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   : الحديث مضمون

كافة ،  ةير للبشريرسالة الخي بعثه هللا بها ، وه يث أصحـــابه بعظمة الرسالة التيهذا الحــد يف( ملسو هيلع هللا ىلص)م يالكر ي  خبر النبي   

رهما ينفعهما وخ يا األرواح ، وتسمو األخالق ، وهما في، فبهما تح دى والعلمه من اله  يرسالة اإلسالم بما تحو يأال وه

االستفادة من مـاء المطر ،  يست على درجة واحدة في،  وكما أن األرض ل األرض ييحيلإلنـــسان كالمطر الــذي 

 : فمن الناس ، دى والعلم بل اله  قت يف سوا سواء  يالناس ل ذلكفك

    تمتص ي بة التية الطقيمثل األرض الن ك، وذل رهغينفع ينفع نفسه وي؛ ف ماهقطبيو ماهيه فقتفيدى والعلم وبل اله  قتين م   -  

 وان. يه اإلنسان والحيعش عليالماء ؛ فتخرج الزرع بأنواعه المختلفة ل    

    مثله  ك، وذل نفسه نفع بهينتفعون به دون أن يله للناس قني، لكنه  يقه وال تطبقر تفغيدى والعلم ببل اله  قتيمن  كوهنا -  

 .في معاشهمنتفع به الناس لي هتحفظوتمسك الماء  ال تخرج الزرع ، ولكنهاي كاألرض األجادب الت     

     عان قيمثل األرض ال ك، وذل رهغينفع نفسه وال ي؛ فال  هتوضالل على جهله صر  يدى والعلم ، ورفض اله  يمن  كوهنا -  

 ال تحفظ الماء وال تنبت الزرع.  يالت     

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

 أولا : أسئلة الفهم والاستيعاب :

 عنوانا آخر مناسبا للنص. ضع   -1

  الناس والهداية  /       الناس من رسالة اإلسالم قف مو /        بل العلم قت يسام الناس فقأ /         الناس والعلم    

 العالقة بين عنوان النص وبين مضمونه. ح  وض    -2

    ، وأنهما بمثابة       ن فضل الهدى والعلم للناسيث يبيث إن الحديمعبرا عن المضمون ، ح (الهدى والعلم ) جاء العنوان   

  بل ماء المطر.                       قت يأنواع األرض ف فلهدى والعلم كما تختلابلهم قت يختلفون فيالمطر لألرض ، وأن الناس   

 الهدف من الحديث الشريف. ستنتج  ا -3

 ، وبيان أنواع الناس في االستفادة منهما.بيان فضل اله دى والعلم  -     

 ه. يه فقوالتف يالعلم الشرع قبلة والرشاد ، وتيالهدا يقالناس إلى طر توعية -     

 ول والكتب. قالع يط جمعها فقس فية ونفع الناس بها وليالشرعالحث على االنتفاع بالعلوم  -     

ر يث الكثيهللا به من الهدى والعلم ، كمثل الغ يل ما بعثنــمث :صلى هللا عليه وسلم قال  ي، عن النب موسى يعن أب

،  ر ، وكانت منها أجادب ، أمسكت الماءيأل والعشب الكثـالماء ، فأنبتت الك، قبلت  ة  ي، فكان منها نق أصاب أرضا

ن ال تمسك ماء وال تنبت اعيق يفنفع هللا بها الناس ، فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى ، إنما ه

 قبليع بذلك رأسا ، ولم ــرفيم ، ومثل من لم م وعل  هللا به فعل   ين هللا ، ونفعه ما بعثنيد يه فق  ل من ف  ـفذلك مث ،كأل 

 .رسلت بههللا الذي أ   ىهد
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 المقصود بكل من الهدى والعلم. ن  بي    -4

 سبحانه وتعالى.الواحد األحد العمل الصالح وعبادة هللا ومان ياإل يقة والرشاد إلى طريهو الهدا دى :اله   -  

  إلسالم.التي حث عليها ا خالقاألمعامالت والعبادات ووالفرائض ، كالعلم بالالعلوم الشرعية الدينية  يقصد به العلم : -  

 الجمع بين الهدى والعلم في النص مبينا العالقة بينهما. علل   -5

    دى اج ، فاله  ــها وال اعوجيص فقال ن، الم رسالة كاملة ــرسالة اإلسبين الهدى والعلم ليبين لنا أن ( ملسو هيلع هللا ىلص)لقد جمع النبي     

    الموصل إلى  يقفالعلم هو الطرفال هداية بغير علم ، وال فائدة في علم ال يهدي صاحبه ، والعلم متكامالن متالزمان ،     

 كتمل إال بهما معا. يصح إسالم المرء  والية ثمرة العلم وخالصته ، وال ية ، والهدايالهدا    

 ستنتج أقسام الناس وفق ما ورد في النص.ا -6

    لوا العلم للناس ؛ قوعملوا بما علموا ، ون ماهيهوا فقبلوا الهدى والعلم وتفقن تيالذ العلماء العاملوناألول : القسم  -   

 .رهمغيفنفعوا أنفسهم ونفعوا                       

    العلم للناس ؛  كلوا ذلقه وال عمل ، ولكنهم نقر تفغيدى والعلم ببلوا اله  قن تيالذ نير العاملغيالعلماء  القسم الثاني : -   

 نفعوا أنفسهم.يرهم ولم غيفنفعوا                        

    فلم  ن ؛يتجاه الد دى والعلم ، واستكبروا وأصروا على عنادهمبلوا اله  قتين لم يالذ الجاهلونالع صاة  القسم الثالث : -   

 رهم.غينفعوا أنفسهم وال ي                       

 .أثر العمل بالحديث الشريف في الفرد والمجتمع ينب    -7

 ا واآلخرة. يالدن يلنفسه السعادة ف ققحينة ، ويمأنشعر بالراحة والط  ويدى وعلم ، اته على ه  يش حيعي في الفرد : -    

   دم.قرار والتقنعم باألمن واالستينه ، ويأمر د علمير ، يوالخ قا إلى الحتديصبح مجتمعا صالحا مهي في المجتمع : -   

 .كلخص معنى الحديث الشريف بأسلوب -8

ن ، فنجد يجعلت الناس مختلف قالخل يحكمة هللا فواة لكل إنسان ، يرسالة الحي دى وعلم هها من ه  يرسالة اإلسالم بما ف 

ه قأخال يتمثله فيله للناس دون أن قنيى العلم ثم قتليره ، ونجد من غينفع ينفسه وبه نفع يى العلم فقتليه الذي قيالعالم الف

 ره. غينفع ينفع نفسه وال يفال  يةعرض عن الهداي  نفع نفسه ، ونجد الجاهل الذي يره وال غينفع يوسلوكه ؛ ف
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 ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 حدد مترادف الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي : -1

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 النبات أخضر ويابسا والعشب الكثير.   الكألفأنبتت  الهداية والرشاد .والعلم الهدىمثل ما بعثني هللا به من 

ا اصار فقيه   في دين هللا. هق  ف  فذلك مثل من   مادة الصقة في لصق األشياء. الغراءيستخدم  عال م 

 تمهل وأبطأ المعلم في شرح القاعدة. تريث الشديدةالمصائب  .النوازلتظهر حقيقة اإلنسان عند 

 أرسل عيونه في كل مكان. السائح أذكى أوقد وأشعل اليهود نار الفتنة بين المسلمين. أذكى

 

 حدد معنى الفعل ) أمسك ( في كل سياق مما يأتي : -2

 المعنى السياق المعنى السياق

 سكت أمسك المتحدث عن الكالم. حفظت فكان منها أجادب أمسكت الماء.

