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 توطبة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللؽات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالؽات،    

الذي علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرؾ اللؽة وفضلها ، والصالة والسالم على 

 بهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .سٌدنا محمد أفصح الخلق لسانا وأعر

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،      

ىل   وكد تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

غري أ ين أ حة أ ن أ شري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. جمهودات

ىل أ ن امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة حبل امتدريبات ، ويف  هنا ا 

وشاء موكع مكرتوين وضؼت ا   سبيل ثلدمي  املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة  ت ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها فيه هذه امتدريبا

جاابت  جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  ما يلدموهه من ا 

 اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية   واحلل مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

أ محد درديري                                                
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 (ٔقطعة رقم )

 ط٘ٔٞ إٔ حإلٌُظش٤ٗٝش  حُظـخسس حعظطخػض ُٝوذ ح٤ٌُظش٢ٗٝ، ٝع٤و أٟ ػزش طظْ حإلٌُظش٤ٗٝش   حُظـخسس   -ٔ   

 ٖٓ ح٥الف ك٠ ْٜٓ ٤ًخٕ ا٠ُ أًخد٤ٔ٣ش ٗظش٣خص ٓـشد ٖٓ طظلٍٞ ، ٝإٔ ُِـخ٣ش هق٤شس ص٤٘ٓش خالٍ كظشس ٝطضدٛش

 . حُؼخُْ كٍٞ حُٔؾشٝػخص حُظـخس٣ش

 ػخُْ ك٠ ٖٓ حُظلذ٣خص ٓض٣ذ خِن ا٠ُ رخإلمخكش ؿذ٣ذس أكخم كظق ا٠ُ حإلٌُظش٤ٗٝش حُظـخسس ظٜٞس أدٟ ُوذ   -ٕ     

 حُؾشحء ٓؼَ ٤ٗخص ؿذ٣ذسرضٝؽ آٌخ حإلٌُظش٤ٗٝش  ػ٠ِ حُظـخسس عخػذص كوذ حُظـخس٣ش؛ ٝحُٔؾشٝػخص حألػٔخٍ

 عُٜٞش ٝحألعخ٤ُذ حألًؼش حُظلخػ٤ِش ٝحُغٔخص حُٔخظِلش رخُٔ٘ظـخص حُٔظؼِوش  حُٔؼِٞٓخص ٝطؼض٣ض ٝدػْ حُلٞس١

 إٔ ٖٓ حٌُٖٔٔ ح٣ُٞذ ؽزٌش ػزش حُظغٞم ٝإ رخُؼٔالء، حُٔظؼِوش حُٔؼِٞٓخص ؿٔغ خالُٜخ ٖٓ ٣ٌٖٔ ٝحُظ٢

 ُ٘ـخف حُظـخسس الصٓش أعخع٤ش ٌٓٞٗخص ، ٝٛ٘خى الءحُؼٔ ر٤ٖ حُٞالء ٖٓ ؿذ٣ذ ٓغظٟٞ خِن ك٠ ٣غخْٛ

 خذٓش، حُغذحد،  حُؾشحء ػ٤ِٔش اطٔخّ،  حُؾشحء ػ٤ِٔش، ٝحُخذٓخص حُغِغ ػ٠ِ حُطِذ خِن) ٢ٛٝ:  حال٤ٌُظش٤ٗٝش

 (  ح٣ُٞذ ٓٞهغ رـٔخ٤ٛش٣ش حالٛظٔخّ،  حألٓخٕ، حُؼٔالء

 ٢ٛ: ح٣ُٞذ ؽزٌش ػ٠ِ حُٔٞؿٞدس حألٗؾطش غؿ٤ٔ ٣ؾٌالٕ طوش٣زخ حإلٌُظش٤ٗٝش   ُِظـخسس ٗٞػخٕ ٝٛ٘خى   -ٖ    

 ،ٖٝٓ ؽشًظ٤ٖ ر٤ٖ طظْ حُظ٢ حُظـخس٣ش ٝحُٔغظ٤ٌِٜٖ، ٝحُقلوخص حُؾشًش ػزش طظْ حُظ٢ حُظـخس٣ش حُقلوخص

 ح٣ُٞذ ؽزٌش ػزش ُِظـخسس إٔ ٛٞ حالٌُظش٤ٗٝش ك٠ حُظـخسس حُؼَٔ طزذأ إٔ رؼذ حًظؾخكٜخ ٖٓ عظظٌٖٔ حُظ٢  حألؽ٤خء

 أعٞحم ا٠ُ حُذخٍٞ طٌٔ٘ي ٖٓ أٜٗخ ٓضح٣خٛخ: ٖٝٓ ُٜخ ٓؼخسمٕٞ ٝٛ٘خى ُٜخ ٓئ٣ذٕٝ ٝػ٤ٞرٜخ، كٜ٘خى ٓضح٣خٛخ

 ؿذ٣ذس طغ٣ٞو٤ش كشؿ ٝخِن حُظٌخ٤ُق، ، ٝطو٤َِ ٝحُزخثغ حُٔؾظشٟ ر٤ٖ حُٔزخؽش حُظلخػَ ،ٝآٌخ٤ٗش ؿذ٣ذس

 ًؼ٤شس. أخشٟ ٝٓضح٣خ ٝحُخزشحص، حُٔؼِٞٓخص ٖٓ ٛخثَ هذس ،ٝطٞك٤ش

 حُؼوال٢ٗ، حُظغشع ٖٓ ر٘ٞع حُظـخس٣ش حُقلوخص ػوذ هن٤ش ٓغ حإلٌُظش٤ٗٝش   خسسحُظـ ٣ٝظؼخَٓ ٓؼخسمٞ  -ٗ      

 حعظخذحٓخٛخ كبْٜٗ  ٖٓ حُٔؼخسس ٝحُٔخخٝف حُلش٣ذ، ٝٗغوٜخ حالٗظشٗض هٞحػذ ُذسحعش حٌُخك٢ ٖٓ أخز حُٞهض كزذال

 ػزش شحٜٓخار ٣ظْ حُظ٢ ،ٝطِي حُظو٤ِذ٣ش حُظـخس٣ش حُقلوخص ر٤ٖ كخسم ٣ٞؿذ ال أٗٚ حكظشحك ك٠ ٣ظغشػٕٞ

 ٖٓ حٌُؼ٤ش ٝأٜٗخ طلون أعشع، طظْ حألخ٤ش حُ٘ٞع ٖٓ حُقلوخص إٔ ٛٞ ٗظشْٛ ٝؿٜش ٖٓ حُٞك٤ذ حُلخسم حالٗظشٗض،

 .ٝملخٛخ ٤ُِش ر٤ٖ حُٔال٤٣ٖ
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 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 : إلى اإللكترونٌة   التجارة ظهور أدى – ٔ س

 التجارٌة الشركات بٌن المنافسة زٌادة - ب   ترنتاالن عبر التجارة عالم فً جدٌدة أفاق خلق -أ

 تسوٌقٌة فرص خلق -د      جدٌدة إمكانٌات بزوغ -ج

 :جدٌدة..." بما قبله أسواق إلى الدخول تمكنك من عالقة قوله : " أنها – ٕ س

 . تفصٌل -د         تفسٌر -ج                   توضٌح - ب تعلٌل -أ

 : لكترونٌة كما ٌفهم من الفقرة الثانٌة  اإل التجارة فوابد من -ٖ س

 تذكر فوابد لها لٌس -د           جدٌدة إمكانٌات ظهور -المعلومات     ج دعم - ب          المعلومات تعزٌز -أ

 :   اإللكترونٌة كما ٌفهم من الفقرة الثانٌة   للتجارة االساسٌة المكونات عدد – ٗ س

 مكونات ٓٔ -د  مكونات 8 -ج مكونات 7 - ب  مكونات ٙ -أ

 :   الثالثة الفقرة من ٌفهم كما النص فً ذكرت التً الوٌب عبر التجارة مزاٌا عدد – ٘ س

 ٖ -د  7 -ج ٘ - ب  ٗ -أ

 : اإللكترونٌة   التجارة و العادٌة التجارة بٌن الفرق االنترنت تجارة معارضو ٌرى -ٙ س

 األولى من أكبر أرباحها الثانٌة أن - ب     الثانٌة من أمانا أكثر االولى ان -أ

 محرمة الثانٌة أن -د الفرٌد االنترنت ونسقها قواعد لدراسة الكافى الوقت أخذ عدم -ج

 : للنص عنوان أفضل – 7 س

 اإللكترونٌة   التجارة -ب    التجارة التقلٌدٌة و اإللكترونٌة   التجارة بٌن الفرق - أ

 عٌوبها و مزاٌاها اإللكترونٌة   التجارة -د   ..  جتمععلى الم اإللكترونٌة   التجارة اثر -ج

 :اإللكترونٌة   التجارة من الكاتب موقؾ - 8 س

 النص من ٌظهر لم -د  محاٌد -ج معارض - ب  مإٌد – أ

 : المكسب فً إال فرق وجود بعدم الحاكمة النظر وجهة أن النص خالل من ٌتضح - 9 س

 ٌإٌدها -د  اهتمامه تثٌر -ج ..  ٌمقتها -ب خاطبةأنها  عالوة على الكاتب ٌعارضها - أ

 ( https://dardery.site/archives/5812    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 

 

https://dardery.site/archives/5812
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 (ٕقطعة رقم )

 ه٤ٓٞش – ٝحكذس ػو٤ذس – ٝحكذ ٓزذأ) ك٢ ٣ؤِٕٓٞ حُؼقٞس، ٓش ٢ػِ ٝحُلٌٔخء حُلالعلش كِْ ًخٗض حُؼُٞٔش(  ٔ

 .....ٝؿ٤شٛخ حُظق٤٘غ ٝػٞسس حُوذ٣ٔش، حإلٓزشحهٞس٣خص ٜٓ٘خ ٓخظِلش رٔشحكَ حُؼُٞٔش ٓشص.....(،  حُخ ٝحكذس

 .ًز٤ش طـ٤ش حُؼخُْ طـ٤ش ك٤غ حُٔخم٢ حُوشٕ ػٔخ٤ٗ٘خص ٓ٘ز ؿذ٣ذس فٞسس حطخزص حُؼُٞٔش

 كش٣ش" حٗظؾخسح   حُظؼش٣لخص أًؼش ُِؼُٞٔش ٝحكذ طؼش٣ق ٣ٞؿذ ٝال. حُٔلٌش٣ٖ ر٤ٖ شحُؼُٞٔ طؼش٣لخص طؼذدص(  ٕ

 حُٔـظٔؼخص ؿ٤ٔغ ر٤ٖ أٗلغْٜ ٝحُزؾش ٝحُؼوخكش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حألٓٞحٍ ٝسإٝط حُٔؼِٞٓخص ٝطذكن حٗظوخٍ

 حُؼخُْ إٔ ٢، ٣ؼ٣ّ٘ٞ رؼذ ٣ٞٓخ حهظشحرخ ٣ٝضدحد ٣ظوِـ حُؼخُْ إ: ٗغظخِـ إٔ ٣ٌٖٔ حُظؼش٣ق ٛزح حإلٗغخ٤ٗش" ٖٓ

 .هشرخ أًؼش أفزلض حُزؼ٤ذس ،ٝحألٓخًٖ حُذٍٝ ر٤ٖ حُٔغخكخص طوش٣ذ فـ٤شس هش٣ش أفزق

  :  حُؼُٞش ظٜٞس ػ٠ِ عخػذص حُظ٢ حُؼٞحَٓ ٖٓ ٝ(  ٖ

حُٔؼِٞٓخص  ع٤ُٞش، حُزؾش ر٤ٖ حٌُٔخ٤ٗش ٝحُلٞحؿض حُض٤٘ٓش حُلٞحفَ أُـض حُظ٢ حُٔخظشػخص ٖٓ حُؼذ٣ذ ظٜٞس

 حألْٓ حُٔظلذس، اٗؾخء حطلخه٤ش ٓؼَ حُذ٤ُٝش، حالطلخهخص، حُؼخُْ هخسحص ر٤ٖ حإلٗظشٗض ؽزٌخص ػزش حُٔزَٛ ٝطذكوٜخ

 ....ٝؿ٤شٛخ حُـخص ٝحطلخه٤ش حُذ٢ُٝ، حُ٘وذ ف٘ذٝم ٝحطلخه٤ش

 أٝ أٝحُظ٤ِلض٣ٕٞ حُٜخطق هش٣ن ػٖ حُِلظش ٗلظ ك٢ رآخش ٣ِظو٢ إٔ ٌٓخٕ أ١ ك٢ اٗغخٕ أ١ ربٌٓخٕ أفزق: ٓؼخٍ

 .حإلٗظشٗض ؽزٌخص

 :  ٜٓ٘خ ح٣ـ٤خر٤خص ؼُٞٔشُِ ٝ(  ٗ

ُِغِغ  حُلش حُظذكن ٖٓ حُذٍٝ ًَ حعظلخدس،ٝحعؼش ٓؼشك٤ش أكخهخ حُزؾش أٓخّ طلظق حُؼ٤ِٔش رخُؼٞسس حُؼُٞٔش حسطزخه

حُظ٘ٞع  ٣ٝض٣ذ حُٔؼِٞٓخص ُظذكن ع٤ئد١ رؼنٜخ ٖٓ حُؼوخكخص حهظشحد،ٝحُشكخ٤ٛش حُ٘ٔٞ كشؿ ُض٣خدس ٝحُخذٓخص

 حُغٌخ٢ٗ حالٗلـخس ُونخ٣خ ٣ٝظقذ١ حإلٗغخٕ ٝكوٞم حُز٤جش رونخ٣خ حالٛظٔخّ،حُؼخ٢ُٔ حُؼوخك٢

 :  ٓؼَ ح٣نخ عِز٤خص ُِؼُٞٔش كخٕ ح٣ـخر٤خص ُٚ ؽت ًَ ٓؼَ ٝ(  ٘

 حُذٍٝ حهظقخد٣خص ك٢ ٝحُظـِـَ حُؾؼٞد ػشٝحص حعظـالٍ،حألخاله٤ش حُو٤ٞد ؿ٤خد ك٢ حإلٗغخ٤ٗش حُو٤ْ طٜذ٣ذ

 ٣ٜذد ٓٔخ ٝحكذس ػوخكش ٤ٛٔ٘ش،ٝحُلو٤شس حُـ٤٘ش ُذٍٝح ر٤ٖ ٝحالؿظٔخػ٤ش حالهظقخد٣ش حُلـٞس ص٣خدس،حُ٘خ٤ٓش

 ك٢ ٝدخُٜٞخ حُلنخسحص فذحّ حكظٔخٍ ا٢ُ طئد١،حالػالّ حُٞعخثَ خالٍ ٖٓ حُ٘خ٤ٓش ُِذٍٝ خقٞف٤ش حُؼوخكش

 حُٔظـ٤شحص ٓظخرؼش ػٖ ػخؿضح   ٣ٝقزق ك٤خطٚ ٝػٖ حُٞحهغ ػٖ رخُـشرش حإلٗغخٕ ؽؼٞس ا٢ُ طئد١، كشٝد دح٤ٓش

 .شحُؼ٤ِٔش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤

 حالهظقخد١ حُ٘ظخّ أدحء ٝرُي  ربفالف حُٞه٤٘ش ُٔقخُلٜخ ٝكوخ   حُؼُٞٔش ٓغ طظؼخَٓ إٔ حُ٘خ٤ٓش ػ٠ِ حُٔـظٔؼخص

 ٖٓ ٓٞحه٤ٜ٘خ ُظل٢ٔ ٝحإلػالّ ٓ٘خٛؾ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُ٘ظش ربػخدس حالٛظٔخّ،حُٔ٘خكغش ٖٓ ُظظٌٖٔ حإلٗظخؿ٤ش ٝص٣خدس
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 طخ٣ِٞط 6

 طخ٣ِٞط
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 حُطخهخص طغظؼٔش ٢ٌُ حُؼ٢ِٔ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حُظوذّٝ حُظطٞس رٞعخثَ حألخز،حُؼخ٤ُٔش حُؾشًخص اػالّ ٝعخثَ

