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 تقدمي

 ّرحميبسم هللا الّرمحن ال
 

 وآخرُثشاؤه:  ، فقاؿ جل  ةه الجش   أىله  دعاءه  ، وجعمو آخخ  و  كتاب   بالحسجه  الحي افتتح   لله  الحسج        

 لمعالسيغ، محسٍج بغ عبجه  رحسة   ػثه عمى السبع   الـ  لد  وا الة  والر  ، نياملِالعَ ربَّ هللِ دُمْاحلَ نِأَ مْواهُعْدَ

يا عمى مه فز   نػر   خ  ي  ض  وأ  يا، وأوضحه  العباراته  غه ي  ب  يا، وأ  وأفرحه  اته المغ بأحدغه  هللا   و  أرسم  هللا، 
يا بو دوف  ييب  الت   ا غاية  ي  وجعم   ،وه لدانه   وه آله  وعمى -عميو هللاه  صمػات   -يغمه خس  الس   سائخه  غ، وخر 

 :، وبعجيغه الج   يػـه ىإل و، واىتجى بيجيوه درب   بع  ومغ ات   ،أجسعيغ وه وصحبه 

ٌة تجريبي ٌة في مبحثه  فيحه        ، بحدب السشياجه األساسي ه  العاشخه  ف ه ، لمر  ةه عخبي  ال المغةه  ماد 
ميا لكع، فإن شي أحسج  هللا  أوال  عمى تػفيقو 7108 – 7107الججيج ) الفمدصيشي   ـ(، وأنا إذ أقج 

عادة وأنا أبحؿ وقتي وجيجي في خجمة  ة اإلثخائي ة، وأنا سعيجٌة كل  الد  لي بإعجاده ىحه الساد 
ب العمع؛ مغ زمالء عسٍل، وشالب ع ا، شال  راسي ة التي تحتاج مش ا جيج  ـ  ىحه السشاىج الج  مٍع، أما

ا مسد  راجية   ، حلظ وجو هللابغية  مبت، وجة  بش ف ٍذ شػيٍل، وصبٍخ كثيخٍ ووقت ا، وبحث ا، وإعجاد 
   بػؿ.مشو الق  

اـ أرجػ هللا أف يكػف قج ىجاني سبيل  الخيخ في إعجادىا، وأ       ف  قج أكػ فوإن شي في ىحا السق 
ب العمعه،   يشدػني مغ دعػٍة صالحٍة في ، وأال  دراستيع وا فييع أف يجتيجعميم تسش ية  نفعت  شال 

 ضيخ الغيب.

 

 السعمسة:                                                                 
 ىجيل حدغ السذيخاوي أ.                                                              

 غدةشخؽ  – يعمالت خبية والت عة مجيخي
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  عغ األسئمة التي تميو: نقخأ الحجيث ثع  نجيب األوؿ: الحجيث

 
 اإلجابة الرحيحة مس ا بيغ القػسيغ: الدؤاؿ األوؿ: نختار

 بؽ بذخ، البخاري، مدمؼ()الشعساف                         الّخاوي األعمى لمحجيث ىؾ:  -ٔ
 )طباؽ، تزاد، مقابمة(                                 العالقة بيؽ )الحالؿ، الحخاـ(:  -ٕ
 )باف، بيؽ، بؾف(                                       السادة السعجسية لكمسة )بّيؽ(:  -ٖ
 زيل، اسؼ مفعؾؿ()اسؼ فاعل، اسؼ تف             السعشى الّرخفي لكمسة )ُمذتِبيات(:  -ٗ
 )الحالؿ، الحخاـ، األمؾر الُسذتِبيات(   )ال يعمسيّؽ( الزسيخ السّترل )ُىّؽ( يعؾد عمى:  -٘
 )استفيامية، شخطية، مؾصؾلة(                       )فسؽ اّتقى الّذبيات( نؾع )َمؽ(:  -ٙ
 أقي، وقي( )تقي،                                      األصل الّثالثي لمفعل )اّتقى(:  -ٚ
 )الّظمب، الّريخورة والّتحّؾؿ، السظاوعة(           الّديادة في الفعل )استبخأ( تفيج معشى:  -ٛ
 )شبية، شباىة، شبيو(                                                مفخد )ُشبيات(:  -ٜ

 َيفع، َيَعل()يَفل،                                        الؾزف الّرخفي لمفعل )يقع(:  -ٓٔ
 )استفياـ، تشبيو، نجاء(                                                 )أال( حخؼ:  -ٔٔ
 )تؾكيج، قرخ، نجاء(                ( نؾع األسمؾب السخظؾط:لكّل ممٍػ حسى)أال وإّف  -ٕٔ
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)إذا صمحت صمح الجدج كمو( )إذا فدجت فدج الجدج كمو( نؾع السحدؽ البجيعي بيؽ  -ٖٔ
 )جشاس، طباؽ، مقابمة(                                                     ؽ:الجسمتي

 عغ األسئمة اآلتية: الدؤاؿ الث اني: نجيب
 مؽ تؾعيف أسمؾب الّذخط في ىحا الحجيث، فسا الغخض مؽ ذلػ؟  أكثخ الّشبي -ٔ

.................................................................................... 
 ( في الحجيث؟يجّؿ تكخار)أالّ  عالـَ  -ٕ

.................................................................................... 
 عمى تذؾيق كّل مؽ يقخأ الحجيث، أو يدتسع إليو، مؽ أيؽ نفيؼ ذلػ؟  ل الّشبيسِ عَ  -ٖ

.................................................................................... 
 وىؾ يعّمؼ صحابتو، وأّمتو في ىحا الحجيث؟  ما األساليب التخبؾية التي وّعفيا الشبيّ  -ٗ

.................................................................................... 
  ّؿ عمى ذلػ.  مؽ الحجيث ما يج يالقمُب قائُج أعزاء الجدج كمو، ىات -٘

.................................................................................... 
: )ومؽ وقع في الّذبيات وقع في الحخاـ، كالّخاعي  اشخحي الجساؿ في قؾؿ الّشبي -ٙ

 يخعى حؾؿ الحسى يؾشػ أف يقع فيو(. 
.................................................................................... 

.................................................................................... 
 )يؾشػ أف يقع فيو( ما السحل اإلعخابي لمسرجر السؤوؿ )أف يقع(؟  -ٚ

.................................................................................... 
 عمى آخخ االسؼ السقرؾر )حسًى(. عيؾر التشؾيؽ عّممي: )أال وإّف لكّل ممٍػ حسًى( -ٛ

.................................................................................... 
 الكمسات اآلتية: نعخب -9

 إعخابيا الكمسة
  أمػرٌ 
بياته ات قى    الذ 

  الحسى
  مزغة  
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 عغ األسئمة التي تميو:  : نقخأ الحجيث ثع  نجيبالث اني جيثالح

 اإلجابة الرحيحة مس ا بيغ القػسيغ: الدؤاؿ األوؿ: نختار
 )خمف، أماـ، جانب(                                                    )رْدؼ(:  ضج -ٔ
 لّجابة، الّدّيارة، الظائخة()ا                                             مخادؼ )الّخحل(:  -ٕ
 نؾع االستثشاء في: )ليذ بيشي وبيشو إال مؤّخخة الّخحل(:  -ٖ

 )تاـ مؾجب، تاـ غيخ مؾجب، ُمفّخغ(                                                  
 )مزاؼ، اسؼ عمؼ، نكخة مقرؾدة(                         )يا معاُذ( نؾع السشادى ىشا:  -ٗ
 )العبيج، العبج، العابج(                                                    باد: مفخد الع -٘
 )مؾصؾلة، نافية، استفيامّية(                        )ما حقُّ هللا عمى العبج( نؾع )ما(:  -ٙ
 ه؟( و )ما حّق هللا عمى العباد(:نؾع السحّدؽ البجيعي في: )ما حق هللا عمى عباد -ٚ

 )مقابمة، طباؽ، جشاس(                                                               
 )خبخي نفي، طمبي نفي، طمبي نيي(               )وال يذخكؾا بو شيًئا( نؾع األسمؾب:  -ٛ
 )الذسؾؿ والعسؾـ، التخريص، الحرخ(                       كمسة )شيًئا( تجؿُّ عمى:  -ٜ

 )أْف ال، أّف ال، إْف ال(                     بو( )أاّل( مكّؾنة مؽ:)أاّل يعّحب مؽ ال يذخؾ  -ٓٔ
 )استفيامّية، مؾصؾلة، شخطية(                                    ونؾع )َمؽ( فييا:  -ٔٔ

 عغ األسئمة اآلتية: الدؤاؿ الث اني: نجيب
 داللة ما يأتي: نحكخ -0
 ..................................عمى دابة )الحسار(. ...............  ركؾب الّشبي - أ

 ...............................معاذ وىؾ سائٌخ في طخيقو. ............  تعميؼ الّشبي - ب
 .فإف  حق  هللا عمى العباده أف  يعبجوه(): نعخب -7

....................................................................................
.................................................................................... 
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 عغ األسئمة التي تميو:  : نقخأ الحجيث ثع  نجيبالث الث الحجيث

 
ؿ: نختار ؤاؿ األو  حيحة مس ا بيغ القػسيغ: الد   اإلجابة الر 

 )نبؾي، قجسي، كالىسا(                                                  نؾع ىحا الحجيث:  -ٔ
 )مزاؼ، شبيو بالسزاؼ، نكخة مقرؾدة(                  صؾرة السشادى في: )يا بؽ آدـ(: -ٕ
 )ُتْخِجعشي، تشرحشي، تُدرني(                                              مخادؼ )تعجني(: -ٖ
 )َتُفمشي، َتُعمشي، َتُفعشي(                                       الؾزف الّرخفي لمفعل )تعجني(: -ٗ
 )الشفي، االستشكار، التعجب(    غخض االستفياـ في: )وكيف أعؾدؾ وأنت ربُّ العالسيؽ؟!(:  -٘
 )السبالغة، الّتعجية، الّظمب(                        الّديادة في الفعل )استظعسػ( تفيج معشى:  -ٙ
 ي(: عجتو لؾججتشي عشجه( نؾع الالـ في )لؾججتش)لؾ  -ٚ

 )حخؼ جخ، حخؼ نرب، حخؼ واقع في جؾاب الّذخط(                                   
 )الدكؾف، ححؼ حخؼ العمة، ححؼ حخؼ الشؾف(           )فمؼ تدِقشي( عالمة جـد الفعل:  -ٛ
 )الفتح، الّزؼ، الدكؾف(              األفعاؿ الساضية: )ُزْرَتو، سقْيتو، أطعْسَتو( مبشّية عمى:  -ٜ

 ، الزسيخ الياء()تاء الفاعل، تاء التأنيث                             وذلػ الّتراليا ِبػػػػ:  -ٓٔ
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 )جسع محكخ سالؼ، ممحق بجسع السحكخ الّدالؼ، جسع تكديخ(  نؾع )العالسيؽ( مؽ الجسؾع:  -ٔٔ
 عغ األسئمة اآلتية: الدؤاؿ الث اني: نجيب

 كيف يسكؽ لإلنداف أف يعؾَد رّب العالسيؽ؟ -ٔ
..................................................................................... 

