
 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

لَِّذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلُحلَُم قال هللا تعالى: ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَْستَأِْذْنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوا

اٍت ِمْن قَْبِل َصََلِة اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصََلةِ   ِمْنُكْم ثَََلَث َمرَّ

افُوَن َعلَْيُكْم بَْعُضُكْم َعلَى اْلِعَشاِء ثَََلُث َعْوَراٍت لَُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َوََل َعلَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ َطوَّ 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم * َوإَِذا بَلََغ اْْلَْطفَاُل ِمْنُكُم اْلُحلُمَ  ُ لَُكُم اْْليَاِت َوَّللاَّ فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما  بَْعٍض َكَذِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

ُ لَكُ  تِي اْستَأَْذَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكَذِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ ُ َعِليٌم َحِكيٌم * َواْلقََواِعُد ِمَن الن َِساِء الَلَّ ْم آيَاِتِه َوَّللاَّ

َجاٍت بِِزينٍَة َوأَْن يَْستَعْ  ِفْفَن َخْيٌر ََل يَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَْن يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ َغْيَر ُمتَبَر ِ

ُ َسِميٌع َعِليٌم ﴾  لَُهنَّ َوَّللاَّ

 

 حددي الغاية السامية من اآليات الكريمة . -1

 سكن أرواحهم، وتطمئن نفوسهم، ويأمنون فيها على عوراتهم وحرماتهملت االستئذانإلى  الدعوة  

  ينظم العالقات االجتماعية ويربيهابيان أهمية خلق االستئذان ألنه . 

 

 .  قسمي النص إلى وحدات موضوعية ، مبينة مضمون كل وحدة -2

  في أوقات الخلَواتوالصبيان أوقات االستئذان : ضرورة استئذان الخَدم من العبيد واإلماء 

 شروط االستئذان :  وإذا بلغ األطفال الحلم وجب عليهم االستئذان على كل حال 

 .لباس القواعد من النساء :  النساء العجائز ال يجب عليِهن المبالغة في التستُّر ولبس الجلباب 

 

 .  دب الذي وجه إليه النص ، محددة المعنيين بهاذكري األ -3

  والبالغين   الصبيانو   َعبِيدُكْم َوإَِماُؤُكمْ المعنيين باالستئذان هم :خلق االستئذان األدب السامي. 
 

 عللي تخصيص أوقات االستئذان والمعنيين به دون غيرهم . -4

  تكون للراحة والنوم ويتخفف فيها أهل البيت من مالبسهم وقد تنكشف  ألن هذه األوقاَت

يَدخلون والصبيان باالستئذان ألنهم طوافون عليهم، العبيُد واإلماء وقد خص هللا   عوراتهم ،

  . م للخدمةهوَيخرجون علي

 

 

 



 وضحي أهمية األدب الذي وجه إليه النص للفرد والمجتمع . -5

 عفة ويكون محبوبا بين الباألمن واألمان ويتميز بنقاء القلب ويشعر الفرد جعل : ي  في الفرد

 الناس وينال رضا هللا عليه .

 تشيع فيه المودة وأمنه ورفعة المجتمع وتقدمه وطهارته وعفته يؤدي إلى :  في المجتمع

 وتصان فيه الحقوق والحرمات.

 عللي تخصيص المجتمع المؤمن دون غيره بتلك األحكام . -6

 الذين صدَّقوا باهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم وأيقنوا بشريعة هللا ألنهم هم المؤمنين هللاُ  خص

 وهم الذين يطيعون أوامره ويقيموا شرعه . نظاًما ومنهاًجا

 استنبطي سبب تخفيف القواعد من النساء ثيابهن ، وضابطه . -7

، فال رغبة للرجال فيهن عنهنالتهمة مرتفعة وال يرغبن في النكاح وال يتبرجن بالزينة   هنألن

 و التحفظ . من عناء التستراإلسالم ن هحاأُر، فقد 

  : الثياب الظاهرة، التي ال يُفضي وضعُها لكشف العورة بالتخفيفالمقصود الضابط . 

 بيني ما في النص من مظاهر يسر اإلسالم . -8

 .حرص اإلسالم على إراحة المسلمين في أوقات المنام 

  فقد أعفاهم من االستئذان كل وقت .اإلسالم بمن لم يبلغوا الحلم ورحمة رفق 

  الظاهرة رحمة بهن من عناء التستر .تخففت من ثيابها  أنلمرأة العجوز لرخص اإلسالم 

 

 وضحي المقصود من التعبيرات القرآنية التالية  . -9

 ) العبيد واإلماء الذين تملكونهم ملك اليمين  :  ) الذين ملكت أيمانكم . 

  ( القواعد من النساء  :  )  هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، وال مطمع لهن في

 وال رغبة للرجال فيهن . األزواج

 )زينتها ومحاسنها للرجال الذين ال يصح لهم االطالع  غير مظهرة  :  )غير متبرجات بزينة

 عليها.

 )خير  الرخصة وأن يبقين ثيابهنيتركن األخذ بهذه أن   :  )وأن يستعففن خير لهن ،

 . لهن، وأطهر لقلوبهن

 



 

 

 . ، ودليلها ، وآثارها السلبية في النص الظاهرة االجتماعية حددي -1

  : ع حركات التجديد و إبقاؤها على القديم وعدم رغبتها في رفض بعض فئات المجتمالظاهرة

 تغييره .

 : ومشركي من بقوا على يهوديتهم ومسيحيتهم و من بقوا على يهوديتهم عند نبوة عيسى   الدليل

  بعد بعثة محمد ) صلى هللا عليه وسلم (مكة 

التخلف  لموقفالحياة ويدفع اإلنسان تطور وتقدم القديم عقبة في سبيل آثارها السلبية : 

 والرجعية

 : هذه الظاهرةموقف القرآن الكريم من  وضحي -2

  ال يرضى القران عن مواقف التخلف والرجعية وإنما يرضى للناس تمثل الجديد وممارسة

 الحياة على أساس منه .

 

 استخلصي معيار المفاضلة بين القديم والجديد . -3

 على دفع الناس لممارسة الحياة بأساليب أفضل . لقديم لبيان مدى قدرتهاقييم ت -أ

ممارسة الحياة  إلىقدر على دفع الناس أتقييم الجديد لبيان مدى امتيازه عن القديم وكونه  -ب

 بأساليب أفضل .

 تستنتج المجموعات سمات الشخصية التي ترفض التغيير . -4

 .بالجهل والعناد والتخلف والرجعية والجمود 

 

 متباينين تجاه قضية ، معلال لكل منهما .اذكري موقفين  -5

 . ) موقف أهل المدينة و أهل مكة من قبول دعوة النبي )صلى هللا عليه وسلم 

  قبل أهل المدينة الدعوة في سهولة بسبب تهيئة الجو النفسي بفضل وجود األديان السماوية

 السابقة . 

 مكة قبولها بسبب أنها المركز الرئيسي لعبادة األوثان باإلضافة إلى وجود الكعبة أهل رفض و

 التي يحج إليها الناس . 

 



 مثلي من الواقع ما يبرز التغيير اإليجابي وسلبيات الجمود . -6

  تقبل الناس استخدام الوسائل الحديثة مثل الهاتف المحمول ورفض البعض اعتقادا منهم عدم

 فائدته .

 لم يستطع طلب اإلغاثة أو التواصل السريع وقت الحاجة ومن هنا يعلم قيمته  اآلثار المترتبة :  

 . تقبل الناس لألنظمة الغذائية الحديثة وتمسك البعض بطرق الطعام التقليدية 

 الستفادة من فوائد الطعام الصحي .اآلثار : عدم ا

 

 

 مستشهدا بموقف من النص .بيني النتائج التي ينتهي إليها الحوار ،  -5

،  وال يقتنع باآلخرانتهاء الحوار يكون عادة بانصراف المتحاورين ، ويحتفظ كل منهم برأيه ، 

النبي مثل اقتناع المشركين بحوار   . خررأي اآلب يقتنع أحدهمايبلغ الحوار غايته عندما وقد 

 .دخولهم في اإلسالموصلى هللا عليه وسلم 

 تخيري من بين البدائل عالقة الجملة التي تحتها خط بما قبلها  -8

 إجمال ( –تفصيل  –دليل  –تعليل  –) نتيجة 

 تعليل                     لبيان مدى امتيازه عن القديم  ،  فيتمثل في عملية تقييم الجديد 

  نتيجة                يصبح عقبة في سبيل الحياة، إنه إن يلتزم به في مثل هذه الحالة  

 :  لخصي الفقرة األولى من الموضوع  -9

  ) هذه إحدى المقوالت التي سجلها القرآن ........   التي سجلها القرآن عنهم . (

  عندما جاء اإلسالم بالدعوة الجديدة ، دعا الرسول أهل مكة فرفضوها و وكان ردهم أنهم

دينية وتعامالت أخالقية ، واجتماعية ألنهم شعروا متمسكون بما ورثوه عن آبائهم من معتقدات 

 أن هذا الدين سيغير حياتهم من جميع النواحي ، فحفظ القرآن هذه األقوال و الحجج .

 

 

 

 

 



 

 

 يشفي عليَل أخا حزن وإيراق**    هل من طبيب لداء الحب أو راقي  (1

 البين فاستولى على الباقي حتى جرى*  قد كان أبقى الهوى من مهجتي رمقا (2

 يا ويح نفسي من حزن وأشواق***        حزن براني وأشواق رعت كبدي  (3

 والصبر في الحب أعيا كل مشتاق ***        أكلف النفس صبرا وهي جازعة  (4 

 َوََل أَنِـيـٌس ِسـوى َهمي وإطراقِي***      (( ِلي ِخٌل ألُوذُ بِِه  سرنديبَ )) َلفـي ( 5

ٍة َعـزَّ َمْرقاها على الراقي***       أبِـيـُت أرعـى نـجوم الليِل ُمْرتَِفقًا ( 6  فـي قُـنَـّ

 إغداق iوَل َعـَدتْـِك َسـَمـاٌء َذاتُ ***         بَائِقَةٌ  َل َمسَّتِْك )) روضة النيِل (( يا ( 7

اقِ ِمـْن ُسـ***       لَلٍ ــــــوَل بَـِرْحـِت ِمـًن اْلوراِق في حُ ( 8  ْنـُدٍس َعْبقَِريِ  الَوْشيِ بَرَّ

َها َعِبٌق ( 9  يَـسـِري عـلى َجْدَوٍل بالماِء َدقَّاقِ      ***         يـا حـبـذا نَـَسٌم ِمْن َجِو 

ذا َدْوَحةٌ تَْدُعو الهِديَل بِها ( بـل 10 ـَباحِ قََماِرٌي بأطواقِ *** ِعـنـَد   َحـبَـّ  الـصَّ

 ِجيرتي ، وِحمى ** قَـومي ، َوَمْنِبُت آدابي وأعراقيى (َمْرعى ِجيادي ،وَمأوَ 11

 أِعـيـُش ِبـها في ثَْوِب إمَلقِ *** أنـي    إلـيها على بُْعٍد ، ويُعجبني (أصـبـو 12

 ِكـراماً لَُهْم ُوِدي وإشفاقي ؟***  أهـَلً    أنسى دياراً قَْد تََرْكُت بِها ( وكـيـَف 13

 بِـغُـُروِب الدمع آماقي***  تَـَحـدََّرْت      تَـَذكَّـْرُت أيـامـاً بِِهم َسلََفْت ( إذا 14

با بَِل ْغ َذِوي َرِحِمي ( فَـيَـا 15  ُمـقـيـٌم َعلَى َعْهدي وِميثاقي*** أني   َبـِريَد الصَّ

     

 

 

 



 الشرح                                    
ة والمرض ، والحزن والهم ، واألرق والسهاد ، بسبب يشكو الشاعر ما أصابه من العل -1

 الحب  .الحب والصبابة وشدة الحنين إلى وطنه وأهله ، ويمنى أن يجد طبيبا يشفيه ، أو راقيا يرقيه 

يقول إن الهوى قد برح به ، ولم يبق من روحه غير بقية ضئيلة ، فلما فارق أهله ووطنه ذهب الفراق بما  -2
  .بقي من منها ، واشتد عليه األمر ، حتى أشرف على الموت والهالك 

الشاعر يصف ما يساوره في غربته وخلوته ومنفاه من حزن وضيق ، وهم شديد ، وشوق مبرح ، ويترحم  -3
 ويتوجع ، ويرجوا الخالص مما يكابده ويعانيه .على نفسه 

إنه يأمر نفسه بما يشق عليها ، ويحملها على ما يرهقها من الصبر وهي في جزع وحزن شديد ، : يقول   -4
 .وهم دائم ، وال غرو فهو محب مشتاق ، وال سبيل إلى صبر أمثاله من ذوي الحب والصبابة والشوق 

الغربة والمنفى من االنفراد والوحدة والوحشة والهم و الملل ، وكثرة يشكو الشاعر مما يعانيه في   -5
 اإلطراق والتفكير وفقدان الخليل واألنيس واألليف .

 يقول الشاعر : إنه يقضي ليله مرتفقا يراقب النجوم بغرفة ضيقة بأعلى جبل صعب المرتقى .  -6

 والسالمة من اآلفات والبوائق . –على عادة الشعراء العرب  –يدعو الشاعر لمصر بالسقيا   -7

 يدعو الشاعر لمصر بأن تظل أشجارها مكتسية باألوراق النضيرة واألزهار الباسمة .  -8

يمدح الشاعر نسيم مصر العطر البليل ، وهواءها العبق العليل ، والمطيب بعبير الزهر والشجر ،   -9
 ة خصبها وخيرها .ويشير إلى امتالء جداولها وفيضان أنهارها وغزارة مياهها ، وكثر

 يتغنى الشاعر بأدواح مصر وأشجارها وتطريب الحمائم فوقها وقت الصباح . -10

يظهر في هذا البيت سبب هيام الشاعر بروضة النيل فيقول ) إنها مرعى جياده ومأوى جيرانه  -11
 وحمى قومه ( ومنها اكتسب فضائله وفيها نبتت أصوله وعاش آباؤه .

ضة النيل مع بعده عنها أو على الرغم من هذا البعد ، أو هو يقول الشاعر : إنه يحن إلى رو -12
 يصبو إليها بسبب بعده عنها ويسره أن يعيش بها حتى لو كان فقيرا معدما .

 يقول الشاعر : إنه ال ينسى وطنه الذي تركه وترك به أهله -13

يقول : إذا تذكرت أيام اجتماعي بأهلي فيما مضى من الزمان غلبني البكاء ، وفاضت  -14
 الدموع آماقي .ب

اتخذ الشاعر الصبا بريدا ورسوال وطلب إليها أن تبلغ أقاربه وأهله أنه وفي بالعهد والميثاق  -15
 ، مقيم على مودتهم والوفاء لهم .

 

 األهداف                                             
 صوغي فكرة رئيسة من النص . -1
  والحنين والمعاناةمفارقة األوطان تبعث في النفس األلم.   

 صوغي فكر جزئية من النص :
 . الهوى والفراق يجعل النفس متألمة عاجزة عن التحمل 

 .ليس هناك ما يّصبّر الشاعر على فراق بلده 

 .النيل جعل من مصر جنة فيحاء 



 . الوطن ملتقى األهل والذكريات الغالية 

 
  استخلصي أبرز المشاعر واإلحساسات في النص .   -2
 .الحزن واأللم لفراق األوطان 

  واللهفة للعودة للوطنحب الوطن والحنين . 

 . الفخر واالعتزاز بقومه ووطنه 

 استنبطي القيم الواردة في النص محددة موقع كل منها . -3
 )   الصبر في الشدائد والمحن  ـــــــــــــــــــــــ    ) أكلف النفس صبرا 
 ـــــــــــ  )فيا بريد الصبا بلغ ذوي حمى أني مقيم على الهوى (ـ  اإلخالص للوطن   ـــــــــــ 
 ) ـ اإلكثار من الدعاء للوطن ــــــــــــــ  )يا روضة النيل المستك بائقة 

 .   بيني سبب معاناة الشاعر ومظاهر تلك المعاناة -4

  : سبب المعاناة 

 نفيه وإبعاده عن وطنه ومنعه من العودة إليه . 

 مظاهر المعاناة  :  

o  ـ  الوحدة التي يعانيها 

o  . شدة الحزن 

o   القلق والجزعـ  . 

o  . ـ األرق وعدم القدرة على النوم 

o  . ـ الشوق للوطن  

 

 استدلي على ارتباط الشاعر بوطنه موضحة أسباب ذلك :  -5

   :لم ينس الشاعر ذكرياته الجميلة في وطنه، والدليل 

 إذا تذكرت أياما بهم سلفت ... تحدرت بغروب الدمع آماقي   

 يرسل تحياته وأشواقه إلى أهله هناك: ف اشتياقه ألهله في مصر 

 فيا بريد الصبا بلغ ذوي رحمي ...أني مقيم على عهدي وميثاقي 

 ارتباطه بالذكريات الجميلة هناك.السبب: حب الشاعر الكبير لوطنه، و

 

 وضح قدرة الشاعر على توظيف الطبيعة للتعبير عن عاطفته    -6



 جعل الطبيعة تشاطره ف استعان الشاعر بعناصر الطبيعة ليعبر عن إبداعه في نقله للواقع

  - روضة النيل - في قنة  - أرعى نجوم الليل  ) مثل  أحزانه، وشوقه الشديد لوطنه

 (  بالماء دفاق  - نسم  -سندس 

 جوانب القدوة في شخصية الشاعر:  ياستخلص -7

 . حبه وإخالصه لوطنه 

  .رفض الشاعر الخضوع والذل للمستعمرين اإلنجليز 

  . التضحية والفداء من أجل الوطن 

  ،ارتباطه بأهله وأحبابه 

 . لغته وأسلوبه الراقي 

 بيني أثر العاطفة في اختيار األلفاظ والتراكيب  -8

 اختيار األلفاظ والتراكيب المعبرةاستخدم الشاعر عاطفته ومشاعره في 

  الحب  مشتاق  ـ  مثل والتراكيب الدالةلفاظ باستخدام األفبيَن عاطفة الحب والشوق والحنين (

 ( ي عليالفيش ـ أشواق  ـ الهوى  لداء الحب أو راقي 

  أبيت  -ـ  همي أرق  -) حزن ـ  داء  إلبعاده عن الوطن من مثل  والقلق الحزن  وعاطفة

 (  نجوم الليلأرعى 

 بيني  األلفاظ والتراكيب الدالة على عاطفة اليأس والحزن في   إثرائي  :    

  (   الصبر أعيا –جازعة  ) 

 
   وازني بين كل بيتين مما يلي : -9

 أصبو إليها على بُعد ويعجبني ...أني أعيش بها في ثوب إْمالق قال البارودي : 

 : وطني لو ُشغلت بالخلد عنه ... نازعتني إليه في الخلد نفسي  وقال أحمد شوقي

  إلى وطنه ويحن للرجوع إليه والعيش على أرضه فقيراالبارودي يشتاق 

  ،فهو أقوى عاطفةً يفضل العيش في وطنه حتى لو خرج من الجنة   أما شوقي   
 

 



 سماء ذات إغداقروضة النيل ال مستك بائقة         وال عدتك  يقول البارودي  :  يا

 ويقول خليل مطران :  مصر التي أبدا حدائقها      غناء ال يعرى بها غصن   

عبر األول من خالل الدعاء لمصر بأال تتعرض للفقر وأن ينزل عليها المطر ,  وجعل منها 

 عن حبه من خالل وصفها بالحدائق الغناء الخضراء . عبر روضة الشاعر الثاني 

   : الفكرةإثرائي :  وازني بين البيتين اآلتيين في     

  حتى جرى البين فاستولى على  يقول الشاعر :  وقد كان أبقى الهوى من مهجتي رمقا

 الباقي 

  ويقول في نص آخر : محا البين ما أبقت عيون المها مني    وشبت ولم أقض اللبانة من سني 

 السابقان ؟ما المعنى الذي يشترك فيه البيتان  (أ
 أن النفي قد قضى على ما تبقى من حياته وأن الفراق قد أثر فيه تأثيرا مباشرا .    

 ب( أي البيتين أبلغ تأثيرا في نفسك ؟ ولماذا ؟     

  البيت األول ، حيث أشار إلى أن النفي قد أثر وقضى على ما تبقى من أمل في حياته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حددي المقصود بقرآن الفجر في النص -1

  الجليلة.بصوت جميل معبر عن المعاني اآليات التي يتلوها اإلمام في صالة الفجر 
 استدلي من النص على الفكرة التالية : -2

 االعتكاف والعبادة تطهر النفس من رواسب الدنيا .  -أ
   فتعتريه حالةٌ روحانيةٌ يستكين فيها للقدر هادئاً وادعاً راجعاً إلى نفسه الدليل قوله . 

 سماع القرآن وتدبر معانيه ينقل النفس إلى عالم روحاني . -ب
  فلم يبق إال اإلنسانية الطاهرة  ، ....وكنا نسمع قران الفجر، وكأنما محيت الدنيا : قوله  الدليل

 .وهذه هي معجزة الروح  ومكان العبادة؛
 فرقي بين العادات والقيم التي عرضها الكاتب . -3

 الموروثة من األجداد مثل السلوكياتهي  العادات :
  هم بأداء المناسك والعبادات . أوالد المسلمينإلزام الصالحين من 
 . االعتكاف في المساجد في العشر األواخر من رمضان 
      . حفظ األطفال القرآن الكريم وتجويده 
   في رمضان .كثرة التردد على المساجد  
        إيقاظ اآلباء أبناءهم عند السحور    

 مثل : هي الفضائل الدينية والخلقية واالجتماعيةالقيم : 
                                 الخشوع واإليمان 
  . قراءة القرآن وتدبر معانيه 
 الصالة والعبادة . حسن 
 التأمل في الكون 

 
 وضحي مشاهد االعتكاف مبينة عوامل الصفاء الروحي فيها .  -4
  أرواحهم،  عليهم وقارمكوث المسلمون في المسجد إلى ليلة العيد يقرؤون القرآن ويتعبدون

 من السكينة والهدوء والطمأنينة.فتعتريه حالةٌ روحانيةٌ  قلبه،ونور هدوء بكل إنسان  يشعر
 وضحي أثر االعتكاف والتعبد ؟  : إثرائي       

  . أنه يهب النفس صفاء ونقاء مما يجعلها تسمو على مستوى البشر العاديين 
 بيني الدالالت الشعورية المعنوية الستخدام الكلمات المتضادة .  -5
  ليبين الفرق بين الحياة المادية خارج المسجد والحياة الروحية داخل  المتضادةاستخدم الكلمات

ضوء القناديل المتسلل في  روحانيات إيمانية وسكينة وهو يشاهدتبعث في النفس المسجد التي 
  ورقة وقوة صوت القارئ . الظالم كالنجوم 

 

 



 بيني أثر االستماع لقرآن الفجر في نفس الكاتب وسلوكه ، مستدلة .  -6
  : ومعاني القرآن الذي نقلته من ماديات الدنيا بصوت القارئ والتعلق اإلعجاب األثر النفسي

 الدليل : أنه لم ينسى هذا القارئ رغم مرور السنوات .إلى حياة الروح السامية .
  : حرصه على التمسك بتعاليم القرآن الذي سمعها وجعلها منهج حياة . والدليل : األثر السلوكي

 الصبر والدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة .
 