 ....حُؼخ٤ُٔش حُلنخسس ر٘خء ك٢ حُ٘خ٤ٓش حُذٍٝ طغخْٛ إٔ،حُزؾش٣ش

  تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 : لــ الحكماء و الفالسفة حلم الفلسفة كانت النص من نفهم – ٔ س

 اإللحادٌة الدٌانات انتشار فً رؼبتهم -أ       وجود خصوصٌات         عدم و الحضارات تمٌع فً رؼبته - ب

 القومٌة و الدٌنٌة الوحدة فً رؼبتهم -البعض   د بعضها الدول و بٌن تضاإلها و المسافات تصؽٌر رؼبتهم -ج

 : منذ جدٌدا شكال العولمة اتخذت – ٕ س

 98ٓٔ - 9ٓٓٔ -د       989ٔ -98ٓٔ-ج     9ٓٓٔ-8ٓٓٔ-ب 889ٔ-88ٓٔ -أ

 : تعبٌر هو((  ٌوم بعد ٌوما اقترابا وٌزداد ٌتقلص العالم إن)) لكاتبا قول – ٖ س

 تعجبً -د          استنكاري -ج مجازي - ب حقٌقً -أ

 : الصؽٌرة كالقرٌة أصبح العالم أن من المقصود – ٗ س

 المتقاربة تالقارا حركة بسبب البلدان تقارب -سرعتها      أ المواصالت و طرق تقدم بسبب المعنوي التقارب - ب

 سبق ما كل -د      بعضها من المتقدمة البالد قرب -ج

 :   الثالثة الفقرة من ٌفهم كما العولمة ظهور على ساعدت التً العوامل عدد – ٘ س

 ٘ -د    ٗ -ج ٕ - ب  ٖ -أ

 : للوقاٌة من سلبٌات العولمة على الدول النامٌة ٌنبؽً اتخاذ إجراءات لٌس منها – ٙ س

 األخذ بوسابل التقدم العلمً والثقافً والتكنولوجً – ب      نظام االقتصادي وزٌادة اإلنتاجإصالح ال -أ

 إعادة النظر فً  مناهج التعلٌم التعلٌمً -وضع القوانٌن التً تحد من عملٌة تدفق المعلومات والسلع والخدمات     د -ج

 : العولمة سلبٌات من ٌعتبر ٌلً مما أي – 7 س

 الثقافات تجنٌس - ب      تالثقافا تنوع -أ

 المجتمع طبقات بٌن االقتصادٌة الفجوة زٌادة -د      اإللحادٌة الدٌانات ادخال -ج

 : نتٌجة دامٌة حروب فً الحضارات تدخل قد – 8 س

 الحضارات صراع - ب   العولمة -أ

 البعض بعضها و الدول بٌن المسافات اختفاء -د     افرادها بٌن الفساد انتشار -ج
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 : صؽٌرة" بما قبله قرٌة أصبح العالم أن عالقة قوله : " ٌعنً – 9 س

 نتٌجة -د     توضٌح -ج                   تفصٌل - ب  تعلٌل -أ

 : السابق للنص عنوان افضل – ٓٔ س

 العولمة - ب  انتشارها مخاوؾ و العولمة -أ

 اٌجابٌاتها وسلبٌاتها. العولمة – ج   العولمة من المتقدمة و النامٌة الدول موقؾ -د

 ( https://dardery.site/archives/5814    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 

 (ٖقطعة رقم )

 ٝك٢ حُٔشحس٣ش، قٞحصحُل ط٣ٌٖٞ ك٢ ٝدٝسٙ ح٤ٌُُٞغظشٍٝ ػ٠ِ حُظؼشف طْ ّ 87ٗٔ حُؼخّ ك٢ -ٔ    

حُوِز٤ش  حُ٘ٞرخص كذٝع ك٢ -  حُٔؼظخد ػٖ ٓغظ٣ٞخطٜخ طشطلغ ػ٘ذٓخ -  حألخشٟ ٝحُذٕٛٞ حطٜخٓٚ طْ ّ 4ٗ8ٔحُؼخّ

 .  حُؾشح٤٣ٖ طقِذ ٝأٓشحك

كخُؾؼٞد  ح٤ٌُُٞغظشٍٝ، ٓغ حُؼالهش طِي ك٢ حألْٛ حُؼخَٓ ٛٞ حُؾؼٞد ر٤ٖ ٝكشٝهٚ حُـزحث٢ حُ٘ٔو إ -ٕ   

حُلشحس٣ش  حُغؼشحص ٓـٔٞع ٖٓ%  ٕٗ كٞح٢ُ ػ٠ِ طلظ١ٞ د٤٘ٛش أؿز٣ش طغظِٜي ٤شٝحألٓش٣ٌ حألٝسر٤ش

 آع٤خ ٝدُٝش ؽشم ؿ٘ٞد ؽؼٞد أؿز٣ش ر٤٘ٔخ ح٤ٌُُٞغظشٍٝ، ص٣خدس ٓؾٌالص ػ٘ذْٛ طضدحد ُزح ُِـغْ، حُٔطِٞرش

  حُـشد"  ك٢ ُ٘ظشحثْٜ  ٓؾخرٜش حُـزحث٤ش ػخدحطْٜ حُز٣ٖ حُز٤ل عٌخٜٗخ حُظٔؼ٤َ " ػذح عز٤َ ػ٠ِ اكش٣و٤خ ؿ٘ٞد

 حُغؼشحص اؿٔخ٢ُ ٖٓ% ٕٓ - 8ٔ عٟٞ ك٤ٜخ حُل٤ٞح٤ٗش حُذٕٛٞ طؾٌَ ٝال حُ٘زخط٤ش، حُٔقخدس ك٤ٜخ طٌؼش

 ٝطـ٤ش حُـزحث٢، حُٞػ٢ حُذخٍٞ ٝص٣خدس ٓؼذالص ك٢ حُ٘غز٢ حالسطلخع ٝرغزذ حألخ٤شس حُغ٤ٖ٘ ٝك٢. حُلشحس٣ش

ُٔلقِش حُلشحس٣ش حُطخهش أفزلض أٗٔخهٚ  حٌُزشٟ، حُٔذٕ ك٢%  ٖ٘ ػ٠ِ ح٤ٗش طض٣ذحُل٤ٞ ٝحُذٕٛٞ حُِلّٞ ٖٓ حُ

 ؽشح٤٣ٖ طقِذ أٓشحك ص٣خدس ٝسحء ٓؼذالص حُزذحٗش ٝحسطلخع حُـزحث٢ حُغزذ ًخٕ ُزح حُش٣ق، ك٢%  ٕ٘ ٝكٞح٢ُ

 .  رقٞسس ًز٤شس حُذٓخؿ٤ش ٝحُغٌظخص حُوِز٤ش ٝحُ٘ٞرخص ٝحُذٓخؽ حُوِذ

حُزشٝط٤٘خص  رزؼل ٣ظلذ ٣زٝد ٢ٌُٝ ُذّ،ح ٓقَ/حُٔخء ك٢ حُزٝرخٕ ػ٠ِ حُوذسس ُذ٣ٚ ٤ُظ ح٤ٌُُٞغظشٍٝ -ٖ   

 حُذ٤٘ٛش حُلخِٓش حُزشٝط٤٘خص ٝٛزٙ حُزشٝط٤٘٤ش رخُذ٤٘ٛخص طؼشف ًز٤شس ؿضث٤خص ُظ٣ٌٖٞ حٌُزذ ٣ق٘ؼٜخ حُظ٢

 ٓغظ٣ٞخطٜخ حسطلخع حُشد١ء" ألٕ حُ٘ٞع د   " ٣ٝؼشف ، حٌُؼخكش ٓ٘خلل حُذ٢٘ٛ حُزشٝط٤ٖ ٜٓ٘خ ٤ٌُُِٞغظشٍٝ

 رظقِذ  حُؾشح٤٣ٖ ُإلفخرش سث٤غ٤خ   عززخ   طؼظزش حُوِذ ؽشح٤٣ٖ ٝرخخفش حُؾشح٤٣ٖ ؿذسحٕ ك٢ ٝطشعزخطٜخ

 فلش ُٚ إٔ ، ٖٓ حُٔلظَٔ»  حُـ٤ذ حُ٘ٞع« د ٣ٝؼشف ، حٌُؼخكش ػخ٢ُ حُذ٢٘ٛ حُزشٝط٤ٖ حُوِز٤ش ًٝزُي ٝحُ٘ٞرخص

 ص٣خدس ٝػ٠ِ سٝحعذ ح٤ٌُُٞغظشٍٝ ٖٓ حألٗغـش طخ٤ِـ ػ٠ِ طؼَٔ ار حُؾشح٤٣ٖ، طقِذ أٓشحك مذ ٝهخث٤ش

 . حُقلشحء عخثَ ك٢ حصٙاكش

https://dardery.site/archives/5814
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حُذ٤٘ٛش )ًِلْ  ٝحُِلّٞ حُز٤ل ٝفلخس حُق٘خػ٢، حُغٖٔ أٗٞحع ٝرؼل حُزِذ١، ٝحُغٖٔ حُضرذ إ  -ٗ     

ؿٞص  ٝص٣ض ٝحُؾ٤ٌٞالطٚ ٝحُغخسد٣ٖ، ٝحُ٘خخع ٝحٌُخك٤خس ٝحُظٞٗش ٝحُشر٤خٕ ٝحٌُال١ٝ ٝحُٔخ حُنؤٕ( ٝحٌُزذ

 "حُزشٝط٤ٖ ٓغظوزالص ص٣خدس ا٢ُ ه٣ِٞش ُٝٔذد حعظٜالًٜخ ص٣خدس ٣ئد١ حُٔؾزؼش رخُذٕٛٞ ؿ٤٘ش أهؼٔش.. حُٜ٘ذ

 رخُخ٤ِش ٣ؼِن إٔ حٌُؼخكش حُٔ٘خلل حُذ٢٘ٛ حُزشٝط٤ٖ ٤ٌُُٞغظشٍٝ ٣غٔق ٓٔخ حٌُؼخكش" ؛ حُٔ٘خلل حُذ٢٘ٛ

 حُطز٤ؼ٢، ػٖ ٓغظٞحٙ ٣ٝشطلغ حٌُؼخكش، حُٔ٘خلل حُذ٢٘ٛ حُزشٝط٤ٖ ٤ًُٞغظشٍٝ ٣ظشحًْ ػْ ٖٝٓ ُظغظؼِٔٚ،

 ٝطقِزٜخ ُقالرظٜخ ٓٔخ ٣ئد١ ٝحُذٓخؿ٤ش حُوِز٤ش ُِؾشح٤٣ٖ حُٔزط٘ش حُذحخ٤ِش حُـذسحٕ ػ٠ِ أٓالكٚ كظظشعذ

 . رذٝسٛخ حُو٤خّ ػٖ ٝػـضٛخ ٝم٤وٜخ ٝخؾٞٗظٜخ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 : المٌالدي القرن فً القلبٌة واألمراض الكولسترول ارتفاع بٌن العالقة اكتشاؾ تم -ٔ

 العشرٌن- د   عشر التاسع -ج   عشر لثامنا -ب  عشر السابع -أ

 : علٌنا ٌجب من القطعة أنه  ٌستنتج -ٕ

 الؽذابٌة ألهمٌتها الدهون من اإلكثار -ب  األكٌد لضررها الدهون عن االمتناع -أ

 مستوٌاتها ارتفاع عند الدهون من التقلٌل -د     الكولسترول تخفض التً األدوٌة تعاطً - ج

 : بسبب والدهون اللحوم من المحصلة الحرارٌة الطاقة زٌادة أن القطعة أشارت -ٖ

 الدخل وزٌادة التؽذٌة أسالٌب تبدل  -ب  الؽذابً الوعً زٌادة مع الدخل زٌادة -أ

 واألرٌاؾ المدن فً الؽذاء أنماط تؽٌر - د          الدخل معدالت فً النسبً االرتفاع -ج

 : هو واألرٌاؾ المدن ًف الحرارٌة الطاقة زٌادة معدل أن ٌستنتج -ٗ

 %ٖ٘  -د    % ٖٓ  -ج  %  ٕ٘  -ب %  ٕٓ - أ

 : المنخفضة الكثافة ذات الدهنً البروتٌن أن القطعة أشارت -٘

 محدود ترسبه ألن للشراٌٌن مفٌد  -ب  الترسٌب على قدرته لعدم للجسم مفٌد  -أ

 الشراٌٌن درانج على لترسبه مضر -د         والقلب الكبد فً ٌترسب ألنه مضر - ج

 : مع ٌتحد عندما الجسم ٌساعد الكولسترول -ٙ

 المنخفضة الكثافة ذي الدهنً البروتٌن -ب     الدهنً البروتٌن -أ

 الدهنً ؼٌر البروتٌن  -د    العالٌة الكثافة ذي الدهنً البروتٌن -ج
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 : إلى تإدي المشبعة الدهون ذات األطعمة استهالك زٌادة -7

 واللحوم البٌض صفار ألكل الشدٌد النهم- ب   الكثافة المنخفض الدهنً البروتٌن فاعلٌة ارتفاع -أ

 والكافٌار كالتونة البحرٌة األطعمة تقبل عدم  -د   الكثافة العالً الدهنً البروتٌن فاعلٌة ارتفاع - ج

 : على الضمٌر فٌها وٌعود األخٌرة الفقرة فً"  أمالحه فتترسب"  عبارة وردت -8

 البروتٌن  -ب          ترولالكولس  -أ

 الدهنً( الدهنً)الكلسترول البروتٌن كولسترول  -د       الدهنً البروتٌن  -ج

 : عالقة البروتٌن مستقبالت وزٌادة األؼذٌة استهالك مدة بٌن العالقة أن نستنتج األخٌرة الفقرة خالل من -9

 شمولٌة – د    تكاملٌة  -ج   طردٌة  -ب  عكسٌة  -أ

 ( https://dardery.site/archives/5815    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش س٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ُِظذ) 

 (ٗقطعة رقم )

 خشٟأ ٝ ، حألٝد٣شحُـز٤ِشحُٜخدثش ك٢ رؼنٜخ ٣ؼ٤ؼ ٝ ، حُـشٝد ٝ حُلـش ػ٘ذ حُ٘ؾطش حُل٤ٞحٗخص ٖٓ حُـضحٍ  -ٔ

 ك٢ ٝ حُؾـ٤شحص، ٝ حألػؾخد ٝ ، حُلؾخثؼ ٓؼَ حُ٘زخطخص ٖٓ حُو٤َِ ػ٠ِ طؼ٤ؼ ٝ.  حُش٤ِٓش حُقلخس١ ك٢

 .  حُٞكؼ روش ك٤ؼؾ٤شس حُظزخء كق٤ِٚ طلض حُـضالٕ ط٘ذسؽ ٝ حُقلشح٣ٝش حُؾـ٤شحص ػ٠ِ طظـزٟ حُـلخف أٝهخص

 حر٤ل رؾؼش ٓـط٠ حُزطٖ ٝ ُِوٞحثْ ذحخ٢ِحُ حُـضء ُِلٔشس حُٔخثَ حُزخٛض حُش٢ِٓ رِٞٗش حُش٣ْ ؿضحٍ ٣ظ٤ٔض   -ٕ

 ، ه٤ؼخسس ؽٌَ ُِخخسؽ ػ٠ِ ٓ٘لشكخٕ هشٗخٕ حُش٣ْ ؿضحٍ ُزًش.  ٝحملٚ ؿ٤ش حُخخفشس ٝ حُٞؿٚ خطٞه ٝ ٗخفغ،

 ه٤ِِش ٝحُٔ٘خهن ، حُقلخس١ حُش٤ِٓش ك٢ ٣ؼ٤ؼ ، ٝسك٤ؼش هق٤شس ك٢ٜ ٝؿذص ٝإ هشٕٝ ُٜخ ٤ُظ حإلٗخع ٝ

 طٔذٙ حُظ٢ حُزش٣ش حُ٘زخطخص حُش٣ْ ػ٠ِ ؿضحٍ ٣ظـزٟ ، حُ٘ـٞد ٝ حُٔلظٞكش ٝحُٔ٘خهن حُش٤ِٓش ٝحُٞد٣خٕ ، حُؼؾذ

 أٓٚ ٓغ ٣شطزو ٝ ؿغٔٚ ؿلخف ٖٓ رؼذ عخػخص حُـش١ حُقـ٤ش ح٤ُُٞذ ٣غظط٤غ ًزُي ٓخء ٖٓ ٣لظخؽ ٝٓخ رخُـزحء

 ٖٓآ ٌٓخٕ ك٢ حُقـ٤ش ٣ٝظَ حألّ ٖٓ ؿ٘غٚ ٖٓ خقخثـ حٌُؼ٤ش حُقـ٤ش ٣ٝظؼِْ ، ُِشمخػش حأل٠ُٝ حُلظشس خالٍ

 حُظقخهٚ ٝػ٘ذ أٓٚ سإ٣ش ػ٘ذ اال ٣ٜ٘ل ٝال حُلشًش، ٣ٌٕٞ ه٤َِ حُٞالدس رؼذ ٖٓ حأل٤٤ُٖٝ حألعزٞػ٤ٖ ٝخالٍ. 