 عالـَ يحثُّشا ىحا الحجيث القجسي؟ -ٕ
..................................................................................... 

 .(سوأما عمسَت أّنو استْظَعَسَػ عبجي فالٌف فمؼ تْظع: )نعخب -ٖ
..................................................................................... 
..................................................................................... 

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

 عغ األسئمة التي تميو:  نقخأ الحجيث ثع  نجيب :الخ ابع الحجيث

ؤاؿ األوؿ: نختار اإلجابة الرحيحة مس ا بيغ القػسيغ:  الد 
 )بشي الحارثة، بشي سمسة، بشي سعجة(                            مؽ:   الخجل الحي الّشبي -ٔ
 )شخطية، فجائّية، ليذ مّسا سبق(                                )إذ جاءه رجل( نؾع )إذ(:  -ٕ
 )إنذائي طمبي، إنذائي غيخ طمبي، خبخي(          )ىل بقي مؽ بّخ أبؾّي شيء؟( أسمؾب:  -ٖ
 )التحقيخ، التعغيؼ، الّذسؾؿ والعسؾـ(                              تشكيخ كمسة )شيء( يفيج:  -ٗ
 )احتخاـ، عقؾؽ، تحقيخ(                                                       ضج )بخ(:  -٘
 )الّجعاء ليسا، قزاء الرالة التي فاتتيسا، الرالة عشيسا(        السقرؾد بالرالة عمييسا:  -ٙ
 )طباؽ، سجع، جشاس ناقص(                 نؾع السحّدؽ البجيعي بيؽ )عيجىسا، بعجىسا(: -ٚ
 )أنفح، نفح، ناَفَح(                                             )إنفاذ( مرجٌر صخيٌح لمفعل:  -ٛ
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 )صمي، صمؾ، وصل(                                       األصل الّثالثي لكمسة )ِصمة(: -ٜ
 )ِفَمة، ِعَمة، ِفَعة(                                                      ووزنيا الّرخفي:  -ٓٔ

 الدؤاؿ الث اني: نجيب عغ األسئمة اآلتية:
 كيف يسكؽ لإلنداف أف يبّخ أبؾيو بعج مؾتيسا؟ -ٔ

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

لساذا خّص الّشبّي )االستغفار لألبؾيؽ( بعج )الّرالة عمييسا( مع أّف الرالة تذسل الّجعاء  -ٕ
 كمو، واالستغفار جدٌء مؽ الجعاء؟

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

 :اآلتي نعخب -3
 ..............................................................................االستغفار: 

 ................................................................................ عيجىسا:
 عغ األسئمة التي تميو:  نقخأ الحجيث ثع  نجيب :الخامذ الحجيث

 
ؿ: ندتخخج مغ الحجيثالدؤاؿ   :األو 
 ................................: مشفراًل  اضسيخً  : ..........................،مشفراًل  اضسيخً 
  ........................... باإلضافة: اُمعّخفً  ااسسً  .....،.......................... نكخة: ااسسً 
   ............................................ وزنو: ..............................، :فاعلٍ  اسؼَ 
 ..............................، اسؼ مؾصؾؿ: ...................................: شخطٍ  اسؼَ 

 ............................، حخؼ يفيج انتياء الغاية الّدمانّية: ..................خ: جسع تكدي
 طباؽ: .................................، أسمؾب أمخ: .....................................

 ..........................................................ال نافية لمجشذ مع اسسيا وخبخىا: 
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            ............................................................................ جسمة اعتخاضّية:
ؤاؿ الث اني:  نجيب عغ األسئمة اآلتية:  الد 

 عالـ  يحثُّشا ىحا الحجيث؟ -0
......................................................................................... 

 نعخب ما يأتي: -7
 إعخابيا الكمسة

  فميعج  
 

  ال ضيخ  لو
 
 

  رأيشا
 

ادس الحجيث  عغ األسئمة التي تميو:  نقخأ الحجيث ثع  نجيب :الد 

 
حيحة: ؿ: نختار اإلجابة الر  ؤاؿ األو   الد 

 ة، ناقرة، كالىسا()تامّ                                         ( نؾعيا ىشا: ، كاف)سيكؾف  -ٔ
 )اسؼ جسع، اسؼ جشذ جسعي، جسع تكديخ(                         نؾع )جشج( مؽ الجسؾع: -ٕ
  االستعانة، الّدببّية( )اإللراؽ،   حخؼ الجخ الباء في )بالّذاـ، بالعخاؽ، باليسؽ( يفيج معشى:  -ٖ
 ِفْع، ِفْل، ِعْل()                                                    )خخ( فعل أمخ، وزنو:  -ٗ
 )الخسؾؿ، الجشج، الّخجل(                      )فخخ لي( الزسيخ السترل الياء يعؾد عمى:  -٘
، ابتعْج، ُزر(                            )عميػ بالّذاـ( )عميػ( اسؼ فعل أمخ بسعشى:  -ٙ  )الـد
 )مؾصؾلة، شخطية، استفيامية(                        )فسؽ أبى فميمحق بيسشو( نؾع )َمؽ(:  -ٚ
 )الدكؾف، ححؼ الشؾف، ححؼ حخؼ العّمة(                 )وليدِق( عالمة جـد فعل األمخ: -ٛ
 )غجيخ، غّجار، غادر(                                                       مفخد )ُغُجر(:  -ٜ
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 )الّتؾكيج، الّتذكيػ، الّذخط(                                       )قج تكّفل( قج ىشا تفيج:  -ٓٔ
ؤاؿ الث اني:   نجيب عس ا يأتي: الد 

 : عالـ  يجؿُّ قػؿ الش بي  - أ
اـ وأىمو(. - ل لي بالذ   )فإف  هللا  قج تكف 

.................................................................................... 
اـ، عميظ  - اـ، عميظ بالذ  اـ()عميظ بالذ   .بالذ 

.................................................................................... 
 ن عخب اآلتي:  - ب

 إعخابيا الكمسة
  أ ب ى

رهه   غ ج 
  ليدقه 

 
  

 
 

 

 ؾرتيؽ.ىؾ إخخاج ما بعج )إال( وأخؾاِتيا ِمؽ ما قْبَميا، مثل: قخأُت القخآَف إال س االستثشاء:
ف أسمػب االستثشاء مغ:  الُسدتثشى مشو، أداة االستثشاء، الُسدتثشى. يتكػ 

 تاـ مؾجب، تاـ غيخ مؾجب، مفّخغ. أنػاع االستثشاء: 
د عشاصخ أسمػب االستثشاء وفق الججوؿ اآلتي:ن(: 0نذاط )   حج 

 االستثشاءنػع  السدتثشى أداة االستثشاء السدتثشى مشو     الجسمػػػػػػػة               

 حزخ الصالب  إال شالب ا. -0
 ما قخأت القرائج إال قريجة. -7
 لع يذتخؾ  في الخحمةه إال خالٌج. -3
4-   ٌوما محسٌج إال رسػؿ . 
 زرنا السجف  الدياحية  إال مجيشة . -5
 لع يحزخ الص الب  الشجوة  إال سعيج. -6
 .ال يجرؾ الػاجب إال  السججوف  -7

    

 (االستثشاء بإال  ) القػاعج المغػية
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 كسل الجسل  اآلتية  بسدتثش ى مشاسٍب:ن(: 7نذاط )
 قخأت اآلياته القخآني ة  إال  ................................. -0
 لع أقخأ  مغ اآلياته القخآني ةه إال  ........................... -7
 ل ع  يحزخ  إال  ........................................... -3
خ  الصُّالب  إال  .......... -4  .............................حز 
 لع يفد في السدابقة إال ................................. -5
 قصفت  األزىار  إال ....................................... -6
 لع يخافقشي األصجقاء في رحمتي إال ...................... -7

 

 عخب ما تحتو خط في العبارات اآلتية: ن(: 3نذاط )
 .السقرخيغصالب  في االمتحافه إال نجح ال -0

 السقرخيغ: ......................................................................................
 .السرمحػف األمع إال   قجر يخفعال  -7

 ............................................................................................يخفع : 
 .............................................................................................قجر: 

 ..................................................................................... السرمحػف:
اجه  -3 ج  ا/ حاج ٍ ما سم ست  عمى الح   .إال حاجًّ

 ........................................................................................إال: ......
ا: ...........................................................................................  حاجًّ

............................................................ :  ................................حاجٍ 
 .الحساقةإال  دواءٌ  داءٍ لكل  -4

 داٍء: ............................................................................................. 
 .....دواٌء: .......................................................................................

 ...............................الحساقة: ..........................................................
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 أوال : تعخيف البالغة:
 مؽ )َبَمَغ( بسعشى )َوَصل(. لغة:

ا:  عمُؼ الؾصؾؿ الجسيل. أو ىي:مظابقة الكالـ لسقتزى حاؿ الدامعيؽ، مع فراحتو،  اصصالح 
 ـ عمع البالغة:ثاني ا: أقدا

ف  العاشخ  مػضػع ا مغ مػضػعات عمع السعاني، وىػ األساليب الخبخية، نجرس في الر 
 واإلنذائية.

 الخبخ. نعخ ؼ -0
.................................................................................... 

 اإلنذاء. نعخ ؼ -7
.................................................................................... 

د األساليب اإلنذائي ة. -3  نعج 
.................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 

الطباق، : ويدرس•
والمقابلة،والجناس، 
والّسجع، والتصريع، 

 .والتورية

 علم البديع

 :ويدرس•

التشبيه، واالستعارة، •
والمجاز المرسل، 

 .والكناية

 علم البيان
 

 :ويدرس•

األساليب الخبرية •
 .واإلنشائية

واإليجاز، واإلطناب، •
 .والمساواة

 علم المعاني

 البالغة العخبية: الخبخ واإلنذاء
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ؽ   بيغ الخبخ واإلنذاء في الجسل اآلتية: نذاط: نفخ 
 نػع األسمػب الجسمة

تب عشجه فػؽ عخشو أف  رحستي سبقت )إف  ّللا  ل س ا قزى الخمق، ك
 غزبي(.

 

ِفَعَغََ اىيَّوُ أَُْ َّأْحَِِ بِبىْفَخْحِ أًَْ أٍَْشٍ ٍِِْ عِنْذِه.  

  إف  الخسػؿ لشػٌر يدتزاء بو     ميشٌج مغ سيػؼ هللا مدمػؿ
  إذا بمغ الفصاـ لشا صبٌي          تخخ لو الجبابخ ساججيشا  

ٍِينِيًََِّعٌَْ أَجْشُ اىْعَب.  

