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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 

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

 د.ثم أما بع

 /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 جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. 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 

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

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 نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 : فٟ ػصش اٌذ٠ٚالد اٌزٟ أصشِذ ػٓ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ اصد٘ش األدة  ٚثخبصخ إٌثش .فّب ِظب٘ش٘زا االصد٘بس ؟ٔط

 فٟ  سزبة اٌذٌٚخ األ٠ٛث١خ ٔدذ اٌىزبة ٠دْٕٛ ثّبس إٌٙضخ اٌف١ٕخ ِّٓ عجمُٙ . -ٔ

 اٌؼّبد األصفٙبٟٔ ٚ٘ٛ ِٓ اٌىزبة اٌز٠ٓ ٠ٕزّْٛ إٌٝ د٠ٛاْ اٌشعبئً فٟ ػٙذ صالذ اٌذ٠ٓ.ثشص فٝ ػبٌُ  اٌىزبثخ  -ٕ

َُ رخزٍف ػٓ اٌشعبئً اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚاإلخٛا١ٔخ ؟ٕط  : ِب اٌّمصٛد ثبٌشعبئً اٌٛصف١خ ؟ ٚ ف١

ظ ِٚشبػش ٚردبسة اٌشعبئً اٌٛصف١خ :  ٔٛع ِٓ إٌثش اٌفٕٟ اٌزٞ ٠ؼجش ف١ٗ اٌىزبة ػٓ أٔفغُٙ ِٚب ٠ؼزًّ ف١ٙب ِٓ أزبع١ -

 ػبشٛ٘ب ِٚٛالف ػبصشٚ٘ب.

ٚرخزٍف ػٓ اٌشعبئً اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚ اإلخٛا١ٔخ ِٓ ز١ث وٛٔٙب لذ وزجذ إٌٝ شخص آخش أٌُٚ رىزت ، ٚثٙزا رىْٛ رؼج١شا ػٓ   -

 راد وبرجٙب ٚثشاػخ ص١بغزٙب ، ٚلذ رزشبثٗ ِغ اٌّمبالد األدث١خ.

 ّبد اٌف١ٕخ ٌٍٕثش فٝ اٌؼصش اٌؼجبعٝ ؟: ٚضر خصبئص أعٍٛة اٌشعبئً اٌٛصف١خ ، ثُ اروشاٌغٖط

  -خصبئص أعٍٛة اٌشعبئً اٌٛصف١خ :

   اٌزأثش ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ .  -ٕ         طٛي اٌدًّ .               -ٔ

 اعزخذاَ اٌّسغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ .   -ٗ         اٌزذاخً ِغ اٌشؼش .      -ٖ

 االػزّبد ػٍٝ األعٍٛة اٌخجشٞ . -٘

  -ؼصش اٌؼجبعٟ :عّبد إٌثش فٟ اٌ: ٗط

 وثشح األعب١ٌت اٌخجش٠خ.    -ٗوثشح اٌّسغٕبد .       -ٖٚضٛذ اٌفىش.       -ٕعٌٙٛخ األٌفبظ .             -ٔ

 اٌزأثش ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ. -7ٚضٛذ اٌّؼبٟٔ .   -ٙلصش اٌدًّ ٚاٌؼجبساد .   -٘

 ( https://dardery.site/archives/6338ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلخبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 في العصر العباسي النثرعلى  تـــدريـــب

 ( أمام العبارة الخطأ:Xالعبارة الصحٌحة وعالمة)( أمام √ضع عالمة ) - 1س 

 ( )         اصد٘ش فٓ اٌىزبثخ فٟ اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ. -ٔ

 ( )     ٠ٕزّٟ اٌؼّبد األصفٙبٟٔ إٌٝ د٠ٛاْ اٌشعبئً فٟ ػصش اٌٍّه اٌصبٌر ٔدُ اٌذ٠ٓ أ٠ٛة. -ٕ

 ( )   .إٌٙضخ األدث١خ اٌزٟ عجمزُٙ عجت اصد٘بس اٌىزبثخ فٟ اٌؼصش األ٠ٛثٟ أْ وزبة ٘زا اٌؼصش اعزفبدٚا ِٓ -ٖ