 .  ٜٓ٘خ حُشمخػش ك٢ ٣ؾشع رؤٓٚ

 ط٣ٌٖٞ ٓـٔٞػخص ك٢ حُقـخس طزذأ ٝ.  حألّ ك٤ِذ دٕٝ حُؼ٤ؼ ػ٠ِ هخدسح حُقـ٤ش ٣قزق أعخر٤غ ػٔخ٤ٗش رؼذ  -ٖ

 ٓالكوٚ ٓشكِٚ ٝط٘ظ٢ٜ ، أٜٓخطٜخ ُٔالكوٚ حُقـخس طلظشم حُِؼذ ٝ حُ٘ؾخه رؼذ ٝ.  حُٔـ٤ذ ػ٘ذ حُِؼذ ٝ حُٔذحػزش

 ٓغ حُظلشى ٝ ح٤ٓٞ٤ُش ك٢ حُ٘ؾخهخص حُقـخس طؾخسى ك٤غ ، حألٗؼ١ٞ حُوط٤غ ا٠ُ حُقـخس رخٗنٔخّ حألٜٓخص
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 ػ٘ذ ٝ.  شحُز٤ج ٓغ حُظ٤ٌق ٝ طلخد١ حألخطخس ٤ًل٤ٚ ػ٠ِ ٌُِزخس ٓظخرؼظٜخ خالٍ ٖٓ حُقـخس طظؼشف ٝ.  حُوط٤غ

 حُزًٞس. طلخسهٚ ر٤٘ٔخ حُوط٤غ ٓغ حإلٗخع طظَ حُقـخس ٗٔٞ حًظٔخٍ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 : على ٌعود الفقرةاألولى فً" بعضها" كلمة فً الضمٌر -ٔ

 الجبلٌة األدوٌة - د   الؽزالن -ج والؽروب الفجر -ب  الحٌوانات  -أ

 : أن إلى تشٌر األولى الفقرة فً" أخرى" كلمة -ٕ

 الرملٌة الصحاري فً الؽزالن جمٌع ب  الجبلٌة األودٌة فً تعٌش الؽزالن جمٌع أ

 الجبلٌة األودٌة فً تعٌش الؽزالن نصؾ د       الرملٌة الصحاري فً تعٌش الؽزالن بعض ج

 : الحٌوانات من الؽزالن أن األولى الفقرة من ٌفهم -ٖ

 األلٌفة -د    لمفترسةا -ج  العشب آكلة -ب  اللحوم آكلة -أ

 : الجافة الشجٌرات أكل إلى تعمد الؽزالن أن األولى الفقرة من ٌفهم -ٗ

 المٌاه ندرة أوقات فً -د   الشتاء فً -ج   الفٌضان أوقات فً -ب  السنة طوال -أ

 : الؽزالن إناث أن الفقرة الثانٌة من ٌفهم -٘

 قرون لها ٌكون أحٌانا   -ب   للخارج منحرفة قرون لها -أ

 الوالدة منذ قرونها تنبت -د              طوٌلة مشعبة قرون ذات -ج

 : الؽزالن صؽار أن  الثانٌة الفقرة من ٌفهم -ٙ

 بعد الوالدة طوٌل وقت مرور بعد الجري ٌمكنها  -ب                                            الجري ٌمكنها ال - أ

 بالطوٌلة لٌست بفترة الوالدة بعد تجري - الٌومٌن                 د دىتتع بفترة الوالدة بعد تجري  -ج

 : على الثانٌة الفقرة فً"  وجدت إن"  جملة تدل -7

 النفً -د  الشك -ج الٌقٌن- ب  التؤكٌد -أ

 : وعددها الؽزالن فٌها تعٌش أن ٌمكن التً المناطق الثانٌة الفقرة ذكرت -8

 8 -د   7- ج   ٘- ب  ٖ -أ

 : عمر فً الرضاعة عن تستؽنً أن ٌمكن الؽزالن صؽار أن الثالثة الفقرة من فهمٌ -9

 شهر من أقل -د   ٌوما   ٓٙ حوالً -ج   ٌوما   7ٓ من أكثر -ب  شهرٌن من أقل -أ

 ( https://dardery.site/archives/5816    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 
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 (٘قطعة رقم )

 ٝحعظٞدػٜٔخ ُذٟ ٛخثِظ٤ٖ ًشٗذ سرطظ٢ حُٔ٘خعزش ُٜزٙ كخؽظشٟ ، حُ٘ٔش ٤ٓالد ػ٤ذ رٔٞػذ ػِْ ػ٠ِ حُؼؼِذ ًخٕ

 ،حُش٤ٛذ حٌُخعش ا٠ُ رشعخُش ٓقلٞرش حُٜذ٣ش طٞفَ إٔ ٜٓ٘خ ٝهِذ حُؼ٘ضس

 .ٓغشٝسس حُؼ٘ضس كٞحكوض

 ٌٛزح كذػض.'  ٓلخُش ال ٗق٤ز٢ ٖٓ عظٌٞٗخٕ حٌُشٗذ كضٓظ٢ كبٕ ، حُخنشٝحص ٣ؤًَ ال الكْ ٤ٞحٕك حُ٘ٔش إٔ رٔخ

 ػْ ، ؽخًشح حُٜذ٣ش حُ٘ٔش حُٜذ٣ش ، هزَ ُٚ كوذٓض ، حُ٘ٔش ػش٣ٖ ٝفِض إٔ ا٠ُ حُغ٤ش طلغ ٢ٛٝ ٗلغٜخ حُؼ٘ضس

 : هخٍ ػْ حُشعخُش هشأ إٔ رؼذ مخكٌخ حٗلـش

 ٓش٣جخ ٤٘ٛجخ حٌُشٗذ ك٢ٌِ حُؼ٘ضس أ٣ظٜخ ُي ٛٔخ. ؟؟؟ حُخنش آًَ ال ٢أٗ٘ ٗغ٢ َٛ،  حُ٘ضم حُؼؼِذ ُٜزح ٣خ

 رٔـخدسس كٜٔض ، ح٤ُُٞٔش أٜٗض إٔ ا٠ُ حُخنش طزٝم ك٢ ، ٝح ٌٜٗٔض كؾٌشطٚ ، حُ٘ٔش رٌشّ حُؼ٘ضس أػـزض

 حُؼؼِذ ٢ُ أعش حُ٘ٔشُوذ هٜوٜخص ٝعٔؼض ٝؿٜٜخ ك٢ ٓٞفذح حُزخد ٝؿذص ُوذ!!!  ُِٔلخؿؤس ٣خ ٌُٖ،  حٌُٔخٕ

 ؟ ح٥ٕ رٛزض ارح كشكظ٢ ٣ّٞ ك٢ عؤطـذٟ كزٔخرح ، ٤ٓالد١ ػ٤ذ ٛذ٣ش رؤٗي

 .... ..حُؼ٘ن ٖٓ حُؼ٘ضس ػل  رٜٔخ ٝحعؼ٤ٖ ؽذه٤ٖ كخطلخ حُؼ٘ضس ػ٠ِ ٝهلض

كخدكش  خغخسس ٝسحءٙ ٣خزت هذ فـ٤ش ٝسرق.  ٝٗقلخ ٓلظخال ٣وخرِٚ ٝحكذ ٝٓلظخٍ.  حُل٤َ طشى ك٢ حُل٤ِش إ))

 (( .ٝخ٤ٔش ػخهزظٜخ طٌٕٞ

 صواب من بٌن البدابل المتاحة:تخٌر ال

  : نوعه السابق النص – ٔ س

 وصفً نص -د   مقالً نص -ج  ادبً نص -ب  إقناعً نص -أ

 (( : السٌر تحث))  كلمة معنى:  النص من – ٕ س

 تهرول -ج   .. تتباطا -د   تسرع -ب ..  تتلكؤ -أ

 : عنًت((  النزق))  ان الجملة سٌاق من نفهم:  السابق النص من – ٖ س

 الذكً -د   التفكٌر عدٌم -ج  الناقص -ب  الطابش -أ

 : هو(( ؟؟؟ الخضر آكل ال أننً نسً هل)) فً االستفهام من الفابدة – ٗ س

 التعجب -د التقرٌع                         -التقرٌر               ج -ب                             االنكار -أ

 (( : قهقهات))  معنى:  النص من – ٘ س

 عادي ضحك -د                            السر فً منخفض ضحك -صرٌح          ج عالً ضحك -ب مكتوم        ضحك -أ
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 (( : شدقٌن))  كلمة معنى:  النص من – ٙ س

 قبضتٌن -د                        فكٌن -مخلبٌن                    ج -ب  ذراعٌن -أ

 : ب تصرؾ الثعلب ان نصال من ٌتبٌن – 7 س

 حكمة -د                           ؼباء -دهاء                       ج -ب                                   ذكاء – أ

الجملة ....(( ،  ونصفا محتاال ٌقابله واحد ومحتال.  الحٌل ترك فً الحٌلة إن)) الجزء:  النص من – 8 س

 ... نوعها السابقة

 رسالة -د                         القصة من جزء -حكمة                  ج -ب                              ادبً ثلم -أ

 ...ل العنزة مع الكرنب الثعلب ارسل – 9 س

 لكرنبا حمل على ٌقوى ال النه -الهدٌة   د هً العنزة الن -مشؽوال         ج كان النه -ب  النمر ٌؤكله ان من خوفه -أ

 : هو كامال النص ٌلخص الذي المثل – ٓٔ س

 منجاة الصدق -البسوس                 د من أشؤم -سنمار        ج جزاء جزاه -ب         حنٌن بخفً رجع -أ

 : هو للنص عنوان افضل – ٔٔ س

 ؼضب اذا الحلٌم شر اتقً -ب                       عنزة ؼباء و ثعلب دهاء -أ

 سعٌد مٌالد عٌد -د                                                        عنزة أوقع نمر جوع -ج

 ( https://dardery.site/archives/5817    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 
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 (ٔرقم ) صن

 ٌقول عنترة بن شداد:

 حُطَِييييييييذِ  كيييييييي٢ حَُؼ٤ِييييييييخءِ  اُِيييييييي٠ أَِؿييييييييذ   َدػ٘يييييييي٢ -ٔ

  
أَرُِيييييييؾُ       َٖ  حُوُقيييييييٟٞ حُـخ٣َيييييييشَ  َٝ ييييييي  حُُشطَيييييييذِ  ِٓ

 
ٕ-   َ ٛييييييييييي٢َ  طُنيييييييييييل٢ َػزَِيييييييييييشَ  ََُؼييييييييييي  سحِمييييييييييي٤َش   َٝ

  
طَٔليييييٞ َعيييييٞحد١ َػِييييي٠      ـََنييييييذِ  فيييييَٞسسَ  َٝ  حُ

 
ََ  ٣يييييييخ-ٖ ال كِؼِييييييي٢ حِٗظُيييييييش١ هييييييي٢ٓٞ َػزييييييي  طََغييييييي٢َِ َٝ

  
ييييييييييِزدِ  ٣ُ٘ز٤يييييييييييِ  حُ ييييييييييز١ حَُلغييييييييييٞدَ  ّ٘يييييييييي٢ػَ     ٌَ  رِخُ

 
ِٕ  َكييييييييييييَذمُ  أَهزََِييييييييييييض اِر -ٗ وُ٘يييييييييييي٢ حُلُشعييييييييييييخ ُٓ  طَش

  
     َ يييييييييييي ًُ َٝ  ِّ وييييييييييييذح ٍَ  َكييييييييييييشد   ِٓ َٜييييييييييييَشدِ  ٓييييييييييييخ ُِِ 

 
ؿٜييييييييييييخ   َُُٜييييييييييييْ طََشًييييييييييييضُ  كَٔييييييييييييخ -٘ َٝ   ّ َٜييييييييييييِض ٘ ُٔ ُِ 

  
ال    ِْٜ هَش٣وييييييييييييييخ   َٝ يييييييييييييي٤ ـّ َُ٘٣  َٖ يييييييييييييي  حَُؼطَييييييييييييييذِ  ِٓ

 
 رَيييييييييييييَشَدص اِرح أُك٤ٜٔيييييييييييييخ َُِِليييييييييييييشدِ  ُخِِويييييييييييييضُ  -ٙ

  
أَفيييييييييييط٢َِ    سِ  كييييييييييي٢ ٗخَسٛيييييييييييخ َٝ َٜيييييييييييذِ  ِؽيييييييييييذ   حَُِ

 
8-   ّ دطُييييييييييييييُٚ  َك٤ؼُٔييييييييييييييخ رِقييييييييييييييخِس َذص َؿش  ـَ  َعيييييييييييييي

  
ِّ  َؿزييييييييييييييييخرَِشسُ  َُييييييييييييييييُٚ     حَُؼييييييييييييييييَشدِ  حألَػـييييييييييييييييخ َٝ 

 
هَييييييييييييذ -7 َٖ  هََِزييييييييييييضُ  َٝ يييييييييييي ِ٘ضَُييييييييييييش   حَُؼ٤ِييييييييييييخءِ  ِٓ َٓ 

 
٢ّٓ ال رِقيييييييييييييييييييخِس٢ٓ    ال ال رِيييييييييييييييييييؤُ  رِيييييييييييييييييييؤَر٢ َٝ

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 السادس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « أَصَطلً » كلمة معنى ما -ٔ

 .أقترب منها ׄ   .أطفبها ׄ   .أشعلها ׄ   .أْسَتْدَفا بِها ׄ  

 ؟ قبله بما البٌت الخامس  عالقة ما -ٕ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٖ

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، ׄ          .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 .صفاته حقٌقة ما ٌذكره من تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، ׄ  



  

 

 تايلوس في األدب العربي

 طخ٣ِٞط 14

 طخ٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 بعض جوانب الحٌاة فً المجتمع الجاهلً؟ السابقة األبٌات تعكس كٌؾ -ٗ

 .تشٌر األبٌات هنا إلى البٌبة الصحراوٌة الشحٌحة الموارد واعتماد العرب على الرعً  ׄ  

 تشٌر األبٌات إلى شٌوع الؽزل العفٌؾ فً البٌبة الجاهلٌة ، وتقبل المجتمع له ׄ  

 جاعة وفروسٌةتشٌر األبٌات إلى الصراعات والحروب وما اتصؾ به العربً من ش ׄ  

 تشٌر هذه األبٌات إلى شٌوع الفصاحة بٌن العرب ، وكثرة األسواق األدبٌة. ׄ  

ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -٘  العصر الجاهلً؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الهجاء، ׄ   ٌَّة الجوانب عن النظر بصرؾ للَمْهُجوِّ  األخالقٌة الجوانب مهاجمة فً َتَركَّ  .الماد

ز الَمْدح، ׄ   ا األخالقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ ٌة صفاته عن بعٌد   .الحسِّ

ز الَؽَزل، ׄ   َؽنً فً َتَركَّ ا للمحبوبة األخالقٌة بالصفات التَّ ٌة صفاتها عن بعٌد   .الِحسِّ

