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                                                    الميسر( -الخمر -العادات السيئة ) وأد البنات  -                         ل والفساد .  الجه -

 الحروب  ألتفه األسباب.  -

 .أدب الفترة التي سبقت اإلسالم بنحو مائة وخمسين سنة   

 جنوب غرب قارة آسيا .   

         تمتد حتي حدود فلسطين وسوريا والعراق 

المحيط الهندي

الخليج العربي

البحر األحمر

         

   

             .   "عليهما السالم"إسماعيل بن إبراهيم "" من ولد عدنان نسبة إلي " -الشمال  عرب      

   

  "قحطان نسبة لجدهم األكبر "  – الجنوبعرب        

    

        .كثرة الترحال والتنقل  

  مكةمثل .. .. أدي الستقرارهم اشتغالهم بالزراعة والتجارة، أهل المدن :  

 :     

    

 (                  وبواطنهوأخالقه  االستدالل بهئية االنسان علي صفاته ) علم الفراسة -

 األنساب  علم - 
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 واألوثان .كان معظم العرب وثنيين يعبدون األصنام والشمس والقمر  -

                    . باليمن والحجاز   -

 .عرب الشام والعراق والحيرة وطيئ ودومة الجندل وونجران باليمن     -

      

 . وأخالقهم هملعاداتجل س -          نقل  صورة صادقة للبيئة الجاهلية -

 .ذكائهم دليل " نثر  –شعر " تفوقهم في األدب    -

 

 

 منتديات أدبية كبري يلتقي فيها الشعراء والخطباء كل عام ليتنافسوا في إلقاء الشعر والخطابة. 

 لكل منها وقت معلوم . 

                                                            حاسيس، األعواطف واليصور  ... كالم موزون مقفى -

 عتمد علي موسيقا الكلمات وعنصري الخيال والعاطفة.ي

  

 . قلة التأنق في ترتيب المعاني -     وضوح المعاني.                                -

 قلة استعمال المجاز  -لفاظ.                             جودة استعمال األ -

 .            إال إذا دعت الحال تفضيل االيجاز  -

 استخدام المحسنات البديعية.   في تعمد العدم  -تشبيهات جميلة و استعارات طريفة .             -

 

 " الترحال " .رحلة والناقة وصف ال -                بدأ بالغزل والبكاء على األطالل.ت -

.                                                                                 الغرض األساسي االنتقال إلى  -

 (الغزل -االعتذار - الرثاء  -ح المد -الهجاء –الفخر والحماسة )

 ختم بالحكمة.تقد  -

 

 .مستقلة كل بيت له فكرة ف (  البيت وحدة القصيدة )بسبب تعدد األغراض فى القصيدة الواحدة 

 ما يشاهده  في رحالته .فالرجل العربي دائم الترحال فيمر بأماكن عديدة فيصف كل 
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 ...أصحابها كبار شعراء الجاهلية .الشعر الجاهلي أجود من قصائد طويلة  -

 

    كتب بماء الذهب.             تعلَّق على أستار الكعبة و ت -

 . فيسهل حفظها تعلق بالذهن   -

 تشبيها بعقود الدر التي تعلق علي رقاب النساء .  -

 

 

 

علي التفكير والمنطق ...ال يعتمد علي الوزن والقافية  ومالفكر والمعاني ويقيصور أسلوب 

1                 234 

اإليجازجمال الصياغةدقة األلفاظ

سالمة الفكرةوضوح المعاني

المحسنات البديعية.شيوع قلة الصور 
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 .االبن ثل ... م ليتنفع به لمن هو أقل منه خبرةيوجهه  من مجرب خبير  صادرقول حكيم 

      .لقبول الوصية  تمهيد وتهيئة المستمع 

      .بوضوح وإقناع هادئ الفكرة األساسية للوصية 

 .إجمال موجز لهدف الوصية  

 البنتها عند زفافهابنت الحارث مامة أ  وصية   -

 " تصغير أسد"سيد ا   البنه ذي اإلصبع العدواني وصية  -

 

                                 . وجذب انتباهم وتحريك مشاعرهم بكالم بليغ ووجيز فن مخاطبة الجماهير 

 .علي اإلقناع واإلمتاع تعتمد 

تقال في مواجهة الجماهير

توجه لفرد أو جماعة قوال أو كتابة

       

              أيها الناس اسمعوا وعوا ، من عاش مات ،ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت..."  "    أكثم بن صيفي -

" إن أفضل األشياء أعاليها ، وأعلي الرجال ملوكها ، وأفضل الملوك أعمها نفًعا ،   س بن ساعدةـقـ  - 

 ... " وخير األزمنة أخصبها  ،وأفضل الخطباء أصدقها



 

  6  

 

  خالصة تجارب و دروس و مواقف تعلمها اإلنسان في حياته .

 جمال الصياغة  -                                       اإليجاز            -

 

 مورد ومضرب. اولهت علي مر العصور نتشرذاعت و ة قيلت في موقف ما ول موجزاقوأ

         .الحادثة األولي التي قيل فيها المثل 

  ضرب فيها المثل...ي  خرى المشابهة اآل الحادثة  

 سالمة الفكرة وضوح المعنى جمال الصياغة يجازاإل

 ني من الشوك العنبجإنك ال تحنينرجع بخفي جزاه جزاء سنمار

 
 

 تدريبات شاملة علي العصر الجاهلي
 أدب الفترة التي سبقت اإلسالم بنحو قرن ونصف قرن تقريًبا :  .1
 أدب صدر اإلسالم .ب(                        األدب الجاهلي .أ( 
 األدب العباسي .د(                         األدب األموي .ج( 
 
 الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم بنحو قرن ونصف تقريًبا تعرف بـ : .2
 البيئة المكانية لألدب الجاهلي .ب(      البيئة الزمانية لألدب الجاهلي .أ( 
 .البيئة االجتماعية لألدب الجاهلي د(      البيئة الدينية لألدب الجاهلي .ج( 
 
 البيئة المكانية للعصر الجاهلي : .3
 جنوب شرق آسيا .ب(                           غرب آسيا .جنوب أ( 
 شمال آسيا .د(                                    غرب آسيا .ج( 
 ضمت البيئة المكانية للعصر الجاهلي :  .4
 ثالثة أقسام .ب(                         خمسة أقسام .أ( 
 ستة أقسام .د(                         أربعة أقسام .ج( 
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 ضمت البيئة المكانية للعصر الجاهلي : .5
 نجد واليمن .ب(                       الحجاز وتهامة  .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                                اليمامة .ج(
 
 يحد البيئة المكانية للعصر الجاهلي جنوًبا : .6
 المحيط الهندي .ب(                      المحيط الهادي .أ( 
 الخليج العربي .د(                      المحيط األطلنطي .ج( 
 
 يحد البيئة المكانية للعصر الجاهلي شرًقا : .7
 المحيط الهندي .ب(                     المحيط الهادي .أ( 
 العربي .الخليج د(                    المحيط األطلنطي .ج( 
 
 اهلي غرًبا :يحد البيئة المكانية للعصر الج .8
 البحر المتوسط .ب(                        المحيط الهادي .أ( 
 الخليج العربي .د(                         البحر األحمر .ج(
 
 بيئة العصر الجاهلي التي انقسم فيها العرب إلى بدو وحضر تعرف بالبيئة : .9
 البيئة المكانية لألدب الجاهلي .ب(                      الزمانية لألدب الجاهلي . البيئةأ( 
 البيئة االجتماعية لألدب الجاهلي .د(                         البيئة الدينية لألدب الجاهلي .ج(
 

 سكان مكة يعرفون بـ :  .10
اع .ج(                 الحضر .ب(            البدو .أ(  رَّ  الصيادين .د(                    الز 
 

 عرف العرب الذين يتنقلون ويرتحلون من مكان آلخر في العصر الجاهلي بـ :  .11
اع .ج(                 الحضر .ب(            البدو .أ(  رَّ نَّاع. د(                    الز    الصُّ
 
 

 يرجع أصل قبائل العرب إلى :  .12
 اآلراميين والفينيقيين .ب(                     العدنانيين والقحطانيين .أ( 
 الفراعنة واألفريقيين .د(                      الرومان واليونانيين .ج( 
 

 العدنانيون أبناء إسماعيل عليه السالم ، هم عرب : .13
 الغرب .د(                   الشرق .ج(                   الجنوب .ب(                الشمال .أ( 
 

 القحطانيون أبناء سام بن نوح عليه السالم ، هم عرب : .14
 الغرب .د(                   الشرق .ج(                   الجنوب .ب(                الشمال .أ( 
 

 المعارف التي برع فيها العرب قبل اإلسالم :  .15
 الفِراسة واألنساب .ب(                        الفروسية واألنساب .أ( 
 الفلك والحساب .د(                               الطب والزراعة .ج( 
 اقتصرت البيئة العلمية للعصر الجاهلي على : .16
 الفِراسة واألنساب .ب(                            الفروسية واألنساب .أ( 
 لفلك والحساب .د( ا                           الطب والزراعة .ج( 
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 شاعت في العصر الجاهلي كثير من القيم والشيم النبيلة ، منها : .17
 شرب الخمور .ب(                                    وأد البنات .أ( 
 .الصبر والكرم والوفاء والنجدة د(                            الظلم واالستعباد .ج( 
 

 معرفة العرب ألخالق اإلنسان وصفاته من خالل هيئته : .18
 الدجل .د(                 الكهانة .ج(                الفِراسة .ب(              ألنساب .أ( ا
 

 أكبر انتشار لليهود قبل اإلسالم كان في : .19
 ليمن والِحيرة .ب( ا                     الحجاز ومكة .أ( 
 نجران والحجاز .د(                       والحجاز . اليمنج( 
 شاع في نجران والعراق وطيِّئ في العصر الجاهلي : .20
 عبادة النار . د(   عبادة األوثان .ج(               النصرانية .ب(             اليهودية .أ(
 

 أكثر العرب قبل اإلسالم كان :  .21
 متعدد اآللهة .د(            مجوسًيا .ج(                  نصرانًيا .ب(            يهودًيا .أ( 
 

 مّهدت الفوضى الدينية قبل اإلسالم إلى : .22
 القضاء على اليهودية .ب(                   نجاح الدعوة اإلسالمية وانتشارها .أ( 
 التجارة .ضعف د(                              انتشار عبادة األوثان .ج( 
 

 اتسمت البيئة الدينية للعصر الجاهلي بـ : .23
 تعدد اآللهة والفوضى .ب(                          توحيد اآللهة .أ( 
 عدم وجود أتباع للديانات السماوية .د(                                   اإللحاد .ج( 
 

 : دلَّ ما وصلنا من األدب الجاهلي شعره ونثره على .24
 ذكاء العرب وقدرتهم في مجال األدب .ب(          ضعف العرب في مجال األدب .أ( 
 ذكاء العرب في الشعر فقط .د(          ضعف العرب في الشعر فقط .ج( 
 أماكن في العصر الجاهلي يجتمع فيها الشعراء والخطباء يتفاخرون ويتبارون : .25
 المدارس والكتاتيب .د(          األسواق األدبية .ج(            المعابد .ب(                 دور الندوة .أ( 
 

 من أشهر األسواق األدبية في العصر الجاهلي : .26
كاظ .أ(   كل ما سبق صحيح . د(          ذي المجاز .ج(            لجندل .دومة اب(                ع 
 

 سمي العصر الجاهلي بهذا االسم بسبب : .27
 جهل العرب لألفعال القبيحة .ب(                       معرفة العرب القراءة والكتابة . عدمأ( 
 جهل العرب لألدب .د(                         جهالة العرب وسيئاتهم المتعمدة .ج( 
 

 يعد األدب العربي الجاهلي سجاًل للحياة العربية ؛ ألنه : .28
ل عادات العرب في الجاهلية .ب(                     الجاهلية .رسم صورة صادقة للبيئة أ(   سجَّ
  كل الخيارات السابقة صحيحة .د(            كشف عن أخالق العرب في الجاهلية .ج( 
 لألدب العربي أهمية كبيرة في العصر الجاهلي ؛ ألنه :  .29
 كان سجاًل للحياة العربية . ب(                   كان مصدر ثراء البيئة العربية .أ( 
 مّهد لنجاح الدعوة اإلسالمية .د(                    أدى إلى الوحدة بين القبائل العربية .ج( 
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وجا على الطلل المحيل لعلنا    .30  نبكي الديار كما بكاها ابن  ِخذام        يقول امرؤ القيس : ع 
 يشير البيت إلى أن العصر الجاهلي : -

 عمره أكبر من قرن ونصف قرن .ب(             عمره قرن ونصف قرن تقريًبا .أ( 
 شاعت فيه الفوضى الدينية .د(                       جاء بعد ظهور اإلسالم .ج( 
 

 فنجهلَ فوق جهل الجاهلينا            يقول عمرو بن كلثوم :  أال ال يجهلن أحٌد علينـا   .31
 العصر الجاهلي :يشير البيت إلى أن  -

 عرف األسواق األدبية .ب(                             شاعت فيه الشيم النبيلة .أ( 
 تعدى حدود شبه الجزيرة العربية .د(           سمي بهذا االسم النتشار الجهالة فيه .ج( 
 

َمان فِحْمص  .32  فأورَشلِمْ يقول األعشى الكبير : وقد طفت للمال آفاَقه            ع 
 يشير البيت إلى الحياة االجتماعية للشاعر في العصر الجاهلي ؛ فهو من البيئة : -

 البدوية . د(                   الساحلية .ج(                 الحضرية .ب(                الزراعية .أ( 
 

   يقول أسعد الكامل : .33
 قصــوًرا حكمت بالجنــــادلأريك ذرى قحطان حيث ابتنى لها      أبوها 

 ينتمي الشاعر الجاهلي )أسعد الكامل( كما فهمت من البيت إلى عرب :-
 الغرب .د(                   الشرق .ج(                 الشمال . ب(               الجنوب .أ( 
 

   يقول أسعد الكامل : .34
 اليدين مقــاتلسلي تخبري عن كل محض الشمائل    وعن كل فيــاض 

 يشير البيت إلى أن العصر الجاهلي :  -
 امتأل بالفساد األخالقي والديني .ب(               انعدمت فيه الشيم النبيلة  .أ( 
 انتشر فيه المجون والترف . د(                     كثرت فيه الشيم النبيلة .ج( 
 

   يقول حاتم الطائي : .35
رّ      علَّ يرى نارك من يمر   ل  إن جلبت ضيًفا فأنت ح 

 يشير البيت إلى بعض الشيم النبيلة للعرب في العصر الجاهلي ، ومنها :  -
 الكرم والجود .ب(                       نجدة المستغيث .أ( 
 الفروسية ومنازلة األعداء . د(                        تحرير العبيد .ج( 
 

 كان للعرب في البيئة الجاهلية معارض أدبية تشمل : .36
 الشعر والخطابة والكتابة .د(              الرسائل .ج(               الكتابة .ب(    الشعر والخطابة .أ( 
 

 الكالم الموزون المقّفى ، المعبر عن فكر قائله : .37
 الحديث .د(                النثر .ج(                القرآن .ب(              الشعر .أ( 
 

 أشهر القصائد التي اتضح فيها بناء القصيدة في العصر الجاهلي : .38
 الجمهرة .د(             المفضليات .ج(            األصمعيات .ب(             المعلقات .أ( 
 

 لم تعرف القصيدة الجاهلية الوحدة العضوية ؛ بسبب :  .39
 تعدد األغراض والموضوعات .ب(                   الطللية أو الغزلية .المقدمة أ( 
 تعدد الوزن والقافية .د(                    ختمها بغرض الحكمة .ج( 
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 اختلفت قصيدة السموأل عن المنهج العام للقصيدة الجاهلية ؛ حيث :  .40
 بالبكاء على األطالل .اختتمت ب(                         انتهت بالحكمة .أ( 
 بدأت بالفخر .د(                         بدأت بالحكمة .ج( 
 

 عرفت القصيدة الجاهلية : .41
 الوحدة الموضوعية .ب(                            الوحدة العضوية .أ( 
 غرض الزهد .د(                   وحدة الوزن والقافية .ج( 
 

 شيوًعا في الشعر الجاهلي :أشهر المقدمات  .42
 المدح أو الهجاء .ب(                             الحكمة أو الفخر .أ( 
 الوصف أو الفخر .د(           البكاء على األطالل أو الغزل .ج( 
 

 الغرض األساسي من القصيدة الجاهلية قد يكون :  .43
 الهجاء أو الفخر .المديح أو ب(                           الوصف .أ( 
 بكاء الديار .د(                            الغزل .ج( 
 

 قصائد طوال لكبار الشعراء في العصر الجاهلي :  .44
 الجمهرة .د(                المفضليات .ج(         األصمعيات .ب(                المعلقات .أ( 
 

 قد تختم القصيدة الجاهلية بـ :  .45
 لوصف .د(ا                         الحكمة .ج(          الغزل .ب(            البكاء على األطالل .أ( 
 

 يلي مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي موضوع أو غرض : .46
 لوصف .د( ا                         الفخر .ج(             الهجاء .ب(                 المديح .أ( 
 

 : الملك...............اشتهر امرؤ القيس بـ  .47
لِّيل .د(               الملك المحارب .ج(             الملك الضال .ب(             الشجاع .أ(   الملك الضِّ
 

 شاع عن المعلقات أنها كتبت بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة ؛ ولهذا سميت بـ :  .48
 السموط .د(              األصمعيات .ج(                المذهبات .ب(              المفضليات .أ( 
 

 كانت المعلقات تشبه عقود الدر التي تعلق على نحور الحسان ؛ ولهذا سميت بـ : .49
 السموط .د(              األصمعيات .ج(                المذهبات .ب(              المفضليات .أ( 
 

 كانت المعلقات تشبه عقود الدر التي تعلق على نحور الحسان ووجه الشبه هو : .50
 القيمة والقدر .ب(                                    الزينة .أ( 
 التباهي والفخر .د(                           البريق واللمعان .ج( 
 

 سميت المعلقات بهذا االسم ألنها : .51
 علقت على أستار الكعبة .ب(                          في األذهان .سريعة التعلق أ( 
 كل البدائل السابقة صحيحة .د(         تشبه عقود الدر المعلقة على النحور . ج( 
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 اختر البناء الشائع للقصيدة الجاهلية :  .52
 . مقدمة طللية غزلية ، ثم الوصف ، ثم الغرض الرئيس ، وقد تختم بالحكمةأ( 
 مقدمة خمرية ، ثم الوصف ، ثم الغرض الرئيس ، وقد تختم بالحكمة .ب( 
 البدء بالغرض الرئيس مباشرة ، وقد تختم بالحكمة .ج( 
 مقدمة فخرية ، ثم الوصف ، ثم الغرض الرئيس ، وقد تختم بالحكمة .د( 
 

 اختر مما يلي البيت الذي خالف مطالع القصائد في الشعر الجاهلي :  .53
 بسقط اللوى بين الدخول فحومل   بك من ذكرى حبيٍب ومنزل   قفا ن أ( 
 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد    لخولة أطالل ببرقة ثهمد         ب( 
 أال هبي بصحنك فأصبحينا          وال تبقي خمور األندريناج( 
 بحومانة الدراج فالمتثلم          أمن أم أوفى دمنة لم تكلم   د( 
 اتسم الشعر الجاهلي من حيث المعاني والفَِكر بـ : .54
 الوضوح ، وكثرة التأنق في ترتيب المعاني والفَِكر .أ( 
 الغموض ، وقلة التأنق في ترتيب المعاني والفَِكر .ب( 
 الوضوح ، وقلة التأنق في ترتيب المعاني والفَِكر .ج( 
 .الوضوح ، وعدم التأنق في ترتيب المعاني والفَِكر د( 
 

 من خصائص ألفاظ الشعر الجاهلي :  .55
 قلة استعمال اللفظ في معناه .ب(          عدم استعمال اللفظ في معناه .أ( 
 جودة استعمال اللفظ في معناه .د(          كثرة استعمال اللفظ في معناه .ج( 

 
 من السمات الفنية لألخيلة والصور في الشعر الجاهلي : .56
 االستعارات الجميلة .ب(                                       البديعة .األخيلة أ( 
 كل ما سبق من بدائل صحيح .د(                                       التشابيه الطريفة .ج( 
 ألفاظ المجاز في الشعر العربي في العصر الجاهلي : .57
 اقتصد الشعراء في استعمالها .ب(                   أسرف الشعراء في استعمالها .أ( 
 أساء الشعراء استعمالها .د(                                    لم يستعملها الشعراء .ج( 
 

 اتسمت المحسنات البديعية للشعر الجاهلي بأنها كانت :  .58
 متكلفة وال متعمدة .غير ب(                                   متكلفة ومتعمدة .أ( 
 معنوية ؛ للتوضيح .د(                 لفظية ؛ لها جرس موسيقي .ج( 
 

 كان الشاعر الجاهلي في شعره يفضل : .59
 اإلطناب كثيًرا .ب(                                 اإلطناب دائًما .أ( 
 مهما كانت الحال . اإليجازد(                       اإليجاز إال إذا دعت الحال .ج(
 

   يقول عنترة : .60
ــرٌّ َمذاقتــه كطعــم العلقـم لِْمت  فإني ظلمي باسلٌ         م   وإذا ظ 

 السمة التي يحملها البيت من خصائص الشعر الجاهلي من حيث الخيال :-
 طرافة التشبيه . ب(                              وضوح المعنى .أ( 
 عدم تعمد استخدام المحسنات البديعية .د(             إال إذا دعت الحال .إيثار اإليجاز ج( 
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   يقول عمرو بن كلثوم : .61
ا التاركون لما سخطنا       ا اآلخـــذون لما هِويَنا          وأنَّ  وأنَّ

 السمة التي يحملها البيت من خصائص الشعر الجاهلي :-
 طرافة التشبيه .ب(                                     غموض المعنى .أ( 
 عدم تعمد استخدام المحسنات البديعية .د(          مخالفة األلفاظ للمعاني الموضوعة لها .ج( 
 

   يقول تأبط شًرا : .62
لٌّة صرمت        يا ويح نفسي من شوق وإشفاق  وال أقول إذا ما خ 

 خصائص الشعر الجاهلي من حيث المعاني :السمة التي يحملها البيت من -
 القصد في استعمال ألفاظ المجاز .ب(                  جودة استعمال األلفاظ في معانيها .أ( 
 طرافة التشبيه .د(                  إيثار اإليجاز إال إذا دعت الحال .ج(
 

   تقول الخنساء : .63
 وإن صخًرا إذا نشتو لنّحــار      وإن صخًرا لوالينـا وسيـدنا                          
 وإن صخًرا إذا جاعوا لعّقـار     وإن صخًرا لمقدام إذا ركبوا                          

 من سمات الشعر الجاهلي في البيتين من حيث األسلوب : -
 عدم إيثار اإليجاز .ب(                                        إيثار اإليجاز .أ( 
 التعمد في استخدام المحسنات البديعية .د(                       عدم استعمال ألفاظ المجاز .ج( 
 

 من أصحاب المعلقات امرؤ القيس و :  .64
لمى ، وطرفة بن العبد .أ(   ربيعة ، والحارث بن حلزة .لبيد بن ب(            زهير بن أبي س 
 كل ما سبق صحيح .د(                      عنترة بن شداد ، وعمرو بن كلثوم .ج( 
 قول حكيم صادر عن مجرب خبير ، يوجهه إلى من يحب ، أو إلى من هو أقل منه تجربة : .65
 الحكم .د(                      األمثال .ج(                  الوصية .ب(            الخطبة .أ( 
 

 جزء من الوصية ، يعرض فيه الموصي أفكاره بوضوح وإقناع هادئ :  .66
 كل ما سبق .د(                  الخاتمة .ج(                الموضوع .ب(         المقدمة .أ( 
 

 جزء من الوصية ، يكون فيه تمهيد وتهيئة : .67
 كل ما سبق .د(                  الخاتمة .ج(                الموضوع .ب(         المقدمة .أ( 
 

 جزء من الوصية ، يكون فيه إجمال موجز لهدف الوصية : .68
 كل ما سبق .د(                  الخاتمة .ج(                الموضوع .ب(         المقدمة .أ( 
 

 أشهر الموصين في العصر الجاهلي :  .69
 امرؤ القيس .ب(                             أمامة بنت الحارث .أ( 
 عمرو بن كلثوم .د(                             قس بن ساعدة .ج( 
 

 من أهم السمات الفنية للوصية في العصر الجاهلي : .70
 قصر الجمل والفقرات .ب(                       دقة العبارة ، ووضوح األلفاظ .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                        تنوع األسلوب بين الخبر واإلنشاء .ج( 
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 من الخصائص الفنية للوصية في العصر الجاهلي :  .71
 اإلطناب بالتكرار والتعليل والترادف .ب(                               ترابط الفكر وتسلسلها .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(             والمعنوية .استخدام المحسنات اللفظية ج( 
 

 " أيها الناس ، اسمعوا ، وعوا : إنه من عاش مات ، ومن مات فات .. "   .72
 النص السابق ينتمي إلى فن : -

 الخطبة لقس بن ساعدة .ب(                        الخطبة ألكثم بن صيفي .أ( 
 الوصية ألكثم بن صيفي .د(                         الوصية ألمامة بنت الحارث .ج(
 

 " إن أفضل األشياء أعاليها ، وأعلى الرجال ملوكها ، وأفضل الملوك أعمها نفًعا .. "  .73
 النص السابق ينتمي إلى فن : -

 الخطبة لقس بن ساعدة .ب(                        الخطبة ألكثم بن صيفي .أ( 
 الوصية ألكثم بن صيفي .د(                         الحارث . الوصية ألمامة بنتج(
 

 تعبر عن خالصة تجربة في عبارات موجزة : .74
 الحكم .د(                      األمثال .ج(                  الوصية .ب(            الخطبة .أ( 
 

 ولها مورد ولها مضرب :أٌوال موجزة في موقف ما ، ذاعت وانتشرت على مر العصور ،  .75
 الحكم .د(                      األمثال .ج(                  الوصية .ب(            الخطبة .أ( 
 

 من سمات فن الحكم في األدب الجاهلي :  .76
 اإليجاز وجمال الصياغة .ب(                    دقة األلفاظ ، ووضوح المعاني .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                               وقلة الصور .سالمة الفكر ، ج( 
 

 من سمات فن األمثال في األدب الجاهلي : .77
 اإليجاز وجمال الصياغة .ب(                    دقة األلفاظ ، ووضوح المعاني .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                       سالمة الفكر ، وقلة الصور .ج( 
 

 من سمات النثر الجاهلي وخصائصه الفنية : .78
 وضوح المعاني  ، وسالمة الفكر .ب(                    الدقة واإليجاز ، وجمال الصياغة .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(            قلة الصور وشيوع المحسنات البديعية .ج( 
 

 أشهر خطباء العصر الجاهلي :  .79
 الحارث بن حلزة ، ولبيد بن ربيعة .ب(                 وامرؤ القيس .عنترة بن شداد ، أ( 
 عمرو بن كلثوم ، وطرفة بن العبد .د(                  قس بن ساعدة ، وأكثم بن صيفي .ج( 
 

 فن مخاطبة الجماهير : .80
 الحكم .د(                    األمثال .ج(                 الوصية .ب(       الخطبة .أ( 
 

 من خصائص أسلوب الخطبة في العصر الجاهلي : .81
 تنوع األسلوب بين الخبر واإلنشاء . ب(                        قصر الجمل والفقرات .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(         وضوح المعاني ، واإلقناع والتأثير .ج( 
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 من السمات التي يجب أن يتمتع بها الخطيب : .82
 تنوع األسلوب بين الخبر واإلنشاء .ب(            حسن الصوت ، وجودة اإللقاء .أ( 
 كل ما سبق صحيح . د(                                اإلقناع واالستمالة .ج( 
 

 يهدف الخطباء من وراء خطبهم إلى :  .83
 اإلقناع .ب(                     التأثير في الناس .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                       الناس .إمتاع ج( 
 

 هدف الحكم والغرض الذي تقال له : .84
 إبراز الخبرة والتجربة .ب(      استعراض المهارة اللغوية .أ( 
 توجيه السلوك اإلنساني إلى الخير .د(                      اإليقاع الموسيقي .ج( 
كي فيه بحال الذي قيل ألجله :من فنون النثر ، يقصد منه  .85  تشبيه حال الذي ح 
 الحكمة .ب(                              الخطبة .أ( 
 المثل .د(                               الوصية .ج( 
 

 يعد من فن :،    ، " من سلك الجدد أمن العثار "  قول العرب : " رضا الناس غاية ال تدرك " .86
 الحكمة .ب(                             الخطبة .أ( 
 المثل .د(                              الوصية .ج( 
 

 يعد من فن :،      ها براقش " ، " رجع بخفي حنين " قول العرب : " جنت على أهل  .87
 الحكمة .ب(                             الخطبة .أ( 
 المثل .د(                              الوصية .ج( 
 

 حدد مما يلي السمة الفنية للحكمة التالية "  خير العفو ما كان عند المقدرة " :  .88
 جمال الصياغة .ب(                             اإليجاز .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                    وضوح الداللة .ج( 
 

 حدد مما يلي السمة الفنية للمثل التالي "  أبلغ من قس " :  .89
 جمال الصياغة .ب(                              اإليجاز .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                     وضوح الداللة .ج( 
 

 يعمد الحكيم ومطلق األمثال في ألفاظه إلى :  .90
 اإليجاز فيها .ب(         اإلنسانية .شحنها بالخبرات والتجارب أ( 
 . كل ما سبق صحيح  د(                  جمال صياغتها ، ووضوح داللتها .ج( 
 

 أي الفنون اآلتية يشيع في النثر والشعر ؟ .91
 الحكم واألمثال .ب(                         الخطب والوصايا .أ( 
 الحكم والخطب .د(                          األمثال والخطب .ج(
   يقول امرؤ القيس : .92

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل       بسقط اللوى بين الدخول فحومل
 من مالمح بناء القصيدة الجاهلية في البيت السابق :-

 الختم بالحكمة .ب(                     البدء بمقدمة طللية .أ( 
 البدء بالغرض الرئيس .د(                     البدء بالوصف .ج( 
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   تقول الخنساء : .93
 حّمال ألوية ، هّباط أودية              شّهاد أندية ، للجيش جرار 

 من مالمح البيئة الجاهلية في البيت السابق :-
 التنقل والترحال .ب(                    كثرة الحروب .أ( 
 . شيوع بعض األخالق الجاهليةد(            . التمسك بالقيم النبيلةج( 
  يقول عروة بن الورد : .94

 أخلّيِك أو أغنيك عن سوء محضري        ذريني أطوف في البالد لعلني  
 يكشف البيت عن ملمح من مالمح العربي القديم في العصر الجاهلي ، هو :-

 الشجاعة .ب(                      النجدة واإلغاثة .أ( 
 . الجود والكرمد(                       التنقل والترحال .ج(
 

  يقول عمرو بن كلثوم : .95
 وكان الكأس مجراها اليمينا           صددت الكأس عنا أمَّ عمرٍو      

 يكشف البيت عن عادة سيئة اعتادها العرب في العصر الجاهلي ، هي :-
 ظلم المرأة وهضم حقوقها .ب(                             وأد البنات .أ( 
 المقامرة وأكل الربا .د(                        شرب الخمور .ب( 
 

    يقول عمرو بن كلثوم :  .96
ــك مقتوينا ؟  تهددنا وتوعدنا ... رويًدا         متى كنا ألمِّ

 سمة للعربي قديًما ، هي :مع مالحظة أن معنى )مقتوينا( خدٌم ، فالبيت يكشف عن -
 الكرامة واإلباء واألنفة .ب(                      الجبن والضعف .أ( 
 الفراسة والذكاء .د(                       الكرم والجود .ج( 
 

 تسمى المناسبة التي قيل فيها المثل ابتداًء :  .97
 مضرب المثل .ب(                                  مورد المثل .أ( 
 معنى المثل .د(                         رأس المثل .ج( 
 

 تسمى الحالة التي تشبه المناسبة التي قيل فيها المثل أول مرة  : .98
 مضرب المثل .ب(                                  مورد المثل .أ( 
 المثل .معنى د(                                   رأس المثل .ج(
 

  قال قس بن ساعدة :   .99
وا : من عاش مات ، ومن مات فات  ، وكل ما هو آت آت ، ليل داج ، وسماء  " أيها الناس ، اسمعوا ، وع 

 ذات أبراج .. "  .
 خصائص الخطبة السابقة من حيث األسلوب : -
 .جودة الصياغة   ب(                                 السهولة والوضوح . أ(
 قصر الجمل والفقرات .د(                تنوع األسلوب بين الخبر واإلنشاء .ج(
 

 صدق العاطفة سمة ال بد منها في فن : .100
 األمثال .د(                       الحكم .ج(                 الوصايا .ب(                   الرسائل .أ(

 األمثال :من السمات الشخصية للحكيم ومطلق  .101
 قوي وشجاع .ب(                     مجرب وخبير .( أ

 أنانّي وال يحب إال نفسه .د(                     انطوائي ومنعزل .ج(
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 .  من القسوة إلى الرحمة  همبدل صفات -

  . الظلم إلى العدلغيّر حياتهم من  -

 الرسول زعيم  و القرآن دستور ،  و تحت لواء اإلسالم عربوحد ال -

 ".وكانوا في الماضي يعيشون في قبائل تجمعها العصبية القبلية "                  

 " ارتقي بعقل اإلنسان ، "  قضى على الوثنية الجاهلية  -

 .إلى الخير، ويتعاونون على البر والتقوى  نعوأمة مثالية يد جعل العرب  -

           خارج حدود بيئاتهم إلى البلدان المجاورة،  لــــ 

 : مصر، والعراق، وبالد فارس، وشمال أفريقيا.مثل

 . لغتهم ودينهم وآدابهم إلى األمم األخرى العرب  نقل -1

 .تفي كثير من البلدان التي  فتحسائدة أصبحت اللغة العربية  -2

 ، ونبغوا في اللغة والفقه والعلم.لبالد المفتوحة في اإلسالمدخل أهل ا -3

بأسلوب القرآن وبيانه الرصين، وبالغة متأثرين بمدح رجاله يدافعون عن الدين كان الشعراء 

 .وفصاحته التي كانت نموذًجا وحدها )صلي هللا عليه وسلم (  الرسول 

 

 

 تهذيب ألفاظ اللغة بمحاكاة ألفاظ القرآن والسنة، ومجانبة غريب األلفاظ. -1

 التوسع في داللة األلفاظ بإخراجها من معنى إلى معنى، بينه وبين األول مناسبة. -2

 (. كالصيام والزكاة والصالة والمؤمن والكافر )  استعمال ألفاظ  -3

   والتفنن فيها . التأنق في استخدام األساليب ، 

    

،  فرضته دواعي الجهاد في سبيل هللاشعر الفتوح والمغازي الذي مثل: إدخال أغراض جديدة  

 .وفتح البلدان ودخول أهلها في اإلسالم 
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 التأثر بالقرآن الكريم، والحديث الشريف، والقيم والمبادئ التي اشتملت عليها الدعوة اإلسالمية. 

 النصائح الوصايا  الرسائل  الخطابة

 

تحررت من قيود الصنعة اللفظيةمواطنهاكثرة 

استمدت معاني القرآن والحديث الشريفترابط أفكارها

تميزت بطهارة األلفاظ

 

 استجابة لحاجات الدولة  التي تطلبت استحداث هذا النثر .

البعد عن التكلف  الوضوح التاماإليجاز

 

       األلفاظ واألساليب ( )األغراض والمعاني ولي ترقيتها اللغة ونشرها وعمل عوحد   -

 فأصبحت اللغة الخالدة .

  (والمعاني والبديع والمعاني  النحو والصرف) كثيرة  اً علومأحدث فيها -

 الكريم . في الفصاحة والبالغة واإليجاز والبيان بالدرجة الثانية بعد القرآن  ثر األدباء بهتأ -

خاصة في حكم الرسول وجوامع كلمه التي كانت القدوة لألديب والحلية التي يزدان بها كالم  -

 الكاتب والخطيب .

 

 تدريبات شاملة علي صدر اإلسالم
 يبدأ عصر  صدر اإلسالم بـ : .1
 وفاة النبي. د(           هجرة النبيج(            بعثة النبي.  ب(           .ميالد النبيأ( 
 ينتهي عصر صدر اإلسالم بـ : .2
 وفاة صاحبه أبي بكر.ب(                                             .وفاة النبيأ( 
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 وفاة علي بن أبي طالب.د(                .وفاة صاحبه عمر بن الخطابج( 
 
 معنى )صدر اإلسالم( : .3
 أوله وبدايته .ب(                                     قوته وبأسه .أ( 
 رسالته وأهدافه . د(                            رفقه وحنانه .ج(
 
رفت البيئة العربية الجاهلية قبل اإلسالم بـ : .4  ع 
 الرحمة والرفق واللين .ب(        القسوة والشدة والتفكك والتنابذ .أ( 
 حفظ الحقوق وتطبيق العدالة .د(               التماسك واالتحاد والتآلف .ج(
 
 كان أهل شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم : .5
 قلياًل منهم .رحماء أرقاء إال ب(                  غالًظا شداًدا إال قلياًل منهم .أ( 
 رحماَء أرّقاَء كلَّهم .د(                            غالًظا شداًدا كلَّهم .ج( 
 
 بظهور اإلسالم تبدلت صفات أهل شبه الجزيرة العربية عند كثير منهم إلى : .6
 اللين والرفق والرحمة .ب(             العدل واإلنصاف وحفظ الحقوق .( أ

 كل ما سبق صحيح . د(             مان باهلل الواحدصالح األخالق واإليج( 
 
 يقوم اإلسالم على ركنين عظيمين هما : .7
 العقيدة والعلم .ب(                         النصح والتوجيه .أ( 
 الصالة والزكاة .د(                              العقيدة والعمل .ج(
 
 المتقطعة تحت :وّحد اإلسالم األمة العربية  .8
 زعامة الرسول. ب(                          لواء اإلسالم .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                       دستور القرآن الكريم .ج( 
 استطاع اإلسالم أن يوحد العرب من خالل مصدريه : .9
 العلم والعمل .ب(            القرآن الكريم والسنة النبوية .أ( 
 المهاجرين واألنصار .د(                              الشعر والنثر .ج( 
 

 قضى اإلسالم بظهوره في أرض شبه الجزيرة العربية على : .10
 ثراء األثرياء .ب(                   كبرياء السادة .أ( 
 النظام التجاري .د(           الوثنية بكل أشكالها .ج( 
 

 على العرب في شبه الجزيرة :من آثار اإلسالم  .11
 القضاء على الوثنية الجاهلية بكل أشكالها ب(     توحيد األمة تحت رابطة الدين أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(             إصالح الفساد األخالقي .ج( 
 كان العرب في شبه الجزيرة قبل اإلسالم تحكمهم  : .12
 الشريعة النصرانية .ب(           القبيلة والعصبية والنسب .أ( 
 شريعة األوثان واألصنام .د(                           الشريعة اليهودية .ج( 
 

 أرسى اإلسالم دعائم األمة العربية لتكون أمة مثالية : .13
 يتعاون أفرادها على البر والتقوى .ب(                             دعو أفرادها إلى الخير .أ( ي
 كل ما سبق صحيح .د(          أفرادها على اإلثم والعدوان . ال يتشاركج( 
 بدأ العرب يتجهون خارج حدود بيئتهم بعد : .14
 استقرار الدين وتوحد كلمة العرب عليه .ب(                       .وفاة الرسولأ( 
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 تولي عمر بن الخطاب الخالفة .د(              تولي أبي بكر الخالفة .ج( 
 

 استطاع المسلمون من خالل الفتوح اإلسالمية أن ينقلوا إلى البلدان المفتوحة : .15
 الدين اإلسالمي .ب(                        للغة العربية .أ(ا
 اللغة العربية والدين اإلسالمي واآلداب العربية .د(                      اآلداب العربية .ج( 
 

 أصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة في مصر والعراق بسبب :  .16
 الفتوح اإلسالمية .ب(                   حركة التجارة .أ( 
 ضعف اللغات األخرى .د(                   االهتمام بالتعليم .ج( 
 

 دخل أهل البلدان المفتوحة في الدين اإلسالمي ونبغوا في : .17
 لفقه اإلسالمي .د(ا                    . اللغة العربيةأ( 
 اللغة العربية والفقه اإلسالمي والعلم د(                    العلوم المختلفة .ج( 
 

 الدليل على سير األدب في ركاب الحضارة اإلسالمية : .18
 التأثر بلغة القرآن وأسلوبه وبيانه .ب(             الدفاع عن الدين بمدح رجاله .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(               التأثر ببالغة الرسول وفصاحته .ج( 
 

 الفتوح اإلسالمية أّثرت في البلدان المفتوحة ؛ حيث : .19
 أصبحت اللغة العربية هي السائدة .ب(                     نقلت إليهم اللغة والدين واآلداب .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                   ونبغوا في اللغة والفقه والعلم  أسلمواج( 
 

 سبب وحدة األمة في عصر صدر اإلسالم : .20
 َوْحدة الدين ، تحت زعامة الرسول، ودستور القرآن .أ( 
 نبذ فكرة القبيلة ، وإعالء فكرة األمة .ب( 
 الدعوة إلى األخوة والترابط .ج( 
 كل ما سبق صحيح .د( 
 

 من حيث اللغة والمعاني :سمات الشعر في صدر اإلسالم  .21
 تهذيب ألفاظ اللغة بمحاكاة ألفاظ القرآن والسنة والبعد عن غريب األلفاظ .أ( 
 التوسع في داللة األلفاظ بإخراجها من معنى إلى معنى بينه وبين األول مناسبة .ب( 
 استعمال ألفظ جديدة كالصيام والزكاة والصالة والمؤمن والكافر .ج( 
 صحيح .كل ما سبق د( 
 هذب اإلسالم ألفاظ اللغة الشعرية من خالل : .22
وشيِّ األلفاظ .ب(                     محاكاة ألفاظ القرآن والسنة أ(   تجنُّب ح 
وشّي . د(                  التوسع في داللة األلفاظ .ج(   محاكاة ألفاظ القرآن والسنة وتجنب الح 
 

 صدر اإلسالم من خالل :توسعت داللة ألفاظ الشعر في  .23
 محاكاة ألفاظ القرآن والسنة .أ( 
 مجانبة حوشي األلفاظ .ب( 
 إخراج األلفاظ من معنى إلى معنى بينه وبين األول مناسبة .ج( 
 التأنق في استخدام األساليب والتفنن فيها .د( 
 

 من خصائص الشعر في صدر اإلسالم من حيث األساليب : .24
وشيِّ األلفاظ .ب(                 محاكاة ألفاظ القرآن والسنة أ(   تجنُّب ح 
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 التفنن في استخدام األساليب والتأنق في أنواعها د(                التوسع في داللة األلفاظ .ج(
 

 من األغراض الجديدة التي ظهرت في صدر اإلسالم : .25
 الوصف .د(             الفتوح والمغازي .ج(           الهجاء .ب(             المدح .أ( 
 َسَبب  ظهور شعر الفتوح والمغازي في صدر اإلسالم : .26
 دواعي الجهاد وفتح البلدان .ب(         محاولة تطوير األدب الجاهلي .أ( 
 مناظرة الشعراء الجاهليين .د(                     التعبير عن منهج اإلسالم .ج( 

 
 انتقل النثر في عصر صدر اإلسالم انتقالة نوعية عظيمة بسبب : .27
 القضاء على الوثنية الجاهلية .ب(            نزول القرآن ، والحديث الشريف .أ( 
 اهتمام اإلسالم باألدب .د(                               براعة األدباء .ج( 

 
 أّثرت الدعوة اإلسالمية وما اشتملت عليه من قيم ومبادئ على النثر وفنونه ؛ حيث :  .28
 قوي النثر ، وازدهرت فنونه .ب(            أصيب النثر بالضعف والركود .أ( 
 تخلى األدباء عن بعض الفنون النثرية . د(                   قل االهتمام بفنون النثر .ج( 
 

 ومعالم قوة الخطابة وازدهارها في صدر اإلسالم :من مالمح  .29
 كثرة مواطنها ، وترابط أفكارها .أ( 
 التحرر من قيود الصنعة اللفظية .ب( 
 استمداد معانيها من القرآن والسنة ، وطهارة ألفاظها .ج( 
 كل ما سبق صحيح .د( 
 

 كثرت الرسائل في صدر اإلسالم :  .30
 استجابة لحاجات الدولة .ب(         . بسبب كثرة األسفار والرحالتأ( 
 استجابة لروح اإلسالم .د(                            بسبب نزول القرآن .ج( 
 

 تطور فن الوصايا والنصائح في صدر اإلسالم :  .31
 استجابة لحاجات الدولة .ب(          بسبب كثرة األسفار والّرحالت .أ( 
 .استجابة لروح اإلسالم د(                     بسبب نزول القرآن .ج( 
 تطلبت حاجات الدولة استحداث نوع من النثر في صدر اإلسالم هو : .32
 الخطب .ج(                          الوصايا والنصائح .أ( 
 الرسائل . د(                            الحكم واألمثال .ج( 
 

 اإلسالم بـ :تميَّزت الرسائل في صدر  .33
 البعد عن التكلف .ب(                              الوضوح التام .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                                       اإليجاز .ج(
 

 دعوة اإلسالم إلى األمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى أدت إلى تطور فن : .34
 الخطب .ب(                            الوصايا والنصائح .أ( 
 الرسائل . د(                              الحكم واألمثال .ج( 
 

 أثر القرآن في اللغة واألدب :  .35
 توحيد اللغة ونشرها وترقيتها ، من حيث أغراضها وألفاظها وأساليبها .أ( 
 أحدث في اللغة علوًما جمة وفنوًنا شتى ، كالنحو والصرف والمعاني والبديع . ب( 
 ضعفت اللغة ، وضعف اإلنتاج األدبي .ج( 
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 األولى والثانية .د( 
 

 وّحد القرآن اللغة ونشرها ورّقاها في األغراض واأللفاظ واألساليب ؛ فأصبحت : .36
 اللغة األكثر انتشاًرا .ب(                          لغة العالم كله .أ( 
 لغة أهل الجنة . د(                       اللغة الخالدة .ج(
 

 من العلوم التي أحدثها القرآن في اللغة في صدر اإلسالم : .37
 البيان والبديع .ب(                           النحو والصرف .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                                     المعاني .ج( 
 

 تأثر األدباء بالحديث الشريف بالدرجة الثانية بعد القرآن في : .38
 اإليجاز والبيان .ب(                            الفصاحة والبالغة .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                             األلفاظ والمعاني .ج( 
 

 ثر ما تأثر به األدباء في الحديث الشريف :أك .39
 رواية األحاديث .ب(                        .كلمه حكم الرسول وجوامع أ( 
 تأويل األحاديث وتفسيرها .د(                                  حفظ األحاديث .ج( 
 

 أكثر ما تأثر به األدباء في الحديث الشريف كان حكم الرسول وجوامع كلمه ؛ ألنها :  .40
 الحلية التي يتزين بها الكاتب .ب(                       القدوة الحسنة لألديب .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(              الحلية التي يتزين بها الخطيب .ج( 
 

 موقف اإلسالم من الشعر : .41
 احتضن بعض الشعراء .ب(                        حرمه اإلسالم وواجهه .أ( 
 الثانية والثالثة .د(                              شجع بعض األغراض .ج( 
 قال كعب بن مالك :   .42

وًفا لًبا      نقيَّ القلب م صطبًِرا َعز   رئيسهم النبي وكان ص 
 العرب ، كما تفهم من البيت :من آثار اإلسالم على حياة -

 جعل لألمة زعيًما هو النبي.ب(             توحيد األمة تحت لواء اإلسالم .أ( 
 األولى والثانية .د(              القضاء على الوثنية الجاهلية .ج(
 قال حّسان بن ثابت :  .43

 فإنَّ أبي ووالَده وِعرضي       لِعْرض م حمٍد منكم ِوقاء   
 البيت أن األدب في عصر صدر اإلسالم : يبين-

 سار ضد ركاب الحضارة اإلسالمية .ب(                    خالف ركاب الحضارة اإلسالمية .أ( 
 سار َوفق هوى الشعراء .د(                    سار في ركاب الحضارة اإلسالمية .ج(
 

 قال حّسان بن ثابت :  .44
 لِعْرض م حمٍد منكم ِوقاء     فإنَّ أبي ووالَده وِعرضي     

 يبين البيت أن األدب في صدر اإلسالم سار في ركاب اإلسالم ، وذلك من خالل : -
 .دفاع الشعراء عن الدين بمدح رجاله ب(                     توقف الشعراء كلهم عن الشعر .أ( 
 على الشعر والشعراء .القضاء د(                       تكسب الشعراء من وراء شعرهم .ج( 
 

بْعَرى    : .45  أسديت إذ أنا في الضـــالل أهيم    إنــي لمعتــذر إلـيك مـن الذي           قال الزِّ
 يبين البيت أثر اإلسالم على حياة العرب دينًيا ؛ حيث :-

 الظلم إلى العدل .غيَّر حياتهم من ب(                                قضى على الوثنية الجاهلية .أ( 
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 وّحد األمة العربية .د(               بدل كثيًرا منهم من القسوة إلى الرحمة ج( 
 

بْعَرى  : .46   قال الزِّ
 مضت العداوة وانقضت أسبابها     ودعت أواصـــــــر بيننا وحلوم  

 يبين البيت أثر اإلسالم على حياة العرب اجتماعًيا ؛ حيث :-
 غير حياتهم من الظلم إلى العدل .ب(                   الوثنية الجاهلية .القضاء على أ( 
 قضى على العصبية والعداوات .د(          بدل كثيًرا منهم من القسوة إلى الرحمة ج( 

 
هْيل : .47  قال العّوام بن ج 

 ومن مبلٌغ عنا شآمّي قومنا   ومن حلّ باألجواف سًرا وجهًرا 
را                          بأنا هدانا هللا للحق بعدما    تهّود مّنــــــا حـــائٌر وتنصَّ

 وأّنا برئنا من يغوَث وقربـه    يعوَق وتابعناك يا خيـــر الورى                          
 حدد مما يلي من خالل األبيات ما يدل على ارتقاء اإلسالم بعقل اإلنسان  :-

 القضاء على الوثنية .ب(                    دعائم األمة لتكون أمة مثالية . إرساءأ( 
 الدفاع عن الدين بمدح رجاله . د(                      التحول من الظلم إلى العدل .ج( 
 

 قالت أم ذر في الجاهلية : .48
  ركيك العقل ليس بذي ل ب        غاو   رة غير  فما عبد الحجا  

 البيت أن :يكشف -
 الوثنية ارتقاء بالعقل اإلنساني .ب(                      اإلسالم ارتقى بعقل اإلنسان .أ( 
 اإلسالم قضى على الوثنية .د(              الوثنية تغييب للعقل اإلنساني .ج(
 

  قال حسان :  .49
 هللاَّ والكذب  يا أيها الّناس  أبدوا َذات أنفسكْم     ال يستوي الّصدق  عند 

 يبين البيت أثر اإلسالم في :  -
 القضاء على الوثنية .ب(               إرساء دعائم األمة لتكون أمة مثالية .أ( 
 التحّول من الظلم إلى العدل .د(               توحيد العرب تحت لواء اإلسالم .ج( 
 

 القرآن فيها مواعيظ وتفصيل     مهاًل هداك الذي أعطاك نافلة      قال كعب بن زهير :  .50
 يبين البيت أثر اإلسالم في :  -

 القضاء على الوثنية .ب(            توحيد األمة تحت دستور القرآن .أ( 
 االرتقاء بالعقل اإلنساني .د(                      القضاء على العصبية .ج( 
 

 دلفنا ألخرى كالجبال تسير         وإذا ما  فرغنا من قِراع كتيبة      : قال بشر بن ربيعة .51
 يوضح البيت موضوًعا شعرًيا جديًدا عرفه األدب في صدر اإلسالم ، هو :

 شعر الوعظ .ب(                                       شعر الزهد .أ( 
 األخالق .شعر د(                     شعر الفتوح والمغازي .ج( 
 

 يوضح البيت ،  لِخير من الشعر اتباًعا وارشدا*** فهذا وإني تارك الشعر بعدها   النعمان بن بشير : .52
 انبهار العرب ببالغة القرآن .ب(                    تحريم اإلسالم للشعر .أ( 
 كراهية النعمان للشعر .د(            ضعف الموهبة الشعرية للنعمان .ج( 
 

 وعند هللا في ذاك الجزاء     هجوَت محمًدا فأجبت  عنه      قال حسان : .53
 وضح من خالل البيت كيف سار األدب في ركاب الحضارة اإلسالمية ؟ -

........................................................................................................................... 
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 قال عبد هللا بن رواحة : .54
 شهدت  بأن وعــــــد هللا حق    وأن النار مثــوى الكافرينا 
 وأن العرش فوق الماء طاٍف    وفوق العرش ربُّ العالمينا                               
 وتحمله مالئكــــــــة كــرام      مالئكـــــــــة اإلله مقربينا                               

 استنتج من األبيات سمتين من سمات ألفاظ  الشعر في صدر اإلسالم . -
 

 رواحة:  قال ابن .55
ور   هم     فِيَنا الَنبِي ، وفِيَنا َتْنزل السُّ اَس َعْن ِعْرٍض َفَنأَِسر   ن جالِد  النَّ

 استنتج من البيت أثر اإلسالم على دالالت األلفاظ . -
 

 قال كعب بن مالك : .56
 نجاِهد  ال نبالي َمن لقينا             أأهلكنــا التالَد أم الطريفا ؟  

 . لبيت سبب ظهور بعض األغراض الشعرية في صدر اإلسالماستنتج من ا -
 

 قال العباس بن ِمرداس : .57
م      منا بمكة يوم فتح محمٍد     ألٌف تسيل به البطاح م سوَّ

 استنتج من البيت الغرض الشعري الجديد الذي ظهر في صدر اإلسالم . -
 

  قال مالك بن الريب : .58
 بالهدى   وأصبحت  في جيش بن عّفان غازياألم ترني بِْعت  الضاللة 

 استنتج من خالل فهمك البيت : -
 أثر اإلسالم على لغة الشعر ومعانيه في عصر صدر اإلسالم . -)أ(
 الغرض الشعري الذي يتضمنه هذا البيت ، وسبب ظهوره . -)ب(
 

  قال مالك بن الريب : .59
 عمًرا خير ما كان جازياأقول وقد حالـت قـرى الك رد بيننا   جزى هللا 

 إِن هللا  ي رجعني من الغزو ال أ َرى   وإن قل مالــــــــي طالًبا مـا ورائيا                         
 استنتج من خالل فهمك البيت : -

 داللة قول الشاعر )قرى الًكرد( فيما يتعلق بعصر صدر اإلسالم . -)أ(
 سالم من حيث األسلوب .سمة من سمات الشعر في عصر صدر اإل -)ب(
 

 :  -رضي هللا عنهما  -كتب عمر إلى أبي موسى األشعري  .60
ا بعد، فتفقهوا في السنِة ، وتفقهوا في العربية ، وأَْعِرب وا القرآَن فإنه عربي ."    " أمَّ
 استنتج من الرسالة السابقة : -

 السبب في كثرة الرسائل في عصر صدر اإلسالم . -)أ(
 من سمات فن الرسائل في عصر صدر اإلسالم .ثالثة  -)ب(
 

 بي طالب  :أبن خطب علي  .61
" أما بعد ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ، فمن تركه رغبة عنه ألبسه هللا ثوب الذل ، وشمله البالء ،  

 ولزمه الّصغار ، وسيم الخسف ، ومنع الّنصف " . 
 استنتج من الخطبة السابقة : -

 من مظاهر ازدهار الخطابة في عصر صدر اإلسالم .ثالًثا   -)أ(
 بم تميزت الخطبة في عصر صدر اإلسالم ؟ -)ب(
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 أثر الحديث الشريف في الخطبة . -)ج(

41132

 بقيام الدولة العباسية . هـ132وانتهي سنة ، هـ 41( عام معاوية بن أبي سفيان) حكمبدأ  ب

 

 :  بسبب   

      والنزاعات .              الحروب كثرة   -

 والسياسية والدينية . الصراعات الحزبية -

 (النقائض  –الغزل  –الشعر السياسي )   ظهرت أغراض جديدة :  

 

 

:السياسيالنزاعات بين األحزاب وتعصب كل حزب لرأيه ومذهبه يمثل  

صراعات بين

    

 وصف مفاتن المرأة الحسية كالوجه والجسد 

 

 : هازدهار سبب

                        شيوع  حياة الرخاء والغناء في حواضر العرب 

  انصراف الشعراء عن كثير من أغراض الشعر

 .الجاهلي لزوال دواعيها 

  ل :ــــمث         

  عمر بن أبي ربيعة 

 

  مفاتن المرأة المعنوية يصور 

  يصف الجوانب األخالقية ومعاني الوجد

 والشكوي والطهر والوفاء.

  يبتعد عن مفاتن المرأة. 

  ل :ــــــمث 

 جميل بن معمر 

  كثير عزة 

 قيس بن الملوح 
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 القبليها الفخر بالهجاء والتعصب قصائد شعرية امتزج في

 (. جرير والفرزدق واألخطل )  : 

 التنافس الشخصي.                         -

 الصراع العصبي. -

 االنتماءات الحزبية.                       -

 بين الناس يسدونه بمتابعة هذه المعارك بين الشعراء . وجود وقت الفراغ - 

 

       

 . الجديدةمعاني أمّد اإلسالم الشعراء بثروة خصبة من ال - 

 .(ض النقائ و الفخر والهجاءاصة  ) ؛ وخ معاني الشعر الجاهليتناول عاود الشعراء  -

 

      

 . نظام القصيدة الجاهليةالتزم الشعراء 

   بالغزل وبكاء األطالل بدأت  القصيدة . 

    الجاهلية  منهج القصيدة ينخالفمله قصائد مستقلة الغزل جعلوا. 

  

  اعتمدوا علي التصوير 

 في إبراز المعاني 

 استمدوا خيالهم 

 من البيئة المحيطة 

 صورهم حسية جزئية 

 ة معبرة متأثرة بالقرآن والحديث .واضح   

 واضحة النغم في الوزن والقافية .   