ِفَََب أَصْبَشَىٌُْ عَيََ اىنَّبس.  

  )أنا أفرح العخب(.
لهج الشبي  عاـ الفيل، وأوحي إليو في سغ ه األربعيغ، وأقاـ بسكة  و 

خ ا.  ثالث عذخة سشة، وبالسجيشة عذ 
 

 ًَُُفَأَعْشِضْ عَنْيٌُْ ًَاّْخَظِشْ إَِّّيٌُْ ٍُنخَظِش.  

ال يأخح مغ بيت ماؿ السؤمشيغ شيئ ا، وال  كاف عسخ  بغ  عبج العديد 
خي عمى نفدو مغ الفيء در ى س ا.  ي ج 

 

َقَبىٌُا ًَاىيَّوِ سَبِّنَب ٍَب مُنَّب ٍُشْشِمنِي.  

  سشة ثالث وعذخيغ لميجخة. ت ػف ي عسخ  بغ  الخص اب 
دغ  إلى الفقخاء في رمزاف.   أنت ت ح 

 طَبقَتَ ىَنَب بِوِ ًَاعْفُ عَنَّب ًَاغْفِشْ ىَنَب ًَاسْحََْنَب أَّْجَ ٌٍَاْلَّب فَبّصُشَّْب سَبَّنَب ًَال حُحََِّيْنَب ٍَب ال

 .   عَيََ اىْقًٌَِْ اىْنَبفِشَِِّ

 

ٌر    ػ  فهيا ح  ييغ  ق ت النا إهف  الع يػف  ال تي في ش خ    ق ت م ش شا ث ع  ل ع  ي ح 
  العمع نػٌر، والجيل  ضالـٌ.

                                        عظيم   إذا فعلت   عليك   عار         همثل   وتأتي   ك  ل  عن خ   ال تنه  
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ؿ:  ؤاؿ األو  حيحة  مس ا بيغ القػسيغ فيسا يأتي:الد   نختار اإلجابة الر 

 )قرة قريخة، مقاؿ، رواية(                                 درس )مجدرة الصشصػرة( نػعو:  -0
 )حيفا، يافا، راـ هللا(                                   صػرة تابعة لقزاء مجيشة: قخية الصش -7
ح(:                                                 )أعمى، أسفل، وسط( -3 ف   مخادؼ كمسة )س 
رة، األلف(        )تالمذ قجماؾ( فاعل مخفػع، وعالمة رفعو: -4  )الزسة الطاىخة، الزسة السقج 
 )تزاد، جشاس، مقابمة(                                       ، وىاد(: : )جباؿالقة بيغالع -5
الؿ(                                                          مفخد )أشالؿ(:  -6  )شل، ش م ل، شه
خفي لكمسة )م قيتة(:  -7  اعل(فة مذب ية، اسع ف)صيغة مبالغة، ص                   السعشى الر 
م ػ( -8 م ػ، شه م ػ، ش   مفخد )أشالء(:                                                         )ش 
 ب شهيت قخية الص شصػرة عمى أنقاض مجيشة:                                )دور، غدة، أريحػ( -9

ـ قخية الص شصػرة:          -01  قر فخعػني قجيع،اسسيا ورد في نأف  )        مس ا يجؿ  عمى قهج 
ب السػجػدة فييا،  خ   جسيع ما سبق(    العثػر عمى قصع نقجية قجيسة فييا،   كثخة اآلثار والخه

 تقع قخية الصشصػرة عمى ب عج ........ كيمػ متخ ا جشػب مجيشة .............:  -00
 يافا( –حيفا،     أربعة وعذخيغ  –حيفا،     أربعة عذخ  –)أربعة وعذخيغ                

 )خسدة  وثالثيغ، خسدة  وعذخيغ، خسدة عذخ(  .... متخ ا: ...وتختفع عغ سصح البحخ .. -07
 تحيط بقخية الصشصػرة عجة قخى وىي:  -03

رقا وق خى الس ثم ث الرغيخ،   جسيع ما سبق(                  )الفخيجيذ وكفخ الـ،   جدخ الد 
 مس ا يذيخ إلى أىس ي ة مػقع الصشصػرة:  -04

ميبي ة،أن يا )                                         كانت نقصة دفاعي ة في أثشاء الحخوب الر 
  أف  نابميػف أدرؾ أىس ي تيا فأقجـ عمى حخقيا خالؿ اندحابو مغ عكا،                         

 كل ما سبق صحيح(  أف  الحاج أميغ الحديشي عخ ج عمييا خالؿ مالحة البخيصانييغ لو،     
 عة )مخيل( السػجػدة في الصشصػرة كاف ......... قج بشاىا: قم -05

  )الفخنجة، الرميبيػف، اإلجابتاف صحيحتاف(                                               
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خفي لكمسة )م ك س غ(:                      )اسع مكاف، اسع زماف، اسع مفعػؿ( -06  السعشى الر 
 ات:                      )اسع فاعل، اسع مفعػؿ، اسع آلة( نػع كمسة )ميشاء( مغ السذتق   -07
 )ت عجُّ مجدرة الصشصػرةه مغ أبذع السجازر التي ارت كهبت في فمدصيغ(: -08

، ارت كهب ت( - ، مبشي اف لمسجيػؿ، ليذ مس ا سبق(     :      الفعالف )ت عجُّ  )مبشي اف لمسعمـػ
خفي لكمسة )أبذع( ...........، ووزن -  يا ...........السعشى الر 

م ل،   اسع تفزيل  –أفعل،   اسع تفزيل  -)اسع آلة                        أف ع ل( –ف ع 
 )الياء، الكدخة، الفتحة(بحخؼ الجخ، وعالمة جخه:         )في فمدصيغ(: اسع مجخور -

 مجدرة الصشصػرة مغ أبذع السجازر؛ ألن يا ارت كهبت:  تعجُّ  -09
ا، وقت اليجنة، بعج قياـ الكياف بأسبػع                            ، كل  ما سبق صحيح()عسج 

 مارس العجوُّ ىحه السجدرة؛ لتحقيق أىجافو االستعساري ة( عالقة الجسمة الث انية باألولى: ) -71
 )تعميمي ة، نتيجة، تخادؼ(                                                                   

 فعل:                                               )رىب، أرىب، ر ى ب()تخىيب( مرجٌر لم -70
مصاته االحتالؿ تتكت ع  عمى ما جخى(: -77  )عمى الخ غع مغ أف  س 

بي ة( -  نػع ما:                                                    )مػصػلة، نافية، تعجُّ
يادة في الفعل )تتكت ع( يفيج معشى:  -  )الص مب، السبالغة، الت عجية(                      الد 
 إعخاب )سمصات(: اسع إف  مشرػب وعالمة نربو ........؛ ألن و.............. -

 جسع محكخ سالع( –جسع مؤنث سالع، الياء  -جسع تكديخ، الكدخة  –)الفتحة              
 )بيػت، نػاحي، بخد شجيج(                                            مخادؼ )أصقاع(:  -73
ـ  عيشي(السقرػد بقػلو:  -74  : )شاىجت  بأ

 )اشسأنت نفدي لو،   رأيتو رؤية  ال شظ  بيا،   فقجت  احتخامي لذخٍز ما(                  
فاع  عغ أنفديع( نػع االستثشاء في الجسمة: -75  )لع يسمظ  أىل  القخيةه في مػاجيتو سبيال  إال الج 

 )تاـ مػجب، تاـ غيخ مػجب، مفخ غ(                                                          
وايات عمى أف  قيادات ت  ) -76  لجير الرييػني اختارت اليجـػ عمى ىحه القخية ...(:اجسع  الخ 

 السقرػد بالقخية:                                    )ديخ ياسيغ، الصشصػرة، كمتييسا( -
 )اسع مجخور، بجؿ مجخور، مزاؼ إليو مجخور(                  إعخاب القخية:      -
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 الػزف الرخفي لكمسة )الش اجيغ(:                             )الفاعميغ، الفاليغ، الفاعيغ( -77
 عػدة أبشائيا( السحل اإلعخابي لمجسمة السخصػشة: وىي تشتطخ)وماتت السخأة  -78

 في محل نرب مفعػؿ بو، في محل رفع نعت()في محل نرب حاؿ،                        
 أقجـ االحتالؿ عمى ىجـ القخية عغ بكخةه أبييا ما خال .........: -79

 )مقاـ عبج الخحسغ السجيخمي، دار الحاج محسػد اليحيى، بقايا قمعة مخيل، كل ما سبق(     
 اؿ، خبخ تطلُّ()ستطلُّ قزيتيع العادلة م متيبة ( إعخاب ممتيبة :              )مفعػؿ بو، ح -31

ؤاؿ الث اني: نقخأ الفقخة اآلتية، ث ع  نجيب عغ األسئمة التي تمييا:  الد 

 

 ............................: (األبيض)ضج ......................، : (استجساـ)مخادؼ  -0
  ............................. :(شاطئ)جسع  ........................، :(مفارقات)مفخد 

 ................، وتفيج معشى .................)استجساـ( ىي: ... كمسة الّديادة فيأحخؼ  -ٕ
 ندتخخج صؾرة جسالية، ونذخحيا. -ٖ

........................................................................................... 
 .(داللة قؾلو: )حّؾلؾا السقبخة إلى مشتجع سياحيٍّ  نحكخ -ٗ

........................................................................................... 
 ؟ما السحل اإلعخابي ألّف ومعسؾلييا في قؾلو: )أّنيؼ حّؾلؾا السقبخة( -٘

........................................................................................... 
 ؾغ فكخًة مشاسبًة لمفقخة الدابقة.نر -ٙ

........................................................................................... 
ؤاؿ الث الث: نكتب   ـ ه أعيششا، نرف فيو إجخاـ العجو الرييػني  في ىحه األسصخ الد  حجث ا رأيشاه بأ

 تجاه شعبشا الفمدصيشي.
...........................................................................................