 وضحي أهمية المسجد في ضوء فهمك للنص .  -7
 .مكان العبادة والصالة ,والذكر وقراءة القرآن والتعليم الشرعي 
 الصلة بين المسلمينيقوي و يعمق إيمان المسلم  ويطهر نفسه . 
 يطمئن فيه المؤمن ويخشع لربه. 
 استخلصي أثر سلوكيات اآلباء في تربية أبنائهم .  -8

  لسلوك اآلباء أثر مباشر ورئيسي في رسم مالمح سلوكيات أبنائه وعاداتهم وتصرفاتهم

إلى المسجد فكان  المستقبلية حيث يقتدي األبناء باآلباء ، فالكاتب حفظه والده القرآن واصطحبه

 رجل الدين واألخالق .  

 استخلصي مالمح شخصية الكاتب وسمات أسلوبه مستدلة .  -9

 مالمح شخصية الرافعي :               

  جعله يستشهد باآليات الكريمة.الدليل : . حفظه للقرآن الكريم وتجويده 

  .وإظهار مكانة برز العادات والتقاليد اإلسالمية كاالعتكاف أالدليل: خبرته الدينية الواسعة

 المسجد

 سمات أسلوب الرافعي :         

  تلوح كأنها شقوق   -) القناديل معلقة كالنجوم في مناطها   الدليلعمق التصوير وبراعته

 ضئيلة (

 يجمع   -التي تبين حياة الروح  وصوت القارئ مثل : هي معجزة الروح  : التعبيرات القوية

 بين قوة الرقة ورقة القوة . 

  خواطر الحب  -للمساجد والقناديل والضوء :   ترتعش : المعبرة  الجزلة اختيار األلفاظ-  

 اإلحساس الروحاني -هدوء  -أرواحهم   -وقار 

 



 

 

 ( وإني لجــرار لكـل  كتيبــة                    معـــودة إَل يخل بها النصــر1
ال بكل مخـوفــة                  كثير إلى  -2 زالـها النظر الشـزروإني لنــز   نُـّ
 ـ فأظمأ حتى ترتوي  البيض والقنا          وأسغب حتى يشـبع الذئب والنسر 3
 ـ  وَل أصبح الحـي الخلوف بغارة           وَل الجيش ما لـم تأته قبلي النذر 4
 ُرب  دار  ـ لم تخفني ـ  منيعٍة            طلعت عليها بالردى أنا والفجر ـ  و يا 5
 أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى       وَل فرسـي مهــر وَل ربه غــمـر -6
 ولكن إذا حـم  القضاء عـلى امــرئ          فـليس لـه بــر  يـقـيـه وَل بـحــر -7
 ـ وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا            ما  تجافى  عن ي  اْلسر والضر؟ 8
 فلم  يمت اإلنسان ما حيي الذكر        ـ هو الموت , فاختر ما عَل لك ذكره 9
 ـ يمنون أن خلو ثيابي , وإنما               علي  ثيــاب من دمائـهم حمـــر 10
 ـ وقائم سيف فيهم اندق نصله            وأعقاب رمح, فيهم حط م الصدر 11
 ـ سيذكرني قومي إذا جد جدهم              وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 12
ر الشقر 13  ـ فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه          وتلك القنا والبيض والضم 
 ـ وإن مت , فاإلنسان َلبد ميت ,            وإن طالت اْليام وانفسح العمر 14
 ـ ونحن أناس َل توسط بيننا                    لنا الصدر دون العالمين أو القبر  15
 ومن يخطب الحسناء  لم يغلها المهر   لي نفوسنا        لينا في المعاـ تهون ع   16
 ـ أعز بني الدنيا , وأعلى ذوي العَل        وأكرم من فوق التراب  وَل فخر  17

                              
 الشرح                                   

 دائما, فقد اعتادت أال يفوتها النصريفتخر الشاعر بحسن قيادته للكتائب وفرق الجيش التي تنتصر  -1

يفتخر الشاعر بشجاعته وثباته وجرأته فهو كثير النزول بكل أرض يرهب غيره النزول إليها حيث تصيبهم الرهبة   -2
 . فتدور أعينهم من الخوف والفزع

ماح من والر يحقق النصر على أعدائه, فترتوي السيوف يشرب وال يأكل حتى  يفتخر الشاعر  بجلده وصبره فال -3
 دمائهم , ويشبع الذئب والنسر من جثثهم .

 .الجيش الذي يحاربه  و وجنودهيفاجئ البلد الذي غاب عنه رجاله فهو ال  هيفتخر بكرم أخالق -4

أقواها  , فهو ال يخاف القالع وال الحصون ,  يفتخر بقدرته على قيادة جيشه وتحقيق النصر على أعتى البالد و -5
 مبكرا قبل شروق شمس يوم المعركر وإنه يحقق عليها النص

 رني األعداء مع أن أصحابي مسلحون وفرسي فرس قتال وأنا فارس ذو خبرة بالقتالسأ -6

 



كان أسره قضاًء وقدرا ، وإذا وقع القضاء ال يستطيع أحد أن يدفعه وال يحمي اإلنسان منه برا  -7
 وال بحرا

 أو يؤخره ولو ساعةويتساءل الشاعر : هل عدم أسره يبعد عنه الموت المقدر له  -8
 إن أسري موت بالنسبة لي ، ولكن الذكرى الطيبة لإلنسان الميت تجعله حي دائما -9

 يتفضلون علي بأن تركوني مرتديا ثيابي ، والواقع أن دماء قتالهم تغطيني بلونها األحمر -10
 وسيوفنا ورماحنا اخترقت أجسام األعداء وحطمت صدورهم -11
ن حسن بالئي يوم احتدام المعارك كما يبحث الناس سيتذكر قومي بسالتي وشجاعتي ويذكرو -12

 عن البدر ونوره في الليلة الظلماء
 وإن ُكتبت لي الحياة فسوف أقاتل كما خبروني بالرماح وبالسيوف وفوق ظهور الخيل -13
 وإن مت فكل نفس ذائقة الموت مهما امتد بها العمر -14
 الموت يفخر الشاعر بأن قومه ال يقبلون إال الصدارة في كل شيء أو -15
نضحي بحياتنا رخيصة في سبيل تحقيق المعالي والوصول إلى األهداف السامية ، ومن يذهب  -16

 لخطبة حسناء دينا وشكال يقدم لها ما تشاء من مهر
يفتخر الشاعر بنفسه وبقومه بأنهم أرفع أهل الدنيا مكانة وأكثرهم عزة وأعالهم قدرا وأكرم  -17

 . أهل األرض
                                     

 

 األهداف                                         
 وضحي الجو العام للنص ، ومناسبته . -1

  في الدفاع  عن حدود المسلمين مع الروم و جرح في معركة مع الروم، أبو فراس شارك
فأسروه وبقي في القسطنطينية أعواماً، كتب في األسر قصائد عدة " عرفت بالروميات" منها 
هذه القصيدة ، يوضح فيها أسباب أسره ويفتخر بنفسه ويدافع عن رفاقه . ثم فداه سيف الدولة 

 بأموال عظيمة.
 

 استنتجي الصفات التي افتخر بها الشاعر مدلال عليها . -2
             وإني لجــرار لكـل  كتيبــة                                الدليل :  حسن القيادة للجيش 

  معودة أال يخل بها النصر : الدليل ارات  صتحقيق االنتوالشجاعة واإلقدام 
  ولكن إذا حّم القضاء عـلى امـرئالدليل :       الرضا بالقضاء والقدر     

     وال أصبح الحّي الخلوف بغارة         الدليل :ال يحارب القوم على حين غرة 
 أعز بني الدنيا , وأعلى ذوي العال    الدليل : ألنفة وعزة النفس ا 

 

 

      
 عللي فخر الشاعر بقوته وعدته ، موضحة سبب أسره . -3



  رفاقه  ته أو عتاده أووفروسي تهشجاع وأ تهخبرليبين أن سبب وقوعه في األسر لم يكن لقلة

السبب في الوقوع في األسر هو "  ولكنفرسه غير مجرب  نعزل من السالح في المعركة وال أل
 قضاء هللا وقدره "  

 
 برهني على ترفع الشاعر واعتزازه بفروسيته رغم محنته .  -4
  , الشاعر في األسر وبين يدي األعداء وفي قبضتهم وهو يعلم أنهم ربما سيقرؤون هذه األشعار

فهم قد ذاقوا " فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه " ومع ذلك يتوعدهم من داخل أسوار سجونهم 
 .مرارة هذا الطعن حتى إنهم ليميزون بين طعنه وطعن غيره 

 
 ابرزي موقف الشاعر من قومه ، ونظرته إليهم مستدلة . -5
 أو يموتون وذرا المجد والريادة والسيادة يعشقون الصدارة  يعتز الشاعر بقومه وأمته اإلسالمية فهم

 ونحن أناس ال توسط بيننا الدليل :أعزة في سبيل تحقيق هذا الشرف . 

 
 بيني أثر اإليمان في نفس الشاعر وسلوكه مستدلة . -6

 :في  تهلثبا ادافعفكان بحتمية الموت جعله يرضى ويستسلم لقضاء هللا ويؤمن  في نفس الشاعر
 المعارك ؛ ألنه متأكد من مصيره في إحدى الحسنيين إما الموت والشهادة وإما النصر .

  :ال يخاف أسرا وال قيدا وال قتال وال شيئا كائنا ما كان وال  عمل بمقتضى إيمانه فكانفي سلوكه

 . يحرص على اختيار كل ما من شأنه أن يرفع القدر ويعلي الشأن وكانأحدا, 

 

 القدوة في شخصية الشاعر . استخلصي جوانب -7

  . اعتزازه بنفسه 

    . كبرياؤه وصبره 

    شجاعته النادرة. 

 . اعتزازه بقومه 

 . حبه وإخالصه لوطنه 

  .رفض الشاعر الخضوع والذل للمستعمرين اإلنجليز 

  . التضحية والفداء من أجل الوطن 



 ارتباطه بأهله وأحبابه 

 

 استدلي على تأثر لغة الشاعر بعاطفته . -8

  لجرار مثل )  اإلشادة بالنصرو  االعتزاز بقيم البطولة الفخر و ةمعبرة عن عاطفاأللفاظ جاءت 

 (  أكرم  -وأعلى   - أعز   -  بغارة  -لنّزال   النصر  -كتيبة   -

 

 انثري اْلبيات التالية  -9

 وإني لجــرار لكـل  كتيبــة            معـــودة إال يخل بها النصــر  -1
زالـها النظر الشـزر       -2  وإني لنــّزال بكل مخـوفــة             كثير إلى نُـّ

 ـ ونحن أناس ال توسط بيننا         لنا الصدر دون العالمين أو القبر 15          

  يفتخر الشاعر بحسن قيادته للكتائب وفرق الجيش التي تنتصر دائما, فقد اعتادت أال يفوتها

 النصر

  الشاعر بشجاعته وثباته وجرأته فهو كثير النزول بكل أرض يرهب غيره النزول إليها يفتخر

 حيث تصيبهم الرهبة  فتدور أعينهم من الخوف والفزع .

 ن العرب والمسلمين يعشقون الصدارة وذرا المجد  فهم أحرار سادة منذ خلقهم هللا عشقوا إ

عرضها وشرفها ,فإما  ريادة وسيادة ال توسط عندها فيما يخص عزتها وكرامتها و، السيادة

 وشرف يسمو فوق هامات النجوم الشهب

 

 

 

 

 

 



 

 

  حددي المشكلة التي تناولها النص، مبينة مظاهرها وآثارها . -1
  الناس وهم يبحثون عن الحقيقة.الحيرة والقلق التي يعاني منها بعض  

  ضياع الحقيقة في خضم من األوهام والزيف واختالط الحقيقة بالباطل في الصحف واإلذاعات

  .والعقائد والسياسات 

  : جعلت اإلنسان في حيرة واضطراب , وسيطرت عليه األوهام واألهواء النفسية .آثارها 

 

 وما يعينه على ذلك .بيني واجب اإلنسان تجاه الحقيقة الضائعة ،  -2
  ، االلتزام بخطوات البحث العلمي والسير على الصراط المستقيم ،واالجتهاد في تحري الحق. 

  ، استلهام طويل من عناية هللا  ويحتاج إلى جهد ودأب. 
 

  استدلي على صعوبة الوصول إلى الحقيقة . -3
 شائعة أو فكرة سائدةاالندفاع وراء خرافة   - الخضوع لعرف سائد - المحبة والكراهية 

 
 حددي خطوات تحليل المشكلة .  -4
  التأمل الهادئ الستخالص الحقائق الواضحة، تحليل هذه الحقائق ثم اتخاذ القرار الحاسم

 والعمل بمقتضاه . 
 

 عددي معوقات الوصول إلى الحقيقة ، وكيفية التغلب عليها .  -5
            .التردد في اتخاذ القرار الحاسم.  -االستسالم للظنون واألوهام 
                 .عدم استشارة اآلخرين  -التصور الغلط لألشياء 

استخدام الفكر و اإلقدام على اتخاذ القرارو طلب العون من هللا تعالى - التغلب عليها : 
 الفصل بين العاطفة والتفكير. و والحواس للبحث عن الحقيقة

 
 وضحي ما يقتضيه تحليل الحقائق ، مستشهدة . -6
   أن نفصل بين عاطفتا وتفكيرنا وأن نستخلص الحقائق المجردة بطريقة محايدة واستشعار

 السكينة التامة  في تلقيها وضبط النفس أمام ما يظهر مروعا .

  استفزاز المشركين . الشاهد موقف النبي والصحابة في صلح الحديبية أمام 

 

  

 

 



 بيني ما يتطلبه اتخاذ القرار . مدللة -7
  بقوة  قرارالواإلقدام على تنفيذ  الحزم ، ثمرأي الالشورى ضرورية ألنها تطمئن إلى صحة

 دون تردد. 
 . الدليل رفض النبي التراجع عن قرار الخروج من المدينة لقتال المشركين في غزوة أحد 

 
 
 حددي من النص تعبيرا يدل على المعنى التالي :   -8

 (  حددي من الفقرة األولى ما يدل على : ) األوهام تنتشر وتسيطر على األماكن 

 إن األوهام والظنون هي التي تمرح في جنبات األرض وتغدو وتروح بين اآلالف من الناس 

  ( الطريق الذي يسلكه اإلنسان ليصل إلى الحقيقة ما يدل على : )  الرابعةحددي من الفقرة 

 إنه المنهج الذي يشقه المرء لنفسه بين مشكالت الحياة والخط الذي يلتمس فيه الصواب 

  (  بالفكر واإلحساس يعرف اإلنسان الصوابما يدل على : )  السادسة حددي من الفقرة 

 .... فليستخدم اإلنسان فكره وحواسه في تعرف ما حوله 

 

 بيني رأيك فيما يلي معللة . -9

  الشورى ضرورية التخاذ القرار 

   إلى الّرأي الّصائب توصلألن طلب الرأي من أهل االختصاص، وإجالة النّظر فيه أوافق 

 وضبط النفس عند جمع الحقائق . التامة السكينة 

  ووساوس تبخر خواطر السوء فطمأنينة والبث اإليمان في النفوس تالسكينة ألن  رأي صائب

 . الضعف فتنجلي الحقائق وتتكشف األوهام

 

 

 

 

 



 

 

 

 سورة النور -1
 
 الكلمة  
 

 
 معناها      

 ذنب أو إثم  في التخفيف جناحالقواعد من النساء ليس عليهن 

    زواجا نكاحاخفف اإلسَلم على القواعد من النساء ْلنهم َل يريدون 

 مظهرات الزينة    –متزينات   . متبرجاتنهى اإلسَلم عن خروج النساء 

 

 

 مفردها الكلمة
 ثوب ثياب

 قاعدة  -قاعد  القواعد

 امرأة  النساء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها 
        بعد  وانفصل السوءبان الشاب عن أصدقاء  

 تزوجت          بانت الفتاة      

 انفرد واختص   بان خالد باإلجابة الصحيحة 

 رحل      بان العالم عن بلده 

 ظهر واتضح          بان الهالل في السماء 

  طالت  بانت النخلة 



 للسياقات التالية :البنية : ختريي الكلمة ذات الضبط الصحيح     
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 البنية الكلمة يف سياقها 
 تأنى وسكن            َحلُم    .... العاقل أثناء الغضب . 

  ..... الِحْلم                األناة   وصى الرسول عليه السالم ب 

 َحلّم                 مأل ......  القربة     

 الُحلُم            البلوغ بلغ الصبي ...... 

 ُحْلما             رؤية للنائم رأى أخي ....... جميال 

 َحِلم            وقع فيه الدود ....... الجلد 

 َحلَم             رآه في نومه      ...... أخي بالسفر 
 

 أكملي اجلمل التالية بتصريف مناسب ) أذن ( التصريف :

 

 

 

 

 

  (اإلذن  - مئذنة -   االستئذان -    املؤذن  -اآلذِن  -  اآلذان  – ) ُأذن
 التصريف  اجلملة            

 اآلذان     فجرا ........ سمعت -

 اآلِذن     الحاجب .......  ينظم دخول الناس للحكم -

        المؤذن  صوت ...... جميل -

      األذن ..... من أعضاء الجسم -

 االستئذان    قبل الدخول عند اْلخرين . ......يجب   -

 اإلذن    طلب الموظف ...... بالدخول . -

    مئذنة هي منارة المسجد يرتفع منها اْلذان..... . -



 إىل الذين يرفضون التغيري -2

 

 الكلمة

 

 معناها

 دين  آبائهم  أمة يتبع الكافرين

 منتهى -غاية   قدرته على الفهم  مدىيمتحن الطالب لمعرفة 

 .العلو والتطلع لألعلى   إلى اْلفضل غاية المسلم اَلستشراف

 المباركة    المقدسةزرت المدينة 

 اإلعالم بنشر اإلسَلم اإليذانكان فتح مكة هو 

 يكفينا هللا ونعم الوكيل حسبنا

 

 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة

 ِملَل ملة مجيد       –مجد  –ماجد  األمجاد

   شهيد –شاهد  األشهاد

   وثن األوثان

   أيمن – َيِمنُ  – يَمين أْيمان

    فَْوجُ  أفواجا

 

 

 

 



 معناها السياقي الكلمة يف سياقها 
  ََجَرى اْلَماُء بَْيَن السََّواقِي َغار  

  َاِْشتَدَّْت َحَراَرتُهُ   النََّهارُ  غار 

  ُاِْنَحَسَرتْ  َغاَرْت َعْينُه  

  َُغَربَتْ  اَرِت الشَّْمس 

  َهب فيهاذ الماُء في األرض غار  

  ََدقََّق النََّظَر فِيهِ   فِي األَْمرِ  َغار 

  َمشى وابتعد  فالٌن بعيًدا غار 
 

 

 

 

 
 أكملي الجمل التالية بتصريف مناسب ) شهد ( التصريف :

 

 

 البنية : ختريي الكلمة ذات الضبط الصحيح للسياقات التالية :

ار) 
َ
ار – احلِو

َ
و
ُ
 (احل

 البنية الكلمة يف سياقها 
 ولد الناقة                الُحَوار  فطم الراعي ......       