                                   جًدا ،  مكانة عظيمة ابلغتوالكتابة الخطابة  ألن النثر الفني أكثر تطوراً من الشعر 

 واعتمد عليها الوالة والخلفاء في المراسالت وأمور الدولة .
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             تعدد األحزاب السياسية   -

 لصراعات والحروب              الفتن وا كثرة -

         لفتوحاتتوسع ا  -

 تضمين الخطب بعض الحكم واألمثال اقتباس صوره ومعانيهوالكريم القرآن بالتأثر 

 حسن تنسيق الجمل و مناسبتها للموقف الحرص علي اختيار األلفاظ

 والسالم علي رسول هللا وحسن االختتاموالصالة البداية بذكر هللا 

 وتتقدم ظهرت في صدر اإلسالم وظلت تنمو 

 في العصر األمويوارتقت ازدهرت 

                      اتساع الدولة اإلسالمية وحاجة الخلفاء لمكاتبة الوالة. -

 تعدد الدواوين.   -

 ."  عبد الحميد الكاتب" خاصة ، ساعدوا على ازدهار الكتابة  تاب ديوان الرسائل ك  

 

 

 جودة الصياغة .     -

                  وتجويدها .العناية باختيار األلفاظ  -

 .واألمثال االقتباس من معاني القرآن وصوره ومزجها بتشبيهات الشعر والحكم  -

 غلبة الطابع اإلسالمي في افتتاح الكتاب للرسائل . -
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 تدريبات شاملة علي األدب األموي
 جاء العصر األموي بعد العصرين األدبيين : .1
 الجاهلي والعباسي .ب(                  الجاهلي وصدر اإلسالم .أ( 
 العباسي والحديث .د(                  صدر اإلسالم والعباسي .ج( 
 
 بدأ العصر األموي بمقتل : .2
 عثمان بن عفان .ب(                        عمر بن الخطاب .أ( 
 عمر بن عبد العزيزد(                         علي بن أبي طالب .ج( 
 
 انتهى العصر األموي مع بداية العصر : .3
 اإلسالمي .ب(                                      الجاهلي .أ( 
 الحديث .د(                                   العباسي .ج( 

 
 أّدت النزاعات والحروب والصراعات الحزبية والسياسية والدينية إلى : .4
 ضعف الشعر األموي .ب(                     ازدهار الشعر األموي .أ( 
 ضعف األدب األموي شعره ونثره .د(            ازدهار األدب األموي شعره ونثره .ج( 
 
 الشعر الذي ظهر في عصر األمويين للتعبير عن النزاعات بين األحزاب يسمى : .5
 شعر الهجاء .د(                 النقائض .شعر ج(            الشعر السياسي .ب(      شعر المغازي .أ( 
 
 أدت النزاعات بين الخوارج والشيعة واألمويين والهاشميين إلى : .6
 ظهور شعر النقائض .ب(                         ضعف الشعر األموي .أ( 
 انتشار الغزل الصريح .د(                          ظهور الشعر السياسي .ج( 
 
 بيئة الحضر في العصر األموي :شاع في  .7
 . د( شعر الحكمة              شعر المدح .ج(            الغزل الصريح .ب(  الغزل العفيف .أ(

 
  شاع في بيئة البدو في العصر األموي : .8
 الغزل الحضري.د(               شعر المدح .ج(            الغزل الصريح .ب(  الغزل العفيف .أ(
 
  اللون األدبي الذي يتناول مفاتن المرأة الحسية : .9
 النقائض .د(            وصف الخمر . ج (           الغزل الصريح .ب(  الغزل العفيف .أ(
 

 اللون األدبي الذي يتناول مفاتن المرأة المعنوية والجوانب األخالقية : .10
 النقائض .د(            وصف الخمر . ج (           الغزل الصريح .ب(  الغزل العفيف .أ(
 

  تناول معاني الوجد والشكوى والطهر والوفاء : .11
 النقائض .د(            وصف الخمر . ج (           الغزل الصريح .ب(  . أ(الشعر السياسي

 أشعر شعراء الغزل الحضري الصريح : .12
 كثير عزة .د(      جميل بن معمر .ج(        عمر بن أبي ربيعة .ب(  قيس بن الملّوح .أ( 
 

 أشعر شعراء الغزل البدوي العفيف : .13
 .كل من سبقواد(      جميل بن معمر .ج(                 كثير عزة.ب(  قيس بن الملّوح .أ( 
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 ازدهر الغزل الصريح في حواضر العرب في العصر األموي بسبب : .14
 شيوع الغناء .ب(                                                       شيوع الرخاء .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                 االنصراف عن كثير من أغراض الشعر الجاهلي .ج( 
 

 انصرف الشعراء في العصر األموي عن كثير من أغراض الشعر الجاهلي بسبب : .15
 زوال دواعيها .ب(                               صعوبتها .أ( 
 النزاعات السياسية .د(                            االنتماءات الحزبية .ج( 
 

 شعر النقائض هو لون من الشعر ظهر في العصر : .16
 العباسي .د(                 األموي .ج(              صدر اإلسالم .ب(          الجاهلي .أ( 
 

رفت في األدب باسم : .17  المعارك الهجائية التي نشبت بين الشعراء ع 
 النقائض .د(                   الشعر السياسي .ج(                الفخر .ب(          الهجاء .أ( 
 

 من أشهر شعراء النقائض : .18
 كل من سبقوا .د(                      الفرزدق .ج(               األخطل . ب(        جرير .أ(
 

 جمع شعر النقائض بين غرضين : .19
 المدح والوصف .د(      الفخر والهجاء .ج(        المدح والهجاء .ب(  المدح والفخر .أ(
 

 اشتعلت معارك النقائض وشاعت بين الناس في زمن األمويين بسبب : .20
 االنتماءات الحزبية .ب(        التنافس الشخصي والصراع العصبي .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                  وجود وقت فراغ لدى الناس .ج( 
 

  أكثر األغراض اتصااًل بالشعر السياسي في العصر األموي : .21
 النقائض .د(            النصح واإلرشاد. ج (           الغزل الصريح .ب(  الغزل العفيف .أ(
 

 زيادة جمهور شعراء النقائض : السبب في .22
 الصراع العصبي بين الشعراء .ب(            التنافس الشخصي بين الشعراء .أ( 
 وقت الفراغ الذي وجده الناس .د(                      انتماءات الشعراء الحزبية .ج( 
 

 :المفسدة التي طالت األدب األموي من وراء حياة الرخاء وانتشار األغاني  .23
 ازدهار الشعر السياسي .ب(                             ازدهار الغزل الصريح .أ( 
 ازدهار النقائض .د(              اختفاء كثير من أغراض الشعر الجاهلي .ج( 
 

 طفت فكرة  القبيلة على السطح األموي من خالل : .24
 شعر اللهو والمجون .د(      النقائض . شعرج(        الغزل الصريح .ب(       الشعر السياسي .أ( 
 

 عدم تأثر البدو بحياة الرخاء والغناء الذي شاع في العصر األموي أّدى إلى : .25
 انتشار الغزل العفيف .ب(                          ازدهار الغزل الصريح .أ( 
 ياسي .انتشار الشعر السد(                          انتشار شعر النقائض .ج( 
 

 كانت الناس تتابع قصائد النقائض : .26
 يام الجمع .ب( أ                 في األعياد والمناسبات المختلفة .أ( 
 بإخالء األوقات لها .د(                                     أوقات الفراغ .ج( 
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 عاود الشعراء األمويون تناول معاني الجاهليين وأفكارهم ، وخاصة : .27
 الهجاء .ب(                                              الفخر .أ( 
 الفخر والهجاء .د(                             الغزل الصريح والعفيف .ج( 
 

 أّثر اإلسالم في معاني الشعر األموي من خالل : .28
 الصراعات العصبية . تحريمهب(                                  تحريمه الغزل الصريح .أ( 
 تحريمه الغزل العفيف .د(                 إمداده الشعراء بثروة من المعاني الجديدة .ج( 
 

 التزم الشعراء األ موّيون بنظام القصيدة الجاهلية ما عدا : .29
 طائفة من شعراء الحجاز .ب(                      شعراء الحجاز .أ( 
 طائفة من شعراء العراق .د(                       شعراء العراق .ج( 
 

 خالف طائفة من شعراء الحجاز نظام القصيدة الجاهلية بأن جعلوا : .30
 للغزل قصائد كاملة .ب(                                   للمدح قصائد كاملة .أ( 
 كاملة . للفخر قصائدد(                           للهجاء قصائد كاملة .ج( 
 شعراء الحضر : .31
 بدأت قصائدهم ببكاء الديار .ب(                   بدأت قصائدهم بوصف األطالل .أ( 
 بدأت قصائدهم ببكاء الديار ووصف األطالل .د(                    لم تبدأ قصائدهم بوصف األطالل .ج( 
 

 اعتمد الشعراء األمويون في إبراز المعاني على : .32
 النظام الجاهلي للقصيدة .د(                 لصياغة .ج( ا          التصوير .ب(               الموسيقى .أ( 
 

 جاءت الصور في الشعر األموي : .33
 عنوية جزئية .د( م             حسية جزئية .ج(           معنوية كلية .ب(               حسية كلية .أ( 
 األمويون خيالهم من :استمد الشعراء  .34
 الشعراء السابقين .ب(                          البيئة المحيطة بهم .أ( 
 القرآن والحديث .د(                           شعراء الفرس .ج( 
 

 اتسمت األلفاظ في الشعر األموي بـ : .35
 والحديث .التأثر بالقرآن ب(                                  بالوضوح .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                 التعبير عن المعاني .ج( 
 

 خصائص الموسيقى في الشعر األموي : .36
 تعدد القوافي في القصيدة الواحدة .ب(             تنوع األوزان في القصيدة الواحدة .أ( 
 أو قافية معينين .لم يلتزم بوزن د(                       َوحدة الوزن والقافية .ج( 
 

 إذا صادفتك قصيدة كلها تندرج تحت غرض واحد في العصر األموي فإنها ستكون قصيدة : .37
 وصف .د(                فخر .ج(                جاء .ب( ه           غزل .أ( 
 

 شاعر من هؤالء الشعراء قد كتب قصيدة كاملة في الغزل في عصر األمويين : .38
 شاعر من اليمن .ب(                       من الحجاز .شاعر أ( 
 شاعر من العراق .  د(                       شاعر من مصر .ج( 
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وَد م جاِشٍع       َقصٌف ، وإن صليبهم خّوار   .39  قال جرير :   كذب الفرزدق، إّن ع 
 ينتمي البيت إلى موضوع شعري ظهر في العصر األموي هو : -

 لشعر السياسي .د( ا       النقائض .ج(             الفخر .ب(          الغزل الصريح .أ( 
 

 قال الكميت : .40
ل  ؟   فتلك والة السوء قد طال ملكهم        فحّتاَم حّتاَم العناء الم طوَّ

 ينتمي البيت إلى موضوع شعري ظهر في العصر األموي هو : -
 لشعر السياسي .د( ا       النقائض .ج(             الفخر .ب(          الغزل الصريح .أ( 

 
 قال الكميت في الحكام األمويين : .41

 لهم كل عام بدعة يحدثونها   أزلّوا بها أتباعهم ثم أوحلوا
 ظهر هذا اللون من الشعر بسبب : -
 االنتماءات الحزبية .ب(                           التنافس الشخصي . أ(

 وجود وقت فراغ .د(                            الصراع العصبي .ج( 
 

 قال جرير :    .42
 إن الفرزدق أخزته مثالبه        عبد النهار وزاني الليل دّباب

 البيت يعد مثااًل لسبب من أسباب ازدهار الشعر في العصر األموي ، هو : -
 الصراعات الدينية .ب(                            الصراعات العصبية .أ( 
 الصراعات السياسية .د(              كثرة النزاعات والحروب .ج( 

 
 فدعاء قد حلبت علّي عشاري          كم خالة لك يا جرير وعمة     قال الفرزدق : .43
 المعنى الجاهلي الذي تناوله الشاعر في البيت : -

 الغزل الفاحش . د(             الهجاء .ج(                 الفخر .ب(          التنافس الشخصي .أ( 
 

 قال جميل بن معمر : .44
  لها مقلة كحالء نجالء ِخلقة      كأن أباهــا الظبي  وأمها َمها 

 من سمات التصوير في هذا البيت : -
 . الصور تبرز المعنىب(                   الصور حسية جزئية .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(              الصور مستمدة من البيئة .ج( 

 
 قال الشاعر :    .45

ت ذات يوٍم تبترد  زعموها سألت جاراتها            وتعرَّ
 من خالل دراستك األدب األموي يحتمل أن يكون قائل البيت السابق هو : -

 ربيعة .عمر بن أبي ب(                  جميل بن معمر .أ( 
 كثير عزة .د(                  قيس بن الملوح .ج(
 

 )جميل بن معمر ، كثير عزة ، قيس بن الملوح( الغرض الذي يجمع هؤالء الشعراء : .46
 الغزل الصريح .ب(                   الغزل العفيف .أ( 
 الشعر السياسي .د(                           النقائض .ج( 
 

 أتى زائًرا واألمر لألمر ي قدر          أعينا على فتى       الشاعر : فقالت ألختيها :قال  .47
 سبب ظهور هذا اللون من الشعر في العصر األموي : -

 التنافس الشخصي .ب(          شيوع الرخاء والغناء في الحضر .أ( 
 االنتماءات الحزبية .د(                                 وجود وقت فراغ .ج( 
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 قال جميل بن معمر : .48
ع   أال تتقين هللا فيمــن قتْلتِــِه      فأَمسى إليكــم خاشًعا يتضرَّ

 في البيت السابق سمة من سمات الشعر في العصر األموي من حيث المعاني ، هي : -
 غموض المعاني .ب(             معاودة الشعراء معاني الجاهليين .أ( 
 التقيد بنظام القصيدة الجاهلية .د(              التأثر بمعاني اإلسالم الجديدة .ج( 
 

 وليلكم صالة واقتراء         نهاركم مكابدة وصوم      قال أيمن بن خريم في الهاشميين : .49
 في البيت السابق سمة من سمات الشعر في العصر األموي من حيث األلفاظ  ، هي : -

 تعبير األلفاظ عن المعاني الموضوعة .ب(                         األلفاظ .وضوح أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                 التأثر بالقرآن والحديث .ج( 
 

للشعراء في العصر األموي موقف من عصر صدر اإلسالم ومن العصر الجاهلي فيما يخص المعاني  .50
  على صدقه .واألفكار .. وضح هذا الموقف ، مدلاًل 

 
 علل : اختفاء كثير من أغراض الشعر الجاهلي في العصر األموي . .51
 

 لم تمنع البيئة الحضرية شعراءها من التزام نظام القصيدة الجاهلية .. وضح ذلك . .52
 

  يقول الكميت : .53
 يرون لهم حًقا على الناس واجًبا       سفاًها ، وحق الهاشميين أوجب 

 كلمة )الهاشميين( فيما يتعلق بالعصر األموي ؟ما داللة  -
 

 يقول جميل بن معمر : .54
  فما غاب عن عيني خيالك لحظة      وال زال عنها والخيال يزول 

 اذكر نوع الغزل في البيت السابق ، مبيًنا سماته . -
 

 طرأ على بعض قصائد الغزل في العصر األموي تطوٌر .. ما هو ؟ ومن أصحابه ؟ .55
 

 أكثر أنواع األدب تطوًرا في العصر األموي : .56
 الغناء .د(                   الموسيقى .ج(               الشعر .ب(               النثر الفني . أ( 
 

 زادت دواعي الخطابة واشتدت إليها الحاجة في العصر األموي بسبب : .57
 تعدد األحزاب .ب(                      ازدياد الفتن والصراعات والحروب .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                                          توسع الفتوح .ج( 
 

 علل : نال النثر الفني في العصر األموي من التطور أكثر مما ناله الشعر . .58
 

 من سمات الخطابة في العصر األموي : .59
 تمدت معانيها وفكرها وصورها منه .تأثرت بالقرآن الكريم واسأ( 
 تضمنت بعض الحكم واألمثال ، ومناسبتها للموقف الذي تقال فيه .ب( 
 الحرص على اختيار األلفاظ ، وحسن تنسيق الجمل .ج( 
 كل ما سبق صحيح .د( 
 

 تأثرت الخطابة في العصر األموي بالقرآن في : .60
 كل ما سبق . د(              الصور .ج(                المعاني .ب(                الفَِكر .أ( 
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 ظهرت الكتابة في : .61 
 عصر صدر اإلسالم .ب(                            العصر الجاهلي .أ( 
 العصر العباسي .د(                             عصر بني أمية .ج( 
 

 ارتقت الكتابة وارتفع شأنها كثيًرا في : .62
 عصر صدر اإلسالم .ب(                         العصر الجاهلي .أ( 
 كل ما سبق .د(                 عصر بني أمية .ج(
 

 احتاجت الدولة األموية بعد اتساع رقعتها وتعدد دواوينها إلى فن : .63
 الغناء .د(              الكتابة .ج(                  الشعر .ب(               الخطابة .أ( 
    
 ارتقت الكتابة )الرسائل( وعال شأنها في العصر األموي نظًرا لـ : .64
 االرتقاء بمستوى التعليم .أ( 
 حاجة الدولة األموية إليها بعد اتساع رقعتها وتعدد دواوينها .ب( 
 ازدهار فن الخط العربي .ج( 
 كثرة الصراعات الحزبية .د( 
 

 ازدهار الكتابة في العصر األموي :كان لهم أياد ال تنكر في  .65
ّتاب ديوان الخراج .أ(  ّتاب ديوان الجند .ب(                                    ك   ك 
ّتاب ديوان الرسائل .ج(  ّتاب المصاحف .د(                            ك   ك 
 

 أبرز الكّتاب في العصر األموي : .66
 عبد الحميد الكاتب في ديوان الرسائل .ب(                   الجند .عبد الحميد الكاتب في ديوان أ( 
 عبد الحميد الكاتب في ديوان الزراعة .د(          عبد الحميد الكاتب في ديوان الخراج .ج( 
 

 الكتابة التي ظهرت في العصر األموي هي :   .67
 انية .الكتابة اإلخوب(                     الكتابة الديوانية .أ( 
 كل ما سبق .د(                      الكتابة الدينية .ج( 
 من مظاهر تأثر الكّتاب باإلسالم : .68
 غلب الطابع اإلسالمي في افتتاح رسائلهم .أ( 
 اقتبسوا من معاني القرآن وصوره وعباراته .ب( 
 واألمثال .مزجوا ما اقتبسوه من القرآن بما استحسنوه من تشبيهات الشعر والحكم ج( 
 كل ما سبق صحيح .د( 
 

 تميزت الكتابة في العصر األموي بـ : .69
 العناية باختيار األلفاظ وتجويدها .ب(                               جودة الصياغة .أ( 
 كل ما سبق صحيح .د(                       االقتباس من القرآن الكريم .ج( 
 

 الخطابة في العصر األموي . علل : ازدياد الحاجة إلى .70
 

 علل : تنوع الرسائل واتساعها في العصر األموي . .71
 

 ميِّز دور )عبد الحميد الكاتب( وديوان الرسائل في األدب األموي . .72
 

 جمعت الكتابة والخطابة أكثر من فن نثري في العصر األموي .. دلل على ذلك . .73
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 العصر األموي من حيث األلفاظ والجمل . اذكر الخصائص الفنية للخطابة في .74
 

"أّما بعد، فقد عاقني الّشّك في أمرك عن عزيمة الرأي فيك ، وذلك اّنك ابتدأتني بلطف عن غير    .75
خبرة ، ثّم أعقبتني جفاء من غير جريرة ، فأطمعني أّولك في إخائك ، وأيأسني آخرك من وفائك ، فال أنا في 

ال أنا في غد وانتظاره منك على ثقة ، فسبحان من لو شاء كشف بإيضاح الشّك في اليوم مجمع لك اّطراحا، و
 أمرك عن عزيمة الرأي فيك فاجتمعنا على ائتالف أو افترقنا على اختالف ، والسالم . "

 اختر مما يلي نوع الفن النثري السابق : -
 رسالة اجتماعية . د(        . رسالة إخوانيةج(          رسالة دينية .ب(     رسالة ديوانية .أ( 
 

" فكان مما قدم إليهم فيه نهيه ، وأعلمهم سوء عاقبته ، وحذرهم أصره ، وأوعز إليهم ناهياً   .76
وواعظاً وزاجراً االعتكاف على هذه التماثيل من الشطرنج ، والمواصلة عليها ؛ لما في ذلك من عظيم اإلثم ، 

اش ، وإضرارها بالعقول ، ومنعها من حضور الصلوات في وموبق الوزر مع مشغلتها عن طلب المع
 مواقيتها مع جميع المسلمين "

 اختر مما يلي نوع الرسالة السابقة : -
 رسالة اجتماعية . د(        رسالة إخوانية .ج(          رسالة دينية .ب(     رسالة ديوانية .أ( 
 
 

" فإذا انتهتيم إلى منهل أردت نزوله أو هممت بالمعسكر فيه فإياك ونزوله إال بعد العلم بأن تعرف   .77
لك أحواله ، أو يسير علم دفينه ويستبطن أموره ، ثم ينهيها إليك وما صارت إليه ؛ لتعلم كيف احتمال 

اً به أو مطاولة عدوك عسكرك وكيف مأواه وأعالمه ، وكيف موضع عسكرك منه ، وهل لك إذا أردت مقام
ومكايدته فيه قوة تحملك ومدد يأتيه ، فإنك إن لم تفعل ذلك لم تأمن أن يهجم على منزل يزعجك منه ضيق 
مكانه وقلة مياهه ، وانقطاع مواده إن أردت بعدوك مكيدة ، واحتجت من أمرهم إلى مطاولة ، فإن ارتحلت 

خطار سبيالً ، وإن أقمت به أقمت على مشقة حصر في أزل منه كنت غرضاً لعدوك ولم تجد إلى المحاربة واإل
 وضيق فاعرف ذلك وتقدم فيه  . "

 اختر مما يلي نوع الرسالة السابقة : -
 رسالة اجتماعية . د(        رسالة إخوانية .ج(          رسالة دينية .ب(     رسالة ديوانية .أ( 
 
 
 
 
 
 

 " شدة وسكون " تابع الشرح علي قناة 

 أحدث قنوات موقع الخطة التعليمي 
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 :  الشاعر 

       (سماه هللا معناه :  ة: اسم معرب من العبري السمؤال ) 

   ، شاعر جاهلى يهودى حكيم 
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 بنه فى سبيل الحفاظ على وديعة المرئ القيس،اب به المثل فى الوفاء ألنه ضحى بيضر 

   من أكثر الشعراء شهرة فى زمنه 

  م .560عاش فى النصف األول من القرن السادس الميالدى، وهو من سكان خيبر، وقد توفى عام 

 التجربة : 

 الشاعر تقدم بمرافعة أدبية بليغة ردا على رفض الفتاة التى تقدم لخطبتها متهمة قبيلته بالقلة العددية 

   تضمنت التهيئة النفسية للمتلقى ، لبيان أهمية الحفاظ على الشرف ، ثم وضح القيم  النبيلة لدي قبيلته 

 . اعتمد على اإلقناع والتبرير والمنطق 

 حكمة العمر : صون العرض
 فكـــل رداء يرتديــه جميـــل ... إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه -1

 

 المعني الكلمة المعني الكلمة

 ينقى ، يطهر ، يبرأ)×( يتلطخ، يتلوث،  يدنس المرأة)×( الرجل، )ج( الرجال،  المرء

اسم جامع للخصال المذمومة ، الدناءة  اللؤم

 الترفع )×( والخسة والضعة، 

 شرفه، )ج( أعراض عرضه

 ثوب، )ج( أردية رداء بعض ، جزء)×( جميع،  كل

 قبيح)×( حسن، )ج( جمالء،  جميل يخلعه)×( يلبسه،  يرتديه

 إذا سلم شرف الرجل من الخسة والدناءة فكل ما يلبسه بعد ذلك حسن ومشرف . -الشرح : 

 ..شرط للتقرير والتوكيد .خبري غرضه الحكمة . سلوباأل إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 

 تفيد اليقين والتحقيق .  أداة شرط إذا 

 تفيد العموم والشمول . معرفة  المرء 

لم  يدنس من اللؤم 

 عرضه 

استعارة 

 مكنية

تجسم المعنى ، وتصور العرض ثيابا بيضاء نظيفة ، واللؤم قذر  

 تبرز قبح اللؤم ، وأهمية التبرؤ منه  ..حذف المشبه به ويدنسها ،

 وسيلته تقديم الجار والمجرور  غرضه التخصيص والتوكيد   أسلوب قصر  لم يدنس من اللؤم عرضه 

 للشرط السابق لإلقناع .  نتيجة منطقية فكل رداء يرتديه جميل 

استعارة  فكل رداء يرتديه جميل 

 تصريحية

شبه الخصال الحسنة يثوب جميل وحذف المشبه وصرح بالمشبه  

 وسر جمالها التجسيم .

 إلبراز المعنى وتقويته ، وإثارة الذهن .  طباق يدنس ، جميل 

 .والشمول للعموم   نكرة رداء  -كل 

 للتعظيم. نكرة جميل 

 

 فليس إلى حسن الثناء سبيل ... وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها -2

 

 المعني الكلمة المعني الكلمة

 يجهدها ، والمراد يدفع عنها يحمل هى)×( )ج( هم،  هو

عدلها )×( م، ظلمها ، قهرها ،إذاللها، )ج( ضيو ضيمها )ج( النفوس ، األنفسالروح،  النفس

 إنصاف  ، 

 م والهجاء  )ج(  أثنية الذ)×( المدح  الثناء قبح)×( جمال، )ج( محاسن،  حسن

   طريق، )ج( سبل ، أسبلة سبيل
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   الشرح : 

 بعيدا عنها فلن يحوز المدح  أبدا . وإذا لم يجهد اإلنسان ويدفع عن نفسه ويجاهد فى دفع القهروالظلم

 

 ..الشرط للتقرير والثبوت  .الحكمة يجري مجريخبري  أسلوب شرط  إن هو لم يحمل على النفس ضيمها

 تفيد الشك في رضا الكريم بالضيم .  أداة شرط إن 

استعارة  يحمل على النفس ضيمها 

 مكنية

 تشخص النفس إنسانا ، والضيم عدوا يجب مواجهته ،  

 وسيلته التقديم والتأخير ..غرضه التخصيص والتوكيد.  أسلوب قصر يحمل على النفس ضيمها 

 عن الضعف  كناية يحمل على النفس ضيمها 

 عن سوء العاقبة  كناية فليس إلى حسن الثناء سبيل 

 نتيجة   (جواب الشرط ..… (  لما قبله    نتيجة

 .بالمتقدم والتخصيص والتوكيد االهتمام يفيد  أسلوب قصر تقديم " إلى حسن الثناء " 

 والشمول .للعموم   نكرة سبيل 

 الحظ  : 
 .البيتان أسلوبا شرط للتوكيد والتقرير واإلقناع 

  كذلك قدرة اإلنسان البيتان  خير تمهيداً لمرافعة الشاعر عن قبيلته ، فنصاعة العرض وبراءته من الذم

 على تجنب الظلم والذل ، ليس بعدهما ما يعيب اإلنسان أو يهينه .

 رد منطقية و إهانة -
 فقلـــت لهــا إن الكــرام قليـل ...  ــــدنـاتعيرنـــــا أنـــــا قـليــــل عـدي -3

 

تمدحنا ، تثنى )×( تذمنا ، تعيبنا ، تهيننا،  تعيرنا

 علينا

 كثير)×( )ج( أقالء ، قلل ، قليلون،  قليل

 صمت)×( تكلمت، تحدثت ،  قلت عددهم، )ج( عدائد عديدنا

   البخالء ، اللئام)×( األسخياء، )م( الكريم،  الكرام

 

 : س : بم عابت الحبيبة الشاعر؟ وماذا كانت ردوده المنطقية عليها ؟  الشرح 

 العدد. ن  في إن من تقدمنا لخطبتها تعيبنا بقلة عددنا ،فرددت عليها بأن الكرام األسخياء دائما قليلو

 غرضه الذم والهجاء .  أسلوب خبري تعيرنا أنا قليل عددنا 

 وتعليل لما قبله  ." .أن  " وسيلته   أسلوب مؤكد أنا قليل عددنا 

عدم ذكر اسم  تعيرنا 

 الخطيبة

 للتقليل من شأنها ، وتجاهلها . 

 والرد على الخطيبة ، وأسلوب خبرى غرضه الفخر .  حكمة لإلقناع م قليلالكران إ : فقلت لها

 أفادت الترتيب والتعقيب والسرعة .  الفاء فقلت  

 " ، وحكمة لإلقناع .إنوسيلته "  أسلوب مؤكد إن الكرام قليل 

 عن فخر الشاعر بكرم قبيلته وسمو منزلتها   كناية فقلت لها إن الكرام قليل 

 : فيه يرد فيه المتحدث علي المخاطب بجواب غير متوقع يدل علي حكمته وذكائه .أسلوب الحكيم 
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 شـباب تسامى للعــال وكهـول ... وما قــل مــن كانـت بقايــاه مثلنــا -4

 

 جميعه)×( )م( بقية، ما بقي من الشيء  بقاياه كثر)×(  قل 

 )م( شاب، )ج( شيوج شباب نظيرنا ، شبيهنا، )ج( أمثال مثلنا

تدنى ، )×( تفاخر ، تطلع ،تباري  تسامى

 تواضع

الضعة والخسة )×( الرفعة والشرف،  العال

 )المفرد: العليا (

 الشباب .   )×( من تجاوزوا الثالثين إلى نحو الخمسين، )م( كهل كهول

ومن المستبعد وصف من كان مثلنا بالقلة ؛فمن كانت خالصته تشبه شبابنا وكهولنا الذين يتطلعون   الشرح :

 دائما للرفعة والشرف ال يكون قليال .

 

 نوعه نفى ، وغرضه االستبعاد . أسلوب خبري ما قل من كانت بقاياه مثلنا 

 للتشخيص و التوضيح .   تشيبه بقاياه مثلنا شباب تسامى للعال وكهول 

 للفخر واالقناع .  أسلوب خبري البيت كله 

 عن تفرد قبيلة الشاعر وعظمتها وسمو طموح أبنائها. كناية شباب تسامى للعال وكهول

 للتعظيم  . نكرة   ، كهول شباب 

 للكثرة والشمول والعموم . جمع 

  يوضح المعني ويؤكده . طباق شباب ، كهول 

 ها تدل علي السمو والتنافس في الرفعة والشرف .ألن (سما )أفضل من  تسامي

 زيادة المبنى يؤدى إلى زيادة المعنى . 

 تصور العال هدفا يتطلع إليه الشباب ،  تجسيم المعنى   استعارة مكنية شباب تسامى للعال 

 بالحذف : تقديره  )كهول تساموا للعال (  إيجاز  كهول 

 

 ومــا ضــرنا أنـــا قليــل وجارنـــا -5
 

 عزيـز وجــار األكثـرين ذليـل ...
 

 

 أجوارحليفنا ، )ج( جيران ، جيرة ،  جارنا أفادنا ، نفعنا)×( عابنا أذانا،  ضرنا 

مكرم  )ج( أعزة ، أعزاء، عزاز  ،  ،قوي  عزيز                  

 ذليل                        )×( 

 األقلين)×( األكثر،  األكثرين

)×( مهان، )ج(  أذالء ، أذلة ، ذالل،  ذليل

 عزيز

  

 :  الشرح 

مكرمون، بينما حلفاء األكثرين أذالء وال يضرنا وال يقلل من شأننا قلة عددنا ،وحلفاؤنا أعزاء مقدرون 

 مهانون .

 أن تكون نافية ويصبح المعني ) لم يضرنا (  يجوز  مــــــــــا   

  أن تكون استفهامية ويصبح المعني ) أي شيء يضرنا ؟(

 " . أن وسيلته " أسلوب مؤكد أنا قليل 

 . عن قوة قبيلة الشاعر   كناية جارنا عزيز 

 عن عجز الكثرة وضعفها وتفاهتها.  كناية جار األكثرين ذليل 

 المعنى  قويوت تبرز تفاهة الكثيرة ، وفعالية القلة، مقابلة    قليل وجارنا عزيز ، وجار األكثرين ذليل 

 للتعظيم .  نكرتان قليل ، عزيز 

 للتحقير.  نكرة ذليل 
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 اإليقاع الموسيقي وجعله أشد تأثيرا في النفس .زاد  تكرار  وزن )فعيل ( ذليل  –عزيز  -قليل

 

 السيادة والكرم واالنتصارات مبرراته :له  يتحدال
 إذا ســــــيد منــــــا خــــــال قــــــام ســــــيد  -6

 

 قــــــؤول لمـــــــا قــــــــال الكـــــــرام فعــــــــول ...
 

 

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

)ج(  رئيس ،زعيم ،عظيم وشريف )المراد( ملك  سيد

 عبد)×( سادة، أسياد، سيائد، 

 بقى)×( ، ذهب ، رحل،  مات خال

قعد، تقاعس ، )×( )المراد( تولي األمر نهض،  قام 

 تخاذل

 صموت)×( كثير القول،  قؤول

 كثير الفعل فعول )م( الكريم، البخالء،اللئام الكرام

كثير القول  مكانه زعيم ثان حل  ،رحل عن عالمنا زعيم  ونحن قبيلة سادات، فإذا مضى منا  -الشرح : 

 ويفعله الكرماء .والفعل لما يقوله 
إذا سيد منا خال قام سيد قؤول  

. 

 خبرى غرضه الفخر .  األسلوب

 تفيد اليقين والتحقق .  أداة شرط إذا 

 للتعظيم .  نكرة سيد 

 .نتيجة لما قبله  جواب شرط قام سيد 

 . تهبين أجيال قبيل يد التحقق، ويوحى بالتواصل يف  فعل ماضي قام 

 عن توارث السيادة فى قبيلة الشاعر.  كناية إذا سيد منا خال قام سيد قؤول 

 يدل علي فخره واعتزازه بقبيلته  . ضمير المتكلمين  مـــنا 

 (مات استصعب علي نفسه أن يقول ) (ماتأجمل من ) خال  

 عن كرم أقوالهم وأفعالهم   كناية  لما قال الكرام  فعول  قؤول

وصيغة مبالغة توحى بالفصاحة وتمكن السيادة منهم   للتعظيمنكرة  قؤول 

 . 

توحى بكثرة أعمالهم السامية الكريمة ؛ مما يؤكد أن   صيغة مبالغة فعول 

 أعمالهم الكريمة تؤكد أقوالهم .

 لتفيد الكثرة . جمع  الكرام 

 ويؤكدان االتصاف الحقيقى بالسيادة .    ترتيب وتدرج قؤول ، فعول 

 

 يـن نـزيلـــــنا فـي النازلــوال ذمـ ... ارقـــخمـدت نــار لنـا دون طومـا أ   -7

 

 )ج( نيران، نيرة، أنور نار أوقدت، أشعلت)×( أطفئت،  أخمدت                      

 ظرف مكان )بمعني : أمام ( .. دون

 بعد)×( 

)ج( طراق، أطراق، ..المراد: الضيف  اآلتي ليال،  طارق

 طرارق

 الضيوف، )م( النازل، النازحين النازلين مدحنا)×( عابنا والمنا،  ذمنا

   ضيف، )ج( نزالء نزيل

  ا نزيل أبدا .ننا أبدا أمام زوارنا، وال يهجونوال تنطفئ نيرا -   الشرح :
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 عن الكرم األصيل  كناية ما أخمدت نار لنا دون طارق  

 لفقد اإلرادة ، وبيان عدم انطفائها أبدا بإرادتهم .  مبنى للمجهول  أخمدت

 بحذف الفاعل  إيجاز 

 للعموم والشمول . نكرة طارق 

 عن شدة الكرم وطيب االستتضافة . كناية الذمنا فى النازلين نزيل 

غرضه التخصيص وسيلته التقديم والتأخير ، أسلوب قصر نزيل فى النازلينال ذمنا 

 والتوكيد 

 للعموم والشمول.  نكرة نزيل

 

ــــــــــدونا  -8 ــــــــــي ع ــــــــــا مشــــــــــهورة ف  أيامن
 

 لهــــــــــــا غــــــــــــرر معلومــــــــــــة  و حجــــــــــــول  ...
 

 

 مجهولة، مغمورة)×(  مذكورة  ،معروفة  مشهورة نا )م( يوم  حروبنا  وقائعنا، أيامنا

)×( خصمنا، )ج( أعداء، أعاد،  عدونا

 صديقنا، ولينا، حليفنا

 بياض فى جبهة الفرس، )م( غرة غرر

 جلالبياض فى قوائم الفرس، )م( ح   حجول مجهولة)×( معروفة،  معلومة

 مثل البياض المعروف الذى فى أعلى جبهة الخيل .ولنا مواقع شهيرة مع أعدائنا ، تماما  - الشرح :

 

 عن قوتهم الحربية وروعة معاركهم الحربية . كناية  أيامنا مشهورة فى عدونا  

أيامنا .. لها غرر معلومة 

 وحجول 

تصور أيام معاركهم الشهيرة بالخيل التى لها غرر   استعارة مكنية 

 بيضاء فى جبهاتها ؛ مما يجسم المعنى 

 للكثرة ، واإلضافة للفخر واالعتزار واالنتماء .   جمع  أيامنا 

 عن المعارك .عالقته الظرفية الزمانية   مجاز مرسل  أيامنا 

 بالترادف  ... غرضه التوكيد .  إطناب  معلومة  –مشهورة 

 عالقته الجزئية ...ذكر  )الغرة ( و يقصد  الكل   مجاز مرسل  غرر

ضافة  عدونا   للتحقير واإلهانة .  اإلإ

 

 الناس عنا وعنهم – إن جهلت – سلى -9
 

 ولــــم وجهـــواء عـالــفلــيس س   ...
 

 

 المراد : قبيلة السمؤال  عنا  أخبري  ، أجيبي)×(  استخبري اسألي، سلى 

 (   قبيلة الفتاة و قبيلة من تزوجت منه . قبيلة عامر و قبيلة سلول المراد  )  عنهم 

سواسية  ( أسواء، جمتساويان، مثيالن، ) سواء 

 متباينان  )×(

 عرفت)×( لم تعرفي، لم تعلمي،  جهلت

( علماء، عالم، عالمون، جمتصف بالعلم، ) ملعا عالم)×( شديد الجهل، جهالء، جهل،  جهول

 جاهل)×( 

 أبدا العالم والجاهل بالحقائق . اسألى الناس عن حقيقة قبيلتنا ، وعن غيرهم ؛ فال يتساوى -الشرح :

 

أسلوب  سلى الناس عنا وعنهم 

 إنشائى

 . رشاد غرضه النصح واإل 

انتقل من الحديث عن المحبوبة بضمير الغائب إلى الحديث   التفات سلى    -تعيرنا  

 هنا بضمير المخاطب إلثارة الذهن وتنبيهه .
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 لتوضيح المعنى وتقويته وإلثارة الذهن .  طباق عنا ، عنهم 

 يعطى جرسا موسيقيا يمتع األذن ويطربها ويثير الذهن .  جناس عنا ، عنهم 

 وسيلته جملة اعتراضية إلثارة الذهن والتنبيه .  إطناب إن جهلت 

بحذف جواب الشرط وتقديره : إن جهلت حالنا وحال القبائل   إيجاز 

 فسلي عنهم وعنا .،

 تفيد الشك فى جهلها بحقيقة قبيلته .  أداة شرط إن 

 لإلقناع .  تعليل فليس سواء عالم وجهول 

 لتقوية المعنى وتوضيحه وإثارة الذهن .  إيجاب طباق عالم ، جهول 

 توحى بذم الفتاة بشكل خفى واتهامها بالجهل .  حكمة فليس سواء عالم وجهول 

 للتعظيم .  نكرة عالم 

توحى بشدة جهل الفتاة بحقيقة السيادة التى تتصف بها قبيلة   نكرة للتحقير جهول 

 صيغة مبالغة الشاعر .

 

 يق ـلـالتع

  العصر الجاهلى . القصيدة :زمن                   

 : الفخر والدفاع عن القبيلة . غرض القصيدة 

 : االنتماء واالعتزاز بالقبيلة ، واإلعجاب بقيمها الرفيعة . العاطفة 

 : ؛ لتقرير المعنى وأنها حقائق ال مجال للشك  سلىخبرى فى كل القصيدة ...ماعدا "  األسلوب "

 فيها 

 :  وحدة الوزن والقافية الموحدة . مصدر الموسيقي 

  مرافعة أدبية (طريقة عرض تجربة الشاعر( : 

 لمتلقى  .ااستثارة عاطفة  -        اإلقناع العقلى .      -                               دليل المنطقى .تال -

 "نا  استخدم  ضمير الجمع "فيشيع  الفخر القبلى ،  -                   للقبيلة . باالنتماء  االعتزاز -

 . اختالف بناء قصيدة السموأل عن بناء القصائد الجاهلية 

 : موضوع القصيدة واحد  (الفخر القبليثم الغرض الرئيس )حكمة من المقدمة بدأت ب قصيدة السمؤال

 ، وليس متعددا .

   تبدأ بمقدمة غزلية طللية ثم الوصف ثم الغرض الرئيس ثم الحكمة .:  القصائد الجاهلية 

 : السمات األسلوبية للشاعر 

                                  . جمال التعبير والتصوير . -وضوح المعانى والفكر  

 . سهولة األلفاظ وعدم غرابتها ، ومناسبتها للمعانى المقصودة 

              . اإلقناع في الدفاع عن قبيلته . -الحكمة بأسلوب رصين قوى محكم 

                   . بعض المحسنات البديعية غير المتكلفة . -عاطفة الفخر واالعتزاز بقبيلته 

                    . تكرار األلفاظ للتوكيد ، وإثارة التوازن الموسيقى  -قلة الخيال والمنتزع من البيئة

 للتنبيه 

 : السمات الشخصية للشاعر 

                            . االعتداد بالنفس  محب للمعالى  شديد الوالء واالنتماء للقبيلة 

                                . طموح  معتز بالشرف  الميل للمنطق واإلقناع 

  : موقف غاضب فقد اتهم الفتاة بالجهل والحمق ألنها تجهل تاريخ قبيلته .موقف الشاعر  من المرأة 
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 : ع من البيئة .الخيال المنتز   مظاهر البيئة في النص  

 : القيم منتزعة من البيئة ومعبرة عنها 

 .، الوالء القبلى .االعتزاز بالشرف  الكرم ، العزة ، الطموح ، حماية الجار ، االعتداد بالنفس مثل :

 

 

 " شباب تسامي للعال وكهول"تدريب علي نص 
ه      : 1س ؤِم ِعرض  ـــلُّ ِرداٍء َيرَتدي   إِذا الَمــرء  لــم  َيدَنس ِمـَن اللـ   ـــيل  ــــــــِه  َجمـــــَفك 

ســِن الّثنـ    ـا    ـــِس َضيَمهــــــــل َعلى الَنفــــِ َوإِن ٌهَو لَم َيحم  ـاِء َسـبيل  ـــَفلَــيَس إَلــى ح 

نــــــت عَ  ر  نا      ــــلٌ عـــــــــــــا َقــــليـــا أَّنـــــــيِّ  ـل  ـــــــــَفقـــ لت  لَهــا: إِنَّ الِكــراَم َقليـ   ــديد 

هــ ا        ـــــــاه  ِمثلَنـت َبقايــــــــلِّ َمــن كــانَ ـــــا قَ ـــومَ  ــال َوك   ول  ـــــــَشــباٌب َتســـامى لِلع 

نا أَنــــا َضـــــَوم نـــلٌ َوجــــــليـا َقــــــــرَّ  َن َذليــل  ــــريــــار  األَكثَ ـــا         َعـزيــٌز َوجـــــار 

ولٌ لِمـــَقـ          ــــدٌ ـاَم َسيــــــال قــــا َخــٌد ِمّنـــــــــــــيِّ ــــإذا سَ  ـــؤ   ول  ــــا قـــالَ الِكــرام  َفع 

 " فى البيت الثانى :   ضيمها المعنى الدقيق لكلمة "  ميز(1

 ب( حزنها                      ج( ظلمها                        د( مرضها  أ( فقرها                   

 الثالث:" فى البيت تعيرنا المقابل الدقيق لكلمة "  ميز(2

 ب( تفضحنا                  ج( تمدحنا                         د( تعادينا   أ( تعيبنا                    

 ول أفاد:فى البيت األ" إذا " (حدد استخدام أداة الشرط 3

 العموم والشمول د(    التحقق والثبوت      ج(         الشك والترددب(   ستمرار        التجدد واال أ(

 (حدد المحسن البديعى فى البيت الرابع:4

 سجع د(        ج( طباق                    ب( تصريع            جناس                        أ( 

 بما قبلها :" فليس إلى حسن الثناء سبيل " (حدد عالقة 5

 إجمال د(            تفسير         ج(نتيجة                        ب(تعليل                       أ( 

 لتفيد: "  فى البيت الرابع نكرةكهول " ( جاءت كلمة 6

 التنفير د(               التحقير      ج(       أ( العموم                   ب( التهويل                 

 ول :" فى البيت األرداء " (استنتج نوع الصورة البيانية فى كلمة 7

 مفصل تصريحية            ج( تشبيه بليغ              د( تشبيه استعارة ب(   أ( استعارة مكنية       

 (ميز وسيلة التوكيد التى استخدمها الشاعر فى البيت الثانى:8

 ند( أداة الشرط إ          ستثناء  ج( النفى واال           خيرب(التقديم والتأ      تعريف الطرفين   أ(

 يفيد: (قؤول ــ فعول (عّين  استخدام الشاعر صيغة المبالغة فى ) 9

 د(الكثرة     أ(التعظيم                         ب( العموم                     ج(التهويل             

 ول والثانى تحت غرض:يندرج البيت األ( حدد 10

 المدح  د(العتاب                    ج(        ب(الحكمة            الفخر                            أ(
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 ( كيف خالف الشاعر منهج بناء القصيدة الجاهلية فى األبيات السابقة؟11

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 

هــــــاَنت َبقايــــلِّ َمــن كــــوَما قَ  :2س    ــال َوك   ـول  ـــــــاه  ِمثلَنـا            َشــباٌب َتســـامى لِلع 

نا أَنـــــــــــــا َضــــــَوم    نـا َقـــــرَّ   ل  ـــــــريَن َذليـــــا            َعـزيــٌز َوجــار  األَكثَ ـــليلٌ َوجــار 

ٌد ِمّنــا خَ ـــــــإذا سَ     ولٌ لِمــا قـــالَ الِكــرام  َفع  ـــــــــاَم َسيــــال قـــــــــــيِّ  ــول  ــــــٌِّد            َقــؤ 

 ل  ــــــــــنــا فــى الناِزلــيَن َنزيَوال َذم اِرٍق          ـــــــا دوَن طـــــاٌر لَنــــــَِدت نـــــــَومـا أ خم   

ـ      نـــــــنا َمشــهوَرةٌ  فـــــــــَوأَّيام  وِّ ــــــــــــــى َعد  جـــَرٌر َمعــــــا          لَهــا غ   ــول  ـلوَمــٌة َوح 

 ول  ـــــــــواًء عــــالٌِم َوَجهــــلَيَس سَ  ّنا َوَعنه م            ـــــَـلى ـ إِن َجِهلِت ـ الناَس عَ ــــــــــــس 

 " فى البيت الثالث:خال المعنى الدقيق لكلمة "  ( ميز1

 أ(اعتزل                       ب( مات                      ج( غادر                      د(فرغ 

 "  فى البيت الرابع:أخمدت المقابل الدقيق لكلمة "  ميز (2

 أ( الحماسة والشدة         ب(الفصاحة والبالغة         ج( الفخر واالعتزاز          د(التغنى بالماضى   

 ول يفيد:أسلوب النفى فى البيت األ عّين (4

 الحزن  د(                    التعجب   ج(             االستبعاد      ب(         الفخر               أ(

 :الشاعر فى األبيات عاطفة تسيطر علي (5

 اإلعجاب والفخر د(    ستنكار     التعجب واال ج(       األلم والحسرةب(   أ(الحزن واللوعة            

 خير :فى البيت األأسلوب األمر الغرض من ( استنتج 6

 النصح د(               التمنى  ج(           الرجاء             ب(االستعطاف                 أ(

 "  فى البيت الثانى نكرة لتفيد :عزيز( جاءت كلمة" 7

 التحقير  د(          التعظيم       ج(التهويل                      ب( العموم                      أ(

 ":  ا دوَن طـاِرقٍ ــاٌر لَنـَدت نـِ َومـا أ خم"  نوع الصورة فىحدد  (8

 ناية عن موصوف    د( ك     كناية عن صفة      ج(   ب(استعارة تصريحية     استعارة مكنية          أ(

 "  فى البيت األخير أفاد: إن( استخدام أداة الشرط " 9

 لعموم والشمولج(ا  ج( الثبات والتحقق            ب( الظن والشك          أ( التجدد واالستمرار     

 ول:" بالشطر األ ول  ــواًء عــــالٌِم َوَجهــلَيَس سَ ف( حدد عالقة: " 10

 نتيجة د(          توضيح             ج(              ب( تفسير             تعليل              أ( 

 ................... يميز نص السموأل أهم ما ( 11

 االنتصار لقيم الكرم والمجدب(     المحسنات البديعية المتكلفة.                     أ(

 الغزل واإلغراق فى التشبيب. د(البيانية المبتكرة.                            ج( الصور 
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 ضعـًا لإليجاز وآخر لإلطناب.و( استخرج من األبيات م12

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

  فى البيت الثالث؟" إن " أجمل من  "إذا " الشرط  استخدام الشاعر ألداةكان  ( لماذا13

........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 " تطبيق علي نص  " شباب تسامي للعال وكهول" النصوص المتحررة
 فى المية العرب: «الشنفرى  »قال 

 حاجة أوفقر خلَّة : أشد أنواع الحمي والمرض                حمي الربع : سار لياًل            سري: 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت األول :  «راهباً  »مرادف كلمة  .1

 ) د (  يائساً ) أ (  عابداً               ) ب ( خائفاً                       ) جـ (  مانعاً                 

 فى البيت االربع :  « عياداً كحمى الموت »نوع التشبيه فى قوله  .2

 ) أ (  مفصل               ) ب ( بليغ                       ) جـ (  مجمل                 ) د (  تمثيل

 نوع البديع فى البيت األخير : .3

 ) جـ (  جناس                 ) د (  التفات       ) أ (  مقابلة               ) ب ( تصريع            

 فى البيت الثانى بما قبله :  «أجشع القوم أعجل  إذا »عالقة  .4

 ) أ (  تأكيد               ) ب ( تفصيل                      ) جـ (  تعليل                  ) د (  نتيجة

 المغزى الضمنى من البيت األخير : .5

 ) أ (  تقديس الحب                              ) ب ( تعظيم قيمة الصبر                       

 ) جـ (  تعظيم قيمة الرضا                       ) د (  الفخر بالغنى

الشاعر لديه رؤية متوازنة للتعامل مع تقلبات الزمن . دلل على ذلك.  .6

.................................................................................................................... 

 استنتج من خالل األبيات اثنتين من السمات الشخصية للشاعر .7

.................................................................................................................... 
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َك مََََا  ََر  م َََ ع َََ ََى ِامََرئٍ بََََل ل ٌََق عَََ  األَرِض ضَََََََََي

م أَكَََََن   َََََى الَََََزاِد لََََََ َََََدي إِل ِت األَي دَّ  َوإِن مَََََ 

نََََاب  الََََذَ  وال اجَََتَََِ لََََف َمشَََََََََََربٌ َولََََ م يَََ   م لََََ

عَََََود  وَ  زال  تََََََ مَََََوٍم مَََََا تََََََ  نَََََيإِلَََََف  هَََََ 

زٌع  ال جَََََ َََََ ََََيف ََََن ََََب ََََقََََار يصََََََََََي ََََت ََََد اف  عََََن

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

ََسََََََََََ  ل  ع ََقََََِ ع َََ بََََاً َوهَََو ي ََِ بََََاً أَو راه  ى راغََِ

ل   وِم أَعَََجَََََ ع  الَََقََََ م إِذ أَجشََََََََََ هَََِ لَََِ أَعَََجََََ  بََََِ

ل   أكَََََََ َديَّ َومَََََََ ِه إاِّل لَََََََ عََََََاش  بََََََِ  يََََََ 

ل   َي أَثَََقَََََ ى الََََربَََِع أَو هَََِ مَََّ حَََ  يََََاداً كََََ  عَََِ

ل   يَََََّ خََََََ نَََََى أَتََََََ حََََََت الَََََغَََََِ رٌح تََََََ  َوال مََََََ
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فى أخيه )كليب(: «المهلهل بن ربيعة   »قال 

 : المراد " الدموعقذاء : أثار                                          أهاج
 : نومــًا هجوعــًا : التذكر                                    االدكار 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :
 فى البيت الثالث :  «قب اأر »مرادف كلمة  -1

 ) د (  أالحظ  ) جـ (  أتابع                   ) أ (  أحدد               ) ب ( أنبه                     

 فى البيت األخير :  «كنت غيثاً  »نوع التشبيه فى قوله  -2

 ) د (  مفصل  ) جـ (  مجمل                  ) أ (  تمثيل               ) ب ( بليغ                    

 نوع البديع فى البيت األول : -3

 ) د (  مفصل   ) جـ (  مجمل                    ) ب ( طباق                  ) أ (  تصريع           

 فى البيت األخير يفيد :  «غيثاً  »تنكير كلمة  -4

 ) جـ (  التعظيم                 ) د (  التحقير   ) أ (  العموم               ) ب ( التقليل               

 الغرض الشعرى لألبيات السابقة: -5

 ) د (  الفخر  ) جـ (  المدح                   ) ب ( الرثاء                   ) أ (  الحماسة          

 فى البيت األخير :  «سقاك الغيث  »نوع األسلوب فى  -6

 ) أ (  خبرى                                           ) ب ( إنشائى                       

 ) د (  إنشائى لفظاً خبرى معنى     ) جـ (  خبرى لفظاً إنشائى معنى               

  .في ...............خالفت هذه األبيات منهج القصيدة الجاهلية  -7

                        االعتماد علي وحدة البيت ( وحدة الوزن والقافية                          )ب) أ (  

 البدء بالتصريع (  بالغرض الرئيس للقصيدة              ) د البدء(  )جـ

 استنتج ملمحين من مالمح البيئة فى النص . ودلل عليهما.-8

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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كََََََََار   َي اإلِذِّ يََََََََنََََََََِ ذاَء عَََََََََ  أَهََََََََاَج قَََََََََ

ََََنََََا ي َََََ ل الً عَََََ مََََِ َََََ ََََل  م شََََََََََت ي َََََ ََََل  َوصََََََََََاَر ال

ى َََََََّ ت ََََََََ وزاَء ح ََََََََ َََََََج ب  ال َََََََِ تُّ أ راق َََََََِ  َوب

بََََنََََي جََََِ م تََََ  لَََََ يََََب  فَََََ لَََََ َك يََََا كََََ  وتََََ   َدعَََََ

َََََت  ن  ََََ َك ك َََََّ ََََث  إِن ي َََََ ََََغ ََََاَك ال ق ََََاً سََََََََََََ ََََث ي  غَََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

هََََا ِانََََجََََوعََََهََََ مََََوع  لَََََ الََََد   ار  هََََمََََاً فَََََ

هَََََار   ََََََ ه  ن ََََََ ََََََس ل ي ََََََ َََََلَ ل ي ََََََ َََََل أَنَّ ال ََََََ  ك

دار   َََََِ َََََح َََََا ِان ه َََََِ ل َََََِ ن أَوائ َََََِ َََََاَرَب م ق ََََََ  ت

فََََار   د  الَََقَََِ لَََََ نَََي الَََبََََ جَََيَََبَََ  يََََف يَََ   ؟َوكََََ

ََََيسََََََََََار   س  ال ََََ م ََََ َََت ل  َََ ََََن ي َََي  َوي سََََََََََراً ح
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 :«النابغة الجعدى  »قال 

 : شجاع  سميدع                                           نصل الرمح :  السنان
 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت الثالث :  «يلحاه  »مرادف كلمة  -1

 (  يخذله)د    )جـ(  ي رغبه                 لومه                  ( ي)أ(  يدعوه               )ب

 فى البيت الرابع :  «يشترى من الحمد  »نوع الصورة فى قوله  -2

 (  مجاز مرسلد) )جـ(  استعارة تصريحية      ب( استعارة مكنية          )  (  تشبيه           ) أ

 نوع البديع فى البيت الثالث : -3

 م(  حسن تقسيد)    )جـ(  جناس               ( تصريع                    ) أ(  مقابلة             )ب

 فى البيت األخير ي قصد به :  «طويل الساعدين  »قول الشاعر  -4

                                  ( تعّود العطاء                      )ب                             (  المهارة  فى القتال ) أ

 (  الغنى وكثرة المال) د                                 (  سرعة العقاب  جـ)

 تين األول والثانى يفيد :يفى البيت فى الب  «فتى  »تنكير كلمة  -5

 (  التحقير)د  (  التقليل                جـأ(  العموم               )ب( التعظيم                   ))

 لألبيات السابقة. يالغرض الشعر -6

 العتاب)د(                    الفخر)جـ(                     الوصف)ب(                الغزل)أ(  

 هات من األبيات السابقة ما يتوافق مع قول الخنساء : -7

 الَكسِب أَن ي حَمدا َيرى أَفَضلَ    ***    َيهوي إِلى َبيتِهِ  الَمجدَ  رىت

........................................................................................................................ 

 

 فى معلقته: «طرفة بن العبد  »قال 
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ه   ََََََّ يََََََر أَن ه  غََََََ ت أَخَََََالقَََََ  ََََََ ل مَََََ  تًَََََى كََََََ  فََََََ

ه   ديََََقَََََ رَّ صَََََََََََ  ََََََََََ مَّ فََََيََََِه مََََا َيس تًََََى تَََََ  فَََََ

ََََحََََاه ن يََََل ََََمَََََ ََََه: يََََقََََول ل  فََََي بََََذِل مََََال

در  ََََعََََروق بََََالسََََََََََنََََانيََََ   ويشََََََََََتََََري ال

مُّ طَََويََََل السََََََََََاعََََديَََن   سَََََََََمَََيََََدعأشََََََََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

يََََا ََِ ََمََََاِل بََََاق لََى ال بََقََي عَََ  ََ مََََا ي َََ واٌد ف  جَََ

لََى أَنَّ فََيََََِه مََََا ي سَََََََََيء  األ    عََََاِديََََاعَََ

َََََا؟ َََََي َََََال ك م َََََر  َََََي وأت َََََام َََََق  أي َََََف  أأن

 ِمن الحمََََد مََََا يبقى وإن كََََان غََََاليََََا

ََح غََََاديََََا ََجََََد أصَََََََََب ََم ََل ْح ل ََر  ََم ي  إذا ل
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ََىً  ت َََ ن ف َََ ََوا م وم  قََََال َََ ََق ََي ؟إِذا ال ن َََّ لََََت  أَن  خََِ

تَََي نَََيََََّ نَََََت ال َتسَََََََََطَََيَََع  َدفََََع مََََ إِن كَََ   فَََََ

لم   ةً َوظ  دُّ َمضََََََََََاضَََََََََََ َََََََََََ  َذوي الق ربى أَش

ََلََََة ََي ا كََََل ل ًََزا نََََاقصًََََََََََ ََعََيََش كََن  أري ال

ِهالً   نَََََت جََََا ك  ام  مََََا  ََََّ َك األَي بََََدي لَََََ ت    سَََََََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

دِ  لَََََّ بََََ م أَتََََ ل َولََََ م أَكسَََََََََََ لََََ نَََيََََت  فََََ  عَََ 

دي ت يَََََ كَََََ لَََ مََََا مَََ َدعََنََي أ بََََاِدرهََََا بََِ  فَََََ

دِ  َهنََََّ سََََََََََاِم الم   َعلى الَمرِء ِمن َوقِع الح 

ِص  نَََقَََ  دِ َومََََا تََََ نَََفَََََ ام  َوالَََََدهَََر  يََََ ََََّ  األَي

دِ  َزوِّ م تََََ  ن لَََََ األَخََََبََََاِر مَََََ أتََََيَََََك بََََِ  َويَََََ
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 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

نيت  »مرادف كلمة  -1  فى البيت األول :  «ع 

وسبت         (  ق صدت             أ) يرتد)      )ب( شقيت               )جـ(  ح   (  خ 

 :الرابع نوع التشبيه فى البيت  -2

 (  تمثيلد)       جـ(  بليغ           )    ( مفصل           أ(  مجمل               )ب)

 فى البيت األول بما قبلها :  «فلم أكسل  »عالقة قوله  -3

 (  توضيحد)          جـ(  تفصيل     )ب( نتيجة                )     أ(  تعليل          )

 فى البيت األول جاءت معرفة لتفيد :  «المرء  »كلمة  -4

 (  التهويلد)جـ(  التحقير               )      )ب( التعظيم                (  العموم      أ)

 بيت األول :لضمنى فى الالمغزى ا -5

 ( التكبر على العدو               الشر                            ) ب(  التغافل عن ) أ

 (  ذم الكسلالنفس                           ) داالعتداد ب(  ) جـ

 البيت الذي يندرج تحت غرض الحكمة : -6

 الرابع)د(                 الثالث)جـ(                الثاني)ب(               األول)أ(        

  البيت الذي يتفق مع قول " عنترة "  :

 أجبت متى دعيت ونادونى     *** دارت بهم خيل األعادى وإن           

 الرابع)د(                 الثالث)جـ(                الثاني)ب(               األول)أ(     

 " . وضح ذلك .طرفة بن العبد تعكس األبيات فلسفة "  -7

.................................................................................................................... 

 

 :«النابغة الذبياني  »قال 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت الثانى :  «بشاشة  »مرادف كلمة  -1

 (  ذكريات) د )جـ(  حبه                 ( إشراقه                     )ب      ) أ (  رضاه          

 فى البيت الثالث :  «تخونه األيام  »فى قول الشاعر  -2

 ( استعارة تصريحية)جـ(  تشبيه مجمل       ) د      (  تشبيه بليغ            )ب( استعارة مكنية        ) أ

 فى البيت الثانى :  «يبقى   -تفنى   »المحسن البديعى فى  -3

 (  تكاملجانس                      )جـ(  طباق               ) دت )ب(    ) أ(  ترادف              

 بيات أساساً من بناء القصيدة الجاهلية. وضح ذلك.خالفت األ -4

........................................................................................................................... 
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َََََََشَ  َََََََي ع ََََََََ ل  أَن ي  َََََََ أم ََََََََ رء  ي ََََََََ َََََََم  ال

َََََى َََََق ب ََََََ ه  َوي  َََََ ت َََََى َبشََََََََََََاشَََََََََََََ َََََن ف ََََََ  ت

ى َََََََََّ ت ام  حََََََََََ َََََََََّ ه  األَي  َََََََََ خَََََََََون ََََََََََ  َوت

ٍت بََََََي إِن  م شََََََََََََامََََََِ كََََََت  كَََََََ لََََََِ  هَََََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

ه رُّ د َيضَََََََََََََ  يٍََََََش قَََََََ  َوطََََََول  عَََََََ

ه رُّ يََََََِش مََََََ  لََََََِو الََََََعَََََََ عَََََََد حََََََ   بَََََََ

ه رُّ يَََََََئَََََََاً َيسَََََََََََََ  رى شََََََََََََََ  ال يََََََََ

لَّ ـَََََََََََََََََََََِ َوقََََََََائ هـٍَََََََََََََََََََََل لََََََََِ  ِه َدرُّ
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 :«عنترة بن شداد  »قال 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت األول :  «الجوى  »مرادف كلمة  -1

 (  الحزنفراق                   )جـ(  العشق              )د( الأ(  الخيانة               )ب )

 فى البيت األول :  «نار الجوى  »التشبيه فى قوله  -2

 (  تمثيلـ(  بليغ                  )دج( مفصل                      )ب)أ(  مجمل               )

 فى البيت الثالث أفاد :  «والوجد  الهم ، »العطف بين  -3

 (  التوكيدنويع                    )جـ(  التعليل             )د( الت)أ(  التفسير              )ب

 تعكس األبيات السمات الشخصية لعنترة. اذكر اثنتين منها. -4

............................................................................................................... 
 

 قال عنترة بن شداد :

كــــــــــوت        َوَظّنـــــــونى ألهلــى َقـــــــــد َنســــــــــيت    َســـــَكتُّ َفَغــــرَّ  أَعــــــــــدائى الس 

 ـــت  ـأنـا فــــــى َفَضــــــِل نِعَمــــتِِهم ربيــــ   ــوٍم     اداِت قـــــام َعــــــــن سـَف أنـــَوَكيــــــــــ

عيـــــَونـــاَدونى أَجبـــ ــادى      ــــل  األعـــــــــــِوإِن داَرت بِِهـــــــم خيـــ  ـــت  ـــــت  َمـــــــتى د 

ه  ي زجى الَمنايــــا      ـــــيٍف َحــــــــــبَِســـــــــــ ه  الَحتـــ  ــدُّ مـــٍح ِصـــدر  ميــــَور   ـــت  ــــــف  الم 

لِقــــ  ــت  ــــــد  َومــــا َبليـــــــى الَحديـَوَقـــــد َبلِـــ ــا       ـــدَّ َقلًبـــــــــت  ِمَن الَحديــــــــــــِد أَشَ خ 

ؤوس َوما َرويـــــــــــاِف الــــبِأقحـــ َشـــــــِربت  َدَم األَعـــــادى      ــى َقــــــد ــــَوإِّنـــــ  ــــت ـر 

لِدت  ِطف قيـاًل        َوِمــــــن لَـــــــَوفى الَحـــــــــــرِب الَعـــــــواِن و   ـــــت  ـــَبِن الَمعـاِمِع َقـــــد س 

 من اللغويات :

 يدفع ويسوق  يزجى  تربيت ونشأت ربيت

 الموت الحتف جمع الَمنية وهى الموت المنايا

 والمراد الجماجم" قحف"جمع  أقحاف الشديدة العوان

 وهى الحرب " معمة"جمع  المعامع

 

عداء أنني قد تخليت عن قبيلتي لكني لم أتخل ترة بقوته وشجاعته، فيقول: ظن األيفتخر عنشرح األبيات : 
ومتى كانوا في خطر، واستنجدوا بي أجبتهم بسيف حاد يسوق الموت لألعداء، ورمح فيه الهالك لهم، عنهم، 

 ثم يفتخر بشجاعته قائال: بأنه خبير بالمعارك وأن قلبه أشد من الحديد صالبة.