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

........................................................................................... 
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 نقخأ السقصع  اآلتي، ومغ ثع  نجيب عغ األسئمة التي تميو:

 
حيحة مس ا بيغ القػسيغ: ؤاؿ األوؿ: نختار اإلجابة الر   الد 

اعخ:         )إبخاىيع شػقاف، عبج الخحسغ الد ناقي، عبج القادر الجدائخي( -0  قائل ىحا الش ز الذ 
 )مغخبي، تػندي، جدائخي(           وجشدي تو:                                             -7
 الحـخ اإلبخاىيسي، ديخ ياسيغ()الصشصػرة،                          ويتحج ث فيو عغ مجدرة:  -3
ػ ة، رهب ػة( -4 ب  ػ ة، ر  ب   مفخد ربػات:                                                            )ر 
 )االحتالؿ البخيصاني، االحتالؿ الرييػني، العسالء(   السقرػد بالػحػش الت تخي ة:            -5
 )وضعشا ألف كف  عخبي ة( داللة عمى:             )وحجة العخب، تذتُّت العخب، تخاذؿ العخب( -6
 )الدنػد اليعخبي ة( ندبة إلى:                                  )األعخاب، الع خب، السدتعخبيغ( -7
 )حخؼ جخ، اسع استفياـ، اسع مػصػؿ(                         )م غ غ جوا( نػع م غ:       -8
( مشرػبة ألن يا:                                  )مفعػؿ بو، حاؿ، خبخ غجا( -9  كمسة )مميػف 

 جاءت )مػتانا( جسع ا؛ لمجاللة عمى:                               )الكثخة، القمة، كمييسا( -01

: ديخ ياسيغ عخي   الش ز  الذ 
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ؤاؿ الث اني: نجيب ع  غ األسئمة اآلتية:الد 
 القائع بيحه الخ حمة التي تخيميا الذاعخ؟ وإلى أيغ كانت؟ م غ -0

........................................................................................... 
 لساذا قاـ العخب  بيحه الخ حمة؟ -7

........................................................................................... 
 ماذا حسل معيع العخب في ىحه الخ حمة؟ -3

........................................................................................... 
عخي ة التي تحسل ىحا السعشى. -4  كانت رحمة العخب إلى ديخ ياسيغ م تعهبة. نكتب األسصخ الذ 

........................................................................................... 
 نحكخ نػع األسمػب: )عم شا نجفغ مػتانا(. ................................................... -5
 ما داللة اآلتي: -6

 ..................)ربػات حبيبة( .................................................... -
  )الػحػش الت تخي ة( ..................................................................  -
ا لػن يا ي صمهق  نػرا( .......................................................... -  )نعػش 

سخاء الكدخة في قػلو: )في أرضشا الد   -7 سخاء(، مع أف  كمسة )سسخاء( نعم ل: عالمة  جخ  كمسة الد 
خؼ الفتحة.  خؼ، وعالمة جخ  السسشػع مغ الر   مسشػعة مغ الر 

........................................................................................... 
 (.بمي ةغجوا في أرضشا مميػف  م غ  بالد نػد اليعخبي ة ...  نخمينعخب: )و  -8

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

........................................................................................... 
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 نقخأ السقصع  اآلتي، ومغ ثع  نجيب عغ األسئمة التي تميو:

ؤاؿ األوؿ: ن  :كسل الفخاغ بسا يشاسبوالد 
وا(: .........، )الغجر(: ...........، )روي ة(: ............، ) -0  : ........... (السشي ةمخادؼ )فخ 

   ، )ىسدشا( ..............، )أبيى(: ...........، )خدر ا(: ...........)ف خار(: ........      
 مفخد )األشالء(: ..............، )األعزاء(: ..................، )أضفار(: ................       -7

 ........، )شيجاء(: ...........)أحياء(: ..................)ديار(: ..............،         
سخاء(: ..........ضج  )روي ة(: ....... -3  .................، )أب يى(: ....................، )الد 

 )ىسدشا(: ...............، )أحياء(: .....................، )الكخامة(: ..................   
 .....................، )ضحي ة(: .................. )عخيذ(:)قخية(: ..............، جسع  -4

سخاء(: ....................، )كشيدة(: .................. )مشي ة(: ..............،       )الد 
سخاء ندبة  إلى ...................... -5 سخاء ............، ووصفيا بالد   السقرػد بالقخية الد 
 نػع كمسة )جشج( مغ الجسػع .............................، وىػ جسٌع ال مفخد لو مغ لفطو. -6
 ....................................الغجر( ............................ السقرػد بهػػػ )جشج  -7
يادة في الفعل )قص عػا، عح بػا( ىي ..............، وتفيج معشى ................... -8  أحخؼ الد 
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 .)إن يع أحياء  في أرٍض بيا تعمػ الكخامة( -9
 .............................السقرػد باألرض ىشا ................ وجاءت نكخة ؛ ... -
- .................................................... :)  نعم ل: عجـ تشػيغ كمسة )أحياء 
 )بيا تعمػ الكخامة( أسمػب ........................ نػعو ........................... -

 )قج حزخنا حفمة  فييا عخيٌذ باسٌع وىػ يخى خدر ا عخوسو(. -01
لٍ  مغ: حفمة: ........................................................ما  -  السقرػد بك 
 .................................. عخيذ: ...............................، عخوس: -

ؤاؿ الث اني: نجيب عغ األسئمة اآلتية:  الد 
 نعم ل: فخ  بعس الفمدصيشييغ مغ قخيتيع ديخ ياسيغ. -0

........................................................................................... 
وف مغ ديخ ياسيغ العخب؟ -7  ماذا أخبخ الفار 

........................................................................................... 
 األشالء(؟ ما الفخؽ بيغ )بتخوا األعزاء( و )قص عػا -3

........................................................................................... 
 كيف وجج العخب  قخية ديخ ياسيغ؟ -4

........................................................................................... 
 )بتخوا األعزاء  لمش اس بفغٍ  وروي ة(؟ ما السحل  اإلعخابي لذبو الجسمة -5

........................................................................................... 
 عالـ  يجؿُّ قػؿ الذاعخ: )بعج جيج قج وصمشا(؟ -6

........................................................................................... 
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 نقخأ السقصع  اآلتي، ومغ ثع  نجيب عغ األسئمة التي تميو:

 
حيحة مس ا بيغ القػسيغ: ؿ: نختار اإلجابة الر  ؤاؿ األو   الد 

 عادت()جاءت، رجعت،                                                      مخادؼ )أتت(:  -0
ع، كالىسا(                                                       مفخد )جسػع(: -7 س   )جامع، ج 
يادة في الفعل )تشادت( تفيج معشى: -3  )السذاركة، الت جر ج، الص مب(                            الد 
 )التذبيو، االستثشاء، الت فزيل(                                       )مثل( اسع يفيج معشى: -4
 )إنذائي تػكيج، خبخي تػكيج، خبخي نفي(                                  )قج أت ػا( أسمػب:  -5
خفي لمفعل )أت ػا(: -6 م ػا، ف ع ػا(                                              الػزف الر   )فم ػا، ع 
 )الد ماف، السكاف، الحاؿ(                                            )حيث( اسع داؿٌّ عمى:  -7
يجاء(    خ واو الجساعة في: )أوقجوا، قالػا( يعػد عمى: الزسي -8  )العخب، أىل ديخ ياسيغ، الذ 
م ع، معخ ؼ باإلضافة، نكخة مقرػدة(                         )يا قػـ ( نػع السشادى:  -9  )اسع ع 

 )تاـ مػجب، تاـ غيخ مػجب، م فخ غ(                  )ال نذيج إال ضم كع( نػع االستثشاء:  -01
ؤاؿ الث اني: نجيب عغ األسئمة اآلتية:   الد 

ابق ندتخخج  -0  أسمػب ا إنذائيًّا ونحكخ نػعو.مغ السقصع الد 
.................................................................................... 
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مػع(. -7  نذخح الجساؿ في: )مشح أف غبتع ونار الحدف تدخي في الز 
.................................................................................... 

سنحكخ داللة قػلو: )و  -3 سخاء آالؼ الذ   .ػع(ليال  أوقجوا في القخية الد 
.................................................................................... 

 نعخب الكمسات اآلتية: -4
 .......................................................................مث ل: ........ -
ت ع: .............................................................................. - ب   غه
 يسذي: ............................................................................. -

 اآلتي، ومغ ثع  نجيب عغ األسئمة التي تميو: نقخأ السقصع  

 
حيحة مس ا بيغ القػسيغ: ؿ: نختار اإلجابة الر  ؤاؿ األو   الد 

 القخف يداوي:                                           )عذخة أعػاـ، مئة عاـ، ألف عاـ( -0
 )جثا، جثػ، جثي(    السادة السعجسي ة لمفعل )نجثػ(:                                       -7
 نػع )شخبات مغ الجسػع(:                )جسع تكديخ، جسع محكخ سالع، جسع مؤن ث سالع( -3
 السقرػد بهالخ جػع: )زيارة العخب لفمدصيغ، عػدة الفمدصيشييغ السيج خيغ إلى وششيع، كمييسا( -4
خفي لكمسة )بجيع(:                   )صيغة مبالغة، صفة مذب   -5  ية، اسع تفزيل(السعشى الر 
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 )الت سخ( رمٌد لهػػ:                             )شجخة الش خيل، حب الحمػيات، األصالة العخبي ة( -6
يادة في الفعل )انصمقشا( تجؿ  عمى:                         )السصاوعة، السبالغة، الت عجية( -7  الد 
عب العخب -8 عب الث ائخ(:          )الذ  عب الجدائخي(السقرػد بهػػ )الذ  عب الفمدصيشي، الذ   ي، الذ 
غ البجيعي في )صبح وعذي ة(:                                )شباؽ، جشاس، سجع( -9  السحد 

يجاء(  -01 د، الث ػرة، كثخة الذ   )حخقشا ألف نعٍر( داللة عمى:                             )الت سخُّ
ؤاؿ الث اني: نجيب عغ األسئمة اآلتية:  الد 

 كخ دالالت العبارات اآلتية: نح -0
ـٍ .. بعج قخٍف سػؼ نجثػ ححوكع(. -  )بعج عا

.................................................................................... 
 )نذخب شخبات الخ جػع(. -

.................................................................................... 
 )وججنا شعبشا الث ائخ يخقب الخ جعة  في كل  صبٍح وعذي ة(. -

.................................................................................... 
 ن عخب الكمسات اآلتية:  -7

 نجثػ: .............................................................................. -
: ............................................................................شخبا -  ته
 شعب شا: ............................................................................. -
- .............................................................................. :  يخقب 
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ؿ:  ( أماـ العبارات غيخ الرحيحة، x( أماـ العبارات الرحيحة، وعالمة )/عالمة ) نزعالدؤاؿ األو 
 مع ترحيح الخصأ فيسا يأتي:

 (    )                   أنؾاع االستثشاء ىي: تاٌـّ مؾجٌب، وتاٌـّ غيخ مؾجب، ومفّخغ  -ٔ
 (     )                                               أدوات االستثشاء كميا أحخؼ -ٕ
 (   )                   ال يسكؽ إعخاب )غيخ، سؾى( إال إذا تّؼ تحجيج نؾع االستثشاء -ٖ
 (   )  يكؾف )عجا، خال( حخفي جخٍّ إذا ُسِبقا بسا السرجرّية، وفعميؽ إذا لؼ ُيدبقا بيا  -ٗ
 (    )                              يعخب ما بعج )غيخ وسؾى( مزاؼ إليو دائًسا  -٘
ؤاؿ الث اني:  حيحة مس ا بيغ القػسيغ: نختار الد   اإلجابة الر 
 )أبؾؾ، أباؾ، أبيػ(                                      رجع السدافخوف إاّل ...............  -ٔ
 لسجتيُج()السجتيِج، السجتيَج، ا                                        ما نجح إاّل ............  -ٕ
 )جانٌب، جانًبا، جانٍب(                                   نّدقُت الحجيقَة ما خال .............. -ٖ
 )غيُخ، غيَخ، غيِخ(                              حفغُت ُكلَّ أبيات القريجِة ........ بيٍت واحٍج  -ٗ
 )آيتاف، آيتيؽ، ثالُث آياٍت(                         حفغُت الدؾرَة حاشا ...........             -٘