 النقاش                الِحَوار .... الهادئ مؤثر  

  ( شهادة  -مشهد   -مشهود  –شهيد   -شاهد   -)  شهد     
 الشهد   ........ أكلت من  -

 مشهود    يوم القيامة يوم ............. -

 شاهد قال الصدق في المجكمة......   -

 الشهيد ...... من يقتل في سبيل هللا  -

 مشهدأ رأيت ......  جميال  -

   الشهادة  يرجو المؤمن ....... -



 غربة وحنني -3

 

 الكلمة     

 

 معناها                    

 قلقة  ,   مضطربة  , غير قادرة على الصبر  جازعة    

                                   تفوح منه رائحة الطيب  عبق

 أوهنني , وجعلني هزيَل براني    

 نقش الثوب الوشي

 الصاعد                             الراقي 

 سالت                           تحدرت

 كثير القطر                       إغداق

 

 املفرد واجلمع : اذكري مفرد ومجع الكلمات التالية :

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة

 بوائق بائقة حلة حلل

 روض ـ رياض روضة عرق أعراق

 أخالل خل  

 

 



 ( يف السياقات التالية : طرق : بيني معىن كلمة) املعىن السياقي

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها 

  ُطلع ليال طَرق النَّجم 

  َمّدده ورقَّقَه الحداد الحديد َطَرق 

 َرعه ، دقَّهق البابالضيف  طرق 

 خَطر طرق بباله األمر  

 أتاهم ليالً  طرق المسافر القوم 

 سلَكه الّطريقالرجل  طرق  

 

                

 التالية :البنية : ختريي الكلمة ذات الضبط الصحيح للسياقات 
 

 

 

 

 هاتي تصريف كلمة ) عهد ( : التصريف :

  معاهِد  ( -معهد    -تعهد     -معهود    -معاهدة  –) عهد            

 معاهدة             تصالح  الدول ........ أبرمت -

 معهد              متميز تعلم الطالب في...... -

 تعهد              ..... بعدم اإلزعاجوقع الطالب -

 المعاهد             أوصى الرسول الكريم بحسن معاملة...... -

 العهد              المسلم بـ   ......وفى  -

 معهود             المؤمن ...... فيه التقوى والصالح -

ا  ) 
َ
ب
ِّ
با -  الص

َّ
 (   الص

 البنية الكلمة يف سياقها 
 بَا ..... سن يحن المرء إلى غَر             الّصِ  الّصِ

 با بشوق الحبايب.......    جاء نسيم  ريح المشرق           الصَّ



 قرآن الفجر -4

 

 المفرد والجمع : اذكري مفرد وجمع الكلمات التالية :

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة
 الدنا         الدنيا قنديل       قناديل

 اْلفاق اْلفق شعلة ُشعَل

 قُْمر القمري  

 

 : بيني معنى كلمة) بَِرح ( في السياقات التالية :المعنى السياقي

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها 
   غادره ، فاَرقَه بَِرَح اْلَمكاَن ُمْنذُ ساَعة 

  َِظلَّ ، مازالَ  ما بَِرَح َيْقَرأُ في ِكتابِه 

  ُرَوَضَح اْلمْ  بَِرَح الَخفاء 

 تزالَ  بِرحْت الّرهبةُ من صدور المجاهدين 

 

 توضح كل مجموعة معاني الكلمات الواردة في النص فيما يأتي: -1

 معناها الكلمة
 ونيقصد المسجد ينتابونأقبل الناس 

 تطمئن -تهدأ  فيها يستكين فتعريه حالة روحانية 

 َهاِدٌئ ، َساِكٌن ، ُمْطَمئِن   راجعا إلى نفسهوادعا هادئا 

 يلمع -ينير  –يشرق  في روحه يتألْل فإذا هو 

 استعصت -استغلقت  اْلشياءاستبهمت وقد 

 عذب –رقيق  –لين  رخيمانبعث صوت غرد 

 ناله –به اصأ الفرح اعتراه كالحزن 

ق عليها بمثل الندىفيرفَض    ساَل وتفَرَّ



 البنية : ختريي الكلمة ذات الضبط الصحيح للسياقات التالية :
 

 

 

 

 

 هاتي تصريف كلمة ) أثر ( : التصريف :

  (  ُمؤث ِر   - إِثَاَرةُ   -آثار  –تأثير  –مأثور  –أثر )     

أْيِ العَامِّ ...........   -  إِثَاَرةُ  مهمة اإلعالم الرَّ

 أثر مازال ..... الجرح باقيا -

يُوُف  -  اْلثارَ  التَّاِريخيَّةَ ..... َزاَر الضُّ

 اتأثير .... بالغاً في الحاضرين الشاعر أحدث  -

 المأثورة األمثال الشعبية من األقوال ... -

 مؤثر استمعت إلى برنامج ..... -

 
 
 

 

 
 
 

 (    
َّ
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ل
ُ
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 ............   ُضعف                  َكلَّ  بََصُره 

  ......... جميع                    ُكلّ  إنسان وعمله 



 يف األسر -5

املفرد واجلمع : اذكري مفرد ومجع  الكلمات التالية :

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة
 كتائِبُ  كتيبة نَذير النذر

 ضاِمَرةُ   - ضاِمر الضمر أَْعَزلُ  عزل

   ُعقب أعقاب

 

 : بيني معىن كلمة) مهر ( يف السياقات التالية :املعىن السياقي

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها 

  َغلَبَهُ فِي اْلَمَهاَرةِ  ُمنَافَِسهُ الجندي َمَهَر 

 معناها الكلمة
 الموت – الهَلكُ  أنا والفجربالردى طلعت عليها   

 يعده غاليا المهريغلها ومن يخطب الحسناء  لم 

 تسهل        علينا في المعالي نفوسناتهون 

 أجوع   حتى يشـبع الذئب والنسروأسغب 

 محصنة / قوية منيعٍة                ُرب  دار  ـ لم تخفني ـ   ويا

 الحرب الوغى       أسرت وما صحبي بعزل لدى 

 هجوم بغارة           وَل أصبح الحـي الخلوف 

 صاحبه غير مجرب   ربه غــمـروَل فرسـي مهــر وَل 

 



 وأجاد اوبرع فيه اأتقنه حياكةال خياطمَهر ال 

  َمْهراً   أَْعَطاَها المرأةَ الرجل مَهر 

  َساَلةَ الملك َمَهَر  َصَمَها بِالَخاتَمِ   الّرِ

 

 البنية : ختريي الكلمة ذات الضبط الصحيح للسياقات التالية :

 

 هاتي تصريف كلمة ) من ( : التصريف :

  (منون    –امتنان    -المن    –منان )     

 المنان هللا  هو ...... على عباده -

 المن واإلحسانتعداد الفضل  ........  -

 المنون يصبر المؤمن على ريب .... -

هَ لَه ِرسالََة ُشْكر   -  امتنان و ..........َوجَّ

    (  
ُّ
د
َ
       -اجل

ُّ
د
ُ
   - اجل

ِّ
 (  اجلِد

 أبو الوالد           الَجدُّ  .....  له مكانة عظيمة في نفوس أحفاده 

 الشاطئ الُجدُّ         تمشيت على .... األخر للنهر 

  ُق َبْيَن               الِجدِّ  َوالَهْزلِ ........ََل يُفَّرِ



 كيف نزيل أسباب القلق -6
 

 
 املفرد واجلمع : اذكري مفرد ومجع الكلمات التالية :

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة
 غرى ُعروة خاِطر  - خاِطرة خواطر

 لجج لجة َوسواس وساوس

 أهواء هوى  َدرب دروب

 
 
 
 

 

 
 الكلمة

 
                    معناها

 
 الكلمة

 
                    معناها

 نقصه - َظلََمهُ  هضمه توافق تواطأ

 ْضَطَربَ تْختَلََف ، ت تموج أجهد –أتعب  أعياك

 يكذبون –يفترون  يخرصون الميل واَلنحراف الزيغ 

 لجأٌ ، مفر  م مناص مقابل -تجاه  إزاء

 يبالغ يغالي جد وتعب دأب 

 البغض -الكره  المقت أحاطه  يكتنفه

 مال وانقاد جنح أدرك وفهم -الذكاء  الفطنة

فُ  توجس    تََخوُّ



 : بيني معىن كلمة) روى ( يف السياقات التالية :املعىن السياقي
 

 معناها السياقي اجلملة 
  قَىس األرضَرَوى 

  َقص َرَوى الِحكايَة 

  نَقَلَ  الَحديَث النَّبَِويَّ  َرَوى 

  َفَتَلَ  َرَوى الَحْبل 

 البنية : ختريي الكلمة ذات الضبط الصحيح للسياقات التالية :
 
 

 هاتي تصريف كلمة ) سكن ( : التصريف :
 السكنية ( –إسكان  -مسكن –سكان  –مسكون   -ساكن   -سكون   -مسكن   –السكينة  )

  إلسكانا -  السكنية ........تتابع مشاريع ......الهيئات 

 .....السََّكن من أساسيات حياة اإلنسان 

  المسكون .  .......تكثر الحركة في البيت 

 . مسكن الدواء  ..... لآلَلم 

  الساكن الجديد ............ أعجبت بأخالق 

 السكينة والطمأنينة ............المؤمن ب  يشعر 

 ........... السكون نستمتع في الليل بالهدوء و 

 سكان ...........  القرية طيبون 
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  َُخفَتَ  المريض َخفََت َصْوت 

 َخفت الكافرين يوم القيامة َخـفـّـت موازين 

  ِخْفتُ  من الحساب يوم القيامة ِخْفُت 



 

 

  : التشبيه

 (المشبه  الواضحة؛ ليكتسب الطرف األول أسلوب يدل على مشاركة أمر ألمر آخر في صفته
 .قوته وجماله المشبه به) من الطرف الثاني

البنت كالقمر في         –    محمد كاألسد في الشجاعة  : مثل                                  
 . الجمال

 : أركان التشبيه
 

  .وهو المقصود بالوصف : ُمشَّبه (1)
 أو الجمال ، أووهو الشيء الذي جئنا به نموذجاً للمقارنة ؛ ليعطي للمشبه القوة  : ُمَشبَّه به (2)

  . الصفة فيه أوضح أن تكونالقبح ، ويجب 
  .الصفة المشتركة بين الطرفين المشبه و المشبه به هو  : ووجه الشبه (3)
 .هي الرابط بين الطرفين : وأداة التشبيه (4)

  أدوات التشبيه
ً  قد تكون -1  . .....كأنَّ  –، كـ )الكاف  حرفا
ً  تكون قد -2  .……نظير –شبه  -، كـ )مثل  اسما
  ...……يماثل –يشبه  -كـ )يحاكي  ، فعالً  قد تكون  -3

 
 كـ               األسد            في الشجاعة    محمد 

 به          وجه الشبه مشبّه   أداة تشبيه     مشبّه

 التشبيه                                               

 الضمني  (     -صريح    ال)                                       
 التشبيه أركان

، وإذا ُحِذَف أحدهما   المشبه والمشبه به :األساسيان في أركان التشبيه األربعة هما الركنان

 . فاالستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ؛ استعارة أصبحت الصورة

   جماالً أكثر وقوة حذفهما يعطي التشبيه ركنان ثانويان التشبيه ووجه الشبه فهما أما أداة -

  : تشبيه ضمنيال  

 خفي ال يأتي على الصورة المعهودة وال يَُصرح فيه بالمشبه و المشبه به ، بل يُْفهم وهو تشبيه
يكون المشبه  ويُْلمح فيه التشبيه من مضمون الكالم ، ولذلك ُسّمي بالتشبيه الضمني ، وغالباً ما

http://majdah.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=أنواع%20التشبيه&mfs_type=forum&utm_source=related-search-majdah&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=majdah-related-search&highlight=


البرهان على صحة  للدليل أو البرهان ، ويكون المشبه به هو الدليل أو قضية أو ادعاء يحتاج
  . المعنى
  أبداً  التشبيه الضمني َل تذكر فيه أداة التشبيه : ملحوظة

 

 : استخرجي صورة فنية مبينة أثرها يف املعىن  -2

  يا رافعاً راية الشورى وحارسها *** جزاك ربك خــيراً عن محبيها 

 ليعلي من شأنها . حيث شبه الشورى بالراية … تشبيه بليغ 

  ً  ولم أر مثل جمع المال داء *** وال مثل البخيل به ُمصـابا

 حيث صور جمع المال بالداء ، وهي توحي بالتنفير من جمع المال .  صريح تشبيه     

   أبيات شعرك كالقصور          وال قصور بها يعوق 

 يوضح جمال وبالغة شعره القصر في العظمةبشبيه حيث شبه بيت الشعر ت    

 أثره اشرحي الصور الفنية التالية -1
ً
 يف املعىن . امبينة

 عال  فَما يَستَِقُر الَماُل في يَده              وكيَف تُمِسك َماًء قِنَة الَجبل 

  شبه عدم استقرار المال في يد الكريم بعدم استقرار الماء على قمة  : ضمنيتشبيه

 الجبل ، المشبه به يوضح ويؤكد وقوع المشبه و يبين كرم الممدوح وكثرة عطائه . 

    فإنََّك كاللَّْيِل الذي هو ُمْدِرِكي ... وإِْن ِخْلُت أَنَّ الُمْنتَأَى َعْنَك واِسُع 

 لليل المنتشر يوضح قوة الملك وسيطرته .تشبيه صريح : شبه سطوة الملك با 

 من يهن يسهل الهوان عليه .. ما لجرحٍ  بميت ٍ إيالم  

يوضح عدم تشبيه ضمني : يشبه حال من تعود الهوان بحال الميت إذا جرح ال يتألم .

 تألم 

  قال أبو فراس الحمداني :" سيذكرني قومي إذا جد جدهم      وفي الليلة الظلماء يفتقد

 "البدر 

 . شبه تذكر قومه له وبحثهم عنه في الشدائد بالبدر الذي يفتقد في اليالي المظلمة 

 . فائدته : يدل على تأثيره وأهميته بالنسبة لقومه 

  ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها        إن السفينة ال تمشي على يبس 

  على األرض .شبه الذي يريد النجاة ولم يأخذ باألسباب مثل السفينة التي ال تمشي 

 . فائدته : ضرورة األخذ باألسباب 



   كأن الغيوَم ُجيُوش تَُسوُم                   مَن العْدل في كّلِّ أرٍض صالحا 

 تشبيه صريح  : شبه الغيوم بالجيوش 

 فال َغرو أْن ُحزِت المَكاِرَم َعاِرياً                 فقْد يَْشَهُد السَّْيُف الوَغى وهَو َحاِسر 

 ضمني : شبه الشاعر نفسه يحقق المجد وهو فقير بالسيف يحقق النصر بغير  تشبيه

 زينة

 

  : ضمنيا ( مما يلي –صوغي تعبريا يتضمن تشبيها ) صرحيا  - 2

  ظهور الحق بعد خفائه، وبروز الشمس من وراء الغمام 

   ضمني            برز الشمس من وراء الغمامتوال عجب فقد  ظهور الحق بعد خفائه 

   صريح                          برز الشمس من وراء الغمامك ظهور الحق بعد خفائه 

   الشدائد تظهر معادن الرجال ، والنار تزيد الذهب نقاء              

    ضمني           النار تزيد الذهب نقاء  فإن  وال عجبالشدائد تظهر معادن الرجال 

    صريح                            النار تزيد الذهب نقاء  كالشدائد تظهر معادن الرجال 

 اجعلي كال مما يلي مشبها في تشبيه صريح .   -ب

 الجندي        :      الجندي كاألسد في الشجاعة 

 األم            :     األم كالبحر في العطاء 

 إثرائي : اجعلي كال مما يلي مشبها به في تشبيه صريح .  

 القمر          :    الفتاة كالقمر في الضياء 

 سالح          :   العلم سالح التقدم 

 

 

 

 

 

 



 االستعارة                                                             

 . اَلستعارة : تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه

السابق أن التشبيه البد فيه من ذكر الطرفين األساسين وهما )المشبه والمشبه  من الكالمنفهم 

 . حذف أحد الركنين ال يعد تشبيهاً بل يصبح استعارة به( فإذا

 . محمد يزأر وهو يفترس األعداء -يتكلم  رأيت أسداً  -الحظ الفرق بين : محمد أسد 

 : أنـواع االستعـارة 

  .وهى التي ُحِذَف فيها المشبه)الركن األول( وصرح بالمشبه به :استعارة تصرحيية  -

 وذكر .. شبه اإلنسان بالطين ثم حذف المشبه )اإلنسان(نسي الطين ساعة أنه طين  : مثل

 .المشبه به )الطين(

 .. شبه الكفر هللا " وليُّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور " مثل قوله تعالى

والنور  الظلمات ) واإليمان بالنور ثم حذف المشبه )الكفر واإليمان( وذكر المشبه بهبالظلمات 

)  

وهى التي ُحِذَف فيها المشبه به)الركن الثاني( وبقيت صفة من صفاته  : استعارة مكنية  -

 . إليه ترمز

 . حدثني التاريخ عن أمجاد أمتي فشعرت بالفخر واالعتزازمثل : 

يدل عليه وهو قوله :  وجاء بماالمشبه به ، فاألصل : التاريخ يتحدث كاإلنسان ،  المحذوف

 .حدثني 

بطائر يطير ، وحذفنا الطائر وأتينا  .. استعارة مكنية فلقد صورنا الخبرطار الخبر في المدينة 

 . بصفة من صفاته )طار(

 : بين اَلستعارة فيما يلي 

  ولياليه  يهجم علينا الدهر بجيش من أيامه 

  وتبنى المجد يا عمر بن ليلى 

 صحب الناس قبلنا ذا الزمانا-  

 البحر اضطراب خواطري  شاٍك إلى 

  ، ) في قلوبهم مرض( 

 هللا (  ) واعتصموا بحبل. 

  .التوضيح أو التشخيص أو التجسيم  :سر جمال اَلستعارة 

 



  أنواع الكناية

 – الزمة لمعناه )كالكرم صفة فيها عن وهى التي يكنى بالتركيب  : كناية عن صفة  -1

 القوة  –العزة 

 اْلبَْسِط ( َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوال تَْبُسْطَها ُكلَّ  قال تعالى )َوال تَْجَعْل يََدكَ  : مثال

 التبذير كناية عن صفة كناية عن صفة البخل

 –العرب )  يكنى بالتركيب فيها عن ذات أو موصوف وهى التي : كناية عن موصوف -2

 السفينة  –اللغة 

 بني داللة الكنايات التالية  :

  بيني داللة الكنايات التالية  : -2

 .................................................. فالن ألقى سالحه:  -أ

 : سر جمالها   ............................................................. 

    .................................................. :  فالن نقي الثوب

 ..................   ......................طويُل النِّجاِد رفيُع الِعَماِد :  -ب

 فِيها فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيِه َعلى ما أَْنفَقَ "  – “ويوم يعض الظالم على يديه ” قول هللا تعالى  -ج 

:" 

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

 ) ب (                             

 “فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت ” قول هللا تعالى   -أ

  : كناية عن   .................................................. 

 

  

  )يا ابنة اليم ما أبوك بخياًل **      قال هللا تعالى : )َوَحَمْلنَاهُ َعلَى َذاِت أَْلَواحٍ َوُدُسٍر   

    .................................................. : كناية عن 

 أبناء النيل يحبون أعمال الخير 

 : كناية عن   .................................................. 

 صوغي عبارة تتضمن كناية حول كل معىن مما يلي : -3
                             ..................................................         الفخر واالعتزاز  -أ



 ..................................................              اللغة العربية  -ب

 ..................................................                         الشهرة  -أ

 ..................................................                 الكرم  -د  

 ..................................................   القلب               -ت

 
 اإلجابة                                     

   كناية عن االستسالم فالن ألقى سالحه:  -ت
 : اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .   سر جمالها 

  كناية عن النزاهة والطهارة :  فالن نقي الثوب -ث
  كنايتان  عن الطول والسيادةطويُل النِّجاِد رفيُع الِعَماِد :  -ج

 ": فِيها فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيِه َعلى ما أَْنفَقَ "  – “ويوم يعض الظالم على يديه ” قول هللا تعالى  -ج 

   كناية عن الندم والحزن 
 “فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت ” قول هللا تعالى   -ب

  : سيدنا يونس ألنه يُلقب بصاحب الحوت. كناية عن 
   يا ابنة اليم ما أبوك بخياًل **      قال هللا تعالى : )َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َوُدُسٍر(  -ت
 كناية عن : السفينة 

 أبناء النيل يحبون أعمال الخير -ث
 كناية عن المصريين 
 الفصاحة في بيانه والبالغة في لسانه :  -ب
  .كناية عن نسبة هذا الشخص إلى الفصاحة وإلى البالغة 
 ) الفضل يسير حيث سار فالن (   -ت
 .كناية عن نسبة الفضل إليه 
 قال الشاعر : الجود بين ثيابه والفضل بين ركابه  -ث
 الجود والفضل للممدوح كناية عن نسبة 
 اليُْمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه -ج
 اليمن والمجد إلى الممد كناية عن نسبة 

 صغ عبارة تتضمن كناية حول كل معنى مما يلي : -4
                             وقف أبي مرفوع الرأس      الفخر واالعتزاز  -ث
                      تعلمت لغة الضاد           اللغة العربية  -ج
 أخي يشار إليه بالبنان                      الشهرة  -ح
 عمي كثير الرماد                                   الكرم  -د  

 القلب              حافظي على موضع األسرار -ح

 

 

 

 



 احملسنات البديعية

 سجع  –جناس  لفظية :  -املقابلة   –الطباق معنوية : 
 الطباق : -1

 هو الجمع بين الكلمة وضدها في الكالم الواحد .
 إذا اجتمع في الكالم المعنى وعكسه . طباق إيجابي : -أ  وهو نوعان :

  مثل :  )ال فضل ألبيض على أسود إال بالتقوى(.

 يموتون(.  -)يعيشون   يجهلون(.  -)يعلمون    مـوت(. -طباق إيجابي:  )حيـاة   

هو أن يجمع بين فعلين أحدهما مثبت ، واآلخر منفي ، أو أحدهما أمر و األخر  طباق سلبي :
 ( 9ْعلَُموَن( )الزمر: من اآليةمثل : )قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ              نهي .

 ال يعيشون(. -)يعيشون    ال يعلمـون( -ال حيـاة(.  )يعلمون   -: )حيــاة    طباق سلبي
 في المعنى . امبينةً أثره وضحي نوع المحسنات البديعية التالية -1

 
 فبكى المشيب برأسه  ضحك.                     
 الصحائف. سودالصفائح ال  بيض                
  " ْْخَشْونِي َوافَالَ تَْخَشْوُهم " .                      

 إثرائي اشرحي المحسن البديعي وبيني أثره .    
  " َِمَن للّاِ  َوالَ يَْستَْخفُونَ ِمَن النَّاِس  يَْستَْخفُون ".    
  أمات وأحيا، وأنه هو أضحك وأبكى"وأنه هو."                        
  "وتحسبهم أ ً  .                                       "  رقودوهم  يقاظا
  " النورإلى  الظلماتليخرجكم من ".                                  
  عليكويوم  لك" الّدهر يومان: يوم ".                                
 صوغي تعبيرا يتضمن طباق سلب وطباق إيجاب . -2

          اإلجابة             
 في المعنى . امبينةً أثره وضحي نوع المحسنات البديعية التالية -3
 يوضح حزنه النتشار المشيبطباق إيجاب          .فبكى المشيب برأسه  ضحك 
 يوضح بياض السيف بدد الشك          طباق إيجاب     الصحائف. سودالصفائح ال  بيض 
  " ْيوضح أهمية الخشية من هللا وحده      طباق سلب         . " ْخَشْونِي َوافاَلَ تَْخَشْوُهم 
  " َيوضح شدة خوفهم من الناس    طباق سلب    ." ِمَن للّاِ  َوالَ يَْستَْخفُونَ ِمَن النَّاِس  يَْستَْخفُون                
 ." خير المال عيٌن ساهرة، لعين نائمة " 
 صوغي تعبيرا يتضمن طباق سلب وطباق إيجاب . -4

 الرجل الصادق خير من الكاذب .
 المؤمن يخاف هللا وال يخاف الناس .