 : اختر المناسب من بين البدائل التالية 

 

1 

2 

3 

4 

 

عَََََادِ  وى َوالَََََبَََََ  تَََََنَََََي نَََََار  الَََََجََََََ  أَحََََََرقََََََ

ون َض لَََََ ََََيَََََ ََََََََََي َفصََََََََََاَر أَب ََََََََََاَب َرأس  ش

وَم جَََََََاَءت ًة يََََََََ بَََََََلََََََََ رت  عََََََََ َذكََََََََّ  َوتََََََََ

ََََبََََ   ِة ال ن خََََيََََفَََََ ذري مََََِ  ِد َدمََََععَََََوهَََََي تََََ 

 

** 

** 

** 

** 

 

قَََََََِد األَوطَََََََاِن َواألَوالدِ  عََََََََد فََََََََ  بََََََََ

وادِ  السََََََََََََ كَََََاً بَََََِ عََََََدمَََََا كَََََاَن حَََََالَََََِ  بََََََ

َََََادي َََََد  ب ََََََوج مُّ َوال ََََََ َََََه َوداعَََََي َوال َََََِ  ل

هَََََادِ  ٍة َوسََََََََََََ  وعََََََ ََََََ ل َََََِ اّلً ب هَََََِ ََََََ  م سََََََََََََت
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 : "  رـــغ" المقابل الدقيق لكلمة ( ميز 1 

 ساندد(      عاهد              ج(            صدق            ب( مساعد                   أ( 

 :  «ي بل » ( المعنى الدقيق لكلمة 2

 فنی د(                   انكسرج(                       ب( تمزق    لم                  أتأ(   

 العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات: (  3

 االستنكار والتعجبد(         م.  أالملل والسج(جاب           إلعوا رالفخ ب(الحزن واأللم             أ( 

 «:تكـس» بالفعل « رغــف»( عالقة الفعل 4

 جمال د( إ        نتيجة.          ج(            تفسير           ب(      ليل                عتأ(  

 ( في البيت األول، وسر جماله هو:نسيت -السكوت ( المحسن البديع اللفظی بين )5 

 ا ا موسيقيً يعطي جرسً  -االزدواج ب(        ا.            ا موسيقيً يعطي جرسً  -التصريع أ(

 ه ح المعنى ويقوييوض -التضاد د(     يثير الذهن.                    –حسن التقسيم ج( 

 :  البيت الثاني( الغرض من االستفهام في 6

 التعجب واالستنكار د(             النفي واالستبعادج(     اللوم والعتاب.  ب(          التقرير والتوكيدأ( 

 

 في البيت الثالث أفاد: «  إن »( استخدام الشاعر أداة الشرط 7

 الشك والريبة في هجوم العدو. ب(                      الثقة واليقين في هجوم العدو .   أ( 

 تجدد واستمرار هجوم العدو. د(               العموم والشمول                        ج(  

 «: با لقت من الحديد أشد قلخ  »ل عنترة: ( نوع البيان في قو8

 مجاز مرسل  د(             تشبيه     ج(  استعارة تصريحية         ب(          استعارة مكنية أ(

 سر جماله:، البيت الخامس ( حسن تقسيمبديعی )المحسن ال( 9

 يعطي جرسا موسيقيا. د(   التجسيم              ج(       توضيح المعنى.       ب( ثارة الذهن.         إ أ( 

 يوحی بــ: «  العوان ولدت طفاًل وفي الحرب  »( حدد قول عنترة: 10

 الضيق من الحرب د(      الخبرة بالحرب    ج(   الشجاعة في الحرب     ب(    القوة الغاشمة     أ( 

 ( فيه من البالغة كل ما يلي ما عدا واحدة هي:كوتسأعدائى ال رغف(في البيت األول قوله )11

 تشبيه بليغ د(      دة العداء االضافة تدل على شج(استعارة مكنية      ب(قصر بالغی           أ(  

 استخدام جمع الجمع يدل على : -( خيل األعادي ( قول الشاعر ) 12

 عدم الرضا.د(                    الكره.   ةشدج(الكثرة.                      ب(      التعظيم.         أ(

 ــــــــ :تعبير يوحی ب -( يت سقع قد امعومن لبن المقول الشاعر )( 13

 .العبودية د(                        التحرر .ج(                   التمرس. ب(               الغرور أ( 

 غة كل ما يلي ما عدا واحدة هي: الالب ( فيه منوقد بلى الحديد وما بلي قول عنترة ) ( 14 

 بقد . ؤكدسلوب مأ ب(                     يجاب يوضح المعنى ويقويهإطباق أ(  

 .طباق سلب يوضح المعنى د(                .           كناية عن قوة وشجاعة عنترةج(

 ( هو إيجاز بحذف: تمتی دعيز بالحذف في قول عنترة ) اإليجا(15

 .الفاعل للتعظيم د(    .  الفاعل للجهل بهج(       .الفاعل للعلم بهب(      المفعول به للشمول والعمومأ(
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 ( فيه من البالغة كل ما يلي ما عدا واحدة هي: زجي المنايا يه حدبسيف قول عنترة ) ( 16

 استعارة مكنية ب(                                    تنكير سيف للتعظيمأ(   

 " جمعا للكثرة المناياجاءت "د(                      المضارع يزجي للتحقق والثبوت ج(

 د: ــؤك" يالحتف بالمميت " قيمة وصف  "مح صدره الكتف المميت رو"قول عنترة ( 17

 .دقة صنع الرمح ونسجهب(                      صعوبة اإلفالت من طعنة الرمحأ( 

 كلمة مجلوبة للقافية وال قيمة لها  د(                              خوف العدو من عنترةج(  

 استنتج السمات األسلوبية للشاعر من خالل فهمك لألبيات. (18

...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

  دْ عض  يَ  عدِ لى الب   عَ اّلً خِ د جِ م أَ إذا لَ  ***  م ه  مَ ظل  ومی وَ قَ  ورَ شكو جَ أَ  إلى هللاِ     قال الشاعر:  (19

 وازن بين البيت السابق و البيت الثاني من القصيدة من حيث العاطفة والمضمون.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................  

 

 مامة بنت الحارثأ  ...  

" 

. 

. 
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2 

 :تمهيد 

   اتصفت بالحكمة والعقل وسداد الرأي والفصاحة وقوة البيان.عوف بن محلم الشيبانيزوجة  ، 

   " ملك كندة، وهذه الوصية خالصة تجارب عمرو بن حجر " عند زواجها من " أم إياس توصى ابنتها "

أم  أهدتها إلي ابنتها ليلة زفافها ، و أكدت االبنة حسن ظن أمها بها باتباعها وصاياها ؛ فعظم موقعها، وولدت 

 من زوجها ملوكا حكموا اليمن.

 الزواج ضرورة حياة -1

 

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

 أخذت )×( طرحت، والمراد أهملت ،  تركت  المراد النصيحة ، الوصايا  الوصية 

 ( آداب جالمراد تهذيب وخلق ، ) أدب  نقصان )×( ( فضول ، جزيادة ، )  فضل 

 المنتبه، اليقظ )×( غفل ، ، ( غفولجالناسى ، ) الغافل  تنبيه  تذكرة 

( ج) مساندة  ،إعانة مساعدة ، معونة 

 إضعاف، تخذيل )×( معونات ، 

المجنون، )×( ( العقالء ، جالرشيد ، ) العاقل 

 األرعن 

  ( األزواججبعل المرأة ، ) الزوج  احتاجت، افتقرت )×(  استغنت 

 غنى، استغناء )×( ( حاجات، حوائج، حوج، حاج ، ج)احتياج  ،عوز  حاجتهما 

 رجال )×( ( امرأة ، م) النساء  أحوج وأفقر )×(  أغنى 

 :األم توصى ابنتها بمجموعة وصايا تنفعها فيحياتها الزوجية المقبلة عليها، وتؤكد أن وصيتها   الشرح

لها مجرد تذكير للناسي ومساعدة للعاقل وليس لقلة أدب أو سوء خلق لديها، وأنها توصيها ألنها مقبلة 

ن الزواج ال ذلك لكانت ابنتها أكثر الفتيات استغناء عأمر فطرى بين المرأة والرجل ولو ى الزواج وهوعل

 .شديد ..لثراء والديها ال

 

 تهيئة لذهن ابنتها لإلصغاء لوصاياها  مقدمة الوصية كلها الفقرة

 وإظهار الحب .نداء للتنبيه. إنشائي   أي بنية

 إلظهار العطف والحنان وحاجة االبنة للنصيحة  تصغير بنية 

 داللة  قرب االبنة من قلب أمها، و حب أمامة البنتها  . قريبللنداء إنشائي  أي 

التدليل  يفيد  " بنيةالتصغير في " 

 والعطف

وهى تبدو صغيرة في نظر األم وتستحق الحنان والرعاية،  

 وشدة حاجتها لنصائح أمها، و نكرة للتعظيم

 " . إن مؤكد بـ "   أسلوب  إن الوصية

" لو "  لو تركت

 الشرطية

" مما يؤكد أدب امتناع الجواب المتناع الشرط تفيد "   

 الفتاة وحسن خلقها. 

إن الوصية لو تركت لفضل 

 أدب تركت لذلك منك

عن شدة أدب الفتاة وحسن خلقها، وسر جمالها اإلتيان   كناية

 بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتجسيم. 

 نتيجة لجملة  الشرط  نتيجة  لذلك منك  تركت

لكنها تذكرة للغافل ومعونة 

 للعاقل

  يبرز سبب وصية األم. تعبير
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 لمنع الفهم الخاطئ .   استدراك لكنها

 يقوى المعنى ويوضحه.  طباق الغافل –تذكرة 

 تذكرة للغافل 

 معونة للعاقل –

 يعطيان جرسا موسيقيا، و إبراز للسبب الحقيقى للوصية.   ازدواج وسجع

( ألن العاقل يزداد العاقل( مع )معونة( ألن الغافل يحتاج من يذكره وجاءت )الغافل( مع )تذكرةجاءت )

 معرفة عند سماع النصيحة من غيره ..

 امرأة استغنت...لو أن 

 كنت أغنى

 إلى سالمة حكمها وحبها البنتها.  ( أمامة) يفيد اطمئنان   أسلوب شرط

 يوضح المعني ويؤكده . طباق  حاجة  –استغنت 

 يبرز حتمية الزواج للمرأة وأهميته لها.   حرف شرط "لو  استخدام "

 للعموم. نكرة امرأة

 منع الفهم الخاطئ . حرف استدراك  لكن 

 

 النساء للرجال خلقن

 كما خلق الرجال لهن

اج ضرورة عن فطرية الزواج وحتميته، وأن الزو  كناية

 رغبة مشتركة بين الرجل والمرأة. الستقامة الحياة، وأنه 

 لتوكيد المعنى.  إطناب

 يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويثير الذهن.  ازدواج

 يفيد العموم والشمول، وأهمية الزواج للرجل والمرأة معا.   طباق الرجال –النساء 

 وسيلته تقديم الجار والمجرور  غرضه التخصيص.   أسلوب قصر النساء للرجال خلقن

 للعلم بالفاعل .....إيجاز بحذف الفاعل  مبني للمجهول  خلقن 

 

 االنتقال إلى بيت الزوجية  -2

 

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

 الزمت  ×(،)غادرت وتركت  فارقت يا ابنتي، مكبرها: بنت  أي بنية

 تشبثت، أقمت ×( ،)تركت  خلفت والجواء( األجواء ج،) : المكانالمراد  الجو

موضع الطائر يجمعه من دقاق العيدان  العش

في الشجر، والمراد بيت أبيها ،)ج( 

 أعشاش، عشاش، عشوش، عششة 

عش الطائر في جبل أو شجر أو  وكر

                       جدار، والمراد بيت الزوجية 

 أوكار، وكور، أوكر ،)ج( 

 تجهليه ×( ،)تعلميه  تعرفيه نشأت  درجت

تأنسى به، تعتاديه، تتعودى عليه  تألفيه ( قرناء جصاحب، وهو الزوج ،) قرين

 تنفريه، تستوحشيه ×( ،)

 ( رقباء جحارسا، حافظا ،) رقيبا  حوزته، سيطرته، سطوته  ملكه

            عبدة، وهى المرأة المملوكة ، أمه  ( ملكاء ج،) الملك والسلطة  صاحب مليكا 

 حرة )×(   ،آم    ،( إماء ج)

 بطيئا، بعيدا ×( ،)سريعا  وشيكا  حرا، سيدا ×( ،)( عبيد جمملوكا ،) عبدا 

 زل والديها الذى شبت فيه، وخطت خطواتها األولى به إلى األم تنصح ابنتها ألنها ستغادر من   :  الشرح

بيت آخر، وزوج لم تألفه، أو تتعرف على خصاله، فلقد أصبح برابطة الزوجية المقدسة حارسا أمينا 

 وحافظا وصاحبا، وعليها أن تبادر بطاعته واكتساب ثقته، وسوف يبادلها الطاعة والحب. 
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 مقدمة الوصيةل استكمال الفقرة 

 أسلوب إنشائي أى بنية

 

 يؤكد حب األم البنتها وحنانها وتكراره نداء للتنبيه،  

 وإغراء للفتاة بالتجاوب وااللتزام بوصايا األم. 

 

إنك فارقت الجو الذى منه خرجت 

 خلفت العش الذى فيه درجت  -

 ".  إنبـ "    أسلوب مؤكد

 لتوكيد المعنى.  إطناب

 سجع و ازدواج

 

 ويثير الذهن. جرسا موسيقيا يطرب األذن  يعطيان

 ا ويجذب االنتباه .ـً موسيقيا يعطي جرسً   جناس ناقص  درجت  –خرجت 

 تقديم الجار والمجرور  غرضه التخصيص والتوكيد.   وسيلته  أسلوب قصر الذى منه خرجت

خلقت العش الذى فيه 

 درجت

 غرضه التخصيص.  -تقديم الجار والمجرور  وسيلته  أسلوب قصر

استعارة   العش

 تصريحية

بالمشبه " وحذفت المشبه وصرحت العش  ب بـ "األشبه بيت  

تجسيما للمعنى، وإبرازا للحب والحنان " العش " به وهو

 في بيت األببعدم االستقرار ،وتوحي 

 –إلى وكر لم تعرفيه 

 قرين لم تألفيه

 يعطيان جرسا موسيقيا يطرب األذن ويمتعها ويثير الذهن.   سجع و ازدواج

 للتوكيد.   إطناب تألفيه –تعرفيه 

استعارة  وكر

 تصريحية

"، و حذفت المشبه وصرحت وكرا  صورت بيت الزوج " 

 الزوجية.  الحياةباستقرار بالمشبه به ؛ تجسيما للمعنى، وإيحاء 

 للتعظيم.   نكرتان قرين –وكر 

 

 ومليكا  فأصبح رقيبا

منزلة الزوج  بالحارس في شدة الرقابة، وبالمليك في رعاية   تشبيه

 .الحقوق ؛ مما يبرز شدة حب الزوج لزوجته ورعايته لها 

 عن قوامة الرجل علي المرأة .  كناية 

 يفيد التخصيص واألهمية.  الجار والمجرور... تقديم أسلوب قصر  عليك

 للتعظيم.   نكرتان رقيبا، مليكا

 

 

 أمةفكونى له 

 

 أمر للحث والنصح واإلرشاد.  أسلوب إنشائي

االبنة المقدرة لقيمة الزواج، والمحبة لزوجها المطيعة له   تشبيه

باألمة، وهو تشبيه يوضح المعنى ويبرز أهمية طاعة الزوجة 

 لزوجها.

مما يبرز ضرورة مبادرة الزوجة بطاعة زوجها لتحوز ثقته   الفاء للسرعة

 وطمأنته. 

 توحي باالنقياد التام ..  أمة 

 بتقديم  غرضه التخصيص والتوكيد.   أسلوب قصر

"؛ مما يبرز األثر اإليجابى لطاعة كونى له أمة لقولها "   نتيجة يكن لك عبدا وشيكا

 الزوجة زوجها.

 

 يكن لك عبدا وشيكا

الزوج المطيع لزوجته بالعبد ؛ مما يبرز األثر السامى لرابطة   تشبيه

 .الزوجية وأهمية الطاعة المتبادلة بين الزوجين 

 " غرضه التخصيص والتوكيد. لكبتقديم "   أسلوب قصر

 بالترادف.   إطناب أمة، عبدا

 ضرورة الطاعة المتبادلة لدوام العشرة بينهما.  تعبير يبرز فكونى...، يكن...
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       " معرفة، ألنه معروف لدى الفتاة       العش " الحظ أن :    

 " نكرة  ألنه مجهول بالنسبة لها.وكر "                   

 

 دستور الحياة الزوجية السعيدة -3

 

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

 مقدار ما يعد، عدد ، )ج( عدد  عدة  احفظي، صوني ، )م( أهملي، دعي  احملي

  تبديدا )×(دخرا لوقت الحاجة )ج( أذخار م ذخرا  خلق، وصفات ، )م( خصلة  خصال 

( أذكار، جالمراد وعظا، شرفا، ثناء ، ) ذكرا 

 ذكور 

 ، المعاشرة ،  المالزمة، المرافقة الصحبة

 الطمع  )×(( القناعات ، ج) القناعة  

 )×(الصلة، المخالطة والمصاحبة ،  المعاشرة 

 الهجر، القطيعة 

 سوء  )×(( محاسن ، ج) حسن 

( األسماع ، جاإلنصات، اإلصغاء ، ) السمع 

 الصمم  )×(

 )×(( الطاعات ، جاالنقياد، والموافقة ، ) الطاعة 

 العصيان، التمرد 

( جاالهتمام، التفقد، الرعاية ، ) التعهد 

 اإلهمال  )×(التعهدات ، 

 ( مواقع جمكان، موضع ، ) موقع 

 ( أنوف، آناف جعضو الشم والتنفس ، ) أنفه  اإلهمال  )×(،  البحثاالهتمام،  التفقد 

             ( قبحى، قباحى، قباح ، جالسوء ، ) قبيح  ( عيون، أعين جالمراد بصره ، ) عينه 

 حسن، جميل  )×(

 ( رياح، ارياح، أرواح جرائحة ، ) ريح  أخبث  )×(( أطايب ، جأزكى، أحسن ، ) أطيب 

ما يوضع في العين للزينة أو االستشفاء  الكحل 

 وليس بسائل، إثمد 

 أسوأ  )×(( أحاسن ، ج) أحسن 

 ( العدم، المفقود م) الموجود  القبح  )×(( المحاسن ، ج) الحسن 

( جما يتطيب به من عطر ونحوه ، ) الطيب  ، األمواه   ( المياهج) الماء 

 األطياب، الطيوب 

   الموجود  )×(المعدوم، الضائع ،  المفقود 

  :وهى،  لها في  حياتها الزوجية  اً توجه األم ابنتها بنصائح تكون عونالشرح  : 

  .التجمل له بالقناعة والرضا بالقليل، وسماع توجيهاته والطاعة التامة ألوامره 

  االهتمام بجمالها مظهرا ورائحة، فتهتم بكل ما تقع عليه عين وزجها أو تشمه أنفه فال ينبغى عليها أن

 تجعله يرى منها شيئا قبيحا، وال يشم منها إال أطيب الروائح. 

  الحرص على اقتناء أدوات الزينة كمرود الكحل المزين للعين، والعطر المطيب للجسد، وإذا فقد العطر

 ل طيب للجسد كله. فالماء أفض

 

 نداء للتنبيه وإظهار الحب. أسلوب إنشائى أى بنية

 " للتخصيص والتوكيد عدة خصال "، وتأخير "عنىتقديم " ب  أسلوب قصر احملى عنى عدة خصال

 أمر غرضه النصح واإلرشاد.  أسلوب إنشائى احملى

 يفيد التخصيص واالعتزاز.الياء" "   ضمير المتكلم عنى

 " تبرز أهمية نصائح األم. احملىمنطقية لقولها "   نتيجة ذخرا وذكرا...تكن لك 
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 نصائح األم بالذخر والذكر تجسيما للمعنى.  تشبيه تكن لك ذخرا وذكرا

 "، وغرضه التخصيص والتوكيد. لكوسيلته تقديم "   أسلوب قصر تكن لك ذخرا وذكرا

 يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويمتعها ويثير الذهن.  جناس ناقص ذخرا، ذكرا

  –الصحبة له بالقناعة 

المعاشرة له بحسن السمع 

 والطاعة

 يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويمتعها ويثير الذهن.  سجع

 فالسمع يأتي أوال  ثم تأتي الطاعة ،( ألنها نتيجة له السمع (  علي )الطاعة عطف ) 

 " عدة خصال  لـــــــــتفصيل بعد إجمال للتوضيح. "  إطناب بالقناعة.... بعد قولهاالصحبة له 

التعهد لموقع عينيه، والتفقد لموقع 

 أنفه

 يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن  ويثير الذهن.  ازدواج

التعهد لموقع عينه، والتفقد لموقع 

 أنفه

 عن االهتمام براحة الزوج، وجمال مظهر الزوجة   كناية

 فال تقع عينه منك على قبيح، 

 وال يشم منك إال أطيب ريح

 

 سجع.

 يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن  ويثير الذهن.

 للتوضيح. لما قبلهوتفسير   تفصيل  إطناب  فال تقع عينه منك على قبيح...

 عن االهتمام بجمال مظهرها وسلوكها.  كناية فال تقع عينه منك على قبيح

" وغرضه التخصيص ال، إال النفي واالستثناء " ب  أسلوب قصر ال يشم منك إال أطيب ريح

 والتوكيد.

والكحل أحسن الحسن الموجود، 

 والماء أطيب الطيب المفقود

 يعطي جرسا موسيقيا إمتاعا لألذن وتنبيها للذهن.   سجع، وازدواج

 .....أحسن الحسن 

 أطيب الطيب

 يعطي جرسا موسيقيا إمتاعا لألذن جناس ناقص

 يوضح المعنى ويقويه  طباق الموجود، المفقود

 الكحل . وجمالعن ضرورة االهتمام بجمال العين،   كناية الكحل أحسن الحسن الموجود

 . عن أهمية النظافة   كناية الماء أطيب الطيب المفقود

 دستور الحياة الزوجية السعيدةتابع :  -4

 

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

 ( أوقات جزمن، موعد ، ) وقت 

 الضوضاء، الجلبة  )×(السكون ،  الهدوء  ( أطعمة جغذائه ، ) طعامه 

 سخونة، لهيب، حرقة من التوجع  حرارة  يقظته   )×(نومه ،  منامه 

نار تحرق، والمراد أن الجوع يلهب  ملهبة  الشبع  )×(خلو المعدة من الطعام ،  الجوع 

 ويغضب 

 رضا  )×(تسخط ،  مغضبة  صفو  )×(تكدير ،  تنغيص 

 ( أموال ج) ماله  ( بيوت ج) بيته 

 ( نفوس، أنفس ج) نفسه  اإلهمال  )×(الرعاية ،  اإلرعاء 

 أهل بيته الذين ينفق عليهم ، عيل  عياله  ( أحشام جخدمه  ) حشمه 
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 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

 ( التدبيرات جالنظر والتفكير ، ) التدبير  ( التقديرات جالتمهل، التفكير ، ) التقدير 

 

  :االهتمام والحرص على موعد طعامه، وتوفير األجواء الهادئة عند نومه ؛ ألن الجوع نار الشرح

 وثورته. تحرقه، وتكديره ومضايقته عند نومه وعدم توفير األجواء الهادئة له يثير غيظه وغضبه

  المحافظة على تدبير شئون بيته وصيانة أمواله بشكل رشيد ووعى وحكمة وذلك يتم بحسن رعاية

  الزوج والخدم واألهل واألوالد، والتصرف في األموال دون إسراف أو تبذير.

 التعهد لوقت طعامه،

 الهدوء عند منامه 

 سجع

 وازدواج 

 نغمة موسيقية و يجذب االنتباه .  يعطي

 عن الحرص علي راحة الزوج  كناية 

 

 فإن حرارة الجوع ملهبة

 " يفيد اإلقناع.  التعهد لوقت طعامهتعليل لقوله "   إطناب

 ". إن "   وسيلته  أسلوب مؤكد

 ألم الجوع. شبهت الجوع باللهيب، يبرز شدة  تشبيه بليغ حرارة الجوع ملهبة

استعارة  تنغيص النوم

 مكنية

 شبهت النوم المضطرب بالماء الصافي الذى تم تكديره   

 نغمة موسيقية و جذب انتباه . سجع وازدواج ، تنغيص النوم مغضبة حرارة الجوع ملهبة

 االحتفاظ ببيته وماله، 

 اإلرعاء على نفسه وحشمه وعياله

 نغمة موسيقية و جذب انتباه  سجع 

 بالترادف. إطناب االحتفاظ، اإلرعاء

 فإن االحتفاظ بالمال من حسن التقدير، 

 اإلرعاء على العيال والحشم من حسن التدبير

 نغمة موسيقية و جذب انتباه سجع.

 نغمة موسيقية و جذب انتباه جناس ناقص  التدبير  –التقدير 

 

 دستور الحياة الزوجية السعيدةتابع :  -5

 

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

كتمت،  )×(أذعت، أعلنت، نشرت ،  أفشيت 

 أسررت 

( أسرار ، جما يكتمه في نفسه ، ) سره 

 علنه  )×(

 وفاءه  )×(خيانته ،  غدره  تسلمى، تتجنبى  تأمنى 

 نهيه  )×(( أوامر ، جطلبه ، ) أمره  أطعت  )×(خالفت ،  عصيت 

أوغرت 

 صدره 

طمأنته،  )×(مألت قلبه غيظا، أغظته ، 

 أرضيته 

 ( صدور جقلبه ، ) صدره 

 الحزن  )×(( األفراح ، جالسعادة ، ) الفرح  واجهى  )×(تحاشى، تجنبى ،  اتقى 

سعيدا،  )×(حزينا مغموما مهموما ،  ترحا 

 فرحا 

 الفرح، االنشراح  )×(الحزن، الغم ،  االكتئاب 



 

  56  

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

 الصفاء   )×(التنغيص ،  التكدير  التهاون، التوانى، الكسل  التقصير 

 إهانة  )×(إعظاما، تنزيها ،  إكراما  تحقيرا  )×(المراد احتراما، توقيرا ،  إعظاما 

 أقصر  )×(( أطاول ، ج) أطول  معارضة، عاصية   )×(متجاوبة ،  موافقة 

الحفاظ على أسرار الزوج وطاعته وعدم عصيانه أو التمرد عليه ؛ وتبرير تلك النصيحة الحفاظ  الشرح :

 لها وغدره بها أو شدة غضبه منها وثورته عليهما. على مصالح األسرة، وتجنب خيانة الزوج

 

 نوعه نهى غرضه الحث والنصح. أسلوب إنشائي ال تفشى له سرا

 "، وغرضه التخصيص والتوكيد. لهوسيلته تقديم "  أسلوب قصر ال تفشى له سرا

 للعموم والشمول. نكرة سرا

 نوعه نهى غرضه الحث والنصح. أسلوب إنشائي ال تعصى له أمرا

غرضه التخصيص وتقديم الجار والمجرور ب أسلوب قصر   ال تعصى له أمرا

 والتوكيد.

 لالستمرار والتجدد واالتصاف الدائم بصفة الطاعة. مضارع تعصى

 للعموم والشمول. نكرة سرا  -  أمرا

 .يوضح المعني  طباق تفشى، سرا

  .نغمة موسيقية و جذب انتباه  وازدواجسجع  ال تفشى له سرا، ال تعصى له أمرا

 تعليل لإلقناع. إطناب  فإنك إن أفشيت سره لم تأمنى غدره

 ". إنوسيلته "  أسلوب مؤكد إنك إن أفشيت سره...

 عن فقد الثقة وخيانة األمانة الزوجية. كناية أفشيت سره

 يوضح المعني طباق أفشيت، سره

 األسرار الزوجية.تبرز ضرر إفشاع  نتيجة لم تأمنى غدره

 .يوضح المعني  طباق تأمنى غدره

 تفيد الشك   " الشرطيةإن و" سجع  وإن عصيت أمره، أو غرت صدره

 عن شدة غضبه،  كناية أو غرت صدره

، عبرت  بالصدر وتقصد القلب، المحليةعالقته  مجاز مرسل   صدره

 الدقة فى اختيار العالقة فى إيجاز  ه : وجمال

 نوعه أمر غرضه الحث والنصح واإلرشاد. أسلوب إنشائى ذلك الفرح...اتقى مع 

 لتخصيص والتوكيد.لوسيلته الجار والمجرور  أسلوب قصر اتقى مع ذلك الفرح

 يوضح المعنى ويقويه. طباق الفرح، ترحا

اتقى مع ذلك الفرح إن كان ترحا، 

 االكتئاب عنده إن كان فرحا...

 : نغمة موسيقية  سجع سجع ومقابلة

 توضح المعنى وتقويه.: مقابلة 

اتقى مع ذلك الفرح إن كان ترحا، 

 االكتئاب عنده إن كان فرحا

عن ضرورة المشاركة الوجدانية وأهميتها بين  كناية

 الزوجين.

 يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه .  جناس ناقص فرحا   –ترحا 

فإن الخصلة األولى من التقصير، 

 والثانية من التكدير

 يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  سجع

 ".إن وسيلته "  أسلوب توكيد

 نوعه أمر وغرضه الحث والنصح واإلرشاد. أسلوب إنشائي كونى أشد ما تكونين له إعظاما

كونى أشد ما تكونين له إعظاما، 

 يكن أشد ما يكون لك إكراما

 نغمة موسيقية سجع

 غرضه التخصيص والتوكيد. أسلوب قصر "لك "، و" له تقديم " 
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" تبرز األثر كونى أشد... مترتبة على قولها "  نتيجة   يكن أشد ما يكون لك إكراما

 اإليجابي الحترام المرأة زوجها وتوقيرها إياه.

 وأشد ما تكونين له موافقة، 

 يكن أطول ما تكونين له مرافقة

 والتجاوب لدوام العشرة الزوجية.عن أهمية الطاعة  وكناية سجع

 وجذب انتباه نغمة موسيقية  جناس ناقص موافقة، مرافقة

  

 الخاتمة : سبيل الوصول لحيا ة زوجية سعيدة - 6

 

 تحليلها الكلمة تحليلها الكلمة

 تكرهين   )×(  تحبين  المراد ال تحققين  ال تصلين 

 سخطه   )×(  رضاه  تخارى، تفضلى  تؤثرى 

   ( أهواء جميله ، ) هواه 

  

في نهاية الوصية تنصح األم ابنتها بضرورة المشاركة الوجدانية لزوجها ومراعاة شعوره، فال تظهر  الشرح :

وسعادتها بينما هو حزين فتبدو مقصرة تجاه زوجها، وال تبدو حزينة عبوسة بينما هو سعيد فيكون  فرحها

 ذلك تنغيصا لزوجها.

  وتستمر نصائح األم الذهبية البنتها فتنصحها بالحرص على احترام زوجها وتوقيره فهذا أدعى إلى

ة إال بتقديم رغبات زوجها على إكرامها، وأدوم للعشرة بينهما، ولن تحقق االبنة أهدافها الزوجي

 رغباتها ورضاه على رضاها، وأخيرا تدعو هللا أن يكتب لها ما فيه الخير لزوجها ولبيتها.

 

 غرضه النصح واإلرشاد.أمر  إنشائيأسلوب  واعلمى...

 ". أنوسيلته "  مؤكد أسلوب أنك ال تصلين...

 تؤثرى رضاه على رضاك،

 وهواه على هواك 

 عن أهمية اإليثار لدوام العشرة الزوجية. كناية

 للغاية والهدف  حرف  حتي 

                    ،رضاه علي رضاك 

 هواه علي هواك 

 نغمة موسيقية و جذب انتباه . سجع.

 .يثار الزوجة  رضا زوجهاإل،   يوضح المعنى ويقويه طباق أحببت، كرهت

 خبري لفظا إنشائي معني غرضه الدعاء . أسلوب  هللا متخير لك

 :  حظ أنال
   "مالءمة لجمال المنظر وطيب الرائحة كمظاهر للجمال الحسى. التفقد " 

  " مالءمة، للحرص على منام الزوج وطعامه الحتياج جسمه إليهما.التفقد " 

   " للصلة بينهما كوسيلتين الحترام الزوج .السر" مع" تفشى"، و"  األمر" مع " تعصىاستخدام " 
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 التعليق

 فن الوصية   : اللون األدبي  : 

تنقل األم خالصة تجربتها البنتها ضمانا لنجاح حياتها الزوجية، وهذا ما تحرص عليه األم العربية عبر  

 األجيال 

  :مكونات الوصية 

 تهيئة نفسية لقبول الوصية.   المقدمة : -1

  عرض الفكر بوضوح وإقناع . الموضوع :  -2

 إجمال موجز لهدف الوصية.  الخاتمة : -3

 النصح واإلرشاد. غرض الوصية :

 عاطفة األمومة والحب الشديد لالبنة، والحرص على مصلحتها، وتقديس الحياة الزوجية.  العاطفة :

 :مالمح شخصية أمامة بنت الحارث 

                                                   حكيمة       -ذكية 

                                      مقدسة للحياة الزوجية، خبيرة بها      -واسعة  الخبرة 

                                 خبيرة بطبيعة الرجل العربي         -شديدة الحب البنتها 

                                      ذات عقل راجح وفصاحة وبيان -أم مثقفة واعية . 

 ث " مة بنت الحاراأمــ " سمات األسلوبية لال: 

 سالمة الجمل وقصرها.  -     الءمتها للنصح.              سهولة ووضوح األلفاظ وم 

 جمال الخيال، وقلة الصور الخيالية.  -    الزدواج.                  شيوع الموسيقي  من السجع وا 

 ترابط الفكر وتسلسلها. -      لتوضيح.                     التعليل لإلقناع، والتفصيل ل 

 صدق العاطفة. -        لفة .                      المحسنات البديعية غير المتك 

 :مالمح البيئة في النص 

تصوير مكانة المرأة، ومشاركتها في صنع مستقبل األسرة، وكذلك العناية بتربية البنت، وتقديس الحياة 

 الزوجية.

 زمان ومكان.وصية أمامة تحتوي عناصر الحياة الزوجية السليمة والسعيدة الصالحة لكل    الحظ أن:

  :فن عربي قديم عبر عن خبرة وتجارب حكماء العرب في الحياة.الوصية 

  :مرتبة، مترابطة، تدور حول موضوع واحد.الفكر 

 :قليلة ؛ العتمادها على اإلقناع العقلي، بتوضيح الفكرة، والتعليل المنطقي لها. الصور الخيالية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  59  

 تدريبات 

" أي بنية، إن الوصية لو ت ركت لفضل أدٍب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل، :   ثقالت أمامة بنت الحار

ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغني أبويها وشدة حاجتهما إليها، لكنت أغنى الناس، ولكن 

 النساء للرجال خلقن كما خلق الرجال لهن. 

فت الع ش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم أى بنيه، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخل

 ا. فكوني له أمة يكن لك عبًدا وشيًكا".كـً ه، فأصبح بملكه عليك رقيًبا ومليتألفي

 اختر المناسب من بين البدائل التالية :

 «:  الغافل» ( المعنى الدقيق لكلمة 1

 الغائب د(الساهي                      ج(    الحاقد                   ب( الجاهل              أ(

 «: تألفيه » ( المقابل الدقيق لكلمة 2

 تنكريهد(تعاديه                        ج(     حشيه              تستوب(  تكرهيه           أ( 

 «:بنية  يأ» الغرض من اإلنشاء في  (3

 النصح د(      التنبيه                 ج(  التكريم                      ب(     التعظيم       أ(  

 «:  العش» كلمة ون الخيال في الل( 4

 استعارة تصريحية.د(استعارة مكنية.            ج(    كناية عن موصوف.    ب(تشبيه بليغ         أ( 

 بما قبلها: « رکت لذلك من تـ» ( عالقة جملة 5

 إجمال. د(نتيجة                      ج(   تفسير.                 ب( تعليل                  أ(

 «:  لقاع، ومعونة للولكنها تذكرة للغافل »( نوع البديع في 6

 مقابلة. د(         تصريع.            ج(سجع                      ب(حسن تقسيم.         أ( 

 اشتملت عليها الفقرة الثانية:( النصيحة التي 7

 ضرورة االلتزام بطاعة الزوج.  ب(    ضرورة االلتزام بنصائح األم.            أ(

 ضرورة االهتمام ببيتها الجديد. د(ضرورة احترام الوالدين.                    ج(

 هي حذف: «  نللرجال خلق نساءولكن ال »وسيلة اإليجاز في  -مما يلي  -(استنتج 8

 المفعول بهد(             الفاعل.           ج( خبر لكن               ب(المبتدأ                  أ(

 ( خال أسلوب األم في الفقرتين السابقتين من استخدام : 9

 ساليب اإلنشائية. األ ب(              الصورة البيانية.                        أ(

 األساليب الخبرية لفظا االنشائية معنى. د(                                 البديعية.المحسنات ج( 

 ......... فيه إيحاء بــــ« ذلك منِك إنَّ الوصيَة لو ت ِركت لفضِل أدٍب ت ركْت ل» ( استنتج التعبير بــــــ 10

 حسن أدب االبنة. ب(أهمية النصيحة في الحياة.            أ(

 صعوبة الحياة الجاهلية. د(خبرة األم الواسعة.                    ج(

 ؟ ولماذا؟ " يا ابنتي" أم  " ی بنيةأ "جمل أيهما أ( 11

...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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 : أمامة بنت الحارثقالت 

السمع ى عدة خصال تكن لك ذخًرا وذكًرا: الصحبة له بالقناعة والمعاشرة بحسن ن، احملي ع " أي بنية

نفه: ال تقع عينه منك على قبيح، وال يشم منك إال أطيب ريح، ألتفقد لموقع يه وانوالطاعة والتعًهد لموقع عي

   ه : مد منانع ءد، والتعهد لوقت طعامه والهدوالمفقو والكحل أحسن الحسن الموجود. والماء أطيب الطيب

فإن حرارة الجوع ملهبة. وتنغيص النوم مغضبة، واالحتفاظ ببيته وماله. واإلرعاَء على نفسه، وحشمه 

 وعياله".

 اختر المناسب من بين البدائل التالية :

  :  «احملی »( المعنى المراد من 1

 اهجمی.د(              ساعدی.     ج(           احفظی      ب(    ارفعى.                      أ( 

 : «اإلرعاء » ( المقابل الدقيق لكلمة 2  

 السيطرةد(           االلتزام         ج(                 همالاإل ب(          هتمام              االأ( 

وْع َمْلَهَبةف "  ( عالقة3   بما قبلها :"  إّن َحَراَرَة الج 

 اإلجمالد(            التذييل        ج(        النتيجة          ب(            التعليل               أ(

 «: احملى عدة خصال» ( الغرض البالغي من األمر في 4

 االستعطاف. د(    التمنی               ج(االلتماس                ب(النصح واإلرشاد                أ( 

 أسلوب مؤكد بــــــ :« ال يشم منك إال أطيب ريح » ( في قول الموصية: 5

 اسم التفضيل.  د(النفي واالستثناء.          ج(            ال النافية.      ب(       التقديم والتأخير.  أ(

ْوِم َمْغَضَبٌة » ( نوع الصورة البيانية في 6  «: َوَتْنِغْيَص النَّ

 كناية عن صفة. د( تشبيه مجمل.             ج(       استعارة مكنية.      ب( ارة تصريحية.     عاستأ(

اعة »( مصدر الموسيقا في: 7 ْمِع له والطَّ  «: الصحبة له بالقناعة، وحسن السَّ

 الجناس. د(                     التصريع.ج(   السجع.                  ب(   االزدواج.              أ(

 يفيد:  « هوعيال مهوحش هاإلعاء على نفس »( تعدد العطف في 8

 التأكيد. د(                        التعظيم.ج(      التنويع.               ب(      العموم.            أ( 

 ( الفكرة الرئيسية التي تدور حولها الفقرة السابقة: 9

 الحرص على نظافة البيت.   ب(                       أهمية التزين للزوج.أ(

 خصال الزوجة الناجحة.  د(            ترشيد اإلنفاق لألسرة.         ج(

 : رتين في الفقرة؛ إلفادةنك«  ذكًرا –ذخًرا  »جاءت كلمتا  (10

 التنفير. د(                        التعظيمج(          العموم           ب(         التهويل.            أ(
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 قالت أمامة بنت الحارث:

: فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت  "وال تفشی له سرا، وال تعصي له أمًرا 

ا ، واالكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة األولى من ـً الفرح إن كان ترح -مع ذلك  -تقي صدره، ثم ا

التقصير، والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاًما يكن أشد ما يكون لك إكراًما، وأشد ما 

تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة، واعلمي أنك ال تصلين إلى ما تحبين حتي تؤثری رضاه 

 على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، وهللا متخيٌر لك".

 :اإلجابة المناسبة من بين البدائل التالية  اختر

 :  « فرحا »( المعنى الدقيق لكلمة 1

 حزيناد(       مريضا                ج(        ا.          متعبً ب(  سعيدا                    أ(  

 :  «تفشی » ( المقابل الدقيق لكلمة 2

 تجمعى  د(           تحجمى          ج(        تكتمى            ب(         تنشر             أ( 

 «: صدره  ترغأو»نوع التعبير المجازي في ( 3

 استعارة تصريحية  د(   كناية من صفة         ج(           ةمكني استعارةب(   تشبية بليغ            أ( 

 ( بما قبلها: يكن أشد مايكون لك أكرًما ( عالقة )4

 توضيح د(           تفسير           ج(   نتيجة                  ب( تعليل                    أ( 

 «:  هلم تأمني غدر فشيت سره ـأ »البديع في ( نوع 5

    د( تصريع           مقابلة            ج(   ازدواج               ب(  سجع                   أ(  

 «: وهللا متحير لك  »في ( نوع األسلوب 6

 أسلوب أنشائى إلثارة المشاعر ب(       أسلوب خبرى ألفادة التقرير                  أ( 

 أسلوب قسم للتوكيد د(      أسلوب خبرى لفظا إنشائى معنى             ج(

 هي:« أمًرا  -سًرا  »( الداللة البالغية لتنکير کلمتی 7

 التنفير د(التهويل                     ج(العموم والشمول              ب( التعظيم                أ( 

 ( الفكرة التي لم ترد في الفقرة السابقة: 8

 المشاركة الوجدانية مع زوجها ب(تعظيم مكانة الزوج وإكرامة                       أ( 

 المقارنة بين بيت أبيها وبيت زوجها د(   عدم أفشاء أسرار الزوج أو عصيانة          ج(

 أفاد:«  كرهتأحببت أؤ »( العطف بين 9

 التوكيد. ب(                                       العموم والشمول.أ(   

 التنويع. د(                                      التجدد واالستمرار.ج( 

 ( حدد السمة األسلوبية التي ظهرت في الفقرة السابقة : 10

  االقتباس من األديان السماويةب(                            االستعانة بالشواهد الشعرية أ(

 استخدام أساليب القسم  د(                                  اربط النتائج بمسبباتهج(  
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 نصوص متحررة المحتوي 
  - الذى تفاخر على العرب –الروم  ملكرداً على )هرقل(  "أكثم بن صيفى " كتب 

، والعلم مرشـََََََدة، وترك ادعائه ينفى الحسد ، كعيئا إن الـََََََمـََََََروءة أن تكون عالما كجاهل، وناطقً  »

الكذب  مكرمة، ولم يلزوالصمت يكسـب المحبة، وفضل القول على الفعل لؤم، وفضل الفعل علـى القـول 

مى ، والقلب يتهم وإن صدق بـَََشـَََيء إال غلب عليه ، وشـَََر الخصال الكذب ، والصديق من الصدق س  

وء ، فكن من سََََوالتقرب من الناس مجلبة لجليس ال، واالنقباض من الناس مكسََََبة للعداوةاللسََََان ، 

، وخير األمور أوسـَََََاطها ، وأفضـَََََل القرناء المرأة الصالحة ، وعند  المنقبض والمسترسلالناس بين 

سـن العمل، ومن لم يكن له من نفسه واعظ  ، ومن أهمل نفسه أمكن  لم يكن له من علمه زاجرالخوف ح 

 . « عدوه على أسوأ عمله

 يلزم يلز :    

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى السطر األول:  «عيّى  »مرادف كلمة  -1

 )أ(  عاجز                )ب( كاذب                    )جـ(  ضعيف           )د(  مريض

 فى السطر الخامس :  «المنقبض والمسترسل  »نوع البديع فى   -2

 )د(  مطلّ     ) أ(  هادئ                )ب( مميز                    )جـ(  بعيد         

 فى السطر الرابع:  «االنقباض من الناس مكسبة للعداوة  »فى  نوع الخيال  -3

 )د(  مطلّ    ) أ(  هادئ                )ب( مميز                    )جـ(   بعيد         

 بما قبله فى السطر السادس :  «لم يكن له من علمه زاجر  »عالقة  -4

 )جـ(  تأكيد           ) د(  تفصيل      ) أ(  نتيجة                )ب( تعليل              

 قول الكاتب : " كن بين الناس بين المنقبض والمسترسل " يوحي بــ ........... -5

  تجنب معرفة الغرباءب(                       حرص علي تكوين صداقاتالأ(

  التوسط عند مخالطة الناس  د(                                االعتدال في اإلنفاقج( 

 حدد مصدًرا من مصادر الموسيقى فى الفقرة السابقة . -6

.................................................................................................................... 

حدد نوع الفن النثرى للنص السابق.  - 7

...................................................................................................................... 

 

 : بنهمن وصية ) عمرو بن كلثوم( ال

ََن آبائي، وال بد أن ينزل بي  اي » ََم يبلغه أحد مـ ََا لـ ََد بلغت من العمر مـ ََن بني .. قـ ََم مـ ََهـ ََزل بـ ما نـ

َََ َََمـ َََيء إال ع، وإني وهللا ما  توالـ َََشـ َََال عيرت أحدا بـ َََه، إن كان حقا فحقا ، وإن كان باطـ يرت بمثلـ

، ـن ثناؤكمحسيـ واركـموا جـنسـحـتـم ؛ فإنه أسـلـم لـكـم، وأب ، فكفوا عن الشـ  سـب سَ فباطال . ومن 

فإن مع اإلكثار يكون اإلهذار.  وإذا حدثتـََََََََم فعوا ، وإذا حدثتم فأوجزوا،ورب رجل خيـََََََََر من ألف . 

 «. ، كما أن أكرم المنايا القتل. وال خير فيمن ال روية له عند الغضبرالكوأشجع القوم العطوف بعد 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 :الخامس فى السطر   «الكّر  »مرادف كلمة  -1

 )د(  الغضب           )أ(  الهجوم              )ب( الخوض                )جـ(  الجبن 
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 فى السطر األول :  «نزل بهم من الموت  »اللون البيانى فى   -2

 )أ(  تشبيه                )ب( استعارة                )جـ(  كناية            )د( مجاز مرسل

 فى السطر الثالث بما قبله:  «يحسن ثناؤكم  »عالقة  -3

 )جـ(  تفسير            )د(  توضيح                )أ(  نتيجة                )ب( تعليل   

دثنم فعوا  »نوع البديع بين  -4  فى السطر الرابع:  «وإذا َحدثتم فأوجزوا  –إذا ح 

 )أ(  مقابلة                )ب( ازدواج                 )جـ(  سجع            )د(  األولى والثانية

 الوصية السابقة مع هذا القول هو ....." الجزاء من جنس العمل " ما يتفق من  -5

  فإن مع اإلكثار يكون اإلهذارب()                رب رجل خير من ألفأ()

  ال خير فيمن ال روية له عند الغضب  ( دمن سب س ب                         )ج( )

 مم تتكون الوصية ؟ وحدد سمتين من سمات أسلوبها. -6

.............................................................................................................. 

 هات من الوصية السابقة ما يتفق مع قول ذى اإلصبع العدوانى البنه: -7

 «وه و َحّي ! وَعاَش حّتى َسئَِم الَعيشَ  إّن أََباَك قْد َفَني» 

.............................................................................................................. 

 قال ) زهير بن جناب الكلبى ( يوصى أبناءه

 ، فأحكمتنى التجارب . واألمور تجربة یهردمن   رسََََََاحقد كبرت سََََََنى وبلغت  ....يا بني » 

عند المصَََََََائب ، والتواكل عند الّنوائب ،  والخوروه : إياكم عواختيار، فاحفظوا عنى ما أقول و

وء الظن بالرب ، وإياكم أن تكونوا باألحداث مفترين ، سو فإن ذلك داعية للغم وشـَََََََماتة للعدو،

َََََاخرين ،  لهاو اإلنسان في فإن ، ولكن توقعوها ، سخر قوم قط إال ابتلوافإنه ما آمنين، ومنها سـ

وشماله ثم ال بد  يمينه ، وواقع عن الرماة ، فمقصر دونه ومجـَاوز لوضعه هتعـَاور الدنيا غرض

 «. أن يصيبه

 زمًنا طويال حرًسا : 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى السطر الثانى:  «الخور  »مرادف كلمة  -1

 )جـ(  المرض           )د(  االنسحاب)أ(  الجزع              )ب( الخوف                   

 فى السطر الثانى بما قبلها:  «فإن ذلك داعية للغم وشماته للعدو  »عالقة  -2

 )أ(  نتيجة               )ب( تفصيل                    )جـ(  توكيد             )د(  تعليل

 فى السطر الرابع:  «اإلنسان فى الدنيا غرض  »الصورة البيانية فى   -3

 )أ(  استعارة مكنية      )ب( استعارة تصريحية       )جـ(  تشبيه            )د(  مجاز مرسل

 أسلوب مؤكد بـ  «فإنه ما سخر قوم قط إال ابتلوا  »  زهير فى السطر الرابع : لقو -4

 )أ(  إنما                                           )ب( النفى واالستثناء                    

 )جـ(  تعريف طرفى الجملة                      )د(  تقديم ما حقه التأخير

 هدف الموصي من وصيته السابقة : -5

  التحذير من خطر األعداء ب()                إظهار خبرته وكثرة تجاربهأ()

  إحسان الظن باآلخرين   ( دالصبر علي المصائب                     )ج( )

 بين الجمال الموسيقى فى الجملتين السابقتين فى السطر الثانى. -6

 « إياكم والخور عند المصائب ، والتواكل عند الّنوائب »         

............................................................................................................... 
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 من خطبة ) ابن ساعدة اإليادى (
، إنه من عاش مـات ، ومن مات فـات ، وكل ما هو آت آت . ليل داج ،  عواوأيهـا النـاس : اسـمعوا »

وإن في ماء لـخبرا ،سإن في ال...  ، ونجوم تزهر ، وبحار تزخر ،ونهار سـاج ، وسـماء ذات أبراج 

 أم ت ـركـوا هناك فناموا ؟!فأقاموا ؟  ما بال الناس يذهبون وال يرجعون ؟ أرضوا بالمقام، العبرً األرض 

؟  ا أكثر منكم ماال وأطول آجاالمعشر إياد : أين اآلباء واألجداد ؟ وأين الفراعنة الشداد ؟ ألم يكونويا 

 «. ، ومزقهم بتطاوله بكلكله طحنهم الدهر

 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى السطر الثالث:  «عبر  »مرادف كلمة  -1

 )د(  أموات  )جـ(  مواقف          ( دموع                   )ب    )أ(  عظات               

 فى السطر األول بما قبلها:  «عوا  »عالقة   -2

 )د( نتيجة     )ب( توضيح                 )جـ(  تعليل             )أ(  توكيد                

 فى السطر األخير:  «طحنهم الدهر  »نوع الخيال فى  -3

 )جـ(  تشبيه بليغ        )د(  تشبيه مجمل )أ( استعارة تصريحية       )ب( استعارة مكنية        

 غرض النداء في قوله " أيها الناس " في السطر األول : -4

 التهويل)د(               التعظيم)جـ(                   التنبيه)ب(                     التحذير)أ(  

 النتائج بمسبباتها ، فاستخدم لذلك أسلوب :ربط الخطيب  -5

 األمر)د(                النهي)جـ(  الشرط               )ب(                     االستفهام)أ(  

 اإليادى أهدافاً وحكماً للناس فى كل عصر. وضحها بأسلوبك. تحمل خطبة ابن ساعدة -6

.................................................................................................................. 

 استنتج سمتين من السمات األسلوبية البن ساعدة اإليادى فى ضوء الفقرة السابقة. -7

.................................................................................................................. 

 علل: اعتماد ابن ساعدة على التوازن الموسيقى فى خطبته-6

.................................................................................................................. 

 قال قس بن ساعدة : 

       ، فإنك إن فعلت لم تزل وجال،  ، وال تستودعّن سرك أحًدا ، وإذا قلت فاصدق فاعدل"إذا خاصمت   

                  ،  ، وإذا نهيت عن الشيء فابدأ بنفسك ومن ظلمك وجد من يظلمه ،  ومن عيَّرك شيئا ففيه مثله

 ا ".حــً وال مذعوًرا وإن كان ناص ،  فهًماوال جائًعا وإن كان ،   وال تشاور مشغواًل وإن كان حازًما

 :ات ــــمن اللغوي

 خائف، فزع مذعور ذكر عيوبك عيرك

 

نصح الخطيب قومه في هذا النص بالعدل عند التخاصم، والصدق في القول، وحذرهم أال  شرح الخطبة : 

يأتمنوا أحدا على أسرارهم، وبين لهم أن عاقبة ذلك الندم والخوف، ثم تطرق إلى حقيقة مضمونها أن الذي 

           ا، يصف الناس بالعيب فإن له نصيبا منه، وأن الظالم ستدور عليه الدوائر فيصبح يوما ما مظلوم

كما نصحهم بالبدء بأنفسهم عند النهي عن شيء، ونهاهم عن مشاورة المشغول والجائع والمذعور، فإنهم 

 غير مؤهلين إلسداء النصح نظرا النشغالهم بأنفسهم وحالهم .
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 : اختر المناسب من بين البدائل التالية 

 «: اعدل »( ميز مرادف كلمة 1

 اقسط  د(   قدر.                 ج(أصلح                      ب(م.                قاستأ( 

 «:  وجاًل  »(ميز مضاد كلمة 2

 عالم د(      منا                ج(آقلقا                      ب( ا۔                  ئـً هادأ(

 أفاد: « من عّيرك شيًئا ففيه مثله  »استخدام أسلوب الشرط  -( 3

 رشاد النصح واإلب(                العموم والشمرل.             أ(

 إثارة الذهن واالنتباه د(             التقرير والتوكيد               ج(

 بما قبلها: «  فإنك إن فعلت لم تزل وجال» ( عالقة 4

 توضيح  د(                    تفصيلج(تعليل.                      ب(نتيجة                       أ(

 «:  وال جائعا وإن كان فهما، وال مذعورا وإن كان ناصحا» ( نوع البديع في 5

 طباق  د(  حسن تقسيم             ج(ازدواج                      ب(مقابلة.                     أ(

 «: وإذا نويت عن الشيء فابدأ بنفسك » ( الغرض من األمر في 6

 السخرية واالستهزاء.ب(النصح واإلرشاد.                                      أ(

 التهديد والوعيد.  د(            الوجوب واإللزام.                         ج(

 في خطبته عن مشاورة: " قس بن ساعدة "  (. نهی 7

 ن كان فهًماإالفقير و ب(المشغول وإن كان حازما.                            أ( 

 الجبان وإن كان مخلصا د( الجاهل وإن كان ناصًحا                              ج(

 «:  سرك أحدا نال تستودع »( نوع الصورة الخيالية ووسيلة التوكيد في 8

 نون التوكيد.   ارة تصريحية ــعاستب(   نون التوكيد.                    استعارة مكنية ـ أ(

 الفعل المضارع  -كناية عن الحذر د(                                النفي.  - تشبيه بليغج( 

 :" وال تستودعن سرك أحدا" في  " أحًدا" فائدة تنكير كلمة (استنتج 9

 التحقير.  د(              التنفير.   ج(م والشمول             لعموب(االتعظيم                       أ( 

 (حدد فائدة استخدام األفعال الماضية في الخطبة السابقة: 10

 التحقيق والثبوت.           ب(                              التجدد واالستمرار.أ( 

 النصح واإلرشاد   د(                  العموم والشمول.            ج(  

 (استنتج السمات األسلوبية للخطيب.11

...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 في الخطبة السابقة. هاربط الكاتب بين النتائج بمسببات : (علل12

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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 وصية ذي اإلصبع البنه : 

 بنه فقال :ا -ع العدواني. لما حضرته الوفاة أوصى ذو اإلصب

ا مَقومَك "يا ب ني، إن أباَك قد فني وهَو حي، وعاش حتَی َسَئم الَعيَش، وإنِي موصيَك بما إن حفظته َبلغَت في 

 َبلغت ه :

َهك يطيعوَك، وال تستأثر علَيهم بشيء لهم ألِن جانَبك لَقومك ي حب وك، وَتواضع له م يرَفعوَك، وابسط  وج 

م، ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك،  ْم، ي ْكرمَك كباره  ْم َكما ت ْكرْم كباَره  دوك، وأْكرِم صغاَره  يسوِّ

 هك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سوودك".وج صنوأكرم ضيفك . و ،وأعز جارك، وأعن من استعان بك

 من اللغويات  :

 وساعد . ساند أعزز ترفق في معاملتهم. الن جانبك

 ال.ؤاحفظ ماء وجهك من ذل الس صن وجهك تخص نفسك. تستأثر عليهم

 .شرفك وسيادتك سؤددك ، كن كريًما. تفضل وجود اسمح بمالك

 

: أن يحسن معاملتهم ليحبوه،  تمكنه من زعامة قومه منها نصح ذو اإلصبع ابنه بنصائحشرح الوصية : 

ويكون بشوشا في حضورهم، ويكرم صغارهم مثل كبارهم فينشأ الصغار على مودته، وأن يجود بماله، 

ويعين جاره، ويكرم ضيفه، ويصون ماء وجهه من ذل السؤال، فإذا قام بذلك نال الشرف والسيادة والمجد 

 في قبيلته.

 : اختر اإلجابة المناسبة من بين البدائل التالية 

 : « سئم »مرادف كلمة ( 1 

 زهد د(تعب                     ج(    مرض             ب(     مل                أ( 

 «: أبسط » مضاد كلمة  (2

 اقسد(اعبس                    ج(        اثن             ب(         اطو           أ(

 : « إن أباك قد فني وهو حي » نوع البيان في  (3

  كناية عن انقضاء العمر.د(       .استعارة تصريحيةج(     استعارة مكنية.  ب(          تشبيه بليغ.أ( 

  : «إن أباك قد فني وهو حي » ( نوع البديع في 4

  .سجعد(                       .مقابلةج(                  .تصريعب(                       .طباقأ( 

 : بما قبلها  «رفعوك يم ه، وتواضع ل ن جانبك لقومك يحبوكأل »( عالقة 5
 إجمال.  د(                       .تفصيلج(ة.                   نتيجب(                        .تعليلأ( 

 «:  يسودوك ءوال تستأثر عليهم بشی »الغرض من النهي في:  ( 6

 االلتماس.د(               الرجاء.      ج( ح واإلرشاد.         النص ب(          التهديد والوعيد.أ(

 ( في الوصية السابقة لم ينصح ذو اإلصبع ابنه بــــــــــ :7
 البشاشة واللين في التعامل. ب(     التواضع مع قومه.                         أ( 

 نجدة المستغيث. د(        طلب العلم؛ لتعلو مكانته.                ج(

 أسلوب مؤكد بــــ :«  كوإنى موصي» في قوله  -( 8

 أربع وسائل. د(      ثالث وسائل.        ج(        سيلتين.     ب(و  يلة واحدة.             وسأ(
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 يوحی بـــــــ«   َبلغَت في قومك ما بلغت هوانَّی موصيَك بما إْن حفْظته  » ـــ( التعبير ب9

 علو مكانة االبن في قومه. ب(     حاجة االبن للنصيحة.                                أ(

 شرف ومكانة القبيلة بين العرب.د(     أهمية ما سيقدمه األب من نصائح.                ج( 

 أفاد: «  أعزز جارك »(  استخدام كاف الخطاب في 10

 استحضار الصورة.ب(                                   التكريم والتشريف.أ( 

 العموم والشمول.  د(                           التجدد واالستمرار.       ج( 

 صورة بيانية. وضحها. " اــً صن وجهك عن مسالة أحد شيئ" قوله (  في 11

........................................................................................................................... 

 علل: إكثار الموصی من استخدام األفعال المضارعة في وصيته. (12

........................................................................................................................... 

 ا، وبين قيمته الفنية.استخرج من الفقرة ازدواجً (13

........................................................................................................................... 

 

 

 : من خطب أكثم بن صيفی فقال

إن أفضل األشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعا، وخير األزمنة أخصبها،  " 

وأفضل الخطباء أصدقها، الصدق منجاة، والكذب مهواة، والشر لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز مركب 

، آفة الرأي الهوي، والعجز مفتاح الفقر، وخير األمور الصبر، حسن الظن ورطة، وسوء الظن  ءوطی

           ، من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء،  ، إصالح فساد الرعية خير من إصالح فساد الراعي عصمة

              ، محالة. أفضل األوالد البررة، المرء يعجز ال ء البري هالملوك من خاف ر، ش شر البالد بالد ال أمير بها

،  د مابلغك المحلخير األعوان من لم يراء بالنصيحة، أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته، يكفيك من الزا

 ". ر، ومن تراخي تألفف، من شدد نز، البالغه اإليجا فاعله ل، الصمت حكم وقليهحسبك من شر سماع

 من اللغويات :

 من وقف الماء في حلقه الغاص نجاة منجاة 

 ينافق يراء هالك وسقوط مهواة

 تساهل تراخى هلكة، مشكلة ورطة

 أبعد نفر منعة وحماية عصمة

 عناد وإلحاح واستمرار في الخصومة. لجاجة

أشرف األماكن قممها العالية، وأفضل الناس الملوك، وخير األوقات التي يعم نفعها، وأسوأ شرح الخطبة : 

التي تحكمها الفوضى، وأسوأ الملوك الظالمون، وإن اإلنسان مهما بلغت قوته فإنه يضعف، وأفضل  البالد

 األوالد الصالحون، وأفضل المساعدين لك من صدقوك النصح.

 : اختر المناسب من بين البدائل التالية 

 «:  حرم »( المعنى الدقيق لكلمة 1

 .قوةد(                          .عقد ج(حسم.                     ب(                      عنف.أ( 
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 «: مهواة »( المقابل الدقيق لكلمة 2

 نجاة. د(                          .حقدج(        کره.               ب( سقوط.                    أ( 

 «:  ةواهالصدق منجاة، والكذب م »( نوع المحسن البديعي في 3

                                                                          .تصريع وازدواجب(                    حسن تقسيم وسجع.       أ( 
 مقابلة وجناس وسجع. د(   مقابلة وسجع وازدواج.                     ج(

 «: والَحْزم  َمْركٌب َصْعٌب  »( نوع الصورة في 4

 مجاز مرسل. د(           استعارة تصريحية.ج( استعارة مكنية.       ب(      تشبيه بليغ .        أ(

 :  «ز البالغة اإليجا »وسيلة القصر في قوله:  -( 5

                                                      تعريف المبتدأ والخبر .       ب(             .     أتقديم الخبر على المبتدأ( 
 التخصيص والتوكيد. د(                        .       إضافة الخبرج(

 بما قبلها: « اص بالماء غكان كال »( عالقة جملة 6

  .نتيجةد(   تفصيل.                  ج(                      .إجمالب(.                       تعليل أ(

 .............. أفاد« َشرُّ البِـــــالِد بِــالٌد ال أميَر بها  »في قوله « أمير»( تنکير کلمة 7

 التحقير. د(    التهويل.                 ج(      التعظيم .             ب(    العموم والشمول.       أ(

اَد ما بِلََّغـك »( في قوله : 8  ..............دعوة إلى.«  الـَمَحلَّ  يكفيِك ِمن الزَّ

            .القناعة في الدنياب(          ضرورة بلوغ الحل.                          أ(  

 العمل لتحقيق المكانة. د(       الطمع في الحياة.                                 ج(

 :( في النص السابق يخلو أسلوب الكاتب من استخدام 9

 أساليب التوكيد. د(          .الصور البيانيةج(     .األساليب اإلنشائيةب(      .األساليب الخبريةأ(

 القيمة البالغية الستخدام اسم التفضيل في النص:  -( 10

 بلوغ منتهي الصفة.د(   لعموم والشمول.     ج(ا        التحقق والثبوت. .     ب(التجدد واالستمراأ(

 ا، وبين نوعه وسر جماله.من النص تشبيهً  (استخرج11

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 ا وحدد مصادر الموسيقا فيه.ــً عضمو(تعددت مواضع الموسيقا في النص، اختر 12

...........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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1 

2 

عاد  ب أْرض  ال ي بإل غ ها  ــــــــــْت ســــــــــــــ   أْمســــإ

ــــغ ـــــــْن ي بإلـ  ـــذاف  ولـإ ة  ـــــــــها إالّ ع   ـرإ

 

ـــل  إالَّ الع   ي ــــــــــــ  راســـــــ ـــات  المإ ـــاق  النَّجيب  ت

لإى األْيـــــــــــــ فيها  ل  ــــإْرقال  وتإْبغـي ــن  عإ

3 

4 

5 

6 

نبإْيها وقإْول ه م   شــــــاة  بجإ ــــــــــــعإى الو  ـ  يإســــــْ

ـل ه   ـ ْنت  آم  ـل  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلي ـ  وقالإ ك لُّ خإ

لُّ  م  فإق ْلت  خإ ــــــــــــبيل ي الإ أبالإك  ـــــــــــــ ـ  وا ســــــإ

ى وإْن طالإ ن  أ  ــكل ابْ  ت  ــــْنثـإ  ه  ــــــْت سإالمإ

 

ْقتول   ى لإمإ ـــــــــــــْلمإ ك يـــا اْبنإ أبي ســــــ   إنـــَّ

ــــــــــــول   غـ شــــــْ كإ مإ نــْ كإ إن ي عإ ــــــــــــيإنــَّ  ال أ ْلفـ 

ْفعول   ــــــــــــمن  مإ ـــــــــــــ ْحـ دَّرإ الرَّ لُّ مـــا قـــإ  فإكـــ 

ْدبــعلى آلإ ا ـــيإْومً  ْحـمـــة  حإ  ــول  ـــــــــاءإ مإ

7 

8 

9 

10 

دإني ولإ هللا  أإْوعـــإ ســــــ  ت  أنَّ رإ ـــــــــــــــْ  أ ْنب ئـ

داكإ الــذي أإعْ  ْهاًل هــإ ةإ مإ ــــــــــــــاكإ نــاف لــإ  طـ

شـــــــــــــــــــــاة ولإْم  أإْقوال  الو  ــ  ن ي ب ذإ ــ  أْخ ــإ  ال ت

س  إنَّ ال  اء  ب ه  ــور  ي ْستإضــــــولإ لإنــــــــرَّ

 

ول   ـــ  أْم ول  هللا  مـــإ ســـــــــ  دإ رإ نـــْ و  عـــإ فـــْ ـــعـــإ  وال

ْرآن  فــيــهـــا مــإ  قــ  ــْ ف صــــــــيـــل  ال  واعــيــظ  و تــإ

ْب و ْت  لوأ ْذنـــ  ث رإ ـــــــــــــــل  عنكإ  يَّ األقـــاويـ

هإنَّ  ْسـل  ـوف  اللــــــــس يْن ـــــــ  د  مم   ول  ـــه  مإ

 

 ..... كعب بن زهير بن أبي س لمى المازني

 التعريف بالشاعر : 

                                       شاعر مخضرم )عاش عصري الجاهلية و اإلسالم(  قال الشعر في حداثة سنه ،  -

 نشأ في عائلة كلها شعراء .

