
نوية عمر املختار   املؤسسة: 
االفرض األول   يف مادة اللغة العربية وآدا

    الفصل: الثاين األوىل علمياملستوى: السنة
  االسم واللقب: .................................  //// القسم: ............ .

  

  :أدبيةمصطلحات ومفاهيم
  ن)04.5( امأل الفراغات مبا يناسب من األجوبة -

قتبس هو الشعر الذي ُكِتب يف ...................، وكاتبه شاعر ...........، وموضوعاته ت الشعر اإلسالمي: -1
  .)ن01.5( ، وتذكر الفتوحار، وتدعو إىل الفضائل، ومتدح النيب ة والنّ ، وتذكر اجلنّ من ....................

  ن)02( ................................... .الشاعر الذي . الشاعر املخضرم هو: -2
ء يف صدر اإلسالم بـــــ ......................، ورغم لّ ز األدب يف صدر اإلسالم بقِ متيّ   -3 ة اإلنتاج؛ الشتغال األد

  ن)01( قلته فقد غلب عليه .................. .
  )ن05.5( اآليت: اجلدول من األفعال، يفمّيز بني املعرب واملبين:قواعد اللغة

قـَْوًال  َوُقوُلوااهللََّ  اتـَُّقوا آَمُنواَ أَيـَُّها الَِّذيَن قال تعاىل: -1
) ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن 70َسِديًدا (

  .فـَْوزًا َعِظيًما فَازَ اهللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد  يُِطعِ 
َبَذنَّ َكالَّ وقال هللا عز وجل:  -2 نـْ   .ِيف احلَُطَمةِ  لَيـُ
   .»استقمْ هلل مثّ  آمنتُ  لْ قُ «: قال رسول هللا  -2
    قال املتنيب: -3

  بعقلــــــــه       عيمِ يف النَّ  يشقىذو العقل 
  ينعــــــــمُ وأخو اجلهالة يف الّشقاوة  

  

 اإلعراب وأ البناء حركة مبين معرب
-   
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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 البالغة
  ن)05( يف األمثلة اآلتية: غري طليب)-(خربي/ إنشائي طليبسم نوع األسلوب -1

 ...........................           .ونَ نُ زَ حيَْ  مْ  هُ َال وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  فٌ وْ  خَ َال  هللاِ  اءَ يَ لِ وْ أَ  نَّ  إِ َال أَ قال هللا سبحانه:  -
 ...........................             .نيَ قِ ادِ الصَّ  عَ وا مَ ونُ كُ َو  وا هللاَ قُ اتـَّ وا نُ آمَ  ينَ ا الذِ هَ يـُّ  أَ َ وقال عز وجل:  -
 ...........................           » َواْلُمَؤذِّنُوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقًا ،نِْعَم الرَُّجُل ِبَاللٌ  «: قال رسول هللا  -
 ...........................         يدِ فهاء تـُعْ خالئق السُّ  ** فإنَّ  َ وال جتلس إىل أهل الدَّ قال أبو العالء:  -
 ............................    وانفراجها؟ وإال ضيقةٌ  ** وشيكاً  هاواجنالؤُ  إال غمرةٌ  هرُ هل الدَّ قال البحرتي:  -

 
*****************************************************************************************  

يت: -2   ن)05( بني نوع الصورة البيانية فيما 
 ...........................           إنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد ِهللا َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـَُرابٍ  قال هللا سبحانه:  -
 ...........................                                                       بدٌر، ُيستضاُء به. الرسول  -
 ...........................  (كان إذا رآين قرب من حاجٍب حاجباً).وصف أعرايب رجال بسوء العشرة فقال:  -
 ...........................    ** وال رجال قامت تعانقه األسد. مشى البحُر حنوهقال املتنيب: فلم أر قبلي من  -
 ...........................         . ضحك املشيب برأسه فبكىقال اخلزاعي: ال تعجيب  سلم من رجل **  -
  
  

  

  

  

  