 بخل أمسك البخيل عن اإلنفاق. قبضت عليه  الشرطة بالمجرم.أمسكت 

 وامتنع توقف .األكلأمسك الصائم عن  منعه وحبسه أمسك هللا الغيث.

 
 مما يأتي : كلمة الجمع والمفرد لكلاذكر  -3

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 مياه / أمواه ماء بد  ج  ب / د  أج   أجادب

 يعةقواع / ق يع / ق  أ/  قيعان قاع قاع قيعان

ة /جاج ف   فج مةص  ع   ع صم  أفج 

 طالل / طلولأ طلل - -

 

 ( ثم ضعه في الفراغ المناسب مما يأتي : بعثتصريفا من مادة )  غ  ص   -4

 والحساب.يخرج هللا الناس من قبورهم للعرض ....... .................... يوم -  

 ......................................من أسماء هللا الحسنى  -  

 .تعليمية............ ................... أبناءها في الكويتأوفدت  -  

 .إلى الناس كافة........... ................... ()الرسول محمد  -  

 إلى حاالت اختناق. الدخان....... .........................أدى  -  
 

 بعثة

 الباعث

 انبعاث

 البعث 

 مبعوث
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 ثالثا : أسئلة التذوق الفني :

 استنتج من خالل فهمك معاني الحديث الشريف اثنتين من سمات البالغة النبوية. -1

     ث إنه يب المعنى ولفت االنتباه ، حيرتقث ليالحد يبضرب المثل ف (ملسو هيلع هللا ىلص) ميد استعان الرسول الكرقف ضرب المثل : -أ  

    ؛  (بل األرض له قالمطر وت) ء المادي المحسوس يبالش (الناس منهما  قفالهدى والعلم ومو) ء المعنوي يل الشمث       

 ة والعلم. يالناس وتنوعهم تجاه الهدا فصود وهو اختالقح المعنى الميتوض ير فيمما كان له أثر كب     

       ول ق يف كد ظهر ذلقاعا تطرب له اآلذان ، وليقوإتنغيما عذبا لكالم ا يعطي يوهو محسن لفظ حسن التقسيم : -ب   

                                  (. وال تنبت كأل  ،  ماء   كال تمسوفي قوله : )  ( ،  وزرعوا، وا قوس، فشربوا ) : ( ملسو هيلع هللا ىلص)بّي الن       

 استخرج من الحديث الشريف صورة بيانية مبينا أثرها في المعنى. -2

 : (  ...............فكان منها  ر أصاب أرضايث الكثيهللا به من الهدى والعلم كمثل الغ يما بعثن مثل)  -أ   

 ر الذي يالكث ثيالغبصورة  الهدى والعلمإلسالم بما تحويه من ارسالة ( ملسو هيلع هللا ىلص)ه الرسول ث شب  ي، ح صريحه يتشب        

 وبيان أثرها في إحياء القلوب. مما يوضح أهمية تلك الرسالة المحمدية،  األرضأصاب         

    

 : ( .............. م ، ومثلم وعل  هللا به فعل   ين هللا ، ونفعه ما بعثنيد يه فق  ل من ف  ـفذلك مث)  -ب   

     في تقبل ماء المطر ، مما يبين اختالف تشبيه صريح ، يشبه أصناف الناس في تقبل الهدى والعلم بأنواع األرض         

 ، وهذه الصورة هي امتداد للخيال السابق. الناس وعدم تساويهم في الهداية والعلم        

 
 .حدد نوع المحسن البديعي في كل تعبير مما يأتي مبينا أثره -3

 ه .      االبخيل من يمسك عن الناس خيره وال يمسك عنهم أذ -أ    

 وال يمسك ( ، يبرز بوضوح الصفات السلبية للبخيل. طباق سلب بين ) يمسك هذا التعبير في       

 بالهدى والعلم ترقى البشرية ، وبالضالل والجهل تهوى وتضيع. -ب   

 في هذا التعبير مقابلة بين الجملتين ، توضح الفارق الكبير بين أثر الهداية وأثر الضالل.        

 .رحم هللا امرأً أمسك ما بين فكيه ، وأطلق ما بين كفيه : قال أعرابي -ج   

 في هذا التعبير جناس ناقص بين ) فكيه و كفيه ( ، مما يعطي الكالم إيقاعا موسيقيا ويلفت االنتباه.           

 .فلما عال مات كم من أمير رفعت له عالمات -د   

 ، مما يعطي الكالم إيقاعا موسيقيا ويلفت االنتباه.عال مات ( في التعبير السابق جناس تام بين ) عالمات و          

 .وخضوع، وخشوع هلل  بالجوع، وتأديب  مشروعالصوم حرمان  -هـ   

 .يثير النفس ويطرب األذن في التعبير السابق سجع بين الفواصل الثالث ، مما يعطي الكالم إيقاعا موسيقيا       

ب  -و     ن  إذا ق ر  ش رة فقال : م  ن حسئل حكيم عن أكرم الناس ع  د ح، وإذا ب ع د   م   .س مح، وإذا ض وي ق  م 

 يثير النفس ويطرب األذن. في التعبير السابق سجع بين الفواصل الثالث ، مما يعطي الكالم إيقاعا موسيقيا       
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 المدح والذمأسلوبا                      رابعا : السلامة اللغوية :

                  (.نعم -حبذا )تان : يغن ، وللمدح صيمعقف وي نعبر به عن إعجابنا تجاه شخص أو موغهو أسلوب ل : أسلوب المدح

 . أخرى مرة (عم)نو، مرة  (حبذا، مستخدما )مثال : امدح رسالة اٍالسالم           

  .اإلسالم   رسالة   نعم الرسالة                                         .اإلسالم   ـذا رسالة  حبـ                            

         
 فعل المدح     فاعل نعم     المخصوص بالمدح               فعل المدح   فاعل حب    المخصوص بالمدح                              

                (.بئس -ال حبذا )تان يغن ، وللذم صيمع قفرفضنا تجاه شخص أو مووي نعبر به عن غهو أسلوب ل :أسلوب الذ م 

 . .أخرى مرة ، و)بئس(مرة  (حبذا، مستخدما )ال ن يمثال : ذّم  المتكبر                

 . المتكبرون شخاصبئس األ                                  ال حبــذ ا المتكبرون.                      