ز الَفْخر، ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ

 من سمات الشعر فً العصر الجاهلً من حٌث استخدام المحسنات اللفظٌة ، فما هً؟تعكس األبٌات سمة  -ٙ

 .اإلنشابٌة األسالٌب من اإلكثار ׄ     النفس إلى المعـنى إٌراد بحسن األسلوب متانة ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلؾ عدم ׄ      . المجاز ألفاظ استعمال قلة ׄ  

 السابع؟ وما سر جماله؟ البٌت ً الوارد ف  البدٌعً المحسن ما نوع   -7

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر َبَرَدت "فً البٌت السادس؟ وما إِذا أُحمٌها لِلَحربِ  ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" ُخلِقتُ  -8

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 َوالَعَرِب" أسلوب قصر بتقدٌم : األَعجامِ  َجبابَِرةُ  قوله فً البٌت السابع:  " َسَجَدت لَهُ  -9

 الجار والمجرورׄ     اعلالفׄ       الخبرׄ     المبتدأׄ  

ًَ  ُتضحً َعبَلةَ  نوع األسلوب فً قوله:" لََعلَّ   -ٓٔ ٌة "  َوه ٌَ  البٌت الثانً : فً راِض

     إنشابً طلبً للتمنًׄ         خبري للتقرٌرׄ  
  خبري لفظا إنشابً معنىׄ        إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : كرةفً البٌت األخٌر ن ( َمنِزلَة  : ) كلمة جاءت  -ٔٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/5828    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 
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 (ٕرقم ) نص

 تم الطابً:ٌقول حا

 طَوَيييييييييييييييذ ّ ٓيييييييييييييييخ َػِييييييييييييييي٠ طَِٞٓيييييييييييييييخ٢ٗ ال أاَل -ٔ

  
لييييييييي٠    يييييييييشءِ  حُيييييييييَذٛشِ  رُِقيييييييييشٝفِ  ًَ َٔ ٌِٔيييييييييخ ُِِ ل ُٓ 

 
ٌُٔيييييييييييييييخ -ٕ نيييييييييييييييي٠ ٓييييييييييييييييخ ال كَبِٗ  َٓ  ِٚ  طُذِسًخِٗيييييييييييييييي

  
َُغييييييييييييضُ     ٓخ كييييييييييييخط٢َ٘ ٓييييييييييييخ َػِيييييييييييي٠ َٝ ظََ٘ييييييييييييذ  ُٓ 

 
 طَُٜيييييييييييييييٖ إِ كَبِٗ ييييييييييييييييَ  أًَِشٜٓيييييييييييييييخ كََ٘لَغيييييييييييييييَ  -ٖ

  
 ٌِشٓيييييييييخُٓ  حُيييييييييَذٛشَ  َُييييييييييَ  طُِلييييييييي٢ كََِيييييييييٖ َػ٤َِييييييييييَ    

 
ييييييييييييٖ -ٗ ِٛ  كَبِٗ ييييييييييييُٚ  حُييييييييييييظاِلدَ  طَٜييييييييييييٟٞ ُِِ ييييييييييييز١ أَ

  
يييييييييييض   اِرح    ُٓ  َٕ ٍُ  ًيييييييييييخ ييييييييييئخ َٜٗزيييييييييييخ   حُٔيييييييييييخ وَغ  ُٓ 

 
ال -٘ ِٚ  طَؾيييييييييييييييييييو٤ََٖ َٝ  ٝحِسع   ك٤ََغيييييييييييييييييييَؼذَ  ك٤ييييييييييييييييييي

  
    ِٚ َٖ  رِيييييييي ِٕ  أَؿزَييييييييشَ  طَخؾيييييييي٠ كيييييييي٤ ظِِٔييييييييخ حَُِييييييييٞ ُٓ 

 
ٙ-  ُٚ ُٔ ييييييييييييييي ٣َؾيييييييييييييييش١ ُؿ٘ٔيييييييييييييييخ   ٣ُوَغ  يييييييييييييييش   َٝ َٓ شح ًَ 

  
هَييييييذ    َٖ  َخييييييو   كيييييي٢ ِفييييييشصَ  َٝ يييييي  أَػظُٔييييييخ سكِ حألَ  ِٓ

 
8-   َ ِٚ  ه٤َِيييييييييييييييي ييييييييييييييييَذٗ يَ  ٓييييييييييييييييخ رِيييييييييييييييي َٔ  ٝحِسع   ٣َل

  
يييييييييييخ عيييييييييييخمَ  اِرح    ّٔ ٘يييييييييييضَ  ِٓ يييييييييييغُ  ًُ َٔ ـَ٘ٔيييييييييييخ طَـ َٓ 

 
ييييييييييَ -7  ٔ ِٖ  طََل َٖ  َػيييييييييي حِعييييييييييظَزنِ  حألَدَٗيييييييييي٤ د ُٛييييييييييْ َٝ ُٝ 

  
َُيييييييييييٖ    َْ  طَغيييييييييييظَط٤غَ  َٝ يييييييييييخ َكظّييييييييييي٠ حُِلِييييييييييي  طََلِٔ 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «صروؾ» كلمة معنى ما -ٔ

 .األول والثانً ׄ     .اشتقاقات ׄ   .مصابب ׄ   نوابب ׄ  

ُه إِذا عالقة قوله فً ما -ٕ ما"   َنهبا   المالُ  كانَ  ُمتَّ  البٌت الرابع :" َفإِنَّ  ؟ قبله بما ُمَقسَّ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ ٌاتاألب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٖ

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، ׄ  

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، ׄ  

 .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للنصح واإلرشاد ׄ  
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 بعض الصفات التً امتاز به العربً فً المجتمع الجاهلً؟ السابقة ألبٌاتا تعكس كٌؾ -ٗ

 .تشٌر األبٌات هنا إلى ما كان ٌتحلى به العربً من شجاعة وفروسٌة  ׄ  

 .تشٌر األبٌات هنا إلى ما كان ٌتحلى به العربً من فراسة وذكاء وعلم باألنساب  ׄ  

 .ً من صفات الكرم والحلم تشٌر األبٌات هنا إلى ما كان ٌتحلى به العرب ׄ  

 .تشٌر األبٌات هنا إلى ما كان ٌتحلى به العربً من النجدة وإؼاثة الملهوؾ  ׄ  

ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -٘  العصر الجاهلً؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .ن الذكر والحمدالتوجٌه إلى ضرورة البذل والكرم والحرص على حس فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ا األخالقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ ٌة صفاته عن بعٌد   .الحسِّ

ز الهجاء، ׄ    .المكروه كالبخل والجبن  األخالقٌة ذكر الصفات فً َتَركَّ

ز الَفْخر، ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ

 العصر الجاهلً من حٌث االخٌال ، فما هً؟تعكس األبٌات سمة من سمات الشعر فً  -ٙ

 .عدم التؤنق فً المعنى ׄ      النفس إلى المعـنى إٌراد بحسن األسلوب متانة ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلؾ عدم ׄ       . المجاز ألفاظ استعمال قلة ׄ  

إذا مـِتُّ  سٌؤخذه ؼٌرى قٌهأب المال الذى إن قال حاتم الطابً لزوجته وقد المته على كرمه وإنفاقه المال:" -7

 " ، حدد البٌت الذي ٌتفق مع هذا المعنى:، ولن ٌبقى لً سوى سـوِء الثـَّنـاءِ 

 .البٌت السابعׄ       السادس البٌتׄ     الرابع البٌت ׄ     البٌت الثالث ׄ  

 الخامس؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -8

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       ا موسٌقٌاجناس ، ٌعطً جرسׄ  

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ٌِّن كناٌة، الخامس البٌت من الثانً الشطر فً -9  .جمالها وسر نوعها، فب

ا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوب 

ا عنىبالم اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوب 

 .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

ا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوب 
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 جمالها؟ سر "فً البٌت الثالث ؟ وما أَكِرمها ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" َفَنفَسكَ  -ٓٔ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار ًف والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 " أسلوب قصر بتقدٌم : التِالدَ  َتهوى لِلَّذي قوله فً البٌت الرابع:  " أَِهن -ٔٔ

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ       الظرؾׄ     المفعولׄ  

ٌَن قوله:" َوال نوع األسلوب فً  -ٕٔ ٌَسَعدَ  فٌهِ  َتشَق  البٌت الخامس : فً واِرٌث "  َف

     للنهًإنشابً طلبً ׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ       إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : فً البٌت السابع  نكرة ( واِرثٌ : ) كلمة جاءت  -ٖٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

مِ قال زهٌر بن أبً سلمى:  -ٗٔ ٌَُكرَّ م َنفَسُه ال  ٌَُكرِّ  َوَمن ال 

 حدد من خالل فهمك لألبٌات السابقة البٌت الذي ٌتفق مع هذا المعنى

 .البٌت السابعׄ       السادس البٌتׄ     الخامس البٌت ׄ     البٌت الثالث ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/5829    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 
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 (ٔرقم ) نص

 

: ٍَ ، ػْ أكٌَش ه٣ٞال ، ػْ هخ ِّ ِٚ، ك٘ظَش ا٠ُ حُّغٔخِء ٝحُ٘ـٞ ِٓ ُٕ حُلخِسػ٢ِ  ك٢ ٗخد١ هٞ  هََؼَذ حُٔؤٓٞ

َٕ ػ٠ِ حُوِِٞد أَْسُػِٞٗ " َسح َٝ َق رخألٛٞحِء حألَِؽُش،  َٔ أَْفـُٞح ا٢ُِ  هِٞرٌَْ ٣َْزُِِؾ حُٞػعُ ٌْٓ٘ ك٤ُغ أُِس٣ُذ.هَ َٝ خَػٌْ،  َٔ ٢ أَْع

  ّ ُشُد، ٝٗـٞ ـْ ٖ حػظزَش؛ أَْسك  ٓٞمٞػش ، ٝعٔخء  ٓشكٞػش ، ٝؽٔظ  طَْطُُِغ ٝطَ َٔ ْؼظَزََشح ُِ ُٔ ٕ  ك٤ٔخ طشٟ َُ َذُس،.اِ ٌَ حُ

ٖ  هذ ُؿزَِش، ٝسحكِٕٞ ال ٣ئٝرٕٞ، ٝٓٞهٞكٕٞ ال طَْغِش١ كَظَْؼضُ  ٣َلَ َٝ  ، ْلظََنش  ُٓ ، َٝؽخد   ذ  ٌْ ُٓ   ٍ ْٞ َك َٝ ْؼش ،  ُٓ ُد،  ٝػخِؿض  

ََٛش، ٝٓخء   َش، ٣ُٝ٘زُِض حُض  َٔ َش، ٣ُْٝطُِِغ حُؼ  ـَ ِسُم حُؾ  ْٞ َُ روََذس ، ك٤َُْل٢ِ٤ حُزََؾَش، ٣ُٝ طَش  ٣ُْشَع َٓ َٝ هٕٞ،  ٖ ٣ُلَش  ِٓ ُش  ـ   ٣َظَلَ

ِس حُزخِسِة   ؛خِش حُق   وَذ  ُٔ َذر ِش حُ ُٔ َِ ػ٠ِ حُ ٕ  ك٢ رُي ألٝمَق حُذ الث .ا َّ ٢ حألٗؼخ ِٔ ْ٘ ُ٣ٝ ، َّ ، ٣ُْٝؾزُِغ حُغ ٞح َّ ك٤َُْل٢ِ٤ حألٗخ

ُٜٕٞ؟ ٝك٢ أ١ ِك٤ْشَ  َٔ َ  طَْؼ ؟ ٝػٖ أ١ عز٤ َٕ ٍُ حُ٘ خكَِشِس، ٝحُوُِٞد حُ٘ خثَِشس، أَٗ ٠ طُْئكٌَٞ ِس.٣خ أ٣ ٜخ حُؼوٞ  ٞ َق ُٔ س  حُ

ِٕ ََُقُشَف حُؾ ي   َؾخٝسُ ػٖ حُؼ٤ٞ ـِ ِ ِض حُ ـَ ِؾلَض حألَْؿِط٤َشُ ػٖ حُوِِٞد، ٝطَ ًُ كُِنٕٞ؟ُٞ  ْٞ ٤ِْٜٕٔٞ، ٝا٠ُ أ١ ؿخ٣ش  طُ طَ

الُشُ. ٖ حعظَُْٞض ػ٤ِٚ حُن  َٓ َٜخَُِش  ـَ ِس حُ َٞ ٖ َْٗؾ ِٓ ، ٝأكخَم  ِٖ  ػٖ ح٤ُو٤ِ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 ؟«ران»؟ وما مضاد كلمة « ْعَمُهونتَ  »ما معنى كلمة  -ٔ

 .حخظل٠، طظشددٕٝ ׄ    .ؿخد، طظشددٕٝ ׄ    .صحٍ، طظل٤شٕٝ ׄ    .ؿط٠، طغؤُٕٞ ׄ  

 ؟ وما ؼرضه؟« َتْعَمُهون؟ سبٌل   أي وعن ُتْإَفكوَن؟ أَنَّى »ما نوع األسلوب فً قوله:  -ٕ

 ؼظ٤ْ.اٗؾخث٢ ؿ٤ش هِز٢، حُٔذف ٝحُظ ׄ     .حُ٘ل٢ ٝحإلٌٗخساٗؾخث٢ هِز٢،  ׄ  

 .حُظؼـذ ٝحالعظٌ٘خساٗؾخث٢ حعظلٜخّ،  ׄ    خزش١ اٌٗخس١، طوش٣ش حُٔؼ٠٘ ٝط٤ًٞذٙ. ׄ  

، وعاِجزٌ  »ما المحسن البدٌعً فً قوله:  -ٖ  ؟ وما سر جماله؟« ُمْكد   َوَحْولٌ  ُمْثر 

 عـغ، اكذحع ؿشط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ. ׄ    ٓوخرِش، ارشحص حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞم٤لٚ. ׄ  

 .اػخسس حُزٖٛ ٝؿزد حالٗظزخٙ، طٞس٣ش ׄ    ط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ.ؿ٘خط، اكذحع ؿش ׄ  

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ ال السابقة، أيٌّ مما ٌؤتً للخطبةفً ضوء فهمك  -ٗ

 .هقش حُـَٔ ٝحُلوشحص ׄ      .حألٓؼِش ٝحُؾٞحٛذًؼشس  ׄ  

 ًؼشس حُٔلغ٘خص حُزذ٣ؼ٤ش ׄ     حالػظٔخد ػ٠ِ حألعِٞد حُخزش١ ׄ  

ْبلُػِ  »ما عالقة قوله:  -٘  بما قبله؟«  أُِرٌدُ  حٌثُ  منكم الوعظُ  ٌَ
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 طؼ٤َِ. ׄ     طلق٤َ. ׄ     طٞم٤ق. ׄ     ٗظ٤ـش. ׄ  

ٌُّها ٌا »ما اللون البٌانً فً قوله:  -ٙ افَِرةِ  العقولُ  أ  ؟ وما سر جماله؟« النَّ

 حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش، حُظؾخ٤ـ.ׄ      حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش، حُظٞم٤ق. ׄ  

 ز٤ٚ، حُظٞم٤ق.طؾ ׄ       طؾز٤ٚ، حُظـغ٤ْ. ׄ  

 تعكس الوصٌة السابقة بعض مالمح شخصٌة الموصً، مثل: ،،. -7

 ، كش٣ـ ػ٠ِ حُ٘لغٓظؾخثْٝحعغ حالهالع،  ׄ      ، فخثذ حُشأ١ٝػ٢٘ٓظؾخثْ،  ׄ  

 ػِْ حُلِيًؼ٤ش حُظـخسد، ٓظٞحمغ، ٓخٛش ك٢  ׄ   ، كش٣ـ ػ٠ِ ٗلغ ح٥خش٣ٖٓئٖٓ رٞؿٞد هللاك٤ٌْ،  ׄ  

 وما سر جماله؟ ؟ الَكَدُر( القلوبِ  على َوَرانَ  األَِشُر، باألهواءِ  )َطَمحَ  ً قوله :ف المحسن البدٌعً ما-   -8

 عـغ، اكذحع ؿشط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ. ׄ     ٓوخرِش، ارشحص حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞم٤لٚ. ׄ   