 

 



 املقابلة : -2
 هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر أو جملة ، ثم يؤتى بما يقابل ذلك الترتيب .

ُم َعَلْيِهُم اْلَخبَائِث( )األعراف: من اآلية : )َويُِحلُّ مثل  ِيّبَاِت َويَُحِرّ  (.157لَُهُم الطَّ

ô * ا َمْن َبِخَل َواْستَْغَنى ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى * َفَسنُيَِسُّرهُ ِلْليُْسَرى * َوأَمَّ  )فَأَمَّ

 ( .10:  5َوَكذََّب بِاْلُحْسَنى * فََسنُيَِسُّرهُ ِلْلعُْسَرى( )الليل من

ô )اللهم أعِط منفقا خلفا و أعِط ممسكا تلفا( . 

  لعالنيةفي ا عدوّ ،  وال  السرفي  ديقص" ليس له ." 

 لعظائما العظيمفي عين  تصغر... و صغارها الصغيرفي عين  تعظمو 

  ( : ْليَْبُكوا َكِثيراً و فَْليَْضَحُكوا قَِليالً   قال تعالى) 

  َتََجلَّى إَِذا النََّهارِ ( وَ 1) يَْغَشىإَِذا  اللَّْيلِ و . 

  المعصيةذل إلى عز الطاعة ال تخرجوا من 

  ( صفو الفرقة خير من كدر الجماعة) 

        .يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض 
 اْلثر الفني للتضاد والمقابلة : 

 باه عن طريق ذكر الشيء وضده .يعمالن على إبراز المعنى وتقويته وإيضاحه و إثارة االنت

 تدريبات :
 استخرج كل طباق أو مقابلة مما يأتي :

ِ ال يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم يُْخلَقُوَن(  - 1  )َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن للاَّ
 )فَأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسِبُّحوا بُْكَرةً َوَعِشيّاً(  - 2
 )فَِليَْضَحكوا قَليالً َوِلَيْبكوا َكثيراً( .  - 3
 )تَْحَسبُُهم َجميعاً وقُلوبُُهْم َشتَّى( . - 4
 )وتَْحَسبُُهْم أيقاظاً وهم ُرقوٌد( . - 5
 )ُحفَِّت الَجنَّةُ بِالمكاِرِه والنَّاُر بِالشَّهوات( - 6
 )النَّاُس نِيام فإذا ماتوا انتَبَهوا(  - 7
 َمة داًء( )كفى بالسَّال - 8
 )إنَّ هللاَ يُْبِغُض البَخيَل في َحياتِِه والسَّخيَّ َبْعَد موته(  - 9

 )ُجبِلَْت القُلوُب على ُحِبّ من أْحَسَن إلَيها وبُْغِض من أساَء إلَيها(  - 10



هُ(. - 11  )احَذروا من ال يُْرجى َخْيُرهُ وال يْؤَمُن َشرُّ
 في الشَّباِب كأنَّهُ * ليٌل يَصيُح ِبجانَِبيِه نَهارُ  يقول الفرزدق: والشَّيُب َيْنُهضُ  - 12
ةٌ كان قُْبُح الَجْوِر يُْسِخطها * َدهراً فأْصبََح ُحْسُن العَْدِل يُْرضيها - 13  يقول البُحتري: وأمَّ

 
 أاُلُم ِلما أُبدى عليَك من األَسى وإِنّى ألُخفى منَك أضعاَف ما أُبدى - 16
ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت{}الَ يَُكِلُّف  - 17  للاَّ
 }َوتَْحَسبُُهْم أَْيقَاظاً َوُهْم ُرقُوٌد َونُقَِلّبُُهْم َذاَت اليَِميِن َوَذاَت الِشَّماِل...{ - 18

 
============================================== 

 

 اجلناس : - 3

 تشابه كلمتين في اللفظ واختالفهما في المعنى ، وهو نوعان : تفاق أوهو ا
 وهو ما اتفقت فيه الكلمتان في أربعة أمور :  : جناس تام -أ 

 نوع الحروف وعددها وترتيبها وضبطها 

 )َوَيْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعة(  مثل :

ô أحد مساجد المغرب()صليت المغرب في 

ô )يقيني باهلل يقيني(    ô                               دمت في أَْرِضهم( )أَْرِضهم ما 

هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من األمور األربعة السابقة : نوع و جناس ناقص: -ب 

 الحروف وعددها وترتيبها وضبطها .

 شعرك أغترف .. وبفضل علمك أعترف: من بحر  اَلختَلف في نوع الحروفمثل : 

ôفيا راكب الوجناء هل أنت عالم .. فداؤك نفسي كيف تلك  :اَلختَلف في عدد الحروف

 المعالم 

ôبيض الصفائح)السيوف( ال سود الصحائف)م صحيفة(. اَلختَلف في الترتيب :: 

ôي :: يا لها من َعْبَرة للمستهام )الهائم(وِعْبَرة للرائ اَلختَلف في الضبط 

 أنه يحدث نغماً موسيقياً يثير النفس وتطرب إليه األذن : سر جمال الجناس 

 ناقصاَ ( مما يلي : –ستخرج جناسا ) تاماً ا -1



  تام                                            إذا لم تكن ذا هبة    فإن حياتك ذاهبة 

  تام          لبثوا غير َساَعٍة"قال تعالى :" ويوم تقوم السَّاَعةُ يقسم المجرمون ما 

 ناقص                          تَْنَهْر ( اليتيم فال تَْقَهْر وأما السائل فال قال تعالى :) فأما 

 ناقص                    إن البكاء هو الشفا            ء من الَجوى بين الَجوانــــِــح 

   تام                                         إذا العَيُن راحت وهي َعيٌن على الهوى 

 ناقص                                                     تسُر األضالع   فليس بسٍر ما 

 . ناقص                                                  من حسن الُخلُِق احترام الَخْلِق 

 .تام                                         قُصور عقٍل من بنى في الهواء قُصورا 

  ُناقص             ولكنني أبكي وأندب زهــــرة    جناها َولَوعٌ  بالزهـــور لـَــعوب 

 . تام                                                    لو هويُت االجتهاد ما هويُت 

 

  فيما يأتيوسجع عين كل جناس : 

 هللا :إنَّ الرفق ال يكوُن في شيٍء إال زانهُ ، وال يُْنَزعُ مْن شيٍء إالّ شأنَهُ .قال رسوُل  - 1

 ومن دعائه عليه السالم: )اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا( . - 2

 قال أعرابي: )رحم هللا امرأً أمسك ما بين فكيه ، وأطلق ما بين كفيه( . - 3

ماً نستعمله ، وليكن الحمام واسع الرقعة ، نظيف البقعة )فاختر لنا حماماً ندخْلهُ ، وحّجا - 4

) 

 )َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِيِهْم ُمْنِذِريَن * فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنَذِريَن( . - 5

 قالت الخنساُء : إنَّ البكاَء هَو الشفا ُء من الجوى بيَن الجوانِح - 6

 وًما بُليُت بهم نصيبي منهُم نََصبِي.قال أبو البهاء ُ زهير : أرى ق - 7

 قال الشاعر الهادي اليمني : فيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي - 8

ى ِحماُم الموِت أْوسَط ِصبيَتَي *** هللفِ كيف اختاَر واِسطةَ الِعْقِد ؟ - 9  !!توخَّ

 " كم من أمير رفعت له عالمات .... فلما عال مات " - 10



 ّن قلباً منك يوماً قد خال وهواك ما بين الضلوع تخلاّلأتظ - 11

 يا من يضيع عمره في اللهو أمسك .. واعلم بأنك ذاهب كذهاب أمسك - 12

 قال الشاعر : القَْلُب مِنَّي َصبُّ ****والدَّْمُع ِمِنَّي َصبُّ  - 13

 فداِرهْم ما ُدمَت في داِرهْم **** وأْرِضهْم ما ُدمَت في أرِضهْم   قال الشاعر : - 14

نا الدهُر بِنابْه **** لْيَت ما حلَّ ِبنابْه  - 15  قال الشاعر : عضَّ

ماِن فإنهُ **** َزماُن عقوٍق ال َزماُن حقوِق . - 16  قال الشاعر : عفاء على هذا الزَّ

     دنيا دار ممر ، واآلخرة دار مقر .: ال -رضي هللا عنه  -قال سيدنا علي  - 17

============================================ 

    

 السجع : -2

ô   هو توافق أواخر فواصل الجمل ، ويكون في النثر فقط 

 مثل :  )الصوم حرمان مشروع ، وتأديب بالجوع ، وخشوع هلل وخضوع(.

ô .)المعالي عروس مهرها بذل النفوس( 

أِجْب : ]رّب تَقَبَّْل تَْوبَِتي ، َواْغِسْل َحْوبَتي )أي إثمي( ، وَ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

 ..َدْعَوتي 

 من السجع ما يسمى " الترصيع " ، وهو أن تتضمن القرينة الواحدة سجعتين أو سجعات 

ôوعظه "  بزواجر األسماع لفظه ، ويقرع بجواهر األسجاع كقول الحريري : " فهو يطبع 

 يحدث نغماً موسيقياً يثير النفس وتطرب إليه األذن إذا جاء غير متكلف . سر جمال السجع :

ô: أجمل أنواع السجع ما تساوت فقراته مثل 

ô الحقد صدأ القلوب ، واللجاج سبب الحروب( اللجاج : التمادي في الُخصومة( 

ô ًإذا لم يكن هناك سجع بين الجمل يسمى األسلوب مترسال. 

 



 تدريبات على السجع :
َم عليُكْم عقوَق األمهاِت ، ومْنعًا وهاِت -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  - 1 :" إنَّ هللا حرَّ

 ، ووأَد البناِت ، وكِرهَ لكْم قِيَل وقاَل ، وكثرةَ السُّؤاِل ، وإضاعةَ الماِل " متفق عليه .
كتب أبو الطيب الوشَّاء : " اعلْم أَن ِعماَد الظَّرِف عنَد الظُّرفاِء ، وأهِل المعرفِة واألدباِء ،  - 2

 حفُظ الجواِر ، والوفاُء بالِذّماِر  ، واألنفة مَن العاِر ، وطلُب السالمِة مَن األوزاِر . 
ا يَُدلَّ على حريَِّة الرجلِ : قال أبو عمرو بن العالء  - 3 حنينُهُ إلى ، وكرِم غريَزتِِه ،  " ِممَّ

قُ   هُ إلى متقدَِّم إخوانِه ، وبكاُؤهُ على ما مضى من زمانِِه " . أوطانِِه ، وتشوُّ
 الحر إذا وعد َوفَى ، وإذا أعان َكفَى ، وإذّا َملَك َعفَا . - 4
 الحمد هلل القديم بال بداية ، والباقي بال نهاية . - 5
س عْشرة فقال : " َمْن إذا قَُرب َمنَح ، وإذا بَعَُد َمَدح ، وإذا وسئل حكيم عن أكرم النا - 6

 ُضوِيق َسمح " .
 قيل ألعرابي : ما َخْيُر العنب ؟ قال : ما اْخضرَّ ُعوُده ، وطال َعُموُده ، وَعُظم ُعْنقُوده . - 7
 حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار . - 8
 ج هوى قلوب ال هوى جيوب.أن الهوى في الحجي - 9

                                       

 : تخير نوع المحسن البديعي من بين القوسين فيما يلي فيما يلي -3

 مقابلة   (  -طباق    -سجع     -)  جناس  
 )طباق                                 قال تعالى:)أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى 
 سجع                                 هو آت آت ،ومن مات فات ،وكل ما من عاش مات 
 )مقابلة                                قال تعالى:)ويحل لهم الطيبات ويحرم عليم الخبائث 
 جناس                     وأرِضهم ما دمَت في أرِضهم***    فداِرهم ما دمَت في داِرهم 
 سجع                                        ت ، فإنك طالما قد عافيتاللهم إن كنت قد أبلي 
 )طباق                                  قال تعالى:)تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك 
 جناس               ونحن في حفر األجداث أحيانا ***   لو زارنا طيف بنت العم أحيانا 
 مقابلة                                                    ي الحسنة العدو يظهر السيئة ويخف 
 سجع                فنحن في جذل، والروم في وجل ٍ والبر في شغٍل ، والبحر في خجل 
 )طباق                           قال تعالى:)وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا 

  

 

 



 ب اإلنشائيالياألس
 الفني والتذوق

 اخلربي واإلنشائي –سورة الروم 
                                                        صلي بين المجموعة ) أ ( ما يناسبها من المجموعة ) ب ( :

 

 حددي نوع األسلوب فيما يلي :       
 نوع اْلسلوب               اْلمثلة                                

  حياتهم *** و آخرون ببطن األرض الناس صنفان : موتى في
 أحياء

 

ةٍ  ِمنْ  اْستََطْعتُمْ  َوأَِعدُّوا َلُهْم َما" -قال تعالى :     ..."  قُوَّ

  "  َمَرًحا اأْلَْرِض  ِفي تَْمِش  َوالَ قال تعالى : "

ْحَسانِ  َجَزاءُ  َهلْ  قال تعالى : " ْحَساُن" اإْلِ    إاِلَّ اإْلِ
  قَاُروُن " أُوتِيَ  َما ِمثْلَ  لَنَايَا لَْيَت قال تعالى : " 

  فَاْرِجعُوا " لَُكمْ  ُمقَامَ  الَ  َيثِْربَ  أَْهلَ  يَا" قال تعالى :  

يَمانِ  بَْعدَ  اْلفُُسوقُ  ااِلْسمُ  بِئْسَ  قال تعالى : "    "  اإْلِ

  " َعلَى النَّارِ  أَْصبََرُهمْ  فََماقال تعالى : " 

  "* إَِذا يَْغَشى * َوالنََّهاِر إَِذا  تََجلَّىَواللَّْيِل قال تعالى : "  

  عسى فرج يأتي به هللا إنه **  له كل يوم في خليقته أمر
في الزواج " قبلت هذا الزواج  -قولك : بعتك ، اشتريت ، وهبت 

" 
 

 
 تعبيرا إنشائياً كما هو مطلوب : يصوغ -1
   ) صيغته أمر ( 
  ) صيغته نهي (                                            
  ) صيغته استفهام ( 
 ) صيغته تمني ( 
 ) صيغته نداء ( 

                                           

 المجموعة ) ب (          المجموعة ) أ (           

 أسلوب غير إنشائي طلبي .  ماء البحر مالح وماء النهر عذب . -1

 أسلوب خبري .  ال تخذل أخاك . -2

 أسلوب خبري  " بئس االسم الفسوق بعد اإليمان "  -3

 أسلوب إنشائي .  " إن األبرار لفي نعيم " -4



 أسلوباً إنشائياً محددة نوعه  .من اآليات الكريمة  يستخرجا -2
 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ...................................... : 
  ُِليَْستَأِْذْنُكم ............................................... : 
 ْليَْستَأِْذنُواف ................................................. : 

 
 محددة نوعه  . من اآليات الكريمة صورة فنية يستخرجا -3
 .................... : .............................................................................. 

================================================== 

 اإلجابة                                     
ً ينقسم إلى طلبي   األسلوب اإلنشائي :  –االستفهام  –النهي  –األمر   :ما يستدعي مطلوبا

 النداء -التمني 
  غير طلبي  ً  العقود –الرجاء  –القسم  –التعجب  –المدح و الذم  :  ال تستدعي مطلوبا

 األسلوب ينقسم إلى                                                                      
 إنشائي              خبري                          

                         

                                      يحتمل هو الكالم الذي ال                      يحتمل هو الكالم الذي                     
 الصدق و الكذب لذاته .                        الصدق و الكذب لذاته               
       
  ) أ ( ما يناسبها من المجموعة ) ب ( : صلي بين المجموعة    

        

 حددي نوع األسلوب فيما يلي : 
 نوع اْلسلوب               اْلمثلة                                

 خبري الناس صنفان : موتى في حياتهم *** و آخرون ببطن األرض أحياء 

ةٍ  ِمنْ  اْستََطْعتُمْ  َوأَِعدُّوا لَُهْم َما" -قال تعالى :   إنشائي طلبي أمر .  ..."  قُوَّ

  إنشائي طلبي نهي "  َمَرًحا اأْلَْرِض  فِي تَْمِش  َوالَ قال تعالى : "

ْحَسانِ  َجَزاءُ  َهلْ  قال تعالى : " ْحَساُن" اإْلِ  إنشائي طلبي استفهام .  إاِلَّ اإْلِ
 طلبي تمني .إنشائي  قَاُروُن " أُوتِيَ  َما ِمثْلَ  يَا لَْيَت لَنَاقال تعالى : " 

 إنشائي طلبي نداء فَاْرِجعُوا " لَُكمْ  ُمقَامَ  الَ  يَثِْربَ  أَْهلَ  يَا" قال تعالى :  

يَمانِ  بَْعدَ  اْلفُُسوقُ  ااِلْسمُ  بِئْسَ  قال تعالى : "     إنشائي غير طلبي استفهام مدح وذم "  اإْلِ

 غير طلبي تعجبإنشائي  " َعلَى النَّارِ  أَْصبََرُهمْ  فََماقال تعالى : " 

 إنشائي غير طلبي قسم "* َواللَّْيِل إَِذا يَْغَشى * َوالنََّهاِر إَِذا  تََجلَّىقال تعالى : "  

 المجموعة ) ب (          المجموعة ) أ (           

 أسلوب خبري .  ماء البحر مالح وماء النهر عذب . -1

 أسلوب إنشائي .  ال تخذل أخاك . -2

 أسلوب إنشائي غير طلبي .  " بئس االسم الفسوق بعد اإليمان "  -3

 أسلوب خبري .  لفي نعيم "" إن األبرار  -4



 إنشائي غير طلبي رجاء عسى فرج يأتي به هللا إنه **  له كل يوم في خليقته أمر
 صيغ العقودطلبي غير إنشائي  في الزواج " قبلت هذا الزواج " -قولك : بعتك ، اشتريت ، وهبت 

 
 تعبيرا إنشائياً كما هو مطلوب : يصوغ -4
  ) اجتهدي في دراستك                                          ) صيغته أمر . 
 ) يالتكتكبري على زمتال                                            ) صيغته نهي 
  ) ألم تحرصي على فهم الشرح جيدا ؟                                      ) صيغته استفهام 
  ) ليتني أطير إلى صديقتي الوفية .                                   ) صيغته تمني 
  ) على التميز  يا زميلتي احرصي                            ) صيغته نداء 

 

 إنشائياً محددة نوعه  .أسلوباً من اآليات الكريمة  يستخرجا -5
 طلبي نداء . يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا : 
  ُطلبي أمر ِليَْستَأِْذْنُكم : 
 طلبي أمر . ْليَْستَأِْذنُواف : 

 
========================================== 

 وتذوق : إىل الذين يرفضون التغيري –أسلوب األمر  -1
 األمر هو : طلب الفعل على وجه االستعالء وااللزام 

المصدر  –اسم فعل أمر  –المضارع المقرون بالم األمر  –له أربع صيغ منها : فعل األمر  
 النائب عن فعل األمر

 . مجازيصلي كل مثال بما يناسبه من أمر حقيقي أو  -1
 

 

 بيني الغرض البالغي ألساليب األمر التالية .  -1
  

 غرضه البَلغي اْلمثلة                   

  عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار""  ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر 

 نوع اْلمر وصورته    اْلمثلة                  

َكاةَ "  اَلةَ َوآتُوا الزَّ  حقيقي " اسم فعل أمر : "  َوأَقِيُموا الصَّ

 حقيقي " مصدر ناب عن فعل األمر "َهَذا اْلبَْيتِ  فَْليَْعبُُدوا َربَّ " 

ُكمْ "   خرج عن حقيقته غرضه الدعاء "َمْن َضلَّ إَذا اْهتََدْيتُمْ  َعلَْيُكْم أَْنفَُسُكْم ال يَُضرُّ

 " ً  حقيقي      " فعل أمر "     "َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا

 حقيقي مضارع مقترن بالم األمر أَْمِري َرِبّ اْشَرْح ِلي َصْدِري َويَِسّْر ِلي



  فأنت الذي صيرتهم لي حسدا       000أزل حسد الحساد عني بكبتهم  

  يوما وإن كنت من أهل المشورات   00شاور سواك إذا نابتك نائبة 

  فعش واحدا أو صل أخاك فإنه   . . . مقارف ذنب مرة ومجانبه

  أو عيش الوحاد وعش إما قرين أخ وفي   . . .  أمين الغيب
 "وُكلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُواْ إِنَّهُ الَ يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ  "

 فقل ما شئت فًي فلي لسان  . . . مليء بالثناء عليك رطب
 

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا ِبُسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا  ا نَزَّ " َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن "  ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن للاَّ

 أروني بخيال طال عمرا ببخله   . . . وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 

 

ي َصباحاً َداَر عْبلةَ واسلَِمي....          ا َداَر َعْبلـةَ بِالَجواِء تََكلَِّمـي ي  َوِعِمّ

 يا نفس جدي إن دهـــــرك هـازل ذميمـة*** وفيا مـــوت زر إن الحيـاة 
 

 
 تصوغ كل مجموعة المطلوب منها فيما يلي :  -2
  غرضه الدعاء . أمرتصوغ المجموعة األولى أسلوب             

................................. 
  غرضه النصح . أمرتصوغ المجموعة الثانية أسلوب           ............................... 
  خييرغرضه الت أمرتصوغ المجموعة الرابعة أسلوب .      ................................. 
  اإلباحةغرضه  أمرتصوغ المجموعة الخامسة أسلوب . 

................................. 
  عجيزغرضه الت أمرتصوغ المتعلمات أسلوب .                ................................. 
  التمنيغرضه  أمرتصوغ المتعلمات أسلوب .                ................................. 

 
 تخرج من الفقرة اآلتية أسلوب أمر مبينة أغراضه :

"أيها العربي فلتنظر إلى وطنك نظرة انتماء ووالء , وارجع البصر حيث شئت في بالد الوطن 
ستجد حروبا وفتنا ، وعليك اختيار الحق والتمسك به أو الرضوخ للباطل , فإن لم تستطع فعل 
ذاك  ، فلترجع الزمن إلى الوراء ولتمنع تعاقب الليل والنهار وهذا محال ؛ اللهم احفظ وطننا 

 ناً مطمئناً ." آم
  لتنظر نظرة انتماء ووالء................................       . 
 ارجع البصر حيث شئت        ................................. 

