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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 عربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأ

 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،   وكد   

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

ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة ما يلدموهه  بات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدري 

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

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

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

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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  أقّى ْع١ىجْ                          

  :   بالكاتبالتعرٌف 

ِـ ذح٤ٌوْ قظً عٍٝ وٌؾس جٌىوطٌٛجٖ قمك ِح ٠ُ٠ى عٍٝ عش٠ٍٓ ِهطٛؽس ٠ٌحػ١س ْ  9194أقّى ١ٍُْ ْع١ىجْ ، ٌٚى عحَ 

ٚأٌؿ أوػٍ ِٓ ن١ّٓٓ وطحذح ِى١ٌْح ، ٚٔحي ؾحتُز جٌى٠ٛص ج٤ٌٚٝ ـٟ ضكم١ك وطد جٌطٍجظ ٚأُْٙ ـٟ قٍّس ضع٠ٍد جٌعٍَٛ ـٟ 

 جٌؿحِعس ذح٤ٌوْ ٚ جٌٓٛوجْ  .

 تمهٌد :

ٚلى  ئْ جٌٍؽس جٌعٍذ١س ٟ٘ جٌٍؽس جٌٛق١ىز جٌطٟ ٌُ ضطؽ١ٍ ٌُٚ ضكٍؾ ٚظٍص ل٠ٛس ٌعظٌٛ ؽ٠ٍٛس ، ٚيٌه ٤ٔٙح ٌؽس جًٌوٍ جٌكى١ُ ،

جٌضرطص ذأٍ٘ٙح جٌضرحؽحً ٚغ١محً ًِٕ جٌمىَ ، ـٟٙ ضٛجود ق١حضُٙ لٛز ٚػعفحً . ٚجٌىحضد ـٟ ً٘ج جٌٕض ٠ٛػف عٍجلس جٌٍؽس جٌعٍذ١س 

 جٌطٟ جْطٛعرص جٌعٍُ ٚجٌكؼحٌز وْٚ عؿُ أٚ ٚ٘ٓ ًٖٚ٘ جٌٍؽس ضٓطكك ِٕح أْ ٔعطُ ذٙح ٚٔفهٍ ..

 النص

أخروا تأخرت . ولٌس هناك لغة هً بطبٌعتها لغة علم، وأخرى هً " اللغة ظل أصحابها ، إن تقدموا تقدمت ، وإن ت

بطبٌعتها عاجزة عن احتواء العلم ، أو أداء معانٌه ، ولكن المجتمع قد ٌنشط فٌنمو فٌه العلم ، وتنمو لغته  للتعبٌر عما 

رحلة سبات كسبات النبتة فً ٌستحدثه نمو العلم من أفكار ، أو قد ٌخمل المجتمع فٌقف فٌه نمو العلم، وتدخل فٌه اللغة م

 فصل الخرٌف، تجف أطرافها وتتساقط األوراق .

فإن لقٌنا فً العربٌة عجزا ، فذلك عجز العرب ، أما العربٌة فذات ماض عرٌق فً العلم ، بل هً أعرق اللغات الحٌة  

رة ، لم تعجز ولم تهن ، حتى قاطبة ، فمن قبل أن تصبح لغات الٌوم لغات علم وأدب ، حملت العربٌة لواء العلم والحضا

                       غدت مضرب مثل اللغات التً عاصرتها  ، ولكن ضعف العرب ووهنهم عاقا نمو اللغة وتطورها " .

 -األفكار:

 جٌٍؽس ظً أٍ٘ٙحجٌّمطع ج٤ٚي :  -9

 أطحٌس جٌٍؽس جٌعٍذ١س جٌػحٟٔ :جٌّمطع  -2

 الشرح والتحلٌل

 ً أٍ٘ٙحجٌٍؽس ظجٌّمطع ج٤ٚي :  -9

" جٌٍؽس ظً أطكحذٙح ، ئْ ضمىِٛج ضمىِص ، ٚئْ ضأنٍٚج ضأنٍش . ١ٌّٚ ٕ٘حن ٌؽس ٟ٘ ذطر١عطٙح ٌؽس عٍُ ، ٚأنٍٜ ٟ٘ 

ذطر١عطٙح عحؾُز عٓ جقطٛجء جٌعٍُ ، أٚ أوجء ِعح١ٔٗ ، ٌٚىٓ جٌّؿطّع لى ٠ٕشؾ ـ١ّٕٛ ـ١ٗ جٌعٍُ ، ٚضّٕٛ ٌؽطٗ  ٌٍطعر١ٍ عّح 

لى ٠هًّ جٌّؿطّع ـ١مؿ ـ١ٗ ّٔٛ جٌعٍُ ، ٚضىنً ـ١ٗ جٌٍؽس ٍِقٍس ْرحش وٓرحش جٌٕرطس ـٟ ٠ٓطكىغٗ ّٔٛ جٌعٍُ ِٓ أـىحٌ ، أٚ 

 .ـظً جٌه٠ٍؿ ، ضؿؿ أؽٍجـٙح ٚضطٓحلؾ ج٤ٌٚجق " 
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 المفردات

ن : فنء  ن نىن   ظلً -: ما يتكلمً اإلوسان منه صونُاي يػ نه  ٍنا غنه ص هاانً ا ا،لاناي ن ا،لسنان ن مال ٍنا :    ؼ َ   جٌٍؽس -

:  طُرَا ن  ضمىِٛج -: صي ا،مػ هة غىٍم  ظً أطكحذٙح -: صي صٌلٍا ن ا،متحدثيه  ٍا  أطكحذٙح - ن صظال ا ظال الزمة َا،مهال م

ت × : اػيفة ن قاونهة  عحؾُز - قدمُا ن  طُرَا × :  خلفُا  ضأنٍٚج - خلفُا ن  أخهَا × ار قُا   -قنالرة ا غنااتاي ن غنُاا 

: زيننالة ن  ّٔللٛ -يقلنندي × : ي تكننهي  ٠ٓللطكىغٗ -يخمنن  × :  نند، فيننً ا،حهنننة  ٠ٕشللؾ -: اسننتيػا، ن اضتنننان ن ةضا ننة   جقطللٛجء

ر  ُّ : منا  خهانً اضرم منه  جٌٕرطلس -ضهننة ن يقةنة × : سنكُن ن ونُخ خفين   ْلرحش -يىشن  × : يكس    ٠هًّ -َا،مقصُل  ط

 . ا،ه يع .: ×  جٌه٠ٍؿ -ي  ىنه طه× :  ي س ن  ىش   ضؿؿ ن ا،ى اين ا،ى ُي/اي تشجه َغشب ن ا،ترغة ا ا،ى ت ن ا،ى 

 الشرح

ئْ جٌٍؽس ؾُء ِّٓ ٠طكىغٛٔٙح ـٟٙ جٌّعرٍز عٓ أٍ٘ٙح أطلىق ضعر١لٍ ، ٚ٘لٟ ق ضمطظلٍ عٍلٝ وٛٔٙلح أوجز جٌطٛجطلً ذل١ٓ جٌٕلحِ  -

حـلس ـمؾ ، ٚئّٔح ٠طعىٜ وٌٚ٘ح ئٌٝ أٔٙح قحٍِس جٌفىٍ ٚجٌٓلٍٛن ٚجٌمل١ُ ٚجٌّرلحوب جأٓلح١ٔس ، ٚ٘لٟ جٌّلٌٛو جٌلًٞ ضٕرػلك ِٕلٗ جٌػم

ٚجٌٍؽس جٌطٟ ق ضٓطط١ع أْ ضمٛي عٕٙح : ئٔٙلح ٌؽلس عٍلُ ٌٚللٟ ٚضملىَ ، أٚ أٔٙلح ٌؽلس علحؾُز علٓ جقطلٛجء جٌعٍلُ أٚ جٌطعر١لٍ عٕلٗ ، 

ٚئّٔح يٌه وٍٗ ٠طعٍك ذحٌّؿطّع جًٌٞ ٠ٓطهىَ ًٖ٘ جٌٍؽس ـٟٙ ظً ٤طلكحذٙح ، ِٚلٍ ز ٌػملحـطُٙ ، ئْ ضملىِٛج ضملىِص ٚئْ ضلأنٍٚج 

 ضأنٍش .

ّلع ٠ٚطملىَ ضىػلٍ ٔا٠ٍحضلٗ ٚجنطٍجعحضلٗ ، ـلاْ جٌٍؽلس ضّٕلٛ ٚضٕشلؾ ِعلٗ ٌطعرلٍ علٓ أـىلحٌٖ ٚٔا٠ٍحضلٗ، ٚعٍلٝ ٚعٕىِح ٠ّٕٛ جٌّؿط

جٌٕم١غ ضّحِحً لى ٠ظحخ جٌّؿطّع ذحٌىًٓ ـ١طٛلؿ عٓ جٌطمىَ ٚجٌٍلٟ ، ٠ٕٚطؽ عٓ يٌله ػلعؿ جٌٍؽلس ، ٌٚىٕٙلح ق ضّلٛش ، ٚئّٔلح 

 ٚضطٓحلؾ أٌٚجلٙح ـٟ ـظً جٌه٠ٍؿ . ضىنً ـٟ ٍِقٍس ْىْٛ ، ٚضظرف وحٌٕرطس جٌطٟ ضؿؿ أؽٍجـٙح ،

 : ما وظٌفة أي لغة بصفة عامة ؟ ٔس

ؾـ : ٚظ١فطٙح : جٌٍؽسَ ٟ٘ جٌٍوٓ ج٤ٚي ـٟ ع١ٍّس جٌطفى١ٍ ، ٟٚ٘ ٚعحء جٌّعٍـس ٚجٌػمحـس ذىً ؾٛجٔرٙح ، ٟٚ٘ ِٕرع جًٌجوٍز ، 

 ٟٚ٘ ج١ٌٍْٛس ج٤ٌٚٝ ٌٍطٛجطً ٚجٌطفحُ٘ ٚجٌطهحؽد ، ٚذع جٌّشحعٍ ٚج٤قح١ّْ .