 ام كلهم شعراء.أبوه زهير بن أبي سلمى، وأخوه بجير وابنه عقبة وحفيده العوّ  -
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 : مناسبة النص 

الرسول ولما علم الرسول بذلك أهدر دمه، فخشي  (كعب) فهجا  (بجير) لما ظهر اإلسالم أسلم أخوه

 بالميته المشهورة التي مطلعها:  ونصحه بالتوبة، فقدم المدينة وتوسل بالرسول ومدح النبي   (بجير)عليه 

تبول   كبول   .. بانإت س عاد  فإقإلبي اليإومإ مإ ها لإم ي جزإ مإ تإيَّم  إ ثرإ  م 

  أصبحت القصيدة من عيون القصائد الخالدة.وقد راقت للنبي وخلع عليه بردته حتى 

 

 الحبيبة البعيدة
ـْت سـ عاد  ب أْرض  ال ي بإل غ ها  -1 راسـ يل   ... أْمسإ تاق  النَّجيبات  المإ  إالَّ الع 

 

 معنـــاها الكلمة معنــاها الكلمة

 اسم حبيبة الشاعر سعاد أصبحت )×(  صارت في وقت المساء   أمست

 أروض -أرضون  -)ج( أراض   أرض مكان ( حرف جر  والمراد : ب) بأرض 

( م)..الناقة الكريمة األصيلة )النجائب( . العتاق ال يصل إليها  ال يبلغها

 عتيق 

 ( مرسال م) سريعة السير المراسيل ( نجيبة مأفضل األبل المختارة ) النجيبات

  ما زال الشاعر يؤكد بعد سعاد عنه بعًدا مكانيًّا ونفسيًّا، فقد أمست وصارت بأرض ال تصل إليها :  الشرح

 إال النوق النجائب القوية السريعة، 
 النوق العتاق المراسيل السريعة القوية.بأرض ال يبلغها إال أين أمست حبيبة كعب ؟          1س:

 بالنوق العتاق النجيبات )أي األصيلة( المراسيل )أي السريعة(.كيف يبلغ كعب أرض سعاد ؟     2س

 

 عن بعد األرض التي تسكنها سعاد،  كناية   بأرض ال يبلغها إال العتاق

 مجاز مرسل بأرض
الدقة عن مسكن سعاد، عالقته الكلية وسر جمال المجاز 

 واإليجاز.

 الناقةموصوف ... عن  كناية العتاق النجيبات المراسيل

 عن بعد المسافة بين الحبيبة وبينه كناية البيت األول

أداته النفي بـ"ال"، واالستثناء بـ"إال"، غرضه التخصيص  أسلوب قصر ال يبلغها إال العتاق

 والتوكيد 

 

 اإليحاء 

 يدل على شدة التعلق. " سعاد ذ كر اسم " يوحي بالتحسر  األلم.   أمست سعاد بأرض

توحي بكراهيته هذا المكان  تنكير "أرض"

. 

 توحي بالقوة.  العتاق

توحي برشاقتها  المراسيل توحي بكرم األصل. النجيبات

 وسرعتها.

لعتاق النجيبات ا

 المراسيل

 تعدد الصفات 

 يفيد تعدد قدراتها 

 وملكاتها.

للتنوع وسرعة سير  "تبغيل" و "إرقال"عطف 

 الناقة

 

 داللة على أصالتها، وبالمراسيل داللة على سرعتها.: ما داللة وصف النوق بالنجيبات المراسيل ؟    1س
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ة   -2 رإ ـــذافـ  ــــغإـها إالّ ع  ــــــــْن ي بإلـ  لإى األْيــــــــن  إْرقال  وتإْبغـيل   ... ولـإ  لها عإ

 

 معنـــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــاها الكلمة

 أو هزيلة عجفاء)×( ناقة شديدة  أمينة  عذافرة

 ( عذافرج)

 الراحة )×( التعب واإلعياء  األين

 توسيع الخطوة، مشي في سرعة. تبغيل البطء )×( سرعة السير  اإلرقال

 

بناقة شديدة حتًما ستصاب باإلعياء والتعب لطول وال شك في أني لن أستطيع الوصول إلى سعاد إال   الشرح :

 الطريق ومشقة السفر.

 

 عن قوة الناقة كناية لها على األين إرقال وتبغيل

 عن الناقة كناية عذافرة

 غرضه توكيد المعني إطناب بالترادف. تبغيل  -إرقال 

 إليه األذن.يعطي جرًسا موسيقيًا يثير النفس وتطرب  جناس ناقص تبغيل –ي بإل غإها 

( غرضه التخصيص إال( واالستثناء )لنأداته النفي ) أسلوب قصر  لن يبلغها إال عذافرة

 والتوكيد.

 بأمنية الشاعر في الوصول إلى حبيبته. يوحي تكرار الفعل "يبلغها"

 تأكيد. عالقة  عالقة البيت الثاني باألول

 سعاد عن بعد البلد التي وصلت لها كناية البيت الثاني كله

 اإليحاء 

 للتنوع وسرعة سير الناقة "إرقال" على "تبغيلعطف "

 نكرة للتعظيم إرقال  -تبغيل 

 

 عدم االهتمام بالوشاة فالقدر محتوم 

نبإْيها وقإْول ه م   -3 شاة  بجإ ْقتول   ... يإْسـعإى الو  ى لإمإ ـْلمإ  إنَّك يا اْبنإ أبي س 

 معنـــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــاها الكلمة

(  المصدرالمراد : ينم و يشي به   ) يسعي

 السعاية 

 ( الواشي مالنمامون ) الوشاة

   ( جنوب  و أجنابج( جنب )مناحيتها ) جنبيها

 :الشرح 

 يصور حاله مع الوشاة الذين أوقعوا به الذين يقولون أن مصيره المحتوم الموت ال محالة، 

 

 عن تهديد الوشاة له بالقتل كناية البيت الثالث كله

إنك يا بن أبي سلمى 

 لمقتول

 ؛ للداللة على أنه مقتول ال محالة.( الالم)و (إن) بـ أسلوب توكيد

  غرضه التنبيه ويوحي باعتزاز الشاعر بنسبه نداء         أسلوب إنشائي يا ابن سلمى

 أصله.و

 بإحاطة الوشاة بها لإلضرار بالشاعر ومحاولة اإليقاع به. توحي بجنبيها

 للتهويل. نكرة مقتول 
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  واستحضار  الصورة للتجدد واالستمرار مضارع يسعي 

 تفيد  كثرة النمامين. جمع الوشاة

 

ـل ه   -4 ــليــــــــــــــل  كـ ْنت  آم  ْشغـول   ... وقالإ ك لُّ خإ ْنكإ مإ يإنَّكإ إن ي عإ  ال أ ْلفـ 

 

 معنـــــــــــــاها الكلمة معنـــــــــــــاها الكلمة

الّن )جصديق ) خليل الّء وخ   ( أيأس منهxأرجوه وأنشده ) آمله عدو( x( أإخ 

 ( مهتمx)منصرف عنك  مشغول ( أفارقكxأشغلك عن أمرك ) ،أجدنك  ألفينك

الذين انفضوا من حوله، فلقد تركه األصدقاء وهجره الرفاق فاألخالء الذين كان ومع األصدقاء   الشرح :

 يرجو  فيهم النصرة والتأييد لم يجدهم بجواره وتهربوا منه وادعوا أنهم مشغولون.
 

 عن التخلي عنه وعدم نصرته ويأسه منهم كناية ال ألفينك إني عنك مشغول

 " إن" و " ألفينك التوكيد الثقيلة في "نون بوسيلتين  :   أسلوب مؤكد ال ألفينك إني عنك مشغول

 لعموم والشمول.ل كل كل ابن أنثى -كل خليل 

 بحسرته وخيبة أمله فيهم. توحي كنت أمله

 وهو جواب قسم محذوف للتوكيد، والمضارع مؤكد بالنون. النفي للتأكيد ال ألفينك

 للعموم والشمول.فيه إيجاز بحذف الفاعل  اسم المفعول مشغول

 

لُّ  -5 م  ك  ــبيل ي الإ أبالإك  لُّوا سإ ْفعول   ... فإق ْلت  خإ ْحــمن  مإ  فإك لُّ ما قإدَّرإ الرَّ

 

 معناها الكلمة معناها  الكلمة

 ( سبل وأسبلة جطريق ) سبيل امسكوا )×( ابتعدوا  ، اتركوا  خلوا

أو ذم بأنه مجهول دعاء بفقد األب  ال أبا لكم

 النسب 

 حكم، قضى  قّدر

معلومة  حادث، واقع ونافذ مفعول

 إثرائية 

 ال أبا لكم : قد تستخدم للمدح = 

 ال مثيل ألبيكم                 

 

 فقلت دعوني أواجه قدري المحتوم فما قدره هللا سيكون وال راد لقضائه.   الشرح  :

 

 للترتيب والتعقيب والسرعة. الفاء فقلت خلوا سبيلي
 أمر غرضه االلتماس  ويوحي باليأس.  أسلوب إنشائي "خلوا"

 عن يأس الشاعر من مساعدة أصحابه  كناية  خلوا سبيلي

 خبري لفظًا إنشائي معنًى غرضه الدعاء. أسلوب  ال أبا لكم

فكل ما قدر الرحمن 

 مفعول

 عن إيمان الشاعر بالقضاء المحتوم . كناية

 تعليل للشطر األول  إطناب 

 للعموم والشمول. ما   

 نتيجة. عالقة بما قبله   البيت الخامس كله 
  تعكس رجاء  الشاعر في رحمة هللا الواسعة لفظة إسالمية "الرحمن"
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ت ه   -6 المإ ى وإْن طالإْت سإ ْحـمـــول   ... كل اْبن  أ ْنثـإ ْدباءإ مإ  يإْوًما على آلإة  حإ

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 قصرت )×( امتدت  طالت (  أ نثج جأناثي ) –( إناث جامرأة ) أنثى

دب ، حدباوات جالنعش ) :المراد الحدباء )المراد(  عمره وحياته سالمته  ( ح 

 موضوع، متروك. )×( مرفوع  محمول )حدباء( : شديدة وصعبة معني 

 

ثم يفيق كعب ويعود إلى رشده، ويبتعد عن هؤالء م ستسلًما لقدر هللا فكل إنسان مهما طال عمره  الشرح : 

 سيموت ويحمل على نعش إلى ليقبر وهنا يبدو إيمان كعب بالقضاء المحتوم.

 

 وهو اإلنسان.  كناية عن موصوف ابن أنثى 

 وهو النعش.  كناية عن موصوف آلة حدباء

 مجاز مرسل حدباء
 فيعالقته محلية وجماله الدقة في اختيار العالقة 

 إيجاز 

  –طالت سالمته 

 على آلة حدباء محمول
 تبرز المعنى وتوضحه وتؤكده. مقابلة

 

 إن طالت سالمته
 غرضه التنبيه على حقيقة الموت. إطناب باالعتراض

 (فهو محمولجواب الشرط  تقديره ) إيجاز بحذف

 للتخصيص والتوكيد وسيلته تقديم الجار والمجرور أسلوب قصر على آلة حدباء محمول

 

 البيت السادس كله
 . يدللتوك  حكمة صادقة

 عن الموت الذي هو مصير كل األحباء كناية

اإلنسان بموعد تفيد العموم والشمول، و تفيد جهل  نكرة يوًما

 نهايته.

 

 األمل في عفو الرسول

دإني -7 س ولإ هللا  أإْوعإ أْم ول   ... أ ْنب ئـْت  أنَّ رإ س ول  هللا  مإ ْندإ رإ  والعإْفو  عإ

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 أمني، وعدني )×( هددني  أوعدني جهلت )×( أخبرت  أنبئت

فاء، جالعقاب ))×( الصفح، الغفران  العفو ( ع 

 أعفاء 

 ميئوس )×( مرجو  مأمول

 

عند أخبرت بأن رسول هللا توعدني بالقتل وبإهدار دمي، لكنني أعلم يقينًا أن العفو والتسامح مرجو  الشرح :

 رسول هللا، ولمإ ال فهو المشهود عنه الرحمة والعفو فهو رحمة للعالمين.

 

والعفو عند رسول هللا 

 مأمول
 كناية

 وعفوه عمن أساء إليه عن تسامح النبي 
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يدل على أن تهديد الرسول له جاءه من طرق غير   ( أنَّ )بـ            أسلوب مؤكد أن رسول هللا أوعدني  

 شرةأن يهدد مبا مباشرة ، فليس من سمات الرسول 
 بالتذييل للتوكيد إطناب   العفو عند رسول هللا مأمول

 أ نبئت
بني م

 للمجهول

 لكثرة المنبئين...

 للعموم والشمول، ولكراهيه  الفاعل .إيجاز بحذف الفاعل  

والعفو عند رسول هللا 

 مأمول

" المأمول" على الخبر "عند رسول هللابتقديم شبه الجملة " أسلوب قصر 

 إلفادة االهتمام بالمتقدم.

 رسول هللا
.......وإضافتها للفظ ، وللتقرب منه.يم شأنه ومكانته لتعظ تكرار

 الجاللة لتعظيم الرسول والتعتراف بنبوة محمد .
 يوضح المعنى ويؤكده. طباق   العفو –أوعدني 

 

ْهاًل هإداكإ الذي أإْعطـاكإ ناف لإةإ  -8 واعيظ  و تإف صيل   ... مإ  اْلق ْرآن  فيها مإ

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

ال )×( تمهل، ترفق  مهاًل   أضلك)×(  أرشدك  هداك عجُّ

 فرض )×( ( نوافل جعطية، هبة ) نافلة حرمك و منعك)×( منحك  أعطاك

( جإجمال، غموض  ))×( توضيح  تفصيل وتذكير عبر  ونصائح  مواعيظ

 تفاصيل

 

لذلك فإني أتوسل إليك وأرجوك يا رسول هللا أن تتمهل يا من أعطاك هللا القرآن الكريم وما فيه من  الشرح :

 مواعظ وتفصيل وسعت كل أمور الحياة وشملت جميع أبواب الخير

 

  أمر، غرضه االستعطاف.نوعه  أسلوب إنشائي مهاًل 

 .بتكريم الرسول  توحي  نافلة

 شبه القرآن بالنافلة ...جمالها  التوضيح تشبيه  نافلة القرآن

 خبري لفظًا إنشائي معنى غرضه الدعاء.  أسلوب هداك الذي أعطاك نافلة

 لتفيد كثرة ما في القرآن من حكم ونصائح.  جمع  "مواعيظ"

 القرآن فيه بيان لما يحتاج إليه اإلنسان من أمور الدنيا واآلخرة.بأن  توحي  "تفصيل"

 عن هللا سبحانه وتعالى كناية الذي أعطاك 

 أوعدني -هداك 
 هداكإلى ضمير الخطاب  " "أوعدني تحول من ضمير الغيبة في "  التفات  

 " للتشويق وتحريك الذهن.

 والقرآن عن اعتراف كعب برسالة النبي  كناية البيت كله

 

شـاة ولإمْ  -9 ن ي ب أإْقوال  الو  ذإ ْت ف يَّ األقاويـل   ... ال تإأْخ  ث رإ  أ ْذن ْب وقإْد كإ

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 أحسن )×( أجرم  أذنب تكافئني)×( ، تحاسبني  تعاقبني تأخذني

   ( قول مأقوال ) (ماألكاذيب واالدعاءات ) األقاويل
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فيا رسول هللا أتوسل إليك وأرجوك أن تتمهل في حكمك علّي وال تحاسبني بما يقوله الوشاة الكذابون  الشرح :

 الذين يريدون الوقيعة وأنا بريء من هذه التهم برغم كثرة االتهامات

 

 ال تأخذني بأقوال الوشاة
 نوعه نهي غرضه االستعطاف والتوسل. أسلوب إنشائي

 بنون التوكيد أسلوب مؤكد

 وتشكيك في هذه األقوال.أفادت تكذيب  اإلضافة أقوال الوشاة
ؤ الشاعر من التهمة الموجهة إليه. تعبير يدل على  لم أذنب  تبرُّ

 (فال تأخذني حذف جواب الشرط تقديره )  إيجاز بالحذف  لو كثرت عني األقاويل

 عن كثرة الشائعات كناية

 للكثرة   جمع  أقاويل  –أقوال 

 

س ولإ لإنور  ي ْستإضاء  ب ه -10 هإنإ  ... إنَّ الرَّ ْن س يوف  هللا  ـــّ م  ْسـل ول   د  م   مإ

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 هندي األصل نظًرا لجودة حديده  مهند يستنار، والمقصود يهتدى به  ي ْستإضاء  

 مغمد.)×(  مرفوع  ،مشهر مسلول أسيف  ،أسياف  ، حسام )ج( سيوف سيف

 : ثم يمدح الرسول    الشرح الذي يضيء ظلمات الجهل في هذه الدنيا، فهو السيف البتار  بأنه النور

 . الذي جاء ليقضي على كل ألوان الشرك

 

 تشبيه  إن الرسول لنور 

جماله توضيح  وظالم  ،البالنور الذي يبدد  الرسول شبه 

، الفكرة برسم صورة حسية لها، ويوحي بعظمة الرسول

 ودوره في هداية البشرية.

إن الرسول لنور يستضاء 

 به
 مؤكد 

 ةشريعالإال   أنه ال نور ي ستضاء به :" والالم لداللة إنَّ بـ "

 للتعظيم. نكرات مسلول -مهند  –نور 

 استعارة مكنية ي ستضاء به

بالمصباح الذي يهتدي به في الظالم، وسر  شبه الرسول  

 وسمو رسالته. جمالها التوضيح، وتوحي بعظمة النبي 

 الفعل مبني للمجهول .إيجاز بحذف الفاعل .لكثرة المهتدين 

 به

إن الرسول ... مهند 

من سيوف هللا 

 مسلول

 تشبيه بليغ

األعداء، وجماله توضيح  أمامرسول  بسيف مسلول شبه ال

، يوحي باستعداد الرسول لحماية لها  الفكرة برسم صورة

 الحق.

 تفيد التعظيم والتشريف اإلضافة  سيوف هللا

 

 التعليق
 أثره. بين ه، وضح: في األبيات التفات. 1س

 هو االنتقال من ضمير إلى ضمير كأن ينتقل من ضمير الغائب إلى المخاطب أو المتكلم والمقصود واحد.
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 .. اذكرهما : للمدح نوعان2س
 مدح شخص بما يستحق من صفات طيبة، كما في مدح كعب للرسول.  النوع األول :

 اإلنسان بغرض الحصول على المال والعطايا، وفيه  تملق ونفاق.مدح  النوع الثاني :

 

 : ما أهم خصائص )سمات( أسلوب كعب بن زهير ؟ أو لكعب سمات أسلوبية. وضحها.3س
  .التأثر بالقرآن الكريم مع  ..غرابة  مع جودة الوصف.فيها  األلفاظ :

 األساليب بين الخبر واإلنشاء لتحريك الذهن وتشويق السامع والقارئ. تتنوع األساليب :

 قلة الصور الخيالية لحاجة الموقف إلى اإلقناع العقلي ال اإلمتاع العاطفي.  الصور :

 قلة المحسنات البديعية.  المحسنات البديعية :

 في وحدة الوزن والقافية واختيار بحر البسيط   الموسيقي :

 تنوعت بين اليأس و األمل في  العفو .العاطفة :  

 

 : يظهر في القصيدة شيوع ألفاظ إسالمية تدل على التأثر بالقرآن الكريم واإلسالم. وضح.4س

    (سيوف هللا -القرآن  -قدر الرحمن) : مثل شيوع ألفاظ إسالمية تدل على التأثر بالقرآن الكريم واإلسالم 

 التي شاعت عند الشعراء.  وهذا يدل على الروح اإلسالمية

د القيم اإليجابية والسلبية التي وردت في النص5س  .: حد 

 القيم اإليجابية  :

                                       .الثقة في عفو الرسول                   .اإليمان بالموت                         .والقدر اإليمان بالقضاء

 .الرحمة والعفو                .اإلخاء واإلحسان                                      عظمة القرآن

 القيم السلبية  :

 التخلي عن المحتاج                                            .الوقيعة باآلخرين. 

 كثرة األقاويل بين الوشاة                                 .شاة وتصديقهماالستماع للو. 

 :بم سميت القصيدة ؟ 6س

  (عباءتهسميت بالبردة ألن الرسول  حين عفا عن كعب أهداه بردته )

 : ماذا نتج عن شهرة القصيدة ؟ 7س

 . (  واهتم بها المستشرقونأي ساروا علي نهجها عارضها الكثير من الشعراء )

 

 : علل نهي زهير بن أبي سلمي ابنه كعباً عن قول الشعر . ثم أذن له .8س

فيروي عنه فيالزمه عاره طوال الدهر ثم أذن له بعد أن امتنحنه قكان  ،خوفا من أن يقول كعب ما الخير فيه 

 يقول ما يعجب زهير فأجاز له قول الشعر حتي صار مشهورا ً 

  :غرض النص 
 االعتذار والمدح وهو يجعل المدح وسيلة إلرضاء من يعتذر إليه حتى يكسب عطفه ورضاه ويتقبل اعتذاره.

 :عاطفة الخوف والرجاء واإلعجاب بالنبي     عاطفة الشاعر . 

 : واضحة ومالئمة للجو النفسي تبًعا لكل موقف فعند االعتذار واالستعطاف نجد األلفاظ التي تدل   األلفاظ

(. وعند المدح أوعدني العفو مأمول / مهاًل الوشاة لم أذنب األقاويل):  مثلرجاء في العفو على الخوف وال

 (.نور يستضاء به مهند سيوف هللا) : مثلتجد صفات الهداية والقوة 
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 :الصور الخيالية في النص 

 (.إن الرسول لنور، مهند من سيوف هللامثل ) صادقة،موحية ومعبرة عن مشاعر وأحاسيس   

  :الموسيقى في النص 

 )واضحة في الوزن والقافية فقد اختار بحر البسيط ، ليالئم االعتذار  : الموسيقى الخارجية )الظاهرة

 والمدح واختار قافية الالم المطلقة القوية لتساعد على التأثير النفسي.

 )الموسيقى الداخلية )الخفية :                                                                                                     

 .نابعة من حسن اختيار األلفاظ وتنسيقها وترابط المعاني وجمال التصوير

 ر:سمات شخصية الشاع 

  مؤمن قوى الشعور

 بعظمة الرسول 

  موهبة ذو

 متميزة

  جريء شجاع

 معترف بذنبه

 حكيم   ذو نزعة

 .دينية

 :أثر البيئة في النص  

  شاعر مخضرم  لذلك تأثر بالجاهلية واإلسالم كما يلي: 

 الناقة ( –)السيف .الصور منتزعة من البيئة -2تأثراً بشعراء الجاهلية .               البدء بالغزل  .1

 في المعاني واأللفاظ.  بالقرآنتأثر الشاعر  -4                 .استخدام السيف الهندي في الحرب .2

 

 

 نص " العفو مأمول " تدريبات
 : قال الشاعر

 لــيات المراســــتجيبـاق الــإال العتـ   ـا     ــأرض ال يبلغهــاد بـت سـعــأمسـ

 ل ـــال وتبغـيــــقـإرن ــــى األيــــعـل       فيهـا  ةرـــــعـذاف ا إالـــــولـن يبلغه

 ـولــــى لمقتـــلمس  إنـك يـا بـن أبـي   م      ــاة بجنبيهـا وقـولهــتسـعى الوشـ

 ولـــمـشـغك ــي عنــــك إنـــنال ألفـي        هــــت أمـلـــل كـنــــخليل ــوقـال كـ

 ول ـــن مفعــــدر الرحـمـــا قـفكـل م         ـمـــا لكـي ال أبــلسبيوا ـخـلـ فقلـت

 ولـــاء مـحـمــبحدة ـيومـا علـى آلـ        كـل ابـن أنـثـى وإن طالـت سـالمته

 
 اختر الصواب من بين البدائل التالية  :

 
 ميز المعنى الدقيق لكلمة " األين ":-1

 العجز ب المرض أ

 الضعف د التعب ج

 المقابل الدقيق لكلمة " خليل ": ميز-2

 حاقد ب عدو أ

 خانن د حاسد ج

 في : " لن يبلغها إال عذافرة ": ميزوسيلة أسلوب القصر -3

 استخدام الفعل المضارع ب التقديم والتأخير أ

 تعريف الطرفين د النفي واالستثناء ج
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 " :اللون البياني في قوله " ابن أنثي  ميز -4

 استعارة مكنية ب استعارة تصريحية أ

 صفة كناية عن د ة عن موصوفيانک ج

 ميز عالقة البيت الثاني بالبيت األول:  -5

 تعليل ب تأکيد أ

 تقابل د إجمال ج

 ":  ال أبا لكم " : نوع األسلوب في ميز -6

 خبرى للتقرير والتوكيد ب إنشائي إلثارة المشاعر أ

 ا إنشائي معنى للدعاءفظـً خبرى ل د قصر للتخصيص والتوكيد ج

 ": خلوا سبيلي ": الغرض من األمر في حدد  -7

 يتمنال ب النصح واإلرشاد أ

 السخرية والتهكم د االلتماس ج

 بيت السادس على محسن بديعی نوعه:اشتمل ال -8

 تصريع ب مقابلة أ

 تقسيم نحس د طباق ج

 : مما يلي إعراب كلمة " لمقتول "حدد  -9

 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ب اسم مجرور بالكسرة أ

 فاعل مرفوع بالضمة د ن مرفوع بالضمة إربخ ج

                              إلى أي مدى اتفقت األبيات مع منهج بناء القصيدة في العصر الجاهلي؟-10
......................................................................................................................... 

 دلل على تأثر الشاعر بالمعجم القرآني.-11
......................................................................................................................... 

 
 :  رـــقال الشاع

 ول ــمفعـ نــر الرحـمدّ ـــــقفكـل مـا        ـم ــــا لكــي ال أبــسبيل واـلــت خـفقل 

 ول ـــاء مـحـمـبدـحا عـلـى آلـة مـً وي      ه ـــت سـالمتــى وإن طالثابـن أنـ لكـ

 ول ـــه مـأمـوالعفـو عنـد رسـول الل      ي ــــه أوعـدنـــتـول اللــأن رس نبئتا  

 ل ـــصـيفظ وتـــالقـرآن فيهـا مـواعي      ة ــنافلــاك ـــــطعمهـال هـداك الـذي أ

 ل ــــعنـى األقاويـ ثــرتب ولـو كـنأذ      م ــاة ولـــوال الوشــــأقأخـذنـي بـتال 

 ـولسلــوف هللا مـــــيسد مـن ــمهنـ      ه ــاء بـستضــــي رونـــإن الرسـول لـ

 
 . اختر الصواب من بين البدائل التالية 

 
 المعنى الدقيق لكلمة "أوعدني":  ميز-1

 آلمني ب هددنی أ

 يأسعدن د وعدني ج

 : " تفصيل " : مقابل كلمة ميز -2

 إسهاب ب يجازإ أ

 إطناب  د توضيح ج

  :   " ال تأخذنى بأقوال الوشاة ": هي في نالغرض من الميز  -3

 الرجاء واالستعطاف ب النصح واإلرشاد أ

 التمني وااللتماس د الوجوب واإللزام  ج
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 :" هداك الذي أعطاك نافلة القرآن :  " ميز نوع األسلوب في  -4

 ظا إنشائي معنى للدعاءخبرى لف ب خبرى للتقرير والتوكيد أ

 قصر وسيلته تعريف الطرفين د شائي إلثارة المشاعرإن ج

 :  " بما قبلها ولم أذنب " عالقة  ميز-5

 تفسير ب توضيح أ

 تعليل د نتيجة ج

 : وسيلته حذف " أنبئت"  اإليجاز في -6

 الفاعل ب المنعوت أ

 المبتدأ د المفعول به ج

 : بيت الثالث على محسن بديعی نوعهاشتمل ال-7

 تصريع ب جناس ناقص أ

 ازدواج د طباق ج

 : في البيت الثالث حدد إعراب كلمة " العفو " -8

 أمبتد ب فاعل أ

 نائب فاعل د معطوف ج

 األبيات.استنتج السمات األسلوبية للشاعر، مدلال عليها من -9
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
 ولماذا؟ أي التعبيرين التاليين أجمل ؟ -10
 
 "  ال تأخذنى بأقوال الناس"   أم    " ال تأخذني بأقوال الوشاة" 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 

 ررة المحتوينصوص متح
 :«حسان بن ثابت  »قال 

1 

2 

3 

4 

5 

ََََا ََََاه ك  ََََ ََََا ب ه َََََ قَّ ل ََََي َوحَََََ ََََن ي ت عَََََ َََََ ك َََََ  ب

َََََوا َََََال داَة ق ِه غََََََ ََََََ ِد اإلِل َََََى أَسَََََََََََََ ل  عََََََ

مَََيَََعََََاً  ِه جََََ مَََوَن بََََِ َََََََََلَََِ  أ صَََََََََيَََََب الَََم س

ت دَّ َك األَركََََََان  هََََََ  عََََََلََََََى لَََََََ ََََََا يَََََََ  أَب

نَََََانٍ  َك فَََََي جَََََِ الم  َربَََََِّ يََََََك سََََََََََََ لََََََ  عََََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

كََََاء  َوال  غَََنَََي الَََبَََ  ويََََل  َومََََا يَََ   الَََعََََ

ََََل   أَ  ََََي ت َََََ ََََق ل  ال َََََرجََََ  َك ال ََََِ َََََزة  َذل م  حَََََ

ِه الَرسَََََََول   د أ صَََََََيَََََب بََََِ نََََاَك َوقَََََ  ه 

رُّ الَََََوصََََََََََول   د  الََََبَََََ َََََت الََََمََََاجََََِ  َوأَن

زول   ََََََ ٌَََََم ال ي عَََََي ََََََ هَََََا ن طَََََ  َََََِ خَََََال  مَََََ 

 

 ظرف زمان بمعني ساعة غداة : 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت األول :  «العويل  »مرادف كلمة  -1

 (  اليأس)ب( الشقاء              )جـ(  الّنواح                   )د  (  القسوة             )أ

 نداء  فى البيت الرابع غرضه : «أبا يعلى  » -2

 (  التمنى)جـ(  االستعطاف              )د( التعظيم              )أ(  التنبيه               )ب

 فى البيت األخير أسلوب :  «عليك سالم ربك  » -3

 ( إنشائى             )ب                            (  خبرى               )أ  
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 (  خبرى لفظاً إنشائى معنىخبرى معنى                      )د(  إنشائى لفظاً )جـ 

 الغرض فى األبيات السابقة : -4

 (  الشكوى)جـ(  الرثاء                   )د  ( الفخر              )أ(  المدح               )ب

 الكلمات التي دلل بها الشاعر علي عظمة سيدنا " حمزة "  -5

              نعيم  –جنان  –سالم ربك )ب(                                    مخالطها  –العويل  –بكت )أ(    

 ال يزول –غداة  –القتيل )د(              األركان هدت  –أصيب به الرسول  –أسد اإلله )جـ(   

 القول الدال عل تعجب واستنكار الشاعر في األبيات السابقة : -6

              أنت الماجد البر الوصول )ب( بكت عيني وحق لها بكاها                    )أ(    

 أبا يعلي لك األركان هدت )د(                     أ حمزة ذاكم الرجل القتيل )جـ(   

 قالت الخنساء فى أخيها صخر: -7

 َتبِكياِن لَِصخِر الَندى أاَل   ***ا  أََعيَنيَّ جودا َوال َتجم د

 من حيث األسلوب والموسيقى" حسان بن ثابت ــ " وازن بين هذا البيت والبيت األول ل

................................................................................................................ 

 دلل بدليلين من خالل األبيات السابقة على أثر اإلسالم فى الشعر. -8

.................................................................................................................. 

 

 

 مادحــًا المهاجرين واألنصار  : «حسان بن ثابت »قال 
 

1 

2 

3 

4 

5 

م   هَََ  وَّ د  روا عَََََ وٌم إِذا حََََاَربَََوا ضَََََََََََ  قََََ

ةٍ  حَََََدثَََََ م  َغيَر   م  ِمنَهَ  ِتلَََََك  ٌة  يَََََّ جَِ  سَََََََََ

م   نََََالََََواإِن  يََََفََََخََََرونال  هََََِ وِّ د   عَََََ

م   اقوَن َبعََََده  َََّ ب َََاِس سََََََََ  إِن كَََاَن في الن

م هَََ  د  وٍم َرسََََََََََول  هللَاِ قََََائََََِ قَََََ  أَكََََِرم بََََِ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

َََاِعِهم َنَفعوا َََََََي  أَو حَََاَولوا الَنفَع في أَش

َدع   -فَََاعلم  -إِنَّ الَخالئَِق  هَََا البَََِ رُّ  شََََََََ

ع   ز  ال خَََوٌر َوال جَََ  َََوا فََََ َََب  َوإِن أ صَََََََََي

ع   بَََ َََ م ت هََِ ََقََِ ب بٍََق أِلَدنََى سَََََََََ لُّ سَََََََََ كََََ  َََ  ف

ع   يََََََ ِت األَهَََََواء  َوالشَََََََََََِ قََََََ رَّ فََََََ  إِذا تََََََ

 

 األحزاب  الشيع :ضعف                         خور :طبع وفطرة                          سجية :        

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت الثالث :  «نالوا  »مرادف كلمة  -1

 (  أخذوا)جـ(  هزموا                 )د زنوا                   ( أححصلوا               )ب)أ(  

 فى البيت األول :  «أشياعهم  »مرادف كلمة  -2

 (  ضيوفهمد(  أبنائهم                 )أعدائهم                   )جـ ()ب  (  أنصارهم           )أ

 فى البيت األخير :  «تفرقت األهواء  »نوع الصورة البيانية فى   -3

 (  استعارة مكنيةداستعارة تصريحية         ) )جـ(    (  تشبيه مجمل         )ب( تشبيه بليغ       )أ

 المحسن البديعى  فى البيت األول : -4

 حسن تقسيم(  د(  تصريع                   ))جـ( جناس                  )ب أ(  مقابلة               )

 فى البيت األول نكرة تفيد :  «قوم  »كلمة  -5

 (  التهويلد)          (  الكثرة           جـالتعظيم                  )( )ب (  العموم              أ)
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 فى البيت االول بما قبله :  «ضروا  »عالقة قوله   -6

 (  توضيحد(  نتيجة                    ))جـ      فسير               ( تأ(  تعليل               )ب)

 الكلمات التي تدل علي ثبات المدوحين علي مبادئهم : -7

              شرها البدع    –غير محدثة  –سجية تلك فيهم )ب( نالوا               -أشياعهم  –ضروا عدوهم أ(  

 تفرقت األهواء   –حاولوا النفع  –سباقون )د(                  تبع   -ال جزع  –ال يفخرون )جـ(  

 .التي تحققت في األبيات السابقة  األسلوبية للشاعر السمة -8

              التأثر بروح اإلسالم  )ب( االعتماد علي األسلوب اإلنشائي الطلبي              )أ(  

 استخدام المحسنات المتكلفة  )د(                         االقتباس من الشعر الجاهلي  )جـ(  

 : "  كعب بن زهير" حدد من األبيات السابقة ما يتفق مع قول  -9

 مجازيعا إذا نيلوا وليسوا قوما ***   ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم

...................................................................................................................... 

 

 :«النابغة الجعدى  »قال 

  والحر الشديد سيًرا وقت الظهيرةتهجرا : تحمال                                                  غضا :   

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت الثانى :  «قِرا  »مرادف كلمة  -1

 (  أبطئااستقّرا                    )جـ(  اهبطا                 )د( )أ(  أكّدا               )ب

 البديع فى البيت األول : -2

 (  األولى والثانية)جـ(  تصريع                )د            ( جناس      )أ(  طباق               )ب

 فى البيت الثالث بما قبله :  «فال تجزعا  »عالقة قوله  -3

 (  نتيجةجـ(  تأكيد                  )د)   )أ(  تعليل               )ب( توضيح              

 نوع التشبيه فى البيت األخير : -4

 مفصل  ب( ضمنى                  )جـ(  مجمل                 )د( (  تمثيل               ))أ

 فى البيت األول أسلوب :  «خليلى  » -5

 ( خبرى                       )ب                            (  إنشائى            )أ

 (  إنشائى لفظاً خبرى معنى)د       (  خبرى لفظاً إنشائى معنى            )جـ

 المغزي الضمني للبيت الثالث : -6     

                        العجز سمة الضعفاء )ب(                   (  الحياة ال تخلو من الصعاب)أ

 الرضا بالقدر خيره وشره)د(                             الجد يحقق النجاح)جـ(  

 أى األبيات السابقة يتفق معنى البيت التالى ........... ؟ - 7   

 ليا وال خير اللوم وما لكما في   ****  أال ال تلوماني كفى اللوم ما بيا

1 

2 

3 

4 
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را جََََّ هََََ ًة َوتََََ ا سََََََََََاعَََََ ضََََََََََّ يَََلَََّي غ  لَََِ  خََََ

يََََََرةٌ  يَََََاَة َقصَََََََََََِ  َوالَ َتسَََََََََََأاَل إِنَّ الَََََحََََََ

يََََقََََانِ  طََََِ ه   َوإِن جََََاَء أَمٌََََر ال تََََ   َدفََََعَََََ

ََََعََََهََََا ََََف ََََمََََالمََََة ن ََََمََََا أن ال ََََل ََََع ََََم ت  أل

دى  ولَ هللَاِ إِذ جََََاَء بََََالَََهََََ  عََََت  َرسَََََََََ  بَََِ   تََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

 َول ومََََا َعلى مََََا أَحَََََدَث الَََََدهر  أَو َذرا

را َََِ واِدِث أَو ق َََحََََ َروعََََاِت ال َََِ َََرا ل ي طَََِ ََََ  ف

ا َقضَََََََى هللَا  وِاصَََََََبِرا  َفالَ َتجَزعَََا ِممَََّ

ّلى قَ  يء  َو َبراوأَ ِليََََل  إَِذا مََََا الشَََََََََ  ؟ د

را يََََِّ ِة نَََََ رَّ جَََََ تََََابََََاً كََََالََََمَََََ و كََََِ تََََلََََ   َويَََََ
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.................................................................................................................... 

 استنتج المغزى الضمنى للبيت الثالث. -8     

.................................................................................................................... 

                                                                                      وضح القيمة التى ضمنها الشاعر فى بيته الرابع.-9     

.      .................................................................................................................... 

 

 

 وهو فى سجنه بالمدينة المنورة: «ضابئ بن الحارث  »قال 

 أصلها تتعدي ، والمراد تغفر و تتجاوز تعد : اسم حصان الشاعر                             قيار : 
 فساد ، عيب شعت : يقلق                                            يريب : 

 يلى :ميز اإلجابة الصحيحة فيما 
 فى البيت الثانى :  «ؤوب ن »مرادف كلمة  -1

 ( نقتربرحل                 )د)جـ(  ن          رجع             ( نتمادى             )ب)أ(  ن

 فى البيت الرابع :  «يصيب  -يخطئ  »البديع  -2

 قسيم                )جـ(  تصريع              )د( التفات ( حسن ت)أ(  طباق               )ب

 فى البيت األخير يفيد :  «أخاً  -صديقاً  »تنكير كلمة  -3

 (  التحقير(  التقليل                )دجـالتعميم                      )( (  التعظيم            )بأ)

 فى البيت الثانى :  «ال تجزعن قيار  »الغرض البالغى للنهى فى قوله  -4

 (  الحثف            )د(  االستعطاشويق                   )جـ( التأ(  التحذير            )ب)

 األلفاظ التي دلل بها الشاعر علي صبره وتجلده : -5

                        تعد الشئ –في الحزم  -ال تجزعن ( ب)                 نؤوب  –غريب  –أمسي بالمدينة (  أ)

 ال يوطن نفسه –بالمدينة  –( نائبات الدهر  د)صديًقا          -يخطئ في الحدس  –حبس ليلة (  جـ)

 .الجملة المؤكدة بمؤكدين في األبيات السابقة  -6

                        ولست بمستبق( ب)                               فال تجزعن قيار(  أ)

 يخطئ في الحدس الفتي (  د)                     فإني وقيار بها لغريب (  جـ)

 يتفق وقول النابغة الذبيانى: البيت الذي -7

                                                    على شعث أي الرجال المهذب *** تلمه ولست بمستبق أخا ال

 الخامس)د(                   الرابع)جـ(                     الثالث)ب(             الثاني)أ(  

 وأخرى أسلوبية للشاعر،استنتج من خالل األبيات سمة شخصية  -8        

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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ه   لََََ  ى بََََالََََمََََديََََنََََِة َرحََََْ ك  أَْمسَََََََََََ ْن يَََََ  مَََََ

ن  ار  مَََِ يَََََّ ََََ ْن ق َزعََََ جَََْ ََََ َََلََََةٍ فَََال ت َََي ِس ل َََْ ب  حََََ

ه   ن  نَََفسَََََََََََ وطَََِّ ْن ال يَََ   فَََال خَََيََََر فَََيَََمََََ

ْزِم قََوةٌ   وفََي الشََََََََََكِّ تََفََِريٌََط وفََي الََحَََ

ا ا وال أَخًََََ َتْبٍق صََََََََََِديقًََََ  ولسَََََََََََت بم سَََََََْ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

َََََ ِري ََََََ َََََغ ا ل َََََهََََََ اٌر ب ََََََّ َََََي ي َوق َََََِّ َََََإِن  ب  ف

ََ ن َََ ا ف ََنَََََ ى ل ْقضََََََََََ  ََ َة مََََا ي يَََََّ وب  َقضَََََََََِ  ؤ 

وب   نَََ  يََََن تََََ  عَََلَََى نََََائَََبََََاِت الََََدهَََِر حَََِ

خطئ  في  يََََب  وي  ْدِس الَفَتى وي صَََََََِ  الحَََََ

ِريََََب   دَّ الشََََََََََيَء وهَََََو يَََََ عَََََ  إَذ لََََْم تَََََ

 



 

  83  

 وألقى هذه القصيدة أمام رسول هللا: «النابغة الجعدى  »قال 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :
 فى البيت األول :  «خليل  »الجمع الصحيح لكلمة  -1

 (  خالل)د           (  أخالء    )جـ      ( خالئل            )ب        (  خليالت     )أ

 فى البيت األخير :  «أرضى بفعلها  » اللون البيانى فى -2

 ( استعارة تصريحية)جـ( تشبيه ضمنى     )د     ( تشبيه بليغ   )ب      (  استعارة مكنية   )أ

 الشاعر بالقرآن الكريم والحديث الشريف فى البيت :تأثر  -3

 ( الرابع والسادس)د         ( الخامس  ـج)     ( الثالث         )ب      (  األول             )أ

 فى البيت الرابع ؟ «كتابا»و  «الهدى»ما المقصود بـ  -4

...................................................................................................................... 

 ؟ «كالمجرة»نه ما رأيك في وصف الكتاب بأ -5

...................................................................................................................... 
 

 يدافع عن رسول هللا : «حّسان بن ثابت  »قال 

 فيما يلى :ميز اإلجابة الصحيحة 

 فى البيت األخير :  «وقاء  »مرادف كلمة  -1

 (  ن صرةأمن                    )جـ(  حماية                   )د ()أ(  دفع               )ب

 فى البيت الرابع   «يمدح  يهجو ، »المحسن البديعى فى   -2

 (  تصريعناقص           )دجـ(  جناس ( جناس تام              ))أ(  طباق             )ب

 فى البيت األخير :  «عرضى..... وقاء  »التشبيه فى قوله  -3

 (  بليغي                  )جـ(  مجمل                    )د( تمثل)أ(  ضمنى            )ب

 سار حسان بن ثابت فى ركاب شعر عصر صدر اإلسالم . وضح من خالل األبيات. -4

.................................................................................................................. 
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را جَََََّ هَََََ ًة َوتَََََ ََََََََََاعَََََ ا س ضََََََََََّ يََََلََََّي غ  لََََِ  خَََََ

د َمضَََََََََى  يََئََََاً قَََََ َر شََََََََََ َذكَََّ هِ تَََََ لََََِ يََِ بََِ  لِسََََََََََ

قٍ  رِّ َََََ ح  ََََ ِن م ََََِ ََََِذِر ب ن  ََََ ََََم َََََد ال ن ََََِ ََََاَي ع َدام َََََ  ن

دى ولَ هللَاِ إِذ جََََاَء بََََالََََهََََ   ََََََََََ عََََت  َرس بََََِ  تَََََ

ي عَََِ ن مََََ سُّ َومََََ ى مََََا أ حَََِ تَََّ دت  حََََ  َوجََََاهَََََ

لََى يََم  عَََ لََهََََا أ قََِ عََِ فََِ قََوى َوأَرضَََََََََى بََِ  الََتَََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

هر  أَو َذرا لى مََََا أَحَََََدَث الَََََد َع ومََََا  ل   َو

ِة  ن حََََاجَََََ راَومَََِ ََََّ َذك تَََََ ََََ وِن أَن ي حَََز  َََمََََ  ال

ِفرا ق م  ِهَر األَرِض  م ظََََا ه  ن ِم َيوَم  ل  أََرى ا

را ََََِّ ي َََََ ِة ن رَّ جَََََ ََََمَََََ ََََاً كََََال ََََاب ت و كََََِ  ََََ ََََل ت َََََ  َوي

را وَّ َت غَََََ مَََََّ يََََالً إِذا مََََا الََح ثََََ  هَََََ  سََََََََََ 

ِة أَوجَََرا وفَََََ خَََ  َن الَََنََََاِر الَََمََََ نََََت  مَََِ  َوكَََ 
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ه   نَََََْ ت  عََََََ بَََََْ أَجََََََ ًدا فََََََ مََََََّ حََََََ ْوَت مَََََ  جََََََ  هََََََ

فءٍ  كََََََ  ه  بََََََِ َََََََََََََت لَََََََ هََََََجََََََوه  َولَس َََََََ  أَت

ا  ًَََََ َََََف ي َََََِ ن ا حََََََ ّرً ََََََ ًدا ب ََََََّ م حََََََ  َََََ ْوَت م جََََََ  هََََََ

ْم   ََََ ك ََََْ ن ََََِ ولَ هللاِ م و َرسَََََََََََ   ََََ ج ََََْ ه َََََ ْن ي َََََ م َََََ  ف

ي  ْرضَََََََََََََِ َده  َوعَََََََِ ي َوَوالَََََََِ َََََََِ إِنَّ أَب  فََََََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

َزاء   ََََََجَََََََ ي َذاَك ال ََََََِ َد هللاِ ف ََََََْ ن  َوعََََََِ

داء   ََََِ ََََف ََََا ال م  ََََ ََََِرك ي خَََََ ََََِ ََََا ل م  ََََ ك رُّ  َفشََََََََََََ

اء   َََََ َوف ََََْ ه  ال  ََََ ت َََََ ََََم ي ولَ هللاِ شَََََََََََِ  َرسَََََََََََ 

َواء   ه  سََََََََََََ ر  ْنصَََََََََََ  ََََََ ه  َوي َدحَََََ  مَََََْ ََََََ  َوي

اء   ْم ِوقََََََ كَََََ  نَََََْ ٍد مَََََِ مََََََّ حََََََ ْرِض مَََََ  عَََََِ  لَََََِ
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 :«على بن أبى طالب  »قال 

1 

2 
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هِ  لَََََى ديَََََنَََََِ نَََََيَََََا عََََََ َر الَََََد  ؤثَََََِ  يَََََا مَََََ 

د ََهََََا َوقَََََ ََي لَََََد ف ََخََ  رجََو ال َََ حَََََت ت َََ  أَصَََََََََب

مٍ  َََََََََََهَََََ  وَت ذو أَس يَََََهَََََاَت إِنَّ الَََََمََََََ  هََََََ

لََََََب ِامَََََرءٍ ال  ظ  قََََََ ح  الَََََواعَََََِ  ي صَََََََََََلَََََِ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

ن َقصََََََََََِدهِ  يَََراَن عََََ َه الَََحََََ  َوالَََتََََائََََِ

هِ  دِّ ن حََََََ وِت عََََََ ََََََ َََََم َََََاَب ال ََََََرَز ن  أَب

رِدهِ  هَََََا يَََََ  ومَََََاً بَََََِ ِه يََََََ رمَََََِ ن يََََََ  مَََََِ

شََََََََََََِدهِ  َََََى ر  ل َََََِزِم هللَاَ عََََََ ع ََََََ م ي ََََََ  ل

 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :
 فى البيت األول :  «مؤثر  »مرادف كلمة  -1

 (  م واجه(  م فضل               )دجـم حب                    )ب( م ريد                    ))أ(  
 فى البيت الثالث :  «الموت ذو أسهم  »الصورة البيانية فى  -2

 (  تشبيه مجمليه مفصل        )د(  تشبأ(  استعارة مكنية         )ب( استعارة تصريحية     )جـ)
 فى البيت األول :  «دينه  -الدنيا  »المحسن البديعى فى   -3

 (  مراعاة نظير)أ(  جناس                  )ب( حسن تقسيم            )جـ(  تصريع               )د
 

فى البيت األول؟ وما غرضه؟   «يا مؤثر الدنيا  »ما نوع األسلوب فى  -4
........................................................................................................................ 

 
 

 :«كعب بن زهير  »قال 
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2 
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وٌت أَو َمشََََََََََََيََََََبٌ  َك مَََََََ دِركَََََََ  إِن يََََََ 

طََََََنََََََا ِرجََََََاالً  رَّ ثََََََنََََََا َوفَََََََ بَََََََّ لَََََََ  تَََََََ

ومٍ  بََََيََََل  قَََََ ََََََََََََ نََََا لَس بََََيََََلَََََ  َوإِنَّ سََََََََََََ

ال  ََََََ لُّ أ م  ف  َََََ ل  ك ََََََ َََََك ث ََََََ ت  َتسََََََََََََأَلَ سَََََََََََََ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

ََََوا ََََواٌم َوشَََََََََََاب ََََاَت أَق َك م َََََ ََََل ب َََََ ق َََََ  ف

عَََََوا أَجَََََابَََََوا عَََََوا َوإِذا األَنَََََام  د   د 

م  َوغََََابَََوا عَََََدهَََ  ََََ ََََر ب دنََََا األَم هََََِ  شََََََََََ

َََََوا روا َوطَََََاب  َََََ ث ََََََ ََََََوةٌ ك  إِذا مَََََا إِخ

 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 فى البيت الثانى :  «األنام  »مرادف كلمة  -1

 (  األطفال)أ(  الكسالى            )ب( المرضى               )جـ(  البشر                  )د

 فى البيت الثانى بما قبله :  «أجابوا  »عالقة قوله  -2

 (  توضيح)د               (  تفصيل تيجة                  )جـ( ن)أ(  تعليل               )ب

 فى البيت الثالث :  «غابوا  –شهدنا  »المحسن البديعى فى   -3

 (  جناس تام)جـ(  طباق سلب           )د ( جناس ناقص         )أ(  طباق إيجاب       )ب

 فى األبيات حقيقة مؤكدة . فما مؤداها ؟ -4

................................................................................................................. 
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 ":معن بن أوس المزنيللشاعر: "

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 يبدو ضابط المشاعر لدى الشاعر في هذه البيات منبعه -1

 ( الغضب والثورة.)د       ( الحب واإلعجاب.)ج       ( العرف والتقاليد.)ب     ( الشرع الحنيف.)أ

 عالقة البيت األخير بما قبله:  -2

 ( مقابلة.)د            ( تعليل.)ج                    ( تأكيد.)ب     ( نتيجة.)أ

 الخيال في البيت الخامس نوعه:  -3

 ( تشبيه بليغ.)د   ( استعارة تصريحية.)ج        ( استعارة مكنية.)ب   ( تشبيه.)أ

 ار. المشاعر واألفكاستعمل الشاعر أسلوب المفارقة والمقارنة في نقل  -4

 وضح ذلك من خالل فهمك لألبيات.

........................................................................................................................ 

 

 : علي بن أبي طالب قال 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 طَََلََََب الَََمَََعَََيشََََََََََة بََََالَََتَََمَََنَََيومََََا 

 وال تََََقََََعََََد عََََلََََى كسََََََََََل الََََتََََمََََنََََي 

 فَََََإن مَََََقَََََادر الَََََرحَََََمَََََن تَََََجَََََرى

ََََََبسََََََََََََط ََََََض أو ب ََََََقََََََب  مََََََقََََََدرة ب

ََََض ََََف ََََة وخ ََََي دع ََََرزق ف ََََض ال ََََع  وب

  

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

َََََ َََََي ال َََََوك ف َََََق دل َََََن أل َََََك  الءدول

 يََََل عََلََى الََمََقََََادر والََقضََََََََََاءحََتََ

 بََََأرزاق الََََرجََََال مََََن السَََََََََََمََََاء

 ءوعََََجََََز الََََمََََرء أسََََََََََبََََاب الََََبََََال

ََنََََاء ََع ََكسََََََََََب بََََال ََرزق ي ََعََض ال  وب

 

 ميز اإلجابة الصحيحة فيما يلى :

 « كسل » حدد مما يلي مضاد كلمة  -1

 .( تأخر)د              )ج( قوة .                   )ب( نشاط .         .( جدأ)

 عالقة البيت الثالث بالبيت الثاني   

 ( تعليل . )د              ج( تأكيد . )                  )ب( نتيجة .       ( توضيح . أ)

 « : وال تقعد على كسل » مما يلى نوع اللون البياني في قوله :  ميز -2

  .( مجاز)د              ( كناية . ج)                )ب( استعارة .          )أ( تشبيه . 

وضح النتائج المترتبة على اتباع الشاعر فيما ذهب إليه  -3

............................................................................................................. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

ََََه ََََن ََََر ضََََََََََغ ََََمََََت أظََََاف ََََل  وذي رحٍََََم ق

ه وصََََََََََل القرابََََة سََََََََََامني متََََ   إذا سَََََََ 

 فََََأسََََََََعََى لََكََي أبََنََي ويََهََََدم صََََََََََالََحََي

 ال يَََََحَََََاول غَََََيَََََرهيَََََحَََََاول رغَََََمَََََي 

 فََََمََََا زلََََت فََََي لََََيََََنََََي لََََه وتََََعََََطََََفََََي

 ألسَََََََتََََل منََََه الضَََََََغن حتى اسَََََََتََََالتََََه

  

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

ََم ل ََيََس لََََه حََِ ََمَََي عََنََََه، وهََو ل ََحََل  .ب

 قََطََيََعََتََهََََا، تََلََََك السََََََََفََََاهََََة واإلثََم.

 .دمــــــــه الهــــوليس الذي يبني كمن شأن

غــدي أن يحــوكالموت عن  .مــــــــل به الرُّ

ََو  ََحََن ََمََََا ت ََيََََه ك ََولََََد األم.عََل ََى ال  عََل

  م.ـــه الحلـــق بــــــن يضيـوقد كان ذا ضغ
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 أضحى

 والتامة األفعال الناقصة – 1

 كان  وأخواتها
 

 

 
  

 

 

                                                                                             تدخل علي االسمية :    ها عمل

 "خبرها"ويسمى تنصب الخبر "،      واسمهاويسمى " ترفع المبتدأ 

 ًما.يكان االنتصار  عظمثال: 

 

 

فعل ماض ناسخ ناقص 

 مبني علي الفتح

 اسم كان مرفوع 

 وعالمة رفعه الضمة

 خبر كان منصوب 

 وعالمة نصبه الفتحة
 

 (  انفك ما   -فتئ ما  -برح ما   -زال ما)  تتعدد حروف النفي    (1

 (   نفك ال ي  -فتئ ال ي  -برح ال   -زال الي)                                

 (  نفك لم ي  -فتئ لم ي  -برح لم ي  -زال لم ي)                                

  

 وال تسبق بباقي حروف النفي .الظرفية المصدرية (  ما)بــــ  سبق تناقصة  ال(   دامما ) (2

 

 عن قلبي. الهمزال  *: مثال

      

 وعالمة رفعه الضمةفاعل مرفوع   الهم :           

 

 ةوعالمة رفعه الضمفاعل مرفوع   صحتك :            .يا رجل صحتكدامت  * مثال

 

 كان

 أصبح
 صار

 ظل أمسى
 بات

 ليس

 مازال 
 مافتئ

  

 مابرح
 أنفك ما

 مادام
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  كــــــــان وأخواتها 

 

 

 

 

 التامة الناقصة  

 اجتهدت فكان الفوز معتداًل  الجو كان كان

 : خبرها معتداًل :اسمها  ، الجو 

 بمعني التوقيت في الماضي

 : فاعل الفوز 

 بمعني حصل وتحقق

 

 سهرنا نذاكر حتي أصبحنا أصبحت مؤديًا عملي  أصبح 

 خبرها: مؤديًا ، اسمها  : التاء

 بمعني التوقيت في الصباح

 فاعل: نا الفاعلين 

 بمعني دخلنا في الصبح

 

  جلست أقرأ حتي أضحيت أضحي الطالب نشيطين أضحي

 خبرها: نشيطين ، اسمها :الطالب

 بمعني التوقيت في الضحي

 فاعل: تاء الفاعل 

 بمعني دخلنا في الضحي
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 حتي نمسينتدرب  أمسي المؤمن خاشًعا أمسي

 خبرها: خاشًعا،  اسمها : المؤمن

 بمعني التوقيت في المساء

 فاعل: الضمير المستتر نحن 

 بمعني دخلنا في المساء

 

 لو ظل العدل ، النتشر الحب ظلت المحبة منتشرة  ظل

 خبرها: منتشرة،  اسمها : المحبة

 بمعني التوقيت في النهار

 فاعل: العدل 

 بمعني بقي

 

 بات المريض وهو يتألم بات الجنود ساهرين  بات

 خبرها: ساهرين،   اسمها  : الجنود

 بمعني التوقيت في الليل
 فاعل: المريض 

 بمعني دخل في الليل

 
 إلي هللا تصير األمور  صار الجو ممطًرا صار 

 خبرها: ممطًرا،    اسمها   : الجو

 بمعني التحول
 فاعل: األمور

 بمعني رجع

 

 الجو معتدل مادام الربيع  سنفوز ما دام الالعبون مستعدين دامما 

 خبرها: مستعدين،  اسمها  : الالعبون

 بمعني بيان المدة
 فاعل: الربيع 

 بمعني ما بقي

 
 ما برح الطالب مكانه ما برح الطالب فاهًما برح ما

 خبرها: فاهًما ،  اسمها   : الطالب 

 بمعني االستمرار
 فاعل: الطالب 

 بمعني ما فارق
 

 ما انفكت الوحدة العربية  ما انفك الخير موجوًدا انفك ما

 خبرها: موجوًدا ،  اسمها   : الخير 

 بمعني االستمرار
 فاعل: الوحدة 

 بمعني ما انحل
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 العقل من العلم ما زال مازال العلم في العقل  زال ما

 خبرها: في العقل ،   اسمها   : العلم 

 بمعني االستمرار
 فاعل: العلم  

ذف   بمعني ما ح 
 

 ال تأتي تامة   ما فتئ الحق نوره ساطع فتئ ما
 خبرها: نوره ساطع ،   اسمها   : الحق 

 بمعني االستمرار
 

 تامة تأتي ال  ليس النجاح بصعب ليــس
 خبرها مفرد: صعب ،  اسمها  : النجاح 

 بمعني النفي
 

 

 الفعل من حيث التصريف                            

 
 جامد التصريف ناقص التصريف       التصريفوتام كامل 

 *كان *أصبح *أضحى

 * أمسى*ظل *بات *صار

 ما دام -ليس  نفكأما  -ما فتئ  -ما برح  -ما زال 

 

 ماضي  فقط ماضي و مضارع ماضي و مضارع و أمر

 
 

 و أخواتهاالناسخة اسم كان صور 
 

 ضمير مستتر لمتص  ضمير اهرـــــظ اسم

 متفوقة الفتاةأصبحت 

اسم اصبح الفتاة : 

 مرفوع بالضمة 

 من المتفوقين ت  كن

          ضمير متصل مبني تاء الفاعل : 

 في محل رفع اسم كان  

 ا  مشهورً  هو×××العالإم صار

 : اسم صار 

 (هوضمير مستتر تقديره )
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 و أخواتهاالناسخة خبر كان صور 

 

 شبه جملة جملة مفرد

 ضعفًا ليس التواضع 

  ضعفا :

             خبر ليس مفرد 

 منصوب بالفتحة 

 هي×××تذاكر أمست  البنت 

××تذاكر
 :   هي

                الجملة الفعلية في محل 

 نصب خبر أمسي 

 

 تحت االحتالل ما زالت فلسطين 

  : تحت

                 شبه الجملة في محل 

 نصب خبر مازال 

 

 

 متحدين أصبح العرب 

  

 :  متحدين

  صبح منصوب بالياءأخبر 

 نوره ساطع مازال اإلسالم 

  

   : نوره ساطع

الجملة االسمية في محل نصب 

 خبر مازال 

 في القلوب  ما انفك األمل 

 

  : في القلوب

شبه الجملة في محل نصب خبر 

 ما انفك  

 ( = غالبًا حرف جر زائدليس الباء في خبر ) 
  للتوكيد علي خبر   ليسحرف الجر الزائد يدخل 

                 . بصعب  ليسإ النجاح  مثل  : 

 )يجوز حذفه( بعد حرف الجر الزائد . ا منصوب محالــً خبر ليس مجرور لفظ             

 . بالمدرسةمثل : ليس الطالب  

 األصلي ) ال يحذف(بعد حرف الجر  .شبه جملة في محل نصب  خبر ليس                
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 الخبر شبه جملة و اسمها معرفة :      ( يجوز تقدم  خبرها على اسمها1

                    الندامةفي العجلة كان مثل : 

 اسم كان مؤخر مرفوع و عالمة الرفع  الضمة:   الندامة

 

  :يجب تقديم الخبر على اسمها(  2

 ذكريات لنا  ت: كان مثل              الخبر شبه جملة و اسمها نكرة -أ

 طالبها المدرسةفي : كان  مثل      في اسمها ضمير يعود على خبرها   -ب

 

  أجمل الربيع ! كانما مثل :        في أسلوب التعجب زائدة(   كانتأتي )  (3

  الشرطيتين "لإْو"و "إ ْن" بعد ...    ويبقى الخبرتحذف "كان" مع اسمها (  4

  : الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر.  مثال

 إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، و إن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر.أي: 

  ا   بمعني تقبل النصح ولو مرً  مثال : 

   ا.مرً هو xxو لو كان : أي 

 صور الفاعل مع الفعل التام 
 

 ضمير مستتر  - ضمير متصل  - اسم ظاهر  -

  االجتماع حيث كان تجلس

 

ينإ ت ْمس   انإ هللاَّ  ح  ْبحإ .هــو xxxن ما شاء هللا كا . نإ وفإس 
      

                           االجتماع : 

 مرفوع بالضمة فاعل

 

                واو الجماعة  : 

ضمير متصل ميني في 

 محل رفع فاعل 

                               الفاعل : 

ضمير مستترتقديره                 

 ( هو )
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  األفعال التالية .