       
 فعل الذم   فاعل الحب   المخصوص بالذم                        فعل الذم     فاعل بئس     المخصوص بالذم                   

  إعراب المخصوص بالمدح أو الذم :

 ، وعالمة رفعه :  فمحذو أو خبرا لمبتدأ، إما لكونه مبتدأ مؤخرا ، المخصوص بالمدح أو بالذم دائما مرفوع    

 . اإلهمال  بئس العمل  -    . فاطمة  نعمت الفتاة  -    .قيه  الفحبذا العالم   مفردا : -  :إذا كان :  الضمة -1    

ل ق ا  –        .الجهالء  ال حبذا  -.      العلماء  حبذا  -  : ريجمع تكس -                               . األنبياء  نعم خ 

 .المتبرجات  بئس نسوة   - .  المتبرجات  ال حبذا  -.    المخلصات  حبذا  - جمعا مؤنثا سالما : -                            

 . المتكاسالنال حبذا  -.                   الوالداننعم من نبرهما  -مثل :  مثنى :المخصوص : إذ كان  األلف -2    

 . المتخاصمونبئس أناسا   -.          المصلحونجمعا مذكرا سالما : حبذا المخصوص : إذا كان  الواو -3    

 على أربع صور :   (بئس و نعم ) الفاعل بعد  يتيأ:  (نعم / بئس  )صور الفاعل بعد 

  ة.يانالخ الصفة  بئست  -.                     د  يز  الرجل  نعم  -مثل :  :  المعرف بأل -1    

  انة.يالخصفة الرجل بئست  -.         د  يز قفالموا رجل  نعم   مثل ::  المعرف باإلضافة -2    

  نة.ياالخ صفة  بئس  -         د.    يز  رجالنعم   -مثل : :  ه بنكرة منصوبةيالضٌمر المستتر المستدل عل -3    

  نة.يانتحلى به الخ مابئس   -د.           يه زأيعتد بري مننعم  -مثل : : (  من / ما) االسم الموصول  -4    

    ،                                                          (حب / ال حب)دث مع وال يح ، (نعم / بئس)مع  طقفحدث هذا ي: تقدم المخصوص بالمدح أو الذم على الفعل 

  ، وال يصح أن نقول : األمين حبذا. الصفة.انة بئس يالخ، نعم الرجل.   ينول : األميصح أن نقف         

 . فدل على االسم المحذويالكالم ما  يإذا كان ف فوز الحذيج :  الذمبحذف المخصوص بالمدح أو 

                            { نيونعم أجر العاملها ين فيفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها األنهار خالدغلهم م} أولئك  مثل :        

 ية.اق اآليالمخصوص بالمدح ألنه مفهوم من س فذد ح  ق، و (ن الجنة يونعم أجر العامل) أي :                
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 تدريبات على المدح والذم

 : ) كما في المثال األول ( ن أركان أسلوب المدح وأركان أسلوب الذم فيما يأتيبي    -1

 المخصوص بالمدح صورة الفاعل الفاعل فعل المدح المثال

 الجليس الصالح اسم إشارة ذا حب   حبذا الجليس الصالح.

     نعم الشعار الجد.

     نعم مبدأ المرء األمانة.

     نعم قوال الصدق.

     نعم ما يتصف به طالب العلم الجد.

 المخصوص بالذم صورة الفاعل الفاعل فعل الذم المثال

     ال حبذا الجليس السوء.

     الصفة التكاسل. تبئس

     بئس خلق اإلنسان النفاق.

     بئس جارا اللئيم.

     .الشخص الخؤونبئس من تصاحب 

 

 ب الخطأ النحوي في كل مما يأتي :صو    -2

 .................................................................................             نعم أناسا المتفائلين.                                  -      

 .................................................................................           ال حبذا التهاوَن مع المخربين.                       -      

 .................................................................................           ي الميزان.                        بئس خلق الغش ف -      

 .........................................................................حبذا المحافظين على هداية الناس وإرشادهم.              -     

 ..........................................................................بئس سلوك اإلعراض عن طلب العلم.                     -     

 ضبطه.احدد المخصوص بالمدح أو بالذم ثم  -3

                 ..........................................................................                   نعم من نقتدي بهم العلماء النابهون.        -   

 ..........................................................................                                  حبذا الطالب الحريص على التعلم. -   

 ..........................................................................              نعم ما يهتم به طالب العلم دراسة األدب العربي. -   

               ..........................................................................         الهداية والرشاد نعم العمل.                           -   

 ..........................................................................           بئس عالم األمة المبلغ غيره بغير فهم وال تفقه.   -   

                    ..........................................................................               ال حبذا التكاسل في طلب العلم.                -   
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 ما يأتي صياغة نحوية صحيحة : ص غ   -4

 ......................................................................................    .معرف باإلضافة فيه فاعلالأسلوب مدح  -أ    

 ..........................................................            ...................................أسلوب مدح الفاعل فيه اسم إشارة :          -ب    

 ...............................................................................................أسلوب ذم الفاعل فيه ضمير مستتر :        -ج   

 ...............................................................................................أسلوب ذم الفاعل فيه اسم موصول :        -د    

 ...............................................................................................لفاعل فيه معرف بأل :      أسلوب مدح ا -هـ    

 ستخرج أسلوب مدح وأسلوب ذم من الفقرة اآلتية مبينا أركان كل أسلوب.ا -5

 ويرقىويطبقونه ، وحبذا العلم النافع الذي يخدم البشرية " نعم من نجالسهم العلماء العاملون الذين يتفقهون في العلم    

 بأخالقها ، وال حبذا العلم الهادم لألخالق ، وبئس أناسا الذين يعلمون غيرهم وال يعلمون أنفسهم ".    

 ........................................................................................................................................... أسلوب المدح : -  

 .....................................................................................................................................................أركانه :     

 ..............................................................................................................................................: أسلوب الذم -   

 ...................................................................................................................................................أركانه :      

 : بي  ن نوع الفاعل في كل أسلوب مما يأتي -6

 ......................................................................................        في العلم ونقله إلى الناس. تفقهال العمل  نعم  -   

 ......................................................................................          له بغير فهم.  الحافظ   طالب  العلم  بئس  -   

لق انعم  -     .....................................................................................                    الناس وتعليميهم.   هداية   خ 

. مابئس  -     ....................................................................................                      يتصف به المرء الجهل 

 .......................................................................................             حبذا المسارعة في تقديم المعروف.  -   

 استبدل بفعل المدح أو الذم فعل آخر بنفس معناه. -6

 ....................................................................................حبذا الهدى والعلم.                                        -   

 .....................................................................................بئس ما يفعله المرء اإلعراض عن الهدى والعلم.      -   

 .....................................................................................                    ال حبذا التهاون في طلب العلم.      -   

 ....................................................................................                      نعم أناسا المتنافسون في عمل الخير.  -   
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 مقالةكتابة خامسا : التعبير :                                 

 يعرض فيه رأيا ، أو يرسم صورة ، أو يقرر فكرة.، المقال قالب فني نثري يعالج فيه الكاتب موضوعا ما  -1

 .للمقال ثالثة عناصر : هي المقدمة أو التمهيد ، والعرض ، والخاتمة -2

 المقال الرياضي......الخ. للمقال تصنيفات عديدة ، فهناك المقال االجتماعي ، والمقال السياسي ، والمقال األدبي ، -3