 إالَم ترجع أهمٌة اللغة العربٌة ؟  : ٕس

ؾـ : ضٍؾع أ١ّ٘س جٌٍؽس جٌعٍذ١س ئٌٝ أٔٙح ِٓ ألٜٛ جٌٍٚجذؾ ٚجٌظالش ذ١ٓ جٌعٍخ ٚج١ٌٍّّٓٓ ، ـؼالً عٓ وٛٔٙح ٌؽس جٌى٠ٓ 

ّرحوب ٚجٌمٍ ْ جٌى٠ٍُ ٚجٌعرحوز ، ٟٚ٘ ٌؽس ٌٍعٍُ ٚج٤وخ ٚج١ٌٓحْس ٚجٌكؼحٌز ، ٟٚ٘ جٌٌّٛو جًٌٞ ضٕرػك ِٕٗ ج٤ـىحٌ ٚجٌم١ُ ٚجٌ

 جأٓح١ٔس .

 :  متى تتقدم اللغة ؟ ومتى تتأخر ؟  ٖس

ؾـ :  جٌٍؽس ٍِ ز عحوٓس ٌػمحـس أٞ ِؿطّع ـططمىَ جٌٍؽس عٕىِح ٠ّٕٛ جٌّؿطّع ٠ُٚوٍ٘ ـ١ٗ جٌعٍُ ٠ٚطمىَ ٚضىػٍ ٔا٠ٍحضٗ 

 ٚجنطٍجعحضٗ ، ـاْ جٌٍؽس ضّٕٛ ٚضٕشؾ ِعٗ ٌطعرٍ عٓ أـىحٌٖ ٚٔا٠ٍحضٗ .

جٌّؿطّع ذحٌىًٓ ٚجٌهّٛي ٠ٚطٛلؿ جٌركع عٓ جٌعٍُ ـ١طٛلؿ جٌّؿطّع عٓ جٌطمىَ ٚجٌٍلٟ ، ٠ٕٚطؽ ٚضطأنٍ جٌٍؽس عٕىِح ٠ظحخ  -

 عٓ يٌه ػعؿ جٌٍؽس .

 : متى تدخل اللغة مرحلة السبات ؟  وبَم شبهها الكاتب فً هذه المرحلة ؟ وعالَم ٌدل ؟ ٗس

 ِٗ .ؾـ : عٕىِح ٠طٛلؿ ّٔٛ جٌعٍُ ـٟ ِؿطّع ِح ٠ٚطىحًْ ـٟ جٌركع عٓ ٌل١ٗ ٚضمى
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شرٙٙح جٌىحضد ـٟ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ذحٌٕرطس جٌطٟ ضؿؿ أؽٍجـٙح ، ٚضطٓحلؾ أٌٚجلٙح ـٟ ـظً جٌه٠ٍؿ ، ًٚ٘ج جٌٓرحش ق ٠عٕٟ ِٛش  -

 جٌٍؽس .

 : ما أسباب ضعف اللغة العربٌة ؟  ٘س

جٌؽٍخ( ، ٠ٚطٍن جٌرعغ ؾـ : أْرحخ ػعؿ جٌٍؽس جٌعٍذ١س : أذٕحؤ٘ح ج٠ًٌٓ ق ٠ٙطّْٛ ذٙح جٌُِّْٙٚٛ وجن١ٍحً أِحَ غمحـس ج٢نٍ )

ُِٕٙ جٌطكىظ ذٙح ٠ٍٚمٛٔٙح ضكص ج٤لىجَ ِىع١ٓ عؿُ٘ح عٍٝ جٌٍؼُ ِٓ أٔٙح ضٓطط١ع جٌطعر١ٍ عٓ أعمى جٌّظطٍكحش جٌع١ٍّس 

 ٚجٌػمحـ١س جٌؽٍذ١س ٚجٌطعر١ٍ عٕٙح ذّظطٍكحش عٍذ١س ول١مس ٚجػكس .

 :  متى ٌخمل المجتمع ؟  ٙس

 ٚجٌٍلٟ ٠ٚطٛجٌٜ جٌعٍُ ـ١ٗ . ؾـ :  ٠هًّ جٌّؿطّع عٕىِح ٠طٛلؿ عٓ جٌطمىَ

 :  كٌف ٌعوق ضعف العرب نمو اللغة ؟  7س

ؾـ : عٕىِح ٠ٍّْٙٛ جاذىجع ذٍؽطُٙ ٠ٕٚظٍـْٛ عٓ جٌطأ١ٌؿ ذٙح ٠ٍّْٚٙٛ جْطهىجِٙح ـٟ جٌعٍَٛ جٌكى٠ػس ـ١ظ١رٙح ِٓ جٌؼعؿ 

 ٚجٌهّٛي ذمْىٌ ِح قظً ِٓ يٌه جقٔظٍجؾ ٚجاّ٘حي ِٕح .

 هلها ؟ : ما العالقة بٌن اللغة وأ 8س

ؾـ : عاللس جٌضرحؽ ٚغ١ك ـىٍّح ضمىَ جٌّؿطّع ٚجٌضمٝ ع١ٍّحً ٚغمحـ١حً وٍّح ضمىِص ّْٚص جٌٍؽس ٚؾحوش لٍجتف )ٍِىحش ، ِٛج٘د( 

 أذٕحتٙح ـٟ وً ِٕحقٟ )ِؿحقش( جٌّعٍـس .

 : ما االتهام الموجه للغة العربٌة ؟ 9س

 ط١عحخ جٌعٍَٛ ٚجٌّعحٌؾ جٌكى٠ػس .ؾـ : أٔٙح ضطظؿ ذحٌؿّٛو ٚجٌمظٌٛ ٚعىَ جٌططٌٛ ٚق ضٓطط١ع جْ

 : ما الدلٌل على أن اللغة العربٌة لٌست عاجزة فً أي وقت من األوقات ؟ ٓٔس

ؾـ : جٌى١ًٌ : إٔٔح ذٍؽطٕح جٌعٍذ١س ضٍؾّٕح ٚعٍذٕح ِعحٌؾ ج١ٌٛٔحْ ٚجٌفٍِ ، ٚذعغ عٍَٛ جٌٕٙى ٌُٚ ضعؿُ جٌعٍذ١س ـٟ ٠َٛ ِٓ 

 ج٠٤حَ عٓ جْط١عحخ يٌه وٍٗ .

 لألوان الجما

-  .جٌٍؽس ظً أطكحذٙح( : ضشر١ٗ ٌٍؽس ذحٌاً ، ٍْٚ ؾّحٌٙح : جٌطٛػ١ف أٞ ضٛػ١ف أْ جٌٍؽس ِعرٍز عٓ أقٛجي ِطى١ٍّٙح( 

-  . ًجٌٍؽس ظً أطكحذٙح( : جْطعحٌز ِى١ٕس ـ١ٙح ضظ٠ٍٛ ٤طكحخ جٌٍؽس ذحٌشؿٍز جٌطٟ ٌٙح ظ( 

- ئؽٕحخ ذحٌطف١ٍٓ.ئْ ضأنٍٚج ضأنٍش( : ٚ )ئْ ضمىِٛج ضمىِص 

- جٌطشه١ض ٙح، ٍْٚ ؾّحٌجْطعحٌز ِى١ٕس طٌٛ جٌٍؽس ذأٓحْ ٠طمىَ ٠ٚطأنٍئْ ضأنٍٚج ضأنٍش( : ٚ ْ ضمىِٛج ضمىِص)ئ: - 

)ئْ ضمىِٛج ضمىِص( : أٍْٛخ شٍؽ ٌٍطأو١ى عٍٝ قىٚظ جٌؿٛجخ )ضمىَ جٌٍؽس( ئْ ضكمك جٌشٍؽ )ضمىَ جٌّؿطّع( . ًٚ٘ج ٠ىي عٍٝ أْ 

 .طم١س جٌٕطحتؽ جٌعا١ّس ق ضطكمك ئق ذّمىِحش ِٕ

- . ضمىِص( : ٔط١ؿس ٌّح لرٍٙح( 

-  )ئْ ضأنٍٚج ضأنٍش( : أٍْٛخ شٍؽ ٌٍطأو١ى عٍٝ قىٚظ جٌؿٛجخ )ضأنٍ جٌٍؽس( ئْ ضكمك جٌشٍؽ )ضأنٍ جٌّؿطّع(. 