 ( )       رٕمغُ اٌشعبئً إٌٝ سعبئً إخٛا١ٔخ ٚسعبئً د٠ٛا١ٔخ ٚسعبئً ٚصف١خ. -ٗ

 ( )         اٌشعبئً اٌٛصف١خ رز١ّض ثىٛٔٙب لذ وزجذ ٌشخص ِؼ١ٓ. -٘

 ( ) .اٌشعبئً اٌٛصف١خ ٔٛع ِٓ إٌثش اٌفٕٟ اٌزٞ ٠ؼجش ف١ٗ اٌىزبة ػٓ أٔفغُٙ ِٚب ٠ؼزًّ ف١ٙب ِٓ أزبع١ظ ِٚشبػش   -ٙ

https://dardery.site/archives/6338
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 ( )     .اعزمٍذ اٌٛال٠بد فٟ أٚاخش اٌؼصش اٌؼجبعٟ ٚػشف ٘زا اٌؼصش ثؼصش ٍِٛن اٌطٛائف-7

 ( )         .ِٓ عّبد اٌشعبئً اٌٛصف١خ لصش اٌدًّ ٚاٌفمشاد -8

 ( )         .اٌشعبئً اٌٛصف١خ ثزأثش وبرجٙب ثبٌمشآْ اٌىش٠ُرّزبص  -9

 ( )        ِّب ١ّ٠ض اٌشعبئً اٌٛصف١خ اػزّبد٘ب ػً األعٍٛة اإلٔشبئٟ. -ٓٔ

 ( )         .اصد٘ش األدة ٚثخبصخ إٌثش فٟ ػصش اٌذ٠ٚالد -ٔٔ

 ( )       ٠ّزبص إٌثش فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ ثججذاٚح اٌٍغخ ٚخضاٌخ األٌفبظ. -ٕٔ

 ( )       .ِٓ أعجبة اصد٘بس األدة فٟ ػصش اٌذ٠ٚالد ٔشبط زشوخ اٌزشخّخ -ٖٔ

 ( )        إٌثش فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ ٠ّزبص ثٛضٛذ اٌّؼبٟٔ ٚاألفىبس. -ٗٔ

 ( )         .اٌؼّبد األصفٙبٟٔ ِٓ وزبة اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ -٘ٔ

 ( )      ٠ؼ١خ فٟ ٔثشُ٘.أوثش األدثبء فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ ِٓ اعزخذاَ اٌّسغٕبد اٌجذ -ٙٔ

 ( )         ٠ٕزّٟ اٌؼّبد األصفٙبٟٔ إٌٝ د٠ٛاْ اٌشعبئً. -7ٔ

 ( )       اٌشعبئً اٌٛصف١خ رزشبثٗ ِغ ِب ػشف ف١ّب ثؼذ ثبٌّمبالد األدث١خ. -8ٔ

 ( )         ِٓ عّبد اٌشعبئً اٌٛصف١خ اٌزذاخً ِغ اٌشؼش. -9ٔ

 ( )         اٌدًّ ٚاٌفمشاد.٠ّزبص إٌثش فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ ثمصش  -ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/6338ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلخبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 :تخٌر الصواب لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة – 2س 
 :ػصش اٌؼصش ٘زا ٠ٚغّٝ اٌٛال٠بد ثسىُ اٌٛالح فبعزمً اٌغ١طشح ػٓ ٚػدضد اٌؼجبع١خ اٌذٌٚخ ضؼفذ: ٔط

 االٔسطبطׄ   اٌذ٠ٚالدׄ   اٌّّبٌهׄ   االعزماليׄ  

٠الد ػصش» ٌمت أُْطٍِكَ : ٕط َٚ  رٌه؟ عجت فّب اٌثبٟٔ، اٌؼجبعٟ اٌؼصش ػٍٝ «اٌذُّ

ي ِغ ٚاألدثٟ اٌثمبفٟ اٌصشاعׄ   َٚ ِٚسح اٌصغ١شح اٌذُّ دب ُّ  .ثبٌُسْىُ ٚاعزمالٌٙب اٌؼجبع١خ اٌذٌٚخ ػٓ أخضاء أفصبيׄ            .اٌ