 .................................                فلترجع الزمن  
 .................................             احفظ وطننا أمر  

 .................................         وعليك اختيار الحق 
 
   وضحي صورة بيانية من النص وبيني أثرها.  -3
  ) إنما يدعوهم إلى إحداث تغيرات جذرية ( 



.............................................................................................. 
 ) ثباتهم على ما توارثوه عن اآلباء واألجداد ( 

.............................................................................................. 
 سبيل الحياة ( ) القديم يصبح عقبة في 

.............................................................................................. 
  ) إن انتصار الجديد على القديم هو الظاهرة الدينية ( 

.............................................................................................. 
 : ما يلي الغرض البالغي في نوع األسلوب وحددي  -4
              ) أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا (              ..................................  
   ) إذا جاء نصر هللا والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره ( :............................... 
    ...يا شعيب ...(  –)يا صالح قد كنت فينا               ............................... 

 ...........................................                       )إنا لننصر رسلنا ........(
 

==================================== 

 اإلجابة                                                   
 . مجازيصلي كل مثال بما يناسبه من أمر حقيقي أو 

 

 

 
 بيني الغرض البالغي ألساليب األمر التالية .  -2

  

 غرضه البَلغي اْلمثلة                   

 الدعاء "  ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار"

 طلب العون فأنت الذي صيرتهم لي حسدا       000أزل حسد الحساد عني بكبتهم  

 النصح يوما وإن كنت من أهل المشورات   00شاور سواك إذا نابتك نائبة 

 التخيير فعش واحدا أو صل أخاك فإنه   . . . مقارف ذنب مرة ومجانبه

 التخيير وعش إما قرين أخ وفي   . . .  أمين الغيب أو عيش الوحاد
 اإلباحة " اْلُمْسِرفِينَ وُكلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُواْ إِنَّهُ الَ يُِحبُّ  "

 نوع اْلمر وصورته    اْلمثلة                  

َكاةَ "  اَلةَ َوآتُوا الزَّ  حقيقي      " فعل أمر "     "  َوأَقِيُموا الصَّ

 حقيقي مضارع مقترن بالم األمر "َهَذا اْلبَْيتِ  فَْليَْعبُُدوا َربَّ " 

ُكمْ "   حقيقي " اسم فعل أمر : "َمْن َضلَّ إَذا اْهتََدْيتُمْ  َعلَْيُكْم أَْنفَُسُكْم ال يَُضرُّ

 " ً  حقيقي " مصدر ناب عن فعل األمر "َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا

 خرج عن حقيقته غرضه الدعاء أَْمِري َرِبّ اْشَرْح ِلي َصْدِري َويَِسّْر ِلي



 فقل ما شئت فًي فلي لسان  . . . مليء بالثناء عليك رطب

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن  ا نَزَّ " َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن "  ُدوِن للاَّ

 بخيال طال عمرا ببخله   . . . وهاتوا كريما مات من كثرة البذلأروني  

 التعجيز 

ي َصباحاً َداَر عْبلةَ واسلَِمي....          ا َداَر َعْبلـةَ بِالَجواِء تََكلَِّمـي ي  َوِعِمّ

 يا نفس جدي إن دهـــــرك هـازل فيا مـــوت زر إن الحيـاة ذميمـة*** و
 التمني

 
 المطلوب منها فيما يلي :تصوغ كل مجموعة   -4
 اللهم احفظ وطننا             غرضه الدعاء . أمر 
 يا بني اهتم بدروسك           غرضه النصح . أمر 
 اكتب مقاالً أو خاطرة       . خييرغرضه الت أمر 
 اإلباحةغرضه  أمر . 

 انظر حيث شئت –تكلم فيما تشاء 
  ارجع زمن الطفولة                . عجيزغرضه الت أمرتصوغ المتعلمات أسلوب 
  احذري يا نفس من الخطر                . التمنيغرضه  أمرتصوغ المتعلمات أسلوب 

 

 : التقويم

 تخرج من الفقرة اآلتية أسلوب أمر مبينة أغراضه :
"أيها العربي فلتنظر إلى وطنك نظرة انتماء ووالء , وارجع البصر حيث شئت في بالد الوطن ستجد 

حروبا وفتنا ، وعليك اختيار الحق والتمسك به أو الرضوخ للباطل , فإن لم تستطع فعل ذاك  ، 
 ناً مطمئناً ." فلترجع الزمن إلى الوراء ولتمنع تعاقب الليل والنهار وهذا محال ؛ اللهم احفظ وطننا آم

  أسلوب أمر غرضه النصح واإلرشاد  لتنظر نظرة انتماء ووالء 
 أسلوب أمر غرضه اإلباحة ارجع البصر حيث شئت 

 فلترجع الزمن  أمر للتعجيز
 احفظ وطننا أمر للدعاء  
 وعليك اختيار الحق للتخيير 

   وضحي صورة بيانية من النص وبيني أثرها. -5
  ) إنما يدعوهم إلى إحداث تغيرات جذرية ( 

 كناية عن "عمق التغيير و قوته " وسر جمالها أنها أكثر تأكيدا للمعنى .
 ) ثباتهم على ما توارثوه عن اآلباء واألجداد ( 

 كناية عن األتباع األعمى . 
 ) القديم يصبح عقبة في سبيل الحياة ( 

 يبين مدى إعاقة التمسك بالقديم .ة بالسبيل    شبه القديم بالعقبة وشبه الحياتشبيه بليغ 
  ) إن انتصار الجديد على القديم هو الظاهرة الدينية ( 

 استعارة مكنية فيها تشبيه للحق والباطل بالمحاربين تبين دوام الحق وانتصاره على الباطل 
 : ما يلي الغرض البالغي في نوع األسلوب وحددي  -4



              ) تعجب وإنكار . للاستفهام                       ) أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 
   ) إنشائي طلبي نوعه أمر) إذا جاء نصر هللا والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره : 
    ...لتقليل الشأنإنشائي نداء                  يا شعيب ...(  –)يا صالح قد كنت فينا 

 أسلوب خبري غرضه التقرير و التوكيد                       لننصر رسلنا ........( )إنا
 

================================================= 
 

 تذوق غربة وحنني –أسلوب النهي  -3
 : المجازي فيما يليبين النهي الحقيقي و النهي  يفرق

  ال تتكلمي أثناء الشرح         :                               ...................  
 ربنا ال تخزنا يوم القيامة                                      :................... 
 الغرض البالغي لكل أسلوب نهي مما يأتي : يبين  -1
  "أَْو أَْخَطأْنَا ۚ َربَّنَا َواَل تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا  َربَّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا... " 
-      ........................ 
 " إلى الناس مطلي به القار أجرب "               فال تتركني بالوعيد كأنني 
- ..........................  

 
   خالئق السفاء تعديفإن       000قال أبو العالء :  وال تجلس إلى أهل الدنايا 
    فمصيبة اإلسالم من جهاله   000وقال شوقي : ال تسمعوا للمرجفين وجهلهم 

                         ........................... 
  " ٌَعَسى أَن يَُكونُوا َخْيًرا َقْومٍ  ِمّن اَل يَْسَخْر َقوم " 
 تنه عن خلق وتأتي مثله  *** عار عليك إذا فعلت عظيم ال 

                          ......................... 
 عتذروا قد كفرتم بعد إيمانكمال ت 
 ال تعرضن لجعفر متشبها                  بندى يديه فلست من أنداده 

                         ......................... 
  "ال تظن أني غافل عن جرائمك " 
 قال أبو القاسم : 

 وصحو الفضاء وضوء الصباح  000رويدك ال يخدعنك الربيع            
 وقصف الرعود و عصف الرياح 00ففي األفق الرحب هول الظالم           

                                   .......................... 
 ن هموم كثيرةقال الشاعر :    إيه يا طير ال تضن بلحن       ينقذ النفس م         
 قالت الخنساء :    أعيني جودا وال تجمدا     أال تبكيان لصخر الندى         

                                ............................... 
 صوغي المطلوب فيما يلي : -2



 . أسلوب نهي غرضه الدعاء  .......................................................... 
 . أسلوب نهي غرضه النصح........................................................ 
 أسلوب نهي غرضه التوبيخ  ..................................................... 
 . أسلوب نهي غرضه التيئيس.................................................... 
  أسلوب نهي غرضه التهديد..................................................... 
 منيأسلوب نهي غرضه الت ..................................................... 
 وضحي نوع الصورة الفنية من النص :  -2
  ........................................................................... : منبت آدابي وأعرافي 

 حزن براني وأشواق رعت كبدي                    ............................................ 
 ......................                     أكلف النفس صبرا وهي جازعة...................... 
  ) أبيت أرعى النجوم (                                ........................................... 

 ..........................................                         يا روضة النيل ال مستك بائقة 
  ) وال برحت من األوراق في حلل (                 ......................................... 

 ..........................................                             يا حبذا نسم من جوها عبق 
 .........................................                                      ) في ثوب إمالق ( 

 األسلوب وغرضه فيما يلي :بيني نوع   -3

 ال في ) سرنديب ( خل ألوذ به  .............................................................     : 

     ) هل من طبيب لداء الحب أو راق (........................................................ 
 

======================================= 
 

 اإلجابة                                         
 تفرق بين النهي الحقيقي و النهي الذي خرج عن حقيقته في اآليات التالية :

  نهي حقيقي                                :         ال تتكلمي أثناء الشرح 
 غرضه الدعاء ربنا ال تخزنا يوم القيامة                                     : 
 الغرض البالغي لكل أسلوب نهي مما يأتي : يبين  -ب
  "أَْو أَْخَطأْنَا ۚ َربَّنَا َواَل تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلنَا  َربَّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا" 
 غرضه الدعاء      -
 " إلى الناس مطلي به القار أجرب "               فال تتركني بالوعيد كأنني 
 غرضه طلب العفو  -

 
   فإن خالئق السفاء تعدي      000قال أبو العالء :  وال تجلس إلى أهل الدنايا 
    فمصيبة اإلسالم من جهاله   000وقال شوقي : ال تسمعوا للمرجفين وجهلهم 

 غرضه النصح                         
  " ٌَعَسى أَن يَُكونُوا َخْيًرا َقْومٍ  ِمّن اَل يَْسَخْر َقوم " 
 تنه عن خلق وتأتي مثله  *** عار عليك إذا فعلت عظيم ال 



 غرضه التوبيخ                          
 عتذروا قد كفرتم بعد إيمانكمال ت 
             بندى يديه فلست من أنداده      ال تعرضن لجعفر متشبها 

 غرضه التيئيس                         
  "ال تظن أني غافل عن جرائمك " 
 قال أبو القاسم : 

 وصحو الفضاء وضوء الصباح  000رويدك ال يخدعنك الربيع            
 وقصف الرعود و عصف الرياح 00ففي األفق الرحب هول الظالم           

 غرضه التهديد                                   
 قال الشاعر :    إيه يا طير ال تضن بلحن       ينقذ النفس من هموم كثيرة         
 قالت الخنساء :    أعيني جودا وال تجمدا     أال تبكيان لصخر الندى         

 غرضه التمني                                
 المطلوب فيما يلي :صوغي  -ت
 . تصوغ المجموعة األولى أسلوب نهي غرضه الدعاء 

 اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته.
 . تصوغ المجموعة الثانية أسلوب نهي غرضه النصح 

 ال تحلفن على صدق وال كذب -      ال تتدخل فيما ال يعنيك  
  أسلوب نهي غرضه التوبيخ . الثالثةتصوغ المجموعة 

 زميلتك حتى ال يغضب عليك هللا . ال تغتابي
  أسلوب نهي غرضه التيئيس . الرابعةتصوغ المجموعة 

 . تتطلع إلى التفوقأيها المهمل ال 
 . تصوغ المتعلمات أسلوب نهي غرضه التهديد 

 يقول األب البنه المعاند: ال تطع أمري.
 . وأهمليتقول المعلمة : ال تكتبي الدرس 

  غرضه التهديد .تصوغ المتعلمات أسلوب نهي 
 يا طير أقبل 

 وضحي نوع الصورة الفنية من النص :  -4
  : استعارة مكنية صور اآلداب واألعراف بالنبات لبيان أهمية الوطن منبت آدابي وأعرافي 

 كناية عن شدة الشوق والمعاناة                    حزن براني وأشواق رعت كبدي 
                      كناية عن مكابدة المشتاقينأكلف النفس صبرا وهي جازعة 
  ) كناية عن األرق والهم .                                ) أبيت أرعى النجوم 

                          استعارة مكنيةيا روضة النيل ال مستك بائقة 
 ) تشبيه بليغ                    ) وال برحت من األوراق في حلل 

  استعارة مكنية                          يا حبذا نسم من جوها عبق 
                                    ) تشبيه بليغ) في ثوب إمالق 

 بيني نوع األسلوب وغرضه فيما يلي :  -5

 غرضه  التحسر وإظهار المعاناة  أسلوب خبري :      ال في ) سرنديب ( خل ألوذ به 

     ) استفهام ) غرضه التمني أو التوجع () هل من طبيب لداء الحب أو راق 
 

 



 تذوق : قرآن الفجر  -أسلوب االستفهام     --4
 صلي اْلساليب التالية بما يناسبها . -1
 : استفهام حقيقي للتصديق                                 ألم تجتهد في دروسك ؟ 
 : استفهام غرضه التقرير                           أخالد فاز بالجائزة أم محمد ؟           
      استفهام حقيقي للتصور    ؟            هل يحس النبات -أتتحرك األرض ؟ 
 الغرض البَلغي ْلساليب اَلستفهام التالية . بيني  -2

 الغرض منه اْلمثلة

 أضل هللا "قال تعالى : " فمن يهدي من -1
 ”أَفَأَنَت تُنِقذُ َمن فِي النَّاِر  ”

  

   كيف الرجاء من الخطوب تخلصا ** من بعد ما أنشبن في مخالبا -2

قال تعالى " مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في األسواق لوال أنزل معه  -3
 ملك فيكون معه نذيرا "

  

    أنت من الزحامأبنت الدهر عندي كل بنت   * * فكيف وصلت  -4

 " َوِليداً َوَلبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسنِينَ  أَلَْم نَُربِ َك فِينَا قالَ قال تعالى "  -7
 ”أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك ” 

  

   ألست المرء يجبى كل حمد    **    إذا لم يكن للحمد جابي    -8

ُ َخلََقُكْم َوَما تَْعَملُوَن قال تعالى : " قَاَل أَتَْعبُُدوَن َما   ؟” تَْنِحتُوَن * َوللاَّ
 ” َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَِبيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً  ”

  

   أأترك إن قلت دراهم خالٍد           زيارته ؟ إني إذن للئيم

   "  َوُمْلٍك اَل يَْبلَى قَاَل يَا آََدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلدِ " 

ْن َعَذاٍب أَِليٍم ""      يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُنِجيُكم ّمِ

  ؟” قال تعالى : " فََهل لَّنَا ِمن ُشفَعَاَء فَيَْشفَعُواْ لَنَا 

  قال البارودي :هل من طبيب لداء الحب أو راقي     يشفي عليالً أخا حزن وإيراق 

 
 : التي استعان بها الكاتب مبينة أثرها الفني الصورة البيانية التالية يوضح  -6
  " كان القلب وهو يتلقى اآليات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه " 
 ............................................................................................... 
  : كانت هذه القناديل والظالم يرتج حولها تلوح كأنها شقوق ضئيلة في الجو 
 ............................................................................................... 
 القناديل معلقة كالنجوم في مناطها   :

................................................................................................  
 : سمعنا القرآن غضا طريا 

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



  : اهتز المكان
............................................................................................... 

 : التاليبديعي المحسن ي نوع البين -7
   " حزن وفرح ":    ................................................................  
  " رقة وقوة "    : ..................................................................    
 " الزائل ، الخالد " ............................................................... :    
 من الموضوع أسلوبا بَلغيا وبيني نوعه:استخرجي  -8
 ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

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

========================================== 

 اإلجابة                                        
  :ميزي  نوعي اَلستفهام فيما يلي 

 : استفهام غرضه التقرير                              ألم تجتهد في دروسك ؟           

 : استفهام حقيقي للتصور                           أخالد فاز بالجائزة أم محمد ؟ 

      استفهام حقيقي للتصديق؟             هل يحس النبات -أتتحرك األرض ؟ 

 الغرض البَلغي ْلساليب اَلستفهام التالية . بيني  -3

 منه الغرض اْلمثلة

 قال تعالى : " فمن يهدي من أضل هللا "-1

 ”أَفَأَنَت تُنِقذُ َمن فِي النَّاِر  ”

 النفي

 النفي كيف الرجاء من الخطوب تخلصا ** من بعد ما أنشبن في مخالبا -2

قال تعالى " مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في األسواق لوال أنزل معه  -3

 ملك فيكون معه نذيرا "

 التعجب

 التعجب  أبنت الدهر عندي كل بنت   * * فكيف وصلت أنت من الزحام -4

 " َوِليداً َولَبِثَْت فِينَا ِمْن ُعُمِرَك ِسنِينَ  أَلَْم نَُربِ َك فِينَا قالَ قال تعالى "  -7

 ”أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك ” 

 التقرير

 التقرير ألست المرء يجبى كل حمد    **    إذا لم يكن للحمد جابي    -8



ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن   ؟” قال تعالى : " قَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن * َوللاَّ

َِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً  ”  ” َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه آَزَر أَتَت

 اإلنكار

 اإلنكار إن قلت دراهم خالٍد           زيارته ؟ إني إذن للئيمأأترك 

 التشويق "  قَاَل يَا آََدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلٍك اَل يَْبلَى" 

ْن َعَذاٍب أَِليٍم ""   التشويق  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُنِجيُكم ّمِ

 التمني  ؟” قال تعالى : " فََهل لَّنَا ِمن ُشفَعَاَء فَيَْشفَعُواْ لَنَا 

 قال البارودي :

 هل من طبيب لداء الحب أو راقي     يشفي عليالً أخا حزن وإيراق ؟

 التمني

 

 : التي استعان بها الكاتب مبينة أثرها الفني الصورة البيانية التالية يوضح -1
  " كان القلب وهو يتلقى اآليات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه " 

حيث شبه الكاتب القلب وهو يستمع إلى القرآن وآياته بقلب الشجرة التي تأثرت بالماء  صريح :تشبيه 
 وهذا يؤكد أثر القرآن العظيم في نفوس المسلمين .

  : كانت هذه القناديل والظالم يرتج حولها تلوح كأنها شقوق ضئيلة في الجو 
 يوحي بضعف نور القناديل وبرهبة الجو .  صريح : تشبيه 

 يوحي بجمال المنظر صريح :  تشبيه القناديل معلقة كالنجوم في مناطها .  
 : استعارة  ، توحي بحالوة وجمال القرآن .  سمعنا القرآن غضا طريا 
 كناية عن شدة الخشوعز المكان : اهت 
 : التاليبديعي المحسن ي نوع البين -9
   " يوضح تباين المشاعر لدي الناس                    تضاد:    " حزن وفرح 
  " يبين جمال صوت القارئ وتنوعه .                      تضاد .  :    " رقة وقوة 
 " يوضح المعني                            : تضاد  " الزائل ، الخالد 
 استخرجي من الموضوع أسلوبا بَلغيا وبيني نوعه: -10

  أسلوب إنشائي أمر للنصح واإلرشاد . اصبر وما صبرك إال باهلل :  –ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
 

 

 

 

 



 تذوق : يف األسر  -أسلوب النداء   -4
 واإلقبال قد يكون حقيقيا , وقد يكون مجازيا .النداء طلب اإلقبال بحرف نائب مناب أدعو , 

)وا (تفيد الندبة -هيا )للبعيد(، أيا آ، آي –يا )للقريب والبعيد( –) )أ(، أْي =للقريب : أدوات النداء    

  يصح حذف حرف "يا" دون غيره حذفا لفظيا فقط مع مراعاة تقديره , وذلك أما لوضوح الداللة عليه
 المخاطب , أو للداللة على شدة قرب

 
 
 بيني الغرض من تنويل القريب منزلة البعيد ، والعكس . 

استخدام "يا" لنداء القريب على خالف األصل في قول الشاعر : مناقشة : علل  
ى للـــــــــــــشدائد كـــلِّها                يا من إليه  -  المشتـــكى  والمفزع .يا من يرجَّ
- ......................................................................................................... 
 يا بالدي : في القلب  مثواك  مهما                طال منفاي  عن  ثراك  الحبيب  . -
- .........................................................................................................

 . 
  ً  قال طالب حاجة لصديقه :  أي صديقي : إني قصدتك لما  ***لم أجد في الحياة غيرك شهما

 بين سبب النداء بأي في البيت السابق في كل من الحالتين اآلتيين : -
إذا همس الشاعر بالبيت السابق لصديقه في مجلسه .  -أ
....................................................... 

إذا أرسل الشاعر هذا البيت إلى صديقه في رسالة .  -ب
...................................................... 

ناد والدك في حضوره مرة ، وفي غيابه مرة أخرى بما يليق بمكانته ، مع ذكر سبب  -  
 النداء في كل مرة .اختيارك لحرف 

     ------في غيابه                             ............................... ----في حضوره 

 معنى الحرف   أحرف النداء اْلمثلة                            

   الكون : ما أعظم قدرتك .     أرب

   قالت أميمة : أي بنية إن الوصية لو تركت ...

   يا معشر قريش أنتم سادة العرب .  

   أيا جامع الدنيا لغير بالغة .  

   وا محسناه ملك النفوس ببره .    