- . ضأنٍش( : ٔط١ؿس ٌّح لرٍٙح( 

-  ٌطؼحو .ئْ ضأنٍٚج ضأنٍش( : ِكٓٓ ذى٠عٟ / ِمحذٍس ضرٍَ جٌّعٕٝ ٚضٛػكٗ ٚضم٠ٛٗ ذح -)ضمىِٛج ضمىِص 
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 : ماذا أفاد عطف قوله : " لم تهن" على " لم تعجز " ؟ ٔس

 ؾـ أـحو جٌعطؿ : جٌطأو١ى عٍٝ لٛضٙح ٚضؿىو٘ح ٚضطٌٛ٘ح جٌّٓطٍّ ، ٚ" ٌُ ضٙٓ" ذعى " ٌُ ضعؿُ " ٔط١ؿس .

- طظؿ ذحٌعؿُ  )١ٌّٚ ٕ٘حن ٌؽس .. عحؾُز عٓ جقطٛجء جٌعٍُ( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌشحعٍ جٌٍؽس ذأٓحْ لحوٌ ق ٠

 ٍْٚ ؾّحي جٌظٌٛز : جٌطشه١ض .

-  ١ٌّٚ ٕ٘حن ٌؽس( :  أٍْٛخ لظٍ ذطمى٠ُ جٌهرٍ )ٕ٘حن( عٍٝ جُْ ١ٌّ )ٌؽس( ٠ف١ى جٌطهظ١ض ٚجٌطٛو١ى ، ٚؾحءش وٍّس(

 )ٌؽس( ٔىٍز ؛ ٌطف١ى جٌعَّٛ ٚجٌشّٛي .

- ق١ع طٌٛ جٌعٍُ ش١ثح ِحو٠ح ٠كطٛٞ . ٌٍطؿ١ُٓ ،)جقطٛجء جٌعٍُ( : جْطعحٌز ِى١ٕس . 

-  جقطٛجء جٌعٍُ ، أٚ أوجء  ِعح١ٔٗ( : جٌعطؿ أـحو ضعىو ٚضٕٛع لٛز جٌٍؽس ٚلىٌضٙح جٌىر١ٍز عٍٝ جقْط١عحخ ْٚعس وً جٌّعحٌؾ( 

- . ٍَٛجقطٛجء( ضٛقٟ ذحاقحؽس جٌطحِس ٌىً جٌع( 

- . ٌىٓ( : ٌىٓ ضف١ى جقْطىٌجن ؛ ِٕعحً ٌٍفُٙ جٌهحؽة( 

-  : )١س، ٍْٚ ؾّحٌٗ جا٠ؿحَ ٚجٌّرحٌؽس ٚجٌىلس ـٟ جنط١حٌ جٌعاللس.ِؿحَ ًٍِْ عاللطٗ جٌّكٍ)جٌّؿطّع 

- ٌجٌطشه١ض .ٙح)ٌىٓ جٌّؿطّع ٠ٕشؾ( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌشحعٍ جٌّؿطّع ذأٓحْ ٠ٕشؾ ، ٍْٚ ؾّح : 

- (ّٕٛـ١ : ).جٌفحء ٌٍطٍض١د ٚجٌطعم١د 

- (ّٕٛجٌعرحٌز ٔط١ؿس ٌّح لرٍٙح ،  ـ١ : )ٍُـ١ٗ جٌع 

- ٗجٌعٍُ( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌشحعٍ جٌعٍُ ذىحتٓ قٟ أٚ ذٕرحش ٠ّٕٛ ٠ٚىرٍ ٠ٚطٍعٍع ، ٍْٚ ؾّحي  )٠ّٕٛ ـ١

 جٌظٌٛز : جٌطؿ١ُٓ .

- .  ٠ّٕٛ ـ١ٗ جٌعٍُ( :  أٍْٛخ لظٍ ذطمى٠ُ جٌؿحٌ ٚجٌّؿٌٍٚ )ـ١ٗ( عٍٝ جٌفحعً )جٌعٍُ( ٠ف١ى جٌطهظ١ض ٚجٌطٛو١ى( 

- طٌٛ جٌشحعٍ جٌٍؽس ذىحتٓ قٟ أٚ ذٕرحش ٠ّٕٛ ٠ٚىرٍ ٠ٚطٍعٍع ، ٍْٚ ؾّحي  )ٚضّٕٛ ٌؽطٗ( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع

 جٌظٌٛز : جٌطؿ١ُٓ .

-  ًٌٍطعر١ٍ عّح ٠ٓطكىغٗ ّٔٛ جٌعٍُ( : ضع١ٍ(. 

- . ٗعّح ٠ٓطكىغٗ ّٔٛ جٌعٍُ( : ٚ)ِح( ـٟ )عّح( ضف١ى : جٌعَّٛ ٚجٌشّٛي ٌىً ِٓطؿىجش جٌعٍُ ِٚرطىٍجض( 

- ٌـ١ٙح ضشه١ض ٌّٕٛ جٌعٍُ ، ق١ع طٌٛ ّٔٛ جٌعٍُ ذأٓحْ ٠ٓطكىظ ، ،عٍُ( : جْطعحٌز ِى١ٕس )ٌٍطعر١ٍ عّح ٠ٓطكىغٗ ّٔٛ ج

 ٚـ١ٙح ضؿ١ُٓ ٌٍعٍُ ق١ع طٌٛ جٌعٍُ ذٕرحش ٠ّٕٛ .

- ، ٍُأٚ لى ٠هًّ جٌّؿطّع ـ١مؿ ـ١ٗ ّٔٛ جٌعٍُ( : ِكٓٓ ذى٠عٟ / ِمحذٍس ضرٍَ جٌّعٕٝ  ...)جٌّؿطّع لى ٠ٕشؾ ـ١ّٕٛ ـ١ٗ جٌع

 طؼحو .ٚضٛػكٗ ٚضم٠ٛٗ ذحٌ

-  : )ٍُق١ع طٌٛ جٌشحعٍ جٌعٍُ ذىحتٓ قٟ أٚ ذٕرحش ٠طٛلؿ عٓ جٌّٕٛ ٚجٌطٍعٍع ، جْطعحٌز ِى١ٕس )ـ١مؿ ـ١ٗ ّٔٛ جٌع ،

 ٍْٚ ؾّحي جٌظٌٛز : جٌطؿ١ُٓ ، ٚضٛقٟ جٌظٌٛز ذح٤غٍ ج١ٌٓة ٌؼعؿ ٚنّٛي جٌّؿطّع .

- ٌّؿٌٍٚ )ـ١ٗ( عٍٝ جٌفحعً )ّٔٛ جٌعٍُ( أٍْٛخ لظٍ )ـ١مؿ ـ١ٗ ّٔٛ جٌعٍُ( : جٌعرحٌز ٔط١ؿس ٌّح لرٍٙح ، ٚضمى٠ُ جٌؿحٌ ٚج

 ٠ف١ى جٌطأو١ى ٚجٌطهظ١ض .

-  : )جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌٍؽس ئٔٓحٔح ٠ٕحَ ٌٍطشه١ض . )ضىنً ـ١ٗ جٌٍؽس ٍِقٍس ْرحش 
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- ٌٕرحش ـٟ )ضىنً ـ١ٗ جٌٍؽس ٍِقٍس ْرحش وٓرحش جٌٕرطس ـٟ ـظً جٌه٠ٍؿ( : ضشر١ٗ ضّػ١ٍٟ ٌٍؽس ـٟ قحٌس ػعفٙح ذكحٌس ج

 ـظً جٌه٠ٍؿ ق١ع ضًذً ٚضطٓحلؾ أٌٚجلٗ ، ٟٚ٘ طٌٛز ضٛقٟ ذأ١ّ٘س جٌٕشحؽ جٌعٍّٟ ـٟ ئق١حء ٚئغٍجء جٌٍؽس .

- (ضؿؿ أؽٍجـٙح ٚضطٓحلؾ ج٤ٌٚجق). وٕح٠س عٓ جٌؼعؿ ٚجٌؿّٛو : 

 

 أطحٌس جٌٍؽس جٌعٍذ١س جٌػحٟٔ :جٌّمطع  -2

ٍذ١س ـًجش ِحع ع٠ٍك ـٟ جٌعٍُ ، ذً ٟ٘ أعٍق جٌٍؽحش جٌك١س لحؽرس ، ـاْ ٌم١ٕح ـٟ جٌعٍذ١س عؿُج ، ـًٌه عؿُ جٌعٍخ ، أِح جٌع 

ـّٓ لرً أْ ضظرف ٌؽحش ج١ٌَٛ ٌؽحش عٍُ ٚأوخ ، قٍّص جٌعٍذ١س ٌٛجء جٌعٍُ ٚجٌكؼحٌز ، ٌُ ضعؿُ ٌُٚ ضٙٓ ، قطٝ ؼىش ِؼٍخ 

 ِػً جٌٍؽحش جٌطٟ عحطٍضٙح  ، ٌٚىٓ ػعؿ جٌعٍخ ُٕٚٚ٘ٙ عحلح ّٔٛ جٌٍؽس ٚضطٌٛ٘ح

 المفردات

: أطل١ً  ع٠ٍك -: طحقرس ؼ يٚجش ، ًِوٍ٘ح : يٚ  يجش -لىٌز ، جْططحعس × : ػعفحً ، لظٌٛجً  عؿُجً  - ـمىٔح× : ٚؾىٔح  ٕحٌم١ 

:  ٌلٛجء -ٚػلعص × : أٞ ٌـعلص  قٍّص - ، وحـس: ؾ١ّعحً  لحؽرس -جٌٍؽحش ج١ٌّطس × : أٞ جٌٍؽحش جٌّٓطعٍّس  جٌٍؽحش جٌك١س -، و٠ٍُ 