 .ؿ٤َٔ ٓٞع٤و٢   ؿشط اكذحع، حصدٝحؽ ׄ     ؿ٘خط، اكذحع ؿشط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ. ׄ  

 

 ة أسلوب قصر:أي األسالٌب التالٌ  - 9

َق رخألٛٞحِء حألَِؽشُ  ׄ   َٔ ّ  طَْغِش١ كَظَْؼُضدُ  ׄ      . هَ  ٝٗـٞ

خشِ  ׄ   ٖ حُق  ِٓ ُش  ـ  ِٖ  ׄ       ٝٓخء  ٣َظَلَ  ََُقُشَف حُؾ ي  ػٖ ح٤ُو٤ِ

 كل مما ٌؤتً من مظاهر البٌبة فً النص ما عدا   -ٓٔ

 . ًْٜٓؼشس حُلٌٔش ك٢ ًال – ׄ                   حُزًخء ٝحُلشحعش  - ׄ  

 .ٓؼشكش حُوشحءس ٝحٌُظخرش · ׄ          . رؼنْٜ ًخٕ ٣ئٖٓ رخهلل ٝرٞكذح٤ٗظٚ ٝػظ٤ْ هذسطٚ · - ׄ  

َفٌن قد ُؼبَِر، وراحلون ال ٌإوبون، وموقوفون ال  قوله "  -ٔٔ ٌَ ، وَشاٌب ُمْحَتَضٌر، َو ، َوَحْولٌ ُمْكد  وعاِجٌز ُمْثر 

طون  الجاهلً هً:" ٌشٌر إلى سمة فنٌة للنثر فً العصر  ٌَُفرِّ

 ًؼشس حُٔلغ٘خص حُزذ٣ؼ٤ش ٝخخفش حُغـغ. – ׄ             ط٘ٞع حألعِٞد ر٤ٖ حُخزش ٝحإلٗؾخء  - ׄ  

  ػٔن حُٔؼ٠٘ - ׄ               .ًؼشس حُقٞس حُخ٤خ٤ُش  - ׄ  

 الؽرض من استخدام األسالٌب اإلنشابٌة فً الخطبة: -ٕٔ

  ًَ ٓخ عزن  ׄ     حعظٔخُظٚ.  ׄ                 ؿزد حٗظزخٛٚ       ׄ            اػخسس حُٔظِو٢   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/5836    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 
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 (ٕرقم ) نص

َٕ رخُلزؾِش أَ  ُٖ ر١ ٣ََض خ ظَلَِش ع٤ُق ر  ٔ ْكُذ هُش٣ؼ  َُ َٝ َذُكُٚ ْٜٝٓ٘  ْٔ َٜ٘ جُُٚ ٝطَ أَْؽَشحكُٜخ، ُٝؽَؼشحُإٛخ طُ َٝ طَْظُٚ ٝكُٞد حَُؼَشِد، 

َٕ ُٚ، كوخٍ : ، كَؤَِر ِّ ، كخْعظَؤَْرَُٗٚ ك٢ حٌُال  ْ ُٖ ٛخؽ  ٝك٤ْٜ ػزُذ حُٔطِِذ ر

٤ِ٘ؼ خ، رخرِ  َٓ َلال  َسك٤ِؼ خ، َفْؼز خ  َٓ ُِِي أََكِ َي  َٔ ٕ  هللاَ طؼخ٠ُ أ٣َ ٜخ حُ ْص اِ َػض  َٝ ظُُٚ،  َٓ ْ٘زِظ خ هَخرَْض أُُسٝ َٓ ْٗزَظََي  أَ َٝ خ،  خ ؽخٓخ  خ 

َٖ َسْأُط  ؛ كؤٗض أر٤ََْض حُِّْؼ  ٖ ِه ْٞ َٓ أَْه٤َِذ  َٝ  ،  ٕ ْؼِذ َٓ  ِّ َش ًْ رََغَن كَْشُػُٚ؛ ك٢ أَ َٝ ػَزََض أَْفُُِٚ،  َٝ ظُُٚ،  َٓ َسر٤ِؼُٜخ ُؿْشػُٞ َٝ حَُؼَشِد، 

ْ٘وَخ ٌُٜخ حُز١ رٚ طَ ِِ َٓ ؤُ حُِؼزَخُد، َعَِلَُي خ٤ُش حُز١ رٚ طَْخُقُذ، ٝ ـَ ِْ ْؼوُِِٜخ حُز١ ا٤ُٚ ٣َ َٓ خُد، ٝ َٔ ُٞدٛخ حُز١ ػ٤ِٚ حُِؼ ُٔ َػ َٝ ُد، 

ٖ أٗض َعَِلُُٚ. َٓ  ََ ُٔ ٖ أٗض َخَِلُُٚ، ُٖٝ ٣َْخ َٓ َِِي  ْٜ َ٣ ْٖ َُ َٝ  ، ، ٝأٗض ُ٘خ رؼَذْٛ خ٤ُش َخَِق   َعَِق 

َعَذَٗشُ  َٝ  ،ِٚ ظِ  ٓ ِر َٝ ِّ هللاِ  َُ َكَش ُِِي أٛ َٔ ُٖ أ٣ ٜخ حُ ْشِد حُز١ كََذَكَ٘خ، ك٘لٖ  ٗل ٌَ ْؾِق حُ ٌَ َي رِ ـَ َٜ ِٚ، أَْؽَخَقَ٘خ ا٤ُي حُز١ أَْر ر٤َْظِ

ْشِصثَِش. ُٔ ْكُذ حُ َٝ ِ٘جَِش ال  ْٜ ْكُذ حُظ  َٝ 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 ؟ « أُُروَمُتهُ  »ما معنى كلمة  -ٔ

 أخالهٚ ׄ                  رِذٙ ׄ                             كخؽ٤ظٚ ׄ         أفِٚ ׄ  

تَ  »ما نوع األسلوب فً قوله:  -ٕ ٌْ  ؟ وما ؼرضه؟« الّلْعنَ  أَب

 اٗؾخث٢ ؿ٤ش هِز٢، حُٔذف ٝحُظؼظ٤ْ. ׄ     ؿشمٚ حُ٘ل٢اٗؾخث٢ هِز٢،  ׄ  

 .خزش١ ُلظخ اٗؾخث٢ ٓؼ٠٘ ؿشمٚ حُذػخء ׄ      .ٝحُظؼظ٤ْ حُٔذف هِز٢، ؿ٤شخزش١  ׄ  

 

 ؟ وما سر جماله؟« الِعَمادُ  علٌه الذي َوَعُموُدها َتْنَقاُد، به الذي َملُِكها »ما المحسن البدٌعً فً قوله:  -ٖ

 عـغ، اكذحع ؿشط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ. ׄ     ٓوخرِش، ارشحص حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞم٤لٚ. ׄ  

 .اػخسس حُزٖٛ ٝؿزد حالٗظزخٙ، طٞس٣ش ׄ     ، اكذحع ؿشط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ.حصدٝحؽ ׄ  

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ بقة، أيٌّ مما ٌؤتًالسا للخطبةفً ضوء فهمك  -ٗ

 .هقش حُـَٔ ٝحُلوشحص ׄ       ًؼشس حألعخُذ حإلٗؾخث٤ش ׄ  

 هِش حُٔلغ٘خص حُزذ٣ؼ٤ش ׄ        ؿٔٞك حُٔؼ٠٘ ׄ  

تَ  فؤنت »ما عالقة قوله:  -٘ ٌْ  بما قبله؟« ...... َوَربٌُِعها الَعَرِب، َرْأسُ  الّلْعنَ  أَب

 طؼ٤َِ. ׄ   طلق٤َ. ׄ   طٞم٤ق. ׄ   ٗظ٤ـش. ׄ  

ُ  إلٌه الذي وَمْعقِلُها »ما اللون البٌانً فً قوله:  -ٙ ْلَجؤ  ؟ وما سر جماله؟« الِعَبادُ  ٌَ

 حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش، حُظؾخ٤ـ.ׄ      حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش، حُظٞم٤ق. ׄ  

 طؾز٤ٚ، حُظٞم٤ق. ׄ        طؾز٤ٚ، حُظـغ٤ْ. ׄ  
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ا، )َمَحال   فً قوله : المحسن البدٌعً ما -  7 ا( اَصْعب   َرفٌِع   وما سر جماله؟ ؟ َمنٌِع 

 عـغ، اكذحع ؿشط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ. ׄ    ٓوخرِش، ارشحص حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞم٤لٚ. ׄ  

 حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ׄ              ؿ٘خط، اكذحع ؿشط ٓٞع٤و٢  ؿ٤َٔ. ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - 8

. خ٤شُ  َعَِلُيَ  ׄ     َِق  خَ  خ٤شُ  رؼَذْٛ ُ٘خ ٝأٗض ׄ      َعَِق 

  ׄ  ْٖ َُ ِِيَ  َٝ ْٜ َ٣ ٖ ََ  ُٖٝ ׄ       َخَِلُُٚ  أٗض َٓ ُٔ ٖ ٣َْخ  َعَِلُُٚ  أٗض َٓ

 استنتج من الخطبة السابقة سبب من أسباب ازدهار الخطابة فً العصر الجاهلً:    - 9

 حُٞكٞد ػ٠ِ حُِٔٞى َطٞحكش دٝحػ٤ٜخ ٓؼ ׄ              ًؼشس حألعٞحم حألدر٤ش  - ׄ  

 حُٞػع ٝحإلسؽخد ׄ                     .ُخقٞٓخصًؼشس حُٔ٘خصػخص ٝح ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/5835    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 
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 (ٔرقم ) نص

 قال عبد هللا بن  رواحة:

 أَػِشكُيييييييييييُٚ  حَُخ٤يييييييييييشَ  ك٤ييييييييييييَ  عيييييييييييضُ طَلَش   اِّٗييييييييييي٢ -ٔ

  
هللَاُ     َٝ  ُْ  حُزََقييييييييييييييشُ  خييييييييييييييخ٢َ٘ٗ ٓييييييييييييييخ إَٔ ٣َؼَِيييييييييييييي

 
يييييييييييٖ حَُ٘زِييييييييييي٢   أَٗيييييييييييضَ  -ٕ َٓ  َؽيييييييييييلخَػظَُٚ  ٣ُليييييييييييَشّ َٝ

  
    َّ ِٚ  أَصسٟ كَوَييييييييييذ حُِلغييييييييييخدِ  ٣َييييييييييٞ  حُوَييييييييييَذسُ  رِيييييييييي

 
ييييييييييييٖ آطييييييييييييخىَ  ٓييييييييييييخ هللَاُ  كَؼَز ييييييييييييضَ  -ٖ ِٓ   ٖ  َكَغيييييييييييي

  
ٗقييييييييشح   ٓٞعيييييييي٠ طَؼز٤ييييييييضَ     خُ ييييييييز١ َٝ  ُِٗقييييييييشٝح ًَ

 
ٍَ  ٣يييييييييييييييييييييخ -ٗ َْ  آ ٕ   ٛخِؽييييييييييييييييييييي ٌُْ هللَاَ  اِ يييييييييييييييييييييَِ  كَن 

  
 ِؿ٤َييييييييييشُ  َُييييييييييُٚ  ٓييييييييييخ كَنييييييييييال   حُزَِش٣ ييييييييييشِ  َػِيييييييييي٠   

 
َُييييييييييييٞ -٘ ِٝ  َعييييييييييييؤَُضَ  َٝ ُْ  حِعظََ٘قييييييييييييشصَ  أَ  رََؼَنييييييييييييُٜ

  
َ   كيييييييييي٢    ٝح ٓييييييييييخ أَٓييييييييييِشىَ  ُؿيييييييييي َٝ ال آ  ََٗقييييييييييشٝح َٝ

 
 كََ٘ؤِعيييييييييُشُْٛ ُػيييييييييشك   َػيييييييييٖ حُ٘يييييييييخطَ  ُٗـخُِيييييييييذُ  -ٙ

  
ك٤٘ييييييييييييخ حَُ٘زِيييييييييييي٢   ك٤٘ييييييييييييخ    َٝ  ٍُ َٞ  طَ٘ييييييييييييِض  سُ حُُغيييييييييييي

 
هَيييييييييييييذ -8  ٣َـِِزُ٘يييييييييييييخ َُييييييييييييي٤ظَ  رِؤَّٗيييييييييييييخ َػِِٔيييييييييييييظُْ َٝ

  
َٖ  َكييييييييي٢      ييييييييي إِ َػيييييييييّضٝح إِ حُ٘يييييييييخطِ  ِٓ ؼُيييييييييشٝح َٝ ًَ 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «تفرست» كلمة معنى ما -ٔ

 .نادى ׄ     .توسم ׄ     .تؽافل ׄ   .تؤمل ׄ  

 الثانً؟ البٌت فً قبله بما « الَقَدرُ  بِهِ  أَزرى َقدفَ  : »الشاعر قول عالقة ما -ٕ

 .توضٌح ׄ     .نتٌجة ׄ    .توكٌد ׄ      .تعلٌل ׄ  

 جماله؟ سر وما نوعه؟ فما بٌاٌنً، لون« الَبَصرُ  خاَننً ما : »الشاعر قول فً -ٖ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، تعارةاس ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٗ

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، ׄ   .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 ٌذكرها. التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر الخبري، ׄ    .النفس فً والتؤثٌر المشاعر ٌكتحر اإلنشابً، ׄ  
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 السابقة؟ األبٌات فً ذلك مظاهر فما اإلسالمٌة، الحضارة ركاب فً اإلسالم صدر عصر فً األدب سار -٘

ْلم فً المنافسٌن مع أخالقهم ومكارم اإلسالم عدالة على الثناء ׄ    .والحرب السِّ

ا الرسول ومدح الدٌن عن الدفاع ׄ   ر   .الشرٌؾ الحدٌث وفصاحة القرآن ببالؼة ُمتؤثِّ

 .مكان كلِّ  فً للمسلمٌن العلمٌة االكتشافات وإبراز اإلسالمٌة الحواضر مدح ׄ  

 .لدٌهم والمحاربٌن الفرسان شجاعة تمجٌد فً والمبالؽة األخرى األمم أخبار متابعة ׄ  

  نوعه ؟ و ما سر جماله؟، الثانً محسن بدٌعً .ما البٌت فً -ٙ

 .ٌإكد المعنى وٌقوٌة تقابل ، ׄ     .ٌعطً جرس موسٌقً جمٌل تقسٌم، ُحْسن ׄ  

 .جمٌل موسٌقً جرس ٌعطً جناس، ׄ      .التفات ، ٌثٌر الذهن وٌجذب االنتباه ׄ  

 فً الشطر األول من البٌت الثانً أسلوب قصر وسٌلته: -7

 القصر بإنما ׄ    النفً واالستثناءׄ      والخبر تعرٌؾ المبتدأׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ  

 البٌت الثالث : فً َحَسن  "  ِمن آتاكَ  ما هللَاُ  نوع األسلوب فً قوله:" َفَثبَّتَ   -8

     إنشابً طلبً للتمنًׄ         خبري للتقرٌرׄ  
  خبري لفظا إنشابً معنىׄ        إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

ًٌّ : ) كلمة جاءت  -9   للـــداللة على : فً البٌت السابع  نكرة ( َح

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  
 ( https://dardery.site/archives/5840    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 

 

 (ٕرقم ) نص

 ٌقول الزبٌر بن العوام:

 ػظييييييييييييييييييخم خ٤ييييييييييييييييييَ ػِيييييييييييييييييي٠ أط٤٘ييييييييييييييييييخًْ -ٔ

  
 حالعييييييييييييييييظزخم ٣ييييييييييييييييّٞ حُييييييييييييييييش٣ق ؽييييييييييييييييز٤ٚ   

 
 ٛٔييييييييييييييييييخّ فيييييييييييييييييي٘ذ٣ذ ًييييييييييييييييييَ ػ٤ِٜييييييييييييييييييخ -ٕ

  
 سحهييييييييييي٢ حُليييييييييييشد ٣يييييييييييّٞ حُزيييييييييييؤط ؽيييييييييييذ٣ذ   

 
 ُٔيييييييييييييييييخ رخُغييييييييييييييييئش كٔيييييييييييييييييخطٌْ ٗيييييييييييييييييزٍ -ٖ