 يكتب المقال في كل مجاالت الحياة األدبية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية والفنية........الخ. -4

 ترابط الفكر وتسلسلها. -لكتابة المقال سمات فنية محددة ، مثل :  -5

 .               والتدليل على صحتهاوتحقيق اإلقناع لدى القارئ عن طريق سالمة الفكر  -                                                

 العرض الشائق الجذاب.جودة األسلوب والتأثير عن طريق تحقيق االمتاع و -                                                

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

كثرت في اآلونة األخيرة البرامج الدعوية وبرامج تقديم الفتاوى الدينية ، وأصبح كثير من النوافذ اإلعالمية بمثابة المنابر 

 لقى فيها الخطب الدينية والدروس العقائدية والمواعظ بال رقيب أو حسيب.التي ت  

  ها.خطورة انتشار تلك البرامج وما الذي يجب علينا عندما نتابعحول هذا الموضوع اكتب مقالة بأسلوبك تناقش فيه 
......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................... 
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 نموذج تدريبي

ر  أصاب يث  الكثيهللا به من الهدى والعلم ، كمثل الغ يل ما بعثنــمث :صلى هللا عليه وسلم قال  ي، عن النب موسى يعن أب
، وكانت منها أجادب ، أمسكت الماء، فنفع هللا بها ر  ـيأل والعشب الكثـــ، قبلت الماء ، فأنبتت الك ة  ــي، فكان منها نق أرضا

فذلك مثل  ،ع ان ال تمسك ماء وال تنبت كأل يق يائفة أخرى ، إنما هــوا ، وأصابت منها طـــالناس ، فشربوا وسقوا وزرع
فع بذلك رأسا ، ولم ق بليهللا به فعلم وعلم ، ومثل من لم  ين  هللا ، ونفعه ما بعثنيد يمن فقه ف .هللا الذي أرسلت به ىهد ر    

 أوال : أسئلة الفهم واالستيعاب :

    في الفرد والمجتمع. الحديث ن أثر العمل بهذابيّ   -1س

       ................................................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................................................ 

 حدد المقصود بكل من الهدى والعلم مبينا العالقة بينهما. -2س

 ....................................................................................................................................................الهدى :  -    

 ......................................................................................................................................................العلم :  -   

 ..........................................................................................................................................هما : نالعالقة بي -   

 صحيح لكل مما يأتي :اختر المكمل ال -3س

 .................................يرتبط عنوان الحديث بمضمونه حيث إن الحديث  -أ   

 يبين فضل الهدى والعلم ، واختالف أنواع الناس في تقبلهما واالستفادة منهما. -    

 يعدد أنواع األرض وضرورة االستفادة من كل نوع منها. -    

 لوم التي يجب أن يتعلمها اإلنسان ويستفيد منها.يوضح أنواع الع -    

 يبين العالقة بين اإلنسان واألرض وأن هللا قد خلق اإلنسان من تراب. -    

 : ما يصلح عنوانا للحديث الشريف -ب   

 الناس والعلم.                )         (   -(                               الناس والحياة.               )   -         

 الناس والقدر.                )         (   -الناس والموت.              )         (                         -         

 : ما يعد هدفا للحديث الشريف -ج   

 )     (    بيان أهمية ما يخرج من األرض من ثمار.   -   الدعوة إلى أهمية االستفادة من ثروات األرض. )     (      -

 بيان قدرة هللا في خلق األرض وإخراج النبات. )     (  -الحث على طلب العلم والتفقه فيه ونقله للناس.   )     (        -

 أكمل الفراغات التالية وفق فهمك الحديث الشريف : -4س

 ..................................الذين يتقبلون الهدى والعلم ويطبقونهما فهما وعمال وينقلونهما إلى غيرهم يشبهون األرض  -    

 ......................................................الذين يتقبلون العلم وينقلونه إلى غيرهم بغير فهم وال تطبيق يشبهون األرض  -    

 ................................الذين لم يتقبلوا الهدى والعلم ولم ينفعوا أنفسهم وال غيرهم يشبهون األرض  -    
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 ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 .....................................ه ( : فقه العالم في تخصصه وأفاد الناس بعلمه.       مترادف ) فق -1س

 .............................................................................الصوم.         في مجال وظف الفعل ) أمسك ( في سياق  -2س

 ............................، وجمع ) ماء ( .............. ................) فكان منها أجادب أمسكت الماء ( مفرد ) أجادب ( :  -3س

 ....................................................................................صغ تصريفا من ) بعث ( ثم وظفه في مجال العلم.    -4س

  ثالثا : أسئلة التذوق الفني :

 صورة بيانية مبينا أثرها. الحديث الشريفحدد في  -1س

  ..................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................... 

 ..........................من سمات البالغة النبوية التي اتسمت بها لغة هذا الحديث  -2س

 بيان الفكرة والتدليل عليها بأدلة منطقية.   )      ( -  االعتماد على الطباق والمقابلة لتوضيح المعنى. )       (      -    

 االستعانة بالسجع للتأثير في المخاطبين.    )      (     -االعتماد على التمثيل وحسن التقسيم.             )       (       -    

 الهدى والعلم ترقى األمة في حرب وسلم.    قبول ب -3س

 وآخر معنوي ، وضحهما مبينا أثر كل منهما.في العبارة السابقة محسن لفظي   

 ............................................................، أثره : .................................. ..............................المحسن اللفظي :       

 ............................................................، أثره : ....................... .......................................المحسن المعنوي :       

 رابعا : السالمة اللغوية : 

 فهو آفة األمم " الجهل، وال حبذا  علماؤهااألمة  أبناء" العلماء ورثة األنبياء ، فنعم  -1س

 ........................................................................................حدد في العبارة السابقة أسلوب مدح :         -أ       

 .............................................................                     .....................اضبط ما تحته خط :         -ب      

 صوب الخطأ في كل مما يأتي :   -2س

 ....................................................................................                       ن.       نعم أشخاصا الوالدي   -     

 ....................................................................................الغش في االختبار ال حبذا.                          -     

   صغ أسلوب ذم ببئس واجعل الفاعل اسما موصوال. -3س

     .............................................................................................................................................. 
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 جابر عثرات الكرام:                                   املوضوع الثاني 
 ُملخص الموضوع :

، كان له مروءة  من بني أسد خزيمة بن بشر كان هناك رجل يسمى  سليمان بن عبد الملك ي حكى أنه في زمن الخليفة   

؛ فاحتاج إلى ضائقة مالية شديدة لخسارة كبير جعلته يمر به تعرض ــولكن ، كان تاجرا ثريا كريما معطاءوبر وفضل ، و

يغلق عليه وكانت ابنة عمه أنه سزوجته إخوانه الذين كان يواسيهم ويساعدهم فواسوه حينا ثم ملـوه وابتعدوا عنه ، فأخبر 

 رةــوالي الجزيفد وبقي حائرا ، وكان يعرفه ويلزم بيته إلى أن يأتيه الموت ، فأغلق بابه وأقام يتقوت بما عنده حتى نبابه 