 ضعؿلُ -جٌرلىجٚز × : ِاحٍ٘ جٌٍلٟ جٌعٍّٟ ٚجٌفٕٟ ٚج٤وذٟ ٚجقؾطّحعٟ  ٟ٘: جٌطّّىْ ، أٚ  ؼحٌزجٌك -عٍُ ، ٌج٠س ، ذٕى ؼ أ٠ٌٛس 

: أٞ لّللس جٌشللٟء ، ّٔللٛيؼ ِػللحٌٟ ؼ  ِؼللٍخ -: أطللركص ، طللحٌش  ؼللىش -: ضؼللعؿ  ضٙللٓ -ضمللىٌ ، ضٓللطط١ع × : ضؼللعؿ 

 ضهٍفٙح .× : ضمىِٙح  ٌ٘حضطٛ -، ّْكحْحٔىج ×  ، ِٕعح: عٍلال ، أنٍج عحلح -: جٌكح١ٌس  جٌّعحطٍز -ِؼحٌخ 

 الشرح

فعندما نجد  فً اللغة العربٌة عجزا وضعفا  ، فذلك عجز وضعف  العرب  ، فاللغة  العربٌة لها  ماض عرٌق فً العلم ،  -

بل هً أعرق اللغات الحٌة كلها  ، فقبل أن تسود  لغات الٌوم ، وتصبح لغات علم وأدب ، حملت اللغة العربٌة لواء العلم 

 ارة قرونا طوٌلة عندما أخذ العرب بأسباب التقدم ، وحٌنما تراجع العرب تراجعت اللغة العربٌة.والحض

 : لماذا كانت اللغة العربٌة من أعرق اللغات الحٌة قاطبة ؟ أو استدل على عراقة اللغة العربٌة . ٔس

ذ قرون عدٌدة ، ومازالت قادرة على جـ : ألنها حٌة منذ عشرات القرون ، واستطاعت أن تحمل لواء العلم والثقافة من

 مساٌرة الحضارة والتقدم واستٌعاب كل فنون المعرفة ، ولما ال وهً لغة القرآن ولغة أهل الجنة .

 : ما المقصود باللغة الحٌة وباللغة المٌتة ؟ ٕس

 اإلنجلٌزٌة ... إلخ . جـ : اللغة الحٌة : هً اللغة المستعملة والمتحدث بها إلى اآلن مثل : اللغة العربٌة واللغة 

اللغة المٌتة : هً اللغة المندثرة التً ال ٌستعملها إنسان فً العالم ما عدا الباحثٌن . مثل : البابلٌة والمصرٌة القدٌمة  -    

تة استعمال دٌنً فقط ، لذلك تسمى تلك اللغات المٌ -مثل القبطٌة واإلغرٌقٌة القدٌمة والالتٌنٌة  -. ولبعض اللغات المٌتة 

 ذات االستعمال الدٌنً : " لغات َكَنسٌة ".

 : أترى اللغة العربٌة قادرة على حمل لواء العلم والحضارة فً عصرنا ؟ فسر ما تقول .  ٖس

جـ : بالتأكٌد فاللغة العربٌة بمرونتها الفائقة استطاعت أن تصمد عشرات القرون ، واستطاعت أن تعبر عن العلم والحضارة 

 .على ذخائر حضارات الهند والفرس والٌونان عندما نقلتها إلٌها فاستوعبتها وأضافت إلٌها وطورتها ، فهً التً حافظت
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 ألوان الجمال

- . ـاْ ٌم١ٕح ـٟ جٌعٍذ١س عؿُجً( : ئْ ضف١ى : جٌشه ـٟ عؿُ ٌؽطٕح( 

- ٍ٠ف١ى : جٌطأو١ى ٚجٌطهظ١ض  )ـاْ ٌم١ٕح ـٟ جٌعٍذ١س عؿُجً( : ضمى٠ُ جٌؿحٌ ٚجٌّؿٌٍٚعٍٝ جٌّفعٛي ذٗ )عؿُجً( أٍْٛخ لظ 

-  : )ئ٠ؿحَ ذكًؾ جٌّٛطٛؾ ٚجٌطمى٠ٍ ـٟ جٌٍؽس جٌعٍذ١س.)ـٟ جٌعٍذ١س 

-  : )ًٔىٍز ٌٍط٠ًٛٙ.)عؿُج 

- (ـًٌه عؿُ جٌعٍخ : ).ٍٗٔط١ؿس ٌّح لر 

-  : )ٍُؾّحي ـ١ٙح ضظ٠ٍٛ ٌٍؽس ذأٓحْ عا١ُ ٌٗ ضح٠ٌم ، ٍْٚ جْطعحٌز ِى١ٕس ، )أِح جٌعٍذ١س ـًجش ِحع ع٠ٍك ـٟ جٌع

 جٌظٌٛز : جٌطشه١ض ، ٚضٛقٟ جٌظٌٛز ذأطحٌس ٌؽطٕح ٚضفٍو٘ح .

-  . ذً ٟ٘ أعٍق جٌٍؽحش جٌك١س لحؽرس( : جُْ ضفؼ١ً )أعٍق( ٠ىي عٍٝ أٔٙح ج٤عٍٝ ٚج٤ٌلٝ ذ١ٓ وً جٌٍؽحش( 

- ٍٝعىَ جٌّٕحـٓس ؛ ـطفٍو٘ح قؾىجي ـ١ٗ .ذ جٌعَّٛ ٚجٌشّٛي ٚضٛقٟ )لحؽرس( ضىي ع 

- أٍْٛخ لظٍ ذحٌعطؿ خ)ذً( ٠ف١ى جٌطٛو١ى ٚجٌطهظ١ضش جٌك١س لحؽرس( : )ذً ٟ٘ أعٍق جٌٍؽح. 

-   قٍّص جٌعٍذ١س ٌٛجء جٌعٍُ( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌشحعٍ جٌعٍذ١س ذأٓحْ ٠كًّ ٌج٠س جٌعٍُ ، ٍْٚ ؾّحي جٌظٌٛز(

 جٌطشه١ض ، ٚضٛقٟ جٌظٌٛز ذحٌٓرك ٚج٠ٌٍحوز ٚجٌطفٛق ٌٍؽطٕح جٌٍؽس جٌعٍذ١س 

- ( : ضشر١ٗ ٌٍعٍُ ذحٌٍٛجء جًٌٞ ٠هفك ، ٍْٚ ؾّحي جٌظٌٛز : جٌطؿ١ُٓ ، ٚضٛقٟ ذٓرك ٠ٌٚحوز ٌؽطٕح . )ٌٛجء جٌعٍُ 

-  : ضعؿُ ٌُٚ ضٙٓ( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌشحعٍ جٌعٍذ١س ذأٓحْ ٠طظؿ ذحٌمٛز ٚجٌعُز ، ٍْٚ ؾّحي جٌظٌٛز ٌُ(

 .جٌطشه١ض ، ٚضٛقٟ جٌظٌٛز ذعاّس ٚشّٛل ٌؽطٕح جٌٍؽس جٌعٍذ١س 

- . ضعؿُ ٌُٚ ضٙٓ( : ئؽٕحخ ذحٌطٍجوؾ ؛ ٌٍطأو١ى عٍٝ لٛز جٌٍؽس جٌعٍذ١س ٌُ( 

 : ماذا أفاد عطف قوله : " لم تهن" على " لم تعجز " ؟ ٔس

 ؾـ أـحو جٌعطؿ : جٌطأو١ى عٍٝ لٛضٙح ٚضؿىو٘ح ٚضطٌٛ٘ح جٌّٓطٍّ ، ٚ" ٌُ ضٙٓ" ذعى " ٌُ ضعؿُ " ٔط١ؿس ٌّح لرٍٙح 

- ٌٍؽحش جٌّعحطٍز( : وٕح٠س عٓ ٠ٌحوز جٌٍؽس جٌعٍذ١س ْٚرمٙح ٚذمحتٙح ٚشٍٙضٙح جٌّى٠ٚس ، ٍْٚ )قطٝ ؼىش ِؼٍخ ِػً ج

 ؾّحي جٌىٕح٠س : جاض١حْ ذحٌّعٕٝ ِظكٛذحً ذحٌى١ًٌ ع١ٍٗ ـٟ ئ٠ؿحَ ٚضؿ١ُٓ 

-  ُٕٙ٘ٚٚ ٌٚىٓ ػعؿ جٌعٍخ ُٕٚٚ٘ٙ عحلح ّٔٛ جٌٍؽس ٚضطٌٛ٘ح( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌشحعٍ ػعؿ جٌعٍخ(

 ص ضمؿ عحتمحً أِحَ ّٔٛ ٚضطٌٛ جٌٍؽس جٌعٍذ١س .ذأشهح

-  ٓػعؿ جٌعٍخ ُٕٚٚ٘ٙ عحلح ّٔٛ جٌٍؽس( : جْطعحٌز ِى١ٕس ، ق١ع طٌٛ جٌشحعٍ جٌٍؽس ذىحتٓ قٟ أٚ ذٕرحش ٠طٛلؿ ع(

 جٌّٕٛ ٚجٌطٍعٍع ، ٍْٚ ؾّحي جٌظٌٛز : جٌطؿ١ُٓ ، ٚضٛقٟ جٌظٌٛز ذح٤غٍ ج١ٌٓة ٌؼعؿ ٚنّٛي جٌّؿطّع .