  
 حُشهييييييييييييخم حُزيييييييييييي٤ل ٓييييييييييييغ رٜييييييييييييخ ٗـييييييييييييٍٞ   

 
 ٝرييييييييييييييييييخؽ ِٓؼييييييييييييييييييٕٞ ًييييييييييييييييييَ ٝٗوظييييييييييييييييييَ -ٗ

  
 حُ٘لييييييييييييخم أٛييييييييييييَ ٓييييييييييييٖ حإلعييييييييييييالّ ػِيييييييييييي٠   

 
 كويييييييييييييييييخ   هللا د٣يييييييييييييييييٖ كٔيييييييييييييييييخس ٝٗليييييييييييييييييٖ -٘

  
 ريييييييييييييييييخه٢ حُؼيييييييييييييييييشػ سد ريييييييييييييييييؤٕ ٗويييييييييييييييييش   

 
 حُزشح٣يييييييييييييييييييييييخ خ٤يييييييييييييييييييييييش ٓلٔيييييييييييييييييييييييذح   ٝإٔ -ٙ

  
 سحهييييييييييييييييييييييي٢ ُِؼ٤ِيييييييييييييييييييييييخء هللا سعيييييييييييييييييييييييٍٞ   

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

https://dardery.site/archives/5840
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 الثالث؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «السمر» كلمة المقصود من ما -ٔ

 .سوداءالفرسان ذوي البشرة ال ׄ     .الخٌول القوٌة ׄ  

 .السٌؾ الذي ٌضرب به ׄ       .الحربة التً ٌطعن بها ׄ  

  األول محسن بدٌعً .ما نوعه ؟ و ما سر جماله؟، البٌت فً -ٕ

 .جمٌل موسٌقً جرس ٌعطً تصرٌع، ׄ    .ٌعطً جرس موسٌقً جمٌل تقسٌم، ُحْسن ׄ  

 .االنتباه وٌجذب الذهن ٌثٌر ، مراعاة نظٌر ׄ     .التفات ، ٌثٌر الذهن وٌجذب االنتباه ׄ  

 جماله؟ سر وما نوعه؟ فما بٌاٌنً، لون« االستباق ٌوم الرٌح شبٌه : »الشاعر قول فً -ٖ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التوضٌح تشبٌه مجمل، ׄ  

ر سبب وما السابقة؟ األبٌات مًتنت الشعرٌة األؼراض أيِّ  إلى -ٗ  اإلسالم؟ صدر عصر فً الؽرض هذا تطوُّ

 .اإلسالم فً للدخول القبابل بإسراع التباهً الفخر،ׄ  

 .بالشعر األعداء ومهاجمة العقٌدة عن الدفاع النقابض، ׄ  

 .الفتوحات وكثرة اإلسالم إلى الدعوة والفتوح، المؽازي ׄ  

 .الشعر أؼراض فً اإلسالم وأخالق ئبمباد التؤثُّر العفٌؾ، الؽزل ׄ  

 السابقة؟ األبٌات فً ذلك مظاهر فما اإلسالمٌة، الحضارة ركاب فً اإلسالم صدر عصر فً األدب سار -٘

ْلم فً المنافسٌن مع أخالقهم ومكارم العرب عدالة على الثناء ׄ    .والحرب السِّ

ا رجاله ومدح الدٌن عن الدفاع ׄ   ر   .الشرٌؾ الحدٌث فصاحةو القرآن ببالؼة ُمتؤثِّ

 .مكان كلِّ  فً للمسلمٌن العلمٌة االكتشافات وإبراز اإلسالمٌة الحواضر مدح ׄ  

 .لدٌهم والمحاربٌن الفرسان شجاعة تمجٌد فً والمبالؽة األخرى األمم أخبار متابعة ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٙ

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، ׄ   .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري،  ׄ  

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر الخبري، ׄ    .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، ׄ  

ان، محسنان الثالث البٌت فً -7 ٌَّ ًٌّ  أحدهما بدٌع ، رواآلخَ  لفظ  الترتٌب؟ على هما فما معنويٌّ

 .طباق مراعاة نظٌر، ׄ   .مقابلة تقسٌم، ُحْسن ׄ   .مقابلة جناس، ׄ   .طباق تقسٌم، ُحْسن ׄ  

 فً البٌت الخامس أسلوب قصر وسٌلته: -8

 القصر بإنما ׄ    النفً واالستثناءׄ      تعرٌؾ المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ  
 ( https://dardery.site/archives/5842    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش  ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ) 

 

https://dardery.site/archives/5842
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 (ٔرقم ) نص

 :كوخٍ رٌش أرٞ خطز٘خ: هخٍ ػ٤ٌْ رٖ هللا ػزذ ػٖ

 ٝإٔ رخُشٛزش، حُشؿزش طخِطٞح ٝإٔ أِٛٚ، ٛٞ رٔخ ػ٤ِٚ طؼ٘ٞح ٝإٔ ٝؿَ، ػض هللا رظوٟٞ أٝف٤ٌْ كب٢ٗ: رؼذ أٓخ

ْْ : }كوخٍ ر٤ظٚ أَٛ ٝػ٠ِ صًش٣خ ػ٠ِ أػ٠٘ ٝؿَ ػض هللا كبٕ رخُٔغؤُش، حإلُلخف طـٔؼٞح ُ خُٗٞح اِٜٗ  ًَ  َٕ  ك٢ِ ٣َُغخِسُػٞ

َُْخ٤َْشحصِ  ٣َْذُػََٞٗ٘خ ح َٛز خ َسَؿز خ َٝ َس خُٗٞح َٝ ًَ َٖ  ََُ٘خ َٝ  رلوٚ حسطٜٖ هذ ٝؿَ ػض هللا إٔ هللا ػزخد حػِٔٞح ػْ.  {َخخِؽِؼ٤

 طل٠٘ ال ك٤ٌْ، هللا ًظخد ٝٛزح حُزخه٢، رخٌُؼ٤ش حُلخ٢ٗ حُو٤َِ ٌْٓ٘ ٝحؽظشٟ ٓٞحػ٤وٌْ، رُي ػ٠ِ ٝأخز أٗلغٌْ،

 ُِؼزخدس، خِوٌْ كبٗٔخ حُظِٔش، ٤ُّٞ ك٤ٚ ٝحعظزقشٝح ًظخرٚ، ٝحٗظقلٞح هُٞٚ، كقذهٞح ٗٞسٙ، ٣طلؤ ٝال ػـخثزٚ،

 .طلؼِٕٞ ٓخ ٣ؼِٕٔٞ حٌُخطز٤ٖ، حٌُشحّ رٌْ ًَٝٝ

 ٝأٗظْ ح٥ؿخٍ ط٘ون٢ إٔ حعظطؼظْ كبٕ ػِٔٚ، ػٌْ٘ ُؿ٤ ذَ  هذ أؿَ ك٢ ٝطشٝكٕٞ ُظـذٕٝ اٌْٗ هللا ػزخد حػِٔٞح ػْ

 عٞء ا٠ُ كظشدًْ ط٘ون٢ إٔ هزَ آؿخٌُْ َٜٓ ك٢ كغخروٞح رخهلل، اال رُي طغظط٤ؼٞح ُٖٝ كخكؼِٞح، هلل ػَٔ ك٢

خ كبٕ أػٔخٌُْ،  ٓ  . أٓؼخُْٜ طٌٞٗٞح إٔ كٜ٘خًْ ٗلغْٜ،أ ك٘غٞح ُـ٤شْٛ، آؿخُْٜ ؿؼِٞح هٞ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

ٌق قول فً -ٔ دِّ  « الظلمة لٌوم فٌه واستبصروا كتابه، وانتصحوا قوله، فصدقوا : »عنه هللا رضً الصِّ

 ؼرضه؟ فما أمر، إنشابً أسلوب

 .الدعاء ׄ      .التحذٌر ׄ     .النصح ׄ     .االلتماس ׄ  

ٌق قول عالقة ما -ٕ دِّ  للُخطبة؟ َفْهمك ضوء فً قبله، بما « أعمالكم سوء إلى فتردكم : »عنه هللا رضً الصِّ

 .نتٌجة ׄ      .تفصٌل ׄ     .سبب ׄ     .توضٌح ׄ  

 السابقة؟ الُخطبة سٌاق من تفهم كما «اإللحاؾ» معنى ما -ٖ

 .اإللحاح ׄ      .االستجابة ׄ     .الطلب ׄ     الؽطاء ׄ  

م من لٌس تًاآل من أيٌّ  -ٗ ٌَ  السابقة؟ الُخطبة فً تتمثَّل التً الضمنٌة القِ

 التصدٌق بكتاب هللا والعمل بما فٌه ׄ   .تقوى هللا والجمع بٌن الرؼبة فً الثواب والرهبة من العذاب ׄ  

 .العمل  الصالح فً الدنٌا قبل مجٌا  األجل  ׄ     مناصحة الحاكم  وطاعته فٌما ال ٌؽضب هللا ׄ  

 



  

 

 تايلوس في األدب العربي

 طخ٣ِٞط 26

 طخ٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

، َفْهمك ضوء فً -٘  السابقة؟ الُخطبة تنتمً الُخطب من نوع أيِّ  إلى للنَّصِّ

 .الحفلٌة ׄ   .االجتماعٌة ׄ   .الوعظٌة ׄ   .السٌاسٌة ׄ  

 تحتها؟ ٌندرج ال اآلتً من فؤيٌّ  باإلسالم، األدب تؤثُّر مظاهر بعض السابقة الُخطبة ُتبِرز -ٙ

م المبادئ إلى الدعوة ׄ   ٌَ  .ومعانٌه بالقرآن هاداالستش ׄ    .السامٌة والقِ

  ׄ  ًُّ  .المعانً وجزالة األلفاظ ؼرابة ׄ        .األلفاظ وبساطة اللؽة ُرقِ

ٌق قول فً -7 دِّ ، لونٌ  « نوره ٌطفؤ وال : »عنه هللا رضً الصِّ ًٌّ  نوعه؟ فما بٌان

 .كناٌة ׄ    .مكنٌة استعارة ׄ     .تصرٌحٌة استعارة ׄ   .مرسل مجاز ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« الباقً بالكثٌر الفانً القلٌل منكم واشترى »ً قوله: ما المحسن البدٌعً ف -8

 .وتوضٌحه وتقوٌته المعنى إبراز طباق، ׄ   مقابلة، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه. ׄ  

ًٍّ جمٌل.حسن تقسٌم ׄ    .إثارة الذهن وجذب االنتباه، تورٌة ׄ     ، إحداث جرس موسٌق

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ أيٌّ مما ٌؤتً السابقة، للخطبةفً ضوء فهمك  -9

 التؤثر بالقرآن الكرٌم ׄ   ؼموض المعنى ׄ   .ؼرابة األلفاظ ׄ    االعتماد على األسلوب  الخبري ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - ٓٔ

 ُِؼزخدس  خِوٌْ كبٗٔخ ׄ    حُظِٔش ٤ُّٞ ك٤ٚ حعظزقشٝح ׄ   ًظخرٚ حٗظقلٞح ׄ    هُٞٚ فذهٞح ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4471    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ُِظذس) 

 (ٕرقم ) نص

 خطذ حإلٓخّ ػ٠ِ ٣ذػٞ أفلخرٚ ا٠ُ حُـٜخد:

 دػٞطٌْ ٝهذ. حُخغق، ٝع٤ْ حُزٍ، هللا أُزغٚ ػ٘ٚ شسؿز طشًٚ كٖٔ حُـ٘ش، أرٞحد ٖٓ رخد حُـٜخد كبٕ رؼذ، أٓخ

 ر٤ذٙ ٗلغ٢ حُز١ كٞ ٣ـضًْٝ، إٔ هزَ ٖٓ حؿضْٝٛ: ٌُْ ٝهِض ٝاػالٗخ ، ٝعشح   ٜٝٗخسح ، ٤ُال   حُوّٞ ٛئالء كشد ا٠ُ

 ظٜش٣خ ، ٝسحءًْ ٝحطخزطٔٞٙ ه٢ُٞ، ػ٤ٌِْ ٝػوَ ٝطٞحًِظْ، كظخخرُظْ. رُٞح اال دحسْٛ ُػْوشِ  ك٢ هو  هّٞ ؿض١ ٓخ

 . حُـخسحص ػ٤ٌِْ ؽ٘ض كظ٠

 ر٤ذٙ ٗلغ٢ ٝحُز١ ٝٗغخء   ْٜٓ٘ ًؼ٤شح   ٝسؿخال   كغخٕ، رٖ كغخٕ ٝهظِٞح حألٗزخس، خ٤ِٚ ٝسدص هذ أخٞؿخٓذ، ٛزح

 ُْ ٓٞكٞس٣ٖ اٗقشكٞح ػْ ٝسػؼٜٔخ أكـخُٜٔخ كظ٘ظضع ٝحُٔؼخٛذس، حُٔغِٔش حُٔشأس ػ٠ِ ٣ذخَ ًخٕ أٗٚ رِـ٢٘ ُوذ

 رٚ ػ٘ذ١ ًخٕ رَ ِٓٞٓخ ، ك٤ٚ ػ٘ذ١ ًخٕ ٓخ أعلخ   ٛزح دٕٝ ٖٓ ٓخص ٓغِٔخ   حٓشأ إٔ كِٞ. ًِٔخ أكذ ْٜٓ٘ ٣ٌِْ

 ػ٠ِ حُوّٞ ٛئالء طنخكش ٖٓ حألكضحٕ ٣ٌٝؼش حُلْٜ، ٣ٝؾـَ حُوِذ، ٤ٔ٣ض ػـذ ! حُؼـذ ًَ ٣خػـزخ  . ؿذ٣شح  

https://dardery.site/archives/4471
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 ػض هللا ٣ُٝؼق٠ طـ٤شٕٝ، ٝال ػ٤ٌِْ ٣ُٝـخس طشٕٓٞ، ٝال طُشٕٓٞ ؿشمخ   أفزلظْ كظ٠ كوٌْ، ػٖ ٝكؾٌِْ رخهِْٜ،

 ٝطشمٕٞ. ك٤ٌْ ٝؿَ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

  « بٌده نفسً والذي : »عنه هللا رضً اإلمام علً قول ما نوع األسلوب فً -ٔ

 .خبري لفظا إنشابً معنى ׄ    .إنشاء ؼٌر طلبً ׄ    .إنشاء طلبً ׄ                 .خبري ׄ  

 للُخطبة؟ َفْهمك ضوء فً قبله، بما « ملوما   فٌه عندي انك ما : »عنه هللا رضً علً اإلمام قول عالقة ما -ٕ

 .نتٌجة ׄ      .تفصٌل ׄ    .سبب ׄ   .توضٌح ׄ  

 السابقة؟ الُخطبة سٌاق من تفهم كما «الخسؾ» معنى ما -ٖ

 .الضعؾ ׄ   .الذل ׄ   .الهزال ׄ   الجوع ׄ  

 السابقة؟ لم ٌرد الحدٌث عنه فً الخطبة اآلتً من أيٌّ  -ٗ

 تخاذل أصحاب على رضً هللا عنه عن القتال ׄ    عاوٌة على األنبار وقتل عاملهاهجوم جٌوش م ׄ  

 رجوع أصحاب اإلمام علً إلى الحق ورضى اإلمام عنهم ׄ     ضٌق اإلمام على منتخاذل أصحابه ׄ  

، َفْهمك ضوء فً -٘  السابقة؟ الُخطبة تنتمً الُخطب من نوع أيِّ  إلى للنَّصِّ

 .الحفلٌة ׄ   .االجتماعٌة ׄ   .الوعظٌة ׄ   .السٌاسٌة ׄ  

 تحتها؟ ٌندرج ال اآلتً من فؤيٌّ  باإلسالم، األدب تؤثُّر مظاهر بعض السابقة الُخطبة ُتبِرز -ٙ

 .التؤثر بالقرآن الكرٌم ׄ    كثرة استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

