
                              

 

 

 

Learner-based high quality education 
 

  

                           Classe :7A  /7B  

  Subjectلغة عربية                                             

    Lessonالمية الطغرائي                                         

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 (         المية الطغرائي   )                                                                      
 أواًل : معاني المفردات     

 مفردها  الكلمة مرادفها ) معناها ( الكلمة
 المقدم المقدمين  الخطأ   الخطل
 البيداء البيد زينة    حلية
 هل الجا الجهال    يصرف ويبعد يثني 

   نحر نحور  ملت   جنحت  
 جمعها         الكلمة   تحت األرض  ممًرا نفًقا

 األنفاق  النفق شدته   العال غمار
 مالسالل السلم اترك  دع

 أشراف  شرف  أثر سير الناقة   رسيم  
حيز واسع من     فسحة األمل

   األمل
 اآلمال  األمل 

 األغراض البالغية ضدها  ) عكسها (   الكلمة 

 ل / العطل الخط ءاسأ صان
 ا/ سلًما نفقً 

 بينهما جناس 
    بينهما طباق 

ه  أسلوب أمر غرض    فادرأ بها في نحور البيد  النشاط الكسل
  النصح واإلرشاد

ثتني وهي  إن العال حد ذلال العز
 صادقة  

 

صور  يتعبير مجازي 
  سان العال كأنها إن

   يرفض  يرضى 

 

 

 

 

https://seraj-uae.com/file/7351/
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                           Classe :7A  /7B  

  Subjectلغة عربية                                             

    Lessonالمية الطغرائي                                         
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P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 

 يليه من أسئلة . اقرأ النص التالي ثم أجب عما -

 صانتني عن الخطل       وحلية الفضل زانتني لدى العطل  الرأيأصالة 

 كسلعن المعالي ، ويغري المرء بال         حب السالمة يثني عزم صاحبه                    

 قل ـــز في النـــدث أن العــا تحــال حدثتني وهي صادقة            فيمإن الع                    

 ارة الحمــللم تبرح الشمس يوًما دلو كان في شرف المأوى بلوغ منى                        

       لــال في شغــني بالجهــظ عــوالح          أهبت بالحظ لو ناديت مستمعًا                    

 من قائل هذا النص ؟ -1

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

 ؟ بم استهل الشاعر قصيدته  -2

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

 

 : قوسين بين ال جابة الصحيحة ممااإل راخت – 3

 

 خبر   (  -مضاف إليه     -) نعت             كلمة ) الرأي ( في القصيدة ب عرت  -أ

 ( الخطأ – الصواب  – الحق   )                             كلمة الخطل معنى  –ب 

 ( رثاء ال – الحكمة   –لمدح ا )               الشعري من األبيات الغرض  –ج  

 األمر (  - االستفهام  –تخدام أسلوب      ) التعجب اسة مالحكشعر في يكثر  –د 

 

 السابقة ؟ عنوانا مناسبا لألبيات  صغ -4

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

 ؟ يفخر الشاعر بم  – 5

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

 هل توافقه الرأي ؟ما الصورة التي رسمها الشاعر للحظ ؟  – 6

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

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

 وعة ؟( القافية في األبيات السابقة موحدة أم متن7

 

 ؟ من النص  استخرج(  8

 

 ..................................       تعبيًرا مجازيًا :........................................أمر : . أسلوب *

 

 ...............................................................جملة اعتراضية من البيت الثالث  *

 

هللا منهم الكون يدعو لطالب العلم .. جعلك يهمس  
 

 المية الطغرائي 
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ي ئ ية الطغرا الم   
 

 يليه من أسئلة . اقرأ النص التالي ثم أجب عما -

 صانتني عن الخطل       وحلية الفضل زانتني لدى العطل  الرأيأصالة 

 كسلعن المعالي ، ويغري المرء بال         حب السالمة يثني عزم صاحبه                    

 قل ـــز في النـــدث أن العــا تحــفيم          ال حدثتني وهي صادقة  إن الع                    

 ارة الحمــللم تبرح الشمس يوًما دلو كان في شرف المأوى بلوغ منى                        

       لــال في شغــني بالجهــظ عــوالح          أهبت بالحظ لو ناديت مستمعًا                    

 من قائل هذا النص ؟ -1

 طغرائي الدين ال مؤيد

 ؟ بم استهل الشاعر قصيدته  -2

 دائًما من الوقوع في الخطأ .صائب يعصمه أكد الشاعر على أنه ذو رأي 

 قوسين بين ال جابة الصحيحة ممااإل راخت – 3

 

 خبر   (  -  مضاف إليه   -) نعت             كلمة ) الرأي ( في القصيدة ب عرت  -أ

 ( الخطأ – الصواب  – الحق   )                             الخطل كلمة معنى  –ب 

 ( رثاء ال – الحكمة   –لمدح ا )               الشعري من األبيات الغرض  –ج  

 (  األمر - االستفهام  –ة استخدام أسلوب      ) التعجب مشعر الحكفي يكثر  –د 

 

 السابقة ؟ عنوانا مناسبا لألبيات  غص -4

 ترك للطالب ي

 ؟ يفخر الشاعر بم  – 5

أخالقه الحميدة   وي فيفخر فيه بجودة رأيه وأصالته، هذا الرأي الذي منعه عن الوقوع في الخطأ.
 ما يخطىء، أي تشهد له وتخفّف من حدّة خطئه.الفاضلة كانت تزيّنه عند

 

 هل توافقه الرأي ؟ما الصورة التي رسمها الشاعر للحظ ؟  – 6

 

 

 وعة ؟قة موحدة أم متنفية في األبيات الساب( القا7

 (جميع أبيات القصيدة تنتهي بحرف واحد وهو ) الالم  القافية موحدة ألن

 ؟ من النص  استخرج(  8

 

  العال حدثتني وهي صادقة إن  تعبيًرا مجازيًا :         ودع غمار العالأمر :  أسلوب *

 

 صادقة فيما تحدث .وهي   -:جملة اعتراضية من البيت الثالث  *
 

  يستجب النداء ألنه منشغل عنه بالجهالشبه الحظ بإنسان ال

 ال أوافقه الرأي ألن الحظ يعطي الناس على قدر اجتهادهم  
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