- ٍجْطىٌجن ـ١ٗ عطحخ ِٓ جٌىحضد ٌٍعٍخ ج٠ًٌٓ ضٓررٛج ـٟ ػعؿ خ ُٕٚٚ٘ٙ عحلح ّٔٛ جٌٍؽس ٚضطٌٛ٘ح( : )ٌٚىٓ ػعؿ جٌع

 . جٌٍؽس.

-  ( : ئؽٕحخ ذحٌطٍجوؾ ؛ ٌٍطأو١ى . -)ػعؿُٕٙ٘ٚ 

 

 



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 9

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 التعلٌق العام على النص.

 : ما الفن النثري للنص ؟ ٔس

، ٠ّٚػً جٌٕض ّٔٛيؾحً ٌٍّمحي ج٤وذٟ ؛ ق١ع ٠طٕحٚي ؾـ : جٌٕض ِٓ ـٓ جٌّمحي ، ٚ٘ٛ أقى ـْٕٛ جٌٕػٍ ـٟ جٌعظٍ جٌكى٠ع 

 ِٛػٛعحً أوذ١حً عٓ جٌٍؽس جٌعٍذ١س ، جٔطاللحً ِٓ ئ٠ّحْ جٌىحضد ذأْ جٌكفحظ عٍٝ جٌٍؽس قفحظ عٍٝ ج٠ٌٛٙس .

 : ما الخصائص األسلوبٌة للكاتب ؟  ٕس

 ؾـ : ٠طُٓ أٍْٛخ جٌىحضد : 

 عّك جٌّعحٟٔ . - 2  ولس ج٤ٌفحظ ٌْٚٙٛطٙح . - 9

 جْطهىجَ ٌؽس جٌكٛجٌ . - 4  ٚػٛـ جٌفىٍ ٚضٍجذطٙح . - 3

 جْطهىجَ جٌظٌٛ جٌرالؼ١س . - 6  لٍس جٌّكٕٓحش جٌرى٠ع١س . - 5

 : ما مالمح شخصٌة الكاتب ؟ ٖس

 ضمى٠ٍ جٌٍؽس جٌعٍذ١س ٚجٌؽ١ٍز ع١ٍٙح  -جٌمىٌز عٍٝ جالٕحع ذحٌى١ًٌ ٚجٌرٍ٘حْ  -ؾـ : جٌىلس ـٟ جٌطفى١ٍ 

 ة التً واجهتها ومازالت تواجهها اللغة العربٌة ؟: ما التحدٌات الشرس ٗس

 ؾـ : جٌطكى٠حش جٌشٍْس جٌطٟ ٚجؾٙطٙح ِٚحَجٌص ضٛجؾٙٙح جٌٍؽس جٌعٍذ١س ِٕٙح :

 جْطهىجَ جٌعح١ِس ذىقً ِٓ جٌفظكٝ . - 9

 جٌٙؿَٛ عٍٝ جٌكٍٚؾ جٌعٍذ١س ذطٍن جٌىطحذس ذٙح ٚجٌىعٛز ئٌٝ جْطعّحي جٌكٍٚؾ جٌالض١ٕ١س . - 2

 ئْمحؽ جاعٍجخ ـٟ جٌىطحذس ٚجٌٕطك . جٌىعٛز ئٌٝ - 3

 ئؼٍجق جٌعٍذ١س ـٟ ١ًْ ِٓ ج٤ٌفحظ ج٤ؾٕر١س . - 4

 ِكحٌٚس ض١ّٙش جٌٍؽس جٌعٍذ١س ـٟ جٌىٌجْس ذّهطٍؿ ٍِجقٍٙح . - 5

 : لماذا ٌتحتم علٌنا الدفاع عن لغتنا اللغة العربٌة ؟ ٘س

فٓٙح جٌطرع١س جٌػمحـ١س ٣ٌن٠ٍٓ ، ١ْٚىْٛ ِظ١ٍ٘ح يٚذحْ ؾـ : ٤ْ ج٤ِس جٌطٟ ضًّٙ ٌؽطٙح أِس ضكطمٍ ٔفٓٙح ، ٚضفٍع عٍٝ ٔ

 شهظ١طٙح جٌطٟ ض١ُّ٘ح عُٕٙ .

 :  كٌف نطور اللغة العربٌة ؟  ٙس

ؾـ : ٔطٌٛ جٌٍؽس جٌعٍذ١س عٕىِح ٔؿعً جٌٍؽس ٌٚـ جٌّؿطّع ، ٚٚعحء غمحـطٗ ٚعٍِٛٗ جٌٍت١ٟٓ ، ٚأوجضٗ ج٤ٌٚٝ ٌٍطعر١ٍ عٓ ـىٍٖ 

 ٠م ٌُ ٠ٓؿً لؾ أْ أِس قممص جٌط١ّٕس ٚجٌطمىَ جٌكؼحٌٞ ذٍؽس ؼ١ٍ٘ح ِٓ ج٤ُِ .ٚقؼحٌضٗ ، ـّٓ جٌّعٍٚؾ أْ جٌطحٌ

 اللغة( . وضح ذلك .   -المجتمع  -: أوجد الكاتب عالقة تأثٌر وتأثر بٌن مكونات ثالثة )العلم  7س

ؿطّع وٍّح ضمىِص ّْٚص ؾـ : ذحٌفعً ـىٍّح ضمىَ جٌّؿطّع ٚجْطمٍش ِفح١ُ٘ جٌكؼحٌز ـ١ٗ ، ٚجٌضمٝ جٌعٍُ ٚجٌػمحـس ـٟ ً٘ج جٌّ

ع ٚجقؼطٕحء ، ٚجْط١عحخ  ُّْ جٌٍؽس ٚؾحوش لٍجتف أذٕحتٙح ـٟ وً ِٕحقٟ جٌّعٍـس ـٍؽطٕح جٌعٍذ١س ِح َجٌص لحوٌز عٍٝ جٌطٛ

 جٌّظطٍكحش ٚجٌطعحذ١ٍ جٌع١ٍّس جٌؿى٠ىز  .

 ( https://dardery.site/archives/6411ٌٍطى٠ٌد جاٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جاؾحذحش جػؽؾ عٍٝ جٌٍجذؾ  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 10

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 على نص )اللغة والمجتمع( تـدرٌـبـات  

(9)  

)جٌٍؽس ظً أطكحذٙح ، ئْ ضمىِٛج ضمىِص ، ٚئْ ضأنٍٚج ضأنٍش . ١ٌّٚ ٕ٘حن ٌؽس ٟ٘ ذطر١عطٙح ٌؽس عٍُ ، ٚأنٍٜ ٟ٘ ذطر١عطٙح 

ٌٚىٓ جٌّؿطّع لى ٠ٕشؾ ـ١ّٕٛ ـ١ٗ جٌعٍُ ، ٚضّٕٛ ٌؽطٗ ٌٍطعر١ٍ عّح ٠ٓطكىغٗ ّٔٛ عحؾُز عٓ جقطٛجء جٌعٍُ ، أٚ أوجء  ِعح١ٔٗ ، 

جٌعٍُ ِٓ أـىحٌ ، أٚ لى ٠هًّ جٌّؿطّع ـ١مؿ ـ١ٗ ّٔٛ جٌعٍُ ، ٚضىنً ـ١ٗ جٌٍؽس ٍِقٍس ْرحش وٓرحش جٌٕرطس ـٟ ـظً جٌه٠ٍؿ ، 

 ضؿؿ أؽٍجـٙح ٚضطٓحلؾ ج٤ٌٚجق ( .

  :العلم" نمو فٌه فٌقف المجتمع ٌخمل دقوله:" ق فى( ٌخمل)  كلمة معنى حدد  -ٔ

 .ٌهلكׄ     .ٌكسلׄ    ٌهدأׄ   .ٌنامׄ  

   :ٌلى مما( العلم نمو فٌه فٌقف: )لقوله البالغى الغرض -ٕ

 النفىׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ    االستنكارׄ   واإلٌجاز الدقةׄ  

 :ٌلى مما( الخرٌف فصل فً النبتة كسبات سبات مرحلة اللغة فٌه وتدخل: )قوله فى البٌانى اللون مٌز -ٖ

 .كناٌةׄ    .تمثٌلً تشبٌهׄ    .مرسل مجازׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

  :قبلها بما « تأخرت تأخروا وإن ، تقدمت تقدموا إن » عالقة -ٗ

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .توكٌدׄ  

 :فن إلى السابق النص ٌنتمى  -٘

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 نستنتج من الجملة السابقة كناٌة عن :«  األوراق وتتساقط أطرافها تجف »  -ٙ

 .قلة الماءׄ    تعاقب األحداث.ׄ    .الضعف والجمودׄ   .مجئ فصل الخرٌفׄ  

 " أسلوب قصر بتقدٌم : لغة هناك ولٌسالفقرة األولى " قوله فً  -7

 المفعولׄ                             الجار والمجرورׄ                        الخبرׄ                                 المبتدأׄ  

 :من سمات أسلوب الكاتب هنا -8

 جمٌع ما سبقׄ     قلة المحسنات البدٌعٌة .ׄ            وضوح الفكر وترابطها .ׄ   دقة األلفاظ وسهولتها .ׄ  