، فيسأل عن حاله ، خزيمة بن بشر ، فبينما هــو في مجلسه إذ ذ كـر  وسمي بالفياض لكرمه وبرهالربعي  عكرمة الفياض

د فيقال له أنه صار إلى أمر ال يوصف وأنه أغلق بابه ولزم بيته ، فيتعجب عكـــرمة مما حدث لخزيمة ويقول  : أفما وج

ومعه أربعة آالف دينار أخذها دون أن يعلم به أحد فيسرع إليه متخفيا في ظالم الليل خزيمة بن بشر مواسيا وال مكافئا ؟ 

وعندما ألح عليه خزيمة ليعرفه قال له  ،ويعطيها خزيمة دون أن يكشف عن نفسه  ،من أموال الوالية التي تحت تصرفه 

، وعندما عـــاد عكــرمة إلى بيته وجـد زوجته تبحث عنه ، وقد علمت بخروجه ليال فشكت في  جابر عثرات الكرام: أنا 

أمره وارتابت وظنت أن له زوجة أخرى أو عشيقة ، فيؤكد لها أن ظنونها ال أساس لها ، ويجد نفسه مضطرا أن يخبرها 

  باألمر بشرط أن تكتمه.

يعلم ثم  ،ويصلح أحواله ، المال ويسدد ديونه ق نفسه ، وفي الصبــاح يأخذ فبات ليلته يتلمس الدنانير وال يصدخزيمة  أما

 ،دث له ـخبره بما حئه ، ويسأله الخليفة عن سبب اختفائه منذ فترة ، فييذهب للقاأن الخليفة سليمان نازال يومئذ بفلسطين ف

حسن حالك ؟ فيخبره خزيمة بأمر ذلك وما تعرض له من فقر وضيق ، فيتعجب الخليفة لما حدث له ، ثم يسأله : وكيف ت

أن  الخليفة يقررثم ،  جــابر عثرات الكـــرامفيتشوق الخليفة لمعرفة الرجل الذي جـــــاءه وأعطاه المال دون أن يعرفه ؛ 

وينطلق  ،اض ــــبتعيين خزيمة بن بشر واليا على الجزيرة بدال من عكرمة الفي فيكتب أمرا يعوض خزيمة عما حث له ،

يستسلم لألمر لكنه  ،زيمة مكانه ــوتكون المفاجأة عندما يرى عكرمة كتاب الخليفة بعزله وتعيين خ ،يمة إلى الجزيرة خز

فيسأل ، قيمته أربعة آالف دينار ماليا فيكتشف عجزا ؛ واردها ــويترك الوالية لخزيمة الذي أخذ يحصي أموال المدينة وم

وال يبوح بالسر حتى ال يحـرج خزيمة ، وأمام صمت عكرمة وثباته على مبدئه ، فيلتزم عكــرمة الصمت رمة ــعنها عك

، ثم يرسل له من يطـــالبــه بالمال ، فيقول لهم عكرمة : إني لست ممن وضعه في السجن وديد ـــتقييده بالحبيأمر خزيمة 

حدث تعلم زوجة عكرمة بما م يصون ماله بعرضه ، ويبقى عكــرمة في الحبس شهرا ؛ فتســوء حاله ويضعف جسمه ، ث

ما كان هذا وتقول له :  ،ه بمفردها ـوتأمرها أن تدخل علي ،زيمة ــخالوالي ة الوفية خادمتها إلى ـــفترسل هذه الزوج ، له

 جزاء جابر عثرات الكرام منك كافأته بالحبس والضيق والحديد.

 ،وجهاء المدينة  خزيمة فيجمع، وإنه لهو ؟ قالت : نعم ،  سوأتاه فلما سمع خزيمة كالم الخادمة نادى برفيع صوته : وا  

به ، فينظر إليهم عكرمة في خجل ثم  ، فيجدوا عكــرمة في قــاع الحبس قد أضنـاه الحبس وأضرويسرع بهم إلى السجن 

ذا تفعل هذا يا ينكس رأسه إلى األرض ، فينكب عليه خزيــمة يقبله في رأسه ويعتذر له ، فيتعجب عكــرمة ، ويقول : لما

فك القيود خزيمة ؟ ، فيقول خزيمة : كريم فعالك وسوء مكافأتي ، فيقول عكرمة : غفر هللا لي ولك ، ثم يأمر خزيمة أن ت

، ويذهب به إلى حمام المدينة ويخدمه بنفسه ، ويخلع عليه أفضل ثيابه ، ويذهب معه إلى بيته ، ليعتذر إلى عكرمة يد من 

إلى ه مع يطلب من عكــرمة أن يـذهب ثم ه لم يكن يعرف أن عكــرمة هو جــابـر عثرات الكرام ، زوجته ، ويؤكد لها أن

 فيوافق عكرمة.الخليفة سليمان بن عبد الملك 

ويذهبا معا إلى الخليفة الذي كان مقيما وقتها في منطقة الرملة ، فيتعجب الخليفة من قدوم الوالي خزيمة دون أن يطلبه ،  

جابر عثرات الكرام أنه جاء إلخباره بأمر ويخبره ويسلم عليه بالخالفة )السالم عليك يا خليفة المسلمين( ، فيدخل خزيمة 

، فيسر الخليفة ، ويسأله : من هو ؟ فيقول له : إنه عكــرمة الفيــاض ، فيأذن له الخليــفة بالدخـول ويرحب به ويقربه من 

ال عليك ، ثم يطلب منه الخليفة أن يكتب كل حوائجه ، ويأمر له بقضائها في مجلسه ، ويقول له : ما كان خيرك له إال وبا

ساعته ، ثم يأمر له بعشرة آالف دينار وسفطين من الثياب ، ويكتب أمـرا بتعيينه واليا على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان 

بل اردده يا أمير المؤمنين ، ثم انصرفا  ، وقال له : أمر خزيمة إليك إن شئت أبقيه وإن شئت عزلته ، فقال له عكـــرمة :

 ولم يزاال عاملين لسليمان مدة خالفته. 
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 أولا : أسئلة الفهم والاستيعاب :

 مفهوم التراث مستدال عليه من النص. ح  وض    -1

 افة ومفاخر وانتصارات .قخ وآداب وعلوم وفنون وثيون من حضارة وتارقهو كل ما تركه الساب مفهوم التراث : -   

  في النص : ى التراثما يدل عل -   

  .وعكرمة مةيوخزملك مان بن عبد اليسلالخليفة  مثل يالماض يعاشت ف ية التيات التراثيالشخص -1           

 . والتي كانت من السمات األصيلة في القدماء لةية أصيم عربقيما حملته األحداث من  -2         

 ب ، وجودة العبارة. ي، ومتانة التراك يث جزالة األلفاظ ، وسمو المعانيك تب بها الموضوع ح ياللغة الت -3         