إنما األرض والسماء كتاب ***  فاقرؤوه معاشر 
 األذكياء    

  



 رحماك قد هيجت لي شجن  يا صادحا يشدو على فنن                  
الحقيقني النداء السابق جار على األصل ، ولكنه يحمل داللة شعورية تخرجه عنن مفهنوم الننداء 

. 
   ....................................................... لماذا يعد هذا النداء جاريا على األصل ؟ -أ

 ...........................................................ما الغرض البالغي منه ؟  -ب
 

ل  البعيد منزلة القريب فينادى  الخَلصة : ل  بالهمزة و"أي "قد يُنزَّ إشارة إلى قربه من وقد ينزَّ
 .إشارة إلى علو مرتبته ,أو انحطاط  منزلته الهمزة و"أي" القريب منزلة البعيد فينادى بغير 

 يا خالد ال ترفع صوتك.نداء حقيقي :  ال  
 
 الغرض البالغي لكل أسلوب نداء مما يأتي : يبين  - 2

 قال البوصيري في مدح الرسول عليه الصالة والسالم :
   كيف ترقى  رقيَّك األنبيــــاُء !  **  يا سماًء ما طاولتها ســـــــماء 
      يا عابر البحر ما أبقى العبور لنا    ** وما عسى تنفع األشعاُر والصور 

................................................... . 
           أبنت الدهر عندي كل بنت              فكيف وصلت أنت من الزحام 
 أال أيها الظالم المســـــــــــتبد           حبيب الفناء عدو الحياة 
   سخرت بأنات شعب ضعيف         وكفك مخضوبة من

................................................................ . 
  عاش في الدنيا طويال        وأفنى العمر في قيل وقال أيا من 
 أيا جامع الدنيا لغير بالغة            لمن تجمع الدنيا وأنت تموت                         

........................................................ . 
 
   وقال إيليا :       يا أخي ال تمل بوجهك عني           ما   أنا  فحمةٌ   وال  أنت  فرقد 
  وقال شاعر:   إالم يا قلب تستبقي مودتهم                 وقد أذاقوك ألوانا من الوصب                                        

.................................................. . 
 أيا قبر معن : كيف ورايت جوده                    وقد كان منه البر والبحر مترعا 

 أيا قبر هذا الضيف آمال أمة     فكبر وهلل والق ضيفك جاثيا
 دعوتك يا بني فلم تجبني فردت دعوتي يأسا عليا

 "يا ليتني كنت ترابا"
- ..................................................................... . 

  : قد يخرج النداء إلى معاٍن أخرى تستفاد من القرائن 
                     الزجر ... -5التنبيه ...   -4التضجر ..  -3التعظيم ....  -1      

 صوغي المطلوب فيما يلي :   -1
  نداء غرضه التعظيم                 .............................................. 



 . نداء  غرضه التضجر             ..............................................    
 . نداء  غرضه التنبيه              ................................................. 
 . نداء  غرضه الزجر             ................................................. 
  التحسرنداء  غرضه .               ............................................... 

 
 اشرحي الصورة الفنية مع بيان األثر فيما يلي :      -1
  ............................................................................ ) ترتوي البيض والقنا (  -
  البيت الرابع  -
  علي ثياب من دمائهم حمر ) -
 ) سيذكرني قومي .... البيت  -
 ) الضمر الشقر (  -
 ) تهون علينا في المعالي نفوسنا(  -
 : بحر (  –) بر  المحسنات.................................................................. 

 )  أسغب   ويشبع (   وبين ) أظمأ وترتوي ( بين 
 يشبع (  –تروتى ( ) أسغب  –) فأظمأ   -
 وهل يتجافى عني الموت    اْلساليب : -

 ) فاختر ما عال لك ذكره (  
 
 

 اإلجابة
 حددي أدوات النداء وبيني معناها .

 معنى الحرف   أحرف النداء اْلمثلة                            

 لنداء القريب الهمزة  الكون : ما أعظم قدرتك .     أرب

 لنداء القريب أي   قالت أميمة : أي بنية إن الوصية لو تركت ...

   لنداء البعيد يا    يا معشر قريش أنتم سادة العرب .  

   لنداء البعيد أيا    أيا جامع الدنيا لغير بالغة .  

 للندبة وا    وا محسناه ملك النفوس ببره .    

 النداء لوضوحه حذف حرف إنما األرض والسماء كتاب ***  فاقرؤوه معاشر األذكياء    

 بيني الغرض من تنويل القريب منزلة البعيد ، والعكس .  
استخدام "يا" لنداء القريب على خالف األصل في قول الشاعر : علل   

ى للـــــــــــــشدائد كـــلِّها                يا من إليه المشتـــكى  والمفزع . -  يا من يرجَّ
 للقرب الشديد من النفس والتعظيم وعلو المرتبة حال التمني للشئ                        

 مثواك  مهما                طال منفاي  عن  ثراك  الحبيب  .يا بالدي : في القلب   -
 ألنها في القلب ،فهي قريبه منه..                         -
  ً  قال طالب حاجة لصديقه :  أي صديقي : إني قصدتك لما  ***لم أجد في الحياة غيرك شهما



 اآلتيين :بين سبب النداء بأي في البيت السابق في كل من الحالتين  -

 جرى على األصل لقربه الحسيإذا همس الشاعر بالبيت السابق لصديقه في مجلسه .  -أ

قرب معنوي وإنزاله منزلة القريب منه وحضوره إذا أرسل الشاعر هذا البيت إلى صديقه في رسالة .  -ب

 في القلب

ذكر سبب اختيارك لحرف  ناد والدك في حضوره مرة ، وفي غيابه مرة أخرى بما يليق بمكانته ، مع -  

 النداء في كل مرة .

 أي والدي    ------في غيابه                            يا والــدي  ----في حضوره 

 رحماك قد هيجت لي شجن  يا صادحا يشدو على فنن                  

 النداء الحقيقي .النداء السابق جار على األصل ، ولكنه يحمل داللة شعورية تخرجه عن مفهوم 

  الستخدامه يا للبعيد  لماذا يعد هذا النداء جاريا على األصل ؟ -ت

 التحسرما الغرض البالغي منه ؟  -ب  -ث

ل  البعيد منزلة القريب فينادى  الخَلصة : ل القريب  بالهمزة و"أي "قد يُنزَّ إشارة إلى قربه من وقد ينزَّ

 .إشارة إلى علو مرتبته ,أو انحطاط  منزلته الهمزة و"أي" منزلة البعيد فينادى بغير 

 يا خالد ال ترفع صوتك.نداء حقيقي :  ال  

 الغرض البالغي لكل أسلوب نداء مما يأتي : يبين  - 2

 قال البوصيري في مدح الرسول عليه الصالة والسالم :

   كيف ترقى  رقيَّك األنبيــــاُء !  **  يا سماًء ما طاولتها ســـــــماء 

      يا عابر البحر ما أبقى العبور لنا    ** وما عسى تنفع األشعاُر والصور 

 غرضه التعظيم                                     

           أبنت الدهر عندي كل بنت              فكيف وصلت أنت من الزحام 

 ياةأال أيها الظالم المســـــــــــتبد           حبيب الفناء عدو الح 

  سخرت بأنات شعب ضعيف         وكفك مخضوبة من دماه 

 غرضه الضجر والضيق                     

  أيا من عاش في الدنيا طويال        وأفنى العمر في قيل وقال 

 أيا جامع الدنيا لغير بالغة            لمن تجمع الدنيا وأنت تموت 

 غرضه التنبيه                           

   وقال إيليا :       يا أخي ال تمل بوجهك عني           ما   أنا  فحمةٌ   وال  أنت  فرقد 

  وقال شاعر:   إالم يا قلب تستبقي مودتهم                 وقد أذاقوك ألوانا من الوصب 

 غرضه الزجر                                              

 جوده                    وقد كان منه البر والبحر مترعا  أيا قبر معن : كيف ورايت

 أيا قبر هذا الضيف آمال أمة     فكبر وهلل والق ضيفك جاثيا

 دعوتك يا بني فلم تجبني فردت دعوتي يأسا عليا

 "يا ليتني كنت ترابا"

 التحسر غرضه                                           

 



  : قد يخرج النداء إلى معاٍن أخرى تستفاد من القرائن 

                     الزجر ... -5التنبيه ...   -4التضجر ..  -3التعظيم ....  -1      

 صوغي المطلوب فيما يلي :   -2

  ى للشدائد كلها                 صوغي أسلوب نداء غرضه التعظيم  يا من يُرجَّ

 يا أيها المعتدي كم أحزنت قلوبا                التضجر . صوغي أسلوب  نداء  غرضه 

 . يا غافالً عن اآلخرة أقبل على هللا             صوغي أسلوب  نداء  غرضه التنبيه 

 . يا قلب ويحك ما سمعت لناصح    -يا أخي ال تتكبر       صوغي أسلوب  نداء  غرضه الزجر 

  وا إسالماه                  محسناه ملك النفوس ببره .   وا   . التحسرصوغي أسلوب  نداء  غرضه 

 اشرحي الصورة الفنية مع بيان األثر فيما يلي : -2

   ) شبه السيوف والرماح بالكائن الحي الذي يشرب ) استعارة( تبين كثرة القتلى  ) ترتوي البيض والقنا

  0من األعداء ، مما يدل على شدة بأسه في القتال 

 0كناية عن مروءته وثقته في قدرته على مواجهة األعداء   البيت الرابع 

 ( علي ثياب من دمائهم حمر )   0كناية عن كثرة الدماء التي جعلت ثوبه أحمر 

  ) شبه الشاعر حاله واحتياج قومه إليه في وقت الشدة بحال البدر الذي يفتقده  ) سيذكرني قومي .... البيت

 الناس في الليالي المظلمة ) تشبيه ضمني ( . وهذا يؤكد مكانته بين قومه وحاجتهم إليه 

  ) كناية عن موصوف ) الفرس (  ) الضمر الشقر 

  )في طلب العال بحال من يخطب الفتاة  شبه حال من تهون عليه نفسه ) تهون علينا في المعالي نفوسنا

 الجميلة وال يبخل عليها بشيء . ) تشبيه ضمني ( يؤكد أهمية التضحية في سبيل تحقيق اآلمال 

  بيني نوع المحسنات فيما يلي  : -3

 طباق يظهر عدم نجاة أي إنسان من قضاء هللا وقدره . بحر (  –) بر 

 محسن معنوي وهو الطباق وغرضه يؤكد صبر الشاعر (   )  أسغب   ويشبع وبين ) أظمأ وترتوي ( بين 

  طباق أفاد إبراز ثباته وصبره في ميدان القتال .  يشبع (  –تروتى ( ) أسغب  –) فأظمأ 

 

ساعة أسلوب إنشائي ، صيغته االستفهام ، وهل يتجافى عني الموت    بيني نوع اْلساليب فيما يلي  : -4

 وغرضه البالغي النفي 

  ) 0أسلوب إنشائي ، صيغته األمر ، غرضه الحث واالستنهاض ) فاختر ما عال لك ذكره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تذوق : كيف نزيل أسباب القلق –أسلوب التمني  —6
 

  ميزي بين التمني الحقيقي والتمني البالغي : -1
 أال ليت الشباب يعود يوماً                    فأخبره بما فعل المشيب  
 الشباب حميدة أيامه                 لو كان ذلك يشترى أو يرجعولى  

 التمني الحقيقي :

......................................................................................... 
 البالغي :التمني 

......................................................................................... 
  المجازي ( مما يلي : –استخرجي أسلوبا للتمني ) الحقيقي  -2

 فليت الشامتين به فدوه                     وليت العمر مد به فطاال -
                         ........................................ 

َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن صرحا لَعَِلّي أَْبلُُغ اأْلَْسبَاَب * أَْسبَاَب السََّماَواِت ” قال تعالى :  
                فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى "

                             ........................................ 
 عقود مدح فما أرضى لكم كلمي  ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها              
 فليت الليل فيه كان شهرا                       ومر نهاره مر السحاب 

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

  الغرض من التمني المجازي فيما يلي :حددي 
 أسرب القطا هل من يعيُر جناحه                  لعلي إلى من هويُت أطير 

                             ........................................ 
 أيا منزلي سلمى سالٌم عليكما              هل األزمن الالئي مضين رواجع 

                             ........................................ 
ةً  فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ” قال تعالى :    ”فَلَْو أََن لنا َكرَّ
 واها أليام الصبا وزمانه               لو كان أسعف بالمقام قليال 

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

 صوغي أسلوب تمني حسب المطلوب .  -3
 .........................................                                           : تمني حقيقي 
  الممكن :                   ......................................... صورةتمني المستحيل في 
 نادر الحدوث :                         ........................................ تمني المستحيل 

 
 .وضحي الصورة البيانية  التالية  -1



 تواطأ الناس على هضمه  :.......................................................................... 
 الظنون التي تمرح  :................................................................................. 
 تموج بها الدنيا :...................................................................................... 
 حق يبرق في خفوت كأنه نجمة توشك أن تنطفئ في أعماء الليل :................................ 
 االنفعاالت النفسية التي تسيطر  :

..................................................................... 
  عرى االستقامة:   ................................................................................... 
 ما أكثر أن تتبخر خواطر السوء : 

.................................................................... 
 وقد يخبط في الدنيا خبط عشواء :  

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

 بيني نوع األساليب البالغية والغرض منها فيما يلي . -2
  كيف نزيل أسباب القلق؟    

.......................................................................... 
 فليستخدم اإلنسان حواسه     

.......................................................................... 
 )اهدنا الصراط المستقيم(    ......................................................................... 

................................................................      ) وال تقف ما ليس لك به علم( 
 بيني نوع المحسن البديعي اآلتي : -3
 صباحاً ومساًء :                تغدو وتروح  :

......................................................................... 
  الخير شر                    –الجور عدال 
 حق قليل يكتنفه باطل كثيف                 : 

.........................................................................  
=============================================== 

 اإلجابة                                 
  ميزي بين التمني الحقيقي والتمني البالغي : -4

 أال ليت الشباب يعود يوماً                    فأخبره بما فعل المشيب  
 ولى الشباب حميدة أيامه                 لو كان ذلك يشترى أو يرجع 

ً  التمني الحقيقي :  أداته ) ليت (               ليت الشباب يعود يوما
 لعل ( –هل  –أدواته ) لو        لو كان ذلك يشترى أو يرجع البالغي :التمني 

  المجازي ( مما يلي : –استخرجي أسلوبا للتمني ) الحقيقي  -5
 فليت الشامتين به فدوه                     وليت العمر مد به فطاال -



 تمني حقيقي                         
أَْبلُُغ اأْلَْسبَاَب * أَْسبَاَب السََّماَواِت فَأَطَِّلَع إِلَى َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن صرحا لَعَِلّي ” قال تعالى :  

                إِلَِه ُموَسى "
 تمني مجازي                             

 عقود مدح فما أرضى لكم كلمي  ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها              
 ومر نهاره مر السحابفليت الليل فيه كان شهرا                        

 تمني حقيقي                             
 

  حددي الغرض من التمني المجازي فيما يلي : -6
 أسرب القطا هل من يعيُر جناحه                  لعلي إلى من هويُت أطير 

 غرضه إظهار المستحيل في صورة الممكن                             
 سالٌم عليكما              هل األزمن الالئي مضين رواجعأيا منزلي سلمى  

 غرضه إظهار المستحيل في صورة الممكن                             
ةً  فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ” قال تعالى :    ”فَلَْو أََن لنا َكرَّ
 واها أليام الصبا وزمانه               لو كان أسعف بالمقام قليال 

 غرضه إظهار التمني بعيدا نادر الحدوث                             
 صوغي أسلوب تمني حسب المطلوب .  -7
 . تمني حقيقي :                                           ليت الطفولة تعود 
  الممكن :                لعلي أطير إلى صديقتي . صورةتمني المستحيل في 
    تمني المستحيل نادر الحدوث :                      لو يشترى الشباب أو يرجع 
 .وضحي الصورة البيانية  التالية  -4
 استعارة : شبه الحق بشيء مادي مهضوم . تبين ضياع الحق تواطأ الناس على هضمه : 
 استعارة : شبه الظنون بإنسان يمرح , تبين سيطرة الظنون على كثير من الناس  الظنون التي تمرح : 
 استعارة : شبه الدنيا بالبحر شديد األمواج تموج بها الدنيا : 
 تشبيه صريح شبه الحق بالنجمةحق يبرق في خفوت كأنه نجمة توشك أن تنطفئ في أعماء الليل : 
 ة : شبه االنفعاالت بإنسان يسيطر , تبين شدة أثر االنفعاالت على : استعار االنفعاالت النفسية التي تسيطر

 النفس . 
  تشبيه بليغ يوضح التمسك باالستقامة   :عرى االستقامة 
 شبه الخواطر بالماء توضح قوة السكينة في إزاحة السوءاستعارة  : ما أكثر أن تتبخر خواطر السوء 
 لصوابليوضح عدم استطاعة اإلنسان الحائر تشبيه صريح   : وقد يخبط في الدنيا خبط عشواء 

  
 بيني نوع األساليب البالغية والغرض منها فيما يلي . -5
  إنشائي طلبي نوعه استفهام والغرض منه التشويق.    كيف نزيل أسباب القلق؟ 
 إنشائي طلبي نوعه أمر الغرض منه النصح واإلرشاد.     فليستخدم اإلنسان حواسه 
  إنشائي طلبي نوعه أمر الغرض منه الدعاء.    المستقيم()اهدنا الصراط 

إنشائي طلبي نوعه نهي الغرض منه النصح واإلرشاد      ) وال تقف ما ليس لك به علم( 
 المحسن البديعي اآلتي : بيني نوع -6
 صباحاً ومساًء :               طباق يبين سيطر الظنون في كل األوقات تغدو وتروح  : 
  الخير شر                    –الجور عدال 
 مقابلة تبين أثر األكاذيب والشائعات :                 حق قليل يكتنفه باطل كثيف 



 
 
 
 
 
 

 الرتاكمي : البناء واإلعراب يف األمساء
 اإلعراب هو تغير آخر الكلمة حسب موقعها من الجملة

 يتغير آخره بالحركات اإلعرابية بل يلزم حركة واحدة .البناء هو الذي ال 
 أعربي الكلمات التي تحتها خط فيما يلي :

  الدرس .                             المعلمُ شرح 
.................................................. 

  المعلمَ احترم الطالب                           . 
.................................................. 

 .................................................. .                             المعلمِ سلمت على 
 اإلعراب هو تغيير ضبط الكلمة رفعا أو نصبا أو جرا حسب موقعها في الجملة .

 حددي األسماء المبنية وبيني نوعها فيما يلي :  -1
  الطالب.جاء هذا 
                                 . رأيت هذا الطالب

............................................ 
 .مررت بهذا الطالب 
 . هؤالء طالب مجتهدون 
                           . الذي يطيع والديه محبوب

   ..................................... 
  هللا متقون .الذين ينفقون في سبيل 
                                         أنت طالب مهذب............................... 
 . هي طالبة مهذبة 
                                           كيف حالك ؟................................ 
  من أخذ الجائزة. 
                                      . متى تأت أكرمك................................ 
 . من يسع في الخير فلن يندم 
                            . جلست حيث جلست أمي .................................... 
 . اجتمعت العائلة أمس 

 



 املفعول فيه ) الظرف ( -1
 : المفعول فيه 

 اسم يذكر لبيان زمان الحدث أو مكانه ويقال له الظرف وحكمه النصب . 

 : وهو اسم دال على زمان مرتبط بحدث ما  ظرف زمان الظرف باعتبار داللته قسمان : 

 : وهو اسم دال على مكان مرتبط بحدث ما    ظرف مكان -

)ظرف منصوب   ــــ    ظرف مبني في محل الظرف باعتبار إعرابه قسمان :  

 نصب ( 

 الظرف المبني واضبطيه فيما يلي  : استخرجي -2

 اْلمثلة الظرف نوعه اإلعرابيةحالته 

 إذا جاء أخوك فأخبرني   

 كان ذلك إذ وقع الزلزال

 متى وصلت المدرسة ؟   

 يسأل أيان يوم المعركة    

 أين سافرت ؟   

 ذهبت حيث يعمل أبي   

 ما كذبت قطُّ    

 ما  تقاعست في واجبي مْذ عقلت    

 حضرتما زرتك منذُ    

ا إلى وليمة أمس ِ      كنت مدعوًّ

 استخرجي الظرف المعرب واضبطيه فيما يلي  :  -1

 اْلمثلة           الظرف نوعه اإلعرابيةحالته 

 ذهب الطالب إلى المدرسة صباحا   

  
 لقاء األصدقاء يوم الثالثاء

 العصفور فوق الشجرة  

 وجدت القلم تحت الطاولة . 



 

 ي الظرف من غير الظرف فيما يلي : ميز -1
  األشجار .                                       ....................بين وقف أخي 
  أصابعه .                                 ................... بينتسرب الماء من 
  غداأنا مسافر   ....................                                                  . 
  جميل .                                                   ................... يومهذا 
  الكعبة .                                     ................حول يطوف الحجاج 
  رأى كوكبا " .                              ................الليل " فلما جن عليه 
  الشجرة .                                        .................تحت مر أخي من 

 

 اضبطي الظرف المعرب ، مبينة السبب . -2
  سجد .                               الم عندَ انتظرتك................................. 
  اً ربيعٍ تزدحم الحدائق بالناس. 
  المغتابينبين ابتعد عن الجلوس                                  .            
  الثالثاء . يومَ يجتمع مجلس األمة 
  البيت جانبَ انتظرتك . 
 في األمثلة التالية . حددي الظرف المبني مبينة عالمة بنائه  -3
.                                                            قط ما أفلح مغتاب  -

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

قصة لطيفة ,                                                    أمس قرأت   -
..................... 

        ينتهي بك المجلس .                                     حيث اجلس  -
.....................  

                                                                 ؟متى الصالة  -
....................  

 فيما يلي :  المطلوب بين القوسينظرف الالجمل ب يكملأ -4
                                   . ما تكاسلت عن عملي ....... بدأت

........................... 
               . يقف المصلون ........ اإلمام                        

............................       
                                  . اجلس ....... ينتهي بك المجلس  

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



 ............. كتبت الواجب                                            ....................... 