 ":رتإن تقدموا تقدمت ، وإن تأخروا تأخ قوله:" فً البدٌعى المحسن مٌز  -9

 .مقابلةׄ     .سلب طباقׄ   .تورٌةׄ   .إٌجاب طباقׄ  

 العلم(: فٌه فٌنمو: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٓٔ

 .تشخٌص- تصرٌحٌة استعارةׄ       تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ          توضٌح-بلٌغ تشبٌهׄ                .تجسٌم -كناٌةׄ  

  ؟الكاتب  لخمول كما ٌرىمتى ٌوصف المجتمع با -ٔٔ
 عندما ٌقف فٌه نمو العلمׄ   .عندما تنمو لغتهׄ                     .عندما ٌنمو فٌه العلمׄ           .عندما تضعف لغته ׄ  

 ( ardery.site/archives/6411https://dٌٍطى٠ٌد جاٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جاؾحذحش جػؽؾ عٍٝ جٌٍجذؾ  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 11

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (2)  

)ـاْ ٌم١ٕح ـٟ جٌعٍذ١س عؿُجً ، ـًٌه عؿُ جٌعٍخ ، أِح جٌعٍذ١س ـًجش ِحع ع٠ٍك ـٟ جٌعٍُ ، ذً ٟ٘ أعٍق جٌٍؽحش جٌك١س لحؽرس  

، ـّٓ لرً أْ ضظرف ٌؽحش ج١ٌَٛ ٌؽحش عٍُ ٚأوخ ، قٍّص جٌعٍذ١س ٌٛجء جٌعٍُ ٚجٌكؼحٌز ، ٌُ ضعؿُ ٌُٚ ضٙٓ ، قطٝ ؼىش 

ٍَِخ ِػً جٌٍؽحش جٌّعحطٍز ، ٌٚىٓ ػعؿ جٌعٍخ ُٕٚٚ٘ٙ عحلح ْؼ  ّٔٛ جٌٍؽس ٚضطٌٛ٘ح(  .   َِ

 :" فً الفقرةلم تعجز ولم تهن نوع اإلطناب فً قوله :" مٌز  -ٔ

 .إطناب باالعتراضׄ   .           إطناب بالترادفׄ                      .إطناب بالتفصٌلׄ                .إطناب بالتكرارׄ  

 (:العلم لواء: )قوله فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٕ

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم –مرسل مجازׄ             تجسٌم-بلٌغ تشبٌهׄ                   .تجسٌم -كناٌةׄ  

  ؟الكاتب للعرب ٌوجهه الذى العتاب وجه ما -ٖ

 . هجرهم للغتهمׄ            .تسببهم فً ضعف اللغةׄ          .محاربتهم للغةׄ   .تخلٌهم عن لغتهم ׄ  

  العلم" : فً عرٌق ماض فذات العربٌةقوله:"  فى( عرٌق) كلمة معنى حدد -ٗ

 .واضحׄ     . أصٌلׄ    . جمٌلׄ   . قدٌمׄ  

  " : اللغة نمو عاقا ووهنهم العرب ضعف قوله:" ولكن فى( عاقا) كلمة مضاد حدد -٘

 .قّرباׄ      .سانداׄ   شوّهها.ׄ                                     . حّوالׄ  

 .:ٌلى مما( قاطبة الحٌة اللغات أعرق هً بل: )لقوله البالغى الغرض -ٙ

 النفىׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ    االستنكارׄ   واإلٌجاز الدقةׄ  

  : ٌلى مما( تهن ولم تعجز لم: )قوله فى البٌانى اللون مٌز -7

 .استعارة مكنٌةׄ             .مجمل تشبٌهׄ   .مرسل جازمׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 :قبلها بما « العرب عجز فذلك » عالقة -8

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .توكٌدׄ  

 عن : نستنتج من الجملة السابقة كناٌة«   عاصرتها التً اللغات مثل مضرب غدت حتى : »  -9

 جمٌع ما سبقׄ    .شهرتهاׄ    .سبقهاׄ   رٌادتهاׄ  

 :إٌجاز بحذف"  عجزا   العربٌة فً لقٌنا فإنقوله : " فً   -ٓٔ

 المفعولׄ   الموصوفׄ   الخبرׄ   الفاعلׄ  

 فكرته على   : تقرٌراعتمد الكاتب فً   -ٔٔ

 .جمٌع ما سبقׄ                      التنوع بٌن األسالٌبׄ                    األسلوب الخبريׄ           األسلوب اإلنشائًׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6411ٌٍطى٠ٌد جاٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جاؾحذحش جػؽؾ عٍٝ جٌٍجذؾ  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 12

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (اللغة والمجتمععلى نص ) نصوص متحررة

 (ٔنص رقم )

 جٌٓـ١ٍـُ: ـٍقـحْ ٠مٛي جٌىوطـٌٛ

ٝ جٌعحٌُ، ٚقٍّٛج ِعٗ ٌؽس جٌمٍ ْ جٌعٍذ١س ٚجْطعٍذص شعٛخ ؼٍخ  ١ْح ٚشّحي ئـ٠ٍم١س ئٌ قًّ جٌعٍخ جاْالٌَمى     (9)

 ذحاْالَ ـطٍوص ٌؽحضٙح ج٤ٌٚٝ ٚ غٍش ٌؽس جٌمٍ ْ.

شحٌن ج٤عحؾُ ج٠ًٌٓ ونٍٛج جاْالَ ـٟ عدء شٍـ لٛجعى جٌعٍذ١س ٚ وجذٙح ٣ٌن٠ٍٓ ـىحٔٛج عٍّحء جٌٕكٛ  وّح      ( 2)

 ٌػالغس : جٌّعحٟٔ ، ٚجٌر١حْ ، ٚجٌرى٠ع .ٚجٌظٍؾ ٚجٌرالؼس ذفٕٛٔٙح ج

 ٚلى ؼرٍ وٍ٘ ؽ٠ًٛ وحٔص جٌٍؽس جٌعٍذ١س ٟ٘ جٌٍؽس جٌكؼح٠ٌس ج٤ٌٚٝ ـٟ جٌعحٌُ .(       3)

ٚجٌٍؽس جٌعٍذ١س ألىَ جٌٍؽحش جٌطٟ ِح َجٌص ضطّطع ذهظحتظٙح ِٓ أٌفحظ ٚضٍجو١د ٚطٍؾ ٚٔكٛ ٚأوخ ٚن١حي، ِع (      4) 

 ٌن جٌعٍُ جٌّهطٍفس. جقْططحعس ـٟ جٌطعر١ٍ عٓ ِىج

ٚل١ّس أعاُ ِٓ ل١ّطٙح  ـٍٍؽس ـٟ ق١حضٙح شأْ ور١ٍئْ ج٤ِس جٌعٍذ١س أِس ذ١حْ، ٚجٌعًّ ـ١ٙح ِمطٍْ ذحٌطعر١ٍ ٚجٌمٛي، (      5)

ـٟ ق١حز أٞ أِس ِٓ ج٤ُِ. ئْ جٌٍؽس جٌعٍذ١س ٟ٘ ج٤وجز جٌطٟ ٔمٍص جٌػمحـس جٌعٍذ١س عرٍ جٌمٍْٚ، ٚعٓ ؽ٠ٍمٙح ٚذْٛحؽطٙح 

عٕٗ ِٓ قؼحٌجش ٚغمحـحش، ٚذٙح  جٔرػكؾ١حي جٌعٍذ١س ؾ١الً ذعى ؾ١ً ـٟ عظٌٛ ؽ٠ٍٛس، ٟٚ٘ جٌطٟ قٍّص جاْالَ ِٚح جضظٍص ج٤

ٚضظٛغ أـىحٌ٘ح  ضطكىظ ذٍٓحْ ٚجقىضٛقى جٌعٍخ لى٠ّحً ٚذٙح ٠طٛقىْٚ ج١ٌَٛ ٠ٚإٌفْٛ ـٟ ً٘ج جٌعحٌُ ٌلعس ِٓ ج٤ٌع 

 ٚجنطالؾ ج٤لطحٌ ٚضعىو جٌىٚي. ٚلٛج١ٕٔٙح ٚعٛجؽفٙح ـٟ ٌؽس ٚجقىز عٍٝ ضٕحتٟ جٌى٠حٌ 

ـٟ ج٤وخ جٌمى٠ُ ٚطكطٗ،  غٛخ جٌطعٌٓمى جضهًش ِكحٚقش جٌطعٓ ـٟ جٌعٍذ١س أشىحقً ِٚاحٍ٘ شطٝ، ـٟٙ ضٍرّ ضحٌز (     6)

جٌػٌٛز عٍٝ جٌمى٠ُ ٚضاٍٙ ضحٌز ذّاٍٙ ضشؿ١ع جٌٍٙؿحش جٌّك١ٍس ٌطفط١ص جٌٍؽس جٌٛجقىز ٚض٠ُّك جٌٕحؽم١ٓ ذٙح، ٚضحٌز ضٍرّ غٛخ 

، ِٚٓ لحتً ذؼ١ك جٌعٍذ١س ٚلظٍ ذحعٙح عٓ ِٛجورس جٌكؼحٌز، ٚذٍػ ج٤ٍِ ذأقىُ٘ أٔٗ ق ٠ٍٜ ْررحً ٌىعٛز ئٌٝ جٌطؿى٠ىٚج

 ٠ٌُّٙس جٌعٍخ ئق ٌؽطُٙ جٌفظكٝ، أٚ ٠ٍج٘ح ِٓ أْرحخ ٠ُّ٘طُٙ. 

