مطبوعات المصطفي (قواعد  -بالغة  -ادب ) الصف االول مدرسة حلفاج
السؤال األول ( :أ ) اكمل النقص ثم اجب عن االسئلة-:
 -1اساس ...................................... ............................
......................الي لحم وعظم
.......................................
.......................................
 -2وأعلم ان الذم......................
.........................................
.......................................
........................................
 -3تود كل ...........................
............................... ......... ........................................
 -1شاعر البيت االول هو  ...............ولد عام  ...........من اكبر شعراء
.....................له ديوان شعر بعنوان ..........................ومجموعة
من المسرحيات منها ........................و ....................................
 -2هات معاني الكلمات االتية  -:برأكم  .....استحالت ........انقاض.........
من رقيق الظالم في سربال
ينفذ النور حولها فيوافي
في العشيات بالدموع التوالي
فإذا عادها الخريف وافضي
ذات صدر مفوف الوشي
فهي حسناء تزدهيها المرايا
 -1عنوان القصيدة ..............للشاعر ...............ولد عام ...............
في مدينة  .............ويمتاز شعره بــ..................و......................
 -2ب ّم شبه الشاعر الليل ؟ ......................................................
-3الي ماذا يشير الشاعر بكلمة(العشيات)؟؟؟ .................................
-4هات معاني الكلمات االتية ؟؟؟ حواشيك ..............الدموع ...............
تحاشي  ..........مفوف الوشي  .........افضي .......االبالل .................
 -5ب َّم شبه الشاعر ام بادر؟؟؟ ...................................................
 -6كيف تكون ام بادر في الخريف؟؟؟...........................................
 ماهي خصائص االدب العربي الحديث؟؟؟ ...................و..................اذكر ثالث من العصور االدبية؟؟.............-3............-2..............-1السؤال الثاني ( -:أ) (اجب عن االسئلة االتية)
 -1ماهو هدف االسلوب العلمي ؟؟؟ ..........................................
 -2اذكر اثنين من خصائص االسلوب االدبي؟أ.............../ب ..............
 -3ما المقصود بفصاحة الكالم ؟؟ أ.........................................../
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مطبوعات المصطفي (قواعد  -بالغة  -ادب ) الصف االول مدرسة حلفاج
ب............... ... ............ /ج.......................................... /
عرف اآلتي -:
( ب) ّ
 -1البالغة .......................................................................
-2المدلول المجازي .............................................................
 -3المدلول االصطالحي........................................................
 -4الملول اللغوي ..............................................................
 -5االسلوب ....................................................................
(ج)اكمل النقص -:
 -1التعقيد المعنوي يقصد به ..........الكلمات باستعمالها في غير معانيها.
 ............... -2هي االساس التي تقوم عليها بناء الجمل والعبارات
..................... -3ان يكون الكالم غير واضح الداللة علي المعني المراد.
............................-4ان تكون الكلمة غير مألوفة االستخدام.
السؤال الثالث  - -:بين سبب رفع كل اسم تحته خط - :
أ( -قُتل االنسانُ ما اكفره)......................................................
ب-عصفورتان في الحجاز........................................................
ج-ان الحيا َة دقائق.................................................................
 -2بين سبب نصب كل اسم تحته خط -:
أ -صار الطقس جميالا ............ب -حضر الطالب اال طالبا ا..................
ج -سرت والنيل..............د -ايا ياشباب احمي قد جاء يومكم................
هـ -زرت القربة ثم كسال .........................................................
و -اختفي القمر ورا َء السحاب....................................................
ي -راق في ناظري مياها ا وظال .................................................
ن – تقع شندي شما َل الخرطوم ............................................... ..
م( -وال تقربوا ما َل اليتيم)........................................................
 -3بين نوع (ما) في الجمل اآلتية أهي (نافية – شرطية  -استفهامية/
موصولة زائدة ) -:
أ -ما االحسان...............ب -ما المسؤل عنها باعلم من السائل............
ج -ما تقم به من عمل تنل جزاءه .........د/ال تحرم ما احل هللا لك..........
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 -4زن الكلمات اآلتية  -:يفهم  ....................يبق .........................
زعزع ..........زن ...........أعد  ............تسابح...........................
 -5عين المبتدأ وبين المسوغ في اآلتي -:
أ -مغفرة لكل مذنب  .المبتدأ  .....................المسوغ ......................
ب -ولكم في القصاص حياة  .المبتدأ  .............المسوغ .....................
 -6الكلمات اآلتية حذفت احد اصولها فزن كل واحد منها في الجدول ادناه -:
وزنها
الكلمة
وزنها
الكلمة
..................
استرح
..............
سل
...................
سعيد
...............
نم
..................
يُبدل
...............
قط
...................
سفرجل
................
جُد
...................
هذبر
................
استفهام
 -8بين المبتدأ ونوع الخبر فيما يأتي -:
أ -الطالب يشكر المعلم  .المبتدأ ...................نوع الخبر...................
ب -المعرض لوحاته جميلة  .المبتدأ ..............نوع الخبر ..................
ج -هللا مع الصادقين .المبتدأ  .....................نوع الخبر ...................
د -العصفورةُ فوق الشجرة  .المبتدأ  ................نوع الخبر ................
 -9بين المبتدأ وسبب تقديمه وجوبا في الجدول ادناه-:
سبب التقديم
المبتدأ
الجملة
م
.................... ...............
إن انت إال نذير
1
..................... ..................
إنما الهكم إله واحد
2
..................... ..................
هو هللا الخالق
3
................... ..................
ما احسن الدين والدنيا
4
.................
.................
ما فائدة القراءة
5
.................
................
الدين المعاملة
6
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 -11ضع من ( ج ) مع مايناسب ( أ ) في ( ب )-:
(ب)
(أ)
م
الزمخشري
1
 2عبد القاهر الجرجاني
السكاكي
3
بدر الدين بن مالك
4
السيوطي
5
الخطيب الغزويني
6
ال تظهر شخصيته
7

م
1
2
3
4

(ج)
االسلوب العلمي
عقود الجمان
االيضاح
مفتاح العلوم
دالئل االعجاز
المصباح
الكشاف

 ما الفرق بين االسلوب االدبي واالسلوب العلمي؟؟؟......................................................................................
لماذ تتباين اساليب الكتاب من كاتب آلخر؟؟.....................................
 -12من قصيدة الي الشباب اكتب االبيات التي تحمل هذه المعاني -:
/1قال تعالي (ووصيتا االنسان بوالديه حملته امه كرها ووضعته كرها)؟؟؟
.....................................
.....................................
ُ
أحب الي من قصر ونيف
لبيت تخفق االرواح فيه
/2
.....................................................................................
واهلي وان ضنو علي كرام
 -3بالدي وان جارت الي حبيبة
......................................................................................
 -13ضع من ( ج )مع ما يناسب ( أ )في ( ب )
(ج)
(ب)
(أ)
تقديم المبتدأ وجوبا
متي االمتحان
حذف الخبر وجوبا
بئس الصديق الجاهل
حذف المبتدأ وجوبا
هو هللا الخالق
ا
تقديم الخبر وجوبا
شربي الماء باردا
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