيد 
جيد والخطوط البيانية للتطبيقات واضحة جدًا ومتناسقة ، والخالصة لكل موضوع داخل إطار 

 بلون مميز.
 خاتمة البحث

يدعو البحث في خاتمته إلى جعل منهج البالغة والتطبيق مادة مقررة في مرحلتي الرابع  -
وعات البديع في المرحلة الرابعة اإلعدادي والسادس اإلعدادي أيضًا وذلك بدراسة موض

 وموضوعات البيان في المرحلة الخامسة وموضوعات المعاني في المرحلة السادسة.
قام البحث على تقويم مادة البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي وفق المعايير التربوية  -

 والعلمية والفنية.
ي ، إذ يكشف علم البالغة وقف البحث على فوائد دراسة البالغة لطالب الخامس األدب -

للطالب القوانين العامة التي تتحكم في االتصال اللغوي وعملية تذوق اللغة واإلحساس 
 بمفاتنها.

درس البحث العالقة الوثيقة بين البالغة والنقد ، إذ يعتمد النقد على مقوالت البالغة  -
 واعتماد البالغة على حس نقدي.

تحصيل طالب الصف الخامس األدبي في مادة كشف البحث أثر الفنون البالغية في  -
 البالغة والتطبيق في اكتساب المفاهيم البالغية واستبقائها لديهم.

 توصل البحث إلى خالصة هدف الكتاب والوقوف على ايجابياته وسلبياته ومزاياه. -
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درس البحث مالءمة الكتاب لمستوى طلبة الصف الخامس األدبي ، إذ يقف الطالب على  -
 مالية عناصر البالغة من المجاز والحقيقة والبيان والبديع والمعاني.اكتشاف ج

وقف البحث على عدد موضوعات الكتاب وأنها ال تتناسب مع الحصص الدراسية المقررة  -
إذ يحتوي الكتاب على عشرين موضوعًا وهذا المحتوى يحتاج إلى زيادة الحصص الدراسية 

 المقررة.
 -المصادر والمراجع :

 -لكتب العربية والمترجمة :اأواًل : 
 اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ، أ.د. سعد علي زاير ،  -1

 م.2013،  1بغداد ، ط –د. أسماء تركي داخل ، دار المرتضى ، العراق 
وتقويمها ، رشدي أحمد  –وتطورها  –األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية ، إعدادها  -2

 م. 1998، 1ي ، القاهرة ، ططعيمة ، دار الفكر العرب
 األصول الحديثة في تدريس اللغة العربية والتربية الدينية ،  -3

، القاهرة ،  2علي الجمبالطي ، وأبو الفتوح التونسي ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط
 م. 1975

هـ ( ،  538إعجاز سورة الكوثر لإلمام جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري )  -4
 -هـ  1430، لبنان )  3ق : حامد الخفاف ، دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع ، طتحقي

 م (. 2009
األهداف واالختبارات بين النظرية والتطبيق في المناهج وطرق التدريس ، محمد رضا  -5

 م. 1984البغدادي ، مكتبة الفالح ، الكويت ، 
 1 أحمد شعيب ، دار ابن حزم ، طبحوث منهجية في علوم البالغة العربية ، ابن عبد اهلل -6

 م (. 2008 -هـ 1429لبنان ، )  –، بيروت 
 البديع في نقد الشعر ، أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ ، تحقيق :  -7

 ،  1لبنان ، ط –أ. علي مهنا عبد ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 م (. 1987 -هـ 1407) 
 1402، بغداد ، )  1مل حسن البصير ، طالبالغة والتطبيق ، د. أحمد مطلوب ، و د. كا -8

 م (. 1982 -هـ 
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البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي ، جمهورية العراق ، وزارة التربية، المديرية العامة  -9
،  25للمناهج تأليف ، د. ناصر حالوي ، ود. محمد جابر فياض ، وعبد الرضا صادق ، ط

 م (. 2016 -هـ  1437) 
ات وتطبيقات ، ابن عيسى باطاهر ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، البالغة العربية مقدم -10

 م. 2008،  1لبنان ، ط –بيروت 
 م. 1986التدريس الفعال ، عزت جرادات ، عمان المكتبة التربوية المعاصرة ،  -11
تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ، حسن شحاتة ، الدار المصرية اللبنانية للطباعة  -12

 م. 1993،  2لتوزيع ، القاهرة ، طوالنشر وا
تعليم اللغة العربية ، دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية ، حسين سليمان قورة ، دار المعارف  -13

 م. 1972،  2، مصر ، ط
التقويم ، مفهومه ، أهدافه وأدواته ، صباح محمود محمد ، بغداد ، الجامعة المستنصرية ،  -14

 م. 1999
 حقق األستاذ جعفر السبحاني ، دار تهذيب البالغة ، العالمة الم -15

 م (. 2013 -هـ  1435لبنان ، )  –، بيروت  1جواد األئمة ، مكتبة الياسرية ، ط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، المعروف بتفسير الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير  -16

اث العربي هـ ( ، تحقيق : محمود شاكر ، وعلي عاشور ، دار إحياء التر  310الطبري ) ت 
 م. 2001،  1لبنان ، ط –، بيروت 

 جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمي  -17
 م. 2009،  4لبنان ، ط –هـ ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت  1362) ت : 

دراسات في اإلعجاز القرآني ، د. كمال الدين المرسي ، ود. أحمد المصري ، دار الوفاء  -18
 م. 2007، 1عة والنشر ، مصر ، اإلسكندرية ، طلدنيا الطبا