 ستخلص من النص القيم المستفادة.ا -2

 وكشف كربة المكروب. مساعدة المحتاجوالشهامة والمبادرة في نجدة الملهوف والمروءة  -     

 ه.حفظ أسرارمعه والزوجة مع زوجها وتحمل تقلبات الزمان وفاء  -     

 مهما حدث.الصبر والتحمل والثبات على المبدأ  -     

 .ليرد الجمومحاولة إصالحه وبالخطأ ف االعترا -     

 التسامح.   -العدل  -     

 .من النص صفات الشخصيات الواردة فيهستنتج ا -3

 ةيالشخص تحلى بهاي يالصفات الت

ّ / عز  مة بن بشريخز حه.يسعى لتصحيعترف بالخطأ ويز النفس / يصاحب مروءة وفضل وبر 

لير / كرياض بالخيف  اضيعكرمة الف / صبور على األذى / ثابت على المبدأ / متسامح. قم الخ 

 مانيفة سليالخل .حكمه / مراع لمشاعر الناس يته / متواضع / عادل فيب من رعقرير / يم حب لعمل الخ

 زوجة عكرمة العهد / مخلصة لزوجها / تحسن التصرف.ورة على زوجها / تحفظ السر وتصون يغ

 مةيزوجة خز ة لزوجها.يصبورة / وف الخادمة أمينة / ةية / ذكيعمط
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 .أهمية كل موقف من المواقف اآلتيةن بي    -4

 ف قالمو ته يأهم

 محنته  يمة عن زوجها فيزوجة خز ليعدم تخ اة. يمواجهة مصاعب الح ية الترابط األسري فيعلمنا أهمي

  .تهعثر من هوإخراج ةخزيممع  ةعكرم وقوف .لمنا أهمية المبادرة في تقديم العون للناس وفك كربتهمقف يعمو

  .لواعلى نقص األم ةلعكرم ةخزيم ةمحاسب .على المال العام وحقوق العبادص رح هف صحيح فيرصت

   .ةسرَّ خزيم هوحفظ هقفوعلى م ةعكرم تثبا .ابتالءلمنا قيمة الثبات على المبدأ مهما حدث لنا من يعم قف عظيمو

 حفظ زوجة عكرمة سر زوجها رغم ما حدث له   حدث. مهما مة الوفاء بالعهد والمحافظة على السر  قيعلمنا يف قمو

ّه اعتبار عكرمةياعتراف خز  .وتحمل المسؤوليات والتبعاتح لألخطاء يه تصحيل فيف جمقمو   .مة بخطئه ورد 

  .ضه عما أصابهيفة لعكرمة وتعويمكافأة الخل  م للمساواة.يللعدل ونصر للمظلوم وتدع قيقه تحيح فيصحتصرف 

 

 ستنتج عناصر التشويق في النص.ا -6

 الحوار الممتع والجذاب بين الشخصيات. -     

 استعمال لغة الرمز مثل : أنا جابر عثرات الكرام.  -     

 اق متصل من اإلثارة والمتعة.  يس ياألحداث وترابطها ف كتشاب -     

 ع. قر المتويات على غيع الشخصقر موايتأزم األحداث وتبدل األحوال وتغ -     

 .ستدل من النص على قول الرسول   : " صنائع المعروف تقي مصارع السوء "ا -7

   :ق ف السابيث الشريالموضوع على معنى الحد يالن فيدل كهنا    

     ته قخرجه من ضائيساعده ويجد من يعد به الدهر وساءت حالته فإذا به قنما يمة حزيما حدث لخ :  ل األولليالد -    

 صنع المعروف مع إخوانه وكان صاحب مروءة ظاهرة وفضل وبر مع الناس. يألنه كان ك وذل                        

  

     كافأ من ي  رد له اعتباره و ي  ده و قي ك  في  دخل الحبس وساءت حالته فإذا به نما أ  يما حدث لعكرمة ح : ي ل الثانيالدل -    

 مة بن بشر.يمن المعروف مع خز هما صنعل كفة وذلليالخ                      

 .إني لست ممن يصون ماله بعرضهقال عكرمة لمن جاء يطالبه بالمال :  -8

 أثر العبارة المخطوط تحتها بأسلوبك في الثالثة أسطر التالية.   

يؤكد عكرمة الفياض بهذا القول أنه ذا خلق نبيل ومبدأ عظيم في الحياة ، فهو ليس ممن يشتري المال ويطمع فيه حتى  

وظيفته ويمد يده ولوكان ذلك على حساب كرامته وشرفه كما يفعل البعض ، فهناك من يغويه الشيطان ويستغل منصبه و

وحجته في ذلك أنه لو انكشف أمره سيعاقب ببضع سنين في الحبس ، على أموال الناس بال خوف من هللا أو من القانون 

 .سمعته وكرامتهعرضه وعلى حساب ثم يخرج ويتمتع بالمال الذي استولى عليه ، فيكون بذلك ممن يصون ماله 
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 : الثروة اللغوية: أسئلة  ثانيا

 حدد مترادف الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي : -1

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

سن الخلق .مروءةكان خزيمة بن بشر صاحب   وقلقت شك ت زوجة عكرمة في أمره.   ارتابت ح 

 شرا وسوءا عليه. وباالانقلب صنيع عكرمة  أتعب وأضر   الحبس عكرمة وأضر به. أضنى

رضهأنا لست ممن يصون ماله   قي د الجنود عكرمة بالقيود. لكب   شرفه وكرامته .بع 

 التراجع عن أهدافنا. النكوصال يجب  جاء بعده في والية الجزيرة. عكرمة   خزيمة   أردف

 مشى بغير ه دى الرجل على وجه. هام أحب  وتعلق الشاعر بمحبوبته هام

 

 ( في كل سياق مما يأتي : يحدد معنى الفعل ) نف ذ -2

 المعنى السياق المعنى السياق

 سهل مسلكه .نفذ الطريق للمسافرين مّر واخترق .نفذ السهم إلى جسده

 وصل وانتهى نفذ الطريق بالمارة إلى البحر. وصل إليه  نفذ الكتاب إلى صاحبه.

 بمهارة قام به نفذ الخادم باألمر. مضى .نفذ الرجل إلى عمله

 صار معموال به نفذ حكم  القضاء. منها خرج .الرجل من ضائقتهنفذ 

 

 مما يأتي : كلمة الجمع والمفرد لكليأتي ب -3

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 أسنة سنان حائجة حوائج 

كم صريع صرعى  أحكام ح 

لمان  أقاٍص  أقصى غالم غ 

ش / فراش غريم الغرماء  ةش  أف ر   ف ر 

 

ب رتصريفا من مادة )  غ  ص   -4  ( ثم ضعه في الفراغ المناسب مما يأتي : ج 

.اسم من أسماء ا هلل الحسنى   ........................    -    

              .…......................    وة وقإن هللا هو صاحب ال -   

 .(ملسو هيلع هللا ىلص)دنا محمد يعلى س يالسالم بالوح عليه................ ................نزل  -   

 ة.حول الذراع المكسور ............ ................... ب  يوضع الطب  -   

    خواطر الناس. ...................... من ح سن الخلق  -   

 جبريل

ب ر  ج 

 الجبروت

 الجب ار

 الجبيرة
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 : التذوق الفني: أسئلة  ثالثا

 ن عناصر العمل القصصي في النص.بي    -1

 ة واإلثارة والمتعة.قيم الخلقير من اليحمل الكث يالزمن الماض ياة فيف الحقف من مواقمو يتمثل ف الحدث : - 1   