 *** لتوفيق*** 
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  اإلجابة:

  :أدبيةمصطلحات ومفاهيم
  ن)05امأل الفراغات مبا يناسب من األجوبة ( -

، وموضوعاته تقتبس من مسلم، وكاتبه شاعر العصر اإلسالميهو الشعر الذي ُكِتب يف الشعر اإلسالمي: -1
  ن).01.5، وتذكر الفتوح (، وتذكر اجلنة والنار، وتدعو إىل الفضائل، ومتدح النيب القرآن والسنة

  ن)02.  (أدرك اجلاهلية واإلسالمالشاعر الذي  الشاعر املخضرم هو: -2
ء يف صدر اإلسالم   -3 ، ورغم قلته  بـــــالفتوح اإلسالميةمتّيز األدب يف صدر اإلسالم بقلة اإلنتاج؛ الشتغال األد
  ن)01. ( الشعرد غلب عليه فق

 :قواعد اللغة
  ن)05، يف اجلدول اآليت: (املسطرة مّيز بني املعرب واملبين من األفعال -

قـَْوًال  َوُقوُلوااهللََّ  اتـَُّقوا آَمُنواَ أَيـَُّها الَِّذيَن قال تعاىل: -1
) ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن 70َسِديًدا (

  .فـَْوزًا َعِظيًما فَازَ اهللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد  يُِطعِ 
َبَذنَّ َكالَّ وقال هللا عز وجل:  -2 نـْ   .ِيف احلَُطَمةِ  لَيـُ
  . »استقمْ هلل مثّ  آمنتُ  قل«: قال رسول هللا  -2
    قال املتنيب: -3

  بعقلــــــــه       عيمِ يف النَّ  يشقىذو العقل 
  ينعــــــــمُ وأخو اجلهالة يف الّشقاوة  

  

 أو اإلعراب البناء حركة مبين معرب
- /  
- /  
-  /  
  يطع -
- /  
- /  
- /  
- /  
- /  
  يشقى -
  ينعم  -

  آمُنوا-
  اتقوا -
  قولوا -
- /  
  فاز -
  ينبذ -
  قل -
  آمن -
  استقم -
- /  
- /  

 الضم. -
  النون.حذف  -
  حذف النون. -
  السكون. -
  الفتح الظاهر. -
  الفتح. -
  السكون -
  الفتح. -
  السكون. -
  الضم املقدر. -
  الضمة الظاهرة. -

 البالغة
  ن)05( غري طليب) يف األمثلة اآلتية:-سم نوع األسلوب (خربي/ إنشائي طليب -1
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 خربي.           حيزنونأال إّن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم قال هللا سبحانه:  -
 إنشائي طليب (األمر).             اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني أيها الذين آمنوا وقال عز وجل:  -
 إنشائي غري طليب (املدح)           » َواْلُمَؤذِّنُوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقًا ،نِْعَم الرَُّجُل ِبَاللٌ  «: قال رسول هللا  -
 إنشائي طليب (النهي)** فإّن خالئق السفهاء تُعدي          وال جتلس إىل أهل الدقال أبو العالء:  -
 إنشائي طليب (االستفهام)** وشيكا وإال ضيقة وانفراجها؟     هل الدهر إال غمرة واجنالؤهاقال البحرتي:  -

 
*****************************************************************************************  

يت: -2   ن)05( بني نوع الصورة البيانية فيما 
 تشبيه مرسل مفصل.               إنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد ِهللا َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـَُرابٍ قال هللا سبحانه:  -
 تشبيه مؤكد.بدٌر، ُيستضاُء به.                                                           سول الر  -
 كناية (عن صفة الكره)وصف أعرايب رجال بسوء العشرة فقال: (كان إذا رآين قرب من حاجٍب حاجباً).      -
 استعارة تصرحيية** وال رجال قامت تعانقه األسد.        مشى البحُر حنوهقال املتنيب: فلم أر قبلي من  -
 استعارة مكنية.             ضحك املشيب برأسه فبكىقال اخلزاعي: ال تعجيب  سلم من رجل **  -
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