علم البيان ، دراسة تحليلية لمسائل البيان د. بسيوني عبد الفتاح فيود ، مؤسسة المختار  -19
 م(.2010 -هـ 1431، القاهرة ، )  3للنشر والتوزيع ، ط

 1978في التدريس األصيل ، زين العابدين الهاشمي ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ،  -20
 م.
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هـ ( ، شرحه وحققه عرفان  399كتاب البديع ، أبو العباس عبد اهلل بن المعتز ) ت :  -21
 م (. 2012 -هـ 1433، )  1لبنان ، ط –مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت 

اللغة العربية ، مناهجها وطرائق تدريسها ، األستاذ الدكتور سعد علي زاير، مساعد الدكتور  -22
 -هـ 1437، )  1األردن ، ط –الدار المنهجية للنشر والتوزيع ، عمان  رائد رسم يونس ،

 م (. 2016
المدخل إلى علم البالغة ، للصف الخامس األدبي ، أحمد حميد مخلف ، وعبد الرضا  -23

 م. 1984،  6العراق ، ط –وآخرون ، مطبعة وزارة التربية 
د ، المركز الثقافي العربي مفهوم النص ، دراسة في علوم القرآن ، د. نصر حامد أبو زي -24

 م. 2011،  8الدار البيضاء ، المغرب ، ط
المنهج والكتاب المدرسي ، منى يونس ، وعايف حبيب ، وزارة التعليم العالي ، جامعة بغداد  -25

 م. 1985، كلية التربية ، ابن رشد ، 
 -الرسائل واألطاريح الجامعية :ثانيًا : 

بالغية ، علي شاحوذ رجب شالل ، رسالة ماجستير دراسة  –االحتراس في القرآن الكريم  -1
 –في األدب العربي بإشراف األستاذ المساعد الدكتور أحمد فتحي رمضان ، جامعة الموصل 

 م(.2008 -هـ 1429كلية اآلداب ، ) 
أسرار التنوع في تشبيهات القرآن الكريم ، ملك حسن عبد الرزاق بخش ، رسالة ماجستير  -2

دكتور عبد الفتاح الشين ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، في البالغة بإشراف ال
 م (. 1410 -هـ 1409المملكة العربية السعودية ، ) 

صعوبات تدريس البالغة ودراستها لدى طلبة الصف الخامس األدبي من وجهة نظر  -3
ن رشد ( ، ) المدرسين والطلبة ، سندس عبد القادر الخالدي ، جامعة بغداد، كلية التربية ) اب

 م.1993رسالة ماجستير غير منشورة ( ، 
مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير ، البن عاشور شعيب بن أحمد بن  -4

محمد الغزالي ، إشراف أ.د. عبد الحافظ إبراهيم البقري ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية 
هـ ( ، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 1435-1434، المملكة العربية السعودية ، ) 

 في البالغة والنقد.
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موضوعات نظم المشبه به في القرآن الكريم ، علي شاحوذ رجب شالل ، أطروحة دكتوراه ،  -5
فلسفة في األدب العربي ، بإشراف األستاذ المساعد الدكتور محمد سالم سعد اهلل الشيخ علي ، 

 م (. 2012 -هـ 1433، ) كلية اآلداب  –جامعة الموصل 
 -البحوث المنشورة في الدوريات والكتب الجامعة :ثالثًا : 

أثر استعمال دورة التعلم في اكتساب المفاهيم البالغية واستبقائها لدى طالبات الصف  -1
الخامس األدبي م.م. نادية حميد خضر عباس ، مجلة دراسات تربوية ، العدد السابع ، تموز 

 م. 2009
ال نموذج كارين في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي في مادة البالغة ، أثر استعم -2

كلية التربية / بغداد ، مجلة كلية  –أ.م.د. عبد الجبار عدنان حسن ، الجامعة المستنصرية 
 م. 2014،  84، العدد  20التربية األساسية ، المجلد 

، المجلد الحادي  1ديد ، جأثر القرآن في نشر البالغة ، أحمد مطلوب ، مجلة المعلم الج -3
 م. 1958والعشرون ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 

أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث ، توفيق الزيدي ، مجلة فصول ، المجلد الرابع ،  -4
 م. 1984العدد الثالث ، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

أ. طيبة علي الكندري ، الكويت ، األحمدي  تقويم المنهج المدرسي ، مجلة المعلم المتجدد ، -5
 م (. 2013-2014، ) 

 البحوث المنشورة في االنترنيت :رابعًا : 
 بين المقابلة والتطبيق في اآليات القرآنية ، أحمد عبد المجيد خليفة. -1

https://www,research gate.net. 

 تعريف التقويم : -2
https://wwwqassimedu.gov.sa/edu/showthread.php. 

? t = 180 40 

 التقويم والكتاب المدرسي ) شبكة المعايير ( : -3
https://play.google.com 

store/apps/details?id=comecole dz.net. 
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Evaluation of the Curriculum of Rhetoric 

And Practice for Fifth Preparatory 

Ph.D. Ali Shahooth Rajab Shallal 

 

Abstract 

This research aims to evaluate the curriculum of rhetoric and 

practice of the preparatory class according to the educational, 

scientific and artistic standards. The course is based on the 

student’s use of this curriculum and the achievement of students in 

the earning of rhetorical concepts and general laws that control 

linguistic communication . 

The research has stopped on the number of subjects of the book. 

They don’t suit the determined lessons as the book contains twenty 

subjects and this content needs to increase the determined lessons, 

as well as the research dealt with the suitability of the book to the 

level of fifth grade literary students. 