ِٚسح اٌذٚي ِٕبفغخׄ   دب ُّ  .وج١شح أدث١خ ثٕٙضخ اٌصغ١شح اٌذٚي ِٓ اٌؼذ٠ذ ل١بَׄ            .ٚاٌؼ١ٍّخ األدث١خ إٌٙضخ فٟ اٌ

 . اٌذٌٚخ فٟ اٌجبسص٠ٓ اٌُىزَّبة ِٓ األصفٙبٟٔ اٌؼّبد: ٖط

 اإلخش١ذ٠َّخׄ   اٌط١ٌٔٛٛخׄ   األ٠ٛث١َّخׄ   اٌٍّّٛو١خׄ  

ًسا اصد٘بًسا ٠ؤوذ ِّب: ٗط ُّٛ  :اٌذ٠ٚالد ػصش فٟ إٌثش ٚرط

ع١َّّخ اٌشعبئً ظٙٛسׄ       .اٌٛصف١َّخ اٌشعبئً ظٙٛسׄ    .اٌذ٠ٛا١َّٔخ اٌشعبئً ظٙٛسׄ       .اٌٛػظ١خ اٌشعبئً ظٙٛسׄ            .اٌشَّ

ب اٌىبرت ف١ٗ ٠ُؼجِّش اٌفٕٟ إٌثش ِٓ ٔٛع: »٘ط َّّ  ػبَصَش٘ب، ِٛالِفَ  أٚ ػبشٙب ردبِسةَ  ٠ٚسىٟ ِشبػش، ِٓ ٔفغٗ فٟ ٠ؼزًّ ػ

ؼجًِّشا  ثزٌه؟ ٠مصذ. «ٚثشاػزٗ رارٗ ػٓ ثزٌه ُِ

 .اإلخٛا١ٔخ اٌشعبئًׄ   .اٌٛصف١َّخ اٌشعبئًׄ   .اٌذ٠ٛا١َّٔخ اٌشعبئًׄ   .اٌخطتׄ  

https://dardery.site/archives/6338
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 :ػذا ِب اٌٛصف١خ اٌشعبئً عّبد ِٓ ٠ٍٟ ِّب وً: ٙط

 .اٌجذ٠ؼ١َّخ اٌّسغٕبد اعزؼّبيׄ   .اإلٔشبئٟ األعٍٛة ػٍٝ االػزّبدׄ  

 .اٌىش٠ُ ثبٌمشآْ اٌزأثُّشׄ   .اٌدًّ طٛيׄ  

 :ػذا ِب اٌؼجبعٟ اٌؼصش فٟ إٌثش خصبئص ِٓ ٠ٍٟ ِّب وً: 7ط

 اٌجذ٠ؼ١خ اٌّسغٕبد لٍخׄ            ٚاألفىبس اٌّؼبٟٔ ٚضٛعׄ          األٌفبظ عٌٙٛخׄ   ٚاٌفمشاد اٌدًّ لصشׄ  

 :د٠ٛاْ إٌٝ ٠ٕزّٟ األصفٙبٟٔ اٌؼّبد: 8ط

 اٌشعبئًׄ   اٌّٛا١ٌذׄ              اٌخشاجׄ        اٌدٕذׄ  

 :اٌغٍطبْ ػصش فٟ اٌجبسص٠ٓ اٌىزبة ِٓ األصفٙبٟٔ اٌؼّبد: 9ط

 ث١جشط اٌظب٘شׄ                          أ٠ٛة اٌذ٠ٓ ٔدُׄ           األ٠ٛثٟ اٌذ٠ٓ صالذׄ   طٌْٛٛ ثٓ أزّذׄ  

 إٌٝ أزذ ػّبٌٗ: اٌّأِْٛوزت : ٓٔط

ِٓ ػجذ هللا ػجذ هللا اإلِبَ اٌّأِْٛ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ، ٚاٌخ١ٍفخ ِٓ ثؼذ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ أثٝ إعسك اثٓ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ " »

