بسم هللا الرحمن الرحيم
مدرسة حلفا الثانوية بنين
مطبوعات االستاذ  /محمد المصطفي
ورقة عمل عامة ( –)2الصف االول
 /1من قصيدة روض النيل اكتب االبيات التي تحمل هذه المعاني -:
أ /قلب يشتاق الي النيل وشاطئه ولكنه بينه وبين النيل مسافات ...........................................
ب /منظر الفتيات علي ضفاف النيل بثياب مزركشة ...................................................
ج  /الروابي التي انعكست عليها اشعة الشمس الذهبية والمنخفضات التي تبدو سوداء
..................................................................................................
 /2اكمل النقص في االبيات :
ابا االشبال مجدك ..........................................***......................
صحائف ..........................................***.............................
تقدمت الصفوف ..........................................***.......................
أ /شاعر االبيات هو ..........................ولد في مدينة ...................عام ..............واشتغل
بالسياسة حتى صار رئيسا للوزراء ومن دواوينه  ............................و....................
ب /هات المفرد  :صحائف ..............الكهول  .............البنين.............صفوف ...............
ج /هات معاني المفردات  :سياجا...........تلوي ...........رواؤك............االتون ....................
د /ماذا يقصد الشاعر بعبارة (تقدمت الصفوف )؟ ......................................................
ببيداء لم يعرف بها ساكن
وطاوي ثالث عاصب البطن مرملة
يري البؤس من شراسته نعمي
أخي جفوة من االنس فيه وحشة
ثالث اشباح تخالهم بها
وافرد في شعب عجوز إزاءها
وال عرفوا للبر منذ ُخلقوا طعما
حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة
 /1شاعر االبيات هو..................ولقبه.....................تعلم صناعة الشعر من........... .....
 /2هات معاني المفردات :عاصب البطن...................خبز ملة ....................................
طاوي ثالث ..............................اخي جفوة....................................................
 /3ما الصورة التي رسمها الشاعر لإلعرابي ؟..........................................................
 /4ماهي الصفة التي تدل علي حب الوحدة والعزلة وصفها الشاعر االعرابي ؟
.................................................................................................
 /5لماذ وصف الشاعر االبناء باالشباح ؟ .............................................................
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السؤال الثاني النحو -:



 /1بين اسم كان وخبرها في الآلتي -:



أ /أمسي الرجل مؤمناً ................................................................



ب/صار اخوك عالما......................................................................



ج /استحال الخشب .فحماً............................................................



د /ليس ارتحالك في كسب الغني سفراً .........................................



 /2ادخل فعل الشروع الذي امام كل الجملتين وغير ما يلزم -:



أ /قرب طلوع الفجر ( .كاد )...........................................................



ب /اقتراب نهاية العام( .اوشك ).................................................



 /3بين سبب كسر همزة (إن) في اآلتي-:



أ /إن العلم نور ............................................................ ..............



ب /قال :إني عبد هللا ............................................. .....................



 /4بين الموقع االعرابي فيما تحته خط-:



أ /سرني أن الجو جميل .................................................................



خيل الى أن السماء تمطر ..........................................................
بُ /



احسست بأن الرياح قد نشطت....................................................
ج/
ُ



د /تأكدت أن العلم يرفع كل وضيع...................................................



 /5حول المصدر المؤول الي صريح -:



 /1عرفت أنك مؤلف للشعر..............................................................



 /2أسعدني أن ابنائي ناجحون................................................ ........



 /6بين ال التي عملت عمل ليس والمهملة-:



طالب غائباً............................................................................
أ /ال
ٌ
ب /ال كتاب واحد كافياً....................................................................



د /بيض الصفائح ال سود الصحائف.....................................................
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 /7في الجدول ادناه بين المعرب من المبني وسبب بناءه او اعرابه-:

السؤال الثالث *:
 /1للتشبيه البليغ اربع صور هي ا ............................................................./
......................... /4...................... /3........................................ /2
 /2بين المشبه والمشبه به في االتي :
أ /المرء مثل هالل حين تبصره**** يبدو ضئيال ضعيفا ثم
يتسق ............................................................................................
ب /وروض عن صنيع الغيث**** ر ٍ
اض كما رضي الصديق عن الصديق
...................................................................................................
 /3وضح عالقات المجاز في اآلتي -:
أ( /إني اراني اعصر خم ار) .......................................................................
ب( /وأجعل لي لسان صدق ).......................................................................
 /4ما الفرق بين الحقيقة اللغوية والمجاز؟؟
....................................................................................................
....................................................................................................
/5ماهي خصائص الكناية الجمالية ؟؟
...................................................................................................
....................................................................................................
 /6ما الفرق بين االستعارة والمجاز؟
....................................................................................................
 /7للتشبيه البليغ اربع صور هي
..................و.........................و..........................و........................
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