 

 ما عدا •

 ما خال•

 غير•

 سوى•

 .إالّ، حاشا•

 .عدا، خال•

 أحرف

أدوات 
 االستثناء

 أفعال أسماء

 القواعد اللغوية )االستثناء(
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ؤاؿ الث الث:  بط: نسث لالد   لسا يأتي في جسمة، مع الز 
 ................................................................. بغيخ. استثشاء تاـ غيخ مػجب -0
 ..................................................................... استثشاء تاـ مػجب بدػى. -7
 ............................................................................استثشاء م فخ غ بإال.  -3
 .........................................................................استثشاء أداتو ما خال.  -4
 ........................................................................... استثشاء أداتو حاشا. -٘

 بحدب السصمػب بيغ األقػاس، مع تغييخ ما يمـد : : نجيبالدؤاؿ الخ ابع
ؿ)                   .   حزخ الصالب إلى السجرسة إال  شالبا   -0  االستثشاء إلى تاـ غيخ مػجب(   نحػ 

................................................................................................ 
ؿ                             .    ما رأيت  مغ السجربيغ إال مجربا   -7  االستثشاء إلى تاـ مػجب(  )نحػ 

................................................................................................ 
 )ما عجا( بهػػ )عجا(( )ندتبجؿ                                      .الصائخات ما عجا شائخة   أقمعت -3

................................................................................................ 
 )إال( بػهػػػ )غيخ(( )ندتبجؿ                              شاركت الصالبات  في االحتفاؿ إال شالبتيغ. -4

................................................................................................ 
 )إال( بهػػػ )حاشا(( )ندتبجؿ                                       ما صاـ رمزاف  إال  السدمسػف.  -5

................................................................................................ 
ؤاؿ الخامذ: نعخب  ما تحتو خط في الجسل اآلتية: الد 

اي   -0  .إال  رشفة  شخبت  الذ 
 ............................................................................................  إال:

 ......................................................................................... رشفة :
 .معم ستيغما صافحت  إال  -7

 ......................................................................................  معم ستيغ:
 .ما عجا شائخة  أقمعت الصائخات  -3

 ............................................................................................ ما:
 ...........................................................................................  عجا:

 ......................................................................................... شائخة :
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 .سػى زىخةٍ قصفت  األزىار   -4
 ......................................................................................... سػى:
 ...........................................................................................  زىخٍة:

 .حاشا محس جٍ ي رافقشي األصجقاء في رحمت -٘
 ......................................................................................... حاشا:

 .........................................................................................محس ٍج: 
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ؿ: نختار اإلجاب ؤاؿ األو  حيحة مس ا بيغ األقػاس:الد   ة الر 
 )رواية، مدخحي ة، قرة شػيمة(                                        عشاقيج عشب: -0
اف كشفاني                                    كاتهبيا: -7  ، نجيب محفػظ()عمي ل ب ج، غد 
، شاعخٌ                                                  وىػ: -3 ()قاصٌّ  ، شاعٌخ وقاصٌّ
ة مأخػذٌة مغ كتاب:  -4  والقر 

 قرة قريخة مغ القرز الفمدصيشي( 77)قرز عمي لب ج، حكايات فمدصيشي ة،     
ة قزية اجتساعية ىي:  -5  تتشاوؿ ىحه القر 

 )تخؾ األشفاؿ مجارسيع، ارتفاع مدتػى الفقخ، عسل األشفاؿ بدبب فقخ عػائميع(       
خري ة السحػري ة في ىحه ا -6  )رجاء، والج رجاء، بائع العشب(             لفرة ىي:الذ 
كشي ة(                        تعير رجاء في:  -7  )قرٍخ فارٍه، بيت صغيخ قجيع، عسارٍة س 
ئيذ لتخؾ رجاء السجرسة ىػ:  -8 بب الخ   الد 

جيج )تجن ي مدتػى تحريميا، فقخ أسختيا، مخض أم يا                             (الذ 
 (:جلت السكشدة وصحغ العجيغ بالكتاب والك خ اساستب) -9
 أحخؼ الديادة في الفعل )استبجلت( تفيج معشى:            )الصمب، التعجية، السصاوعة( -
خفي لكمسة )السكشدة(:                 )اسع مفعػؿ، اسع زماف، اسع آلة( -  السعشى الر 
 )الستخوؾ، السأخػذ، كمييسا( حخؼ الجخ الباء يجخل ىشا عمى:                         -

 )ابتاع الػالج بقخة (؛ أي:                                )باعيا، اشتخاىا، تبخ ع بيا( -01
يغ، بيع مراغ زوجتو( -00 خقة، الج   أتى األب بثسغ البقخة عغ شخيق:               )الد 
 السجاورة(: )تحسل وعاء المبغ عمى رأسيا؛ لتػز عو عمى بيػت الس تخفيغ في السجيشة -07

ببي ة، الت عميل، نرب السزارع(               الالـ الست رمة بالفعل )تػز عو( الـ:  -  )الد 
 )الستخفيغ( نػعيا مغ الجسػع: .................، ومغ السذتقات .................  -

ساؿ، سسمة( -03 سل، سه  مفخد )أسساؿ(:                                              )سه
   مخادؼ )باىتة(:                                             )ججيجة، زاىية، قجيسة( -04
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)تشطخ إلى كل  ما يرادفيا: واجيات السحاؿ، بائع الكباب، أوالد يتباىػف بسالبديع  -05
 ذات األلػاف الد اىية، سػؽ الخزخوات والفػاكو(.

 ؿ بعج تفريل، ليذ مسا سبق()تفريل بعج إجساؿ، إجسا    نػع األسمػب في العبارة:  -
 )تعجبية، مػصػلة، نافية(                              نػع )ما( في: )ما يرادفيا(:  -
 )يتفاعمػف، يتعال ػف، يتفاع ػف(                              وزف الفعل )يتباىػف(:  -
، ب                                           وأصمو الثالثي:  - ػ  ، كالىسا صحيح()ب ي  ي   ي 
الع، أصمي ة(              والػاو الس ت رمو بو ىي: -  )واو الجساعة، واو جسع السحكخ الد 

 )سكػت، كالـ، فػضى(                                             ضج )صست(:  -06
 األسػاؽ()الجكاكيغ، السجارس،                                  مخادؼ )الحػانيت(:  -07
خفي لكمسة )تدداف(:                               )تفتاؿ، تعتاؿ، تفتعل( -08  الػزف الر 
ش ب)أخحت تشرت  -09  ( السحل اإلعخابي لمجسمة السخصػشة:وعيػنيا معم قٌة بكػمة العه

 )في محل رفع نعت، في محل نرب مفعػؿ بو، في محل نرب حاؿ(                
ا( ال -71  عبارة تجؿُّ عمى: )تسش ت أف تذتخي ولػ عشقػد 

ة اشتياء رجاء العشب، فقخ رجاء، كمييسا(                                         )شج 
)ال يدتصيع األب أف يأتي بحبة عشٍب واحجة؛ إذ أف  صاحب  العسل يخاقب العس اؿ ...(  -70

 ديخي ة(نػع )إذ( في العبارة:                                      )شخشية، فجائي ة، تف
 )تدس خت قجماىا بجانب البدصة( إعخاب )قجماىا( فاعل مخفػع، وعالمة رفعو: -77

س ة الط اىخة، األلف(                                             رة، الز   )الزس ة السقج 
ق يا)أيحقُّ ل -73  ؟(ياأف تختمذ  حب ة  لتتحو 

م ش ا، ليذ مس ا سبق( مخادؼ )تختمذ(:                            )تأخح خفية   -  ، تأخح ع 
 عمى:  -بالت ختيب–في العبارة ضسيخاف مت رالف )الياء(، يعػداف  -

 كػمة العشب( –الفتاة،    الفتاة  –حبة العشب،     حبة العشب  -)الفتاة               
 نػع األسمػب في العبارة: )إنذائي شمبي استفياـ، إنذائي غيخ شمبي استفياـ، تػكيج( -
قيا( ىي الـ:  )الت عميل، ناصبة لمفعل السزارع، اإلجابتاف صحيحتاف(الال -  ـ في )لتتحو 

خفي لكمسة )م حتجم ا(:          )اسع فاعل، اسع مفعػؿ، صفة م ذب ية( -74  السعشى الر 
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 )ابتعجي( عالمة بشاء فعل األمخ:   )الدكػف، ححؼ حخؼ العمة، ححؼ حخؼ الش ػف( -75
س ت ت()لع تشبذ بكمسة واحجة( ندتبج -76  ؿ العبارة بكمسة:             )ب ك ت، تكم س ت، ص 
و( -77 صه  )أخحت تحرؼ الجمع جداف ا( داللة عمى:                )كثخة بكائيا، قهم تهو، تػسُّ
 )األزاىيخ( جسع:                                               )زىخة، ز ىيخة، أزىار( -78
 يى الجسػع، جسع الجسع، اإلجابتاف صحيحتاف(وىػ:         )جسٌع عمى صيغة مشت -79
خ( -31 س   جسع )حسخاء(: )حسخاوات، حسخاءات، ح 
ت مهٌئ( عمى نبخة: -30 تهبت ىسدة )م س  ت مهٌئ( ك   )إف  جدسيا م س 

 )ألن يا متصخ هفة، ألن يا مزسػمة، ألن يا مزسػمة وما قبميا مكدػر(                    
د(     ىد ىا(:                    )الفعل  -37  )مديٌج بالت زعيف، مديٌج بحخؼ الياء، م جخ 

ؤاؿ الث اني:   في العبارات اآلتية: نذخح الجساؿالدُّ
 .)تحتمب ريقيا وتبتمعو( -0

.................................................................................... 
 (.صفعيا البائع بهػػ: "بعذخة الكيمػ يا عشب") -7

.................................................................................... 
يػة والفهع ل() -3 م ا بيغ الذ  خاع داخميا م حتجه  .كاف الر 

.................................................................................... 
4- .)  )ألع تذبعي مغ الش ـػ

.................................................................................... 
غيخ(. -5  )اكتشدت كل  م ذاىجاتهيا في عقميا الر 

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

ؤاؿ الخ ابع: نكتب نػع كل  م ذتقٍ  مغ السذتقات اآلتية  :الد 

ة الس ذتق يك  اذة مدر عة الس ش  ع م ستمهئ أبيى كبيخة أخ   م ػسه
        نػعو
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ؤاؿ   نقخأ الفقخة اآلتية، ث ع  نجيب عغ األسئمة التي تمييا:: الخ ابعالد 

 

 عس غ تتحج ث ىحه الفقخة؟ -0
.................................................................................... 