 .اٌشش١ذ

بٌه: فٝ زغٓ اٌّغ١شح، ٚرخف١ف اٌّؤٔخ، ٚوّف األرٜ ػٓ أً٘ أِب ثؼذ فئْ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ أِش ثبٌىزبة  ّّ إ١ٌه فٝ اٌزمّذَ إٌٝ ػ

بي اٌخشاج ثّثً رٌه ّّ  .«ػٍّه، فزمّذَ إٌٝ ػّبٌه فٝ رٌه أشّذ اٌزمذِخ، ٚاوزت إٌٝ ػ

 فٟ ضٛء فّٙه  ٌٍٕص اٌغبثك اعزٕزح إٌٝ أٞ أٔٛاع اٌشعبئً األدث١خ ٠ٕزّٟ:

                  اٌٛد٠خ اٌشعبئًׄ                   اٌشعبئً اٌذ٠ٛا١ٔخׄ                   اٌٛصف١خ اٌشعبئًׄ                   اٌشعبئً اإلخٛا١ٔخׄ  

 ٌٍدبزع اٌىزبة ٚصف:ٔٔط

لبي اٌدبزع: "اٌىزبة ٚػبء ٍِئ ػٍّب ٚظشف زشٟ ظشفب ٚثغزبْ ٠سًّ فٟ سدْ، ٚسٚضخ رمٍت فٟ زدش ، ٠ٕطك ػٓ 

والَ األز١بء، ٚال أػٍُ خبسا أثش ، ٚال خ١ٍطب أٔصف ، ٚال سف١مب أطٛع ، ٚال ِؼٍّب أخضغ ، ٚال صبزجب اٌّٛرٝ ، ٠ٚزشخُ 

أظٙش وفب٠خ ، ٚألً خٕب٠خ ، ٚال ألً إِالال ٚإثشاِب ، ٚال ألً خالفب ٚإخشاِب ٚال ألً غ١جخ ، ٚال أثؼذ ػٓ ػضٙخ ،ٚال أوثش 

ِٓ  -ِٓ ِشاء ، ٚال أرشن ٌشغت ، ٚال أص٘ذ فٟ خذاي ، ٚال أوف ػٓ لزبي  أػدٛثخ ٚرصشفب ، ٚال ألً صٍفب ٚرىٍفب ، ٚال أثؼذ

 وزبة ، ٚال أػٍُ لش٠ٕب أزغٓ ِٛاربٖ ، ٚال أػدً".

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ اٌخصبئص اٌف١ٕخ  فٟ إٌص اٌغبثك  ِب ػذا:  

 لٍخ اٌصٛس اٌخ١ب١ٌخׄ              اٌخجش٠خع١طشح األعب١ٌت ׄ               عٌٙٛخ األٌفبظׄ                   لصش اٌدًّ ٚاٌفمشادׄ  
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 وزت إثشا١ُ٘ اٌّٛصٍٟ إٌٝ أزذ أصذلبئٗ:: ٕٔط

« ، ّٝ ن، ٚأسٜ ٔؼّزه رٕسظّ إٌ ّٛ ، ٚأزغٕٗ ِٛلؼب ِٕٝ، إر وٕذ أعزؼٍٝ ثؼٍ ّٝ ٚصً وزبثه اٌّغبّس اٌّؤٔظ، فىبْ أعّش طبٌغ إٌ

ّْ ِؼشٚفه، ٚاٌّم١ّ١ٓ ػٍٝ رأ١ٍِه، فال أػذِٕٝ هللا ِب  ٠ٚزّصً ثٝ ِب ٠زصً ثبألد١ٔٓ ِٓ ٌسّزه  ، ٚزٍّخ شىشن، ِٚظب

 «.، ٚال أصاي ػٕٝ ظٍّه، ٚال أفمذٔٝ شخصه أعزدٕٝ ]ِٕه[ 

 فٟ ضٛء فّٙه  ٌٍٕص اٌغبثك اعزٕزح إٌٝ أٞ أٔٛاع اٌشعبئً األدث١خ ٠ٕزّٟ:

    اٌشع١ّخ اٌشعبئًׄ                   اٌشعبئً اٌذ٠ٛا١ٔخׄ                   اٌٛصف١خ اٌشعبئًׄ                   اٌشعبئً اإلخٛا١ٔخׄ  