  ׄ  ًُّ  ؼموض المعنى ׄ        .األلفاظ وبساطة اللؽة ُرقِ

، لونٌ  « بٌده نفسً الذي فو : »عنه هللا ًرض اإلمام علً قول فً -7 ًٌّ  نوعه؟ فما بٌان

 .كناٌة ׄ     .مكنٌة استعارة ׄ    .تصرٌحٌة استعارة ׄ   .مرسل مجاز ׄ  

؟ وما « وإعالنا   وسرا   ونهارا ، لٌال   القوم هإالء حرب إلى دعوتكم وقد »ما المحسن البدٌعً فً قوله:  -8

 سر جماله؟

 .وتوضٌحه وتقوٌته المعنى إبراز طباق، ׄ     وتقوٌته وتوضٌحه. مقابلة، إبراز المعنى ׄ  

ًٍّ  جرس إحداث جناس، ׄ     .ٌثٌر الذهن وٌجذب االنتباه، التفات ׄ    .جمٌل موسٌق

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ السابقة، أيٌّ مما ٌؤتً للخطبةفً ضوء فهمك  -9

 التؤثر بالقرآن الكرٌم ׄ    ؼموض المعنى ׄ   .ؼرابة األلفاظ ׄ   قلة المحسنات البدٌعٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/5847    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 

https://dardery.site/archives/5847
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 حُغخروش: ٣ٌٕٞ حُلذ رٝ سٝٗن ك٤غ ٣ٌٕٞ حُٔظلخث٤ِٖ ...... حُظق٣ٞذ حُقل٤ق ُِـِٔش  -ٔ

 ٌكون الحب ذا رونق حٌث ٌكون المتفابلونׄ    ٌكون الحب ذو رونق حٌث ٌكون المتفابلون ׄ   

 ٌكون الحب ذي رون حٌث ٌكون المتفابلونׄ     ٌكون الحب ذا رونق حٌث ٌكون المتفابلٌن ׄ   

 ػ٘ذ ادخخٍ )ٓخ صحٍ( ػ٠ِ حُـِٔش طقزق : : ........ رٝ خِن . أخٞى -ٕ

 ما زال أخوك ذا خلق ׄ       ذي خلق ما زال أخوك ׄ   

 ما زال أخاك ذو خلق ׄ        ما زال أخوك ذو خلق ׄ   

   "ٗٞع "ًخٕ ك٢ ح٣٥ش حٌُش٣ٔش:...هخٍ طؼخ٠ُ : كبٕ ًخٕ رٝ ػغشس ك٘ظشس  -ٖ

  زابدة ׄ     متعدٌة ׄ      ناقصة ׄ     تامة ׄ   

ِٔ  كخػال حُلخػَ ) حعْ.  (..  أرؾش حُخ٤ش كخػال )٣خ   -ٗ َ َ( َػ َٔ  ....ٝحالعظوزخٍ ٝ حُلخٍ ػ٠ِ دٍ ألٗٚ كؼِٚ َػ

 موصوؾ على اعتمد ׄ    استفهام على اعتمد ׄ       نفً على اعتمد ׄ      منادى وقع ׄ  

 ػ٘ذ طقل٤ق حُـِٔش طقزق : :........رح حُخِن ٓلظشٓخ  أر٤ٚ .  ظَ -٘

 ظل ذو الخلق محترم أباه ׄ      ظل ذا الخلق محترما  أباه ׄ   

 ظل ذو الخلق محترما  أباه ׄ       خلق محترما أبوهظل ذا ال ׄ   

 خزش )ًخٕ( ك٢ ٛزٙ حُـِٔش : :........حُ٘خط ك٤ٔخ ٓن٠ ٣ونٕٞ أٝهخطخ  ه٣ِٞش ك٢ حُغلش.  ًخٕ -ٙ

 ٌقضون ׄ     فٌما مضى ׄ     من الزمان ׄ    أوقاتا ׄ   

 .ػغ٠ حُغخػ٤ٖ ك٠ حُخ٤ش ٓٞكوٕٞ ..... ػ٘ذ طق٣ٞذ حُـِٔش طٌٕٞ حُظخ٠ُ : -8

 عسى الساعون فى الخٌر موفقٌن ׄ      عسى الساعون فى الخٌر موفقون ׄ   

 عسى الساعٌن فى الخٌر موفقون ׄ       عسى الساعون فى الخٌر ان ٌوفقوا ׄ   

َْ  ) حألكؼخٍ ٖٓ حُلخػ٤ِٖ أعٔخء ُفؾ  7 ََ طَؼَ  ، طؼِ  َٓ ( ، خ َّ      حعظوخ

 ُمستقٌِم ، تعاِملمُ  ، عالِم ׄ       ُمستقٌِم  ، ُمتعاِمل ، متعلِم ׄ      

 ُمستِقٌم ، ُمعاِمل ، ُمعلِم ׄ         ٌمُمقِ  ، عاِمل ، متعلم ׄ      

 ٕ" طقزق حُـِٔش:اػ٘ذ ٝمغ "هلن" رذال ٖٓ "........ٕ حُٔؼول٤ٖ ٜٓظٕٔٞ رآسحء حُوشحءا. -4

 طفق المثقفٌن ٌهتمون بآراء القراء ׄ      طفق المثقفون مهتمون بآراء القراء ׄ   

 طفق المثقفٌن أن ٌهتموا بآراء القراء ׄ       فون ٌهتمون بآراء القراءطفق المثق ׄ   

 ُؼَ كخى ٗخهن رخُلن .... ػ٘ذ ٝمغ ) حخُِٞن ( ٌٓخٕ ) ُؼَ ( طقزق حُـِٔش حُقل٤لش : -ٓٔ

 اخلولق فوك ٌنطق بالحق ׄ      اخلولق فاك أن ٌنطق بالحق ׄ   

 ق بالحقاخلولق فٌك ٌنط ׄ       اخلولق فوك أن ٌنطق بالحق ׄ   
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 :حُٔؼِْ ................... سعٞال ًخد -ٔٔ

 األولى والثانٌة ׄ     ٌكن ׄ      ٌكون ׄ    أن ٌكون ׄ   

 : حُؾخػش هٍٞ ك٢ حُٔزخُـش ف٤ـش ػ٤ٖ  -ٕٔ

ْنييييييييييييي٤خع حُيييييييييييييشأ١ ٝػيييييييييييييخؿض -   ُلشفيييييييييييييظٚ ِٓ

  
 حُويييييييييييذسح ػخطيييييييييييذ أٓيييييييييييش   كيييييييييييخص ارح كظييييييييييي٠   

 
 القدرا ׄ      أمرٌ  ׄ      ِمْضٌاع ׄ       عاجز ׄ      

 : :)ٗقزق( ٝ )ٗٔغ٢( حُلؼالٕ  ........هلل ك٤ٖ ٗقزق ٝك٤ٖ ٗٔغ٢ .  حُلٔذ -ٖٔ

 األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ     فعالن ناقصان ׄ   فعالن تامان ׄ   

 أهغييييييييييييئض ال أٗليييييييييييييي أٛيييييييييييييذ١ هقييييييييييييي٤ذس   -ٗٔ

  
 ُقيييييييخش أخييييييي٢ حُٔلنيييييييخٍ كييييييي٠ ًيييييييَ ٓـظٔيييييييغ   

 
 خزش حُلؼَ ) ال أٗلي( ك٢ حُز٤ض:

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     جملة اسمٌة ׄ     مفرد ׄ   

 : حُؾخػش هٍٞ ك٢ حُٔزخُـش ف٤ـش كذد  ٘ٔ

 ٣ييييييييشٟ إٔ حُُلييييييييش ػِيييييييي٠ حُييييييييذ٤ٗخ ٌٗييييييييذ ٝٓييييييييٖ -

  
ح     ّٝ  ريييييييييييذ   فيييييييييييذحهظٚ ٓيييييييييييٖ ٓيييييييييييخ ُيييييييييييٚ ػيييييييييييذ

 
ا ׄ       نكد ׄ      الحر ׄ       الدنٌا ׄ        عدّو 
 ٖٓ حُـَٔ حُظخ٤ُش  فل٤لش أ١ -ٙٔ

 كان اخوك ذا خلقا كرٌما ׄ       كرٌمكان اخوك ذي خلقا  ׄ   

 كان اخاك ذو خلقا كرٌما ׄ         كان اخوك ذا خلق كرٌم ׄ   

 .........٣ؤط٢ حُٔنخسع ٝحألٓش ٖٓ ًَ حألكؼخٍ حُ٘خهقش حُظخ٤ُش ٓخ ػذح -8ٔ

 بات ׄ      كان ׄ      صار ׄ    لٌس ׄ   

 ٤ُظ ك٤٘خ اال .... ُِخ٤ش. :   -7ٔ

ا ׄ      ساعٌ  ׄ      ساع   ׄ    ا ׄ     ساع   ٌ  ساع

 ٣غ٤ش حُـ٘ٞد ٓشكٞػش أػالْٜٓ . )اػشحد أػالْٜٓ ك٠ حُـِٔظ٤ٖ ( : -٣غ٤ش حُـ٘ٞد سحكؼ٤ٖ أػالْٜٓ  -4ٔ

  األولى فاعل والثانٌة مفعول به . ׄ      األولى نابب فاعل والثانٌة مفعول به . ׄ  

 بب فاعل .األولى خبر والثانٌة نا ׄ       األولى مفعول به والثانٌة نابب فاعل . ׄ  

 ٝأعيييييييييييو٤ٚ كظييييييييييي٠ ًيييييييييييخد ٓٔيييييييييييخ أرؼيييييييييييٚ   -ٕٓ

  
 طـيييييييييييييييييييييخٝر٢٘ أكـيييييييييييييييييييييخسٙ ٝٓالػزيييييييييييييييييييييٚ   

 
 خزش حُلؼَ ) ًخد ( ك٠ حُز٤ض حُغخرن :

 شبه الجملة ) مما (ׄ        أحجاره ومالعبهׄ    الجملة الفعلٌة ) تجاوبنً ( ׄ     الجملة الفعلٌة ) أبثه ( ׄ   

                 ٞإٛخ ٣ـٔييش حُؼييخُْ ًِييٚ. ......... اػييشحد ًِٔظيي٠ٓييخ ًييخدص ؽيئظ حُييذػٞس حُٔلٔذ٣ييش طزييضؽ كظيي٠ أٝؽييي ميي -ٕٔ

 ) ؽٔظ / أٝؽي ( ػ٠ِ حُظٞح٢ُ :

 اسم كاد مرفوع / فعل مضارع منصوبׄ     فاعل مرفوع / فعل مضارع منصوب ׄ   

 اسم كاد منصوب / فعل ماض مبنً على الفتحׄ     اسم كاد مرفوع / فعل ماض مبنً على الفتح ׄ   
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 ك٠ حُـَٔ ح٥ط٤ش ٠ٛ حُـِٔش : "حعظخشؽ" ٌُِٔش  ؼٍٞ حعْ حُٔل -ٕٕ

    األرض مستخرج البترول . ׄ      البترول مستخرج من األرض ׄ  

 . البترول عمل صعبمستخرج  ׄ      ٌوم االمتحان مستخرج العبقرٌة . ׄ  

كيي٠  (ٜييذ٣ـظ ُـِٔييش )حُٔلييَ حالػشحريي٠ ........رييذأ حُٜٔ٘ييذط ٓؾييشٝػٚ ٝٛييٞ ٣ـظٜييذ  -حُٜٔ٘ييذط ٣ـظٜييذ  رييذأ -ٖٕ

 حُـِٔظ٤ٖ

 فى محل رفع خبر -فى محل نصب خبر بدأ  ׄ    فى محل نصب خبر بدأ -فى محل نصب حال  ׄ   

 فى محل خبر بدأ -فى محل نصب خبر بدأ  ׄ    فى محل نصب حال -فى محل نصب خبر بدأ  ׄ   

ٍْ  ( ص ٣غٞد ال حَُلُغٞد )  -ٕٗ ِٞ  كخػَ حعْ ا٠ُ حُـِٔش ك٢ حُٞحسدس حُٔزخُـش ف٤ـش ك

اد ׄ     ٌسود ال الحاِسد ׄ        ٌسود ال المحسود ׄ   سابد  ؼٌر الَحُسود ׄ     بسابد لٌس الَحسَّ

 ارح ًيييييييييييييييييييخٕ حُؾيييييييييييييييييييظخء كَيييييييييييييييييييؤدكج٢ٗٞ   -ٕ٘

  
 كَييييييييييييييييبِٕ حُؾيييييييييييييييي٤خ ٣ٜشٓييييييييييييييييٚ حُؾييييييييييييييييظخء   

 
 : :حُؾطش٣ٖ)حُؾظخء( ك٢  ًِٔش

 فاعل ومفعول به ׄ    فاعل واسم )كان( ׄ    مفعول به وفاعل ׄ   الكلمتان فاعل ׄ   
 حُلؼالٕ أفزق ػ٠ِ حُظشط٤ذ: :........أفزق حُقزق كؤفزق عٞحد ح٤َُِ ا٠ُ صٝحٍ.  -ٕٙ

 فعالن ناقصانׄ   األول تام والثانً ناقصׄ    فعالن تامانׄ    األول ناقص والثانً تام ׄ   

 ؟ ٓزخُـش ف٤ـش ػ٠ِ طؾظَٔ ح٥ط٤ش حُـَٔ ٖٓ ؿِٔش أ١    8ٕ

اب حدٌث المعلم حدٌث إنَّ  ׄ      الحدٌث أطراؾ المعلم الطالب جاَذبَ  ׄ        َجذَّ

 للفراشات جاِذب الورد ׄ       للزوار جاِذبة الكبٌرة اللوحة هذه ׄ      

 ( كي٢ حُـِٔظي٤ٖ أخيز)حُلؼيَ  ........أخز حالهظقيخد حُيٞه٠٘ كي٠ حالٗظؼيخػ. ــــــ -حالهظقخد حُٞه٠٘ ٣٘ظؼؼ أخز -7ٕ

 ػ٠ِ حُظشط٤ذ :

 فعل ناقص -فعل تام  ׄ    فعل تام -ص فعل ناق ׄ     كالهما ناقص ׄ   كالهما تام ׄ   

َؿذ حألكؼخٍ ٖٓ حُلخػ٤ِٖ أعٔخء  4ٕ َٝ  ( حؽشد ، ٣ِؼذ ، )

 شارب ، العب ، واجد ׄ        شراب ، لعوب ، موجود ׄ      

 شراب ، العب ، وجود ׄ        مشروب ، لعبة ، واجد ׄ      

 (حُٔقيش٣ٕٞ)اػشحد ًِٔش  ........ أٗؾخ حُٔقش٣ٕٞ فشٝكخ ػ٤ِٔش . --.أٗؾخ حُٔقش٣ٕٞ ٣طخُزٕٞ رلوٞهْٜ -ٖٓ

 ػ٠ِ حُظشط٤ذ :

 كالهما اسم أنشؤׄ            فاعل –اسم أنشؤ  ׄ    اسم انشؤ -فاعل  ׄ    كالهما فاعل ׄ   

 . كذد حُـِٔش حُظ٠ طؼزش ػٖ حُٔؼ٠٘ ٓٔخ ٣خط٠ :........ .سؿخء كْٜ أخ٤ي حُغئحٍ ... -ٖٔ

 طفق أخوك ٌفهم ׄ          كاد أخوك ٌفهمׄ    عسى أخوك ان ٌفهمׄ    أوشك أخوك ان ٌفهم ׄ   

 ارح أفييييييييييييزلُض ػ٘ييييييييييييذ١ هييييييييييييٞص ٣يييييييييييي٢ٓٞ -ٕٖ

  
ْ  ػ٘يييييييييييييي٢ ٣ييييييييييييييخ عييييييييييييييؼ٤ذ    َ  حُٜيييييييييييييي  كخيييييييييييييي

 
 ٗٞع خزش حُلؼَ حُ٘خعخ ك٠ حُز٤ض حُغخرن :

 شبه جملة ׄ     جملة اسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ                 مفرد ׄ   
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ََ  حُلؼَ ٖٓ كخػَ حعْ ػ٠ِ طؾظَٔ ح٥ط٤ش حُـَٔ أ١     -ٖٖ ِٔ  ؟  ( )َػ