 ضه١ٍ جاؾحذس جٌظك١كس ِٓ  ذ١ٓ جٌرىجتً جٌّطحقس :  -
 األخٌرة: الطعن( فً الفقرة ثوب: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٔ

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد-بلٌغ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  :اتخذت صور الطعن على اللغة أشكاال شتى لٌس منها -ٕ

   .االدعاء بأنها عاجزة عن مواكبة الحضارةׄ                       .الدعوة إلى استبدالها بالعامٌة ׄ  

 . التستر تحت دعاوي  التجدٌدׄ                       .تعلمها وعسر صعوبتهاׄ  

  الفقرة الخامسة: فى( انبثق)  كلمة معنى حدد -ٖ

 .تدفقׄ                   .اندفعׄ                              صدرׄ                               .انفجرׄ  

 :النص لالكاتب من خال على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٗ

  الضٌق بعجز اللغة عن مواكبة العصرׄ    . االعتزاز باللغة والغٌرة علٌهاׄ  

 الثورة على اللغة والدعوة إلى التجدٌدׄ    اللغة ضٌاع على الحسرةׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 13

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

   :األخٌرة " فً الفقرةوالدعوة إلى التجدٌدالثورة على القدٌم  قوله: " فً البدٌعى المحسن مٌز   -٘

 .مقابلةׄ     .سلب طباقׄ    .تورٌةׄ   .إٌجاب طباقׄ  

 :ٌلى مما( الفصحى لغتهم إال العرب لهزٌمة سببا   ٌرى ال: )لقوله البالغى الغرض -ٙ

 النفىׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ   االستنكارׄ   واإلٌجاز الدقةׄ  

 :ٌلى مما( العالم إلى اإلسالم العرب حمل: )الفقرة األولى فً قوله فى البٌانى اللون مٌز -7

 .كناٌةׄ    .مجمل تشبٌهׄ    .استعارة مكنٌةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

   :قبلها بما «. والبدٌع ، والبٌان ، المعانً » عالقة -8

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -9

 القصةׄ     الرواٌةׄ    لالمقاׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -ٓٔ

 سهولة األلفاظ ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام  ׄ          .       استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

 :أسلوب « بٌرك شأن حٌاتها فً فللغة » فى األسلوب ٌسمى -ٔٔ

 .الثالثة و الثانٌةׄ     قصرׄ    خبريׄ   إنشائىׄ  

 :الخامسة مجاز مرسل عالقته" الفقرة  واحد بلسان تتحدثقوله : " فً   -ٕٔ

 المحلٌةׄ   اآللٌةׄ   المسببٌةׄ    الجزئٌة ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٖٔ

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ        .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد رالتقرٌ اإلنشائً، ׄ  

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح  ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 ؟مة للمقالالخصائص العاٌعد من    ، أيٌّ مما ٌأتًللنص السابقفً ضوء فهمك  -ٗٔ

 جمٌع ما سبق ׄ     القصر ׄ   .الذاتٌة ׄ   النثرٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6434ٌٍطى٠ٌد جاٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جاؾحذحش جػؽؾ عٍٝ جٌٍجذؾ  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 14

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٕنص رقم )

 ٠مٛي جٌىوطٌٛ أقّى و٠ٌٚش:

مىِِّس جٌٍؽحش جٌطٟ ٔؿَكْص ـٟ جٌم١حَ ذىٌٚ٘ح جٌكؼحٌٞ  ٌٍؽس جٌعٍذ١سج       ُِ ـ١ِعـٟ ِحػ١ٙح جٌّؿ١ى ٚضٍجغٙح جٌع٠ٍك ضأضٟ ـٟ  ٍَّ ، جٌ

 ٌِٞ َِّس ِٓ ِؿطّع جٌظكٍجء جٌّطٛج ٌطىْٛ ٟ٘ ٌٚؽطٙح لحتىز جٌكؼحٌز ٚجٌّعٍـس عٍٝ ِٓطٜٛ جٌعحٌُ لًٍٚٔح عى٠ىز ؛ ٚجٌضَمَْص ذأ

طٛج١ٌَِس، ٠َٚىفِٟ ـٟ ٘ ٌِْحقش جٌّٓحء ئٌٝ ج٤ٌع ُِ ـَْص ذكًّ  ِنٍ  ٍُ ر١ًِٓج جٌّمحَ أْ ٔطًوٍَّ أٔٙح َش ُِ  .ذٍٓحْ عٍذٟ 

وٍَّ          ًَ َّٓ جٌٍؽس ـٟ قحِػٍ٘ح ج١ٌَٛ ـٟ قحؾٍس ئٌٝ أْ ضَط ٚأْ ضٓطؿّع لُٛج٘ح ٌّٛجؾٙس ِططٍَّرحش جٌكحػٍ ٚجٌّٓطمرً ـٟ  ،ٌى

٠َُّٛٙس، جٌّؿحي جٌّعٍـٟ ٚجٌكؼحٌٞ، ٚأْ ضٕطٟٙ ذفْؼً ٚعٟ ٚ َّّس أذٕحتٙح ٌٍم١حَ ذىٌٚ٘ح جٌكم١مٟ ـٟ جٌّكحـاس عٍٝ جٌ ِ٘

١َحع. ف جٌٛؾٗ جٌّٙىَّوز ذحٌؼَّ ِِ ال َِ  ٚجْطِعحوز ذعغ 

ح ـٟ عظٍ           س -لٛزً أٚ ػعفًح  -ضٍََعد ـ١ٗ قحٌس ٌؽحش جٌشعٛخ ٌٕٚطًوٍَّ إَّٔٔ َِّ ح ـٟ جٌّكحـاس عٍٝ ِو١حْ ج٤ ًّّ ج ِٙ ًٌ ، أٚ وٚ

ٍِص ـ١ٗ جٌٍؽحش جٌىرٍٜ  -أ٠ًؼح  -ٌٕٚطًوٍَّ وٗ ُعٍَػسً ٌطمٍُّرحش ج٤٘ٛجء ٚج٤قىجظ ِٓ قٌٛٗ، جٌطف٠ٍؾ ـ١ٗ، ٚضٍ ح ـٟ عظٍ ضَك إَّٔٔ

ٕحـِٓس ٌٙح ُّ ١ِطٍز عٍٝ جٌطِٙحَ جٌٍؽحش جٌ َٓ ُّ ، أٚ ئػعحـٙح ٚضفط١طٙح، ٚأٔٙح ضٍؿأ ـٟ ْر١ً ضكم١ك يٌه جٌٙىؾ ئٌٝ ْٚحتً ع١ٍَّّس جٌ

 َُّ ؽ٠ٍحش ٚجٌُعمُٛذحشئعىجُو٘ح ٚوٌجْطٙح ذِىلَّس شى٠ىز، ٚضع١ّ١ٍَّس ٚئعال١َِّس، ضَ ُّ َْٔص ـ١ٙح جٌ ََ ُِّ ذاقىحَ ـٟ ِعاُ ٚضَٛج ُِّ جٌٓ َُّ و ، ٚضَ

ًِخ ئٌٝ جٌٙىؾ جٌٍَّْٛ ج٤قح١٠ٓ، ـٟ  ١ٔس جٌعًٓ؛  ُُٓٙ، ٠ٚىٛٔٛج  أذٕحُء جٌٍؽس جٌّٓطَٙىـس -ذٛعٟ أٚ ذال ٚعٟ  -ٌىٟ ٠ََٕؿ أٔف

 ُّ ٍْ عٍٝ ضكم١ك جٌؽح٠س جٌ ْٛ  ٍجَوز.أورٍ َع

 ضه١ٍ جاؾحذس جٌظك١كس ِٓ  ذ١ٓ جٌرىجتً جٌّطحقس :  -
 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -ٔ

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -ٕ

 غموض المعنى ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام  ׄ          .       ت البدٌعٌةاستخدام المحسنا ׄ  

ٌَكفًِفً قوله "  - ٖ ر أن المقام هذا فً و  " أسلوب قصر  وسٌلته : السماء ِرساالت آِخر بحمل َشُرَفتْ  أنها نتذكَّ

 استخدام إنما ׄ   التقدٌم والتأخٌر              ׄ   النفً واالستثناء       ׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر        ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٗ

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ      .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 ري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح والتحذٌرجمع بٌن األسلوب الخب ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

ا - ضعف ا أو قوة   - الشعوب لغات حالة فٌه َتلَعب نوع اإلطناب فً قوله :" مٌز-  -٘ ا دور  ة  ِكٌان على المحافظة فً مهّم  األمَّ

 " فً الفقرةالثالثة:

 .ضإطناب باالعتراׄ   .إطناب بالترادفׄ   .إطناب بالتفصٌلׄ   .إطناب بالتكرارׄ  

 :األبٌات خالل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج- ٙ

  الضٌق بعجز اللغة عن مواكبة العصرׄ    . الغٌرة على اللغة والخوف علٌهاׄ  

 الثورة على اللغة والدعوة إلى التجدٌدׄ    اللغة ضٌاع على الحسرةׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 15

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 وما سر جماله؟ ؟ والُعقُوبات( الُمغرٌات ٌهاف )وَتواَزَنتْ  فً قوله فً الفقرة الثالثة : المحسن البدٌعً ما-   -7

ًٍّ جمٌل. ׄ                                  ، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.طباق ׄ     سجع، إحداث جرس موسٌق