 نفك(أما  -ما برح  -ما دام  -صار  -بات -ظل  -أمسى  -أضحى  -أصبح  -)كان 

 .  قد تأتي  تامة أو ناقصة   

 ( تأتي ناقصة فقط .ما فتئ  –ليس )  :   أفعال تأتي ناقصة دائمـًا

 

 غالبًا في االمتحان تأتي ) كان التامة (  بعد:

 (  أداة شرط -حيث  -حيثما  -حين  -أينما    )
ْدتإ )بمعنى:             . كنتاتق  هللا حيثما  .1 ج   (و 

إ ْن  .2 انإ وإ ة . كإ رإ ْيسإ ة  إلى مإ رإ ة  فإنإظ  ْسرإ دإ  )بمعنى:                 ذ و ع  ج   (و 

ير  أإال إلى هللاَّ   .3 . تإص  ع)بمعنى:                      األم ور   (تإْرج 

  (بإق يإ )بمعنى:   الجندي ساهًرا يحرس الموقع حتى أصبح.      ظل  .4

 (بإق يإ )بمعنى:                      العدل النتشرت السعادة. دام لو  .5

 تدريب : اختر الصواب من بين البدائل 

 .................... "أصبح  " خبر . إعراب  "مرتفعة   عزيمة ذا ، أصبحت محمد يا " -1

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب ب الياء نصبه وعالمة منصوب أ

 األلف نصبه وعالمة منصوب د المقدرة مرفوع بالفتحة ج

 نصبه ............. وعالمة منصوب " أصبح " خبر ".أسباب التفوق  مدركين العلم ذوو أصبح"-2

      الظاهرة الفتحة ب المقدرة الفتحة أ

  األلف د الياء         ج

 محل ........................... في ضميًرا وقع أصبح اسم. ساعيًا  إلي طلب العلم "  " أصبحت-3

 جزم ب       رفع أ

      نصب د      جر ج

 السابقان ........................... الفعالن. هللا "  علي عظمة شاهًدا كله الكون وأصبح " أصبحنا-4

 تامان ب ناقصان أ

 ناقص تام ، الثاني األول د تام ناقص ، والثاني األول ج
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 ..................نصبه  وعالمة منصوب "ليس "خبر . "  مانعي الحق عن أصحابه  " لسنا-5

        الظاهرة الكسرة ب      المقدرة الكسرة أ

 الياء د المقدرة الفتحة ج

 نوعه .................... "صار "خبر  .الذكاء االصطناعي  "    أساسه العالم الجديد " صار -6

    اسمية جملة ب       جملة شبه خبر أ

 مفرد خبر د فعلية جملة ج

 بـــــ ........... منصوب صار خبر "ماهرات". كلمة  في اإلعراب " ماهراتالطالبات  " صارت-7

        الكسرة ب        الياء أ

        الفتحة  د األلف ج

 ... .........هو خبرأصبح .العلماء الذين يفكرون في المستقبل  "  مستهدف اآلن أصبح " الفضاء-8

           اآلن ب يفكرون أ

       مستهدف د  في المستقبل   ج

 هو ................... صار اسم. وطنكم "  يطور ما كل في إال تفكرون ال " مازالتم-9

         الجماعة واو ب         مستتر ضمير أ

 المصدر الموؤل  د  التاء الضمير ج

  ....................تصبح ( أنت ذو فضل وساع  للخير  )  جملة " عليصار"  الفعل أدخلنا إذا  -10

 صرت ذوعلم وساعيًا للخير ب وساعيًا للخير  صرت ذا علم   أ

 صرت ذي علًما وساًع للخير د صرت ذا علًما وساعيًا للخير ج

 تصير .........................( محبوب  الصدق  ذو ) جملة علي( فتئ ما)الفعل  أدخلنا إذا-11

 محبوب الصدق  ذو مافتئ ب محبوبًا الصدق  ذا مافتئ أ

 محبوبًا الصدق  ذي مافتئ د محبوبًا الصدق  ذو مافتئ ج

 تصبح ......................( علم  ذوو أنتم ) الجملة علي (صار )الفعل  أدخلنا إذا-12

 صرتم ذوي علم  ب صرتم ذوو علًما  أ

 صرتما ذوا علم  د صرتم ذوي علًما  ج

 تصير ..................( الطالب المجتهدون ذوو همة ) جملة " علي أمسي"  الفعل أدخلنا إذا-13

 الطالب المجتهدين ذوو همة أمسي ب الطالب المجتهدون ذوو همة أمسي أ

 الطالب المجتهدون ذوي همة أمسي د الطالب المجتهدين ذوي همة أمسي ج

 نوعه ..................  "يكون" خبر. غًدا "     االمتحان  " سيكون-14

    مفرد ب     مصدر أ

          فعلية جملة  د  جملة شبة ج

 ستكون...................... الجملة علي (أصبح)الناسخ  الفعل دخول عند. "أصدقاؤكم متعاونون " -15

 أصبح أصدقائكم متعاونين  ب أصبح أصدقاؤكم متعاونين  أ

 أصبح أصدقاءكم متعاونين  د أصبح أصدقاءكم متعاونون  ج
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 " ......................نصرإعراب كلمة " .  "المؤمنين  نصر علينا حقا وكان:" تعالي قال -16

           كان اسم ب        مؤخر مبتدأ أ

  إليه مضاف د   كان خبر ج

 " سواءإعراب كلمة "   .وجهول " عالم   سواءً  فليس وعنهم ** عنا الناس جهلت إن سلي "-17

      ليس اسم ب      فاعل أ

      ليس خبر د مؤخر مبتدأ ج

 . مشاغيل "  بالدنيا والناس بالدين  **  مشتغاًل  المأمون الهدي إمام " أضحي-18

 هو.................. السابق البيت في الناسخ الفعل خبر

         الهدي ب      مشتغال أ

        المأمون د مشاغل ج

 هو .......................... الجملة في الناسخ الفعل اسم.حيًا "  دمت ما ربي "  أعبد -19

 مستتر ضمير ب حيًا أ

     الضمير المتصل  التاء د  ما  ج

 إعرابه .......................... خط خطر " .  ما تحته في  األقصي يزل " لم -20

 الظاهرة بالضمة مرفوع فاعل ب الظاهرة بالضمة مرفوع يزل لم اسم أ

 المقدرة بالضمة مرفوع فاعل د المقدرة بالضمة مرفوع يزل لم اسم ج

 إعرابه ............................. خط " . ما تحته مساكين أصبحوا الناس " أكثر-21

 الظاهرة بالفتحة منصوب أصبح خبر ب المقدرة بالفتحة منصوب أصبح خبر أ

 بالياء منصوب أصبح خبر د بالكسرة منصوب أصبح خبر ج

 :إعرابه  خط تحته ما .ربك "   إرضاء الحياة ما دامت األسمي هدفك " اجعل -22

   فاعل ب دام ما خبر أ

    دام ما اسم د ثان به مفعول ج

 هي  ............ (كان )بالفعل  المتصلة التاء.كانت"  حيث أمها النشيطة هي التي تساعد " االبنة -23

  الفاعل تاء ب كان اسم أ

 التأنيث تاء د كان خبر ج

 الجملة ......................... تصبح الناسخ الفعل حذف عند.متعاونين "  " أصبحتم-24

     متعاونون نحن ب      متعاونين أنتم أ

 متعاونون أنتم  د متعاونون هم ج

 .تتوهج  "  جمرة فراشي كأنما  **  خالل للهموم نجيًا " أبيت -25   

 هو ....................... السابق البيت في الناسخ الفعل اسم

      مستتر ضمير ب    نجيًا أ

       متكلم ضمير تاء د التأنيث تاء ج
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 الجملة ............... في الناسخ الفعل خبر نوع .بها "   يتحدث لغة له العلم " سيظل -26

       مفرد ب  فعلية جملة أ

      اسمية جملة د جملة شبه ج

 :الجملتين  في خط تحته إعراب ما. عذبًا  " ماؤه النيل " أصبح  - عذب " ماؤهالنيل  " أصبح-27

 الثانية في ومبتدأ األولى في بدل ب  الجملتين في مبتدأ أ

 ثانية في وبدل األولى في مبتدأ د الجملتين في بدل ج

 :صحيحة   مما يلي واحدة جملة -28

  كبيًرا فضل ذو أبوك صار ب كبير فضل ذو أباك صار أ 

  كبيًرا الفضل ذا أباك صار د كبيًرا الفضل ذو أبوك صار  ج

 "علي الترتيب يكون -كاد ".الفعالن"  رسوال يكون أن المعلم كاد**  التبجيال وفيه للمعلم "قم-29

 تام  –ناقص  ب تامان  أ

 ناقص  –تام  د  ناقصان ج

 الجملتين  في "الطالب" كلمة إعراب.  "سهالً  االمتحان الطالب ظن " - " يقظاً  الطالب ظل "-30

 مبتدأ مؤخر والثانية ظل اسم األولي ب فاعل والثانية ظل اسم األولي أ

 ظن اسم والثانية ظل اسم األولي د فاعل نائب والثانية ظل اسم األولي ج

 إعرابه .................... خط ما تحته   .طويال "  الظلم دام" ما -31

              فاعل ب           دام ما خبر أ

 مادام اسم د إليه مضاف ج

 "مرجًوا  األمل فكان المصريون اجتهد "   _   "المرجو   األمل فكان المصريون اجتهد "-32

 . الترتيب علي الجملتين في( األمل  ) كلمة إعراب.

 مرفوع في الجملتين  كان اسم ب فاعل - كان اسم أ

  مرفوع في الجملتين فاعل د كان اسم -فاعل  ج

                           األحرار " عداوة الزمان خلق مسالًما  **  حرصت وإن الزمان ليس" : الشاعر قال -33

 .......................... هو السابق بالبيت( ليس ) الناسخ الفعل خبر

         الزمان ب         مسالماً  أ

 حرصت د عداوة ج

 بالجملة .............................. الواردان الفعالن. األعلى قدًرا "   تصبح باهلل مؤمنًا  كن" -34

          ناقصان ب ناقص والثاني تام األول أ

 تامان د تام والثاني ناقص األول ج

                                     .  " خرج األمر من يدي وصار إلى القاضي  "  -   " ـاـً صار الوقت ربيع " -35          

 " في الجملتين ...........صار .          نوع الفعل " 

          ناقصان ب ناقص والثاني تام األول أ

 تامان د تام والثاني ناقص األول ج
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"                                                                هللكله أصبح الملك "        –"      حمد هللا ما أصبحت وأمسيتأ " -36

 " في الجملتين .......أصبح نوع الفعل " 

          ناقصان ب ناقص والثاني تام األول أ

 تامان د تام والثاني ناقص األول ج

                                                " العظيم عظيم حيث كان"   -"   ينبت الزرع حيث يكون الماء " -37

 " في الجملتين .......كــان نوع الفعل " 

          ناقصان ب ناقص والثاني تام األول أ

 تامان د تام والثاني ناقص األول ج

 " ...........................ليس  "  نوع خبر "  ؟ الحاكمينأليس هللا بأحكم "    - 38     

          شبه جملة  ب جملة فعلية  أ

 مفرد د جملة اسمية  ج

 نوع ما في الجملتين علي الترتيب .    "زال الطالب فاهًما   ما "   -"   دمت مخلًصا  ماأحبك  " -39

       نافية   –نافية   ب مصدرية   -نافية     أ

 موصولة -مصدرية   د نافية   -مصدرية   ج

 الخير قائًما  " نوعا الفعل " دام " في الجملة السابقة  دامالود بيننا ما  دام"  40

 ناقصة    –تامة     ب تامة    -تامة     أ

 تامة    –ناقصة   د ناقصة   -ناقصة   ج

 " في الجملة كان "  أنواع الفعل "  كانمثله وقد  سأكونوالدي أديبًا ، وتنبأ لي بأنني  كان"  -41

 تامة  –ناقصة    –تامة     ب تامة -تامة    -ناقصة     أ

 ناقصة    -تامة    –تامة   د تامة  -ناقصة   -ناقصة   ج

 " من األفعال ناقصة التصرف : -42

 ظل  –كان  ب ما برح  –ما زال  أ

 ما برح  –كان  د ما فتئ –ليس  ج

" أضحي الطالب عقله راجح "   ،  " أصبح الطالب راجًحا عقله " ،                                                -43

 نوع خبر أضحي في الجملتين علي الترتيب : 

 مفرد -جملة اسمية  ب جملة اسمية  –مفرد  أ

 مفرد -مفرد  د جملة اسمية -جملة اسمية  ج

موجوًدا "   ،   " أقدر الطالب ما دام مجتهًدا "  ،                                                      " ما زال األمل  -44

 نوع  " ما " في الجملتين علي الترتيب :

 مصدرية ظرفية -م  ب نافية  –نافية  أ

 مصدرية ظرفية   -نافية  د نافية  –مصدرية ظرفية  ج

 يكون االجتهاد " ، الحقائق التالية صحيحة ما عدا ......... " يكون النجاح محققًا حيث -45

 االجتهاد : فاعل  ب النجاح : اسم يكون  أ

 يكون الثانية تامة -يكون األولي ناقصة  د محققًا : حال منصوبة  ج

 أعلي تطمح إليه " ، إعراب ما تحته خط علي الترتيب . مثلللنجاح ان يكون لك  وسيلة" خير  -46

 اسم يكون  –نعت  ب فاعل  –نعت  أ

 اسم يكون  –مضاف إليه  د خبر يكون  –مضاف إليه  ج

 " سيظل الحب له لغة يتحدث بها العاشقون " ، نوع خبر الفعل الناسخ .......... -47

 جملة اسمية  ب مفرد  أ

 جملة فعلية  د شبه جملة ج
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 كاد وأخواتها -2
 

 الناسخة " كان" عمل أفعال ناقصة ناسخة تعمل  -

 تدخل على الجملة االسمية  -

 ترفع المبتدأ ويسمى اسمها  -

 في محل نصب خبرها.خبرها  جملة فعلية  يجب أن يكون   -

 

 

 الشروع   الرجاء      اربةـــالمق
 يكاد - كادإ  

  يوشك - أإْوشإك  

ب      رإ  كإ

سإى  عإ

ى   رإ  حإ

 اْخلإْولإق  

أ  -هإبَّ  -شرع   أإْنشإ

عإل  ذإ   -جإ أ -أإخإ  بإدإ

 طإف ق

 البدء في الخبر. رجاء حصول الخبر قرب وقوع الخبر

 الالعب يفوزكاد 

 يصل أن القطار أوشك 

 ينفذ  أنصبر الكرب 

 ينجحأن محمد عسى 

 خالد أن يصلحرى 

 المطر أن ينزلاخلولق 

 البنت تذاكر.شرعت 

 الطالبة تغنّي.أنشأت 

 وطنهم. يحمونالمصريون هبَّ 

 الرجال يتوافدون.بدأ 

 الخطيب يعظ الناس. جعل 

 القوم يغادرونطف ق 

 الولد  يغني. أخذ

 

 كاد الناقصة وأخواتها 

 جـــــامـــدة  ناقصــــــــــة التصريف 

 كاد ، أوشك  ماضي :

 يكاد  ، يوشك مضارع : 

 فقط ماضي 

 بقية األفعال                                                       
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 ا )نوعان(ــــاد وأخواتهــــك               

 ةــــتام ةـــناقص                 
 

 

 )جملة فعلية( خبرها     اسمها                   

 

   

 فاعلها

 

 يزرع        الفالح   بدأ 

 

                                             جملة فعلية  بدأوع        خبر ـــمرف بدأاسم      

 في محل نصب                                    .

 

  الزراعة الفالحبدأ 

 

 فاعل مرفوع  

 

 يذاكر       الطالب  أخذ 

 

              جملة فعلية  أخذخبر    وع        ـــــمرف أخذاسم 

 في محل نصب                         .

 

 

   يفرقنا    العدو  ادــك                    

 

اسم كاد مرفوع        خبر كاد جملة فعلية                             

 في محل نصب                       .

  الكتاب  الطالبأخذ 

 

 فاعل مرفوع  

 

 

 

 لنا   العدوكاد 

 

 

 فاعل مرفوع            

                                                                                    

 

 "أن "   معحكم اقتران خبر كاد وأخواتها 
أخذ الولد يذاكر بجدأناقتران خبرها بـ  يمتنعأفعال الشروع

ب –كادإ  رإ                      كادإ النهار ينتصف أناقتران خبرها بـ  يقلكإ

                     ينتصفأن كادإ النهار 

سإى  أوشك الظلم أن ينتهيأناقتران خبرها بـ  يكثرأإْوشإك –عإ

لولق الفريق أن يفوزاخ      أن اقتران خبرها بـ  يجباخلولق -حري 
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 ر:ــــــــتذك
   . فعلها مضارعجملة فعلية  ( وأخواتها ال يأتي إال  الناقصةخـبر كاد  )  -1

 .في صورة الماضي فقط   ناقصة تكون و   األفعال كلها جامدة -2

 الصانع يعمل  يبدأ -ل                                     الصانع يعم بدأ-

 )مضارع(فعل تام                                       )ماض(فعل ناقص             

                      أيضا     المضارع  وفي الماضي ( تكون ناقصة في صورة أوشك –كاد )  -3

 .زيتها يضيءيكاد  -مثل        أن ينقضيالليل يوشك  - مثل:

                                 به              مفعوالوتنصب فاعال بعض األفعال تأتي تامة  ترفع  -4

 . أخذ الطالب الكتاب-مثل      .      شرع هللا الحق -مثل: 

                                                                 )التامة( ترفع فاعال و تنصب مفعولين جعل -5

                                                                                  للسماء              زينة النجومجعل هللا  - مثل :   

 مفعول به ثان زينة :      مفعول به أول النجوم :        .

 

 تدريبات
 

  العبارة الخطأ، مع تصحيح الخطأ: ( أمام( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )_ضع عالمة )

 (  ) " دال على الشروع.أوشكالفعل "              ". الصيف أن ينقضي أوشك"-1

 (  ) " فاعل.الصعب"              ".سهاًل بالعمل الصعبصار "-2

 (  ) " جملة في محل نصب حاليدعو"              ". للصالةيدعو بدأ المؤذن "-3

 (  )                   " اسم أخذ مرفوع. الطالب"                  ". يجتهدون الطالبأخذ "-4

 (  )    "             فاعل إعراب ما تحته خط "               . "  يذاكر محمدأخذ "-5

 (  )   "             فاعل إعراب ما تحته خط "                 "          القلم محمدأخذ  " -6

 (  ) "           فاعل إعراب ما تحته خط "              ."  عمارتين المهندسأنشأ " –7

 (  ) "        فاعلإعراب ما تحته خط "           " يبني عمارتين المهندسأنشأ "-8

 (  )  "فاعلإعراب ما تحته خط "         " االستعداد لالمتحان  الطالب بدأ"-9

 (  ) "   فاعلإعراب ما تحته خط "     . " يستعدون لالمتحان الطالببدأ " -10

 

    



 

  100  

 تدريب : اختر الصواب من بين البدائل 

 : الكريمة اآلية في( طفق) اســم ". الجنة ورق من عليهما يخصفان وطفقا"  :تعالى قال -1

  مستتر ضمير ب يخصفان أ

  االثنين ألف د (يخصفان) في األلف  ج

               للجملة السابقة ................... المناسب الخبر   "....  ................ المظلوم حري "-2

            منتصر ب ينتصر أن  أ

     منتصرا د ينتصر ج
 بـأن ....................( عسى) خبر اقتران . حكم " يرحمكم أن ربكم عسى:" تعالى قال -3

            يجب ب              يمتنع أ

           يكثر  د يقل ج

  ....................... الناسخ للفعل المناسب " .  الخبر......................... الرخاء " أخذ -4

              منتشًرا ب               ينتشر أ

  منتشر د ينتشر أن  ج

 اإلعرابي ................ موقعه(  البالد يعم أن) جملة  . البالد  "   يعم أن السالم " أوشك -5

 (أن) خبر رفع محل في ب ( أوشك) خبر رفع محل في أ

 ( أن) اسم نصب محل في  د ( أوشك) خبر نصب محل في ج

 ................  (األجير ) كلمة إعراب . كامال  "   حقه األجير " أخذ-6

 بالضمة مرفوع ( أخذ) اسم ب بالضمة مرفوع مبتدأ أ 

 بالضمة مرفوع فاعل  د بالفتحة منصوب( أخذ) خبر  ج

 ".  يتكلما أن كاد حتى الحسن ** من  ضاحكا يختال الطلق الربيع " أتاك : الشاعر قال -7

 : السابق البيت في  (أن)بـــــ   الناسخ الفعل خبره اقتران حكم

            يجب ب             يكثر  أ

       يمتنع د يقل ج

 . تقطعا "  أن بالفتى الهوينى أوشكت**حبال الكريهة )الحرب ( يغش لم المرء "إذا: الشاعر قال -8

 :هي حقيقة عدا ما صحيحة التالية الحقائق

 المقاربة أفعال من( أوشك) الفعل ب  فعلية جملة( أوشك) خبر أ

 (التاء) المتصل الضمير( أوشك) اسم  د (أن)بــ  اقترانه يكثر( أوشك) خبر ج

 ............... (إن)بـــــ  ( أخذ) الشروع فعل استبدال عند.  "أهدافكم  لتحقيق ساعون إنكم " -9

  أهدافكم لتحقيق ساعون أخذتم ب  أهدافكم لتحقيق تسعون أخذتم أ 

  أهدافكم لتحقيق ساعين أخذتم د أهدافكم لتحقيق تسعوا أن أخذتم ج
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 :ناقص فعل على تشتمل يلي مما واحدة جملة -10

 لنا العدو كاد ب  حياتنا فاسًدا العدو كاد  أ

 بهم ليوقع للعرب العدو يكيد  د حياتنا يفسد العدو يكاد ج

 "............................األب إعراب كلمة "   .  "جيرانه يساعد ابنه األب جعل " -11

            فاعل  ب      مبتدأ مؤخر أ

 (جعل  ) اسم   د  به مفعول ج

                                                                       ."  يسير المعمل إلي العالم أخذ "      -"       كتابه    العالم أخذ" -12

 الجملتين .................. في " العالم " كلمة إعراب

 فاعل - فاعل ب أخذ اسم -فاعل  أ

  أخذ اسم -أخذ  اسم  د  فاعل - اخذ اسم  ج

 ........................... (أوشك  ) الفعل إعراب.  "االنتهاء  على الحفل أوشك "-13

  الفتح على مبني ناقص ماض فعل ب  الفتح على مبني ناسخ ماض فعل أ

  الفتح على مبني تام ماض فعل د السكون على مبني ماض فعل ج

 تصبح ............... الجملة تصويب عند.   "آمالهم   يحققوا الطالب اخلولق "-14

 آمالهم يحققوا أن الطالب اخلولق ب آمالهم يحققون أن الطالب اخلولق أ 

 آمالهم يحققون الطالب اخلولق د  آمالهم يحققو أن الطالب اخلولق  ج

 " ................................أبواك إعراب كلمة  "  . " بك يهتمان أبواك  عسى "-15

 بالواو مرفوع عسي  اسم ب  المقدرة بالضمة مرفوع عسي اسم أ

 باأللف مرفوع عسي اسم  د الظاهرة بالضمة مرفوع عسي اسم ج

                         . ويمنعوا " يملوا أن هاتوا قيل ألوشكوا ** إذا التراب الناس س ئل " ولو: الشاعر قال -16

 هو .............................. بالبيت( أوشك) الناسخ الفعل خبر

            قيل  ب          هاتوا  أ

 يملوا أن د يمنعوا  ج

                                  .قريب "  فرج وراءه ***  يكون  فيه أمسيت الذي الكرب "عسى: الشاعر قال -17

 هو ...................... بالبيت( عسي) الناسخ الفعل خبر

                الذي ب             يكون أ

 أمسيت د قريب  ج

 الجملة ........ تصبح( إن)بــــ ( عسي) استبدال عند."  موفقون للخير الساعين " إن -18

 أن يوفقون للخير الساعون عسى ب  موفقين للخير الساعون عسى أ 

  يوفقوا أن للخير الساعون عسى  د يوفقوا للخير الساعون عسى ج

 موضعه ............. في( بدأ  ) الفعل. "  نهضتهم فتبدأ بالعلم يتمسكون العرب بدأ"  -19

 الموضعين في تام ب تام - ناقص أ

 الموضعين في ناقص د ناقص -تام   ج
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 :صحيحة  يلي ما من واحدة جملة-20

  الصدر منشرح المؤمن عسى ب  منشرح صدره المؤمن عسى أ

 صدره ينشرح المؤمن عسى د صدره منشرًحا المؤمن عسى ج

 ............ (تردع  )لجملة  اإلعرابي المحل . "المفسدين  تردع قوانين الحكومة شرعت "-21

 شرع خبر نصب محل في ب  حال نصب محل في أ

  نعت نصب محل في  د اإلعراب من لها محل ال ج

 ................. هو يلي فيما ، الصواب  "واألعناق بالسوق مسحا فطفق" تعالى:  قال-22

 الرجاء يفيد( طفق) الفعل ب تام فعل( طفق) الفعل أ

 المقاربة يفيد( طفق) الفعل  د  محذوف خبره( طفق) الناسخ الفعل  ج

 توجع " منه  وكان قواه بالصفا  ***  خارت سهم عينيك من مر " لو: الشاعر قال -23

 هي ...................... حقيقة عدا ما صحيحة التالية الحقائق 

 تام فعل:  كان  ب فاعل مرفوع بالضمة :  توجع أ

  جامد ناسخ فعل:  كان  د المقدرة بالضمة مرفوع فاعل:  قواه  ج

 .  "يوافقها  غراته بعض منيته  ***  في من فر من يوشك " : الشاعر قال-24

 :هــو  السابق بالبيت( يوشك) الناسخ الفعل خبر

            من فــر ب يوافقها أ

        منيته من د      غراته ج

 الجملتين  في( الطالب) كلمة إعراب.  "الكتاب  الطالب أخذ"  -" يتصفحه  الكتاب الطالب أخذ "-25

 فاعل -فاعل  ب أخذ اسم -فاعل   أ

 أخذ اسم -أخذ  اسم د فاعل -أخذ  اسم ج

 تصبح ........... الجملة أمام للشروع فعل وضع عند.  "البلد  لنفع يتنافسون األعضاء "-26

 البلد لنفع يتنافسون األعضاء كاد ب البلد يتنافسوا لنفع أن األعضاء عسي أ

  البلد لنفع يتنافسون األعضاء حري د  البلد لنفع يتنافسون األعضاء أنشأ ج

 :يلي مما النقط مكان تصح التي . الجملة" .. ...................المؤمن  حري "-27

 بالحق فاه ينطق أن ب بالحق فوه ينطق أن أ

 بالحق فيه ينطق أن د بالحق فوه ينطق ج

 .....(جعل) بالفعل المتصل( نا  ) للضمير اإلعرابي الموقع . "بشرحه  نستمتع المعلم جعلنا "-28

 (          جعل)اسم  ب             به مفعول أ

 فاعل  د ( جعل) خبر ج

 .    "للعبور  جسوًرا الجنود أنشأ"     -"    ينتصرون الجنود أنشأ "-29

 الجملتين .................. في "الجنود" إعراب

 الجملتين في فاعل ب ( أنشأ  ) اسم  -فاعل    أ

 الجملتين في( أنشأ  ) اسم د فاعل  –  (أنشأ  ) اسم ج
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 .   "السكر  الشارب نهض فأنهض ثوبي... يثقلني  -قمت ما إذا -جعلت  وقد": الشاعر قال -30

 هو ....................... بالبيت( جعلت) الناسخ الفعل خبر

           قمت ب        أنهض أ

       يثقلني د نهض ج

 .   "صائًما  عسيت إني تكثرن ***  ال دائًما )اللوم( ملًحا العذل في أكثرت" : الشاعر قال -31

 السابق ................ بالبيت الواردة الشاذة النحوية القاعدة

 متصال ضميًرا( عسي) اسم مجيء ب اسمها علي( عسي) خبر تقدم أ

 مستتًرا ضميًرا( عسي) اسم مجيء د مفرًدا (عسي)خبر مجيء ج

   :نصب  محل في" تنهض " ، جملة "بالتعليم  تنهض مصر أخذت "-32

                     حال ب             أخذ خبر أ

       نعت د به مفعول ج

 :( نا ) للضمير االعرابي الموقع ." من المجرمين الحق أخذنا"  -"  المجرمين نحارب أخذنا "-33

  الجملتين في رفع محل في ب الجملتين في نصب محل في أ

 رفع محل في - نصب محل في د نصب محل في -رفع  محل في  ج

 : ، اإلعراب الصحيح لما تحته خط  "سهلة  الصعوباتالحديث  العلم جعل "-34

 الصعوبات : خبر جعل منصوب بالفتحة  ب  الصعوبات : مفعول به منصوب بالفتحة  أ

 الصعوبات : خبر جعل في محل نصب    د : مفعول به منصوب بالكسرة  الصعوبات ج

 . " غـد له يكون أن سؤاال اليوم *** من  منعته إن حاجة ذو سائل عسى" : الشاعر قال-35

 :هو السابق البيت في( عسى) الناسخ الفعل خبر

             منعته  ب            يكون أن أ

 سؤاال د غد ج

 الجملة ............ تصبح (أن)بـــ ( اخلولق) استبدال عند.  "للمستقبل   متطلعون أبناءنا إن  "-36

 للمستقبل يتطلعوا أن أبناءنا اخلولق ب للمستقبل يتطلعوا أن أبناؤنا اخلولق أ

 للمستقبل يتطلعوا أبناؤنا اخلولق د للمستقبل يتطلعون أن أبناؤنا اخلولق ج

 :الجملتين في( هب) الفعل .    "ينتشر  األمل نسيم هب"    -"  علينا   النسيم هب "-37

 ناقص -ناقص  ب ناقص -تام  أ

 تام -تام  د تام –ناقص  ج

 . " هدفه  يحقق الطالب عسي"     -"    هدفه   يحقق الطالب سعي "-38

 الجملتين ............... في( يحقق  )لجملة  اإلعرابي الموقع

 رفع خبر عسي  –خبر  رفع  ب نصب مفعول به   -رفع نعت   أ

 نصب خبر عسي  –حال  نصب د نصب حال  –نصب خبر عسي  ج
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 .............تصبح  السابقة الجملة أمام (عسي)الفعل  وضع عند. "بجيشهم  سعداء المصريون"-39

 بجيشهم سعداءً  المصريون عسي ب بجيشهم سعداء المصريون عسي أ

 بجيشهم يسعدون أن المصريون عسي د بجيشهم يسعدوا أن المصريون عسي ج

 . "مغريا   باللوم كنت )اضطرب( كأني فلج الهوي** طاعة في القلب ألوم هببت" : الشاعر قال-40

 :فعل يفيـد  السابق البيت في خط ما تحته

              مقاربة ب شروع أ

 رجاء د تام ج

 مما يلي .................. النقط مكان المناسبة ، التكملة " ... ...............الجيران حري "-41

             يتعاونوا ب         يتعاونون أن أ

 يتعاونوا أن د يتعاونون ج

 .  " يجتهد وهو يومه الفالح بدأ"      - "        يجتهد يومه الفالح بدأ "-42

 الجملتين ..................... في  (يجتهد)لجملة   اإلعرابي الموقع

 الجملتين في نصب محل في ب  رفع محل في - نصب محل في أ

  الجملتين في رفع محل في  د نصب محل في -رفع  محل في ج

 الجملة .......... تصبح( ليت ) مكان(  أوشك) وضع  عند.  "بلدهم  في مقدرون النابغين ليت "-43

  بالدهم في مقدرين النابغون أوشك ب  بالدهم في يقدرون أن النابغون أوشك أ

 بالدهم في يقدرون النابغين أوشك د بلدهم في يقدروا أن النابغون أوشك ج

 ......................جملته  في نوعه( أخذ )  الفعل . " تشتد الرياح أخذت "-44

 ناقص وجامد ب  وجامد  تام أ

 ومتصرف ناقص  د ومتصرف  تام ج
 : (إن) الناسخ بالحرف( جعل) الفعل استبدال عند ." هدفهم لتحقيق ماضون مفكري مصر إن "-45

 هدفهم لتحقيق ماضين مفكري مصر جعل ب  هدفهم لتحقيق يمضون مفكرو مصر جعل أ

 هدفهم لتحقيق ماضين مفكرو مصر جعل  د هدفهم لتحقيق يمضوا أن مفكرو مصر جعل ج

 : (بدأ ) الفعل  ،   "الشرح  المعلم بدأ حين االستماع في الطالب بدأ "-46

 الجملتين في تام ب ناقص الثاني -  تام األول أ

 الجملتين في ناقص  د  تام الثاني -ناقص  األول  ج

                            "؟  زياد حفير جاوزنا نحن إذا  جهده  ** يبلغ الحجاج عسى وماذا" : الشاعر قال -47

 ( :أن) بـــــــــ خبره اقتران حكم السابق بالبيت الناسخ الفعل

                يجب ب           يمتنع أ

 يكثر د يقل ج

                               "غضوب  هند الوشاة قال حين يذوب  *** جواه من القلب كرب" : الشاعر  قال-48

 : هو السابق بالبيت ( كرب) الناسخ  الفعل خبر

              جواه من ب                      قال أ

  يذوب د غضوب ج



 

  105  

 : صحيحة  مما يلي واحدة جملة-49

 مكرمين المجتهدون العاملون عسى ب يكرمون أن المجتهدون العاملون عسي أ

 مكرمين المجتهدين العاملون عسى د يكرموا أن المجتهدون العاملون عسي ج

  " ..................... يذاكرانإعراب "   . "الدرس الجديد  يذاكرانوطفقا  "-50

  باأللف منصوب( طفق) خبر ب  باأللف مرفوع( طفق) خبر  أ

 بالنون منصوب( طفق) خبر د النون بثبوت مرفوع مضارع فعل ج

                         "كرب   أو طعامـًا ذاق وقد *** عيشـًا  له جعلت جار في ذنبي كان ما"  : الشاعر قال-51

 : هي حقيقة عدا ما صحيحة التالية الحقائق

 المقاربة يفيد( كرب  ) الفعل ب محذوف( كرب  ) خبر أ

  مستتر ضمير( كرب  ) اسم د ناسخ فعل( جعل )  ج

 .....................  للشروع أفعالها يلى مما واحدة مجموعة -52

 جعل - طفق -يبدأ  –شرع  ب طفق -جعل  -بدأ  -أخذ أ

 ظن -جعل  -هب -انشأ   د هب-عسي -جعل  -شرع   ج

 الجملة ............. تصبح( لعل  ) بــــ( حري) استبدال عند. " بالحق  ناطق فاك لعل "-53

  بالحق ينطق فيك حري  ب  بالحق ناطقًا فوك حري أ

 بالحق ينطق أن فيك حري د بالحق ينطق أن فوك حري ج

 يلي ................ مما النقط مكان المناسبة التكملة  " ..................المصريون  طفق " -54

         يتعاونوا ب       يتعاونوا أن  أ 

 يتعاونون أن د يتعاونون ج

        " تقطعا أن أعناقها كربت الظمأ ** وقد )دلو ماء( على )العقول( سجال ذوواألحالم " سقاها  -55

 ............. (أن)بـــ   خبره اقتران حكم السابق بالبيت الناسخ الفعل

              يجب ب               يمتنع أ

  يكثر د يقل ج

                                                                       ." التميز على مبدعو الوطن مصرين " أصبح-56

 الجملة ..................... تصبح " أصبح "بـــــ  "  بدأ" الفعل  استبدال عند

 التميز على مبدعون الوطن مصرون بدأ ب التميز علي مبدعوا الوطن يصرون بدأ أ 

  التميز على مبدعو الوطن مصرين بدأ د  التميز على يصرون مبدعو الوطن  بدأ ج

 " ......................المعلم إعراب كلمة ". المجتهدين "  تكريم  المعلم " بدأ-57

 فاعل  ب مبتدأ مؤخر أ

 ( بدأ) اسم  د به مفعول  ج

                           . " تأسينا لوال اآلسى علينا ضمائرنا *** يقضي تناجيكم نكاد حين"  : الشاعر قال -58

 هو ...........................  البيت في الناسخ الفعل خبر

          مستتر ضمير  ب                       يقضي أ

      تناجيكم د تأسينا ج
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 " نوعه ............................يكاد "   ،  الفعل   "الدرس أن ينتهي   يكاد " -59

 جامد ب التصرف ناقص أ

 التصرف تام  د صحيح  ج

 :تصبح السابقة الجملة قبل الرجاء يفيد فعل وضع عند. "هللا  رضا راج   المؤمن" -60

 هللا رضا راج المؤمن لعل ب  هللا رضا يرجو المؤمن حري أ

  هللا رضا يرجو المؤمن عسى د هللا رضا يرجو المؤمن يكاد ج

                                              "  مكتوًما كان عما أعرب أنشأت *  ** لكم   الكاشحين مين تبين لما  " -61

      أعلنأعرب : الكارهين                      الكاشحين :                        كذب              مين : 

 :هي حقيقة عدا ما صحيحة التالية الحقائق

 جامد( أنشأ ) الفعل ب ( أعرب ) الناسخ الفعل خبر أ

  مستتر ضمير الناسخ الفعل اسم  د الشروع يفيد الناسخ الفعل ج

                                              " يبرحمية  حب من الهوي رسيس يكد *** لم المحبين النأي غير إذا " -62

                  اسم الحبيبةمية :                     أثر الحب       رسيس الهوي :      البعاد             النأي : 

 هو ........................ السابق بالبيت الناسخ الفعل خبر.

            الهوي  ب         حب من أ

 رسيس د  يبرح ج

 .........................يلي  ما ( أن)بـــ  خبره اقتران يكثر الذي الفعل-63

           أوشك  ب           شرع  أ

 حري د أخذ ج

 " في جملته ليفيد الشروع جعل" جعل النجار الخشب مصنًعا بإتقان " عند تحويل الفعل " -64

 جعل النجار الخشب ي صنع بإتقان ب يجعل الخشب ي صنع بإتقان أ

 بإتقان الخشب أن يصنع النجار جعل د بإتقان الخشب يصنع النجار جعل ج

 " األمهات أخذن يشاركن في نهضة الوطن " اسم الفعل الناسخ في الجملة هو........-65

 نون التوكيد  ب األمهات أ

 نون النسوة  د ضمير مستتر  ج

،                                            "المهندس البناء  يشيده   أنشأ"    -"  المهندس يشيد البناء  أنشأ " -66

 " في الجملتين علي الترتيب ...............ينشأ نوع الفعل " 

           ناقص  –ناقص   ب           تام  –تام   أ

 تام -ناقص  د ناقص  –تام  ج

 

 

 

 4-   
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3 

 

 ليدل على من قام بعمل الفعلاسم مشتق من  الفعل 
 

 من الثالثي

 وزن  فاعل

 عامر -فاهم -كاتب  

 من غير الثالثي

 كسر قبل آخره –ميم مضمومة أوله 

نيب -م ختر ع  –م سل م    م 

 ثالثي

 

 
 

    وزن 
 

 فاعل   
 

 

بزيادة ألف 

بعد الحرف 

 األول 

صحيح 
 خراآل

  ضار ب← ضرب               كات ب← كتب  

 جاد ←جد               خاص← خص 

فعل 
 مهموز

حول تأوله همزة  

 ( ــ  آ ــ ألف مد  )

 آم ن← أمن 

 آكل←  أكل

 أخره همزة
 قارئ← قرأ 

 بادئ← بدأ 

معتل 
 الوسط

نقلب ألف الفعل 

    همزة على نبرة 

 ( ـــ ئـ    ـــ ـــ  )

 قائ ل ←قال 

 نائ م← نام 

 فائ ز← فاز 

 ثائ ر ← ثار 

معتل 
 خراآل

 ت حذف ياء 

 النكرة المرفوعة 

 و المجرورة 

( ← شدا   الشاد ي )شاد 

ي←   دعا   )داع  ( الداع 

  

غير ثالثـي

 

 مضارع

 المضارعة إبدال ياءب

 ا مضمومةميمً 

 خرما قبل اآل كسرو 

س     ←    درَّس    س  ←  يدر  در   م 

ْندفع ←      يندفع    ←    اندفع    م 

 م دير←   يدير      ←     أدار     

    م ستقيل.←        يستقيل  ←  استقال 

  :يأتي  اسم الفاعل    

 معرفة نكرة مذكر مؤنث جمع مثنى مفرد

 عمالهم - عمال ال عامل لعام عاملة عاملون عامالن عامل
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 الحـــــــــــظ :

 أسماء فاعل لم يكسر الحرف قبل األخير

: شاّب      دّل  : دالّ                   : ضالّ  ضلّ                           سّر: ساّر              شـبَّ

 : الحـــــــــــظ

 أسماء فاعل تتشابه مع أسماء المفعول 

ـحتاج   ّم                   احتاج: م  ـهتـإ  معتز  –اعتز  امتاز: ممتاز                                      اهتّم: م 

 :   اسم الفاعل عندما يكون اسمــًا  منقوصــًا الحـــــــــــظ

 تحذف الياء تبقي الياء 

 النكرة المجرورة النكرة المرفوعة المنصوبة المعرفة 

  يالقاض
 المحكمة  يقاض 

 

   يرأيت القاض

 
 ٍض قاجاء 

 
  ٍض سلمت علي قا

 

 

 

 عمل اسم الفاعل يساوي عمل الفعل

 نجـــح محمد 

 رفع  )الفاعل(             

 

 شرب محمد اللبن

 رفع )الفاعل( ونصب )المفعول به(       

  

 أعطي محمد صاحبه هدية

 رفع )الفاعل( ونصب )المفعولين(        

 محمد ؟ناجـــح هل  

 رفع  )الفاعل(           

 

 محمد اللبنشارب ما 

 رفع )الفاعل( ونصب )المفعول به(    

  

 محمد صاحبه هدية ؟معط  هل 

 رفع )الفاعل( ونصب )المفعولين(      

 الحــــــــــــــــظ :
 ، ويستقيم المعني . اسم الفاعل العامل يصح حذفه ووضع الفعل مكانه -

 الولـــد الــــدرسيفهــــم هل =   الولــــد الـــــــدرس   فاهــــم مثل :   هل 

 

 

 

 

 اسم فاعل 

يعمل مثل 

 الفعل 

 معموله

فاعل 

 مرفوع  

 معموله 

مفعول 

 به
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ى
ول
أل
ورة ا

ص
ال

 

 مقترن بـ )أل( ال
  بال شروط عمل عمل فعلهي

  في الماضي والحال واالستقبال 

 الذي يكرم ضيفإه مشكور = ضيفإه مشكور المْكر م  

 : مفعول به منصوب بالفتحة السم الفاعل ضيفإه

ا
ورة الثانية

ص
ل

 

نكرة  -

 منونة

 
 يعمل عمل فعله 

  : بشرطين

 

 الحاليدل علي  -

 أو االستقبال  -

 ا (ليس ماضيً  )

يسبقـــــــــــه

 دأـــــــــــبتم -

 يــــــــأو نف -

 امـأو استفه -

 أو موصوف -

 داءــــــــأو ن -

سبقه 

 مبتدأ

ه   قارئ  أخوك  ه  =  درسإ  يقرأ درسإ

 مبتدأ مرفوع بالواو، وهو مضاف، : أخوك

 خبر مرفوع بالضمة.: قارئ

 مفعول به السم الفاعل منصوب بالفتحة.: درسه

 سبقه 

 نفي

 يكتم الرجل السر =   الرجل السر كاتمما 

 فاعل السم الفاعل العامل : الرجل 

 فعول به منصوب السم الفاعل قاتل.م: السر

سبقه 

 استفهام

 ؟ أيسافر أخوك=  أخوك؟   مسافر   أ

 مبتدأ مرفوع بالضمة: مسافر

 فاعل مرفوع السم الفاعل )مسافر(، سدَّ مسد الخبر: أخو

سبقه 

 موصوف

 .أمتعته يحزم =  أمتعته   حازم  مررت برجل  

 صفة مجرورة بالكسرة: حازم

 وحازم اسم فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.

  مفعول به منصوب السم الفاعل ،: أمتعته

سبقه 

 نداء

،  صانًعايا   = الذي يصنع بوركت المعروفإ

 اسم فاعلوصانًعا منادى منصوب بالفتحة، : صانًعا

 هوعامل فاعله ضمير مستتر تقديره: 

 مفعول به منصوب السم الفاعل.: المعروفإ 

سبقه 

صاحب 

  الحال

 يرفع راية راية الوطن = رافًعاجاء الرجل 

 وهي اسم فاعل  ،حال منصوبة  رافًعا : 

  مفعول به  معمول السم الفاعلراية  : 
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 نون ( -حذف ) تنوين   نون  ( –نكرة منونة  ) تنوين 

 األمانة  حاماًل رأيت الرجل 

       

 نكرة منونة        

 اسم فاعل عامل 

  

 مفعول به 

 معموله 
 

 األمانة حامل الرجل رأيت

 

 نكرة غير منونة 

 اسم فاعل غيرعامل

حذف التنوين 

 لإلضافة 

 

مضاف إليه 

 مجرور                  

 

 األمانة  حاملينرأيت الرجال 

       

 اسم فاعل عامل   

 وضع نون جمع المذكر  

  

 مفعول به 

 معموله 
 

 األمانة حاملي الرجال رأيت

 

 اسم فاعل غيرعامل

 حذف النون لإلضافة 

 

مضاف إليه 

 مجرور                  
 

 

 الماضي الماضي والحال واالستقبال 

 الراية باألمس الرافع الجندي  رأيت

       

  ألمعرف بـ        

 اسم فاعل عامل

يعمل في كل 

األزمنة بال 

 شروط 

  

 مفعول به 

 معموله 

 

 الراية باألمس رافًعا  جنديًا رأيت

 

 نكرة 

 اسم فاعل غيرعامل

 ال يدل علي حال أو استقبال  

 

مضاف 

إليه 

 مجرور                  
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 حالة االستفهام  حالة النفي  

 مـــا ناجـــح الكســـول 

       

 اسم فاعل عامل   

 مبتـدأ إعرابه :  

  

 فاعل مرفوع 

 معموله 

   الخبرسد مسد 
 

 أخــــوك مسافــــر  ؟هـــل 

 

 اسم فاعل 

 مبتـدأ   إعرابه :

 

فاعل مرفوع  

 معموله 

 الخبر                   سد مسد 
 

 

 : تخير الصواب من بين البدائل التالية   تدريب
 يصاغ اسم الفاعل من الثالثي علي وزن ............................. -1

                                                               فعيل                              ب                                    فاعل                         أ

 فعول د                                       فعل                       ج

 ........................................اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل للداللة علي  -2

 من وقع عليه الفعل أو اتصف به ب من قام بالفعل أو اتصف به                              أ 

 من قام بالفعل ولم يتصف به   د من يفعل الفعل بكثرة أو اتصف به                    ج

 ا مضمومة و.........ما قبل آخرهالمضارعة ميمً يصاغ اسم الفاعل من غير الثالثي بقلب حرف  -3

                                                                                         كسر                            ب تضعيف أ

                                         ضم                    د                             فتح                                ج

 ...............عمل فعله المضارع إذا كان ............مطلقًا يعمل اسم الفاعل  -4

                            معرفا باإلضافة                        ب                            معرفا بأل                           أ

 منادي د علما ج

 ...............  "ذراعيه كلمة " بالوصيد ( :  إعراب  ذراعيه) وكلبهم باسط قال تعالي  :  -5

                                      حال                        ب                                                      خبر  أ

 تمييز د                                            به                            مفعول ج

 منصوبة بـــــــــــــ .................. " والديك ، كلمة "  " لك الجنة ‘  والديكا ـً يا مطيع "  -6

 الكسرة ب                                 الفتحة                              أ

                                           الياء                       د                                  األلف                             ج
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 ...............                             " الصالة كلمة  " :  إعراب     " الصالةيحب هللا المقيمين "-7

                                                                     مضاف إليه                           ب                              مفعول به                    أ

 مفعول ألجله د                                      حال                  ج

 ( غير عامل ألنه ......................... مؤديالعامل مؤدي عمله أمس :  اسم الفاعل )  -8

                         ال يعتمد علي مبتدأ               ب                                    خبر                      أ

 ال يدل علي حال أو استقبال د                                                                                      معرفة                ج

 ...............                             "النفط كلمة  " إعراب   "  ، من الصحراء  النفطالعمال مستخرجون "  -9

                                                                     مضاف إليه                           ب                              مفعول به                    أ

 مفعول ألجله د                                      حال                  ج

 "...........................األهرام "  ،  إعراب كلمة   "  أمس األهرامالمحافظ زائر "  -10

 خبر مرفوع ب مفعول به  أ

 مبتدأ مؤخر  د مضاف إليه  ج

  "........................قلبك "   ، إعراب كلمة  "  عند الشدائد قلبكأصابر "  -11

 خبر مرفوع ب مفعول به  أ

 فاعل مرفوع  د مضاف إليه  ج

 "......................جائزة "   ، إعراب كلمة   " جائزةالمتسابق مستحق "  -12

 نعت مرفوع ب مفعول به منصوب  أ

 خبر مرفوع  د تمييز منصوب ج

 ( مأخوذ من الفعل :  شاك  في كالم صديقه( اسم الفاعل ) شاكّ للطبيب أوجاعي ( ـ )الرجل  شاك  )  -13

 األول من )شكي ( والثاني من ) شكي (                    ب األول من )شك ( والثاني من ) شكي (                      أ 

 األول من )شك ( والثاني من ) شك (   د األول من )شكي ( والثاني من ) شك (                  ج

 ( مأخوذ من الفعل  :سائل اسم الفاعل ) (المعلم  سائلالطالب ( ـ ) في فلسطين  سائلالدم  )-14

 األول من )سأل(  والثاني من )سال ( ب األول من )سال(  والثاني من )سأل (                            أ 

 األول من )سأل ( والثاني من )سأل ( د األول من )سال ( والثاني من )سال (                           ج

 ( تصبح الجملة : كان الناسخة ) أنت ساع  إلي الخير ( عند إدخال )  -15

 كنت ساعيًا إلي الخير ب كنت ساع  إلي الخير                                      أ 

 كنت الساع إلي الخير د كنت ساعي إلي الخير                                    ج
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 ( في الجملتين :محتلة لها (   نوع كلمة ) محتلةمن كل قوة  المحتلة) البد وأن تطهر فلسطين -16

 اسم فاعل –اسم فاعل  ب اسم مفعول                                –اسم فاعل  أ 

 اسم مفعول –اسم مفعول  د اسم فاعل                                 -اسم مفعول   ج

 ( :معانيها )  كلمة إعراب ،   " معانيها المدركون إال الحرية معني أبًدا يفهم ال" -17

 الفاعل السم به مفعول ب الفاعل                                         السم فاعل أ 

 الفاعل السم ثان به مفعول د                                  الفاعل السم فاعل نائب ج

 ( .جهدك )   كلمة إعراب"  ،  جهدك الوقت طوال مقدر معلمك" -18

                                          الفاعل السم به مفعول ب                                   الفاعل السم فاعل نائب أ 

 الفاعل السم ثان به مفعول د                                          الفاعل السم فاعل ج

 ..........................  الفعل من مشتق  (مطيع ) فاعل اسم ،   والدي" مطيع أنا" -19

 استطاع ب                                              طوع أ

 أطاع د                                               طاع ج

 ........................... (زهورها )  إعراب .. زهورها " ناضرة حياة لألمة التعليم "يحقق -20

 الفاعل                                 السم فاعل نائب ب الفاعل                                     السم فاعل أ 

 الفاعل السم ثان به مفعول د الفاعل السم به مفعول ج

 ( .........................لسانه )   كلمة إعراب  ...    " جاره أسرار لسانه خازن المسلم"  -21

 الفاعل السم به مفعول ب                                   الفاعل السم فاعل نائب أ 

 الفاعل السم ثان به مفعول د الفاعل                                          السم فاعل ج

 ........................... الناضجة البالد أحب -22

 أبنائها ب                                                          أبناءها أ 

 صحيح ما سبق كل د                                                         أبناؤها ج

 ( .......................وعودهم )   كلمة إعراب  " وعودهم الصادقون إال الرجال يتفوق " ال -23

 الفاعل السم به مفعول ب الفاعل                                       السم فاعل أ 

 الفاعل السم ثان به مفعول د                                  الفاعل السم فاعل نائب ج

 (  ...............................                                                          حقولها)  كلمة عراب" .. إ حقولها الساقي النيل بالدنا هللا " منح -24

 الفاعل السم فاعل نائب ب الفاعل                                  السم ثان به مفعول أ 

                                       الفاعل السم به مفعول د الفاعل السم فاعل ج
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 ...... جره وعالمة مجرور نعت (عال  )  كلمة،  التركيز" يزيد عال بصوت المعلومات " مراجعة- 25        

 المقدرة الكسرة ب                                       الظاهرة الكسرة أ 

 الفتحة د        الياء ج

 ( .............................صدقات )   كلمة إعراب ،   " صدقات بالدهم فقراء األغنياء أمعط  " -26

 الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ب                                       الضمة وعالمته مرفوع فاعل أ

 الكسرة وعالمته منصوب  ثان به مفعول د                               الضمة وعالمته مرفوع فاعل نائب ج

 ............................... ( مقلدالفاعل ) اسم ،   " معلمه أسلوب مقلد "الولد-27

 بشرطين يعمل ب يعمل ال أ 

                                             واحد بشرط يعمل د                                                  مطلقًا يعمل ج

 ( ................................الخائنعل ) الفا اسم  ، "  مكروه بالده عهد " الخائن -28          

 يعمل ال ب                                       واحد بشرط يعمل أ 

                                            مطلقًا يعمل د بشرطين يعمل ج

  (................................هدية )  كلمة إعراب ،  "  ؟ هدية مااًل  ابنه األب " أمانح -29

 منصوب به مفعول ب                                                مرفوع فاعل أ 

 ثان به مفعول د                                  منصوب ألجله مفعول ج

 .................. علي اعتمد ألنه عامل ( المتقن)  الفاعل .. اسم صنعته " المتقن الرجل "أحب-30

 موصوف ب مبتدأ أ

 استفهام د                                                     نفي ج

 (............................الحاملون )   الفاعل اسم  " هللا يوفقهم للناس الهداية شعل "الحاملون-31

 بشرطين يعمل ب                                     واحد بشرط يعمل أ 

 يعمل ال د                                          مطلقًا يعمل ج

 (.......................... عطاؤها)  إعراب .. حين" كل في ألبنائها عطاؤها وافرة "بالدي -32          

 الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ب                                 الضمة وعالمته مرفوع فاعل أ

 الكسرة وعالمته منصوب  ثان به مفعول د                       الضمة وعالمته مرفوع فاعل نائب ج

 ............................. فيعمل بـــــــ  "الـــ "   من مجرًدا الفاعل اسم كان إذا-33

 بشرطين يعمل ب واحد                                           بشرط يعمل أ

 يعمل ال د                                                  مطلقًا يعمل ج
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 ......................... ( الشاهد)  الفاعل ..اسم الضمير" مرتاح نام أمس بالصدق لسانه "الشاهد-34

               استفهام أو نفي علي يعتمد ألنه غيرعامل ب                                          بأل معرف ألنه عامل أ

 أو نداء علي يدل لم ألنه غيرعامل ج

 موصوف

 أو الحال علي يدل لم ألنه غيرعامل د

 االستقبال

 ي .........................................عل اعتمد ( نافعة)  الفاعل اسم .. البشرية" نافعة "العلوم-35

 موصوف ب                                                            مبتدأ أ

 استفهام د                                                           نفي ج

 .......................الفعل من ( مشتق المؤمن) الفاعل اسم ... الناس" من محبوب  "المؤمن -36

 آمن ب                                                             أمن أ

 تأمن د                                                           أّمن ج

 (........................خليفة )   كلمة إعراب ... " خليفة األرض في جاعل " إني:   تعالي قال -37

 الكسرة وعالمته منصوب  ثان به مفعول ب                                الضمة وعالمته مرفوع فاعل أ

                          الضمة وعالمته مرفوع فاعل نائب د الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ج

 (............................تاريخها )   كلمة . إعراب  "  تاريخها شامًخا سيبقي العربية " الدول-38

                   الضمة وعالمته مرفوع فاعل نائب ب                         الضمة وعالمته مرفوع فاعل أ

 الكسرة وعالمته منصوب  ثان به مفعول د الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ج

 .................... الفعل من مشتق فاعل اسم ( المستنير ) ... " عقله المستنير الرجل أعظم "ما-39

 استنار ب                                                         أنار أ

 استتر د                                                       نور ج

 ........................ علي اعتمد (محطم )   الفاعل .. اسم " الجهل قيود محطم الحديث "العلم-40         

 موصوف ب                                                         مبتدأ أ

 استفهام د                                                        نفي ج

 علي.............. ( اعتمدفاهمين ) الفاعل معلوماتها " اسم فاهمين الكتب يمتلكون " األذكياء -41        

 موصوف ب استفهام أ

                                                         مبتدأ د                                                الحال صاحب ج

 ( ...........................فكره )   كلمة .. إعراب   فكره " واع   جيًشا بتجهيز تهتم "بالدنا -42        

 الفاعل السم ثان به مفعول ب                                         الفاعل السم فاعل أ

                               الفاعل السم فاعل نائب د الفاعل السم به مفعول ج
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 ...................................نوعه ( متدفقة)   الفاعل اسم  ،  " معلوماته متدفقة كتاب " هذا-43

                                                          ثالثي ب                                                       خماسي أ

 سداسي د رباعي ج

 (..........................المثل  )  كلمة إعراب ،"  العليا المثل العالم مانحين المخلصون يزل "لم -44      

 الفاعل السم به مفعول ب                                   الفاعل السم فاعل نائب أ

 الفاعل                                         السم فاعل د الفاعل السم ثان به مفعول ج

 ( ......................................عمله )   كلمة إعراب ..  " عمله الناجح الرجل ذلك " أحب -45

 الفاعل السم به مفعول ب الفاعل                                       السم فاعل أ

 الفاعل السم ثان به مفعول د                                الفاعل السم فاعل نائب ج

 ( اعتمد علي..............................جاحد)  الفاعل اسم.   الكثيرة" ربي نعم بجاحد لست"-46

 نفي ب استفهام                                                      أ

                                            الحال صاحب د موصوف ج

 ( مشتق نوعه .........................................................محام  "أنت محام  "  .. كلمة )  -47

 اسم مفعول ب اسم فاعل                                            أ

 اسم زمان د صيغة مبالغة                                        ج

 ( هو ........................................أضاء اسم الفاعل من الفعل ) -48

 وضاء ب مضئ                                                    أ

 مضوء                                                    د مضاء ج

 علي الترتيب ......................... ( شاء ـ جاء)    الفعلين من الفاعل اسم -49

 شواء ـ جوال ب                                                    شائل ـ  جائل أ

 شاء   ـ اء  ج د مشيء                                                  ـ مجيء ج

                                            ( وقتها في  الزكاة الرجل ي خرج)      -          (الفصل  من المعلم يخرج ) -50

 (....................... ي خرج - يخرج) من الفاعل اسم

 مخـراج ـ خـارج ب م خـرج                                                          ـ خـارج أ

 خـارج ـ خـارج د                                                         خـارج ـ  م خـرج ج

 (.............. دال ـ راج  ) لـ  الصحيح الوزن (الخير علي دال المؤمن( ـ ) هللا  عفو راج   مؤمنال) -51

 فاع ـ  فاع   ب فاعل ـ  فاع   أ

 فاع   ـ فاعل د فاعل                                                           ـ فاعل ج
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 ............................الفاعل  اسم إعمال سبب "  أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا بنار" -52

 مبتدأ يسبقه ب استفهام يسبقه أ

 موصوف يسبقه د نفي يسبقه ج

   (..................................الفاهم ) الفاعل مجتهد"  . اسم  أمس درسه الفاهم "الطالب -53

                                            واحد بشرط عامل ب                                                بشرطين يعمل أ

  مطلقًا عامل غير د شرط بال مطلقًا يعمل ج

 .....................................  الفاعل اسم  عمل سبب .. " الطماع قاتلة صفة "الجشع-54

 مبتدأ يسبقه ب استفهام يسبقه أ

 موصوف يسبقه د نفي يسبقه ج

                                   ............................... الفاعل اسم  عمل ببس لك "  ... هللا بارك ، الخير فاعاًل  " أ-55

 موصوف يسبقه ب مبتدأ يسبقه أ

 نداء يسبقه د نفي يسبقه ج

   الفاعل اسم  والسرور "... سبب عمل بالسعادة وجهه متهلاًل  الرجل "جاء -56

 موصوف علي اعتمد ب الحال صاحب علي اعتمد أ

 مبتدأ علي اعتمد د نفي علي اعتمد ج

 الفاعل.................................... اسم  عملسبب آثارهم" ...  علي نفسك باخع "فلعلك -57

 موصوف أصله ما علي اعتمد ب نداء                               أصله ما علي اعتمد أ 

 مبتدأ                             أصله ما علي اعتمد د الحال صاحب أصله ما علي اعتمد ج

 الفاعل   .................................. اسم  عمل ببس المظلومين" .. منصفًا صبحت"أ -5858

 موصوف أصله ما علي اعتمد ب نداء                        أصله ما علي اعتمد أ

 الحال صاحب أصله ما علي اعتمد د مبتدأ                        أصله ما علي اعتمد ج

  ( ..............................الغيظ ) كلمة  إعراب ... "  ربهم عند أجر لهم الغيظ "الكاظمين -59

                                                       مرفوع نعت ب                                                    مرفوع فاعل أ

 مفعول به منصوب د  مرفوع فاعل نائب ج

 (.......................لسانه)  كلمة إعراب  ...   أقواله" في لسانه الصادق اإلنسان الناس حبي" -60

 مرفوع فاعل نائب ب                                             مرفوع نعت أ 

 مرفوع خبر د                                            مرفوع فاعل ج
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 (...............................أشجارها)  كلمة إعراب ،  " أشجارها مثمرة حديقة " اشتريت -61

 مرفوع فاعل نائب ب فاعل مرفوع أ

 مرفوع خبر د مرفوع                                                   نعت ج

 ............................( المذاكرة )    كلمة إعراب ، عليها "  حافظ المذاكرة متقنًا ا" ي -62

  مرفوع                                         اعلف ب مجرور إليه مضاف أ

 منصوب به مفعول د                                             مرفوع نعت ج

 (................................المذاكرة)   كلمة إعراب ، عليها "  حافظ المذاكرة متقن ا" ي -63

 منصوب به مفعول ب مبتدأ مؤخر مرفوع أ

                                           مرفوع علفا د مجرور إليه مضاف ج

 (................................................ضيفك) كلمة إعراب "  ،   ضيفك مكرًما " لست -64

 منصوب به مفعول ب مجرور إليه مضاف أ

                                           مرفوع اعلف د                                             مرفوع نعت ج

 (......................................... ضيفك)  كلمة إعراب"    ،    ضيفك مكرمإ  ست"ل -65

 مجرور إليه مضاف ب مرفوع                                            نعت أ

 منصوب به مفعول د                                          مرفوع فاعل ج

 (.................درسه كلمة ) الماضية".. إعراب الحصة في سمعه الذي درسه فاهم الطالب " -66

 منصوب به مفعول ب مرفوع                                                  اعلف أ

 مجرور إليه مضاف د نعت مرفوع                                                ج

                                                        "ي سعد هللا المؤمن بالثواب العظيم "    -  "بنجاح ابنه   األب يسعد " -67 

  ........................................ الترتيب علي(   يسعد ـ  يسعد)  الفعلين من الفاعل .       اسم

 مسعد ـ مسعد ب مسعد                                         ـ  ساعد أ 

 مسعاد ـ  سواعد د                                       ساعد ـ  مسعود ج

"                                               متطلب في الماء جذوة نار *** ومكلف األيام ضد طباعها قال الشاعر"  -68

 ،   الحقائق التالية كلها صحيحة ما عدا :  

 جذوة : مفعول به   ب األيام : مضاف إليه  أ 

 متطلب : اسم فاعل اعتمد علي مبتدأ د متطلب : اسم فاعل اعتمد علي مبتدأ  ج

"                                             وآفته من الفهم السقيم  ***  صحيحا   قوالوكم من عائب " :    قال الشاعر -69

 ، إعراب ما تحته خط : 

 فاعل  ب مضاف إليه أ 

 نعت منصوب  د مفعول به  ج
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 ،  الحكم اإلعرابي لما تحته خط علي الترتيب :  "  المؤدي فرض هللا مطمئن قلبه  " -70

 النصب  –النصب  ب الرفع  –الرفع  أ 

 الرفع  –النصب  د النصب  –الرفع  ج

"  ،                                  خيرها مررت علي رياض وافر "    -"     وافر  خيرهامررت علي رياض " -71

 " في الجملتين علي الترتيب :خيرها إعراب كلمة " 

 فاعل  –بدل  ب بدل في الجملتين  أ 

 مضاف إليه  –مبتدأ  د فاعل  –مبتدأ  ج
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  قياسية ( خمسة أوزان)    صيغ المبالغة -4

 الثالثية المتصرفة غالبًاأسماء مشتقة من األفعال 

بالغة والزيادة في الصفة  للداللة على الم 

ْفعإ  ي ولـفإع   الـفإعَّ   الـم   لـفإع   لـفإع 

ْعوان الَّم م  يع أإك ول عإ م  ن سإ  فإط 

قدام سود نّمام م  بير حإ ع خإ ش   جإ

عطاء اب م   / يقظة يإق ظ نإذير شإكور توَّ

هذار ليم وفؤرإ  غفّار م   فرحة /فإر ح عإ

 نه م  مقيت حقود مشاء معوان

 وزن فعيل  من صيغ المبالغة علي 

 أبّي ( –قوّي  –نقّي  –شهّي  –بهّي  –) تقّي 

 

حـيم ـفور رإ ذ ر وهللا غإ قوال كـذَّاب، وأنت حإ  هو م 
 

 إعمال صيغ المبالغة
  نفس شروط عمل اسم الفاعل .ب الفعل المبني للمعلومتعمل صيغ المبالغة عمل  -

 . المبالغة من الفعل الالزم ترفع الفاعلصيغة  -

تعد ى ترفع الفاعل وتنصب المفعول به أو  -  مفعولين.تنصب و من الم 

 

 محمد الدرس     يفهم محمد الدرس     =   هل فهام هل مثال : 

 

 فاعل

مرفوع 

 بالضمة

مفعول به 

منصوب 

 بالفتحة

 

 فاعل 

مرفوع 

 بالضمة

مفعول به 

منصوب 

 بالفتحة

 

معمولين لصيغة               

 المبالغة العاملة
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 صيغ المبالغةإعمال  شروط
 

ورة 
ص
ال

ى
ول
أل
ا

 

 مقترنة بـ )أل( 
 وتعمل بال شروط

 القتَّال األبرياء معاقب من هللا 

 :  (القتَّال  مفعول به منصوب لصيغة المبالغة )األبرياءإ

ورة الثانية
ص
ال

 

النكرة
 

ونة
المن

 

يسبقه 

 مبتدأ

 سميع  الدعاء.إن هللا 

 (سميعمفعول به منصوب لصيغة المبالغة )الدعاء: 

 يسبقه 

 نفي

 ما معطاء  ماله الفقراء إال الكريم.