  اض. يمة بن بشر / عكرمة الفيخز الرئيسة : -أ الشخصيات : -2   

 / الخادمة ةيارجمة / الي/ زوجة عكرمة / زوجة خز ملكمان بن عبد اليسل الثانوية : -ب                      

     (.العهد األموي )  لكمان بن عبد الميسلالخليفة زمن  الزمانية : -أ البيئة : -3  

 ن والرملة.  يوفلسطبالعراق ، رة ية الجزقمنط المكانية : -ب                

 السجن.  يعكرمة ووضعه فة ومحاسب، مة مكان عكرمة ية خزيتول يتمثلت فالعقدة :  -أ البناء : -4  

ّ جابر عثرات الكرام وإخراجه من السجن واالعتذار له ومكافأته. يتمثل ف الحل : -ب                 ر   معرفة س 

 ات. ين الشخصيممتع ومؤثر ب صة على سرد موجز لألحداث ، وبها أكثر من حوارقاشتملت ال السرد والحوار : -5  

  ة االعتذار واالعتراف بالخطأ. يابتغاء وجه هللا ، وأهم نع المعروف مع الناسضرورة ص   يتمثلت ف الفكرة : -6  

شرح الصورة البيانية فيما يأتي :ا -2  

 أنا لست ممن يصون ماله بعرضه.  -أ   

 شبه العرض بشيء مادي يصون المال ، وفيه أيضا كناية عن عزة النفس والكرامة. ، حيث في هذا التعبير استعارة      

 قعد به الدهر.  -ب    

 .كناية عن الفقر وسوء الحالفي هذا التعبير         

 حدد المحسن البديعي في كل مما يأتي مبينا أثره. -3

 إن قلبي قد سكن وركن إلى ما قلت. -أ   

 فيه جناس ناقص بين ) سكن وركن ( يحدث جرسا موسيقيا تطرب له األذن.      

 فتلهب الخليفة وتلهف لمعرفة جابر عثرات الكرام. -ب  

 ( يحدث جرسا موسيقيا تطرب له األذن. وتلهف تلهبفيه جناس ناقص بين )        

 ما كان خيرك له إال وباال عليك. -ج  

 .ك وفيء به يظهر الفارق الكبير بين ما قام به عكرمة وما(  وباال عليك ) وبين(  خيرك لهبين )  مقابلةفيه        
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 التصغير: أسئلة السلامة اللغوية :                 رابعا

     ر بضم الحرف األول                   ييكون هذا التغيالكالم ، و ين فية االسم لغرض معيطرأ على بنير ييبه تغ قصدي   : ريالتصغ -

 ) ياء التصغير (.ي ، وتسمى بعد الحرف الثان( ساكنة ياء ) زيادة و              

يع  ف   –ل ي ع  ع  ف   –ل ي  عف   ):  ير ثالثة أوزان هيللتصغ:   ريأوزان التصغ -   (ل ي ع 

  .بيؤذ   –د  ،  ذئب يسأ   –ر  ،  أسد يمن   –، مثل : نمر  ير االسم الثالثيوهو خاص بتصغ  : ( لي  عف  )  -1  

  .نةييع   –ن يدة ، عيه ن –، مثل : هند  (مربوطة تاء)ره يتصغ يمؤنثا زدنا ف يفإذا كان االسم الثالث -      

  .رةيه ر –،  هّرة  ب يد ب –ط  ،  د ّب يط  ق –ّط قفه ، مثل : يتضع كوإذا كان مضعفا نف -      

  ية.نب    -بنت  ،   يخأ   –، أخ  ة يدي   – يد ر ، مثل :يرد عند التصغيوإذا كان به حرف محذوف  -      

 ر ، يفإنها ترد إلى أصلها عند التصغ (ألف ممدودة)ه يثان ياالسم الثالثوإذا كان  -      

 ع معرفة أصل األلف من خالل جمع االسم.  ي، ونستط  بن يي –ناب ،  بيوب   –مثل : باب            

ل –ر االسم الرباع  ، مثل : ملعب يهذا الوزن خاص بتصغ -ل : ف عي ع   -2     .جديم س –عب  ، مسجد يم 

 عر يش و –ر ، مثل : شاعر يعند التصغ ( واو )لب قفإنها ت (  ألف ممدودة )ه يثاني فإذا كان االسم الرباع -        

 ، (ر ياء التصغيها )يوتدغم ف( ،  ياء ) المد لبقوجب  ( األلف أو الواو )ثالثه مد بـ  يوإذا كان االسم الرباع -        

   ريّ فظ   –ف ي،  ظر عيّ ضب   –بعوض  ،   يّ بحس   – ، سحاب ي زّ ع ج –ب ، عجوز يّ  ك ت –كتاب :  مثل             

يع  ف   -3   ء / األلف / الواو) ن يبل آخره حرف لقالذي  سير االسم الخمايهذا الوزن خاص بتصغ -:  لي ع     ( اال 

م يقربيأ   – يق( إ بر مثل :، ر يعند التصغي ى كما هقفإنها تب (اء ) يبل آخره قفإذا كان ما  -           ريميلب   –ل ي، بر 

 (  اءي ر إلىيلب عند التصغقفإنها ت (ألف أو واو ) بل آخره  قأما إذا كان ما  -        

 س  يطنيف   –ر  ، فنطاس يفيع ص –ح  ، عصفور صيبيم   –مثل : مصباح               

 

  :  رية للتصغي** الدالالت المعنو

ليعبفي الطريق.   ،  امام بيتنا  ن هيرامثل قولنا : أحدث السيل  :  صغر الحجم -1  .كم صيبيح.   ،  بدت النجمة م 

 ال تدعي العلم. الع ويلميا أيها ولست شاعرا.  ،     شويعرمثل قولنا : إنك :   رقيالتح -2

  .الد ريهمات،  ومثل قولنا : ليس معي إال بعض     لقيماتبحسب ابن آدم ( : ملسو هيلع هللا ىلص)مثل قول النبي :  العدد قليلت -3

 عيد النشرة اإلخبارية.ب  بيل الصالة.      ،     المباراة مثل قولنا : موعدنا ق  :  ب الزمنقريت -4

 الطاولة. ف ويقالبيت       ،     وضعت القلم  ق ريبمثل قولنا : أوقفت السيارة :  ب المكانقريت -5

 مثل قول األب البنه : يا ب نّي      ،    وقوله البنته : يا ب نيتي.: والمالطفة  حيل والتمليالتدل -6

 الشعر. صيالتوب  الرمال  ،     بيباتوح  الدموية  ،     عيراتالش  مثل قول العلماء : الصغر :  يف هيد التنايتأك -7
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 تدريبات على التصغير

مبينا داللته. التاليةفقرة الستخرج اسما مصغرا من ا  

كنيكفيهمات يها بد رينع فقانة ، فكن منها على حذر ، واــفإنها فت اـــيوالدنك اــــي، إ .. يئال : أي ب نقام  ابنه يأوصى حك"        
ب كـــــيريو  كبصر يعميسؤال الناس ، واعلم أن الطمع  الطاعة ، وانتظر  يالزهد ، وجد  ف كال ، فعود نفســـــيالجبل ج 