 ٌعاملوك أن تحب بما الناس عاِمل ׄ      وعناٌة تدرٌب إلى تحتاج بالدنا فً العمالة ׄ      

 بالحسنى الناس الموظؾ عاَمل ׄ     التصنٌع عملٌة فً عنصر أهم العامل زال ما ׄ      

 .٤ٓض حُـِٔش حُظ٠ طلظٟٞ ػ٠ِ كؼَ ٗخهـ - -ٖٗ

 ؤ المعلم اجٌاال  عظٌمةأنش ׄ       أنشا األمن ٌنتشر فى العالم ׄ   

 أنشؤ المهندس قصرا كبٌرا   ׄ        أنشؤت الدولة مدارس عدٌدة ׄ   

 . ػ٘ذ طقل٤ق حُـِٔش طقزق : :........كخٙ إٔ ٣وٍٞ حُقذم  كشٟ - -ٖ٘

 حرى فوه أن ٌقل الصدق ׄ       حرى فاه أن ٌقول الصدق ׄ   

 حرى فوه ٌقول الصدق ׄ       حرى فوه أن ٌقول الصدق ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/5884    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ( ٖ٘-ٖٔٓ )ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ  )

 

 اعشحث٤َ دُٝش ٓلظِ ش )ٓلظِ ش ٓؾظن ٗٞػٚ ( : -ٖٙ

 مصدر مٌمى . ׄ    اسم مفعول  ׄ    اسم فاعل. ׄ     اسم مكان . ׄ  

َِ ) اػشحد حُزخهَ ك٠ حُـِٔظ٤ٖ ػ٠ِ حُظشط٤ذ ( : -8ٖ ََ __ حُلن  دحكُل حُزخه  حُلن  دحكل  حُزخه

  األولى فاعل الثانٌة مفعول به . ׄ      األولى مفعول به الثانٌة مضاؾ إلٌه . ׄ  

 األولى نابب فاعل الثانٌة فاعل . ׄ      األولى مفعول به الثانٌة مفعول به  ׄ  

 :ٕ طقزق حُـِٔشآٌخٕ  )حخُِٞن(  ٝمغ  ػ٘ذ.. .........ٕ كخى ٗخهن رخُلن ا. -7ٖ

 اخلولق فوك ان ٌنطق بالحق ׄ       اخلولق فوك ٌنطق بالحق ׄ   

 اخلولق فوك ناطقا بالحقׄ        اخلولق فاك ناطق بالحق ׄ   

 . ػ٘ذ طق٣ٞذ حُخطؤ طقزق حُـِٔش: :........حخُِٞن حُٔئٕٓ٘ٞ ٣لِلٕٞ -4ٖ

 اخلولق المإمنون أن ٌفلحوا. ׄ      اخلولق المإمنون أن ٌفلحون. ׄ   

 اخلولق المإمنٌن أن ٌفلحوا. ׄ       اخلولق المإمنون ٌفلحوا. ׄ   

 : :ًِٔش " ٓظخخر٤ُٖ" ........ ٓخ ً٘ظْ ٓظخخر٤ُٖ ك٢ ػٌِْٔ. -ٓٗ

 كل ما سبق ׄ     جمع مذكر ׄ     خبر )كان( ׄ    اسم فاعل ׄ   

 . خزش )٣ٌٖ( ٓ٘قٞد رـ : :........٣لزٚ حُ٘خط ٣ٌٖ رح كنَ  ٖٓ -ٔٗ

 الٌاء ׄ      األلؾ ׄ      الكسرة ׄ    الفتحة ׄ   

َٖ  ٣يييييييخ -ٕٗ يييييييذٓ ٘ييييييي٠ هِيييييييذ كييييييي٢ حألػٔيييييييخٍ ُٓ ـِ  حُ

  
ٖ   ال    يييييييييييييييييييييي َٔ  حُٔغيييييييييييييييييييييي٤ٌ٘خ حُؼخٓييييييييييييييييييييييَ طظِ

 
 )حعْ حُلخػَ ؿ٤ش حُؼالػ٠ ٛ٘خ ( : 

 العامل . ׄ      األعمال . ׄ    ُمدمَن . ׄ      الؽنى . ׄ  

 

https://dardery.site/archives/5884
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 ( رؤٕ ::ؽشع خزش )حهظشحٕ  كٌْ........خُذ  ٣زحًش دسٝعشؽشع حُط -ٖٗ

 ٌقل ׄ      ٌكثر ׄ      واجب ׄ    ممتنع ׄ   

 كخُيييييييييييييييض ُزؼيييييييييييييييذًْ أ٣خٓ٘يييييييييييييييخ كـيييييييييييييييذص       -ٗٗ

  
 عيييييييييييٞدح ًٝخٗيييييييييييض رٌيييييييييييْ ر٤نيييييييييييخ ٤ُخ٤ُ٘يييييييييييخ   

 
 :ك٢ حُز٤ض (ًخٕ )حعْ

 بٌضا ׄ     بكم ׄ      لٌالٌنا ׄ     تاء التؤنٌث ׄ   

 رؤٕ : (ٝؽي)أ. كٌْ أهظشحٕ خزش ........ ٞح هش٣وْٜ ٗلٞ حُظوذّ.ٝؽي حُٔقش٣ٕٞ إٔ ٣ؾوأ -٘ٗ

 ٌكثر ׄ     ٌقل ׄ      ٌجب ׄ      ٌمتنع ׄ   

ُٓغظخَشؽ حُٔلؼٍٞ حعْ ٓ٘ٚ حؽظن حُز١ حُلؼَ ٓخ   -ٙٗ  ؟  ( )

 اسُتخِرج ׄ      اسَتخَرج ׄ     أُخِرج ׄ       أَخَرج ׄ      

 ؟   ع()ٓغٔٞ حُٔلؼٍٞ حعْ ٓ٘ٚ حؽظُن حُز١ حُلؼَ ٓخ   -8ٗ

ع ׄ        َسِمع ׄ       ُسِمع ׄ     أسمعَ  ׄ       سمَّ

 ريييييييٚ حُوظ٤يييييييَ ؿغيييييييْ كييييييي٢ حُغييييييي٤قَ  حُوخطيييييييَ -7ٗ

  
 آؿييييييييييييييييخٍ ُِ٘ييييييييييييييييخط ًٔييييييييييييييييخ ُِٝغيييييييييييييييي٤ٞف   

 
 حُغ٤ق ( :ًِٔش ) اػشحد ك٢ حُز٤ض حُغخرن   

 نعت . ׄ      مضاؾ إلٌه . ׄ    فاعل . ׄ     مفؽول به . ׄ  

 :ـِٔش طقزق ػ٘ذ طقل٤ق حُ ........ كخ٤ٖٔٛ حُذسط . أٝؽٌ٘خ -4ٗ

 أوشكنا فاهمون الدرس ׄ       أوشكنا نفهم الدرس ׄ   

 األولى والثالثة كلتاهما صحٌح ׄ        أوشكنا أن نفهم الدرس ׄ   

 :ٗٞػٚ ( أفزق )خزش........أفزلض حُلظ٤خص ػ٠ِ حُؼِْ كش٣قخص  -ٓ٘

 شبه جملة ׄ     مفرد ׄ     جملة اسمٌة ׄ   جملة فعلٌة ׄ   

 ٤ٖ حُ٘خط كنِٚ . )اػشحد "كنِش " ( :ؿخء سؿَ ٓؼشٝف ر -ٔ٘

 نابب فاعلׄ       خبر ׄ    مفعول به ׄ      فاعل ׄ  

 ُؼَ هخُز٠ حُؼِْ ٓشطخكٕٞ .... ػ٘ذ ٝمغ ) كشٟ ( ٌٓخٕ ) ُؼَ ( طٌٕٞ حُـِٔش حُقل٤لش ٠ٛ : -ٕ٘

 حرى طالبو العلم ٌرتاحون ׄ      حرى طالبون العلم أن ٌرتاحوا ׄ   

 حرى طالبو العلم مرتاحٌن ׄ       احرى طالبو العلم أن ٌرتاحو ׄ   

 كؼخٍ حُؾشٝع طٌٕٞ ًخُظخ٠ُ :أ. ػ٘ذ ادخخٍ كؼال ٖٓ ........ .حُق٘خع ٣ظ٘خكغٕٞ ك٠ حُؼَٔ . -ٖ٘

 شرع الصناع متنافسون فى العمل ׄ      شرع الصناع ان ٌتنافسوا فى العمل ׄ   

 لعملشرع الصناع متنافسٌن فى ا ׄ       شرع الصناع ٌتنافسون فى العمل ׄ   

 حألد كخمش حُللَ أٓظ . اػشحد حُللَ ٛ٘خ : -ٗ٘

 خبر .ׄ       مضاؾ إلٌه. ׄ    فاعل . ׄ     مفعول به . ׄ  
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٤ٌِال  هخٍ طؼخ٠ُ:" -٘٘ أََؽذ  طَ٘ َٝ خ  ُ أََؽذ  رَؤْع  هللا  َٝ لَُشٝح ۚ  ًَ  َٖ ٌُق  رَؤَْط حُ ِز٣ ُ إَٔ ٣َ  ..... حُلؼَ حُ٘خعخ ٛٞ :"َػَغ٠ هللا 

 كفروا ׄ       بؤس ׄ      عسى ׄ    ٌكؾ ׄ   

َ ( طٌٕٞ حُـِٔش حُقل٤لش :........ُؼَ حُٔغ٤ِٖٔ ٓظلذٕٝ  -ٙ٘  .. ػ٘ذ ٝمغ ) ػغ٠ ( رذال  ٖٓ) ُؼ

 عسى المسلمٌن أن ٌتحدوا ׄ       عسى المسلمٌن متحدٌن ׄ   

 عسى المسلمون متحدٌن ׄ       عسى المسلمون أن ٌتحدوا ׄ   

 حُظوذّ .... حػشحد ًِٔظ٠ ) أر٘خإٗخ / حُظوذّ ( ػ٠ِ حُظٞح٠ُ:رخُظؼ٤ِْ كٌخٕ  رذأ أر٘خإٗخ ٣ٜظٕٔٞ -8٘

 اسم بدأ منصوب / اسم كان مرفوع ׄ      فاعل مرفوع / بدل مرفوع ׄ   

 اسم بدأ مرفوع / خبر مرفوع ׄ       اسم بدأ مرفوع / فاعل مرفوع ׄ   

 ؟ حُـِٔش ٢ك حُٔزخػش( ًِٔش) طق٣ٞذ ٓخ.    طغظزذٍ( ٝال طشد ال حُٔزخػش حُزنخػش )  -7٘

 المبٌعة ׄ       المبتاعة ׄ     المباٌعة ׄ      المبٌوعة ׄ      

 ......ٗٞع )ٓخ( ك٢ حُـِٔش:حالعظؼٔخس ك٢  أسحم٤٘خ رلنَ ٣وظش حُؾؼذ.ٓخ دحّ  - -4٘

 نافٌة ׄ     مصدرٌة ׄ      زابدة ׄ    موصولة ׄ   

ِٖ هخٍ طؼخ٠ُ: " -ٓٙ ٤َْ٘ ِٓ ْئ ُٓ حُٙ  َٞ َٕ أَرَ خ ٌَ ُّ كَ ُْـُاَل خ ح  ٓ أَ حَٝ ْلش  ًُ َٝ ٤َخٗ خ  ـْ خ هُ َٔ ِٛوَُٜ حُٙ  )ًِٔش  حػشحد"كََخِؾ٤َ٘خ إَٔ ٣ُْش َٞ    : (أَرَ

 فاعل مرفوع ، وعالمة رفعة الواوׄ      فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه االلؾ ׄ   

 اسم كان مرفوع ، وعالمة رفعه الضمةׄ       اسم كان مرفوع ، وعالمة رفعه األلؾ ׄ   

 حُٔلؼٍٞ حعْ كذد.   ٝحُٔخشر٤ٖ( حُٔغظؼٔش٣ٖ ٖٓ حُطز٤ؼ٤ش ٝحُٔوذسحص ٞحسدحُٔ ػ٠ِ حُٔلخكظش )ػ٤ِ٘خ   -ٔٙ

 المستعمرٌن ׄ      المقدرات ׄ      الموارد ׄ      المخربٌن ׄ      

 ٕؤٝؽي " رأ  -.كٌْ حهظشحٕ خزش "ػغ٠ -ٕٙ

 ٌمتنع ׄ     ٌكثر ׄ       ٌجب ׄ      ٌقل ׄ   

 مغ )أٗؾؤ( رذال  ٖٓ )إ( طقزق حُـِٔش : :ػ٘ذ ٝ ........ ٓلٌش١ حألٓش فخٗؼٞ حُلنخسس . إ - -ٖٙ

 األمة ٌصنعون الحضارة اأنشؤ مفكرو ׄ     أنشؤ مفكري األمة ٌصنعون الحضارة ׄ   

 الحضارة ناألمة ٌصنعو أنشؤ مفكرو ׄ     ٌصنعوا الحضارةأن  األمة  وأنشؤ مفكر ׄ   

 ك٠ ٓلَ : ........رذأ حُوخس١ء ٣ظِٞ ٓخ ط٤غش ٖٓ حُوشإٓ .... اػشحد ؿِٔش ) ٣ظِٞ(  - -ٗٙ

   فى محل رفع خبر بدأ ׄ       فى محل نصب خبر بدأ ׄ   

 فى محل جر نعت ׄ        فى محل نصب حال ׄ   

ُٔن٤ غ كو ٜخ.. -٘ٙ ُٜٔؾ حُ ج٤٘خ ) حعْ حُٔلؼٍٞ ٛ٘خ ( :....ؿٔؼَض ٖٓ حُ ِٓ  . ٖٝٓ حُ٘لٞط حُٜخٌُخص 

ٌَّع ׄ    الهالكاتׄ     حقُّها ׄ      الُمهج ׄ    الُمض

 ٝا٣خى ٝحُـنذ كبٗٚ ٓن٤غ حُشصحٗش ٝحُلٌٔش (ػالّ حػظٔذ حعْ حُلخػَ ٛ٘خ إلػٔخُٚ :)   -ٙٙ

  اعتمد على ما كان أصله مبتدأ . ׄ      اعتمد على التحذٌر. ׄ  

 اعتمد على موصوؾ . ׄ       اعتمد على التوكٌد . ׄ  
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 ٓييييييييييخ ًييييييييييخٕ أخِو٘ييييييييييخ ٓييييييييييٌْ٘ رظٌشٓييييييييييش    -8ٙ

  
 ُيييييييييييييٞ إٔ أٓيييييييييييييشًْ ٓيييييييييييييٖ أٓشٗيييييييييييييخ أٓيييييييييييييْ   

 
 خٕ ( ك٠ حُز٤ض حُغخرن :ٗٞع حُلؼَ) ً

 متعدٌة ׄ           زابدة ׄ      ناقصة ׄ    تامة ׄ   

 صحٍ حُٔقش١.................ا٠ُ ؿزٝسٙ ٓخ - -7ٙ

 جمٌع ما سبق ׄ      منتمٌا ׄ      منتمً ׄ    منتم   ׄ   

 هللا ٝال ؽ٢ء ٓؼٚ ... اػشحد حعْ حُـالُش )هللا( : : ًخٕ - -4ٙ

 نابب فاعل ׄ     خبر كان ׄ      فاعل ׄ     اسم كان ׄ   

 ػ٘ذ طق٣ٞذ حُـِٔش طقزق : :........حُٔقش٣ٕٞ إٔ ٣ؼظضٝح رٞهْٜ٘ .  هلن -8ٓ

 طفق المصرٌٌن ٌعتزون بوطنهم ׄ     طفق المصرٌون أن ٌعتزون بوطنهم ׄ   

 طفق المصرٌٌن أن ٌعتزوا بوطنهم ׄ      طفق المصرٌون ٌعتزون بوطنهم ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/5885    حمـو حُشحرو ٝحُظؤًذ  ٖٓ حألؿخرخص حُقل٤لش ( 8ٓ-ٖٖٙٓ )ُِظذس٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ ) 
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