 مبتدأ مرفوع بالضمةمعطاء: 

 (معطاءمفعول به أول منصوب لصيغة المبالغة)ماله: 

مفعول به ثان  منصوب لصيغة المبالغة الفقراء: 

 (معطاء)

 : ( سد مسد معطاءفاعل مرفوع لصيغة المبالغة )الكريم 

 الخبر

يسبقه 

 استفهام

 ؟ أبوك أطفاله أرحيم  

 فاعل مرفوع بالواو لصيغة المبالغةأبوك: 

 ( سد مسد الخبررحيم  ) 

 (رحيم  مفعول به منصوب لصيغة المبالغة )أطفالإه: 

يسبقه 

 موصوف

 أتي طفل يقظ  عقله.

 (يقظ  فاعل مرفوع لصيغة المبالغة )عقله: 

 يسبقه

 داءــــن 

 يا سفَّاك الدماء انتظر الجزاء.

 (.سفَّاكمفعول به منصوب لصيغة المبالغة )الدماء: 

 

يسبقه 

صاحب 

 الحال 

 عاش الرجل حماأًل هموم وطنه 

        : مفعول به منصوب لصيغة المبالغة العاملةهموم 

  )حمال (        .
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 تدريب
 من أوزان صيغ المبالغة......................... -1

 أفعيل ب                                   مفعل                     أ

                                                    مفعال                           د                               فاعل                       ج

 ..............تصاغ صيغ المبالغة للداللة علي -2

 القلة ب                              الثبوت                       أ

                                   الكثرة                   د                                                                      التحقق                            ج

 تعمل صيغ المبالغة عمل فعلها .......................... -3

 الفعل األمر ب                   المضارع المبني للمعلوم     أ

                  الماضي المبني للمجهول      د                                                                       المضارع المبني للمجهول       ج

 (   ..................   حذركلمة   )    ،  "أعداءه حذر القائد الفطن "  -4

 مشتق غير عامل ب                                    رفعت فاعال           أ

 نصبت مفعولين د            رفعت فاعال ونصبت مفعوال به           ج

 إعراب ما تحته خط   ...............  ،    " خيرهوطني وفير " -5

 فاعالً   ب                                        خبرا                  أ

 نائب فاعل د                                                                مفعوالً به                    ج

 إعراب ما تحته خط   ............... ،    بلدهالمصري معطاء علمه  -6

                                                   به أول                              مفعول ب                                              به ثان   مفعول أ

 مضاف إليه د خبر ج

 إعراب ما تحته خط ...............  "  ،   قلبه  المؤمن يقظ"  -7

                                                                                       مفعول به                        ب فاعل أ

 خبر د مضاف إليه ج

 "................صبور  إعراب كلمة " " ،علي الشدائد صبوريحتاج الوطن إلي إنسان " -8

                                                                                    نعت مجرور ب                                                   مضاف إليه مجرور أ

 نعت مرفوع د                                                          مفعول به منصوب ج

 "......................الصديق إعراب كلمة "  "  ،  سر صديقه ؟ الصديق كتوم أ" -9

 مبتدأ مرفوع  ب                                                          فاعل مرفوع أ

                                                                                           مبتدأ مؤخر مرفوع  د                                                              نعت مرفوع ج

 "...................معطاء إعراب كلمة   " "  ، اله الفقراء م معطاء الكريم"  -10

 نعت مرفوع  ب خبر مرفوع  أ

 مضاف إليه مجرور د مفعول به منصوب  ج

 ................."....................غفورإعراب كلمة  " "  ، الذنوب غفورهللا  "-11

 نعت مرفوع  ب خبر مرفوع  أ

 مضاف إليه مجرور د مفعول به منصوب  ج
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 (.......................أصوله )  كلمة . إعراب  "أصوله  عريق تراث لها " بالدي -12

 مرفوع                                                        فاعل ب منصوب                                                به مفعول أ

 مرفوع                                                  فاعل نائب د مجرور إليه مضاف ج

 ( .......................عقولهم)   إعراب . بالدهم"  شأن يرفعون عقولهم اليقظة " الرجال-13

 مرفوع                                                فاعل ب منصوب                                                    به مفعول أ

 مرفوع                                                     فاعل نائب د مجرور إليه مضاف ج

 ............................. هي المجموعة عن المختلفة الكلمة-14

 مغوار ب ظالم أ

 قاهر د عليم ج

 ............................. " هي فعيل"    وزن علي صيغت التي المبالغة صيغة-15

 أبّي ب شرس أ

 مقدام د عالم     ج

 .......................................... هي المجموعة عن المختلفة الكلمة-16

 مقهور ب حسود أ

 سميع د غفور ج

 ( .......................دروسه)    كلمة ،   إعراب   " دروسه فهام التلميذ" -17

 مجرور إليه مضاف ب منصوب                                      به مفعول أ

 مرفوع فاعل د مرفوع فاعل نائب ج

  ....................... " اختر التكملة الصحيحة للجملة السابقة .  متالف ربه " العاصي-18

 والثانية األولي يجوز ب أبناؤه أ

 أبناءه د أبنائه                                                           ج

 ؟  " الكلمة المناسبة للمكان الخالي .. ............................ محمد  شكور ل" ه-19

 أباه ب أبوه                                                                 أ

 والثانية األولي يجوز د                                                                 أبيه ج

 ......................................... هي المجموعة عن المختلفة الكلمة -20

 تقّي ب عليم                                                                    أ 

 كذاب د                                                                   شّهي ج

 (......................................كلمات )    كلمة إعراب ،   ؟ الصدق كلمات الرجال أكتوم-21

 الضمة وعالمته مرفوع فاعل ب الضمة                              وعالمته مرفوع فاعل نائب أ

 الكسرة وعالمته منصوب به مفعول د                             الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ج

 (........................األغنام )   كلمة ". إعراب لضيوفه إكراًما األغنام منحار الرجل "هذا-22

 الضمة وعالمته مرفوع فاعل ب الضمة                                وعالمته مرفوع فاعل ائبن أ

 الكسرة وعالمته منصوب به مفعول د                              الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ج
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 .................................على اعتمدت صيغة المبالغة ". جاره حسوًدا رجاًل  كره" أ -23

 موصوف ب مبتدأ                                                                       أ

 استفهام د الحال                                                            صاحب ج

 (.................................. قلبه)  كلمة . إعراب  " الشدائد علي قلبه صبور "المؤمن-24

 الفتحة وعالمتها منصوبة حال ب الضمة                          وعالمته مرفوع فاعل نائب أ

                         الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول د الضمة وعالمته مرفوع فاعل ج

 .............................. ) أعطي(   الفعل من المبالغة صيغة-25

 عاط   ب                                                         العاطي أ

 معطاء د معطي                                                           ج

 (................................أغار ) الفعل من المبالغة صيغة-26

 مغوار ب الغائر                                                             أ

 متغير د مغير                                                              ج

  (  ...............................علم)   الفعل من المبالغة صيغة -27

 عالم ، معلوم ب عليم                                               ، عالم أ

 عمول ، معلم د مستعلم                                            ، عالم ج

  (...............................مشي)  الفعل من المبالغة صيغة-28  

 ماش   ب مشاء                                                 أ

 مشوال د مشياء                                               ج

  (............................. سعي)   الفعل من المبالغة صيغة-29

 مسعي ب   سعاء                                              أ

 ساع   د سائع                                                ج

 المبالغة هي ................ . صيغة الشدائد" علي الصبور لغيره المحب الشاكر الرجل " أحب-30

 الشاكر                                                          ب المحب                                                           أ

 الصبور د غيره ج

 ......... هو المبالغة علي يدل ال الذي العقل " .المشتق يقظ الكالم، العدو،لبق حذر " المؤمن-31

 لبق ب حذر                                                           أ

 مؤمن د يقظ                                                             ج

.                                                               ( جديًدا مذياًعا اشتريت)       -       (للمعلومات  مذياع الولد )-32

  المثالين.................. ( في مذياع) كلمة

 مفعول اسم ـ فاعل اسم ب مبالغة                                        صيغة ـ آلة اسم أ

 آلة اسم ـ مبالغة صيغة د مبالغة                                   صيغة ـ  فاعل اسم ج
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                            ( الحقل في الماء ساقية تعطلت) (       ـ    القهوة  الضيف ساقية لفتاةا )-33

 المثالين.............. في ( ساقية ) كلمة

 آلة اسم ـ فاعل اسم ب مبالغة                                       صيغة ـ آلة اسم أ

 آلة اسم ـ مبالغة صيغة د مبالغة                                   صيغة ـ  فاعل سما ج

 (.....................................الفطن )  كلمة إعراب عقله" ،  الفطن إال ك رم ا"م-34

 منصوب مستثني ب                                                  فاعل نائب أ

 منصوب به مفعول د مرفوع فاعل ج

 (..........................................العليم )   كلمة إعراب   ،   " الحكيم العليم أنت " إنك-35

 مرفوع إن خبر ب للمبتدأ                                          مرفوع مبتدأ مؤخر أ

 منصوب به مفعول د                                                    مرفوع اعلف ج

 (.......................الرحيم )   كلمة  إعراب" .   الرحيم التواب وأنا عليهم أتوب أولئكف "-36

 مرفوع مؤخر مبتدأ ب مرفوع                                                       نعت أ

 مرفوع ثان   خبر د                                                      مرفوع اعلف ج

 (................................... عقله)  كلمة إعراب " . معاملته الناس يكره عقله ثمل" ال-37

 مرفوع نعت ب للمبتدأ                                          مرفوع خبر أ

 منصوب به مفعول د                                                 مرفوع اعلف ج

 (.............................قلبه )   كلمة إعرابالشدة " ..  عند قلبه جزوع غير " المؤمن-38

 مرفوع نعت ب                                                مرفوع اعلف أ

 منصوب به مفعول د للمبتدأ                                      مرفوع خبر ج

 (.................................أمه ) كلمة إعراب " .  أمه إال االبن هموم حمال ا" م-39

 منصوب به مفعول ب للمبتدأ                                     مرفوع خبر أ

 منصوب مستثني د مرفوع                                              اعلف ج

 الصحيحة للجملة السابقة ...............................؟ "   ، اختر التكملة  األب رحيم " أ -40

 أبناؤه ب أبناءه                                                     أ

 والثالثة األولي د أبنائه                                                   ج

 (.....................قتالة)  المبالغة صيغة إعمال سبب " .   الحسود  قتالة صفة لحسد" ا-41

 مبتدأ                                                 علي اعتمد ب نفي                                                 علي اعتمد أ

 موصوف علي اعتمد د استفهام علي اعتمد ج

  (...............................بسامة)  المبالغة صيغة عمل مالمحه " . سبب بسامة المعلم اء" ج-42

 موصوف علي اعتمد ب نفي                                           علي اعتمد أ 

 الحال صاحب علي اعتمد د مبتدأ                                          علي اعتمد ج
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                                               (، بوركت  السر كتومإ  يا)          ـ       (بوركت  ،السر كتوًما يا) -43

 المثالين................ ( فيالسر) كلمة  إعراب

 به مفعول ـ منصوب منادي ب إليه                              مضاف ـ إليه مضاف أ

 به مفعول ـ به مفعول د إليه                                مضاف  - به فعولم ج

 (....................معطاء )    المبالغة صيغة عمل . سبب " صدقة الفقير معطاء  علكل"-44

 الحال صاحب علي اعتمد ب مبتدأ                                           علي عتمدا أ

 موصوف علي اعتمد د نفي                                           علي اعتمد ج

 (........................عليم )   المبالغة صيغة عمل سبب ".  ومتبعه الحق عليًما مسيت" أ-45

 الحال صاحب علي اعتمد ب مبتدأ                                           علي عتمدا أ

 موصوف علي اعتمد د نفي                                           علي اعتمد ج

 (..............................................سلوكه )   كلمة " . إعراب سلوكه العظيم الرجل حبأ "-46

 منصوب مستثني ب للمبتدأ                                     مرفوع خبر أ

 منصوب به مفعول د                                            مرفوع   اعلف ج

 (................................أغنامه  ) كلمة إعراب   لضيوفه " . أغنامه منحار الكريم لرجل" ا-47

 منصوب مستثني ب للمبتدأ                                   مرفوع خبر أ

 منصوب به مفعول د                                             مرفوع اعلف ج

 (..................عقله)  كلمة عرابإ " .عقله  كذوب العلم ألهمية لمنكر" ا-48

 منصوب مستثني ب للمبتدأ                                   مرفوع خبر أ

 منصوب به مفعول د                                            مرفوع اعلف ج

 (...........................حقوقها)  كلمة  رابإع " .حقوقها   أبًدا الناس البخيل مناح ا" م-49

 مرفوع فاعل نائب ب للمبتدأ                                      مرفوع خبر أ

 منصوب ثان   به مفعول د                                              مرفوع اعلف ج

اأنت  "-50                                                                       ، نوعا الكلمتين اللتين فوق الخط :  "   قارئأنت  "   -     "  ءقرَّ

 اسم مفعول  –صيغة مبالغة  ب صيغة مبالغة  –اسم فاعل  أ

 اسم مفعول  –اسم فاعل  د اسم فاعل   -صيغة مبالغة  ج

"                   عزيمتهمالساعون لإلصالح قوية "    -"  قوية  عزيمتهمالساعون لإلصالح  "-51

 " في الجملتين .عزيمتهم إعراب كلمة " 

 فاعل  –خبر  ب مفعول به    –فاعل  أ

 فاعل  –مبتدأ  د مفعول به  –مبتدأ  ج

"                           وآخري منهما تشبه البدرا  هالالً أما منهما فشبيهة ***  فتاتانقال الشاعر : "  -52

 إعراب ما تحته  خط  .

 تمييز –مبتدأ خبره محذوف  ب حال  –مبتدأ خبره محذوف  أ

 حال –خبر لمبتدأ محذوف  د مفعول به  –خبر لمبتدأ محذوف  ج
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"                             وال جازع من صرفه المتقلب  *** ولست بمفراح إذا الدهر سرني قال الشاعر : "  -53

 صيغة المبالغة في البيت السابق علي وزن  ................

 مفعال ب متفعل  أ

ل ج  فعيل د فع 

 " هللا وهاب ..............المحتاجين " ، الكلمة المناسبة مكان النقط هي :-54

 عطاؤه  ب عطائه  أ

 عطأه د عطاءه ج

مانها قال الشاعر : "  -55 "                  إذا عدموا زادا فإنك عاقر *** ضروب بنصل السيف سوق س 

ذابح األغنام                                                                   عاقر : طعام            زاد : جمع سمينة          سمان : جمع ساق            سوق: 

 ة أنها اعتمدت علي :          سبب إعمال صيغة المبالغ

 مبتدأ ب موصوف أ

 استفهام د نفي ج

"                     إذا كانت العلياء في جانب الفقر  *** ولست بنظار إلي جانب الغني  قال الشاعر : "  -56

 ما  تحته خط صيغة مبالغة من الفعل :                

 ناظر ب أنظر  أ

 انتظر  د نظر  ج

 اإلنسان العربي مضياف ............ المروءة " ،  الكلمة المناسبة مكان النقط : "-57

 ذا ب ذواتا  أ

 ذوا  د ذي ج

 " هل معوان المؤمن .............. ؟ "  ، الكلمة المناسبة مكان النقط :-58

 جارينه  ب جاران له  أ

 جاراه  د جاريه  ج

 " :السيارة كلمة "" ، ذهبت إلي القاهرة بالسيارة  "   -"   هذه المرأة سيارة في الخير  "-59

 صيغة مبالغة في الجملتين ب اسم آلة في الجملتين  أ

 مبالغة -اسم آلة صيغة  د اسم آلة -صيغة مبالغة  ج

"                            ليس منجيه من األقدار    ما*** ال تضير وآمن   أموًراحذر قال الشاعر : "  -60

 إعراب  ما تحته خط في البيت السابق :               

 خبر  –مفعول ألجله   ب خبر   –مفعول به   أ

 مفعول به  -مفعول به   د مفعول به  -حال   ج

 " ، إعراب  ما تحته خط   :                الضمير" المؤمنون يقظو -61

 فاعل  ب مضاف إليه  أ

 خبر د مفعول به ج

 "  ، خبر المبتدأ في الجملة السابقة : سالحه" ما تراك الجندي في المعركة -62

 ضمير مستتر ب الجندي : سد مسد الخبر أ

 شبه الجملة  : في المعركة  د سالحه :  سد مسد الخبر ج
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"                 الصالحين طريقوللخير بين *** كل كريم يتقي الذم بالقري )الكرم( قال الشاعر : "  -63

 صيغة المبالغة في البيت السابق وإعرابها :               ،  

 القري: مفعول به ب طريق : مبتدأ مؤخر  أ

 للخير : اسم مجرور د كريم : مضاف إليه  ج

"                 يرجو نداك ) كرم( فإن الحر معوان*** وكن علي الدهر معوانًا لذي أمل  قال الشاعر : "  -64

 ،  معمول صيغة المبالغة في الشطر األول:               

 نداك ب أمل  أ

 ذي د ضمير مستتر  ج

،                                                 "عريقة  أحداثهلنا تاريخ "      -"      أحداثهلنا تاريخ عريقة  "-65

 :" في الجملتين أحداثه إعراب كلمة "

 بدل  -فاعل  ب خبر  -بدل  أ

 مبتدأ  -فاعل  د بدل  -مبتدأ  ج

 جملة واحدة مما يلي صحيحة :  -66

 اللغة ونكتاب النحو جذاٌب أسلوبه محب ب كتاب النحو جذاٌب أسلوبه محبي اللغة  أ

 اللغة نكتاب النحو جذاٌب أسلوبه محبي د اللغة وكتاب النحو جذاٌب أسلوبه محب ج

،                                "وللخير فاعل  تراكوللشر  ***وللحمد جامع   متالفوللوفر قال الشاعر :" -67

:  يقصد يتلف ماله الوفير لكثرة كرمه                                                                        للوفر متالف  

                           ما تحته خط صيغة مبالغة من الفعل  : 

 ترك -تالف  ب أترك  –تلف  أ

 ترك  –تآلف  د ترك -أتلف  ج

،             "ثمال بغبطة )فرحة( قلبه المسرور   ***أيها الشادي المغرد ها هنا  قال الشاعر :"  -68

 صيغة المبالغة في البيت  السابق  :

 المغرد ب الشادي أ

 المسرور   د ثمال ج

            "عبوس  )ساكت يفكر( وعند الشر مطراق  ***ضحوك السن إذا نطقوا بخير قال الشاعر :"  -69

 ، عدد صيغ المبالغة في البيت  السابق  :

 اثنتان ب واحدة  أ

 أربع د ثالث  ج

،             "وأنا ضحوك نحوها بشوش   ***ألقي صدور الخيل وهي عوابس قال الشاعر :"  -69

 من صيغ المبالغة في البيت  السابق  :صدور 

 بشوش   -عوابس  ب ضحوك -صدور  أ

 بشوش   -صدور  د بشوش   -ضحوك  ج

 جملة واحدة مما يلي صحيحة : -70

 تتطلع األمم النشيط أبناءها للمستقبل  ب تتطلع األمم النشيط أبناؤها للمستقبل  أ

 تتطلع األمم النشيط أبنائها للمستقبل  د تتطلع األمم النشيطون أبناؤها للمستقبل  ج
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 اسم المفعول -3

 

 اسم مشتق من الفعل المتصرف المبني للمجهول

 ليدل على من وقع عليه فعل الفاعل،

ي
الث
الث

 

 ماضي صحيح

 على وزن 

 مفعول

ت بإ     مكتوب ← ك 

ر ب    مضروب ← ض 

ّن       مجنون ← ج 

عد      موعود← و 

لد       مولود← و 

 ميئوس←   ي ئس  

 معتل الوسط

 من المضارع. 

بإبدال حرف  

 المضارعة  

 ميًما مفتوحة

ق ول ←يقول ←  قال   مإ

بيع ←يبيع ← باع    مإ

 مهيب  ←يهيب ← هاب 

 خراآلمعتل 

  ميم مفتوحةوضع 

 أول المضارع 

 على  شدةضع مع و

 حرف العلة

ّو ←  يدعو←  دعا  ْدع   مإ

 مإقضّي ← يقضي ←قضى

ي
الث
غير الث

  

 من الفعل المضارع 

مع إبدال حرف  

 المضارعة  

  ميم مضمومةل

 وفتح ما قبل اآلخر

ج← يـنتج   ←أنتج     نتـإ  مــ 

ـْنطلإق← ينطلق ← انطلق    م 

ـعاد← يعاد   ←    أعاد    م 

ـستشار← يستشار← استشار   م 
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 (فعيل ) علي وزن    جاءت كاسم مفعول للثالثي من غير قاعدةكلمات شاذة  (1

 بمعنى مجروح          جريح   *

 بمعنى مقتول         قتيل * 

 بمعنى مسجون   سجين*  

 

 أسماء مفعول تتشابه مع اسم الفاعل في الحروف  (2

 نفرق بينهما بالمعنى فقط  (مخضر -مهتز –مشتاق  –معتز  -محتـلّ  -مختار  -محتاج :  )مثل

 *مثل:     الفتاة مختارة مالبسها بنفسها .

 ؛ ألنها دلت على من قام بفعل االختيار. لـــــم فاعــاسمختارة  -

 *مثل:     الهدية مختارة بعناية شديدة.

 ؛ ألنها دلت على من وقع عليه فعل االختيار.  ولـــم مفعــاسمختارة  -

 إعمال اسم المفعول

 المبنى للمجهوليعمل اسم المفعول عمل فعله 

يًا لواحدنائب فاعل فيرفع  تعد   فقط إْن كان فعله م 

يًا لمفعولين. ينصب المفعول و نائب الفاعل ويرفع  تعد   إن كان فعله م 

 :  الحــــــظ

 األفعـــال التــي تنصـــب مفعوليـــن

 وخبر مبتدأ أصلهما ليس وخبر مبتدأ أصلهما

 خال  –زعم  –ظن  –حسب :الشك 

 رأي  –وجد  –علم اليقين : 

 صيّر  –حّول  –جعل التحويل :

 منع -وهب   -أعطي 

 منح  -ألبس  -كسا 
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 صور اسم المفعول العامل                       
صورة

ال
 

ى
ألول

ا
 

 )أل( بـ مقترن
 شروط بال يعمل 

 للمجهول المبني الفعل عمل يعمل

ه  هو  ى حكم   هللاالمرتضإ

ه   ى(حكم   : نائب فاعل مرفوع السم المفعول )المرتضإ

صورة
ال

 
الثانية

 

نكرة
 

منونة
 

 

  يسبقه

 مبتدأ

 المؤمن  محمود  سيرته.

 نائب فاعل مرفوع السم المفعول )محمود (سيرته: 

  يسبقه

 نفي

 ما مسلوبة  الحقوق  

 ةمنائب فاعل مرفوع بالضالحقوق : 

 يسبقه

 استفهام

 المجنون في المحكمة؟أمقبول  رأي  

 :  رأي 

 نائب فاعل مرفوع السم المفعول )مقبول( سد مسد الخبر.

 يسبقه

 موصوف

 جاء طالب مشهور اسمه.

 نائب فاعل مرفوع بالضمةاسمه : 

  يسبقه

 نداء

 اصبْر.‘ يا مسلوبًا حقُّه  

 ( مسلوبًا) : نائب فاعل مرفوع السم المفعول حقُّه  

 يسبقه

  الحال صاحب

 يعيش الصادق مرفوعة رأسه .

 : رأسه 

 نائب فاعل مرفوع السم المفعول العامل ) مرفوعة(

 

 

 تذكر أن  :

 ) حذف التنوين لإلضافة (مضاف إليه    = غير عامل وبعدهغير منون (  اسم المفعول 1

             قلب ه  مخلوعاً مازال الجبان  -أ

 القلب   مخلوعإ مازال الجبان  -ب

 .مضاف إليه ( ب)  وفي المثال      نائب فاعل(  أ ) في المثال " القلبكلمة "
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،                                                             ، وينصب نائب فاعلرفع فعل متعد  لمفعولين ي(  اسم المفعول من 2 مفعول به ثان 

 أممنوح  المتفوق  جائزةً؟مثل: 

      نائب فاعل مرفرع بالضمة المتفوق  : 

 مفعول به منصوب بالفتحةجائزةً : 

 

 تدريب
 

 اسم المفعول يصاغ من الفعل الثالثي الصحيح علي وزن ...................... -1

                                              مفعل                              ب                                  مفعول                أ

 فعال د                                فعيل                    ج

 .. قبل آخره...............ميم مضمومة و...........أوله اسم المفعول من غير الثالثي  -2

 ضم                                ب                               كسر                 أ 

 تضعيف د                             فتح                    ج

 ..............................................اسم المفعول يعرب ...... -3

                                                مفعوالً به                            ب                           نائب فاعل                  أ

 حسب موقعه د اخبرً  ج

 ........................................يعمل اسم المفعول عمل ....... -4

 فعله الماضي ب                 فعله المضارع المبني للمعلوم     أ

                             فعله المضارع المبني للمجهول        د                                       فعله األمر        ج

 .................................( .... هاباسم المفعول من الفعل  )  -5

 واهب ب                                موهوب               أ

                                                          هيب                              مإ  د                             مهاب                      ج

 :  إعراب ما تحته خط ................  "جائزة   ؟    المتفوقأممنوح " -6

            نائب فاعل سد مسد الخبر               ب                                        به                         مفعول أ

 نعت د                                                      رخب ج

 :   إعراب ما تحته خط ................   " رأسهالفائز مرفوع " -7

                                           مفعول به                        ب                                    نائب فاعل          أ

 فاعل د                                                       رخب ج
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 :   إعراب ما تحته خط ................   "أخالقهالمؤمن مهذبة " -8

 تنع ب                            نائب فاعل            أ

                                                رخب د                                                                                      مبتدأ ثان   ج

 :   إعراب ما تحته خط ................   "أخالقه   مهذبةالمؤمن " -9

                                                                         مبتدأ ثان   ب رخب أ

 نعت د               فاعل                       نائب  ج

 ........................إعراب ما تحته خط .....:      "  صديقاً الكتاب متخذ " -10

 تمييز ب                           حال                         أ

                                                     مفعول به ثان   د                          مفعول ألجله                 ج

 ..........................:    إعراب ما تحته خط ....     " حزينالمفقود ماله " -11

                                               فاعل                    ب                                          نعت            أ

 خبر د                                  نائب فاعل              ج

 إعراب ما تحته خط ....................    " اليوم الساعة مصلحة " -12

                                          ظرف زمان                    ب                            مضاف إليه               أ

 مفعول به د                               نائب فاعل              ج

 .............................إعراب ما تحته خط ....    "حقه ؟  المظلومأ معطي " -13

 مفعول به ب                                 نعت             أ

                   نائب فاعل                     د فاعل ج

 "............................  نظرياته"  كلمة ، إعراب "نظرياته معقدة العالمي االقتصادي "النظام-14

 الفتحة وعالمتها منصوبة حال ب الضمة                            وعالمته مرفوع فاعل ائبن أ

 الضمة وعالمته مرفوع فاعل د الفتحة                           وعالمته منصوب به مفعول ج

 .................... الفعل من مشتق " مقبول" المفعول اسم ،  ؟ " الخائن رأي مقبول" أ  -15

 ق بل ب أقبل أ

 تقابل د قابل ج

 .... يعمل (المشروع) المفعول ".اسم صاحبها ينالها أن يجب تحقيقها المشروع لمطالب"ا-16

 بشرطين ب واحد                                                    بشرط أ

 يعمل ال د شروط                                                  بدون ج
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 ( ..........................كلماته كلمة )  ،  إعراب "   بالخير كلماته مملوءة لرسول"ا-17            

 الضمة وعالمته مرفوع فاعل ب الفتحة                                 وعالمته منصوب به مفعول أ 

 الفتحة وعالمتها منصوبة حال د الضمة                                   وعالمته مرفوع فاعل ائبن ج

 ( ....................حقوقها )  كلمة إعراب . " ؟ حقوقها الفقيرة الدول شعوب معطاة ل"ه-18

 أول منصوب به مفعول ب مرفوع                                       فاعل ائبن أ

 مرفوع فاعل د ثان                                            به مفعول ج

 (.................  الجائزة )  كلمة  ...إعراب الكبرى" الجائزة الممنوح الطالب علي لمت"س-19

 مرفوع فاعل ب مرفوع                                     فاعل ائبن أ 

 أول منصوب به مفعول د ثان                                           به مفعول ج

   المثالين........ في(  معلنة)  كلمة نوع أهدافها( ،   معلنة ( ـ  )األمةمعلنة  األمة هداف)أ-20

 مفعول اسم ـ مفعول اسم ب                                          فاعل اسم ـ  فاعل اسم أ 

 فاعل اسم ـ مفعول اسم د                                        مفعول اسم ـ فاعل اسم ج

  ........................... (دائًما)   كلمة ؟ " ،  إعراب صنعته دائًما متقنة الرجل ل"ه -21

 الضمة وعالمته مرفوع فاعل ب الضمة                            وعالمته مرفوع فاعل ائبن أ

 الفتحة وعالمتها منصوبة حال د                           الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ج

 (..................أرضها)   كلمة إعراب بالدماء"  ،  أرضهافي كل حين  مخضبة يناء"س -22

 الضمة وعالمته مرفوع فاعل ب الضمة                    وعالمته مرفوع فاعل ائبن أ 

 الفتحة وعالمتها منصوبة حال د                         الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ج

 (....................أفكارها) كلمة إعراب ، بدقة"   أفكارها المشروحة الدروس الطالب حفظي "-23

 الضمة وعالمته مرفوع فاعل ب الضمة                           وعالمته مرفوع فاعل ائبن أ

 الفتحة وعالمتها منصوبة حال د                          الفتحة  وعالمته منصوب به مفعول ج

 ............................................. الترتيب علي(  أهاب - هاب)   الفعلين من المفعول اسم-24

هيب أ هاب                                                   ـ مإ هيب ب م  هيب ـ مإ  مإ

هاب ج هاب                                                  ـ م  هاب د م  هيب ـ م   مإ

 ......................................... الترتيب علي(    سعي - بدأ)   الفعلين من المفعول سما-25

 مإسعيّ  ـ مبدوء ب ساع                                               -  مبدوء أ 

 مسعو ـ بادئ د مساع                                                  ـ مبدأ ج
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  ........................................ الترتيب علي(  استشار ـ رد)   الفعلين من المفعول سما-26

 مستشار ـ مردود ب مستشير                                          ـ مردود أ 

 مسترشد ـ مريد د مستشر                                               ـ مريد ج

 ..........................................  الترتيب علي(   قال ـ وقف)   الفعلين من المفعول سما-27

                                                  قوال ـ واقف ب مقيل ـ موقوف أ

 مقول ـ موقوف د مقال                                                ـ موفق ج

 ........................................ الترتيب علي(  قضي - سعي)  الفعلين من المفعول سما-28

 مقضا ـ مسعا ب قاض                                                     ـ ساع   أ 

 مقضو ـ  مسعو د مقضي                                               ـ مسعي ج

 ....................................... وزنه يكون  المفعول اسم  منه يصاغ  ( عندما قال ) الفعل-29

 مفعال ب مفعول أ

 مفعل د فعول ج

 ..................... السابقة الجملة " .. تصويب وساع  للحقائق مستقص   لقاض  "ا-30

 وساعي الحقائق مستقصي القاضي ب  وساع الحقائق مستقص القاضي أ 

 وساع  الحقائق مستقص   القاضي د  وساعي الحقائق القاض  مستقص   ج

 ...... الجملتين في(  معتز)  كلمة نوع،   "بتاريخها معتز مصر"  – "ببالده  معتز لمصريا"-31

 مفعول اسم ـ مفعول اسم ب مفعول                                  اسم ـ  فاعل اسم أ 

 فاعل اسم ـ فاعل اسم د مفعول                               اسم ـ مبالغة صيغة ج

 ....................................  الترتيب علي(    أعين - أهين)  الفعلين من المفعول سما-32

هين أ عان                                                 ـ مإ  معان ـ  مهان ب م 

 معوون ـ مهوون د معون                                              ـ مهون ج

 .........................................  الترتيب علي(  آمن -  أمن)  الفعلين من المفعول  سما-33

ن                                            ـ مأمون أ   مأمن ـ مأمين ب م ؤمإ

 أمين ـ آمن د مأمون                                            ـ مأمن ج

الم محسود ل" ه-34 الم"  كلمة إعراب ؟ ". المجتهد الع   ".......................................  الع 

 مرفوع فاعل نائب ب                                                   مرفوع فاعل أ 

 مجرور إليه مضاف د مرفوع                                                  خبر ج
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 ............علي اعتمد ألنه يعمل (مرجو) المفعول اسم،  " حبها مرجوالحنونة المخلصة  ألم"ا-35

   نفي ب                                           مبتدأ        أ

 استفهام د موصوف ج

 ... ( الكرامة،أرضها) كلمتي ".إعرابأرضها مصونة مادامت الكرامة ممنوحة مصر ازالت"م-36

 فاعل نائب  ـ منصوب مازال خبر ب فاعل                               نائب ـ ثان   به مفعول أ 

 فاعل نائب ـ فاعل نائب د                                    به مفعول ـ به مفعول ج

 (...............................................ذنبه  ) إعراب "  ، ذنبه   هللا بإذن مغفور الصادق"-37

 إليه مضاف ب                                             فاعل أ 

 فاعل نائب د به                                        مفعول ج

  (................................هويته ) " ، إعراب هويته حياته طوال  مطموسة  بالده خائن" ال -38

 إليه مضاف ب فاعل أ 

 فاعل نائب د                                          به فعولم ج

لقت ألوفـًا لو رجعت إلي الصبا قال الشاعر : "  -39 "                  لفارقت شيبي موجع القلب باكيًا  ***خ 

لقت المفعول من الفعل )  اسم ع (  والفعل من اسم المفعول )خ   ( م وجإ

 أوجع  –مخلوق  ب أوجع  –مخلق  أ 

 أوجع  –مخالق  د يوجع  –خلوق  ج

 " سرك يا صديقي العزيز ............."  ، اسم المفعول المناسب مكان النقط :  -40

 مإصون  ب م صان  أ 

 مإصيون  د مإصين  ج

 ، الحقائق التالية صحيحة ما عدا واحدة :  "بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال تعالي : "  -41

 كلمة "مجيدة" : صيغة مبالغة  ب اشتملت اآلية علي اسم مفعول واحد  أ 

 اشتملت اآلية علي اسمي مفعول  د محفوظ : اسم مفعول  ج

"                        وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيًا قال تعالي : "  -42

 الفعل :اسم المفعول في اآلية السابقة صيغ من 

 تبارك ب برك أ 

 بورك  د بارك ج

  "                   فكل الذي يلقاه فيها محبب *** ومن تكن العلياء همة نفسه قال الشاعر : "  -43

 ما تحته خط في البيت السابق اسم مفعول صيغ من الفعل :

ـــبَّ  أ  ـــبَّ  ب حإ  أحإ

ـبَّ  ج ــبإبإ  د ا ح   ح 
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"                    وربما صحت األجسام بالعلل ***  عواقبهلعل عتبك محمودة قال الشاعر : "  -44

 إعراب ما تحته خط في البيت السابق :

 اسم لعل مؤخر  ب خبر لعل  أ 

 نائب فاعل  د مضاف إليه  ج

ـمعإذا قال الشاعر : "  -45           "          فأفضلهم من كان للخير صانعـًا *** األشراف من كل بلدة  ج 

 المشتق المناسب الذي يصح صياغته مما تحته خط هو  :

 متجمع  ب جامع أ 

 مجموع د جّماع  ج

 ، عند تحويل ما تحته خط إلي اسم مفعول تصبح الجملة :    "أبناءه  مهذبالوالد  " -46

 الوالد مهذب أبناؤه ب الوالد مهذوب أبناؤه  أ 

 أبناؤه الوالد هذيب د الوالد هاذب أبناؤه ج

 " أ معط  مدير الشركة العاملين حقوقهم ؟" ، عند تحويل اسم الفاعل إلي اسم مفعول : -47

 أ معط  مدير الشركة العاملون حقوقهم ؟ ب أ معطى مدير الشركة العاملين حقوقهم ؟ أ 

 أ معطى العاملين حقوقهم ؟ د أ معطى العاملون حقوقهم ؟ ج

 "   ،  إعراب ما تحته خط :  مكانتهمهيبة  المجتمع" العلم يجعل  -48

 نائب فاعل -خبر  ب مفعول به ثان  –مفعول به أول  أ 

 فاعل  –مضاف إليه  د نائب فاعل  –مفعول به  ج

 فكره "   ،  سبب إعمال اسم المفعول الذي تحته خط ....... مشوش" هذا رجل  -49

 اعتمد علي موصوف  ب اعتمد علي استفهام  أ 

 اعتمد علي نكرة  د اعتمد علي مبتدأ  ج

عطإي ............. "  ، الكلمة المناسبة مكان النقط : -50  " الخائن وطنه م 

 جزاؤه ب جزاءه أ 

 جزاأه  د جزائه  ج

 متاعه يبحث عنه " ، سبب إعمال اسم المفعول في الجملة السابقة :المسروق "  -51

 اعتمد علي موصوف  ب اعتمد علي الحال   أ 

 مقترن بـــ   أل  د اعتمد علي مبتدأ  ج

"                                                للتكريم مختار  النابغ  "    –"   النابغ  للتكريم مختار  المعلم   " -52

 " في الجملتين  : مختار ،  كلمة " 

 الجملتيناسم مفعول في  ب اسم فاعل في الجملتين أ 

 اسم فاعل  - مفعول اسم د مفعول اسم -اسم فاعل  ج
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 " الجندي المصري مرفوعة .............إلي راية بلده " ، التكملة الصحيحة لمكان النقط  -53

 عيناه ب عينيه أ 

 عينانه  د عينينه  ج

 "  ،  إعراب ما تحته خط :  حريًرا" منزلكم مكسوة أرائكه  -53

 نائب فاعل ب فاعل أ 

 مفعول به ثان   د مفعول به أول  ج

 " العمل العظيم مقدَّر ..........." ، الكلمة المناسبة لمكان النقط :  -54

 فاعلونه ب فاعلوه أ 

 فاعلينه  د فاعليه ج

 جملة واحدة مما يلي صحيحة :   -55

 الصديق مرجي لقاؤه  ب  لقاؤهراجٍ الصديق  أ 

 لقاؤه مرتجٍ  الصديق د الصديق َمرجّو لقاؤه  ج

 "  ، ما تحته خط شبه جملة في محل ......... عنه" الكالم الردئ مسكوت  -56

 رفع نائب فاعل ب رفع فاعل  أ 

 ال محل لها من اإلعراب د رفع نعتن ج

     "            واآلخر الصدي  المحكيّ أنا الطائر *** ودع عنك صوتًا غير صوتي فإنما قال الشاعر : " -57

 ما تحته خط اسم مفعول من الفعل :

كي  ب حاكي  أ   حإ

كي  د حكا  ج  ح 

 "                  مسلولمهند من سيوف هللا *** إن الرسول لنور يستضاء به قال الشاعر : "  -58

  ما تحته خط اسم مفعول من الفعل :

 تسلل ب سال  أ 

ــل  ج ـــلّ  د سإ  س 

 "المؤمن مستجاب  ..............."  ، الكلمة المناسبة للنقط بعد اسم المفعول العامل :  -59

 دعائه ب دعاؤه أ 

 دعوات ه ) بكسر التاء (  د دعاءه ج

 البضاعة " ، المشتق المناسب الذي يمكن صياغته مما تحته خط : بيعت"  -60

بيعة  أ   ت باع  ب م 

بيعة  ج باعة  د مإ  م 
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 تدريبات شاملة علي النحو
 1التدريب 

 :    ) لن تضيع العروبة مادام العرب منتبهين لما يدبر لهم حذرين من الفرقة ( خبر الفعل الناسخ ) مادام(-١

 د( من الفرقة                        ج( العرب               لما يدبر     ب(               أ( منتبهين    

 ) اختر المناسب للنقاط ( ...................القوميحري الوعي  -٢

 د( أن يسود                        ج( يسود                       ب( سائًدا                 أ( سائد        

 :  ،  ما تحته خط يعرب "  أخالقهمحترم من الناس الحسنة ي   "-٣

 د( مفعواًل به منصوبًا         ج( نائب فاعل مرفوًعا            ب( فاعاًل مرفوًعا              أ( نعتًا مجروًرا  

رما ... ما الراحم القلب ظالًما وإن ظ لما )  -٤  اسم الفاعل في البيت السابق (  ، وال الكريم بمناع وإن ح 

 بمناع  د(                       ج( الكريم                  ب( ظالًما                     أ( الراحم       

 ، تصويب الكلمتين اللتين تحتهما خط :  "للخير  المحبونفي المجتمع غير  شأنهما مرفوع "  -٥

 المحبون -د( شأنإه             المحبين  -ج( شأنإه        المحبون –ب( شأن ه       المحبين      -أ( شأن ه 

  )أكمل النقاط بما يناسب ( ....................القادة السديدةيقدر المجتمع  -٦

 د( أقوال هم                     ج( آراؤهم             ب( آرائهم                            أ( آراءهم    

 نكشف في المعجم عن ) المساومة ( في :  -٧

 ي – م  -س د(                   م - س - وج(  م              – و -س ب(                  و  -م  -سأ( 

 

 2التدريب 

 ، نوع الفعلين اللذين فوق الخط :" التحديات  كانتالمصريون داعمين لوحدتهم مهما  سيظل"-١

 د( األول والثاني تامان          ج( األول والثاني ناقصان        تام     - ناقص     ب( ناقص -أ( تام 

 ، تصويب ما تحته خط : "عسي المخلصين في عملهم مكرمون من الناس "  -٢

                                                                            مكرمين     -ب( المخلصين                    مكرمون       -أ( المخلصون 

 يكرمون  -د( المخلصين                       أن يكرموا  -ج( المخلصون 

 :إعراب ما تحته خط ،    "  أم اقتفيتم جميًعا نهج عرقوب ؟!  **وثقت به   وعًدامنجز أنتم  أ"  -٣

 د( مفعول به              ج( مفعواًل ألجله                ب( تمييز                    أ( حال    

 اسم المفعول من الفعل ) صيم ( :   ،"  صيم هذا الشهر تقربًا إلي هللا "  -٤

 د( مصوام                       ج( صوام                 ب( مصوم                    أ( صائم 
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 إعراب ما تحته خط  : ، (  شعبهوطننا الغالي مصر عظيم )   - ( عظيم  شعبه)وطننا الغالي مصر  -٥

 خبر مرفوع  -ب( مبتدأ ثان مرفوع                            فاعل مرفوع   -أ( مبتدأ ثان مرفوع 

 مضاف إليه مجرور  -د( خبر مرفوع                              مبتدأ ثان مرفوع  -ج( خبر مرفوع 

 إعراب ما تحته خط : ، من أبنائه (  الكبير) يساعد الوالد العجوز علي السير  -٦

 د( مفعول به منصوب             ج( فاعل مرفوع               ب( بدل مجرور           أ( نعت مجرور   

 نكشف في المعجم عن كلمة ) األعداء ( في :  -٧

 ب( باب العين مع الدال ومع الياء                          أ( باب العين مع الدال ومع األلف  

 د( باب الهمزة مع العين ومع الدال                           ج( باب العين مع الدال ومع الواو 

 

 3التدريب 

 هو :   ( أصبح) خبر  )أصبح تعمير الصحراء من الحلول الرئيسة في مواجهة الزيادة السكانية (  ،  -١ 

 الزيادة السكانيةد(                ج( في مواجهة                    أ( تعمير               ب( من الحلول    

 ، إعراب كلمة ) شمس( :   الحرية في السطوع ( شمسبدأت )    - (   الحرية تسطع شمس) بدأت  -٢

 فاعل مرفوع  -ب( فاعل مرفوع                     اسم بدأ مرفوع     -أ( فاعل مرفوع

 فاعل مرفوع  -د( اسم بدأ مرفوع                   اسم بدأ مرفوع  -ج( اسم بدأ مرفوع 

 إعراب ما تحته خط :    ،  الدروس والعبر من أحداث التاريخ ؟ (  اإلنسان) أمستلهم  -٣

                                                                                              ب( خبر مرفوع                                     أ( مبتدأ مرفوع    

 د( مضاف إليه مجرور                   ج( فاعل مرفوع سد مسد الخبر 

 إعراب ما تحته خط : ،   (  الثمنمهما كان  أوفياء) سنظل  -٤

 مرفوعة -د( منصوبة       ج( منصوبتان                  منصوبة  -ب( مرفوعة    أ( مرفوعتان       

 ما إعراب ما تحته خط : ،     المعارضين ؟ (  آراء) أمسموعة  -٥

 د( نائب فاعل سد مسد الخبر                 ج( فاعل                   ب( مبتدأ مؤخر                   أ( خبر    

 إعراب ما تحته خط :  ،  حقوقهم (   الفقراء األغنياء) ما معطاء  -٦

 نعت مجرور  -ب( مضاف إليه مجرور                       مفعول به منصوب  -أ( فاعل مرفوع 

 نعت مرفوع -د( فاعل مرفوع                                نعت مرفوع  -ج( خبر مرفوع 

 :  نكشف عن ) الرياء ( في  -٧

 ب( باب الراء مع الياء ومع الهمزة                        أ( باب الهمزة مع الراء ومع الياء 

 د( باب الراء مع الهمزة ومع الياء                         ج( باب الراء مع الهمزة ومع الياء
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 4التدريب 

 هو  :    (أمسي)) أمست الحديقة التي منحناها مزيًدا من الرعاية واالهتمام تبهر الزائرين ( اسم  -١

 د( التي                   ج( الحديقة                   ب( الضمير المستتر                أ( تاء التأنيث  

                                      أخذ األمن طريقه إلي قلوب المصريين (  )     -    ( ينتشر في ربوع الوطن  األمن) أخذ  -٢

 إعراب كلمة )األمن ( هو  : ،  

 اسم أخذ مرفوع  -ب( فاعل مرفوع                                فاعل مرفوع   -أ( اسم أخذ مرفوع 

 فاعل مرفوع  -د( فاعل مرفوع                             اسم أخذ مرفوع  -ج( اسم أخذ مرفوع 

 إعراب كلمة )مجامع (  هو  :  ،  ( األضغان مجامعوالطاعنين   ***الضاربين بكل أبيض مخذم  )  -٣

 د( مفعول به منصوب         ج( مضاف إليه مجرور                ب( فاعل مرفوع      أ( خبر مرفوع   

 هو  : ،  اسم المفعول  في الجملة  ، ) ذو الخلق عظيم قدره مرفوع شأنه بشوش وجهه باسم ثغره (  -٤

 د( باسم                     ج( بشوش                   ب( مرفوع                    أ( عظيم    

 لألمة المصرية ( إعراب ما تحته خط  :  النفيس المعدن المحنةبدا من خالل هذه  -٥

 بدل منصوب  -نعت منصوب  -ب( مفعول به                    بدل مرفوع  -نعت مرفوع  -أ( فاعل مرفوع 

 فاعل مرفوع -نعت مجرور  -د( مضاف إليه                   نعت مرفوع  -فاعل مرفوع  -بدل مجرور  -ج

 ر (  هي : صيغة المبالغة من الفعل ) قدّ  -٦

 د( قادر                     ج( قدير                        ب( مقدور                           أ( مقدر  

 في :   نكشف في المعجم عن ) التراث(  -٧

 ب( باب الراء مع الواو ومع الثاء                                  أ( باب الواو مع الراء ومع الثاء 

 د( باب التاء مع الراء ومع الثاء                              ج( باب الهمزة مع الراء ومع الثاء 

 

 5التدريب 

 واالجتهاد ( إعراب ما تحته خط :  الجدحقيقة حيث يكون  األمل) يصبح  -١

 فاعل  -د( فاعل كان               اسم  -أصبحج( اسم           فاعل  - أصبحب( اسم            كاناسم  -أ( فاعل 

 عند وضع )شروع ( تكون الجملة : ، ) تسعي األمة العربية إلي استعادة مجدها (  -٢

 ب( أوشكت األمة العربية أن تستعيد مجدها                         أ( كادت األمة العربية تستعيد مجدها

 د( بدأت األمة العربية تستعيد مجدها                     ج( عسي األمة العربية أن تستعيد مجدها 

 كلمة ) مجمع ( :  ، (  مجمعلصخر أخي المفضال في كل ...  أقسمت ال أنفك أهدي قصيدة    )  -٣

 د( اسم مكان                  ج( اسم زمان                ب( اسم مفعول                       أ( اسم فاعل  

 علي تحمل الشدائد والصعاب ( إعراب ما تحته خط :  المرء) الصبر معين  -٤

 د( مضاف إليه مجرور    ج( نائب فاعل مرفوع             ب( مفعول به منصوب            أ( فاعل مرفوع    
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 أنه معتمد علي :   )مهضوم( سبب إعمال المشتق ، ) ما مهضوم حق يطالب به أصحابه (  -٥

 د( الموصوف                   ج( المبتدأ                 ب( االستفهام                       أ( النفي     

 إعراب ما تحته خط : ،   ؟ (  األعداء كيد العرب) أحذر  -٦

 مضاف إليه  -فاعل  -ب( مفعول به                              مفعول به -فاعل  -أ( خبر 

 نعت منصوب -مفعول به  -د(مضاف إليه                   مضاف إليه  -مفعول به  -ج( فاعل 

 نكشف عن ) المائدة ( في :  -٧

 ب( باب الميم مع الواو مع الدال                         أ( باب الميم مع الياء مع الدال 

 باب الميم مع الهمزة مع الدالد(                       ج( باب الميم مع الدال مع الهمزة

 

 6التدريب 

 خبر  )أضحي (  هو  : ،   ) أضحي الجدال الذي ثار بين الحاضرين يبعث علي الملل (  -١ 

 د( علي الملل              ج( يبعث                           ب( بين الحاضرين        أ( الذي ثار   

 عند استخدام الفعل ) حري( : ،  )إن المصريين ماضون في تحقيق النهضة الشاملة(  -٢

 ب( حري المصريين ماضون                             أ( حري المصريون ماضين

 د( حري المصريون يمضون                          ج( حري المصريون أن يمضوا

 :  ) مازال ( في الجملتين  نوع الفعل ،مازال األمل من القلوب (  -) مازال األمل يداعب القلوب  -٣

                                                                              ب( األول تام والثاني ناقص                               أ( األول ناقص والثاني تام 

 د( الفعالن ناقصان                                            الفعالن تامان ج(

 تصويب الجملة هو : ، ) ما ناسي المخلصين حق المحتاجين (  -٤

 ب( ما ناسي المخلصين حق المحتاجين                        أ( ما ناسي المخلصون حق المحتاجون 

 د( ما ناس   المخلصون حق المحتاجون                        ن ج( ما ناس   المخلصون حق المحتاجي

 هين ( اسم مفعول من الفعل : ) مإ  -٥

 د( أ هين                     ج( أهان                          ب( هين                        أ( هان   

ل)  -٦  صيغة المبالغة  هي : (  يرجو نداك ، فإن الحر معوان   *** وكن علي الخير معوانًا لذي أم 

 د(  يسر                       ج( معوانًا                        ب( أمل                        أ( الخير  

 نكشف في المعجم عن ) الوضوح(  في  : -٧

 ب( باب الضاد مع الحاء مع الياء                           أ( باب الضاد مع الحاء مع الهمزة 

 د( باب الضاد مع الحاء مع الواو                             ج( باب الواو مع الضاد مع الحاء 
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 7التدريب 

 )أصبح الورد المتفتح في حديقة بيتنا يسر الناظرين ( خبر  أصبح  :  -١ 

 د( يسر                        ج( بيتنا                ب( في حديقة                    أ( المتفتح   

 ما تحته خط :  أتصويب خط، فاء األوراق المطلوبة (من استي ينتهواإلي الجامعة أن  المتقدمين) شرع  -٢

                                                                          ينتهون  -ب(المتقدمون                        ينتهون        -أ( المتقدمين 

 أن ينتهوا  - د(المتقدمون                          أن ينتهون  -ج(المتقدمين 

 صيغة المبالغة :  ،) ال تزال  لدي الفائقين الرغبة األكيدة في تحقيق الهدف المنشود(  -٣

 د( المنشود                      ج( تحقيق                        ب( األكيدة                أ( الفائقين   

 الضبط الصحيح لما تحته خط: ،  (  متناقضة عجائب مصدر) إن نعمة القلب  -٤

 متناقضة   -عجائب   -مصدر   ب(                             متناقضة   -عجائبإ  -أ( مصدر  

 متناقضةً  -عجائب   -د( مصدر                             ة  متناقض –عجائبإ  -ج( مصدرإ 

 كلمة ) موصدة ( اشتقت من الفعل : ، ) ما موصدة أبواب الكرام في وجوه قاصديهم (  -٥

 تواصدد(                      ج( وّصد                   وصد        ب( أ                 أ(استوصد    

 ، إعراب ما تحته خط : ( والسالمالملحة في نشر المحبة  الرغبة الدعاة) تتنامي لدي  -6

 معطوف مجرور -مرفوع  فاعل - مضاف إليه( ب               معطوف مجرور -نعت مرفوع  -( فاعل أ

 معطوف منصوب - مرفوع فاعل - مضاف إليهد(              معطوف منصوب -نعت مجرور  -( فاعل ج

 نكشف في المعجم عن ) السوائل ( في :  -٧

 ب( باب السين مع الواو مع الالم                       أ( باب السين مع الهمزة مع الالم

 د( باب السين مع الالم مع الواو                         ج( باب السين مع الياء مع الالم

 

 8التدريب 

 اسم تكون هو  :  ، ) يجب أن تكون لديك اإلرادة القوية والحرص الشديد علي تحقيق هدفك (  -١

 د( الضمير المستتر                   ج( القوية                   ب( اإلرادة                 أ( لديك      

 عند وضع الفعل ) عسي (  تكون  : ،  )إن المعنيين بالسياسة مدركون أهمية تحقيق العدل (   -٢

 أ( عسي المعنيون بالسياسة مدركين أهمية تحقيق العدل 

 ب( عسي المعنيون بالسياسة مدركون أهمية تحقيق العدل 

 ج( عسي المعنيون بالسياسة أن يدركوا أهمية تحقيق العدل 

 د( عسي المعنين بالسياسة يدركون أهمية تحقيق العدل

 :  ( هو  اسم الفاعل من  كلمة ) قطاعا، ) يا قطاعا لألرحام ، اتق ربك (  -٣

 مقاطعا  د(                ج( مقطوعا                  ب( قطيعا                  أ( قاطعا    
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 أثرها ( في الجملتين :  إعراب كلمة  ) ، عظيم ( أثرهالنا حضارة )    -(    أثرها)لنا حضارة عظيم  -٤

 خبر مرفوع -ب( مضاف إليه                         مبتدأ مرفوع  -أ( خبر مرفوع 

 مبتدأ مرفوع -د( فاعل مرفوع                             خبر مرفوع  -ج( مبتدأ ثان 

 إعراب ما تحته خط : ، (  مكانتهممقدرة   العاملين ) وجدت العلماء -٥

 نائب فاعل  -ب( نعت منصوب                           نائب فاعل  -أ( نعت مرفوع 

 مفعول به ثان -د( مفعول به أول                       مضاف إليه  -ج( مفعول به ثان 

                                     خالًصا (  الحب) يعم الخير حيث يكون   ،   الخالص ( الحب) يعم الخير حيث يكون  - ٦

  :الجملتين   ( في الحب إعراب كلمة )

 فاعل -د( فاعل              اسم كان  -ج( فاعل          فاعل  -ب( اسم كان              اسم كان  -أ( اسم كان 

 نكشف في المعجم عن ) االستهالك ( في : -٧

 ب( باب الهاء مع الالم ومع الالم                          أ( باب السين مع الهاء ومع الالم 

 د( باب الهاء مع الالم ومع الكاف                         ج( باب السين مع الالم ومع الكاف
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 :   خبر ) كن ( هو،   ) كن دائما حريصا علي تأدية حق اآلخرين قبل المطالبة بحقك (  -١

 د( قبل المطالبة                    ج( علي تأدية                     ب( حريًصا                   أ( دائًما        

 الجملة التي تحتوي علي فعل ناقص :  -٢

 ب( أنشأ المهندسون جسوًرا عمالقة                      أ( أنشأت الدولة مدارس وجامعات 

 د( أنشأ نور العلم يبدد ظالم الجهل                           ج( أنشأ العباقرة نظريات فريدة 

 تصويب ما تحته خط : ، مجد األجداد (  مستلهمين) طفق المصريون  -٣

 د( أن يستلهمون                ج( يستلهمون             ب( أن يستلهموا                    أ( مستلهمون  

 استخرج صيغة المبالغة  من البيت :  ، (ثماًل بغبطة قلبه المسرور  ***  أيها الشادي المغرد ها هنا)  -٤

 د( ثماًل                      ج( غبطة                    ب( الشادي                        أ( المغرد  

٥- ...  التكملة المناسبة مكان النقط :، ........ لما يصلح النفس ويهذبها ( ....) ما فطن 

 د( السفيهين                  ج( السفيهان                   ب( السفيه                     أ( السفيهإ      

 نوع الكلمة التي تحتها خط :، بين نظرائك (  المقدم) أنت  -٦

 د( اسم فاعل ثالثي           ج( صيغة مبالغة             ب(اسم فاعل غير ثالثي     أ( اسم مفعول       

 :  نكشف في المعجم عن ) االتصال( في  -٧

 ب( باب الصاد مع الياء ومع الالم                         أ( باب التاء مع الصاد ومع الالم

 الالمد( باب الواو ومع الصاد ومع                       ج( باب الصاد مع الواو ومع الالم 
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 10التدريب  

 ، التكملة المناسبة مكان النقط :لالقتصاد العالمي ( ..........) ما برح التطور التكنولوجي المتالحق .... -1

 د( محفز                       ج( داعم                     ب( داعم                          أ( داعًما     

 الجملة التي تحتوي علي فعل رجاء : -٢

                                                                                                   أ( أوشك نور العلم أن يعم أرجاء المعمورة 

 ب( طفق المصريون يقدمون أرواحهم فداًء للوطن 

                                                                                                   وب ج( حري المصلحون أن يعالجوا أسباب الحر

 د( أنشأت اإلصالحات االقتصادية تؤتي ثمارها المرجوة

 ،   إعراب ما تحته خط :    (وأخري منها تشبه البدرا  هالاًل   ...فتاتان أما منها فشبيهة     ) -٣

 د( مفعول ألجله منصوب            ج( مفعول به منصوب          ب( حال منصوبة    أ( تمييز منصوب    

                                                (  يظل حائًزا ودهم محترًما بينهم عطوفًا عليهم ، متي يكن اإلنسان رحيًما بأهله ) -٤

 اسم المفعول في العبارة السابقة : 

 د( محترًما                       ج( حائًزا                    ب( عطوفًا                            أ( رحيًما  

 إعراب ما تحته خط :  ،العظيمة التي يبذلها المعلمون ؟ (   الجهود الحكومة) أمقدرة  -٥

 نعت مجرور  -بدل مجرور  -ب( مضاف إليه            نعت منصوب  -مفعول به منصوب  -أ( فاعل مرفوع 

 نعت منصوب -مفعول به  -د( خبر مرفوع                      نعت مرفوع  -خبر مرفوع  -ج( مبتدأ مرفوع 

 الفعل من كلمة ) مرجو (   : ، دعاؤهم في الشدائد (  مرجو) المخلصون -٦

جي                     أ( رجا       جي               ب( ر   د( ارتجي                        ج( رإ

 نكشف في المعجم عن )الوسائل ( في :  -٧

 ب( باب السين مع الواو مع الالم                         أ( باب السين مع الهمزة مع الالم 

 د( باب الواو مع السين مع الالم                         ج( باب السين مع الياء مع الالم 
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 إعراب ما تحته خط :   ،   "وآفته من الفهم السقيم   ***صحيًحا    قواًل وكم من عائب " -١