يي ة؟ -7  لهع  عادته الفتاة  م تعبة  تذعخ  بالسخض، وفقج الذ 
.................................................................................... 

 ؟-في ىحه الفقخة–ماذا رأت الفتاة في مشاميا  -3
.................................................................................... 

)بخٌؽ ورعٌج... أمصاٌر تيصل بغدارة، إن و الص ػفاف.. إن و الغخؽ( ىل التختيب مشصقيٌّ في  -4
ح ذلظ.  ىحه العبارة؟ نػض 

.................................................................................... 
 نفيع ذلظ؟ ب جا االضصخاب  والت شاقس  في حمع الفتاة، مغ أيغ -5

.................................................................................... 
 ندتخخج مغ الفقخة: -6
 ......، )تجور( ..................، )أرخت، وأندلت( .........مخادؼ: )تعب شجيج( .. -
م ت(: ............ -  ...، )القسخ(: ..........................، )قهم ة(: ........ضج: )قاو 
ح ب(:)فزاءات(: .................، ........، ......مفخد: )بيػت(: ... -  ......... )س 
 ......... :......، )غيسة(............... :......، )مصخ(...........: .جسع: )جفغ( -
 نعخب  الكمساته اآلتية : -7

 إعخابيا الكمسة
  لع ت ع ج
  شيي ة
  دقائق
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نذاط: نبي غ صيغ اإلنذاء الصمبي، مغ اإلنذاء غيخ الصمبي مع ذكخ نػع كل  أسمػب 
 فيسا يأتي:  

 نػعو األسمػب
 اصْبِشًُا ًَصَببِشًُا ًسَابِطٌُاَّب أُّّيَب اىّزَِّْ آٍَنٌُا.  

ا ف ح ا خهيف  ت ا ش  ـ  م ػ  م غ  ر ا اؿه      و  ؾ  ى حا م س ات  الخ هج  خ    ل ع س 
حَقْشَبٌُا ٍَبهَ اىَْخٌِِْْ ًَال.  

ج  صف شا.   لعل  هللا  يػح ه
ي افمدصيغ  الحبيبة   ؟       كيف  أ ح  ػلظه واليزابه ي  ا ع غ  س    بعيج 

.   بئدت  الرفة  الكحب 
  ما أجسمظ! وششي يا وششي

ًَُُُّب ىَْْجَ ىَنَب ٍِثْوَ ٍَب أًُحَِِ قَبس.  

. ع ع  الخ جل  األميغ    نه

 اإلنشاء غير الطلبي

ىػ ما ال يدتجعي مصمػب ا غيخ 
 .حاصٍل وقت الص مب

السجح، والح ـ، الت عج ب، : أساليبو
جاء  .  القدع، الخ 

 اإلنشاء الطلبي

ىػ ما يدتجعي مصمػب ا غيخ حاصٍل 
 .وقت الص مب

األمر، النّهي، االستفهام، : أساليبه
 .النّداء، التّمنّي

 أقداـ اإلنذاء
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  فسا أكثخ  اإلخػاف  حيغ  تعجُّىع      ولكش يع في الش ائباته قميل !
  ٌٍََُّْعَ اىشَّامِعِنيَ  اقْنُخِِ ىِشَبِّلِ ًَاعْجُذُِ ًَاسْمَعَِِّب ٍَش.  

ًََىَنِعٌَْ دَاسُ اىَُْخَّقنِي.  

ًاَل َّغْخَبْ بَعْضُنٌُْ بَعْضبً ًَال حَجَغَّغٌُا.  

 ٌٍََُُخََ ىٌَُ ًََّقٌُى .  

( ِْوِ إِرَا َّغْش3ِ( ًَاىشَّفْعِ ًَاىٌَْحْشِ )7( ًَىََْبهٍ عَشْشٍ )0ًَاىْفَجْش   .( ًَاىيَّْ

عَغََ اىيَّوُ أَُْ َّنُفَّ بَأْطَ اىَّزَِِّ مَفَشًُا.  

ٌََُِّْنيَ إَُِّ اىيَّوَ اصْطَفَبكِ ًَطَيَّشَكِ ًَاصْطَفَبكِ عَيََ ِّغَبءِ اىْعَبىَ َّب ٍَش.  

ُقُخِوَ اإلِّْغَبُُ ٍَب أَمْفَشَه.  

  ِِمُنجُ ٍَعَيٌُْ فَأَفٌُصَ فٌَْصاً عَظَِْبً َّب ىَْْخَن.  

 ًَُُفَأَعْشِضْ عَنْيٌُْ ًَاّْخَظِشْ إَِّّيٌُْ ٍُنخَظِش.  

َقَبىٌُا ًَاىيَّوِ سَبِّنَب ٍَب مُنَّب ٍُشْشِمنِي.  

ِئْظَ ٍَثٌٍَْ اىظَّبىَِِنيًٍَََأًَْاىٌُْ اىنَّبسُ ًَب.  

ِرَا اىَّزُِ َّشْفَعُ عِنْذَهُ إِالَّ بِإِرِّْو ٍَِْ.  

ِفَعَغََ اىيَّوُ أَُْ َّأْحَِِ بِبىْفَخْحِ أًَْ أٍَْشٍ ٍِِْ عِنْذِه.  

ََِّْبًَّب صَمَشَِّّب إَِّّب ُّبَشِّشُكَ بِغُالًٍ اعَُْوُ َّحََْْ ىٌَْ َّجْعَوْ ىَوُ ٍِِْ قَبْوُ ع.  

ًَّب ىَْْخَنِِ احَّخَزْثُ ٍَعَ اىشَّعٌُهِ عَبِْال.  

ًٌََََُُىَبِئْظَ ٍَب شَشًَْا بِوِ أَّفُغَيٌُْ ىٌَْ مَبٌُّا َّعْي.  

ًَُال حَقْشَبٌُا ٍَبهَ اىَْْخٌِِْ إِالَّ بِبىَّخِِ ىَِِ أَحْغَُِ حَخََّ َّبْيُغَ أَشُذَّه.  

ََاىنَّبسِ فَََب أَصْبَشَىٌُْ عَي  
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 ما مفتاح بحخ اليدج؟ -0

لٌ  ي  يه م ى األ  ى د ا جه ت د   ع 
 ع / لل / أىػ/ زا

 -   -   -ب   
 ج/ تذ/ ىي/ لغ

 -   -   -ب   
 مفاعيمغ مفاعيمغ

 

 لبحخ اليدج تفعيمٌة واحجٌة ىي ...................، ليا صػرٌة واحجٌة ىي ................... -7
ر تفعيمة بحخ -3  اليدج، أو صػرتيا ....... مخ ات في البيت الػاحج، ........ في كل  شصخ. تتكخ 
 نقخأ األبياته اآلتية مغ بحخ اليدج، ث ع  نقص عيا، ونكتب  تفعيالتيا: -4

ش ا فهي ع     ى د ج  يك  د ل ت ع  ف أ      ب ػاده  ع ص اي ان ا ج 
........................................................................................... 

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

........................................................................................... 
الش ب ته  ـ  ك   ضه ألػ اف  ر  ون ب ت  األ         ب ش ػ آد 

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

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

ا ي ا ب شهي  أ م هي   بُّػ  م عه       ف ي   إهل ى ال ع م ي اءه بال عه
........................................................................................... 

........................................................................................... 
........................................................................................... 
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حيحة مس ا بيغ األقػاس: ؿ: نختار اإلجابة الر  ؤاؿ األو   الد 

  نػع درس )نسٌل ... ونحٌل(:                           )قرة قريخة، مقالة، مدخحية( -0
 كاتب ىحه السقالة:                      )عمى لب ج، زكي نجيب محسػد، نجيب محفػظ(  -7
 مغ مؤل فاتو: )السشصق الػضعي، خخافة السيتافيديقيا، نحػ فمدفة عمسية، كل ما سبق( -3
ا:           -4 خصار(   مغ ىػ؟ يجسع قػت و وي خد نو، وال نجج لو م خخج   )الش سل، الشحل، الر 
خخ الش سم -5 تاء(                               ة  قػت يا لفرل: تج  يف، الذ   )الخخيف، الر 
 مغ أشكاؿ جسع الشسمة لقػتيا:  -6

 )الخ ص عمى مدتػى األرض، الت كػيع بعزو فػؽ بعس، اإلجابتاف صحيحتاف(        
خخه في بيتيا، واسسو:                       )قفز، خمي ة، جحخ( -7  تحتفع الش سمة ما تج 
ب دافئ، تحت األرض، اإلجابتاف صحيحتاف(    مغ صفات بيغ الش سل أنو:        -8 شه  )ر 
خار قػتو وهف ق:  -9  (نػعو، حجسو، عسخه)                      يتفش غ الش سل في شخؽ اد 

ة   -01 خ البقػؿ؛ لئال  تشبت مغ ججيج، أو يتخكيا عج  )فيػ يقصع حب ة القسح نرفيغ، ويقذ 
 أسابيع  في تيػيٍة وحخارٍة م عي شة(. 