 

 تعبيرا يتضمن الظرف المطلوب بين القوسين : يصوغ -5
                                    ..............................) ظرف مكان معرب ( 
                                    .............................. () ظرف زمان مبني 
                                       ..............................) ظرف زمان معرب ( 
                                         ..............................   ) ظرف مكان مبني ( 

 

================================================ 

 اإلجابة
 البناء واإلعراب في اْلسماء

 أعربي الكلمات التي تحتها خط فيما يلي :
  الدرس .                             فاعل مرفوع بالضمة المعلمُ شرح  
  مفعول به منصوب بالفتحة المعلمَ احترم الطالب                           .  
  مجرور وعَلمة جره الكسرة الظاهرة  .                             اسمالمعلمِ سلمت على 

 اإلعراب هو تغيير ضبط الكلمة رفعا أو نصبا أو جرا حسب موقعها في الجملة .
 حددي اْلسماء المبنية وبيني نوعها فيما يلي :  -2
 .جاء هذا الطالب 
                                 . أسماء اإلشارةرأيت هذا الطالب 
 .مررت بهذا الطالب 
 مجتهدون . هؤَلء طَلب 
                           . اْلسماء الموصولة   الذي يطيع والديه محبوب 
 . الذين ينفقون في سبيل هللا متقون 
                                         الضمائرأنت طالب مهذب 
 . هي طالبة مهذبة 
                                           فهامأسماء اَلستكيف حالك ؟ 
  من أخذ الجائزة. 
                                      . أسماء الشرطمتى تأت أكرمك 
 . من يسع في الخير فلن يندم 
                            . بعض الظروف جلست حيث جلست أمي 
 . اجتمعت العائلة أمس 

 المفعول فيه                                       

اإلعرابيةحالته  اْلمثلة           الظرف نوعه   

 
  

 منصوب بالفتحة
 

 
 زمان
 

 ذهب الطالب إلى المدرسة صباحا صباحا

  يوم
 لقاء األصدقاء يوم الثالثاء

 
 مكان

 العصفور فوق الشجرة فوق

 وجدت القلم تحت الطاولة . تحت



 

 استخرجي الظرف المبني واضبطيه فيما يلي  :  -1

اإلعرابيةحالته   اْلمثلة الظرف نوعه 

اإذ زمان مبني على السكون  
 إذ

 إذا جاء أخوك فأخبرني
 كان ذلك إذ وقع الزلزال

 متى وصلت المدرسة ؟ متى زمان مبني على السكون

 يسأل أيان يوم المعركة  أيانَ  زمان مبني على الفتح

 أين سافرت ؟ أينَ  مكان الفتح

أبيذهبت حيث يعمل  حيثُ  مكان الضم  

 ما كذبت قطُّ  قطُ  زمان الضم

 ما  تقاعست في واجبي مْذ عقلت  مذْ  زمان السكون

حضرتما زرتك منذُ  منذُ  زمان الضم  

ا إلى وليمة أمس ِ  أمِس  زمان الكسر  كنت مدعوًّ

 

 ي الظرف من غير الظرف فيما يلي : ميز -1
  ظرف مكاناألشجار .                                       بين وقف أخي 
  أصابعه .                                 اسم مجرور بينتسرب الماء من 
  ظرف زمان   غداأنا مسافر                                                  . 
  جميل .                                                      خبر يومهذا 
  ظرف مكان                               الكعبة .      حول يطوف الحجاج 
  رأى كوكبا " .                               فاعلالليل " فلما جن عليه 
  الشجرة .                                        اسم مجرورتحت مر أخي من 

 
 اضبطي الظرف المعرب ، مبينة السبب . -6
  منصوب على الظرفيةسجد .                               الم عندَ انتظرتك 
  اً ربيعٍ تزدحم الحدائق بالناس. 
  المغتابينبين ابتعد عن الجلوس                                  .            
  الثالثاء . يومَ يجتمع مجلس األمة 
  البيت جانبَ انتظرتك . 

 
 في األمثلة التالية . حددي الظرف المبني مبينة عالمة بنائه  -7
 الضم     قطُ .                                                            قط ما أفلح مغتاب  -



 الكسر    أمِس قصة لطيفة ,                                                    أمس قرأت   -
 الضم  حيُث                  ينتهي بك المجلس .                              حيث اجلس  -
 السكون     متى                                                                 ؟متى الصالة  -
 فيما يلي :  المطلوب بين القوسينظرف الالجمل ب يكملأ -8
                                   . ظرف         مذما تكاسلت عن عملي ....... بدأت

 مبني
               . ظرف       خلف                         يقف المصلون ........ اإلمام

       معرب
                                  . مبني          حيث  اجلس ....... ينتهي بك المجلس 
 ............. معرب                ليال                                            كتبت الواجب 

 

 تعبيرا يتضمن الظرف المطلوب بين القوسين : يصوغ -9
                                     . ظرف مكان معرب (وقف المعلم بين الطالب ( 
                                    ظرف زمان مبني (وصل أخي من السفر أمس ( 
                                       ظرف زمان معرب (فرحت كثيرا يوم نجاحي ( 
                                                      ظرف مكان مبني (   أين تذهب ؟ ( 

 
 

=============================================== 

 احلال –الرتاكمي  -2

 أعربي ما حتته خط وبيني عالمة إعرابه :  --4

 نوعها العَلمة   اإلعراب اْلمثلة 
 

 لمعلم يحترم  الطالب ا 

  المعلمْينيحترم  الطالب  

    المعلمينيحترم  الطالب 

  المعلماتيحترم  الطالب 

   



 

 

          

======================================================================= 

 احلال                                                                             

 منصوب يأتي لبيان هيئة صاحب الحالنكرة فضلة الحال هو اسم 
شترط في الحال التنكير والنصب والمطابقة ي، و مفرد وجملة وشبه الجملة:  نواع الحالأ

 لصاحبها
 

 وصاحبه وإعرابه فيما يلي :حددي الحال واذكري نوعه  -1
 

صاحب  نوعه   الحال اْلمثلة 
 الحال

 إعرابه
 

  دخل المعلم مبتسًما 
 ْينمبتسم اندخل المعلم 
 ينمبتسم وندخل المعلم 
 اتٍ مبتسم اتالمعلم تدخل 
 عرفناك نشيطا 
 . هذا كتابك مشروحا 
  ًمررت بالمسجد مضاء 

    

  عن الوطن دفاًعاحارب الجيش العدو 

  في النجاح رغبةً أذاكر دروسي 

  لربه طاعةيصوم المسلم 

  لمعلمك . احتراماقم 

   

 طرق الولد الباب طرقا 

 طرق الولد الباب طرقا خفيفا 

 طرق الولد الباب طرق الخائف 

 طرق الولد الباب طرقتين 

   



 دخل المعلم يبتسم 
 دخل المعلم وهو مبتسم 
  والشمس طالعة المعلماستيقظ 

    

  المعلم بين الطالبشاهدت 
 شاهدت المعلم في الفصل 

    

 
 :    استخرج الحال المطلوبة مبينة صاحبها من الفقرة التالية -1

) وصل المعلم إلى المدرسة نشيطا ، وحيا الطالب واقفين ، وقف المعلم يشرح الدرس ،   
 إليهم في سرور . (فأصغى الطالب  وهم منتبهون ، نظر المعلم 

                   مفرد منصوب بعالمة أصلية.......................................... 

                  مفرد منصوب بعالمة فرعية .......................................... 

                                     جملة اسمية.......................................... 

                                      جملة فعلية.......................................... 

                                       شبه جملة.......................................... 
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  مخلصأديت الواجب                                                   ................ 
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 حددي جملة حال مبينة محلها من اإلعراب فيما يلي : -3
 .جاء الطفل وهو يركض                       .......................................... 

 شاهدُت الطفَل يضحك                          .......................................... 

 ..........................................                الشمس تشرق سمعت البلبل و

 الخطأ النحوي في الجمل اآلتية :  يصوب   -4
 رجع الجنود منتصرون                                           .................... 
 سرعينأقبل الطالب وهم م .                                      ................... 
                           . دخلت الطالبات االمتحان مستعداَت    ................... 
                                           . وقف المعلم مؤدي عمله................... 
            . أسرع الطفالن إلى أبيهما خائفان                      ................... 

 
 . الحال المطلوب فيما يلي   يصوغ   -5
    : حال مفرد                                          

..........................................                                                  
  : حال جمع مذكر سالم                           .......................................... 
   : حال جملة اسمية                               .......................................... 



                               : حال جملة فعلية    .......................................... 
 : حال شبه جملة                                    .......................................... 
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 اإلجابة
 أعربي ما تحته خط وبيني عالمة إعرابه :   -4

 

 نوعها العَلمة   اإلعراب اْلمثلة 
 

 لمعلم يحترم  الطالب ا 

  المعلمْينيحترم  الطالب  

    المعلمينيحترم  الطالب 

  المعلماتيحترم  الطالب 

 مفعول به
 منصوب

 الفتحة
 الياء
 الياء

 الكسرة

 أصلية
 فرعية

 

  عن الوطن دفاًعاحارب الجيش العدو 

  في النجاح رغبةً أذاكر دروسي 

  لربه طاعةيصوم المسلم 

  لمعلمك . احتراماقم 

 
 مفعول ألجله

 منصوب

 
 الفتحة

 
 أصلية

 طرق الولد الباب طرقا 

 طرق الولد الباب طرقا خفيفا 

 طرق الولد الباب طرق الخائف 

 طرق الولد الباب طرقتين 

مفعول مطلق 
 مؤكد للفعل
 مبين للنوع
 مبين للعدد

 
 الفتحة

 
 الياء

 
 أصلية

 
 فرعية

 

 الحال                                               

 حددي الحال واذكري نوعه وصاحبه وإعرابه فيما يلي : -2

 

صاحب  نوعه   الحال اْلمثلة 
 الحال

 إعرابه
 



  دخل المعلم مبتسًما 
 ْينمبتسم اندخل المعلم 
 ينمبتسم وندخل المعلم 
 اتٍ مبتسم اتالمعلم تدخل 
 عرفناك نشيطا 
 . هذا كتابك مشروحا 
  ًمررت بالمسجد مضاء 

 مبتسًما
 مبتسمين
 مبتسمين
 مبتسمات

 نشيطا
 مشروحا

 مضاء

 
 

 مفرد

 المعلم
 المعلمان
 المعلمون
 المعلمات

 الضمير  ك
 الكتاب
 المسجد

 
 
 
 منصوب 

 دخل المعلم يبتسم 
  المعلم وهو مبتسمدخل 
 والشمس طالعة استيقظ المعلم 

 يبتسم
 وهو مبتسم

 جملة فعلية
 جملة اسمية

 
 المعلم

في محل 
 نصب

  المعلم بين الطالبشاهدت 
 شاهدت المعلم في الفصل 

 بين الطالب
 في الفصل

  
 المعلم

في محل 
 نصب

 

 

 

 :    استخرج الحال المطلوبة مبينة صاحبها من الفقرة التالية -1
وصل المعلم إلى المدرسة نشيطا ، وحيا الطالب واقفين ، وقف المعلم يشرح الدرس ، )   

 فأصغى الطالب  وهم منتبهون ، نظر المعلم إليهم في سرور . (

                   نشيطا            صاحبه  المعلممفرد منصوب بعالمة أصلية 

                  الطالب            واقفين     مفرد منصوب بعالمة فرعية 

                                     وهم منتبهون           الطالبجملة اسمية 

                                      يشرح                   المعلمجملة فعلية 

                                       في سرور              المعلمشبه جملة 
 في األمثلة التالية .   الحالموعات التعاونية تضبط المج   -6
  مخلصأديت الواجب                                                    ً  مخلصا
  مسروراتٍ                                            مسرورات  عادت الفتيات 
 حددي جملة حال مبينة محلها من اإلعراب فيما يلي : -7
  وهو يركض    في محل نصب                       يركض.جاء الطفل وهو 

 يضحك       في محل نصب                            شاهدُت الطفَل يضحك 

 الشمس تشرق   في محل نصب                الشمس تشرق سمعت البلبل و 

 تصوب الطالبات الخطأ النحوي في الجمل اآلتية :    -8
 نتصمرينم.                                           رجع الجنود منتصرون 



 مسرعون                                      . سرعينأقبل الطالب وهم م 
                             . مستعداِت  دخلت الطالبات االمتحان مستعداَت 
                                           . مؤدياً       وقف المعلم مؤدي عمله 
            . خائفين                    أسرع الطفالن إلى أبيهما خائفان 
 . الحال المطلوب فيما يلي   يصوغ   -9
    : جاء الرجل مسرعا                                          حال مفرد                                                   
  : رجع الطالب متفائلين                           حال جمع مذكر سالم 
   : ساجدوهو دعا المؤمن ربه                              حال جملة اسمية 
                               : أمواجه تأمليأمام البحر  أخي وقفحال جملة فعلية 
 : رأيت الخطيب فوق المنبر                               حال شبه جملة 
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 التمييز -الرتاكمي 
 حددي ركني الجملة االسمية فيما يلي :  -1

                                                   الشمس صافية........................ 

 األرض خضراء 

  الطفل جميل 

 المعلم مخلص 

 المعلمان مخلصان 

 المعلمون مخلصون  

 ............................                                                    المعلم يشرح الدرس 

                                                 المعلم شرحه جميل    ............................ 

 ............................                                                      المعلم بين طالبه 

                                                       المعلم في الفصل 

 حددي ركني الجملة الفعلية فيما يلي :  -2

 طورتقدم المجتمع بالت  

 يشكر المؤمنان ربها 



 يحترم المسلمون الكبير 

 زار الطالب مكتبة المدرسة 

 الجنود انتصروا في المعركة 

 فاز المتسابقان بالجائزة 

 قابلت الفائزات       

 

 التمييز -3

 اسم نكرة  يأتي ليوضح لفظ مبهم قبله وهو نوعان :                                                         التمييز :  -1

تمييز الذات ويسمى تمييز الذات أو تمييز .الملفوظ وهو يفسر إبهام العدد , كنايات العدد ,كيل 

 , وزن ,طول , مساحة ,أشباه المقادير , ما يجري مجراه

 ويسمى تمييز النسبة أو تمييز الملحوظ وهو يفسر إبهام .الجمل تمييز الجملة -2

 وتذكر نوعه في األمثلة التالية .  التمييزالمجموعات التعاونية  ستخرجت -1

 إعرابه  المميز نوع التمييز اْلمثلة

    عدد الفصل تسع وعشرون طالبة -1

  اشترك في المسابقة أحد عشر طالبا -2

  كم كتابا في خزانتك ؟ -3
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  أتبادل قنطارا قطنا بطن حديدا ؟ -6

  اشتريت مترا حريرا . -7
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قال تعالى : " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا  -9
 يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره "

 

  من لنا بمثل صالح الدين بطال ؟ -10
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  " أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا " -3
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 اإلجابة
 حددي ركني الجملة اَلسمية فيما يلي :  -4

 الشمس صافية                                                  الخبر مفرد 
 األرض خضراء 
  الطفل جميل 
 المعلم مخلص 
 المعلمان مخلصان 
  المعلمون مخلصون 
         الخبر جملة فعلية                                            المعلم يشرح الدرس 
  المعلم شرحه جميل                                                    الخبر جملة اسمية 
 المعلم بين طالبه                                                      الخبر شبه جملة 
          المعلم في الفصل                                              

 حددي ركني الجملة الفعلية فيما يلي :  -5

  تقدم المجتمع بالتطور 
 يشكر المؤمن ربه 
 يحترم الصغير الكبير 
 زار الطالب مكتبة المدرسة 
 الجنود انتصروا في المعركة 
 المتسابقان فازا بالجائزة 

 وتذكر نوعه في األمثلة التالية .  التمييزالمجموعات التعاونية  ستخرجت -6

 إعرابه  المميز نوع التمييز اْلمثلة

 طالبة عدد الفصل تسع وعشرون طالبة  
 مفرد

 
 الملفوظ

 
 
 

 منصوب

 طالبا اشترك في المسابقة أحد عشر طالبا 

 كتابا كم كتابا في خزانتك ؟ 

 . كذا في خزانتي كذا كتابا 

 . حليبا شرب الصبي لترا حليبا 

 حديدا-قطنا أتبادل قنطارا قطنا بطن حديدا ؟ 

 . حريرا اشتريت مترا حريرا 

 . سمسما زرع الفالح هكتارا سمسما 

  قال تعالى : " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
 يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره "

 خيرا
 شرا

 بطال من لنا بمثل صالح الدين بطال ؟ 

  

 شيبا الرأس شيبا " قال تعالى : " واشتعل  
 جملة

 
 عيونا " و فجرنا األرض عيونا "   منصوب



 " ملحوظ نفرا –ماال  " أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا 

  سرورا يمأل المتفوق قلب والديه سرورا 

 

 مما يلي : مميزا استخرجي تميزا  - -1
 . الكوب   ماء                                           فاض الكوب ماًء 

 قمحا                  إردبا                       اشتريت إردبا قمحاً . 
 سنا                   محمد أكبر                       محمد أكبر مني سناً . 
 طالبا                  خمسة عشر                   فاز خمسة عشر طالبا . 

 .  مع بيان السبب في األمثلة التالية ما تحته الخط  يضبطا -2
 شعيرا   ألنه تمييز                                         . شعير اباع التاجر إردب 
  بقاًء     ألنه تمييز                        .  ءبقاالبرتقال من أطول أنواع الفاكهة 
  ألنه تمييز     سطرا.                          سطر عشرونخمس و الصفحةفي  
 بيني نوع المميز فيما يلي :  -3
 . ملحوظ -جملة                                      الفضة أرفع .........من النحاس 
 .ًملفوظ -مفرد                                                   اشتريت رطالً عسال 
 ........... ملحوظ -جملة                                      الكمثرى ألذ من التفاح 
  ًملفوظ -مفرد                                             .في الفصل عشرون طالبا 
 ............ ملحوظ –جملة                                      األنبياء أصدق الناس 
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  ً  محمد أسمى خلق .                                                    خلقا
                         . رجالً                       سافر أحد عشر رجل 
                                     .هلل دره فارس                    ً  فارسا

 
 مغيرة ما يلزم :  التالية تمييزا  في الجمل حولي الكلمات التي تحتها خط -5
 . يفيض البشر من وجه الرسول 

 .بشرا الرسول يفيض وجه                                   
 . حجم الشمس أكبر من القمر 

 الشمس أكبر حجما من القمر                                         
   ملء الكف الحبأطعمت الدجاجة 

 .أطعمت الدجاجة ملء الكف َحبَّا                                     
 الحوض . الماء مأل 

 امتأل الحوُض ماءً                                  



 .حُسَن خلُق أحمَد 
 حسن أحمد خلقا                                     

 . علم محمد أغزر منك 
  محمد أغزر منك علما                                    

 .َزَرْعُت َوْرَد الَحِديقَِة 
 زرْعُت الحديقةَ ورداً                                  
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 العدد                                               
 العدد والمعدود وتبين حكمه في اْلمثلة التالية . يحدد 

 الحكم نوع المعدود نوع العدد اْلمثلة            

       . اثنانفي المنزل ممر واحد وبابان 
        

      
     . قرأت قصة واحدة

     . كتبت قصتين اثنتين

اشترك في مسابقة حفظ القرآن أحد عشر 
 . طالبا وإحدى عشرة طالبة

    



فاز في مسابقة السالمة اللغوية اثنا عشر 
 . طالبا واثنتا عشرة طالبة

    

واثنتين ‘ حفظت واحدا وعشرين حديثا 
  سورة وثالثين

   

      . ادخرت تسعة دنانير
   . في المنزل خمس حجرات

   . أجبت عن أربعة عشر سؤاال

اشتريت من معرض الكتاب ثالثة وأربعين 
 .كتابا

  

   . عشرة كتب على الطاولة

   . حفظت ست عشرة سورة

في مكتبتي عشرون مرجعا نحويا وعشرون 
 . رواية أدبية

   

مئة طبيب و مئة ممرضة  في المستشفى
 . يشرفون على  ألف مريض وألف مريضة
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o  الجمعية الخيرية بضعة عشر معلما وبضع عشرة معلمة .انضم إلى 
 .............................. .............................. 

o . استقبل مدير الجمعية الخيرية بضعة وعشرين  زائرا وبضعا وعشرين زائرة 
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..................... 

        سافرت إلى بيروت في اليوم الرابعة والعشرون              -
........................ 

نشر ثالث أعداد من المجلة                                             -
.................... 

فاز اثني عشرة طالبا .                                               -
........................ 

اشتريت اثنا عشر مقلمة                                            -
........................ 