 :ٚصف اٌصذ٠ك الثٓ اٌّمفغ: ٖٔط

"اخؼً غب٠خ رشجثه فٟ ِؤاخبح ِٓ رؤاخٟ ِٚٛاصٍخ ِٓ رٛاصً رٛط١ٓ ٔفغه ػٍٝ أٔٗ ال عج١ً ٌه إٌٝ لط١ؼخ أخ١ه ٚإْ 

وبٌٍّّٛن رؼزمٗ ِزٝ شئذ أٚ وبٌّشأح اٌزٟ رطٍمٙب إرا شئذ ، ٌٚىٕٗ ػشضه ِٚشٚءره . ظٙش ٌه ِٕٗ ِب رىشٖ ، فئٔٗ ١ٌظ 

ٔضي رٌه ػٕذ  -ٚإْ وٕذ ِؼزسا  -فئّٔب ِشٚءح اٌشخً إخٛأٗ ٚأخذأٗ ، فئْ ػثش إٌـــبط ػٍٝ أٔه لطؼذ سخال ِٓ إخٛأه 

 أوثشُ٘ ثّٕضٌخ اٌخ١بٔخ ٌإلخــبء ٚاٌّالي ف١ٗ ".

 ِب ػذا: اٌزٟ رسممذ فٟ إٌص اٌغبثك ٌٕثش فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟوً ِّب ٠ٍٟ ِٓ خصبئص ا  

 اٌّسغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ اعزخذاَׄ                   اٌّؼبٟٔ  غّٛضׄ            عٌٙٛخ األٌفبظׄ            وثشح األعب١ٌت اٌخجش٠خׄ  

 وزت ػجذ هللا اثٓ اٌّؼزض فٟ ٚصف اٌىزبة ٚاٌمٍُ :: ٗٔط

اٌُِح األثٛاة، خشٌٞء ػٍٝ  َٚ َُٙ، ٚٔبطٌك ال ٠زىٍُ، ثٗ ٠شخص اٌّشزبُق، إرا ألؼذٖ اٌفشاق، ٚاٌمٍُ ِدٌٙض "  ُِٙ ال ٠َْف ْف ُِ اٌسدبة، 

ُِِضٟء،  ْظٍُِ، ٚعٛاد٘ب  ُِ َٙب  ِْٕطُك عبئشاً، ػٍٝ أسض ث١بُض ٌد١ٛػ اٌىالَ، ٠خذَ اإلسادح، ال ٠ًّ االعزضادح، ٠ٚغىُذ ٚالفبً، ٠َٚ

اس ثغ َٛ  زبْ..."ٚوأٔٗ ٠مجً ثَِغبط عٍطبْ أٚ ٠فزر ُٔ

 :فٟ ضٛء فّٙه  ٌٍٕص اٌغبثك اعزٕزح إٌٝ أٞ أٔٛاع اٌشعبئً األدث١خ ٠ٕزّٟ

                  اٌشع١ّخ اٌشعبئًׄ                   اٌشعبئً اٌذ٠ٛا١ٔخׄ                   اٌٛصف١خ اٌشعبئًׄ                   اٌشعبئً اإلخٛا١ٔخׄ  

 :وزت ٘بسْٚ اٌشش١ذ إٌٝ ٔمفٛس ٍِه اٌشَٚ : ٘ٔط

" ِٓ ػجذ هللا ٘شْٚ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ، إٌٝ ٔمفٛس وٍت اٌشَٚ، أِب ثؼذ فمذ فّٙذ وزبثه، ٚاٌدٛاة ِب رشاٖ ال ِب رغّؼٗ، 

 ٚاٌغالَ ػٍٝ ِٓ ارجغ اٌٙذٜ."

 :فٟ ضٛء فّٙه  ٌٍٕص اٌغبثك اعزٕزح إٌٝ أٞ أٔٛاع اٌشعبئً األدث١خ ٠ٕزّٟ

                  اٌٛد٠خ اٌشعبئًׄ                   اٌذ٠ٛا١ٔخاٌشعبئً ׄ                   اٌٛصف١خ اٌشعبئًׄ                   اإلخٛا١ٔخاٌشعبئً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6338ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلخبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 
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