 (ليذ مس ا سبق)الش سل، الش حل،                             ػد عمى: الزسيخ ىػ يع -
 عالقة جسمة )لئال  تشبت مغ ججيج( بسا قبميا:                )مقابمة، تعميل، تخادؼ( -
 نػع )أسابيع( مغ جسػع الت كديخ:  -

 )صيغة مشتيى الجسػع، جسع الجسع، اسع جشذ جسعي(                              
  يعخب مزاؼ إليو مجخور، وعالمة جخ ه:                     )الكدخة، الياء، الفتحة(و  -
 شبو الجسمة )في تيػيٍة( في محل:        )نرب نعت، نرب حاؿ، نرب مفعػؿ بو( -

غ البجيعي في )تجاور، تشاور(:            )شباؽ، سجع، جشاس ناقز( -00  نػع الس حد 
 التشػيغ الالحق بكمسة )مدتذف ى( تشػيغ: )كشت أجمذ أماـ غخفٍة بسدتذف ى(  -07

ػض، تسكيغ، إعخاب( وىػ يمحق االسع السقرػر في حاؿ       : )الت شكيخ، الت عخيف()عه
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ـ  رأسو  -03  ( إعخاب لجغة :  )مفعػؿ بو، مفعػؿ مصمق، مفعػؿ ألجمو( لجغة  )تمجغو في أ
بي ة، مػصػلة()تع  ليا ما أرادت( نػع )ما(:                       )استفيامي ة -04  ، تعجُّ
ىا(:                    )حاؿ، مفعػؿ بو، فاعل(وحجىا)تجخل الج حخ   -05  ( إعخاب )وحج 
 )فمس ا اشسأن ت شج ت صيجىا( نػع األسمػب:                   )تػكيج، قرخ، شخط( -06
خفي لكمسة )أدخمتو في  -07  (:   )اسع مكاف، اسع زماف، اسع مفعػؿ( محبدوالسعشى الر 
ؼ   -08  مجتسع  الش حله بأن و مجتسٌع قائٌع عمى:  ي عخ 

ؤوب الس شتج، والت شطيع الس عجد، كل ما سبق(   )الت عاوف والت كامل واالختراص، العسل الج 
09- )  مخادؼ )تارة (:                                                  )أحيان ا، مخ ة ، قميال 
 ..( نػع )ما(:     )مػصػلة، زائجة، شخشي ة( أراد أحٌج أف يشتفع  بذيء . ما)حت ى إذا  -71
 ( أن يا:آخخ  ، وعرخ ا آخخ  سبب عجـ تشػيغ كمسة )آخخ( في: )نجج شعب ا  -70

خؼ(                                       )حخؼ جخ، فعل ماٍض، اسٌع مسشػٌع مغ الر 
 العاقل، كمييسا()أ م ات( جسع مؤن ث سالع لهػػ:                          )العاقل، غيخ  -77
 جسع )مػمياء(:                                 )مػمياوات، مػمياءات، مػمػاوات( -73
 تخجع العخب عغ:                             )اليػناف، الفخس، اليشج، كل ما سبق( -74
 كانت حخكة الت خجسة عشج العخب عمى:        )مخحمة واحجة، مخحمتيغ، ثالث مخاحل( -75
 ة األولى كاف الستخجسػف يعسمػف:         )ف خادى، جساعات، مع الجولة(في السخحم -76
شيج، األميغ، السأمػف( -77  أ نذئ بيت الحكسة عمى يج الخميفة:             )ىاروف الخ 
 مغ الكتب التي تخجسيا العخب في مجاؿ العمـػ كتاب:  -78

 إقميجس وأرخسيجس()أفالشػف، جاليشػس،                                            
 مغ الفالسفة العخب الحيغ سصعت أسساؤىع: -79

 )الفارابي، ابغ سيشا، ابغ رشج، جسيعيع(                                             
 اء الحيغ لسعت أسساؤىع:ذعخاء الحكسالومغ  -31

 بغ سيشا()أبػ العالء الس ع خ ي، الجخجاني، ا                                            
اد العخب -30  )أبػ العالء الس ع خ ي، عبج القادر الجخجاني، الفارابي(البارزيغ:      ومغ الشُّق 
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ؤاؿ الث اني: نقخأ الفقخة اآلتية، ثع  نجيب عغ األسئمة التي تمييا:  الد 

 
 

ثشا في الفقخة؟الذيء العجيب ما  -0  الحي شيجه الكاتب كسا حج 
.................................................................................... 

 نحكخ األشكاؿ التي يكػف عمييا مخدوف الش سل؟ -7
.................................................................................... 

 نكسل  الفخاغ: -3
 ......................نػع )إذ( في قػلو: )إذ شيجت  جساعة  مغ الش سل( .............. -
خفي: .................. -  األصل الث الثي لمفعل: )يدعو( ..................، ووزنو الر 
 نػع )كاف( في قػلو: )كاف ذلظ في أعقاب مصٍخ غديٍخ( .............................. -
 ندتخخج مغ الفقخة: -4
 ............................ .............، اسع مفعػؿ:........صفة م ذب ية: ...... -
 ................................، اسع مكاف: ..............اسع فاعل: ............. -
ي ا لسفعػلي -  غ: ...................، فعال  مزارع ا مشرػب ا: ..................فعال  م تعج 
 .................................، نػعو: .............: ...............اخبخيًّ  اأسمػب   -
 نعخب الكمسات اآلتية: -5
 .............................................................................م تفخ هق ا:  -
-  :  ..............................................................................ال ب ج 
م ال :  -  ..............................................................................م ب 
 ...........................................................................جديئاٍت:  -

 

 



 شخؽ غدة -جرسة شعباف الّخيذ الثانؾّية، مإعجاد: أ. ىجيل حدؽ السذيخاوي   -اشخ األساسيعللمرف ا –المغة العخبية  ماّدٌة تجريبيٌَّة في
 
 

36 
 

 

 متى شيجت العخبية محرػال  شي ب ا اختمط بثقافاٍت غيخ العخبية؟ -0
.................................................................................... 

د العمـػ التي بخع بيا العخب وتسي دوا فييا خالؿ القخف الخ ابع اليجخي. -7  نعج 
.................................................................................... 

قخف الخابع اليجخي في نحكخ أسساء بعس األعالـ العخب الحيغ لسعت أسساؤىع في ال -3
 السجاالت اآلتية:

 الفمدفة: ........................................................................... -
 .................................الش قج: الذعخ وحكسة: ............................،  -
لت -4  األزىار إلى عدل(؟ ما السقرػد بكلٍ  مغ: األزىار، والعدل في: )تحػ 

.................................................................................... 
ابقة. -5  نرػغ  فكخة  مشاسبة  لمفقخة الد 

.................................................................................... 
 : مغ الفقخة ندتخخج -6
  ............ حخؼ تحقيق:.............، حخؼ نفي: ..............، : حخؼ استثشاء -
 حخؼ تذبيو: ............. ...........، حخؼ عصف:..................، حخؼ جخ:  -
  ............ فعال  مزارع ا:.............، :  ماضي افعال  ..................، فعل أمخ:  -
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ا: ............. -  ...............، صفة  مذب ية : ............ اسع فاعل: ..، فعال  ناسخ 
ا:............،  :امقرػر   ااسس   -  ............... :اسع إشارةٍ  ............، اسس ا مسجود 
: اسس ا مػصػال : ............،  - : ..ضسيخ ا مت رال   ....................، ضسيخ ا مشفرال 
خ سالع: ......... .........، جسع مؤن ث سالع:...، مثشًّى: ...،............. -  جسع محك 
 .........، ضخؼ مكاف: .............      اسع جشذ جسعي:.............، جسع تكديخ:  -
 اسس ا مغ األسساء الخسدة: ................، عالمة إعخابو: ....................... -
خؼ:  -  .........................وسبب مشعو: .....، ............اسس ا مسشػع ا مغ الر 
: شباق ا: ...................،  -   ....................... نعت ا:....................، بجال 
 نعخب الكمسات اآلتية:  -7
ابقػف: ......................................................................... -  الد 
 .....................................................................شت ى: ......... -
بو ما)وال ىػ  -  ن قهل  إلى العخبي ة(:  يذبو  كل  الذ 

 يذبو: ..............................................................................
 ....................................كل : ............................................

بو: .............................................................................  الذ 
 ما: ................................................................................
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حيحة ؿ: نختار اإلجابة الر  ؤاؿ األو   مس ا بيغ القػسيغ: الد 
اعخ:  )عبج القادر الجخجاني، عبج الخ حسغ الد ناقي، أبي العالء السعخ ي( -0  ىحا الش ز لمذ 
 وىػ شاعخ:                                             )مرخي، فمدصيشي، جدائخي( -7
اعخ:                        )فارس وشاعخ، فقيو ومفك خ، كل ما سبق -3  (مغ صفات الذ 
ييػني( -4 وسي، الفخندي، الر   كانت الجدائخ تقع تحت االحتالؿ:                     )الخ 
ا لسقاومتيع وعسخه: ) -5  (76، 75سشة ، 74بايع الجدائخي ػف عبج القادر أميخ ا ليع، وقائج 
 (08، 07عام ا،  05قاد األميخ  حخب الجدائخ األولى التي استسخ ت:                 ) -6
 ادر الجدائخي خالؿ فتخة اليجنة عمى: عسل عبج الق -7

ولة الجدائخي ة الحجيثة، إعجاد جير قادر عمى مػاجية االحتالؿ، الكتابة والتأليف(    )تأسيذ الج 
 سجغ االحتالؿ  الفخنديُّ األميخ  في .........، ونفػه إلى ............: -8

 ة،   باريذ _ دمذق(حمب،   باريذ _ القاىخ  –)بخليغ                              
اعخ( -9  ىحه القريجة مأخػذٌة مغ ديػاف:          )صيج الخاشخ، ندىة الخاشخ، ندىة الذ 

فهغ  األميخ في السقبخة العميا؛  -01  لو( إعخاب تكخيس ا: تكخيس ا)د 
 )حاؿ، مفعػؿ مصمق، مفعػؿ ألجمو(                                                  

ؤاؿ الث اني: نقخأ السقاشع اآلتية مغ القريجة، ومغ ثع  نجيب عغ األسئمة التي تمييا: الد 

 

حيحة: (0  نختار اإلجابة الر 
 الزسيخ الست رل بحخؼ الجخ )لشا( يعػد عمى:  -

 )الجدائخييغ، السذاركيغ بالث ػرة، األم ة العخبية(                                     
ساؾ(:            )نجٌع  -  في الدساء، نػع مغ حيػانات البحخ، نبتٌة ت در ع(مخادؼ )الد 

 : عخي   بشا افتخخ الد مافالش ز  الذ 
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مة(:           - ، كالىسا صحيح(                            جسع )م كخ  مات، مكاـر  )مكخ 
جاؿ( .....، ومؤن ثو .......:  -  مفخد )عه

 عاجمة( –عجالف      عاجمة، –عاجل    عجمى،  –)عجالف                         
خفي -  )اسع فاعل، اسع مفعػؿ، اسع مكاف(              لكمسة )الس دتغيث(: السعشى الر 
 نجيب عغ األسئمة اآلتية: (7

اعخ  في ىحه األبيات؟ -0  بع  يفتخخ  الذ 
................................................................................ 