 
 عرفي العدد في الجمل التالية :      -6
 . كافأت اإلدارة خمسة طالب                   ......................... 
 . تصدقت بمئة دينار وألف درهم                ......................... 
 . َصليت في خمسة عشر مسجدا                   ........................ 
 . التحق بالبعثة تسع عشرة طبيبة            ........................ 
 ثالثة  وأربعون  طالباً  في مسابقة  حفظ  القرآن الكريم . اشترك   

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



 اإلجابة                                           
 الرتاكمي والعدد                                  

 فيما يلي : بيني عَلمة إعراب ما تحته خط -2

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة           .                                    لمعلمذهب ا 

  اسم صحيحاسم مجرور بالكسرة الظاهرة           .                            المعلمسلمت على 

  الظاهرةمفعول به منصوب بالفتحة                                  المعلمشاهدت 

  اسم مقصور             فاعل مرفوع بالضمة المقدرة.                                موسىذهب 

  مقدرةاسم مجرور بالكسرة ال.                        موسىسلمت على 

  مقدرةمفعول به منصوب بالفتحة ال .                            موسىشاهدت 

  اسم منقوصفاعل مرفوع بالضمة المقدرة              .                             القاضيذهب 

  مقدرةاسم مجرور بالكسرة ال.                    القاضيسلمت على 

  ظاهرةمفعول به منصوب بالفتحة ال .                        القاضيشاهدت 

     ================================================== 

 العدد

 العدد والمعدود وتبين حكمه في اْلمثلة التالية . يحدد 

 الحكم نوع المعدود نوع العدد اْلمثلة            

    مذكر مذكر –مفرد  . في المنزل ممر واحد وبابان اثنان

 يطابق      

      

 مؤنث مؤنث . قرأت قصة واحدة

 مؤنث مؤنث  . كتبت قصتين اثنتين

اشترك في مسابقة حفظ القرآن أحد عشر طالبا 
 . وإحدى عشرة طالبة

 مذكر –مركب 
 مؤنث

 مذكر
 مؤنث

فاز في مسابقة السَلمة اللغوية اثنا عشر طالبا 
 . واثنتا عشرة طالبة

 مذكر
 مؤنث

 مذكر
 مؤنث

وثَلثين واثنتين ‘ حفظت واحدا وعشرين حديثا 
  سورة

 مذكر–معطوف 
 مؤنث

 

  مذكر مؤنث –مفرد  . ادخرت تسعة دنانير

 يخالف      
 مؤنث مذكر . في المنزل خمس حجرات

 مذكر مؤنث  -مركب  . أجبت عن أربعة عشر سؤاَل

 مذكر مؤنث -معطوفاشتريت من معرض الكتاب ثَلثة وأربعين 



العدد عشرة يخالف  .كتابا

المعدود مفرد 

 يطابقه مركب 

 مذكر مؤنث . عشرة كتب على الطاولة

 مؤنث عشرة مركب مؤنث . حفظت ست عشرة سورة

في مكتبتي عشرون مرجعا نحويا وعشرون 
 . رواية أدبية

ألفاظ العقود ومئة  -   -   

وألف ومضاعفاتها 

تلزم لفظا واحدا مع 

 المؤنث والمذكر

في المستشفى مئة طبيب و مئة ممرضة 
 . يشرفون على  ألف مريض وألف مريضة

- - 

 

 اْلعداد من أرقام إلى حروف فيما يلي :  يحول -1
 كاتبة. 21شاعراً و  12بوابات ومجده  4شعراء وذكروا له  7كتب عن سور الكويت  -
                    إحدى وعشرون  -اثنا عشر                   -أربع            -سبعة 
 مسرحية . 87في المكتبة  -

 وسبع وثمانون       -            
 العدد وتمييزه  في اْلمثلة التالية .  يضبطا -2
                                        . أقَلمٍ  تسعةَ اشتريت تسعة أقَلم 
                . خمس           قرأت خمس وعشرين قصة ً  وعشرين قصةً  ا
  عشَر طالباً و تسَع عشرةَ طالبةً ستةَ           عشر طالب وتسع عشرة طالبة . ستةتفوق 

 صوغي العدد على وزن فاعل فيما يلي : -3
 . حفظت ثَلثة أجزاء من القرآن 
  حفظت الجزء الثالث 
 اشتريت أربع كراسات من المكتبة 
 اشتريت الكراسة الرابعة 
 . قرأت خمس عشرة صفحة من المجلة 
 قرأت الصفحة الخامسة عشرة 
  كتابا من المعرض .اشتريت ستة عشر 
 اشتريت الكتاب السادس عشر 
 . ًفاز تسع وعشرون متسابقا 
  فاز المتسابق التاسع والعشرون 

 
 كناية عدد من اْلمثلة التالية .  يستخرجا -7

 أمضيت بضعة أسابيع في دمشق زرت خَللها بضع مكتبات .
      تخالف المعدود                 مفرد                               بضع      -بضعة 

o . انضم إلى الجمعية الخيرية بضعة عشر معلما وبضع عشرة معلمة 
      مركب                تخالف المعدود                             بضع      -بضعة 



o . استقبل مدير الجمعية الخيرية بضعة وعشرين  زائرا وبضعا وعشرين زائرة 
      قبل لفظ العقود - تخالف المعدود        معطوف                بضع      -بضعة 

o . تفوق عشرون ونيف من الطَلب , وثَلثون ونيف من الطالبات 
       بعد ألفاظ العقود                                                نيف .. 

o ة العربية .حضر المحاضرة مئة ونيف من المهتمين بقضايا اللغ 
     بعد مئة وألف                                               نيف .. 

 
 الخطأ النحوي في الجمل اْلتية :  يصوب   -8

 الحاديةزرت المدينة الحادي عشرة بين المدن العربية                      -
 ستكتبت ستة قصائد .                                                       -
 الرابع        سافرت إلى بيروت في اليوم الرابعة والعشرون              -

 
 ثَلثةنشر ثَلث أعداد من المجلة                                             -
 اثنا عشر                            فاز اثني عشرة طالبا .                   -
 اشتريت اثنا عشر مقلمة                                           اثنتي عشرة      -

 
 عرفي العدد في الجمل التالية :      -9
 . كافأت اإلدارة خمسة طَلب 
  . كافأت اإلدارة خمسة الطَلب 
 . تصدقت بمئة دينار وألف درهم 
  وألف الدرهم .تصدقت بمئة الدينار 
 . َصليت في خمسة عشر مسجدا 
  خمسة عشر مسجداَ .الصليت في 
 . التحق بالبعثة تسع عشرة طبيبة 
  التسع عشرة طبيبة 
 ثَلثة  وأربعون  طالباً  في مسابقة  حفظ  القرآن الكريم . اشترك 
 . اشترك الثَلثة  واْلربعون  طالباً  في مسابقة  حفظ  القرآن الكريم 

 يعرف العدد على النحو اْلتي :اَلستنتاج : 
  .َبإدخال )أل( على المضاف إليه )المعدود( إن كان العدد مفرداً مضافا 
 .َبإدخال )أل( على الجزء اْلول إن كان العدد مركبا 
  .ًبإدخال )أل( على الجزأين معاً إن كان العدد معطوفا 

 

 

 

 

 



 االستثناء -تراكمي --5

 وبيني المختصة باألفعال فيما يلي :حددي أدوات النفي  -6
 ن يدخل الجنة مشرك.ل 

 .لم يدخل منزلي كذاب 

 .لما يذهب أخوك إلى الطائف 
 .ال يزهُق الحّق 

 .ادرس بجدّ وال تهمْل وظائفك 

 . ما كذبت على أمي 

 حددي أدوات النفي وبيني المختصة باألسماء فيما يلي : -7
 .ال النافية للجنس                                   ال تلميذ في الفصل 
  ليس الجو ممطر 

            

 االستثناء

 في األمثلة التالية . وتبين نوعه  أركان االستثناء حددي -1

 إعراب المستثنى المستثنى نوع االستثناء األمثلة

    حضر الطالب إال طالبا

    طالب(-ما حضر الطالب إال طالبا

    إال طالب ما حضر

 ) ب (

 إعرابه   المستثنى      نوع االستثناء األمثلة

    حضر الطالب )غير، سوى( طالب

   ما حضر الطالب )غير، سوى( طالب

   ما حضر )غير، سوى( طالب



 )  جـ ( 

 

 

 ناقص (.      –تام منفي  –كل مستثنى من القطعة التالية ) تام  ستخرجا -1

  من األمور التي تساعد على تقوية شخصية اإلنسان الشعور بالواجب فهو خير ضامن
الهمة غير القليل منهم , ولقد اكتسب الفنيون واألدباء إال القليل مراكزهم أهل الستنهاض 

الروحية في عالم الموسيقا واألدب بفضل شعورهم بالواجب , وما الشعور بالواجب إال 
مسؤولية ,ولم يخلد التاريخ غير أصحاب الشخصيات الخالدة فهم ال يستخدمون من الطرق 

تسب الشخص الشعور بالواجب إال راحة الضمير , ولقد غير الطرق الشريفة , ولن يك
 اشتهر العظماء بواجبهم تجاه مجتمعهم عدا القليل .

 ........................................................................................... . 
 .......................................................................................... . 
 ........................................................................................ . 
 ......................................................................................... . 
 .............................................................................................. . 
 ............................................................................................. . 
 ............................................................................................. . 
 .يما يلي المستثنى ضبطا صحيحا ف ياضبط   -2
 ركب المسافرون الطائرة سوى صالح                                   .................. 
 . ما صدقت أحدا إال عادل                                               .................. 
 سعيد ما خال ردد المنشدون النشيد.                                      

.................. 
 البقال عدا ساومت البائعين                                                ................... 
 . ما يليما يلزم في يوغيرأداة غيرها أداة استثناء كل  ياستبدل -3

 . ما جاء أحد إال أحمد                                          . ..............................                                               
  نجح الطالب غيَر واحٍد                                       . .............................        

اللفظ الذي ناب  األمثلة
 مناب األداة

 إعراب االسم بعده  إعراب اللفظ 

 حضر الطالب ماعدا طالبا
 طالِب       -حضر الطالب عدا طالبا   

   

 حضر الطالب ما خال مشعال  
 مشعِل( -خال مشعال حضر الطالب 

   



 قصيدةٍ . عداشعر المتنبي  حفظت                            . ............................. 
  ٍلم يسافر سوى خالد .                                           . .............................                             

 ناقص ( مغيرة ما يلزم . –حولي االستثناء إلى منفي ) تام  -4
 الطالب األسئلة إال سؤاالً . قرأ                                     
 . ............................. . ............................. . ............................. 
 . ............................. . ............................. . ............................. 
 الخطأ النحوي في الجمل اآلتية .  يصوب -5

                       . درست المنهج عدا موضوعان
. ............................. 

        . لم يترك الطالب األسئلة إال سؤاٌل             
. ............................. 

                                  . ما نجح غير المجتهَد
. ............................. 

 صوغي المطلوب فيما يلي : -6
 استثناء منفي ناقص بإال  . يصوغ                                

............................. 
 استثناء منفي تام بغير . يصوغ                                  

                                           . ............................. 
 استثناء ب ما عدا . يصوغ . .............................                                   
 استثناء مثبت تام بإال  . يصوغ ............................ .. 

               ========================================= 

 اإلجابة
 في األمثلة التالية . وتبين نوعه  أركان االستثناء حددي -1

 إعراب المستثنى المستثنى نوع االستثناء األمثلة

 مستثنى منصوب   طالبا تام مثبت حضر الطالب إال طالبا

 بدل مرفوع -منصوب  مستثنى  منفي تام طالب(-ما حضر الطالب إال طالبا

 فاعل مرفوع    -  ناقص منفي ما حضر إال طالب

 ) ب (



 إعرابه   المستثنى      نوع االستثناء األمثلة

 مضاف  طالب تام مثبت حضر الطالب )غير، سوى( طالب
 إليه 

ما حضر الطالب )غير، سوى(  مجرور
 طالب

  تام منفي

  ناقص منفي ما حضر )غير، سوى( طالب

 

 ناقص (.      –تام منفي  –كل مستثنى من القطعة التالية ) تام  الطالبات تستخرج -1
  أهل من األمور التي تساعد على تقوية شخصية اإلنسان الشعور بالواجب فهو خير ضامن الستنهاض

منهم , ولقد اكتسب الفنيون واألدباء إال القليل مراكزهم الروحية في عالم الموسيقا الهمة غير القليل 
واألدب بفضل شعورهم بالواجب , وما الشعور بالواجب إال مسؤولية ,ولم يخلد التاريخ غير أصحاب 
الشخصيات الخالدة فهم ال يستخدمون من الطرق غير الطرق الشريفة , ولن يكتسب الشخص الشعور 

 اجب إال راحة الضمير , ولقد اشتهر العظماء بواجبهم تجاه مجتمعهم عدا القليل .بالو

 . ولقد اكتسب الفنيون واألدباء إال القليل مراكزهم 

 .ولن يكتسب الشخص الشعور بالواجب إال راحة الضمير 

 وما الشعور بالواجب إال مسؤولية 

  الهمة غير القليل منهم.أهل فهو خير ضامن الستنهاض 

  يخلد التاريخ غير أصحاب الشخصيات الخالدة .ولم 

 . فهم ال يستخدمون من الطرق غير الطرق الشريفة 

 . ولقد اشتهر العظماء بواجبهم تجاه مجتمعهم عدا القليل 
 .يما يلي المستثنى ضبطا صحيحا ف ياضبط  -2
 صالحٍ                                    ركب المسافرون الطائرة سوى صالح 

اللفظ الذي  األمثلة
ناب مناب 

 األداة

 إعراب االسم بعده  إعراب اللفظ 

 حضر الطالب ماعدا طالبا
 طالِب       -حضر الطالب عدا طالبا   

 ما عدا
 عدا

 فعل ماضي
 حرف جر –فعل ماضي 

 مفعول به
 اسم مجرور –مفعول 

 حضر الطالب ما خال مشعال  
 مشعِل( -خال مشعال حضر الطالب 

 ما خال
 خال

 فعل ماضي
 حرف جر –فعل ماضي 

 مفعول به
 اسم مجرور –مفعول 



 عادالً                                                أحدا إال عادل . ما صدقت 
 سعيداً                                       .سعيد ما خال ردد المنشدون النشيد 
 البقاَل  -البقاِل                                              البقال عدا ساومت البائعين 

      
 . ما يليما يلزم في يوغيرأداة غيرها أداة استثناء كل  ياستبدل -3

 . ما جاء أحد إال أحمد                                     
       ما جاء أحد سوى أحمٍد .                              

  نجح الطالب غيَر واحٍد                                
 الطالب ما خال واحداً نجح                             

 قصيدةٍ . عداشعر المتنبي  حفظت          
 .قصيدةً  إالشعر المتنبي  حفظت                       

  ٍلم يسافر سوى خالد .                                   
 . خالدٌ  إاللم يسافر                             

 ناقص ( مغيرة ما يلزم . –حولي االستثناء إلى منفي ) تام  -4
 الطالب األسئلة إال سؤاالً . قرأ                                     
 الطالب األسئلة إال سؤاالً  ما قرأ . 
 الطالب إال سؤاالً  ما قرأ . 
 الخطأ النحوي في الجمل اآلتية .  يصوب -5

                       . موضوعين -درست المنهج عدا موضوعان 
        . سؤاالً   –             لم يترك الطالب األسئلة إال سؤاٌل 
                                  . المجتهدِ  -ما نجح غير المجتهَد 

 صوغي المطلوب فيما يلي : -6
 استثناء منفي ناقص بإال  . يصوغ 

 ما ينفع المرَء إال عمله.                                               
 استثناء منفي تام بغير . يصوغ 

 ما رأيت الالعبين غير محمد                                           
 استثناء ب ما عدا . يصوغ 

 بيعت البضاعة ما عدا القليَل منها.                                      
 استثناء مثبت تام بإال  . يصوغ 

 تكافئ المعلمة الطالبات إال المهملة                                    

 

 

 

 

 



 اسم املفعول –اسم الفاعل  -الرتاكمي-6

 حولي الفعل للمبني للمجهول في الجمل اآلتية .  -1

 كتب الطالب الدرس                                      ............................. 
 الطالب الحقيبتين                                   يحمل.......................... 
                                    صام الرجل رمضان.......................... 
                                   احترم الصغير الكبير.......................... 
    يبيع التاجر البضاعة                                .......................... 
  يقدر المجتمع العاملين                               .......................... 

 
 زني الكلمات التالية . -2
  : ُرْمٌح                     ........................... 
  : لَبَِث                      .......................... . 
  : َكثَُر                      .......................... 
                          كتب.......................... 
                         كاتب.......................... 
                      مكتوب.......................... 
                       مكتب.......................... 
                        كتابة..........................  

                     

==========================================================

=                                   

 اسم الفاعل                                                               
 من الفقرة التالية : اسم فاعل لفعل ثالثي وغير ثالثي , واذكري فعله ستخرجيا -1

يحب الناس المتقي هللا , والمتمسك باألخالق الحميدة , والصادق المخلص في عالقاته 
ه والمقبل على العلم , القائم على تحصيله , المبتعد عن اللهو االجتماعية , والواعي المتقن عمل

 غير المباح , المستقيم في طريقه , المطمئن بإيمانه .     
 بنائي : هات اسم فاعل من األفعال اآلتية :

 أقام   -أكرم        -صام       -دعا                   
 ..........................                     .......................... 
 ..........................                     .......................... 
 ..........................                     .......................... 
 ..........................                     .......................... 



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

 
 

 : التالية جملالمعمول اسم الفاعل في  يضبطا   -2
 . أقبل الحافظ ودك                                         .........................                     
 رفيقه . محمد أزائر                                          ......................... 
 . ما منصف خالد صديقه                                 ......................... 
 . الحق قاطع سيفه الباطل                                ......................... 
     مررت برجل حازم أمتعته                             .........................    

 
               ========================================== 

       

 اسم املفعول                                                       
                

 من الفقرة التالية : اسم مفعول لفعل ثالثي وغير ثالثي , وتذكر فعله ستخرجيا -1
ال تفتخر العرب بذهب مجموع , وال وفر ُمدخر , وال قصر ُمشيد , وال مكانة مرجوة , وال 

ديون مقضية , وال تجارة مبيعة ,  وإنما تفخر بعدو مغلوب , وثناء مجلوب , ونوق منحورة , 
 وقصائد مصوغة , وأحاديث مذكورة . 

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

    ..........................                      
 أقام   -احترم      -قيل       -بنائي : هات اسم مفعول من األفعال اآلتية :  ُدعي  

 
 

 في الجمل التالية : المفعولمعمول اسم  يضبطا   -2

  المسلم المهذب خلقه محبوب                            .................... 

 .هل معطى المتفوق جائزة ؟                            ................... 

 مطلوب محمد في اإلدارة ما .                           ................... 

 . عمر محترم قوله                                       ................... 
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 من الفقرة التالية : اسم فاعل لفعل ثَلثي وغير ثَلثي , واذكري فعله ستخرجيا -1
يحب الناس المتقي هللا , والمتمسك باْلخَلق الحميدة , والصادق المخلص في عَلقاته اَلجتماعية , 
والواعي المتقن عمله والمقبل على العلم , القائم على تحصيله , المبتعد عن اللهو غير المباح , 

 المستقيم في طريقه , المطمئن بإيمانه .     
 اْلتية :بنائي : هات اسم فاعل من اْلفعال 

 أقام   -أكرم        -صام       -دعا                   
 المتقي  : اتقى                           المتمسك : تمسك 
  الصادق : صدق                         المخلص : أخلص 
 الواعي : وعى                          المتقن : أتقن 
                    القائم  : قام          المقبل : أقبل 
 المبتعد : ابتعد                           المستقيم : استقام 
          المطمئن : اطمأن 
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 رفيقَه                                          رفيقه . محمد أزائر 
 . خالُد صديقَه                                   ما منصف خالد صديقه 
 . سيفُه الباطَل                                  الحق قاطع سيفه الباطل 
     أمتعتَه                             مررت برجل حازم أمتعته                        
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َل تفتخر العرب بذهب مجموع , وَل وفر ُمدخر , وَل قصر ُمشيد , وَل مكانة مرجوة , وَل ديون 

,  وإنما تفخر بعدو مغلوب , وثناء مجلوب , ونوق منحورة , وقصائد  مقضية , وَل تجارة مبيعة
 مصوغة , وأحاديث مذكورة . 
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 منوذج القصة                                                              

في قديم الّزمان، كان شيٌخ عجوز يجلس مع ابنه، وأثناء حديثهما ُطرق الباب فجأةً، فذهب 

الّشاب ليفتح الباب، وإذا برجٍل غريب يدخل البيت دون أن يسلّم حتّى، متّجهاً نحو الّرجل 

ائالً له:" اتِّق هللا وسّدد ما عليك من الّديون فقد صبرت عليك أكثر من الالزم، ونفد العجوز، ق

صبري اآلن ". حزن الّشاب لرؤية أبيه في هذا الموقف السّيء، وأخذت الّدموع تترقرق في 

عينيه، ثّم سأل الّرجل:" كم على والدي لك من الّديون؟ "، أجاب الّرجل:" أكثر من تسعين ألف 

، فقال الّشاب:" دع والدي وشأنه، وأبشر بالخير إن شاء هللا ". اتّجه الّشاب إلى غرفته لاير "

ليحضر المبلغ للّرجل، فقد كان بحوزته سبعة وعشرين ألف لاير، جمعها من رواتبه أثناء 

عمله، وقام باّدخارها ليوم زواجه الذي ينتظره بفارغ الّصبر، ولكنّه آثر أن يفّك به ضائقة 

 والده.

دخل الّشاب إلى المجلس، وقال للّرجل:" هذه دفعة من دين والدي، وأبشر بالخير، ونسّدد لك 

الباقي عّما قريب إن شاء هللا ". بكى الّشيخ بكاًء شديداً طالباً من الّرجل أن يقوم بإعادة المبلغ 

دّخل الشاب إلى ابنه؛ فهو يحتاجه، وال ذنب له في ذلك، إاّل أّن الرجل رفض أن يلبّي طلبه، فت

وطلب من الّرجل أن يُبقي المال معه، وأن يطالبه هو بالّديون، وأن ال يتوّجه إلى والده لطلبها، 

ثم عاد الّشاب إلى والده وقبّل جبينه قائالً:" يا والدي قدرك أكبر من ذلك المبلغ، وكّل شيٍء 

:" رضي هللا عنك يا بنّي، يأتي في وقته، حينها احتضن الّشيخ ابنه وقبّله، وأجهش بالبكاء، قائالً 

ووفّقك، وسّدد خطاك ". في اليوم التّالي وبينما كان الّشاب في وظيفته منهمكاً ومتعباً، زاره 

أحد أصدقائه الذين لم يرهم منذ مّدة، وبعد سالم وعتاب قال له الّصديق الّزائر:" يا أخي كنت 

له عن رجٍل أمين وأخالقه  في األمس مع أحد كبار رجال األعمال، وطلب منّي أن أبحث

عالية، ومخلص، ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح، فلم أجد شخصاً أعرفه يتمتّع 

بهذه الّصفات غيرك، فما رأيك في استالم العمل، وتقديم استقالتك فوراً، لنذهب لمقابلة الّرجل 

دي، ها قد أجابها هللا، فحمداً هلل في المساء ". امتأل وجه الّشاب بالبشرى قائالً:" إنّها دعوة وال

على أفضاله الكثيرة ". وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل األعمال والّشاب، وارتاح 

لاير "، فرّد الّرجل عليه:"  4970الّرجل له كثيراً، وسأله عن راتبه، فقال:" راتبي عبارة عن 

لاير، باإلضافة إلى عمولة  15000ن اذهب صباح غد، وقّدم استقالتك، وراتبك اعتبره من اآل

، وبدل سكن ثالثة رواتب، وسيّارة أحدث طراز، وراتب ستّة %10على األرباح تصل إلى 

أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك "، فما أن سمع الّشاب هذا الكالم حتّى بكى بكاًء شديداً، 

ذي يبكيه، فروى له ما وهو يقول:" ابشر بالخير يا والدي ". سأله رجل األعمال عن الّسبب ال

 حصل قبل يومين، فأمر رجل األعمال فوراً بتسديد ديون والده، وهذه هي ثمّرة من يبّر والديه.