 د( مفعول ألجله منصوب            ج( تمييز منصوب               ب( حال منصوبة  أ( مفعول به منصوب     

 ، إعراب ما تحته خط :    "ما ليس منجيه األقدار    *** ال تضير وآمن  أموًراحذر " -٢

 د( نعت منصوب       ج( مفعول به منصوب       مفعواًل ألجله منصوب  ب(      أ( حال منصوبة     

 الجملة التي تحتها خط في محل :   ،  "له كل يوم في خليقته أمر  إنه*** به هللا  يأتيعسي فرج " -٢

 د( نصب حال             ج( نصب خبر عسي               ب( رفع خبر عسي            أ( رفع نعت    
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 يصاغ اسم المفعول من الفعل ) خيف ( علي وزن :  -٤

 د( مخواف                          ج( مخيف                      ب( مخوف                   أ( مخاف    

 نوع ) كان( :  ،ا بالناس ، من أجل أن ذلك يحزنه(ثالثة فال يتناجي اثنان دون ثالث ، حتي تختلطو كنتم) إذا  -٥

 د( متعدية                         ج( ناقصة                             ب( تامة                 أ( زائدة    

 ، إعراب ما تحته  خط : (   المنطقذوي العقول  عيوبإذا نطقت فإنما   يبدي  الكالموزن )  -٦

 مفعول به  -فاعل   –مفعول به ب( فاعل                                 –مفعول به  –مفعول به أ(  

  نعت مرفوع –مفعول به  –مفعول به  د(       مفعول به                  –مفعول به  –مضاف إليه  ج(

 نكشف في المعجم عن )لغة ( في مادة :  -7

 ج( ل ، غ ، ي               ج( ل ،غ ، ة                     ب( و، ل ، غ     ، و          أ( ل، غ
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 ،  إعراب ما تحته خط : (  ولكني شقيت بحسن ظني  ***    قواًل وما أنا بالمصدق فيك )  -١

 د( بدل منصوب          ج( مفعول به منصوب               ب( حال منصوبة           أ( تمييز منصوب  

 (  إعراب ما تحته خط :  حقولها طوال السنة) مصر مخضرة  -٢

 د( خبر مرفوع       ج( مفعول به منصوب         ب( نائب فاعل مرفوع               أ( فاعل مرفوع  

 إعراب ما تحته خط : ، أمس (   هعدو) الجيش قاهر  -٣

 د( مضاف إليه مجرور                    ج( مفعول به              ب( نائب فاعل                 أ( فاعل مرفوع  

 إعراب ما تحته خط : ، انهزم الباطل (  الحق) إذا كان  -٤

 د( خبر كان منصوب            ج( اسم كان مرفوع       ب( مفعول به منصوب              أ( فاعل مرفوع  

 عند وضع الفعل ) أخذ(  تصبح الجملة :  ، ) إن المواطنين المخلصين أديا واجبهما (   -٥

 ب( أخذ المواطنان المخلصان أن يؤديا واجبهما                   أ( أخذ المواطنين المخلصين يؤديان واجبهما 

 د( أخذ المواطنين المخلصان يؤديا واجبهما                  ج( أخذ المواطنان المخلصان يؤديان واجبهما 

 ،   إعراب ما تحته خط  :  ( سيرتهاأن يجني ثمرة جهوده المجيدة  الشعب)أوشك  -٦

 فاعل مرفوع  -ب( فاعل مرفوع                    فاعل مرفوع  -أ(اسم أوشك مرفوع 

 نعت مرفوع  -د( اسم أوشك منصوب                     مضاف إليه  -ج( اسم أوشك مرفوع 

 :   نكشف في المعجم عن ) اتحاد( في -٧

 د( ح ، و ، د                 ج( أ، ح ، د                     ب( و، ح ، د           أ( ت،ح، د      
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 13التدريب  

 إعراب ما تحته خط : ، لن تلق الذي تعاتبه (  صديقك) إذا كنت في كل األمور معاتبًا   -١

 د( خبر كان منصوب          ج( نائب فاعل مرفوع                 ب( فاعل مرفوع    أ( مفعول به منصوب    

 إعراب ما تحته خط : ،  الشباب (  طاقات) ما مهدرة  -٢

 د( خبر مرفوع       ج( مفعول به منصوب    ب( نائب فاعل سد مسد الخبر           أ( فاعل مرفوع   

 إعراب ما تحته خط :، إال زانه (   في شيء الرفق) ما كان  -٣

 د( اسم كان مرفوع               ج( مفعول به                 ب( خبر كان منصوب            أ( فاعل مرفوع 

 نوع المشتق الذي تحته خط : ، واآلخر الصدي ( يحكّ المإ أنا الطائر ** ) ودع كل صوت غير صوتي فإنما  -٤

 د( صيغة مبالغة                ج( اسم مفعول                   ب( اسم تفضيل               أ( اسم فاعل    

 بعد وضع ) بدأ( في  بداية الجملة  تصبح : ،  ) أصبح المصريون متحدين (  -٥

                                                                            ب( بدأ المصريون يتحدون                                أ( بدأ المصريون أن يتحدوا 

 د( بدأ المصريون يتحدون                                    ج( بدأ المصريون يتحدوا 

 إعراب ما تحته خط : ،  (  غيرهبدنيا  دينهبائع  السفيه)  -٦

 مضاف إليه  -مضاف إليه  -ب( مبتدأ                          مضاف إليه  -مفعول به  -أ( مبتدأ

 تمييزا -مضاف إليه  -د( خبر مقدم               مستنثي منصوب  -خبر مرفوع  -ج( مبتدأ 

 :   عن ) االتزان( في  منكشف في المعج -٧

 د( ز ، ي ، ن                   ج( و، ز ، ن                 ب( أ، ز ، ن           أ( ت ، ز ، ن     
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 نوع كان في العبارة  :  ،فإن فساد الرأي أن تترددا ( *** ذا عزيمة   فكنذا رأي  كنت)  إذا  -1

 ناقصة -د( ناقصة               تامة  -ج( ناقصة                   تامة –ب( تامة       ناقصة      -أ( تامة 

 اسم الفاعل من ) أعطي ( :  -٢

 د( معطاء                       ج( معطي                        ب( معط                       أ( عاط       

 بعد وضع ) شرع ( تصبح :  ،) إن المهتمين بالتعليم مطورون أداءهم ( -٣

 ب( شرع المهتمون بالتعليم أن يطوروا أداءهم                   أ( شرع المهتمين بالتعليم يطورون أداءهم 

 أداءهمد( شرع المهتمون بالتعليم يطوروا                   ج( شرع المهتمون بالتعليم يطورون أداءهم 

 صيغة المبالغة من )وصال ( تكون : ، ) أنت واصل مذموم رأي الحكيم (  -٤

 د( متواصل                       ج( موصول                     ب( موصل         أ( وصال              

 إعراب ما تحته خط :  ،الحكيم (   رأي) ما مذموم  -٥

 د( مبتدأ مؤخر مرفوع       ج( نائب فاعل سد مسد الخبر    ب( مفعول به منصوب      أ( فاعل مرفوع    
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 إعراب  ما تحته خط  : ، (  أهدافهامرموقة  ساميةمواطن يعمل مخلًصا من أجل أمة  كل) بدأ  -٦

 نائب فاعل -نعت مجرور  -ب( فاعل                            مضاف إليه -نعت مرفوع  -أ( فاعل

 مضاف إليه -نعت منصوب  -د( اسم بدأ                          نائب فاعل  -نعت مجرور -ج( اسم بدأ

 نكشف عن المعجم عن كلمة ) االستقالة ( في مادة :  -٧

 د( ق ، ل ، ل        ج( ق ، و ، ل                             أ( ق ، أ ، ل               ب( ق ، ي ، ل
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 إعراب ما تحته خط : ، علي األخالق ليس علي المتاع ( *** عظيًما   مجًدا) تسامي بانيًا  -١

 د( تمييز منصوب           ج( مفعول به ثا ن منصوب          ب( مفعول به منصوب    أ( حال منصوبة     

 إعراب ما تحته خط : ، في نفوس محبيهم (  ثقة) يترك المناضلون حيث كانوا  -٢

 د( تمييز منصوب          ج( مفعول ألجله منصوب       ب( مفعول به منصوب     أ( خبر كان منصوب   

 بعد وضع ) طفق ( تصبح الجملة :  ، ) إن المكافحين رافعون مجد أوطانهم ( -٣

 ب( طفق المكافحون يرفعون                       أ( طفق المكافحون يرفعوا  

 د( طفق المكافحين يرفعون                   ج( طفق المكافحون أن يرفعوا 

 صيغة المبالغة هي : ، ( ون لكل ذي موهبة را ع   حقوق وطنه فطن يبيت والمجد منه قريب) نحن مدني -٤

 د( حقوق                     ج( فطن                   ب( موهبة                 أ( مدين   

 :   مشتق من الفعل  ) مدين ( -٥

 د( أ دين                    ج( أدان                        ب( دين                      أ( دان  

 إعراب ما تحته خط :  ،  ( أبنائهإساءة بعض  يضرهعظيم ال  الوطن) إن هذا  -٦

                                                                                       مضاف إليه  -مضارع مرفوع  -أ( بدل منصوب 

 فاعل مرفوع  -مضارع مجزوم  -ب( خبر إن مرفوع 

                                                                                      مضاف إليه -مضارع مجزوم  -ج( اسم إن منصوب 

 مضاف إليه  -مضارع مجزوم  -د( بدل منصوب 

 نكشف في المعجم عن ) ميناء ( في :  -٧

 د( م ، ن ، و         ج( و ، ن ، ي                    أ( م ، ن ، ء             ب( م ، ي ، ن 
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 نوع المشتق في البيت السابق :  ، فال تقنع بما دون النجوم (   ***) إذا غامرت في شرف مروم    -١

 د( اسم تفضيل              ج( صيغة مبالغة            ب( اسم مفعول            أ( اسم فاعل         
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 إعراب ما تحته خط: ،  يتردد (  نفس) عازمون علي التقدم مادام في جوانحنا  - ٢

 د( مضاف إليه مجرور          اسم مادام مرفوع ج(         ب( فاعل مرفوع          أ( خبر مادام منصوب

 جملة ) يستفزونك ( في محل : ،  من األرض ليخرجوك منها (   ليستفزونك) وإن كادوا  -٣

 د( جر لحرف الجر قبلها          ج( رفع خبر كاد             ب( نصب خبر كاد             أ( رفع خبر إن    

 كلمة ) نفسه ( إعرابها : ،    ؟ (  نفسه) أظلوم اإلنسان  -٤

 د( توكيد معنوي مرفوع         ج( خبر مرفوع بالضمة     ب( مفعول به منصوب      أ( فاعل مرفوع بالضمة 

 صيغة المبالغة في البيت : ،  وتلك خديعة الطبع اللئيم (     ....) يري الجبناء أن العجز عقل   -٥

 د( اللئيم                   ج( العجز                         ب( خديعة                         أ( الجبناء 

 إعراب ما تحته خط :  ، (   األجرب الصحيحتعدي كما تعدي ..  .فإنها   اللئيم) واحذر مصاحبة  -٦

 مفعول به  -فاعل  -ب( مضاف إليه                    فاعل  -مفعول به  -أ( مضاف إليه 

 نعت مرفوع -فاعل  -د( مفعول به                      مفعول به  -فاعل  -ج( مفعول به 

نة ( في مادة :  - 7  نكشف في المعجم عن ) سإ

 د( س ، ن ، ن           ج( س ، ن ، هـ                  ب( و ، س ، ن       أ( س ، ن ، و            
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 ( إعراب ما تحته خط  :  اتحادهمللتحاور ، فعسي أن يكون  الفرقاء) دعا الحكماء  -١

                                                                                  اسم كان  -ب( مفعول به                     فاعل -أ( نعت مرفوع 

 اسم عسي  -د( نعت مرفوع                      فاعل  -ج( مفعول به 

 الفعل الذي يأتي مضارًعا ناسًخا :  -٢

 د( أوشك                        ج( بدأ                  ب( أخذ                       أ( شرع  

 اسم المفعول من الفعل  ) باع( :  -٣

 د( مبتاع                    ج( مباع                      ب( مبيوع                 أ( مبيع    

 صيغة المبالغة من الفعل ) أعان ( :  -٤

 د( عوان                   ج( معوان                    ب( معان                       أ( معين

 إعراب كلمة ) وطنه ( : ،   (  وطنه) المصري صائن  -٥

 د( خبر                 ج( نائب فاعل                  فاعل    ب(          أ( مفعول به    

 مصر البارزين (  إعراب ما تحته خط : حكامطولون أحد  بن أحمد) قرأت عن  -٦

 نعت مجرور بالكسرة  -مفعول به ثا ن  -أ( اسم مجرور بالكسرة 

 نعت مجرور بالكسرة -خبر مرفوع بالضمة -ب( اسم مجرور بالكسرة 

 مضاف إليه مجرور بالكسرة -مجرور بالكسرة نعت  -ج( اسم مجرور بالفتحة 

 نعت مرفوع بالضمة -مضاف إليه مجرور بالكسرة  -د( اسم مجرور بالكسرة 
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 :نكشف في المعجم عن ) الطاقة ( في   -٧

 د( ط ، ق ، ق            ج( ط ، ي ، ق                ب( ط ، ق ، ك       أ( ط ، و ، ق     
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 نوع ) كان ( : ، (   كنت) لوال ربي ثم وطني وأهلي ما  -١

 د( متعدية                ج( تامة                ب( زائدة                       أ( ناقصة 

 إعراب ) السفيه ( : ،   الجد هزاًل (   السفيه) أخذ  -٢

 د( مفعول به منصوب               أخذ منصوبج( خبر              ب( اسم أخذ          أ( فاعل مرفوع    

 نوع المشتق  في الجملة : ،  ) الجندي مقدام قلبه (  -٣

 د( اسم تفضيل                  ج( صيغة مبالغة             ب( اسم فاعل                أ( اسم مفعول

 ( :  ) بدا الجو صحًوا ( صياغة اسم الفاعل من ) بدا -٤

بدي                          ج( مبتدئ               ب( با د                         أ( بادئ       د( م 

 ، التكملة المناسبة مكان النقط :...... بحقهم ولو بعد حين ( ..........) حري أولو الحق ... - ٥

 د( يظفروا                    ج( أن يظفرون             ب( يظفرون                أ( أن يظفروا  

 إعراب  ما تحته خط : ، (  عقلهالطبيعة  قوانينفي معرفة  المستخدم) نعم الرجل  -٦

      مفعول به  -مضاف إليه مجرور بالفتحة   -أ( مبتدأ مؤخر 

  مبتدأ مؤخر  -مضاف إليه مجرور  -ب( نعت مرفوع 

                         فاعل مرفوع  -مفعول به  -ج( نعت مرفوع 

 خبر مرفوع  -مفعول به  -د( مبتدأ مؤخر مرفوع 

 :  في  نكشف في المعجم  عن ) الثقة (  - ٧

 د( ث ، ق ، ق           ج( ي ، ث ، ق                 ب( و ، ث ، ق        أ( ث ، ق ، ة        

 

 19التدريب 

 إعراب ما تحته خط : ، والنفس مولعة بحب العاجل (  ***عاجاًل  خيًرا) إني لرا ج منك  -١

 د( مفعول به ثا ن منصوب            ج( تمييز منصوب            ب( حال منصوبة      أ( مفعول به منصوب   

 إعراب ما تحته خط : ، ؟ (  حقه) أمعطي كل ذي حق  -٢

 د( خبر مرفوع         ج( مفعول به منصوب       ب( نائب فاعل مرفوع سد مسد الخبر أ( فاعل مرفوع     

 نوع  الفعل )كان ( : ، نتهادي من الهوي ما نشاء (    ***     -وال تسل كيف كنا  -) يوم كنا  -٣

 ناقصة –د( تامة                 تامة –ج( ناقصة                 ب( كالهما ناقصة        أ( كالهما تامة 
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 صيغة المبالغة هي :،   وفي كل أرض لي حبيب مفارق ( *** ) فقي كل يوم لي حنين مجدد    -٤

 د( مجدد                          ج( حبيب                      ب( مفارق           أ( أرض          

 إعراب ما تحته خط : ،   يكون وراءه فرج قريب (  ***  الذي أمسيت فيه الكرب) عسي  -٥

 د( خبر مرفوع           ج( اسم عسي مرفوع           ب( نائب فاعل مرفوع  أ( فاعل مرفوع      

 كالم    أولهاوإن الحرب  ...     وإن النار بالعيدان تذكي     -٦

 :  (   إعراب ما تحته خط)  ،       جثث وهام وقودهايكون   ...     قومفإن لم يطفها عقالء        

                                                                                                          اسم يكون    -   مضاف إليه   -  أ( مبتدأ 

 اسم يكون مرفوع -  نعت مرفوع  - ب( خبر إن مرفوع 

                                                                                       فاعل مرفوع   - فاعل مرفوع   - ج( خبر إن مرفوع 

 اسم يكون مرفوع  -  فاعل مرفوع  - د( خبر إن 

 نكشف في العجم عن ) القيادة( في :  -٧

 د( ق ، د ، د          ج( ق ، د ، ة                       ب( ق ، ي ، د                أ( ق ، و ، د   

 

 20التدريب 

 إعراب ما تحته خط : ، علي شعث ؛ أي الرجال المهذب ؟!  ***  لم تلمه      أخا) ولست بمستبق  -١

 د( خبر ليس منصوب           ج( تمييز منصوب          ب( حال منصوبة   أ( مفعول به منصوب    

(                   وذاك الحكيم هوالدرهم ، فأرسل حكيًما وال توصه ، وأنت بها كلف مغرم ، مرساًل إذا كنت في حاجة ) -٢

 هو:  المفعول اسم

 د( الحكيم                    ج( مغرم                     ب( كلف                 أ( مرساًل         

 هو : ، اسم المفعول ،   ولست أري للمرء ما ال يري ليا ( *** ) ولست بهياب لمن ال يهابني   -٣

هيب              ب( مهيوب                    أ( هائب         هاب                      ج( مإ  د( م 

 هو  :  (أوشك)خبر ، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمعنوا (  *** ) ولو سئل الناس التراب ألوشكوا     -٤

 د ( يمنعوا                ج( أن يملوا                ب( هاتوا                 أ( إذا قيل            

 اسم ليس هو : ،  ال تكذبن فلست من أشكاله ( *** ) يا أيها القمر المباهي وجهه    -٥

 د( من أشكاله           ج( تاء الخطاب                  ب( القمر          أ( ضمير مستتر         

 إعراب ما تحته خط: ،  خيًرا عن محبيها (  ربكجزاك ***   وحارسهاالشوري  راية) يا رافًعا  -٦

           فاعل مرفوع  -معطوف منصوب  -أ( مفعول به 

 فاعل مرفوع  -معطوف مجرور  -ب( مضاف إليه مجرور 

        فاعل مرفوع  -معطوف مرفوع  -ج( مبتدأ مرفوع 

 مفعول به منصوب -معطوف مجرور  -د( مضاف إليه 
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 نكشف في المعجم عن )طبيب( في :  -٧

 د( ط ، ب ، ب                 ج( ط ، أ ، ب            ط ، و ، ب  ب(     أ( ط ، ي ، ب           

 

 21التدريب 

 االختيار المناسب : ، .......( ......) العمل العظيم معروف .... -١

 د( مفعول به ثا ن منصوب              ج( فاعل مرفوع         ب( مفعول به منصوب أ( نعت منصوب       

 إعراب كلمة  )الجهد ( : ،  (  الجهد) تكشف مصر عن العقول المعطاءة الوطن دائما -٢

 مفعول به ثا ند(                ج( فاعل مرفوع          ب(مفعول به منصوب  أ( نعت منصوب      

 إعراب كلمة ) البطون( :،   (  البطون) فمالئون منها  -٣

 ب ( مفعول به أول منصوب بالفتحة الظاهرة                 أ( فاعل مرفوع بالضمة المقدرة 

 د( مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة                               ج( فاعل مرفوع بالواو

 عند وضع )حري ( : ،   )ليت أخويك يحققان النجاح (  -٤

 ب( حري أخواك يحققان النجاح                         أ( حري أخويك يحققان النجاح

 د( حري أخواك أن يحققا النجاح                       ج( حري أخويك أن يحققا النجاح

 إعراب كلمة ) عاكفين ( : ،    حتي يرجع إلينا موسي (  عاكفين) قالوا لن نبرح عليه  -٥

 ب( مفعول ألجله منصوب بالياء                            أ( حال منصوبة بالياء

 د( خبر  ) لن نبرح( منصوب بالياء                     ج( مفعول به منصوب بالياء

 ( إعراب ما تحته خط :  نتائجهااألمثلة المحمودة  أروعالشوري ليضرب  راية) كان الخليفة عمر رافعًا  -٦

 نائب فاعل  -مفعول به  -ب( مفعول به                نائب فاعل  -مفعول به ثان  -أ( مفعول به 

 نعت منصوب -فاعل مرفوع  -د( خبر كان منصوب                 نائب فاعل  -مفعول به  -ج( فاعل مرفوع

 ا ( في مادة :) نكشف عن كلمة ) دائمً  -٧

 د( د ، ي ، م               ج( د ، أ ، م                         ب( د ، و ، م       أ( د، ا ، م       

 

 22التدريب 

 ورد الفعل  ) أصبح ( مرتين و نوعه : ،   ) أصبحنا وأصبح الملك هلل (  -١

 ناقص  -د ( تام                   تام  -ناقص  ج (               ناقص  -ب( ناقص         تام         -أ( تام 

 حكم اقتران الفعل  )كاد (  مع )أن ( : ،  ) يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار (   -٢

 د( يمتنع                          ج( يكثر                           ب ( يقل                         أ( يجب  

 سبب إعمال اسم الفاعل : ،  ) الرجل الناصح غيره محبوب (  -٣

 د( مقترن  بــ  ال       ج( اعتمد علي موصوف         ب( اعتمد علي استفهام   أ( اعتمد علي مبتدأ     
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 االختيار المناسب :،   .......... ؟ ( ........) هل معوان الرجل . -٤

 د( صديقاه                       ج( أصدقاءه                      ب( أصدقائه               أ( أصدقاؤه    

 الضبط الصحيح لما تحته خط :،     (  سيرتهاجهوده المجيدة  ثمرةأن يجني  الشعب) أوشك  -٥

 سيرتإها  -ثمرةإ  -ب( الشعب                              سيرت ها  -ثمرةإ  -أ( الشعب  

 سيرت ها -ثمرة   -د( الشعب                              سيرت ها –ثمرةإ  -الشعبإ ج( 

 إعراب ) حق ( :،     الجار ؟ ( حق) أمصون  -٦

د( نائب فاعل سد مسد        ج( مبتدأ ثان مرفوع            أ( خبر مرفوع             ب( فاعل سد مسد الخبر

 الخبر

 ميناء ( في :  -نكشف في المعجم عن ) قائد  -٧ 

 د( ق ي د / م ن ن         ج( ق و د / و ن ي                 ب( ق د د / م ن ي   ( ق و د / م ن ي       أ

 

 23تدريب ال

 الكلمتان اللتان تحتهما خط :  ،   ( قلبهمطمئن  العهود) الحافظ  -١

 مرفوعة  -د( منصوبة         ج( منصوبتان              منصوبة  -أ( مرفوعتان              ب( األولي مرفوعة 

 : مكان النقط االختيار المناسب ،    ) البضاعة ........ الترد وال تستبدل (  -٢

 د( البائعة                     ج( المبيعة                          ب( المباعة     أ( المبيوعة              

 لكي تصبح ) جعل ( فعاًل للشروع : ،     ) جعل الصانع الخشب محكًما(  -٣

 ب( جعل الصانع يحكم الخشب                          أ( يجعل الخشب محكًما    

 الخشبد( جعل الصانع أن يحكم                    ج( جعل الصانع إحكام الخشب 

 : إعراب كلمة ) عقله( ،   عصب الحياة (  عقله)الشباب اليقظ  -٤

                                                                       ب( نائب فاعل مرفوع بالضمة                             أ( نعت مرفوع بالضمة

 د( فاعل مرفوع بالضمة                              ج( خبر مرفوع بالضمة 

 نوع  ) كان( : ،   ) تكون الحياة جميلة حيث يكون السالم (  -٥

 ناقصة  -د( تامة          تامة         -ج( تامة                 تامة –ب( ناقصة      ناقصة       -أ( ناقصة 

 الفعل المناسب بداًل من ) لعل ( تكون جملته :،  ) لعل المصريين مدركون أهمية بناء الوطن (  -٦

 ب( أنشا المصريون يدركون أهمية بناء الوطن         أ( عسي المصريون أن يدركوا أهمية بناء الوطن 

 د( جعل المصريون يدركون أهمية بناء الوطن             ج( كرب المصريون يدركون أهمية بناء الوطن

 كلمة ) من ( اسم موصول مبني في محل : ، القبور (  في  من) ما أنت بمسمع  -٧

 د( جر مضاف إليه             ج( رفع نائب فاعل                 ب( نصب مفعول به           أ( رفع فاعل     
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 24التدريب 

 الكلمتان اللتان تحتهما خط : ،  (  الثمنمهما كان  أوفياء)سنظل  -١

 مرفوعة -د( منصوبة              منصوبة  -ج( مرفوعة              ب( منصوبتان         أ( مرفوعتان  

 إعراب كلمتي ) وهابًا ، جهده (:، ( وعرقه  جهدهكل منهم بلده  وهابًا) يتحد المصريون  -٢

 مفعول به  -ب( تمييزا                           مفعول به ثا ن  -أ( مفعول به أول 

 مفعول به ثا ن -حال   د(                   مضاف إليه -ألجله منصوب ج( مفعول 

 عند إدخال فعل يفيد الرجاء تكون : ،   ) المخلصون موفقون (  -٣

 ب( عسي المخلصون أن يوفقوا                    أ( عسي المخلصون أن يوفقون 

 خلصون يوفقون د( كرب الم                    ج( أوشك المخلصون أن يوفقوا 

 االمتحان ( كلمة ) مجتازة ( مشتق نوعه : مجتازةالطالبة )   -(   رمالها رغم العوائق مجتازة) الصحراء  -٤

                                                                             اسم مفعول-ب( اسم فاعل                           أ( اسم فاعل في الجملتين 

 اسم فاعل-د( اسم مفعول                         ج( اسم مفعول في الجملتين 

 نوع الفعل ) يجعل( في الجملتين :، جعل العامل يجتهد ( )      -(    )جعلت الماء ثلًجا  -٥

 ناقص -د( ناقص                  تام    -ج( تام            ناقص  -ناقص        ب( ناقص  -أ( تام 

 الطالب يذاكر (   نوع الفعل )يبدأ ( في الجملتين : بدأ)    - (  الطالب يذاكر  يبدأ)  -٦

 ناقص -د( ناقص            تام        -ج( تام            ناقص  -ناقص        ب( ناقص  -أ( تام 

 دام ( في العبارة : نوع الفعل ) ،البركة في مالك مادمت مخرًجا للزكاة (  دامت)  -٧

 ناقص –د( ناقص             تام        -ج( تام           ناقص  -ناقص        ب( ناقص  -أ( تام 

 

 25التدريب 

 إعراب  ) الطالب ( في الجملتين : ، لزميله  (   الطالبكاد )     -(   يفهم  الطالب) كاد  -١

 اسم كاد -د( فاعل                     فاعل  -ج( فاعل         فاعل  -ب( اسم كاد          اسم كاد  -أ( اسم كاد 

 :  في الجملتين  نوع الخبر ، مصر أرضها مملوءة خيًرا ( )    - (   ) مصر مملوءة أرضها خيًرا -٢

                                                                                              جملة اسمية -ب( مفرد                                            مفرد   -أ( مفرد 

 جملة اسمية -د( جملة اسمية                                    مفرد –ج( جملة اسمية 

 كلمة ) ذراعيه ( إعرابها : ،    بالوصيد ...(  ذراعيه)وكلبهم باسط  -٣

 ب( مضاف إليه مجرور بالياء                         أ( مضاف إليه مجرور بالكسرة 

 د( مفعول به منصوب بالياء                           ج( مفعول به منصوب بالفتحة 
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 :عند جعل المشتق اسم مفعول تصبح الجملة ،    (  ذو اليسر ذا الحاجة مااًل ؟ مناح  ) أ -٤

 ب( أممنوح ذو الحاجة مااًل ؟                  أ( أممنوح ذو اليسر ذا الحاجة مااًل ؟ 

 د( أممنوح ذا الحاجة مااًل ؟                             ج( أممنوح ذو الحاجة مال  ؟

 نون النسوة في كلمة ) بدأن ( ضمير مبني في محل : ،  يساهمن في بناء الوطن (  نبدأ) الفتيات  -٥

 د( نصب مفعول به        ج( رفع اسم ) بدأ(                       ب( رفع نائب فاعل       أ( رفع فاعل    

 خبر ليس نوعه : ، ) ليس السعي وراء النجاح بمستحيل (   -٦

 د( جملة فعلية             ج( جملة اسمية                             ب( مفرد             أ( شبه جملة     

  .إعراب كلمة ) المجد ( في المثالين ، (  المجد( ، ) المصريون صانعون  المجد) المصريون صانعو  -٧

 مفعول به  -ب( مفعول به                          مضاف إليه  -أ( مضاف إليه 

 مفعول به -د( مضاف إليه                             مضاف إليه  -ج(مفعول به 

 

  26التدريب 

 عند تصويب الجملة تصبح :  ،) أ مو دي  الرجل حقوق أصدقاؤه المرجو  أدائها (  -١

 ب( أمو د الرجل حقوق أصدقاؤه المرجو أدائها              أ( أ مودي الرجل حقوق أصدقاءه المرجو  أدائها 

 د( أمودي الرجل حقوق أصدقائه المرجو أدائها                  ج( أمو د الرجل حقوق أصدقائه المرجو أداؤها 

 للتعبير عن الجملة بــ ) كم الخبرية ( تصبح :، ) كثير من قائدي السيارات متهورون (  -٢

                                                                                    ه متهور !ب( كم قائ د سيارت                          أ( كم قائ د سيارتإه متهور ! 

 د( كم قائًدا سيارت ه متهور !                       ج( كم قائًدا سيارتإه متهور ! 

 نوع المشتق في الجملة : ، مقضي األمر ؟ (  ) أ -٣

 د( اسم مفعول غير ثالثي        ول غير ثالثي عج( اسم مف       مفعول ثالثيب( اسم   أ( اسم فاعل ثالثي      

 إعراب كلمة ) األمر( في الجملتين : ، واضًحا جليًا (   األمر) صار  -كله هلل (  األمر) صار  -٤

 فاعل -د( فاعل        اسم صار  -ج( اسم صار       فاعل  -ب( اسم صار       اسم صار مرفوع  -أ( فاعل 

 إعراب  كلمتي ) حارسين ، الوطن ( : ، يقظون (  الوطن حارسين) ليت  -٥

                                                                                                مضاف إليه مجرور   - أ( اسم ليت منصوب بالياء 

 مفعول به منصوب  -  ب( اسم ليت منصوب بالياء

                                                                             مضاف إليه مجرور - ج( اسم ليت منصوب بثبوت النون

 مفعول به منصوب  -  اسم ليت منصوب بثبوت النون(د

 اسم المفعول من الفعلين ) هاب ، عاق (  :  -٦

هيب  عوق –أ( مإ هاب               مإ هاب                 معاق  -ج( م هيب             م عوق  -ب( م  عيق -د( مإ  مإ

 يجوز أن تصاغ صيغة المبالغة من الفعل غير الثالثي علي وزن :  -٧

 فعيل –د( مفعال                فعيل  -ج( فعول                 فعل  -ب( مفعال                 فعال  -أ( فعيل 
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 27التدريب 

 إعراب )أرضها ( في الجملتين : ،اآلن ( أرضها( ، ) مصر محمية  في عهد الفراعنة أرضها ) مصر محمية -١

    مضاف إليه -ب( نائب فاعل                          نائب فاعل  -أ( مضاف إليه 

 نائب فاعل -مبتدأ ثا ن  (د                      خبر مرفوع  -نعت مرفوع  ج(

 إعراب كلمة )أعداءه (:  ،األشرار(  أعداءه) المصري حذر مهما كانت التحديات  -٢

 د(خبر للمبتدأ مرفوع        ج(اسم كانت مؤخر مرفوع       ب( مفعول به منصوب     أ( خبر كانت منصوب 

 ومكانتها العالية ( إعراب كلمة  ) كرامتها ( :  كرامتها) مصر مصونة رغم كل تحديات العصر  -٣

 د( مضاف إليه مجرور               ج( مبتدأ ثا ن مرفوع               ب( خبر للمبتدأ               أ( نائب فاعل 

 ثالث : في الجمل ال) كان(  نوع(  يكنمتفائاًل ، ولتعلم أن ما يشاء هللا  كنطوياًل ،  كان) الطريق مهما  -٤

                                                                                                                                                                                     تامة  -ناقصة  -ب( تامة                     ناقصة  -ناقصة  -أ( ناقصة 

 ناقصة -تامة  -د( تامة                        تامة  -ناقصة  -ج( ناقصة 

 خبر  )كان ( في الجملة السابقة  :  ،هال لنفسك كان ذا التعليم (   ...) يأيها الرجل المعلم غيره  -ه 

 د( جملة فعلية               ج( شبه جملة              ب( جملة اسمية                     أ( مفرد     

 إعراب كلمتي ) المصريون ، سيرته ( : ، (   سيرتهفي بناء مجد  خالدة  المصريون) شرع  -٦

                                                                                   فاعل  -ب( اسم شرع                                        فاعل  -أ( فاعل 

 نائب فاعل -د( اسم شرع                         مضاف إليه  -ج( اسم شرع 

 العظمة ( ؛ للعالم ( إعراب كلمتي ) الصعب،  العظمةأمام عزيمة المصري ، فتاريخه بيّن  الصعب) الن  -٧

 خبر مرفوع  -ب( اسم أن منصوب                    خبر مرفوع  -أ( اسم أن منصوب 

 مضاف إليه مجرور -د( اسم أن منصوب                                   مفعول به  -ج( فاعل 

 

 28التدريب 

                                        ) ما فتئ المهندسون القائمون علي المشروع ملتزمين بالخطة الزمنية إلنجازه (  -١

 :  صبحتحذف )ما فتئ (   عند

 ملتزمين  -القائمون  -ب( المهندسون                      ملتزمون  -القائمون  -أ( المهندسون 

 ملتزمين -القائمين  -د( المهندسين                       ملتزمون  -القائمين  -ج( المهندسين 

 ) أن ( :  حكم اقتران ) طفق ( مع، ) طفقت الثورة المعلوماتية تسيطر علي صناع القرار (  -٢

 د( يمتنع                       ج( يكثر                             ب( يقل                    أ( يجب   

 عند تصويب الخطأ : ، علي استثمار أوقاتهم (   حريصونمن الطالب  النابهين) حري  -٣

                                                                             أن يحرصوا  -ب( النابهون                                حريصين  -أ( النابهون 

 يحرصون –د( النابهين                               يحرصون  -ج( النابهون 
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م ... -٤ كرإ   ،  التكملة المناسبة للنقط :   ...... العلم والفضل ؟ (..............) أ م 

 د( األولي والثانية صواب                ج( ذي                             ب( ذا               أ( ذو        

                            عظيم(  شأنهم)الساعون في الصلح بين الناس   ،    (شأنهم)في الصلح بين الناس عظيم   -٥

 : في الجملتين   ) شأنهم (كلمة   إعراب

 مبتدأ ثا ن مرفوع  -ب( خبر مرفوع                        خبر  مرفوع  -أ( مضاف إليه 

 نعت مجرور -د( مبتدأ مرفوع                 مبتدأ ثا ن مرفوع  -ج( فاعل مرفوع 

ر  -٦ قد   إعراب كلمتي ) المجتمع ، جهود ( : ، أبنائه المخلصين ؟ (  جهود المجتمع) أ م 

 خبر مرفوع  -ب( مضاف إليه                                    أ( فاعل ، مفعول به 

 خبر للمبتدأ الثاني -ثا ن مرفوع  د( مبتدأ                          نائب فاعل  -ج( مضاف إليه 

 إعراب كلمة ) رأسه ( في المثالين : ،    (  رأسه( ، ) المصري مرفوعة  رأسه) المصري رافع  -٧

 مضاف إليه  -ب( مفعول به                               نائب فاعل  -أ( مفعول به 

 نائب فاعل -د( مضاف إليه                            نائب فاعل  -ج( خبر مرفوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدة وسكون " علي يوتيوب تابع قناة  "
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 البـــــالغة 

 فيكون مناسبًا لحال القائل والسامع ى الحال، مطابقة الكالم لمقتض . 

 . ما قل و دل وعبر عن المعني 

 تشبيه  -

  استعارة مكنية -

استعارة   -

  ةتصريحي

 كناية  -

 مجاز مرسل  -

 مقابلة   -طباق  -

 تصريع   -سجع  -

 ازدواج  -

 حسن تقسيم  -

  تورية  -التفات  -

 مراعاة نظير  -

 جناس  -

 

 أسلوب خبري   -

 أسلوب إنشائي   -

 أسلوب خبري لفظا إنشائي معني  -

 أسلوب توكيد  -

 أسلوب قصر -

 إطناب  -

 إيجاز   -

 

 مجازية )غير حقيقية( ألفاظاستعمال  في معناهاحقيقة استعمال ألفاظ 

 أشرقت الشمس من المشرق.  -1 

 الكتاب هو عقل األمة. -2 

 البخيل قليل العطاء. -3 

 مياه األنهار من األمطار. -4 

 يزرع القطن في البالد الحارة. -5 

 أطلت الشمس من وراء سترها.  -1

 الكتاب صديق وفي. -2

 ال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. -3

 مصر هبة نهر النيل. -4

 لبسنا القطن. -5

                             )وجه الشبه ( في صفة أو أكثر المشبه به ( –)المشبه بين شيئين  اشتراك 

 أداة )أداة التشبيه( .        يربط بينهما

  في الهـداية  ــــالنـور    كــــ  العــلم  مثال: 

 

 وجه الشبه    مشبه به    أداة التشبيه  مشبه  
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 نريد وصفه  من : المشبه 

 من نريد أن نشبه به . : المشبه به  

 يضارع  –يماثل  -يحاكى  -يناظر  -شبه  -مماثل  -مثيل -مثل  -كأن  -الكاف  : األداة 

 الصفة المشتركة  بين الشبه والمشبه به  : وجه الشبه 

 

  في الشجــاعة   األسـد   ل ــمثـ       الجندي  مثال: 

 

 وجه الشبه         مشبه به         أداة التشبيه  مشبه  
  

 ) يذكر كل أركان التشبيه (  أركان 4  

  يشـد بعضـه بعًضا         البنيـان                   ـــــكـ    المـؤمن للمـؤمن   : مثال

  

 وجه الشبه             مشبه به      أداة التشبيه  مشبه                  

 المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب وريحها طيب. -1

 مثلى ومثل الدنيا كرجل دخل من باب دار وخرج من اآلخر  -2

 ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال ) -3

  حذف منه وجه الشبه أو األداة.أركان (  ن 3)  

 (حذفنا األداة )     الكاسرة   األسود   جنودنا  : مثـال

 (حذفنا وجه الشبه)     األسـود           كـ     جنودنـا   

 أصحابي نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.  -1

 أصحابي كالنجوم.  -2

 الفتاة قمر في الجمال. أو الفتاة كالقمر. -3

 

 .وجه الشبه واألداة نحذف يتكون من  ) مشبه + مشبه به ( ،   ركنان فقط (  2)  

 األم مدرسة . -2                                  العلم نور. -1
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 المال فتنة. -                  العلم نور-   مثل: :                المبتدأ والخبر .أ

 وقف الجندي أسًدا في المعركة. مثل:               الحال وصاحبها: .ب

                                                                                 أقدم الجندي إقدام األسد.  مثل:              : المفعول المطلق .ج

 مصباح الحضارة. مثل:   :إضافة المشبه للمشبه به  .د

 

 تشبيه تمثيلي صورة + صورة + أداة = 

 : مثـال

)مثل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا وإن أوهن البيوت لبيت 

 ( ...العنكبوت 

 الكفار وما يعبدون من أصنام :      المشبه -1

 بيت العنكبوت:     مشبه به -2

 مثل :        األداة -3

 الضعف والعجز وعدم الفائدة.:  وجه الشبه -4

 

                          مثل الذى يعلم الخير وال يعمل به مثل السراج يضئ للناس ويحرق نفسه.  -1

  توضيح الفكرةسر الجمال : 

     . الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا -2

 تجسيمالسر الجمال : 

   مثل الذين ينفقون أمـوالهم في سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنـابل .                       -3

 توضيح الفكرةسر الجمال : 

                         المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعًضا. -4

  توضيح الفكرةسر الجمال : 

  .تشبيه ضمني=  صورة + صورة )بدون أداة التشبيه(    

  مثـال:

 الم.ـــت إيـــرح بميـــا لجــــم   ..    هـــوان عليــل الهــــن يسهــــن يهـــم     

  

                   الذيعليه  مثل الميت  ةصور من تهن عليه نفسه ويفرط في حقها مرة تصبح عادة سهلي

 . ألم الجرحال يشعر ب
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 در ــــــد البــاء يفتقــوفي الليلة الظلم   ..    مــــد جدهـــــي إذا جـــــي قومــــسيذكرن -1

 زال ــــض دم الغــــك بعــــــــفإن المس ..  م ـــــــت منهــــام فأنـــــق األنــــإن تفــــف -2

 ه ـــالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل ..    على كيد الحسود فإن صبـرك قاتـلهاصبر -3

 ر ـــومن يخطب الحسناء لم يغلها المه ..   ا ــى نفوسنــــــــي المعالـا فـون علينـــته -4

 ن ـــالسفي ــــــتأتي الرياح بما ال تشته ــــه   ..  رء يدركــــالمــي ا يتمنـــوليس كل م -5

 

حذف المشبه أو حذف منه المشبه به ،  حذف أحد طرفيهبليغ تشبيه 

 صفه من صفاته.مع ذكر المشبه به منه حذف بليغ يه تشب

 

 مشبه به مشبه 

 √ √ التشبيه

 حذف وكنى    × √ االستعارة المكنية

 صرح ووضح     √ حذف  × االستعارة التصريحية

 

 ( يشرب الطالب العلم   ) : مثل

 المشبه به )الماء(أتي بالمشبه وحذف و ماء يشرب ب لعلمفقد شبه ا

 مشبه به مشبه 

 يشربماء  علمال يشرب الطالب العلم  

 حذف وكنى)×(  (√) 

 ( سمعت البحر يضحك   ) : مثل

 أتي بالمشبه وحذف المشبه به )ا  (ولبحر مثل إنسان يضحك فقد شبه ا

 مشبه به مشبه 

 إنسان البحر سمعت البحر يضحك  

 حذف وكنى)×(  (√) 

 من الحسن حتى كاد أن يتكلما      أتاك الربيع الطلق يختال ضاحًكا -1

 إني ألرى رؤوًسا قد أينعت وحان قطافها.  -2

 بنى الشباب مجد مصر. -3

 قتل الرجل ضميره. -4

 زرع الرجل الحب في قلوب الناس. -5
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 يا ليل أسرعي يا سفينه.                                   :    مثل

 ال تطل أيها الليل.  :    مثل          

 

 حذف منه المشبه وأتى وصرح بالمشبه به.بليغ تشبيه  
  

  "  هللا بحبلواعتصموا "    : مثال

 وحذف المشبه وصرح بالمشبه به ( الحبل)،   المشبه به  =   ( الدين )=  المشبه

 

 مشبه به مشبه 

 الحبل الدين هللا حبلاعتصموا ب

 صرح  (√) حذف )×( 

 

 ." علينا  البدرطلع  "  : مثال

 وحذف المشبه وصرح بالمشبه به ( البدر)،   المشبه به  =   (الرسول  )=  المشبه

 

 

 هللا حبلاعتصموا ب

 مشبه به مشبه

 البدر الرسول

 صرح  (√) حذف )×(

 إلى النور.  الظلماتكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من  -1

 حالل للطير من كل جنس.   الدوح  بالبلهأحرام على  -2

 سقاها الحجا سقى الرياض السحائب.      حديقةحملت إليه من لساني  -3

 على األعداء في المعركة. أسد  هجم -4

 . اصغيرً  اقمرً  أنجبت زوجتي -5

 في قلبي . النارأحس  -6

 المفاوضات مع إسرائيل . الثعلبحضر  -7

 ألرض سيناء بعد حرب أكتوبر . الشمسعادت  -8

 عن األرض ببعثة محمد . الليلانجلي -10

 ليكتب مقاال جديًدا . سيفهأمسك الكاتب -11

 أمام شجاعة الجنود المصريين . الفئرانهرب -12
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 مادي مادي مادي معنوي عاقل غير عاقل

 

 البحر

 

 إنسان

 

 الغيرة

 

 نار

 معنوي معنوي

 عاقل عاقل

 كالصاروخ السيارة 

 

 ةــــــات البديعيـــــالمحسن
 ."والمعنوي ن اللفظيحسمال -اللون البديعي  -رف البديعي الزخ -الزينة اللفظية " تسمى  

معنويمحسن ) ، )كلمة عكس كلمة (الطباق  -1

 

 طباق سلبي طباق إيجابي
 اــــوعكسه ةــــالكلم

 : مثل

 فضل ألبيض على أسود إال بالتقوى()ال -

 اــة و نفيهــــالكلم

  : مثل

-  ) ونإ ينإ ال يإْعلإم  الَّذ  ينإ يإْعلإم ونإ وإ  )ق ْل هإْل يإْستإو ي الَّذ 

ْون(  - اْخشإ ا النَّاسإ وإ و   .)فإال تإْخشإ

 معنوي(محسن )، ) جملة عكس جملة( المقابلة   -2

بإائ ث(  (1 لإْيه م  اْلخإ م  عإ ر  ي حإ لُّ لإه م  الطَّي بإات  وإ ي ح   )وإ

 )اللهم أعط  منفقًا خلفًا وأعط  ممسًكا تلفًا(.  (2

 .إبراز المعنى وتقويته وإيضاحه   : سر جمال الطباق والمقابلة

 نثر فقط ( ،السجع )محسن لفظي  -3
 توافق أواخر فواصل الجمل

 أمثلة :

 (.ع، وخشوع هلل وخضوع، وتأديب بالجوع)الصوم حرمان مشرو (1

 (.س، مهرها بذل النفو س)المعالي عرو (2

 يحدث نغًما موسيقيًا يثير النفس وتطرب إليه األذن.  سر جمال السجع :
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 )محسن لفظي(،  الجناس  -4
. اتفاق أو تشابه كلمتين في اللفظ واختالفهما في المعنى

 

 جناس ناقص  جناس تام 

 اتفاق كامل في الحروف والضبط بين كلمتين

  

يإْومإ تإق وم  ) ة  وإ ْيرإ  السَّاعإ ا لإب ث وا غإ ْجر م ونإ مإ م  اْلم  ي ْقس 

ة اعإ  ( سإ

 (المغربفي أحد مساجد  المغرب)صليت 

 )يقيني باهلل يقيني( 

ال تجعل النار  تكويني) يا من جعلت اإليمان في 

 ( تكويني

 

 تشابه معظم الحروف بين كلمتين

  

 الصفائح –الصحائف 

 الخالص  –اإلخالص 

 ريم  –كريم 

برة  برة –عإ  ع 

  الصيف  –السيف 

 

 

 

 االنتباه. إثارةيؤّدي إلى و يحدث نغًما موسيقيًا يثير النفس وتطرب إليه األذن  سر جمال الجناس:

 
 

 )شعر و نثر ( ،   )محسن معنوي (  التورية -5
 لها معنيان أحدهما قريب ظاهر غير مقصود ، واآلخر بعيد خفي وهو المقصود واحدة كلمة              

 

 .. المرادالمعني البعيد  غير مرادالمعني القريب .. مثال

 قال الشبراوي :

 نهًرا. سائلهفقد ردت األمواج  

 

 سائل العطاء سيولة الماء

 الزجر والكف نهر النيل

 قال حافظ مداعبا شوقي : 

 الشوق نار ولوعةيقولون إن 

  االيوم أصبح باردً  شوقيفما بال 

 أحمد شوقي شدة الشوق

 فرد  شوقي قائال : 

  وحملت إنسانا وكلبا أمانة

  حافظفضيعها اإلنسان والكلب. 

 حافظ إبراهيم صائن األمانة

    أقول وقد شنوا إلي الحرب غارة 

  بالجبندعوني فإني آكل العيش  

 الخوف نوع من الطعام

 عصر الليمون  وقت العصر  . العصرالليمون ال ي باع بعد 

 جذب االنتباه وإيقاظ الشعور وإثارة الذهن .   سر جمال التورية  :
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 نثر فقط (محسن معنوي ، )   االزدواج  -6
 اتفاق الجمل  في الطول والتركيب 

  :أمثلة 

 وإذا اؤتمن خان   ،  وإذا وعد أخلف   ، إذا حدث كذب     

 مصدر للموسيقى الهادئة التي تطرب األذن.  سر جمال االزدواج :

 

 ، ) محسن معنوي( مراعاة النظير -7
 الجمع بين الشيء وما يكون مالزما له .

 أمثلة :

 الشجرة والعصافير -      طاس )الورقة( والقلم             القر -      السيف والرمح       -

 

 .، وتأكيده ونقل إحساس األديب  تقوية المعنى:  سر جمال مراعاة النظير
 

 (شعر فقط محسن لفظي ، )،   التصريع  -8
 تشابه نهاية شطرتي البيت األول

 : مثال 

 ت  وظنوني ألهلي قد نسي  ***    ت  سكت فغر أعدائي السكو

 يحدث نغما موسيقيا يطرب األذن.سر جمال التصريع :  

 

 (شعر فقطمحسن لفظي ، ) ،  حسن التقسيم -9
 اتفاق طول الجمل .... في الشعر فقط

 مثال  :

 ، متفرد بعنائي. بكآبتي   ***     ، متفرد  متفرد بصبابتي -
 

 يحدث نغما موسيقيا يطرب األذن. سر جمال حسن التقسيم : 
 

 (محسن معنوي)،   االلتفات -10
 االنتقال من ضمير غائب إلى ضمير المخاطب أو المتكلم   أو العكس .

 أمثلة :

 . هو××لكي الهدية يا أمي لتعرفي كم يحبك ابنك  أنا××أقدم  -

 أتقاكم . هو×× هللامن ذكر و أنثي لتعارفوا إن أكرمكم عند  نحن××كم ناخلق اـّ إن -

 الذي القرآن  أنت××ك ...... هداهو××أن رسول هللا أوعدني  -

 االنتباه  ودفع الملل.إثارة الذهن وجذب   سر جمال االلتفات :                      
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 ثانيًا: علم المعاني

 ريــــوب الخبــــاألسل

 ما يحتمل الصدق أو الكذب.
 غرض بالغي غرض حقيقي

 ال تدخل في البالغة

 

تسير الكشوف البترولية في مصر سيًرا مثل: 

 حثيثًا.

 ، وغرضها تقرير المعنى  تدخل في البالغة 

 

     أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي  مثل : 

 وأسمعت كلماتي من به صمم.

 

 يــــوب اإلنشائــــاألسل
 . ما يحتمل الصدق والكذب، وله أغراض متعددة 

 طلبي

 بعد ذاك وخيمندم وغب       مجاراة السفيه فإنها  فاترك األمر

 عار عليك إذا فعلت عظيم     عن خلق وتأتي مثله ال تنه  النهي

 وتدعي حب سيف الدولة األمم؟ أكتم حًبا قد برى جسدي ما لي  االستفهام

 فهلل وكبر والق ضيفك جاثًيا   هذا الضيف آمال ا مة أيا قبر  النداء

 بما فعل المشيبفأخبره     الشباب يعود يوًما أال ليت  يالتمن

 

 

 غير طلبي

 ويذكر إال والدموع سوابق  ما فارقت في األرض منزالً  وأقسم القسم

 ! أعذب ماء النيل ما التعجب

 الطب أن يتقدم . عسى الرجاء

 ! من أبطال ضحوا من أجل بالدهمكم  كم خبرية

 القول الصدق. نعم المدح أو الذم
 الكذب.ال حبذا 

 

 

 لفظًا اإلنشائي معنًىاألسلوب الخبري 

 بدون أمر  وال نهي دعاء

 في عمر الثمانين .  - رحمه هللا -مات والدي 

 ألنك قدمت لي المساعدة .جزاك هللا خيرا ، 

 ، لقد كنت لي خير الصديق .أعزك هللا 
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 دـــــوكيـالتوب ــــأسل
 مثــــــــــــــال وسيلة التوكيد 

 .منتصر دائًما الحق  إن + اسم إنَّ  1

 جنحوا للسلم فاجنح لها  إن  مثل :إن الشرطية + فعل = شك   ،    الحظ : 

 " الحق منتصرأن علمت " + اسم  أنَّ  2

 قريبلالنصر  إن إنَّ والالم 3

 محمد رسول هللال الم االبتداء 4

 أفلح المؤمنون  قد + فعل ماض دــق 5

 قد ينجح الكسول مرة ولكن ال ينجح كل مرة   مثل :قد + فعل مضارع = تقليل أو شك ،  الحظ : 

 خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم لقد دــقالالم +  6

 العلم ينفع وحده نال تحسب نون التوكيد 7

 مفيدالعلم العلم  التوكيد اللفظي 8

 حفل تسليم الجوائز. نفسهحضر الرئيس  التوكيد المعنوي 9

 .اجتهاًدااجتهد الطالب  المفعول المطلق 10

 الحق نلينتصروهللا  القسم 11

 أنا بشر مثلكم إنما :                       إنما  أسلوب القصر 12

 المجتهد إال ينجح  لم:            نفي واستثناء

 الطالب في الصباح جاء :   تقديم ما حقه التأخير

 ظالم للعبيدـبوما ربك  حرف الجر الزائد 13

 قطًعا ا ،ا ، صدقً ، ال شك ، فعال ، جدً  ، ال ريب حقًا ألفاظ دالة على التوكيد 14

 

 . ، ويزيد من قدرته على اإلقناع والتأثير يعطي الكالم قوة:  أثر التوكيد

 

 رـــــــوب القصـــأسل
 رسول إالمحمد  ماو النفي واالستثناء 1

 العمر فرصة.إنما  إنما 2

3  

 ال( -بل  -العطف بـ ) لكن 

 الشعر لكن ال أحب النثر 

 داعيًابل  ما جئت بابك مادحا 

 مطرب ال شوقي شاعر 

 خصم والحكم أنت ال تعريف الطرفين 4

 فليتوكل المتوكلونوعلى هللا  تقديم ما حقه التأخير 5

 

 التخصيص والتوكيد واالهتمام  بالمتقدم . سر جمال القصر:
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 ازــــــــــــاإليج
 التعبير عن األفكار والمعاني الكثيرة بأقل عدد من األلفاظ

 

 رــــــاز القِصـــــــــــإيج

 الشرح أمثلة

 الخبيث والطيب : ال يستوي الخبيث والطيب 
 لفظان  يندرج تحتهما كل العمل الحالل و الحرام 

خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن 
 الجاهلين 

 وأمر بالعرف :
 اآلية جمعت مكارم األخالق كلها في كلمات قليلة 

 أجرا كريما : وأعد لهم أجرا كريماً  
 تعبير  يتضمن النعم التي ال تحصي في الجنة  

 

 

 ذفــــــاز بالحـــــــإيج
 كذبا فعليه كذبه  xxوإن يك حذف حرف 

xxبني العروبة إن هللا يجمعنا 

 (يكن أصلها )

 (يا بني العروبة أصلها )  

 (أهل القرية أصلها )  القرية  xxوسئل حذف المضاف 

 (عشر ليال أصلها ) xxيتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشراً  حذف المضاف إليه

 (ذكرا كثيراأصلها )  كثيراً  xxو ذكر هللا  حذف الموصوف 

 xxوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة  حذف الصفة

 غصبا 

 (سفينة سليمةأصلها ) 

 (إن تتبعوني  أصلها ) يحببكم هللا  xx  فاتبعوني حذف أداة الشرط 

 

 حذف جواب الشرط

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما 

 لعلكم ترحمون xx خلفكم 

 أصلها 

إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم )

 ( أعرضواxxxوما خلفكم 

 (ليقولن خلقهم هللاأصلها ) هللا  xxولئن سألتهم من خلقكم ليقولن  حذف الفعل

 (خلقني هللاأصلها )  من الحديد  xxخلقت حذف الفاعل

 أصلها  وال تسرفوا xxواشربوا   xxكلوا حذف المفعول به

 ( شرابا xx واشربوا طعاما xxكلوا )

 (الزم أنت الصالة أصلها ) الصالة الصالة يا مسلم  xx حذف الفعل والفاعل 

 (يسألون عنها أصلها )    xxست كتب شهادتهم ويسألون حذف جار والمجرور

  xxفقلنا اضرب بعصاك الحجر حذف جملة 

 فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ً 

 (فضربه فانفجرت أصلها ) 
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ليتني كنت معهم فأفوز فوزا   xxيا حذف المنادي 

 عظيما 

 (يا قوم يا ليتني أصلها ) 

 (أنا شاك أصلها )  شاك إلي البحر اضطراب خواطري  xx حذف المبتدأ

 

 

 إثارة العقل وتحريك الذهن للبحث عن المحذوف ، وإمتاع النفس.   سر جمال اإليجاز : 

 
 ابـــثانًيا: اإلطن

 (. األلفاظ أكثر من المعنى )،  أداء المعنى بأكثر من عبارة 

 

  مثال الصورة 

  (والصالة الوسطى)حافظوا على الصلوات  ذكر الخاص بعد العام   1

ال دإيَّ  ذكر العام بعد الخاص  2 ل وإ بَّنإا اْغف ْر ل ي وإ ن ينإ )رإ ْؤم  ل ْلم  يإْومإ يإق وم  وإ

) اب  سإ  اْلح 

 

ْمس :  تفصيل بعد إجمال  3 لإى خإ م  عإ ْسالإ ة  أإْن الإ إلإهإ إالَّ }ب ن يإ اإْل  هإادإ شإ

ة  ،  الإ إ قإام  الصَّ س ول  هللاَّ  ، وإ ًدا رإ مَّ حإ أإنَّ م  هللاَّ  ، وإ

جُّ اْلبإْيت    حإ انإ ، وإ ضإ مإ ْوم  رإ صإ اة  ، وإ كإ إ يتإاء  الزَّ وإ

.} 

 

عإ اْلع ْسر  ي ْسًرا  تكرار  4 عإ اْلع ْسر  ي ْسًرا *)فإإ نَّ مإ   (  إ نَّ مإ

 إن الباطل كان زهوقاً جاء الحق  وذهب الباطل - تذييل  5

 والعدل أساس الملك.         نال المتهم البراءة ،  -

 

ذكر حكمة بعد 

 الكالم 

ابإكإ  تعليل  6 ا أإصإ لإى مإ اْصب ْر عإ ْزم  )وإ ْن عإ ل كإ م  إ نَّ ذإ

 (اأْل م ور  

 

يضاعف له العذاب ومن يفعل ذلك يلق أثاما  تفسير  7

 ويخلد فيه مهانا 

 

  وأريد طعاًما.أنا جوعان  ترادف 8

ايإ  االستئناس بالحديث  9 صإ ين كإ يإا م وسإى * قإالإ ه يإ عإ ا ت ْلكإ ب يإم  مإ )وإ

لإْيهإا  أ  عإ كَّ ل يإ ف يهإا أإتإوإ ي وإ نإم  لإى غإ أإه شُّ ب هإا عإ وإ

ى آر ب  أ ْخرإ  (مإ

كان يكفي 

:ه يإ قوله 

أ . كَّ ايإ أإتإوإ صإ  عإ

االعتراض بالشكر  10

 والدعاء

  األول على مدرسته. -حفظه هللا  -ابني 

أن سوف يأتي كل  -وعلم المرء ينفعه  -واعلم  االعتراض والتنبيه 11

 ما قدر 

 

رأوك تعلموا  –وأنت منهم  –لو أن الباخلين  االعتراض والذم 12

 منك 

 



 

  170  

13  

 االعتراض باالحتراس

لعدم توهم  أن  باطل   –ما خال هللا  –أال كل شيء 

المؤمن 

الضعيف ال 

 خير فيه .