ًٍّ جمٌل. ׄ   ًٍّ  جرس إحداث، حسن تقسٌم ׄ                                      جناس، إحداث جرس موسٌق  .جمٌل موسٌق

ر أن إلى حاجة   فً الٌوم حاِضرها فً اللغة لكنَّ : )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -8 ( فً الفقرة َتتَذكَّ

 :الثانٌة

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ          تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ               .تجسٌم -كناٌةׄ  

 مسٌطرة عدة وسائل فً حربها ضد اللغات الضعٌفة لٌس منها:تتخذ  اللغات ال -9

 . الوسائل  اإلعالمٌةׄ          .الوسائل القانونٌةׄ             .الوسائل التعلٌمٌة ׄ             .الوسائل العلمٌة  ׄ  

فٌِع) كلمة معنى حدد  -ٓٔ   :األولىالفقرة  فى( الرَّ

 .األول والثانًׄ               .حٌفالنׄ                 السامًׄ   .العالًׄ  

ر: )لقوله البالغى الغرض -ٔٔ ا - ولنتذكَّ نا - أٌض   اللغات التِهام على الُمَسٌِطرة الكبرى اللغات فٌه َتحِرص عصر فً أنَّ

 :فً الفقرة الثالثة( لها الُمنافِسة
 النفىׄ     التحذٌرׄ    االستنكارׄ   التقرٌرׄ  

  :ٌلى مما( ُمبٌِن عربً بلسان: )ه فً الفقرة األولىقول فى البٌانى اللون مٌز -ٕٔ

 .كناٌةׄ    .مجاز مرسلׄ    .استعارة مكنٌةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

نَجِذب لكً » عالقة -ٖٔ   :قبلها بما «.المستهَدفة اللغة أبناءُ  - وعً بال أو بوعً - المرسوم الهدف إلى ٌَ

 .تعلٌلׄ      تفسٌرׄ   .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6435د جاٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جاؾحذحش جػؽؾ عٍٝ جٌٍجذؾ  ٌٍطى٠ٌ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 16

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖنص رقم )

 ِشٍـٗ: ِظطفٝ عٍٟ ٠مٛي جٌىوطٌٛ

ٌٙح أغٍ ٚجػف ـٟ ِٓطمرٍٙح. ـحٌٍؽس جٌطٟ وحْ عٍخ ١ْىْٛ  ضؿطحَ جٌٍؽس جٌعٍذ١س ـٟ عظٍٔح جٌكحٌٟ ٍِقٍس ِٓ ٍِجقً ضطٌٛ٘ح

ٚجٌطٟ ، ٠ٚعرٍْٚ ذٙح عٓ ِشحعٍُ٘ ـٟ طكٍجتُٙ ٚذ١ٓ ئذٍُٙ ٚ ٌجُِٙ  ،جٌرحو٠س ٠طىٍّٛٔٙح ذ١ٍٓمطُٙ ـ١ظفْٛ ذٙح ق١حضُٙ

س. ضٍه جٌٍؽس ٚجٌفٍٓف١ ٠طٕحٌْٚٛ ذٙح ْحتٍ جٌّعحٟٔ ج٤وذ١سطحٌش ذعى يٌه ٌؽس جٌىطحخ ٚجٌفالْفس ـٟ عظٌٛ جٌّى١ٔس جاْال١ِس؛ 

غُ ٘ح ٔكٓ  ، ـطرمٝ ِثحش ج١ٌٕٓٓ ذع١ىز عٓ ِؿٙٛوجش جٌرشٍ ج٤وذ١س ٚجٌفٍٓف١س ٚجٌع١ٍّس لى وطد ع١ٍٙح أْ ٠ظ١رٙح جٌهّٛي

ٍٔج٘ح ج١ٌَٛ ٚلى ذعػص ِٓ ٍِلى٘ح ـٟ غٛخ ؾى٠ى ـظحٌش ٌؽس جٌىطحذس ٚجٌطأ١ٌؿ، ٌؽس جٌهطحذس ٚجٌطع١ٍُ ـٟ عظٍ جٔطشٍش ـ١ٗ 

ٌز ِٓطكىغس؛ ضهطٍؿ ـٟ ِاٍٙ٘ح جٌهحٌؾٟ ٚـٟ جٌّكًّ جٌعمٍٟ جٌٍّضرؾ ذٙح ئنطالـحً ذ١ٕحً عٓ ٚعّطٗ قؼح، ِى١ٔس ؾى٠ىز 

ـطؿى  ضرعع ج١ٌَٛ وّح ذعع جٌفط١س ذعى أْ ػٍخ عٍٝ  يجُٔٙ ـٟ جٌىٙؿ ١ْٕٓ عىوجقؼحٌجش جٌمٍْٚ جٌْٛطٝ. ـحٌٍؽس جٌعٍذ١س 

ٌعٍٗ ـ٠ٍى ـٟ ذحذٗ. ًٌٌه وحْ  ِٛلؿ ٔحوٌ ضمفٗ ٌؽطٕح -ٌٞعٍّ -ٚ٘ٛ، ق ضأّٔ ئ١ٌٗ ٚق ٠أّٔ ئ١ٌٙح  ِٛقشٔفٓٙح ـٟ عحٌُ ؾى٠ى 

ٌُجِح عٍٝ ج٤وذحء ٚجٌّفى٠ٍٓ ِٓ أً٘ جٌٍؽس جٌعٍذ١س ِٓ عظٍٔح جٌكحٌٟ أْ ٠كٛؽٛ٘ح ذعٕح٠طُٙ ٚأْ ١ٙ٠ثٛج ٌٙح أْرحخ جٌك١حز 

س وحٌىحتٓ جٌكٟ ـٟ ضفحعً . ـحٌٍؽقطٝ ضطى١ؿ ذحٌر١ثس ٚضؿٕف ئ١ٌٙح وّح ضطٛضٍ ٌٙح جٌر١ثس ٚضكط٠ٛٙحجٌط١رس ـٟ ذ١ثطٙح جٌؿى٠ىز 

 .ـأِح ضالءِح ـحشطى جٌىحتٓ ٚضىحغٍ ّٚٔح ٚأِح ضٕحـٍج ـحػّكً ٚضؼحءي ٍٚ٘هِٓطٍّ ِع جٌر١ثس جٌطٟ ضك١ؾ ذٗ 

 ضه١ٍ جاؾحذس جٌظك١كس ِٓ  ذ١ٓ جٌرىجتً جٌّطحقس :  -
 :األبٌات خالل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٔ

  الضٌق بعجز اللغة عن مواكبة العصرׄ    . الغٌرة على اللغة والخوف علٌهاׄ  

 الثورة على اللغة والدعوة إلى التجدٌدׄ    اللغة ضٌاع على الحسرةׄ  

 وتضاءل فاضمحل تنافرا وأما ونما وتكاثر الكائن فاشتد تالءما فأما) : السطر األخٌرفً قوله فً  المحسن البدٌعً ما   -ٕ

 وما سر جماله؟ ؟ (وهلك

ًٍّ جمٌل. ׄ                                 المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.، إبراز مقابلة ׄ     سجع، إحداث جرس موسٌق

ًٍّ جمٌل.ازدواج ׄ    األول والثالث ׄ                                     ، إحداث جرس موسٌق

 ( فً الفقرة:لالخمو ٌصٌبها أن علٌها كتب قد: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٖ

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– تصرٌحٌة استعارةׄ      تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ          .تجسٌم -كناٌةׄ  

  الفقرة األولى: فى( موحش) كلمة معنى حدد -ٗ

 .عزٌزׄ     .سٌئׄ                         قبٌح  ׄ                         .قفرׄ  

 ...... :بداٌة النصفً ( تطورها مراحل من مرحلة الحالً عصرنا فً العربٌة اللغة تجتاز: )لهلقو البالغى الغرض -٘

 النفىׄ     التوكٌد والتخصٌصׄ             االستنكارׄ   التقرٌرׄ  

( سنٌن الكهف فً آذانهم على ضرب أن بعد الفتٌة بعث كما الٌوم تبعث: )قوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -ٙ

 :ٌلى مما

 .كناٌةׄ    تشبٌه تمثٌلًׄ    .تشبٌه بلٌغׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ضح٠ٍِٛ 17

 ضٍَ غحْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

  :قبلها بما «.وتحتوٌها البٌئة لها تتوتر كما إلٌها وتجنح بالبٌئة تتكٌف حتى » عالقة -7

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -8

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -9

 وضوح المعنى ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

   المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام  ׄ          .       استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

 وسٌلته : " أسلوب قصر  األدبٌة المعانً سائر بها ٌتناولونفً قوله "  - ٓٔ

 استخدام إنما ׄ   التقدٌم والتأخٌر           ׄ   النفً واالستثناء        ׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر        ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٔٔ

 .النفس فً والتأثٌر اعرالمش تحرٌك اإلنشائً، ׄ     .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح والتحذٌر ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 : " فً الفقرة لغتنا تقفه نادر موقف -لعمري -وهو نوع اإلطناب فً قوله :" مٌز -ٕٔ

 .إطناب باالعتراضׄ      .إطناب بالترادفׄ   .إطناب بالتفصٌلׄ   .إطناب بالتكرارׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6436ٌٍطى٠ٌد جاٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جاؾحذحش جػؽؾ عٍٝ جٌٍجذؾ  ) 
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