 ندتخخج مغ األبيات: -7
 ............................................................... أسمػب ا، ونحكخ نػعو. -
ش ا بجيعيًّا مغ البيت األوؿ، وما غخضو البالغي؟ -  ................................ م حد 
 ........................................................... صػرة  جسالي ة ، ونذخحيا. -

.................................................................................... 
 نحكخ داللة العبارات اآلتية: -3

 )لشا في كل  مكخمٍة مجاؿ (. .......................................................... -
 )ركبشا لمسكاـر كل  ىػٍؿ(. ........................................................... -
 حغ  الخ احمػف ليا العجاؿ(. .......................................................)فش -
 التعبيخ بالجسع في: )رجاؿ، أبحخ، عجاؿ(. ......................................... -

 نعخب الكمسات اآلتية:  -4
 .............مجاؿ : ............................................................... -
 بالسقرػد: ........................................................................ -
 عجد ا: .............................................................................. -
 ............ الخ احمػف: .............................................................. -
 تعالػا: ............................................................................. -

       ............................................................................. 
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 نكسل الفخاغ بسا يشاسبو: -0
ف(: ..........، )يدرهي(: .......مخادؼ )عسيع(: .........، )مهرخ(: .........،  -  )الس د 
قيا(: ...............، )نجري(: .................. -  ضج )الفخخ(: .............، )ترج 
 جسع )عرخ(: ...............، )مهرخ(: .................، )ماء(: .................  -
ف(: ................ مفخد )أقػاؿ(: ................، )فهعاؿ(: ............ -  .....، )م د 
 نذخح األبيات بأسمػبشا. -7

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

 ندتخخج مغ األبيات:  -3
  ...................................................................... :جشاس ناقز -
 شباؽ: ............................................................................ -
 أسمػب ا خبخيًّا، ونحكخ نػعو: ......................................................... -
 ا: ....................................................................أسمػب ا إنذائيًّ  -
ا، ونحكخ نػعو ووزنو: ........................................................ -  م ذتقًّ
 نعخب الكمسات اآلتية:  -4
 ..........أقػالي: ................................................................... -

.................................................................................... 
 رفع شا: ............................................................................ -

.................................................................................. 
 احتساؿ: ............................................................................ -
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حيحة مس ا بيغ القػسيغن (0  :ختار اإلجابة الر 
يء، وسصو، أدناه(                                           )ذرا(: مخادؼ  -  )أعمى الذ 
 )ذروة، ذرة، ذرية(                                                        مفخد )ذ را(:  -
ىا السعجسية: -  )ذري، ذرو، ذرا(                                                   وماد 
 )مغ األسساء الخسدة، اسع إشارة، ليذ مس ا سبق(                         نػع )ذا(: -
 ليو مجخور، نعت مجخور، بجؿ مجخور( )مزاؼ إ                خب كمسة )السجج(:ع  ت   -
، مبشي لمسجيػؿ، اإلجابتاف صحيحتاف(                 الفعل )ي صاؿ(:  -  )مبشي لمسعمـػ
خفي لكمسة )م ذيغ(:  -  )م فعهل، فعيل، م فيل(                                  الػزف الر 
 )تػكيج، قرخ، استثشاء(                                   )مش ا الغجر( أسمػب خبخي:  -
 )نتسش ى، نربخ، نخى في السشاـ(                                      مخادؼ )نحم ع(:  -
- )) ا(:          )مفعػؿ بو، مفعػؿ ألجمو، مفعػؿ مصمق لفعل مححوؼ )أحقُّ  إعخاب )حقًّ
ؤاؿ( نػع )مغ(:  -  حخؼ جخ(  )مػصػلة، شخشي ة،                          )مغ قبل الد 
 مخادؼ )نػاؿ(:                                             )عصاء، اسع عمع، احتخاـ( -
فات التي يتست ع بيا العخب  كسا ورد في األبيات. (7 د  الر   نعج 

.................................................................................... 
 خ  نػعو.ندتخخج  أسمػب ا، ونحك (3

.................................................................................... 
 نحكخ داللة العبارات اآلتية: (4
فياء يػم ا(. ..................................................... -  )نحمع  إف جشى الد 
ؤاؿ لشا نػاؿ (. ................... -  .....................................)ومغ قبله الد 
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 نكسل الفخاغ بسا يشاسبو: (0
 .................، جسع )دىخ(: ....ضج )يبقى(: ......مخادؼ )سؤدد(: ...........،  -
 السقرػد بالكتاب في قػلو )بحا نصق الكتاب( ........................................ -
ساء( .............................................نػع )ما( في قػلو: )وما تبقى ال -  د 
 ىي: ....................................  -كسا وردت في ىحه األبيات–صفات العخب  -
 :ندتخخج مغ األبيات -

 ............ش ا بجيعيًّا  ................نػعو ............. ،..............محد 
  ا  ............، وزنو ...................، نػعو .......................م ذتقًّ

 الفكخة التي تجور حػليا األبيات ىي ................................................ -
 اآلتي:نكتب داللة  -

 عرخ( .... كل   )في......................................................... 
 ج  القجيع عمت تقجيع الجار والسجخور في )فبا  ......قخيٌر( .................لج 
 ............. البيت الثالث عذخ............................................ 

ا(............................................... -  نذخح الجساؿ في قػلو: )ورثشا سؤدد 
 نعخب الكمسات اآلتية: (7

 .......................................................دواـ: ....................... -
 ذكٌخ: ............................................................................... -
 بحا: ................................................................................  -

     .............................................................................. 
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حيحة مس ا بيغ األسمػب: (0  نختار اإلجابة الر 
وا(                                                مخادؼ )شادوا(:  -  )بشػا، ىجمػا، سج 
ذ(: - ولة العخبية اإلسالمي ة، الجولة الجدائخية )  السقرػد بهػػ )الس ؤس   الحجيثة، كمييسا(الج 
ذ(:  - خفي لكمسة )السؤس   )اسع فاعل، اسع مفعػؿ، اسع مكاف(              السعشى الر 
راؿ(:  - رمة(                                       مفخد )الخه مة، الخ رمة، الخه  )الخ ر 
 (ا)العخب، السدمسيغ، كمييس               الزسيخ السترل في )ليع ىسٌع( يعػد عمى:  -
 )سسا، سسى، سسػ(                                ىػ: األصل الثالثي لمفعل )سست( -
خفي: -  )ف ع ل، فع ت، ف م ت(                                                    ووزنو الر 
 )الشجسة، الدساء، الث خى(                                              ضج )الث خي ا(:  -
غ(:                                                 )السغ، لداف، م مدغ(مفخ  -  د )ل د 
 مخادؼ )دأبيع(:                                           )عادتيع، أخبارىع، قتاليع( -
 :                                 )أبيس، بيزاء، كالىسا(-في الش ز–مفخد )بهي س(  -
 ي ىحه األبيات أن يع: مغ صفات العخب ف -

يغ ويجافعػف عشو، تشػ ع عمػميع، كل ما سبق(              )ىس تيع عالية، يحسػف الج 
ج( - ، حاج  ، احتج   )احتجاج( مرجٌر صخيٌح لمفعل:                                 )حج 
 ، سجع(العالقة بيغ )سمػا، تخبخكع(:                                  )مقابمة، تزاد -
 الذخط ىػ:            )حكت، السقاؿ، يرجؽ()ويرجؽ إف حكت مشيا السقاؿ( جػاب  -
 نػع )كع( في البيت األخيخ:                  )استفيامي ة، خبخية لمكثخة، خبخية لمقم ة( -
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 نحكخ داللة العبارات اآلتية:  (7
 ......................................................)بيع تخقى السكارـ  والخراؿ(.  -
-  .) غ العمـػ  .................................................................)ليع لد 
 )وبيٌس ال يثم هسيا الش داؿ(. ........................................................... -
 .......................)سمػا تخبخكع عش ا فخندا(. ................................... -
 نذخح الجساؿ في قػلو: )بو افتخخ الد ماف وال يداؿ(. (3

.................................................................................... 
 نعخب  الكمسات اآلتية: (4
 .........تخقى: ..................................................................... -
 ىسٌع: ............................................................................... -
 شادوا: ............................................................................. -
، ونكتب  نكتب رأيشا في أم تشا العخبي ة اإلسالمي ة، وفي أمجادىا بعجما درسشا ىحا الش ز (5

 ما نخجػ أف يريخ  إليو حاؿ  أم تشا في وقتشا الحاضخ.
....................................................................................
....................................................................................

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

....................................................................................
.................................................................................... 
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ؤاؿ  ؿ: الد  ا اسس ا ضاىخ ا، أو ضسيخ ا ىنعي غ حخوؼ الجخ فيسا يأتي، ونحكخ إف كاف مجخور األو 
 رال :مت  

 ....................... إف  الخسػؿ لشػٌر يدتزاء بو     ميشٌج مغ سيػؼ هللا مدمػؿ -ٔ

   ........................... إذا بمغ الفصاـ لشا صبٌي          تخخ لو الجبابخ ساججيشا -ٕ

لهج الشبي  -3 عاـ الفيل، وأوحي إليو في سغ ه األربعيغ، وأقاـ بسكة ثالث عذخة سشة،  و 
خ ا  ..................................................................... وبالسجيشة عذ 

 .......................... بمي ةغجوا في أرضشا مميػف  م غ  بالد نػد اليعخبي ة ...  نخميو  -4

5-  ًَُُفَأَعْشِضْ عَنْيٌُْ ًَاّْخَظِشْ إَِّّيٌُْ ٍُنخَظِش. ................................................ 

خي عمى  كاف عسخ  بغ  عبج العديد  -6 ال يأخح مغ بيت ماؿ السؤمشيغ شيئ ا، وال ي ج 
 ............................................................ نفدو مغ الفيء در ى س ا.

7- َقَبىٌُا ًَاىيَّوِ سَبِّنَب ٍَب مُنَّب ٍُشْشِمنِي ....................................................... 

دغ  إلى الفقخاء في رمزاف. -8  ................................................ أنت ت ح 

9-  طَبقَتَ ىَنَب بِوِ ًَاعْفُ عَنَّب ًَاغْفِشْ ىَنَب ًَاسْحََْنَب أَّْجَ ٌٍَْالَّب فَبّصُشَّْب عَيََ اىْقًٌَِْ اىْنَبفِشَِِّسَبَّنَب ًَال حُحََِّيْنَب ٍَب ال . 

....................................................................................   
ٌر    -01 ػ  فهيا ح  ييغ  ق ت النا إهف  الع يػف  ال تي في ش خ   ................... ق ت م ش شا ث ع  ل ع  ي ح 

ؤاؿ   نبي غ السعشى الحي أفاده حخؼ الجخ فيسا يأتي: الث اني: الد 

ت  مغ السجيشة -0 خ   ....................................................... القخية. ىإل سه
7- ال ت ى م ص م عه الف ج  س   ..................................................... خـٌ ىهي  ح 
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 .............................................................. عغ شخب الخسخ.أقمع   -3
 .................................................. .مشيع م غ  أحدغ ومشيع مغ أساء -4
سهل  -5 ييج عمى األكتاؼ. ح   .........................................................الذ 
 .......................................... .ةنتطختو مغ الداعة الخامدة إلى الدابعا -6
 ....................................................................... محس ٌج.كأن ظ   -7
ب   -8  ................................................................... افعة.ضار ٍة نر 
9-  سػات وما في األرضلل  ............................................... ما في الد 

 .............................................................. ......ف  ألجتيجوهللا  -01
 ........................................................... القفل  بالسصخقة.كدخت   -00
الة.بالله  -07  ............................................................ ما تخكت الر 
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