نإ  بُّ إلى هللاَّ  تإعالى م  أحإ ْير  وإ ن  القإو يُّ خإ ْؤم  )الم 

 ، يف  ع  ن  الضَّ ْؤم  ْير  الم  لٍّ خإ  (وفي ك 

 

 ةيـــــات بالغـــــــتدريب

 مــــي إذا لــم أظلــح  مخالقتـــسم         ي ــا علمــت فإننــأثني علي بم -1

 مـــم العلقـــــــر  مذاقـــه كطعــــم         ل  ــت فــــإن ظلمــي باسـوإذا ظلم

 م تعلــمـــت جاهلــة بما لـــإن كن          كـا ابنــة مالــهال سألت القـــوم ي

 عند المغنمغشى الوغى وأعف أ          يـــننأع ــد الوقائــيخبرك من شه

 ) ظلمي باسل ( في البيت الثاني: نوع الصورة البيانية في قوله  -1

 ج( استعارة مكنية          د( استعارة تصريحية       ب( تشبيه مجمل              أ( تشبيه بليغ 

 المحسن البديعي في البيت الثالث :  -2

 د( جناس ناقص          أ( طباق               ب( حسن تقسيم             ج( جناس تام          

 ...........البيت الثاني.في : ) مذاقته كطعم العلقم ( قوله نوع الصورة البيانية في  -3

 ج( استعارة مكنية          د( استعارة تصريحية       ب( تشبيه مجمل              أ( تشبيه بليغ 

 

 

بَّ -2 إ نّا لإقإوم  ال نإرى القإتــلإ س  لــإ ذا م     ةً        ــــوإ سإ ر  وإ أإته  عام   ول  ـــا رإ

وت  آجالإنا لإن ـــبُّ المإ ب  ح  ــر  ه        ا        ـــي قـإ تإكرإ  م فإتإطـــول  ــــه  آجال ه  ــوإ

لى الناس  قإولإه م ئنا عإ ن نك ر  إ ن ش  ال ي نك رونإ القإولإ حينإ نإقول               وإ  وإ

 المحسن البديعي الشائع في األبيات :  -1

 د( حسن التقسيم    ج( المقابلة                   ب( التصريع               الجناس                   أ( 

 ) ننكر .... علي الناس قولهم ( في البيت الثالث تعبير :  -2

 د( علمي      ج( إنشائي                  ب( حقيقي                ( مجازي                    أ

                                                                                                   .  نوع الصورة البيانية في البيت الثاني -3

 ج( استعارة مكنية          د( استعارة تصريحية         ب( تشبيه مجمل                     أ( تشبيه بليغ 

 

 

 

 



 

  171  

تإب  -3 ْن تإْعل و ب ه  الرُّ ْقدإ مإ ل  الح                            ب                        ـــوال ينال  العلى من طبعه  الغض          ال يْحم 

ْيل  تإْشهإد  ل ْفك ف هإ ـــي أإن  ــوالخإ ب                                                                    ــــوالطّعن مثل  شرار  النَّار يلته          اـــي أ كإ

ْمعإه م            ة  ــومإ معركــــإذا التقيت  األعادي ي ور ي ْنتإهإ تإرْكت  جإ ْغر  ب                                                                        ــــــالمإ

يَّالإة  السَّلإب  ولل         وم  ـــــــــر اللحـــلي النفوس  وللطّي ل لخإ ظإام  وإ  ـوْحش  الع 

 المحسن البديعي في البيت الرابع :  -1

 ( جناس                 ج( تصريع           د( حسن تقسيم أ( طباق                   ب

 ) يحمل الحقد ( في البيت األول تعبير :  -2

 أ( مجازي                ب( حقيقي                ج( إنشائي                  د( علمي 

  نوع الصورة البيانية في البيت األول في قوله ) ينال العال ( . -3

 ج( استعارة مكنية          د( استعارة تصريحية         ب( تشبيه مجمل                     أ( تشبيه بليغ 

لإ  -4 س  ــأإال أإبل غ بإني خإ قّاً أإنَّ أإخطإلإك  ــف  رإ             ي                                                                  ــم هإجانـــــوالً           أحإ

م عإ عــت بإن  ـــإ أإال زإ ن  فان   ي        ــب  بأإنّ ـــو كإ ب ير  الس  ب وا كإ ذإ                     ي                                                                                         ـــأإال كإ

ئ ت م  ل  ـــمإضإ ت     ه        ـــدت  ف يـة  ل عام  و  جَّ ح  شر  بإعدإ ذاكإ وإ عإ                                                                                ان  ــــوإ

نّي      روف  الدإهر  م  نإ السيف  اليإماني      فإقإد أإيقإنت ص  ما أإبقإت م                                                                               كإ

 عامان :حجتان    /            : مصائبصروف 

 ) أبقت صروف الدهر ( في البيت الرابع تعبير :  -1

 أ( إنشائي                           ب( مجازي                  ج( طلبي                  د( حقيقي 

                                                                                                  في البيت األخير. الصورة البيانيةنوع  -2

 د( استعارة تصريحية     ج( استعارة مكنية                       كناية ب(                            أ( تشبيه 

عإ  -5 دَّ هللاإ  ل لش  نّ ـأإعإ عونإ لإها الر قابا                                                                                        يــراء  م  قإ يإخضإ واع  صإ

ير  أإنا البازي  لى ن مإ لُّ عإ د  بابا                                                                             الم  ماء  لإها ا نص  نإ السإ أ ت حت  م 

ير   لوم  بإني ن مإ ز نإت ح  لإو و  ل وإ نإ ــعإ زإ باباـى الميزان  ما وإ  ت ذ 

 صواعق ( .نوع الصورة البيانية في البيت األول في قوله : )  -1

 ج( استعارة مكنية          د( استعارة تصريحية    أ( تشبيه بليغ          ب( تشبيه مجمل              

 المحسن البديعي في البيت األخير :  -2

 أ( جناس                 ب( طباق                         ج( تصريع                    د( حسن تقسيم  

                                                                  . في قوله " وزنت حلوم " في البيت الثالث رة البيانية نوع الصو -3

 ج( استعارة مكنية          د( استعارة تصريحية   أ( تشبيه بليغ          ب( تشبيه مجمل               
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ب يرإ -6 غيرإ وأْفنإى الكإ ابإ الصَّ رُّ الغإ        أشإ اة  ومإ ـكإ   يــرُّ العإش  ــــــدإ

مإ  هــــــإذا لإْيلة  هإرَّ   يـدإ ذل ك يْوم  فإت  ـــــى بعْ ــــأتإ         ا ــــــْت يْومإ

نغْ  وح  وإ اجات نــــنإر  ْن عاشإ ال تإْنقإضى                                                  ا ـــــد وا ل حإ ة  مإ حاجإ                                   وإ

 !يــــة  ما بقـــوتبقى له حاج        ه ــرء حاجات  ــــتموت مع الم

 المحسن البديعي في البيت األول :  -1

 ج( حسن تقسيم               د( جميع ما سبق      ب( مقابلة                         أ( جناس             

 ) ليلة هدمت ( في البيت الثاني نوعها :  -2

 ب( تشبيه مجمل                  ج( استعارة مكنية           د ( استعارة تصريحية        أ( تشبيه بليغ      

                                       نوع الصورة البيانية  في البيت الرابع في قوله : ) تموت مع المرء حاجاته ( . -3

 د ( استعارة تصريحية            ب( تشبيه مجمل                  ج( استعارة مكنية         أ( تشبيه بليغ     

                                                          د                          ـكإ باإلْقليـه إليْ ــــْرمإ فيــــم ي  ـــل          ة ـداؤكإ أيَّ باب ملمً ــنفسي ف -7

ه ود  عليَّ وهيإ ش ه ودي                                                                                        ْت ــــــلما أظلتني غمامكإ أصبح تلكإ الشُّ

ا أإرادإ هللاَّ  نإشْ  ود                                                                                    ـانإ حســـا لسـطويْت أتاحإ له          ة   ــــرإ فإضيلإ ـــــوإ ذإ

ْت  رإ اوإ ْرف الع ود            لإْوالإ اشتعإال  النَّار ، فيما جإ ف  طيب  عإ انإ ي ْعرإ  ما كإ

 قوله : )سحابك ( .  في نوع الصورة البيانية في البيت الثاني -1

 د( استعارة تصريحية              مكنية أ( تشبيه بليغ            ب( تشبيه مجمل                 ج( استعارة

 :  الثالث محسن البديعي في البيتال -2

  حسن تقسيمد(                         التفاتج(                        تصريعب(                    طباقأ( 

                                                                                          ( .نشر فضيلة   ) في قوله  الصورة البيانية نوع -3

 يةد( استعارة تصريح              مكنية أ( تشبيه بليغ            ب( تشبيه مجمل                 ج( استعارة

حوك  إلى -8 وع هم ضإ هوإ يإر  ، وإ ْونإق                                                               ،         األبطال  رإ دٌّ حينإ يإسطو، وإ للّسيف  حإ وإ

مإ  يإاة  وإ اح  ــــــــحإ اه مإ ــــْوت  وإ ْنتإمإ ي غر ق          ا،ـــد  م  اء  ي ْرو ي، وإ ْمر  المإ ذلكإ غإ                                                        كإ

طاء  كضإ  غر ب  ــْوء  الّشمس  عإ ـــعإ ، فمإ ش       مَّ مإ نإاه ، وإ اًء في سإ وإ ر ق                                                                     ـيك ون  سإ

، إالّ بإْذل   هــــفال بإذلإ احــــه ، وإ ،ــوإ ضإ ط      ك  هوإ م  ه ، وإ ْزم  ، إالّ عإ ْزمإ ال عإ  ر ق  ـوإ

 نوع التشبيه في البيت الثاني :  -1

 ج( ضمني                     د( تمثيل      ب( مفصل                                   أ( مجمل     

 نوع التشبيه في البيت الثالث :  -2

 ب( تمثيل                       ج( ضمني                    د( مفصل     أ( بليغ                       

 المحسن البديعي في البيت األخير :  -3

 د( األولي والثانية                   ج( جناس                ب( حسن تقسيم                        أ( طباق   
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 : ) الماء يروي وي غرق (. األسلوب في قوله نوع  -4

 د( علمي          ج( إنشائي                       خبري لفظا إنشائي معنيب(                   خبريأ( 

ــاءإ ب هإا ماهإبَّت  الريـــــــح   -9  قْل لألمير لقــــــْد قلدتنـــي نعًما       ف تَّ الثَّنـإ

نَّ  اهإ إ ْذ ضإ ان حي الجإ اد  به        شكريكإ ما عشت  لألسماع  ممنوح  يا مإ ــوإ  الجإ

ْكــــر ه  ن وح   ــــــه  مــ ْن ش  ا بإثّـَ  لْم يلبس  هللا  نوحاً فضـــلإ نعمتــــه        إالَّ ل مإ

 المحسن البديعي في البيت الثاني :  -1

 د( تصريع               ج( جناس                 أ( حسن تقسيم                  ب( طباق               

 نوع التشبيه في البيتين الثاني والثالث : -2

 د( بليغ           ج( مجمل                           أ( تمثيل                          ب( ضمني         

                                                                                  نوع الصورة البيانية ، في قوله : ) ألبستني نعًما ( . -3

 ريحية            د( تشبيه مجمل ج( استعارة تص    ب( استعارة مكنية             أ( تشبيه بليغ           

فن كإ في الثإرى -10 واك بإ في ال       ما ك نت  أإحسإب  قإبلإ دإ  راب  تإغور  ـــت  أإنَّ الكإ

ب   الشإمس  في كإ مــوإ ريضإ ـــد  السإ فإ  ة         ـــاء  مإ األإرض  واج   ور  ـــاد  تإمـة  تإكـوإ

فيف  أإجن حإ  حإ الئ  ـــوإ ولـــــة  المإ ق يَّ          ه  ــــــ  ك  حإ يون  أإهل  الالذ  ع                                ور                                                  ـــة  صــوإ

تّى أإتإ  ثـحإ دإ ريحإ ـــــاً كإ ــــــوا جإ ح           ه  ـــــأإنَّ ضإ وإ ل  م  حفـــفي قإلب  ك   ور  ــــد  مإ

 نوع الصورة البيانية في البيت الثاني في قوله : ) الشمس مريضة ( : -1

 أ( تشبيه بليغ                ب( استعارة مكنية               ج( استعارة تصريحية            د( تشبيه مجمل 

 نوع التعبير في البيت الرابع في قوله ) كأن ضريحه في قلب كل مشيع محفور ( .  -2

 د( خطابي                       أ(حقيقي                       ب( مجازي                     ج( إنشائي      

 اللون البياني في قوله  " الكواكب " نوعه ......... -3

 أ( تشبيه بليغ                ب( استعارة مكنية               ج( استعارة تصريحية            د( تشبيه مجمل 

ْأي  السَّي -11 حّ ـْ ورْأي كإ مْثل  رإ ة           ْت ــإ ف  صإ ش ورإ نْ ـحإ مإ راع                                                                             ـــدإ الصإ ـــــده  ع 

                                 اع                                                 ــم السَّمــــْن نإغإ ــ  على أ ْذنإْيه  م         ى ـــوه أإْحلــــــل  يإْرج  ــــة   سائــــونإْغمإ 

اعــــــتإ اْلج  ــجعإلْ   اع  ــــــوهْل شمس  تكونإ بال شع         ي ــــــودإ أْلالءإ المسإ

 ) الجود ألالء ( في البيت الثالث تعبير :  -1

 أ( حقيقي                    ب( مجازي                     ج( إنشائي                   د( علمي 

 نوع التشبيه في البيت األخير :  -2

 د( مجمل     أ( مفصل                    ب( ضمني                        ج( تمثيل                

 قوله ) ورأيك مثل السيف صحت ( . نوع التشبيه في البيت األول في  -3

 د( بليغ  ج( تمثيل                       أ( مفصل                      ب( مجمل                  
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                                                               في البيت األول ، في قوله ) مشورة حده ( .نوع الصورة البيانية  -4

 د( استعارة تصريحية   ج( استعارة مكنية             ب( تشبيه مجمل               أ( تشبيه بليغ         

ي -12 كإ إ اّل غإ كتإ ــال تإلقإ دإهرإ كإ البإ ــــمادامإ يإصحإ       ر ث  ـــرإ م  دإن                                                        ــــب  فيه  روحإ

لإي           ه  ـــر رتإ ب  ـــروًرا ما س  ــــفإما يإديم س   دُّ عإ ال يإر  ن                                                                        ـــتإ الحإ ـــكإ الفائ  ـــــــوإ زإ

نّ  لُّ ما يإتإمإ فتإجري الر ياح  ب ما       ه  ـــرء  ي در ك  ــــإ ى المـــــما ك   ن  ــ  ال تإشتإهي الس 

 نوع الصورة البيانية في البيت األول في قوله : ) يصحب ... روحك البدن ( . -1

 د( استعارة تصريحية   ج( استعارة مكنية              ب( تشبيه مجمل              أ( تشبيه بليغ        

 البديع في البيت الثاني :  -2

 د( جناس ناقص        قابلة                 ج( م      ب( جناس تام                 أ( تصريع             

  ......... نوع التشبيه وسر جماله في البيت  الثالث -3

 تمثيلي  تشبيهد( ضمني               ج( تشبيه     ب( تشبيه مجمل              أ( تشبيه بليغ        

ه                                                         ــى حمر ثعالبـوك والخطــوبالش   وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى        -13

                          ه                                            ـــــل لم يجر ذئابــا والطــتطالعن ا          ـدر أمهــــس في خــــــغدونا له والشم

 هـــــاوى كواكبــا ليل تهـفنياسأا           وـــــوق رؤسنــــــار العنق فـــــــكأنه مث

 نوع التعبير في البيت الثاني في قوله : ) الطل لم يجر ذائبه ( : -1

 د( إنشائي طلبي    ج( إنشائي غير طلبي           أ( مجازي                       ب( حقيقي                  

 نوع الخيال في البيت الثاني في قوله ) الشمس في خدر أمها ( :  -2

 د( استعارة مكنية      ج( استعارة تصريحية           أ( تشبيه بليغ                  ب( تشبيه مجمل          

 البيت األول : ل " في قوله "  جيش كجنح اللينوع التشبيه في  -3

    يأ( مفصل                        ب( مجمل                     ج( بليغ                            د( تمثيل

                                                                                                            في البيت الثالث .نوع التشبيه  -4

    يأ( مفصل                        ب( مجمل                     ج( بليغ                            د( تمثيل

 ورد الفرات زئيــــره والنيـــال   ورد إذا ورد البحيــرة شـاربـا   ....   -14

 مــا قوبلــت عينـــــــــاه إال ظنتــــا    ....    تحت الدجى نار الفريق حلوال

 فــــي عزلـة الرهبــان إال أنــــــــه    ....     ال يعرف التحريم والتحليــــال

 يجــــــس عليـــــاليطــــأ الثــرى مترفقــا مـن تيهــه    ....     فكأنه آس 

نوع المحسن البديعي في البيت األول :                                                                                      -1

د( حسن تقسيم           ج( تصريع                  ب( جناس                أ( طباق                        

                               نوع التشبيه في البيت الرابع :                                                                  -2

         يأ( بليغ                            ب( مجمل                  ج( مفصل                        د( تمثيل

                                                                                                    يت الثالث . الب نوع التشبيه في -3

         يأ( بليغ                            ب( مجمل                  ج( مفصل                        د( تمثيل
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               تهافـــــــت  القطــــر  إال أنـــــه ذهـــب                                                                                         كأن سكبإ يديه فــي رعيتـــــه   -15

                                       (                                 العسلكما يخالط  ماء المزنة الضرب  ) دم النبــي  مشــوب  فــي دمائهـــــم  

 ( الغصن الرطبالرياحوتأخـــذه عـن المكــــارم  نشـــــوة         كما اهتز البارج)

.                                                         نوع التشبيه في البيت األول في قوله : ) كأن سكب يديه .... تهافت القطر (  -1

 ج( بليغ                         د( مفصل                   يمني                        ب( تمثيلأ( ض

                                                                        ) كما اهتزت تحت البارج الغصن الرطب ( في البيت الثالث تعبير : -2

 د( علمي     ج( حقيقي                         ب( إنشائي           أ( مجازي                    

                                                                                                               .نوع التشبيه في البيت الثالث  -3

         يج( مفصل                        د( تمثيل  ب( مجمل                    أ( بليغ                     

( :                                                                                                      يصف وداع من يحب قال المتنبي )  -16

ظإمــاً بالبإيــن  والّصـــدُّ أعظإم   ى ع  ـرإ ْنه ــــم                                                        نـإ يــنإ والّدْمع  م                             ونإتّه ـــــم  الواش 

ــه   يـــــفإ حالـ  يــر ه  كإ ــع غإ ه  مإ ْن ل بّـُ ـــم                                                                                  ومإ ْفن ه  كيفإ ي كتـإ ـــّره  في جإ ومــإْن س 

قيب نــــا ى ورإ ـــم                                                                                   ولّمــــا التإقإْينــا والنّــــوإ ْلــت  أبكــي وتإبس  نّا ظ  ــوالن  عإ فـ  غإ

كاً قبـــــلإ وْجه هــا ـدراً ضاح  لـــــــّم         فلإْم أرإ بـإ يّتــــاً يإتإكإ  ولــــم تــإرإ قإْبلــــي مإ

البيت األول :                                                                                                             المحسن البديعي في  -1

 د( تصريع         ج( طباق                    ب( حسن تقسيم                  أ( جناس تام                

                                                                        لبيت الثالث صورة بيانية نوعها :) النوي ورقيبنا غفوالن ( في ا -2

 أ( استعارة مكنية                ب ( تشبيه مجمل             ج( استعارة تصريحية            د( تشبيه تمثيل

                                                                                            بيه :) نتهم الواشين والدمع منهم ( في البيت األول تش -3

 د( مجمل                          يب ( بليغ                         ج( تمثيل        مفصل                  أ(

                                                                                                          . ه في البيت الرابع  نوع التشبي -4

 د( مجمل                          ي ب ( بليغ                         ج( تمثيل        مفصل                  أ(

ـــلُّ الب كـــــا -17 ــــــــدود  الثّـــرى                                                                                  وساريــة   ال تمإ ى دمع هـا في خ  جرإ

ــى                                   ـــــــّش كجـــــّر الّرحإ عــــــداً أجإ لجلـــت في الّسمــــاء          رإ                                                    فلّما دنإْت جإ

 على التّــــ رب  حتى اكتسى ما اكتسى         فمـــــا زالإ مدمعهـــــــا باكيـــــاً 

                                                                                   التشبيه في البيت األول في قوله : ) جري دمعها ( . نوع  -1

 د( استعارة مكنية      ج( استعارة تصريحية          أ( تشبيه بليغ                   ب( تشبيه مجمل             

                 ) ال تمل البكاء ( في البيت األول تعبير :                                                                                      -2

 أ( مجازي                          ب( حقيقي                       ج( إنشائي                       د( خطابي

أجش كصوت الرحي ( في البيت الثاني تشبيه :                                                                                  رعًدا )  -3

 د( ضمني                         يب( مفصل                       ج( تمثيل                     أ( مجمل      
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                                                                في قوله ) مدامعها ( في البيت الثالث . الصورة البيانية نوع -4

 د( استعارة مكنية  ج( استعارة تصريحية            أ( تشبيه بليغ                   ب( تشبيه مجمل             

وال ذنـــبإ لـي إال الع ـــال والفضائــل                                                        ت عــد ذنــوبي عنــد قـــوم كثيــــرةً  -18

؟                                                     وقد سار ذكــري في البــالد فمــن لهــم ها متكامل  بإخفـــاء شمـــس  ضوء 

ـــهوإني وإن كنــــــت  األخيـــــــرإ زم  آلت  بمــــا لـم تستطعـــه األوائـــل             انـ 

          المحسن البديعي في البيت الثالث :                                                                                              -1

 د( حسن تقسيم             يع              ج( تصر     ب( جناس                    أ( طباق               

                  ) سار ذكري في البالد ( في البيت الثاني :                                                                                      -2

 د( خطابي                 ج( إنشائي         ب( حقيقي                              أ( مجازي    

          نوع التشبيه  في البيت الثاني  .                                                                                              -3

                                                                                                    يد( تمثيل             ج( مفصل                ب( بليغ                أ( ضمني                    

ولم يلك  فيهـــــــا للجبـــــال  قـــــرار                                                                            سليني إذا ما الحرب  ثارْت بأهلها    -19

مَّ الّسمـــاءإ النّقـــع  حتـــــى كأنّـــــه  ــــرار                                                        وعإ ، وأطراف  الّرمـــــاح  شإ                              د خان 

يــار     دروع كأنصـــاف  البــــــدور  أبيــــــــة          ، خ  نإتهــــّن السيـــوف   إذا امتإحإ

:                                                                                              ) الحرب ثارت ( في البيت األول تعبير  -1

 د( خطابي  أ( مجازي                        ب( حقيقي               ج( إنشائي               

                                                                       ) كأنه دخان ( في البيت الثاني تشبيه :                                -2

 د( تمثيل  أ( مجمل                         ب( بليغ                  ج( مفصل                  

                                                     ) أطراف الرماح شرار ( في البيت الثاني تشبيه :                                             -3

 د( مفصل     أ( ضمني                       ب( بليغ                   ج( مجمل                

                          ) دروع كأنصاف البدور أبية ( في البيت الثالث تشبيه :                                                          -4

 ب( مجمل                  ج( مفصل                    د( تمثيل    أ( بليغ                      

 نوع الصورة البيانية في البيت الثالث في قوله : ) امتحنتهن السيوف ( . -6

 د( استعارة مكنية  ة تصريحية         ب( تشبيه مجمل              ج( استعار      أ( تشبيه بليغ             

 ولما رأيت الجهــل فــي النــاس فاشيــاً   ...   تجاهلـــت حتـــى ظــن أنـي جاهـل  -20

 فواعجبــــاً!  كــم يدعــي الفضـــل ناقــــص  ...   ووا أسفا! كم يظهر النقص فاضـل  

 ...    فعند التناهي يقصــــر المتطــــاول  فإن كنـــــت تبغـــي العــــز فابـــغ توسطـــاً  

 توقي البدور النقــــــــص وهـــــي أهلّــــــة  ...   ويدركهـــا النقصـــــان وهي كوامل  

                            المحسن البديعي في البيت األول :                                                                                           -1

 د( األولي والثالثة      ج( مقابلة                       ب( جناس              أ( حسن تقسيم               
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                  ) رأيت الجهل ... فاشيًا ( في البيت األول تعبير :                                                                              -2

 أ( حقيقي                         ب( مجازي                    ج( إنشائي                  د( خطابي

                                                                                                        التشبيه في البيتين الثالث والرابع .نوع  -3

 ج( مفصل                    د( تمثيل                     ضمنيب(        أ( بليغ                    

ق                                    كأنّـه الـّرْوض  -21 بــذ ول  على الطُّـــر  ـــدا وْهوإ مإ بــاً      ....      وإْن غإ جإ ْنظــراً عإ                     ي بــْدي مإ

د  الغإلـــ   ْفتــاحإ بــاب  السؤدإ ك        ....       أْعطـاكإ م  لـ  فاتيـحإ بــاب  الــّرزق  مـن مإ ق                                                          فاْطلــْب مإ

ـق   نـــــاً        ....       فْهــو الـــّدواء ل داء  الجْبـــن  والقإلـإ ـــى لـــه أ ذ  ـع  مــــإن وافـإ ج  ْزل  ي شإ  جإ

                                                                        الداء (. –المحسن البديعي في البيت الثالث في قوله : ) الدواء  -1

 د( الثانية والثالثة  ب( طباق                 ج( جناس                             أ( تصريع                      

                                                                             ) باب الرزق ( في البيت الثاني صورة بيانية نوعها :  -2

 د( تشبيه مجمل     ب( تشبيه بليغ           ج( استعارة مكنية                 أ( استعارة تصريحية      

                                                                                    البيت األول .قوله " كأنه الروض " في نوع التشبيه في  -3

 ج( مفصل                    د( تمثيل                     مجملب(           أ( بليغ                    

اتـــع العاطفــــــت نبــــوأن ..... ان ـــول كـــصعب علي أق -22  

اض  وآت  ـــــي مـــت لـــوأن  .... ت ـــنكوكيف  ان ؟ــــل كوـــأأق       

يــوى حياتــــــوال أراك س ..... ت ــــد مضيـــــك قـــأنا ال أحس  

ات ؟ـــل الذكريـــي سجــــف ....   كـــط اسمـــــا أخـــب عليـصع  

 

                         ) نبع العاطفات ( في البيت األول ، صورة بيانية نوعها :                                       -1

د( تشبيه مفصل       ج( تشبيه بليغ               أ( تشبيه مجمل                  ب( استعارة تصريحية         

ي :                                                                                                                       المحسن البديعي في البيت الثان -2

 أ( مقابلة                            ب( تصريع                           ج( طباق                        د( جناس

                                                               في قوله : ) سجل الذكريات ( في البيت األخير . نوع الصورة البيانية  -3

 د( تشبيه مفصل      ج( تشبيه بليغ               أ( تشبيه مجمل                  ب( استعارة تصريحية       

 دانــاس وجـــر إحســمن المزامي  ه    ...   ـــن أرسلـع كاللحــل مندفـوالني -23

 انـــات وحرمــاق وآهـفيها اصطف     ... ة    ـــغنيأن ــي الشطيــوج فـردد المـي

                 ان                                                    ــجفأر ـــت للزهــال إذا انطبقــلي ...        ه ـــاء صفحتـب في زرقـري الكواكـت

 انـر ريعـه وكل العمــي جانبيـــف  ...     ر   ـرق نضــع مشــاة ربيـــل الحيـــــك

                   نوع التشبيه في البيت األول :                                                                                                  -1

 ب( مجمل                     ج( تمثيل                    د( ضمني                           أ( مفصل   

                                                                                                                            نوع التشبيه في البيت الثالث :  -2

 ب( مجمل                  ج( تمثيل                      د( مفصل                                   أ( بليغ 
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                 نوع التبيه في البيت الرابع  :                                                                                                 -3

 ب( مفصل                  ج( تمثيل                      د( بليغ                          أ( مجمل      

         نوع الصورة البيانية في البيت الثالث في قوله : ) للزهر أجفان ( .                                                               -4

 ب( تشبيه مجمل              ج( استعارة مكنية              د( استعارة تصريحية أ( تشبيه بليغ                 

                                                             في قوله : ) يردد الموج ... أغنية ( في البيت الثاني . اللون البيانينوع  -5

 ج( استعارة مكنية              د( استعارة تصريحية             أ( تشبيه بليغ                  ب( تشبيه مجمل 

ْل إ ل           دإكْ ــت  بإعْ ــى م  ــْش أإْنتإ إ ن  ــع   -24 أإط  ئْ ـإ ى مـإ وإ دَّْك                                                                              ـــتإ صإ ـــا ش 

 ـدك   ـــــــــاق عبــــــــــــوللعشـ م          ـــراء سيدهــــــت للشعــــأصبح

حـــــن الفإجْ ـــ  ى مــأإْنقإ  قإ            ْوك  ـــ  ر  الضَّ  دَّكْ ــــرإ خإ ـــْرتإ الفإجْ ـْد أإعإ ـــوإ

ق  م   أإرإ يْ ـــْن طإبْ ــــــــــوإ لإيْ ـــفإهإ             ــــ ع  النَّس  لإْعتإ عإ  ْردإكْ ـــــه  ب  ــــْل خإ

       المحسن البديعي في البيت األول :                                                                                               -1

 ج( تصريع                       د( األولي والثالثة    ب( جناس                        أ( طباق                 

                                                                              ) أصبحت ... عبدك ( نوع الصورة البيانية في البيت الثاني :  -2

 د( استعارة مكنيةاستعارة تصريحية           ج(    ب( تشبيه مجمل                  أ( تشبيه بليغ        

                                                                                                        خدك ( في البيت الثالث تعبير :جر ) أعرت الف -3

 د( خطابي          ج( إنشائي                        ب( مجازي            أ( حقيقي                     

                                                                                        .في قوله ) الفجر الضحوك ( في البيت الثالث نوع الصورة البيانية -4

                                                          ج( استعارة تصريحية          د( استعارة مكنية   أ( تشبيه بليغ                ب( تشبيه مجمل          

راب                                                                   ــــق  التــــى األفـو إلـ...     وال يسم    ابـــــع  السحــــه  يرتفــألمر  في -25

اب                                                                                 ـــــدم  الرقـــــــى القـلعزت ها عل      ...  و  ــــاد  تعلــــــاسإ كاألجســـرأيت  الن

ل  ــــــــى رجـــعل   ...    ى  ـــــوُّ أنثــــب  سمــفليسإ من العجي ج                                                  اب                                    ــه  الثيــل  ت رإ

هــا فهــرد  السمــ...    وإن ت   ا  ــــْن سفينــــــار تكــــفإن تلقإ البح  اب  ـــي الش 

                                                                                                          المحسن البديعي في البيت األول : -1

 د( األولي والثانية        ج( جناس                       ب( تصريع                 أ( مقابلة                  

                                                                                                                نوع التشبيه في البيت الثاني :  -2

 د( بليغ   ب( مفصل                   ج( تمثيل                              أ( مجمل                 

                                                                                           ) هي الشهاب ( في البيت الرابع تعبير :              -3

 د( خطابي   ج( إنشائي                         أ( حقيقي                        ب( مجازي             

                                                                     في قوله ) تكن سفينًا ( . نوع الصورة البيانية في البيت الرابع   -4

   ج( استعارة تصريحية          د( استعارة مكنية   ب( تشبيه مجمل           أ( تشبيه بليغ                
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ي                                                                                      ـــــاك أشقانـــــا أشقــــفم           ي مني ــــي ، ال تخجلــقف -26

تعإ ـى            مــــــرَّ بالنعمــــــا مـــــالنـــك                                          ي                                                ــــــب  الوانـــرور الم 

ان                                                                                                       ـــــــل نسيــــــه ذيـــــدْل           عليــــسإ ، ولنســـــو  األمــلنط

 ي!ــي .... كان يهوانـــوقول      ة       ـــر حالمـــري ، سيــــــوسي

                                                                                                        نوع التشبيه في البيت الثاني : -1

 د( بليغ        أ( مجمل                   ب( تمثيل                          ج( مفصل                      

                                                                               ) ذيل نسيان ( في البيت الثالث صورة بيانية نوعها :    -2

 د( تشبيه مجمل    ج( استعارة تصريحية                    ب( استعارة مكنية         أ( تشبيه بليغ          

                                                                                                                   نوع التشبيه في البيت الرابع . -3

 د( بليغ        أ( مجمل                   ب( تمثيل                          ج( مفصل                      

ريـــه مإ  -27 ، وقإلّمــي الك  ــق  فــام  عإ ام  ى ال           اــرإ                ل                                           ـــن األصــّداً مـــــرعإ إالّ مستمفــترإ

طْ ــإذا أْشكإ  ل  ـــــــــلإ الخإ ، فـــب  الم  آراءه ، كالخإ      ه       ــــــنّ إمُّ ل                                                               ــــح  بالّشكــــطّ ي وضإ ـــــــــوإ

التّقإ ـــــاء الم  ـــوض  ب أْعبــــنإه   وءة  وإ            ل                                                                     ـــادة والفضْ ـــواب الّسيـــــر بأثــــــجدي          ى ــر 

، علــى ، بالنّسيـإذا الّرْوض  أثن          ل ــــــآالء فاضـــــــي بـــــيإ ال أ ثنــــا لــم  لّ ــى الطّ ـم 

                      المحسن البديعي في البيت الثاني :                                                                                              -1

 ج( تصريع                         د( األولي والثانية  أ( طباق                    ب( جناس                  

                        نوع التشبيه في البيت الثاني :                                                                                                 -2

 د( مجمل    ج( ضمني                          ب( تمثيل                        أ( بليغ                

                                                                الروض أثني .... علي الطلل ( في البيت الرابع تعبير :                                                                           ) -3

 د( خطابي                       ج( مجازي             ب( إنشائي            حقيقي                 أ(

                                                           نوع التشبيه في قوله : ) أعباء المرؤة والتقي (  في البيت الثالث :                                                              -4

 بليغ                        ج( مجمل                         د( ضمني أ( تمثيل                           ب(

                                                            نوع الصورة البيانية في البيت الثالث في قوله : ) أثواب السيادة ( -5

                                   د( تشبيه مجمل   ج( استعارة تصريحية                       ب( كناية               أ( تشبيه بليغ          

                                                                                                   .................البيت الرابع . نوع التشبيه  -6

 ب( بليغ                        ج( مجمل                         د( ضمني    ي                    أ( تمثيل

ـه   -28 لى الغإديـــر  تإخالـ  ـد تإمـــ رُّ عإ لإقـإ هإـــــــت ب إ طــــــار                                                                               وإ ـــــرآةً زإ النإبت  م  وإ

ه           ريــــر  جإ ـــــه  وإ وج  ــــل  مإ لس  لــو  التإسإ لـــــى أإوتــــــــار                                ح  ت عإ ـــــرَّ ــل  مإ أإنام                                                    كإ

ـــــت تإأإلَّقـإ ــــه  وإ ـــــد  مائـ  مــار                                                                             مـــإدَّت سإواع  ج  صــًى وإ واه ــر  مــ ن حإ فيها الجإ

 كأإنهـــا              أ مُّ الكتــــاب علـــى لســـان القــــاري مـن كــّل ناطقــــــة الجـــــالل،

                                                                                                            نوع التشبيه في البيت األول : -1

 ج( تمثيل                        د( مفصل    أ( ضمني                   ب( بليغ                 
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                                                                                                             نوع التشبيه في البيت الثاني : -2

 د( مجمل               ج( ضمني            ب( تمثيل                      أ( بليغ               

                                                                                    . (األول في قوله ) ناطقة الجالل كأنها أم الكتاب علي لسان قارئنوع التشبيه في البيت  -3

 د( مفصل                        يج( تمثيل    أ( ضمني                   ب( بليغ                 

ـا            إن الحــــروف تمــوت حين تقـال                                      -29 بَّنـإ ــب  .. تقتـل  ح  ل مات نـا فـي الح                          كإ

م ال رإ جمــال جمــال                                                                     فــإذا وقفــــت أمــام حسنـــك صامتـــاً            فالصمت  في حإ

ج  األبطــــال                                                                                الحــــب ليــس روايـــــةً شرقيـــــــــةً             بختامهــــــا يتـــــزوَّ

 كنـــــــه اإلبحـــــــار دون سفينـــــــة              وشعورنـــــا أن الوصـــول محالل

                                                                                ) الحروف تموت حين تقال ( في البيت األول تعبير : -1

 د( مجازي                  ج( خطابي                       أ( حقيقي                  ب( إنشائي    

                                                                          كلمة ) الحرم ( في البيت الثاني تمثل من أركان التشبيه : -2

 د( وجه الشبه                               به                 ب( المشبه به                   ج( المش   داة                 أ( األ

                                                                                                       المحسن البديعي في البيت األخير : -3

 د ( تصريع        ب( جناس                       ج ( التفات                اق                   أ( طب

                                                              ................. في قوله " لكنه اإلبحار" نوع الصورة البيانية   -4

 د( استعارة تصريحية                     ج( استعارة مكنية             ب( تشبيه مفصل               أ( تشبيه بليغ          

شَّاق                                        -30 لُّنإا ع  ْح هإـواكإ فإك  اْشـــرإ نإعإْت ب كإ األإْشواق           وإ                         ال ت ْخف  ما صإ

ـْوتإ لإه   كإ ْن شإ ـــاق                                                                       فإعإسى ي عين كإ مإ ق ون ر فـإ ْمل ه  فالعإاش  الهإوى           في حإ

اق                      األإْحــدإ ْجنإات  وإ ــْت ب ه  الوإ م            فإتإكإ ْغـــــرإ ــنَّ فإلإْســتإ أإّولإ م  عإ                                               ال تإْجـــزإ

ال  ول ْلهإـوى أإْخــالق   ـادإ الو صإ بَّمـا           عإ ب يـب  فإر  لى هإْجـر  الحإ اْصبـ ْر عإ  وإ

                                                                                                        المحسن البديعي في البيت األول : -1

 أ( طباق                   ب( تصريع                         ج( جناس                        د( حسن تقسيم

                                                                        التشبيه :كلمة ) الرفاق ( في البيت الثاني تمثل من أركان  -2

 د( المشبه به                          ج( األداة                    ب( وجه الشبه                أ( المشبه                  

                                                                                ا :) عاد الوصال ( في البيت الرابع ، صورة بيانية نوعه -3

 د( استعارة تصريحية                           ج( استعارة مكنية             أ( تشبيه بليغ            ب( تشبيه مفصل          

                                                             نوعها .............كت به الوجنات " فت الصورة البيانية في قوله "-4

 د( استعارة تصريحية           ج( استعارة مكنية             أ( تشبيه بليغ            ب( تشبيه مفصل          
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                                                 ان ـــــــــوإن كان في سواد الطليس        رب ليل كأنه الصبح في الحسن     -31

 انــؤاد الجبــن عن فــرب األمـــه   ه           ــي فيـــوم عن جفوننــــرب الـــه

                                                   : شال أو وشاح أسود    انـــــــــالطليس

                                                                                                                      : اللون البياني في البيت األول-1

  بليغ د(تشبيه       ج( استعارة مكنية                أ( تشبيه مفصل         ب(استعارة تصريحية        

                                                                                      ميز نوع اللون البياني في قوله  : ) هرب النوم ( -2

 تشبيه  ب(استعارة تصريحية                ج( استعارة مكنية               د(          أ( كناية         

                                                   ديـــــــــد عقـــرائـــه فـــــــودرات          رق الشرق    أنا تاج العالء في مف-32

 ع الرأس بعديــال تري الشرق يرف        ي       ـــاتــه ممــــــر اآللدّ ـــا إن قــــأن

                                                                                           : سر جمال التشبيه في قوله : )أنا تاج ( -1

 د(تعليل                 ج(تجسيم                  ب(تشخيص                             أ(توضيح        

                                                                        في قوله :) ال تري الشرق يرفع الرأس بعدي ( الصورة البيانيةنوع  -2

  تشبيه مجمل د(               تشبيه تمثيليج(       تصريحية       استعارة  ب(      مكنية     استعارة أ( 

                                             استخدام أداة الشرط "إن " في قوله  " إن قدر اإلله مماتي  " يفيد ........... -3

 تعليلالد(                           الشكج(                            التوكيدب(           توضيح        الأ(

                                                                 زاتـوأرض البطوالت والمعج  دي        ــــار الهـــبالدي وأنت من-33

                                                        اتــي الممـيصونون عهدك حت      ان     ـــبنوك علي العهد عبر الزم

 اتـــــي خافقـــم للمنــــوراياته    ات      ــــــال ماضيــــم للعـــمواكبه

 : الخيال في : )أنت منار الهدي(نوع  -1 

 د( تشبيه مفصل                  ج( تشبيه مجمل             ب( تشبيه ضمني           أ( تشبيه بليغ        

 :  الصورة البيانية في : )يصونون عهدك (-2

 د( تشبيه مفصل                        مكنيةج( استعارة       ب( تشبيه ضمني           أ( تشبيه بليغ       

 نوع المحسن البديعي في البيت األخير .................... -3

  حسن تقسيمد(               تصريع          ج(         جناس               ب(           أ( طباق         

                                                                         ا ــــب سوانـــا عيــــلزماننا ـــا       ومـــب فينــــا والعيـب زماننــنعي-34

                                                                     ا ـــان لنا هجانــق الزمــو نطــول      ب    ـــر ذنــان بغيـو ذا الزمــونهج

 ا ــــــا عيانــا بعضــل بعضنــويأك       ب  ـــم ذئـــل لحـلذئب يأكس اـــولي

 : الجمال في : ) نعيب زماننا ( -1

 د( تشبيه مفصل               ج( استعارة           ب( تشبيه ضمني               أ( تشبيه بليغ        
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         : سوانا ( –المحسن البديعي في : ) فينا  -2

  األولي والثالثةد(               تصريع          ج(         جناس               ب(           أ( طباق         

 نطق الزمان ( استعارة مكنية ، سر جمالها : )-3

 د(األولي والثانية              ج(تجسيم                   ب(تشخيص                       أ(توضيح         

 .....................المسيطرة علي الشاعر في األبيات العاطفة -4

  االستعطافد(                         التمني ج(                       اللوم ب(                    الفخرأ( 

                                       وألقتك في الكون هذي الحياه                       كذا  صاغك هللا يا ابن الوجود      -35

اه                                                                        ــــوك الجبـــوتحني لمن كبلــــود       ذل القيـــــــي بــــفمالك ترض

 اهـــره الحيــــفمن نام ال تنتظ اة       ـأال  انهض وسر في سبيل الحي

 ز اإليحاء الدقيق لكلمة )صاغك( :مي-1

 د(األولي والثانية     ج( قدم الخلق                    ب( دقة الخلق                 أ( حسن الخلق       

 حدد نوع اللون البياني في قوله : ) سبيل الحياة (. -2

 كنايةد(             مكنيةج( استعارة            تصريحيةاستعارة  (ب     أ( تشبيه بليغ       

               أي من البدائل التالية يمثل أسلوبًا إنشائًيا  ؟                                                                                -3

 تنتظره الحياةد(             تحني الجباهج(                  وسر انهض (ب             هللا صاغكأ( 

س في كل مطلع                                                       ــي الشمـوحيته عن   جزي هللا ذاك الوجه خير جزاء      -36

                             ودع                                            ــسالمـي علي ذاك الحبيب الم  ـا        ــا هبـــت الصبــويارب جـــدد كلم

 ه أرج كالعنبـــــر المتضـــرعـــــوا مكــــان حديثنــا          لـــــقفوا بعدنا تلقـ

 حدد نوع اللون البياني في قوله : )حيته عني الشمس(. -

 مفصلد( تشبيه                     مكنيةج( استعارة          تصريحيةاستعارة  (ب     أ( تشبيه بليغ     

 حدد نوع اللون البياني في قوله : ) له أرج كالعنبر المتضرع (. - 

 مفصلد( تشبيه                     مكنيةج( استعارة              مجملاستعارة  (ب    أ( تشبيه بليغ       

    نوع األسلوب في قوله " جزي هللا ذاك الوجه خير جزاء" ...............- 

   خبري                ج(  خبري لفظًا إنشائي معني         د( األولي والثالثةب(                   إنشائي أ(  

 يا نور يوم بعثت قامت عزة        للعرب إذا أضحت بنورك تحتمي -37

 الكوكب األرضي حيـــن وطئتـــه        أضحي حصاه  يتيه فوق األنجم 

 )يا نور(:   نداء غرضه  -

 د(النصح              ه           يج( التنب         ب(العموم                          أ(التعظيم        

 حدد نوع اللون البياني في قوله : )أضحي حصاه  يتيه فوق األنجم(. -

 ضمنيد( تشبيه                ج( استعارة                       مجاز مرسل (ب         أ( تشبيه بليغ      

 



 

  183  

 ني في قوله : ) نور(  .نوع اللون البيا -

 استعارة تصريحيةد(                مكنيةج( استعارة               تشبيه مجمل (ب         أ( تشبيه بليغ      

                                                               لقـد جربت هــــذا  الدهـــر حتــي           أفادتنــــــي  التجــارب والعنـــاء             -38

                                  يعيــش المـــرء مـــا استحيــــا بخيـــر          ويبقــي العــود مـا بقــي اللحــاء                                         

 ش خيـــر          وال الدنيـــــا إذا ذهــب الحيــــــاءفال واللــــه مــا فــــي العيــــ

 التشبيه في البيت الثاني نوعه : -1

 ضمنيد(                         مجملج(      تمثيلي                 (ب                   أ( بليغ     

 الصورة في قوله  : )ذهب الحياء (  -2

         مكنيةد( استعارة          تصريحيةج( استعارة                مجاز مرسل (ب             أ( تشبيه        

 (  أفادتني التجاربالصورة في قوله  : ) -3

         مكنيةد( استعارة          تصريحيةج( استعارة                مجاز مرسل (ب             أ( تشبيه        

 

أخوة        والعيــش حق للجميع مباح                                                                فيم التناحر والخالئق  -39

            والدهر سمح والحياة خصيبـــة       والـــرزق جم والبالد فساح                                                                  

 ــرق بيننـــا         بغي ويجمعنا بغي وســالحأنظل في الدنيا  يفــ

 يجمعنا ( في البيت الثالث : –العالقة بين ) يفرق  -1

 تعليل د(         ج(ترادف                          ب(تضاد                             أ(مقابلة    

 حدد نوع اللون البياني في قوله : )يفرق بيننا بغي(. -2

 استعارةد(                     كنايةج(                    مجاز مرسل (ب                   أ( تشبيه

 المسيطرة علي الشاعر في األبيات العاطفة  -3

   االستعطافد(      اإلعجاب         ج(                    اللوم والعتاب (ب             التعظيم    أ( 

 

جاوزت قـــدري        بمدحك بيــد أن لــــي انتسابــــــا                                                                أبــا الزهراء قد  -40

                    مدحــت المالكيـــن فــــزدت قـــــدرا         وحين مدحتك اجتــــزت السحابـــا                                                

                                      سألـــت هللا فــــي أبنــــاء دينــــــي         فـإن تكن الوسيلــــة لــــي أجابـــــا                                      

 وما للمسلميـــن ســــواك حصـــــن         إذا مــا الضــــر مسهــــــم ونابـــــا

 .......................) أبا الزهراء ( : نداء يفيد ... -1

 د(االلتماس            ج(الرجاء                    ب(التعظيم                      أ( الفخر         

 ) سألت هللا في أبناء ديني ( : المقصود به ............-2

 د(طلبت منهم الدعاء    ج( أمرتهم بالدعاء              ب(دعوت عليهم            أ(  دعوت لهم     
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                                                                             .......................... كناية عن ) أبا الزهراء ( :  -3

 األولي والثانيةد(                     نسبة ج(                     موصوف ب(                 صفة أ( 

         ما أشرقت في الكون أي حضارة            إال وكانــــت من ضيـــاء معلــــــم                                                     -41

                                     إن المعلــــــــم شعـــــــلة قدسيــــــة              تهــــدي العقول إلي السبيل األقوم  

 هـــو للشعوب يمينهــــا وسالحهـــــا             وسبيــــل أنعمهــــا وإن لم ينعــــم

 حدد نوع اللون البياني في قوله : )إن المعلــم شعــــلة قدسيـــة (. -1

 استعارة مكنيةد(  استعارة تصريحية        ج(          مجمل     تشبيه (ب   بليغ             أ( تشبيه

في قوله " أشرقت في الكون أي حضارة  "   لون بياني نوعه                                                                    -2

 مكنيةاستعارة د(  استعارة تصريحية        ج(          مجمل     تشبيه (ب   بليغ             أ( تشبيه

                                                        في قوله " سبيل أنعهما وإن لم ينعم " محسن بديعي نوعه .................. -3

  سجع د(                   طباق إيجابيج(              طباق سلبي (ب             جناس ناقصأ( 

ر أركانهـــــا                                                                         ـــوتغمر بالخيمياهك كالروح تحيي البالد       -42

                                                                                                   ك غدرانهـــا                                                            ـتهز الحقـــــول علي جانبــــــك       ويمـــأل  فيض

 فأنـــــت لمصر وريد الحيــــاة        ولـــم تر غيــــرك شريانها

 حدد نوع اللون البياني في البيت األول :  -1

 األولي والثالثة  د(              استعارة مكنيةج(          مفصل      تشبيه (بتشبيه مجمل        أ( 

                                                   في قوله " أنت لمصر وريد الحياة " لون بياني ، نوعه .......................... -2

   استعارة تصريحية د(              مكنيةاستعارة ج(                  بليغ تشبيه (ب               كنايةأ( 

                                                             ي فداك ـــلمصر )يامصر( روح     ت  ـوبصوت القلب المتيم نادي -43

                                                                            اك ـــــــــــومجد التاريخ في يمن   ون    ــــا وعاصمة الكـــأنت أم الدني

 اك ــــاة حول حمــــــوبنوك األب     دي  ـــــذا التحــــلن تهوني وفيك ه

 حدد نوع اللون البياني في قوله   ) صوت القلب (  :  -1

 استعارة تصريحيةد(          استعارة مكنيةج(          مفصل      تشبيه (بتشبيه مجمل        أ( 

                                                                         في قوله " أنت أم الدنيا  " لون بياني ، نوعه ............... -2

 استعارة تصريحيةد(           استعارة مكنيةج(                        كناية (ب          بليغتشبيه أ( 

                                                                 العاطفة المسيطرة علي الشاعر في األبيات هي ........................ -3

      االستعطافد(          الغضب          ج(                         الندم (ب          التعظيم    أ( 

             سأعيش رغم الـــداء واألعــــداء        كالنســــــر فـــوق القمــة الشمــاء                                                   -44

                                       أرنو إلي الشمـــس المضيئة هازئــــًا         بالسحـــــب واألمطـــار واألنـــــواء                                

 ال ألمـــــــح الظل الكئيــــــــب وال أري        مــا في قــرار الهــــوة الســــــوداء
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     ) سأعيش كالنسر ( نوع التشبيه  :                                                                                               -1 

 د( ضمني      ج( مفصل                        ب( مجمل                        أ( بليغ         

 الشماء ( ؟  –اء ما المحسن البديعي بين ) األعد -2

 د( حسن تقسيم     ج( تورية                       ب( تصريع                        أ( طباق       

 لون بياني نوعه .......................                                                                           (  ال ألمح الظل)  في قوله  -3

 استعارة تصريحيةد(          استعارة مكنيةج(          مفصل      تشبيه (ب   تشبيه مجمل       أ( 

  قم ودع عنك التراخي والكسل      واغتنم صبحا مليئا باألمــــــل                                                                 -45

              نعيمــــــًا دائمـــًا       ال، وليســـــت نهًرا من عسل                                                                     ليســـــت الدنيــــا 

 إنمــــــــا الدنيا كبحـــــر مائـــــــج        من تحدي موجه العالي وصل

 ( ؟ اللون البياني في : )إنما الدنيا بحر مائج  -1

 مكنيةد( استعارة                           مرسلمجاز ج(      ب(كناية                          أ( تشبيه       

 ....................في  قوله  "ليست الدنيا نعيًما "  اللون البياني  -2

 مكنيةد( استعارة                          تشبيه مجمل        ج( تشبيه مفصلب(               بليغ أ( تشبيه

                                                                            في قوله " اغتنم صبحا " أسلوب نوعه ............ -3

 خبري                ج(  خبري لفظًا إنشائي معني         د( األولي والثالثة ب(                   إنشائي أ( 

                                                                                                                                             كذا  صاغك هللا يا ابن الوجود          وألقتك في الكـون هذي الحيــاه                                                          -46

                           فمالـك ترضــــي بــــذل القيـــــــود          وتحنـــــي لمن كبلــوك الجبـاه                                                

 ي سبيـل الحياة            فمــن نــام ال تنتظــره الحيــاهأال انهــض وسر ف

 عالقة الشطر الثاني بالشطر األول في  البيت الثالث: -1

 د( توكيد              ج( تفصيل                     ب( توضيح                         أ( تعليل        

  نوعه ...............في قوله " ال تنتظره الحياة " لون بياني  -2

 مكنيةد( استعارة                 مرسلمجاز ج(                ب(كناية                          أ( تشبيه       

                                                           في قوله " تحني لمن كبلوك الجباه " لون بياني نوعه .................. -3

 مكنيةد( استعارة                 مرسلمجاز ج(                ب(كناية                          أ( تشبيه       

                                                                 ي ــاء في مهجتـــر الظلمــــوانظ   ال تنظر األضواء في حجرتي       -47

                                                                        ري سوي سجن لحريتي ــــقص    ا       ـــــــري فمـــــك قصــــوال يحزن

 ت ـــــص ميــــر في قفــــــكطائ        ذرا   ــع الــي في القصر الرفيــــإنن

 ميز اللون البياني في البيت الثالث :  -1

 د( تشبيه  ضمني   ج( تشبيه  مفصل                أ(تشبيه  بليغ          ب( تشبيه  مجمل         
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         البيت األول   :   المحسن البديعي في  -2

 د( تورية                         سجع  ج(            ب(جناس                       أ( طباق     

 لون بياني نوعه .............                                                                           في قوله " الظلماء"   -3

 استعارة تصريحية د(               استعارة مكنيةج(     أ(تشبيه  بليغ          ب( تشبيه  مجمل         

 في قوله " ال تنظر إلي األضواء " أسلوب نوعه ................  -4

 خبري                ج(  خبري لفظًا إنشائي معني         د( األولي والثانيةب(                   إنشائي أ( 

 

 ت غالينــــاـم يهـــن بيد التشتيـنحن اليواقيت خاض النار جوهرها          ول -48

 ـون كالحربــــاء شانينـــا ــيحـــــول لنـــا صبــــــــغ وال خلــــق         إذا تلــــوال 

 لم تنزل الشمـــــس ميدانـــا وال صعــدت         في ملكهـــا عرشـــا مثـل وادينـــا

 ميز العاطفة في األبيات السابقة  :-1

 د(اإلعجاب       ج( الحزن                      ب( الفخر                         أ(المدح     

 نوع المحسن البديعي في البيت األول :  -2

 د( جناس ناقص  ج( تصريع                      ب( جناس تام                  أ( طباق        

 في قوله " تنزل الشمس ميدانا " لون بياني نوعه .............-3

 استعارة تصريحيةد(               استعارة مكنيةج(     ب( تشبيه  مجمل             أ(تشبيه  بليغ      

 

 أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا         مــن الحســن حتي كـتاد أن يتكلما  -49

 وقد نبه النيروز في غســــق الدجـــي        أوائل ورد كــــــن باألمــس نومـــا   

 يفتقهــــا بــــرد النــــــــــدي فكأنـــــه        يبـــــث حديثــــا كــان قبــل مكتمــا 

 سر الجمال في قوله )أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا ( :     -1

 د(توكيد        ج( توضيح                         ب( تجسيم                    أ( تشخيص        

                                                                                                الثاني ، في البيتالمحسن البديعي   -2

 د( جناس ناقص      ج( تصريع                      ب( جناس تام                          أ( طباق        

 الشاعر في األبياتالعاطفة المسيطرة علي -3

  د(اإلعجاب         ج( الحزن                      ب( الفخر                                أ(المدح     

                                                                                      وى الربيع يزورهاـــــوه         ت أنسي قريتي ــا لســـنأ -50

     اــورهــــا وطيــــــونخيله          اــــولهـي حقـــــــــوج فـــفتم

 اــو دورهــــاب تصحــالوث         اح دجاجها ــــــــــــوعلي صي

 رهاـــنييل ـــــــطأد ــــــوق         ل ــــر الجميـــل الفجـــــتستقب

 (:   هوى الربيع يزورهااللون البياني في )-1

 د( استعارة                   ج(  مجاز                      ب( كناية                            أ( تشبيه     

 وسيلة القصر في البيت الثاني  هي ....................... -2

 إنما د(        ج( تقديم ما حقه التأخير     أ( النفي واالستثناء           ب( العطف بــ ال           
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                                                                              في قوله " تستقبل الفجر " لون بياني ، نوعه .................-3

  مكنيةد( استعارة        استعارة تصريحية      ج(             ب( كناية                            بليغأ( تشبيه 

ْنيـلإم يإْبقإ شإ  -51 ن الدُّ ينـىء   م  مْ ـّ إالّ بإق ي        اــا بأإْيد   اـــي مآق ينإ ــــع  فـــــة   دإ

ي ة إ ج  طإ ـــد  الدَّهْ ــكنّا ق الدإ ينــال كنّ ـــوفي يإمين  الع          ْت ـــــــر  فانفإرإ ياح   اــا رإ

ناز ل نـــــكان خــــا في الع  ـت مإ غانينا       ة ً ـــز  شام   ال ت ْشر ق  الشَّمس  إالّ في مإ

حدد الخيال في ) كنا قالدة جيد( :  -1  

  مكنية د( استعارة               استعارة تصريحيةج(         ب( كناية                      أ( تشبيه     

...............األسلوب الغالب علي األبيات هو ...........-2  

والثانية  يد( األول      ج( خبري لفظا إنشائي معني            ب( إنشائي           خبري           أ(  

                                                                                تنكير كلمة "شيء" في البيت األول يفيد ............... -3

  التعظيم د(                              التحقيرج(                 الكثرةب(                  التقليل أ( 

 

 دــوالولال ــــك من المــــسلمت يفدي     يا مصر أنت النهي والعين والكبد     -52

 عن مثلها في رحاب الكون ما وجدوا  ـــــوا      ون لو بحثـــة هذا الكــــوأنت جن

 دـــا بلــي لهــرق ال يرقــــوزينة الش  ـــــت       ي رحبـــكنانة هللا في األرض الت

  ) زينة الشرق ( تشبيه بليغ جاء علي صورة :  - 1

 الحال وصاحبه د(        المضاف والمضاف إليهج(        المفعول المطلق ب(         المبتدأ والخبر أ(

 ) يا مصر ( نداء أفاد : -2

 التنبيه د(                التحقير  ج(                         التعظيم  ب(                  القربأ(  

 ) كنانة هللا (  الجمال في هذا التعبير  :  -3

 د(استعارة مكنية         ج( تشبيه              ب( استعارة تصريحية              أ( كناية               

 النور في قلبي وبين جوانحي         فعالم  أخشي السير في الظلمـاء  -53

 إني أنا النــاي الــــــذي ال تنتهــي         أنغامـــه  ، مـــادام في األحيـــاء 

 الخيال في )أنا الناي( تشبيه نوعه :  -1

 د(بليغ           ج( ضمني                     ب(تمثيلي                        أ( مجمل        

 المحسن البديعي في البيت األول:   -2

 د(طباق سلبي    ج( طباق إيجابي                   ب(تورية                        أ( تصريع        

  اللون البياني في قوله " الظلماء " نوعه .................-3 

  مكنية د( استعارة           استعارة تصريحيةج(             ب( كناية                      أ( تشبيه     

 أي من البدائل التالية يعبر عن أسلوب إنشائي ؟ -4

 مادام في األحياءد(                   عالم أخشيج(     ب(تورية                               أنا النايأ( 
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 إنما األم رحمة ليس تبدي          أبدا الدهـر غلظــــة أو جحــــودا -54

 مثل زهر الربا وحلم األغانـــي           تسكب الصفو في النفوس حميدا

 ) إنما األم رحمة (: تشبيه نوعه  -1

 د(بليغ             ج( ضمني                             ب(تمثيلي                         أ( مجمل     

 اللون البياني في قول الشاعر " تسكب الصفو " ................. -2

 د(استعارة مكنية          ب( استعارة تصريحية             ج( تشبيه بليغ                أ( تشبيه مجمل    

 

 عودوا إلي مصر غوصوا في شواطئها         فالنيل أولي بنا نعطيـــه يعيطينــا -55

 عودوا إلي مصـــر صــــــدر األم يعرفنـــــا        مهما هجرناه في شــوق يالقينـــا  

 الخيال في )غوصوا في شواطئها ( -1

 د(استعارة مكنية    ب( استعارة تصريحية             ج( تشبيه بليغ              أ( تشبيه مجمل   

 يعطينا ( –المحسن البديعي بين ) نعطيه  -2

 د(جناس     ج( سجع                            ب( مقابلة                          أ( طباق       

 لمن يوجه الشاعر خطابه ؟  -3

 د( العدو المحتل     ج( أمهات الشهداء         أ( شباب مصر          ب( المغتربين                   

 

 يا نيل فيك الحياة خلودهــا          كل الوري يفني وأنت الباقــي  -56

 في ظل ثغرك كم تبســم عمرنــا          وبقيت دوما واحـــة العشــاق 

 )تبسم عمرنا  ( : الصورة البيانية في -1

 أ( تشبيه ضمني     ب( استعارة تصريحية             ج( تشبيه بليغ         د(استعارة مكنية

 الباقي (  –المحسن البديعي  بين )يفني -2

 ج( سجع                د(جناس        ب( مقابلة                   أ( طباق        

 في البيتين  ...........العاطفة المسيطرة علي الشاعر  -3

 التوسل د(                الحزن ج(                 الغضب ب(         التعظيم       أ( 

 

 ذقــت الحيــاة علــي يديــك وطالمــا          فاضـــت بمنهـــل النعيــــــم يـــــداك  -57

 يســـــري الحنــــان فــي دمائـــي مثلمـــا         تســـري النضارة في الخميل الزاكـي 

 تتهلليـــــــــن إذا تبسمـــــت وإن بكــــــت         عينــــــاي فجــــــرت األسـي عينـاك 

 التشبيه في البيت الثاني :  -1

 د(بليغ       ج( ضمني                          ب(تمثيلي                          أ( مجمل      

 بكت ( محسن بديعي : –بين ) ابتسمت  -2

 د(جناس         ج( سجع                            ب( مقابلة                       أ( طباق       

 ) ذقت الحياة ( لون بياني  نوعه ............................. -3

 د(استعارة مكنية        ب( استعارة تصريحية             ج( تشبيه بليغ              أ( تشبيه ضمني 
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 ري ـة الكبـراب والجنــي المحــر هــفمص    أجل إن ذا يوما لمن يفتدي مصرا      -58

 را ــذل والفقـــك والــا الضنــل فيهـــة          ونقتـــاة قويـــــا روح الحيــــث بهـــــــنب

 نوع الخيال في قوله ) مصر هي المحراب (: -1

 د(استعارة مكنية  ج( تشبيه مجمل                  ب(تشبيه بليغ                 أ( تشبيه ضمني        

( :                                                                       ونقتل فيها الضنك والذل والفقراالصورة البيانية في قوله )  -2

 ج( تشبيه مجمل             د(استعارة مكنية   ب( استعارة تصريحية       أ( تشبيه ضمني           

 في قوله " نقتل فيها الضنك " أسلوب ........... -3

 األولي والثالثة د(                     قصر ج(                  ب( إنشائي                          خبري أ( 

 

 والعلم مال المعدمين إذا هـم           خرجـــوا إلي الدنيا بغير حطــام  -59

 وأخـــــو الجهالــة فـــي الحيــــاة           كأنه ساع إلي حرب بغير حسـام

 والجهــل يخفــض أمــة ويذلهـــا           والعلم يرفعهـــا أجــــل مقـــــــام 

 نوع التشبيه في ) العلم يخفض(  -1

 د(تشبيه ضمني      ب(استعارة تصريحية        ج( تشبيه مجمل           أ(استعارة مكنية       

 ) العلم مال ( قوله  نوع التشبيه في  -2

 د( ضمني     ج( مجمل                      أ(بليغ                         ب( مفصل               

  نوع المحسن البديعي في البيت األخير . -3

 د(جناس          ج( سجع                     ب( مقابلة                            أ( طباق       

 

ْيت  -60 سنـــأتَّ ا ــكإ يــــفإدإ ه          اً ــــم الناس  ح   اـــــذ  حبيبــــــم لمتَّخ  ـــــوأصلإحإ

ْسنـــة   األبصـــكإ نزهــفوجه    اـــة   األسماع  طيبـكإ متعإ ــوصوت            اً ـــــار  ح 

يببإ ـلها في وصف كإ العإجإ            اــــــكإ ق ْلنـــــل  عنــــة   تسائ  ـــــوسائل  اـــالعإج 

ن نّ ــــــا ظبيــــــدإ ل يبـــــاً، وغإ يبــاً، ومشــــوالحإ شقائ ق           اــــً ى عندإ  اـى قإض 

 :فى البيت األول «يا أتم الناس حسناً  »نوع األسلوب فى قوله -1

 إنشائى لفظاً خبرى معنىد(              خبرى لفظاً إنشائى معنىجـ(            إنشائىب(             خبرىأ(   

 

 :نوع المحسن البديعى فى البيت األخير-2

 جناسد(                          حسن تقسيمجـ(                  طباقب(              مقابلةأ(  

 

                                                        فى البيت الثانى . «زهة األبصار حسناً وجهك ن »فى قوله  التشبيهنوع -3

 د( ضمني                 ( مجمل               ـج أ(بليغ                 ب( مفصل                
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 الفهرس
 

 الصفحة الموضوع

 أوال: األدب                  

 2 العصر الجاهلي.

 16 عصر صدر اإلسالم.

 24 .العصر األموي

 وصــــا: النصـــً ثاني               

 34 شباب تسامى للعال.

 49 الزوجية .قيم الحياة 

 69 العفو مأمول.

 وـــــــًا: النحــثالث                

 86 .الناقصة وكان التامة كان 

 97 .كاد وأخواتها

 107 إعمال اسم الفاعل.

 120 إعمال صيغ المبالغة.

 129 .إعمال اسم المفعول

 139 .تدريبات نحوية

 ةـــــا: البالغـــــرابعً                

 158 .التعبير المجازي والحقيقي

 158 .الصور البيانية

 163 .البديعيةالمحسنات 

 166 .األساليب -علم المعاني  

 170                        .تدريبا ت بالغية
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	11- ورأْيُكَ مثْلُ رَأْيِ السَّيـْفِ صَحّــَتْ         مَشُورَةُ  حَـدهِ عِنْـــــدَ الصَـــراعِ                                                                            ونَغْمَــــةُ  سائــــلٍ يَرْجُــــــوه أَحْلـــى          على أُذْنَيْهِ مــِن...
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