ر إال يالخ يقطر يرة فيش ع ك، وال تتر قالح يا فيفن ، وكن سـيب العلماء والصالحيرق  د الصالة ، واجلس ــــيب ع الةالص
جته فإن   قعيبها ، وال تستمع لكل ن و توتمسك   " من عال صوته وهنت ح 

 االسم المصغر االسم المكبر داللة التصغير

   

   

   

   

   

   

   

 
 كل تعبير مما يأتي :في  ما تحته خطصوب الخطأ النحوي في -2

 ...............................................................    صغيرة.                          بع يي ننظر إلي  الطفل  -   

لي عيببجوار بيتنا  -     ..............................................................       لكرة القدم.                       م 

 ............................................................... الدينية.                               الكتيبتاتقرأت بعض  -   

 ...............................................................                                     .صغير كمصيبحبدت النجمة  -    

 ................................................................             . بسيطة دويركانت األسرة قديما تعيش في  -   

 .................................................................                                       .  الفصل ب ييبأغلق المعلم  -    

 ..................................................................                               مشهور. ش ييرعتقع مدرستنا في  -    

 ثم ضع كل اسم منها في جملة من إنشائه. صغر األسماء اآلتية -3

 ....................................................................................................................:            جبل  -     

راء  -      ح   ....................................................................................................................:        ص 

 ....................................................................................................................:           ع ث مان  -    

 ....................................................................................................................:                 أ مّ  -    

 ....................................................................................................................:             شاعر -    
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 وداللته. وزنه ستخرج اسما مصغرا من الفقرة اآلتية مبيناا -4

ٍت مناعيس و ياألذكار ف كحة ، وصرت أردد تلية  الصحيحوي بعضا من األذكار النبويبا ياء ك تقأحد األصد يأهدان"        
ك عندما أردد تلي بيلق   يفرة ية كبـــأشعر براح الة الفجر ، وأصبحت  ـــد صيل المغرب وب عيبق  ل ، وخاصة يالنهار والل

" مانيلر س  يالصغ يأعلمها أ خ ياألذكار ؛ مما جعلن   

 داللته وزنه االسم المصغر

   

   

   

   

   

   

   

    

 المكمل الصحيح لكل مما يأتي : اختر -3

 شموسة ( -ش وميسة  -ش ميسة  -) ش ميس ...................... تصغير ) شمس ( هو  -ز

 ف نيطييس ( -ف نيطس  -ف نيطاس  -) ف نيطيس .................. تصغير ) فنطاس ( هو  -ب  

وينب ..................... تصغير ) زينب ( هو  -ج   نيبة  -) ز  يينب  -ز   زيينيب ( -ز 

 س ويعاد ( -س عياد  -س عيدة  -) س عيّ د ............. .........تصغير ) سعاد ( هو  -د  

 س ويلم ( -س ليمان  -س ليلم  -) س ليّ م ..................... تصغير ) سالم ( هو  -هـ  

 ب وينة ( -ب ني ة  -بنينة  -) ب نيتة ....... ...............تصغير ) بنت ( هو  -و  

 ق ندويل ( -ق نيديل  -ق نيدويل  -) ق نيدل .... ...............تصغير ) قنديل ( هو  -ز  

 زم.يلرا ما ياستبدل بما تحته خط كلمة مصغرة تؤدي المعنى مغ -2س

 ........................................................................من الرمال          رة جدايحبات صغتكون الغبار من ي -   

 .........................................................................                طفل صغ رلب قحمل كل منا مهما كبر ي -   

 ........................................................................                   .هيف ينصلكان صغير مبجانب منزلنا  -   

 ........................................................................          .       ريصقت قبل الصالة بوقوصلت المسجد  -   
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 كتابة قصة قصيرة                        خامسا : التعبير  

اكتب قصة قصيرة من وحي خيالك مراعيا شروط كتابة القصة القصيرة ومستوفيا عناصر العمل القصصي التي تشمل 

 الحل ( -العقدة  -المكان  -الزمان  -الشخوص  - ) األحداث

 (.............................................................  عنوان القصة )

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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 نموذج تدريبي على موضوع : جابر عثرات الكرام

 اقرأ ثم أجب : 

     ،: قد صار إلى أمر ال يوصف  فقالوا،  ؟ : ما حاله فبينما هو في مجلسه إذ ذكر خزيمة بن بشر فقال عكرمة الفياض"          

      عمد ثم لما كان الليل، الم ـــ؟ فأمسك عن الك قال : أفما وجد خزيمة بن بشر مواسيا  وال مكافئا   ، ولزم بيته أغلق بابه وإنه

    غلمانه نالم مـــفركب ومعه غ،  دابته وخرج سرا  من أهله بإسراج أمر ثم، أربعة آالف دينار فجعلها في كيس واحد  إلى

ه ـفخرج إلي عنه وتقدم إلى الباب فدفعه بنفسه ، ثم أبعده فأخذ الكيس من الغالم حتى وقف بباب خزيمة ثم سار يحمل المال

 .بهذا شأنك : أصلح ، وقال فناوله الكيس مة ـخزي

 أوال : أسئلة الفهم واالستيعاب :      

 اكتب ملمحين يدالن على التراث في قصة جابر عثرات الكرام. -1س      

            - ................................................................................ ..............................               

             - ............................................................................................................. 

 اشتملت هذه القصة على شخصيتين أساسيتين اذكرهما محددا الصفة التي أعجبتك في كل منهما. -2س      

   - .................................................................................................  .....................................              

   - ...................................................................................................................................... 

 ما أهمية الموقف الذي عبرت عنه الفقرة السابقة ؟ -3س

    ...................................................................................................................................................... 

 :لكل مما يأتي  اختر المكمل الصحيح  -4س

 ...........  حملت الفقرة السابقة موقفا نستخلص منه قيمة -أ    

 العدل (        -          نجدة الملهوف        -       الثبات على المبدأ        -     ) الصبر                  

  ...........من عناصر التشويق في الفقرة السابقة  -ب   

 التغير المفاجئ للشخصيات (      -     استعمال الرمز     -     النهاية المثيرة   -  تشابك األحداث)       

 .............................. الموضوعليس من عناصر التشويق في  -ج  

التعجب.       )     (أساليب كثرة أساليب االستفهام و -)      (                           .استعمال لغة الرمز  -           

 )       (    .وتغير المواقعتأزم األحداث وتبدل األحوال  -                   )      ( .األحداث وترابطها كتشاب -        

 :فيما يأتي  صل بين الموقف وبين القيمة المستفادة منه -5س

 موقف عكرمة تجاه ما تعرض له خزيمة من فقر وضيق.                        الثبات على المبدأ -

 موقف عكرمة تجاه ما تعرض له من حبس وسوء.                               االعتراف بالخطأ وتصحيحه  -

 خزيمة تجاه عكرمة بعدما عرف حقيقة صنيعه.                           نجدة الملهوف موقف -
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  ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 حدد مترادف ما تحته خط في العبارة التالية. -1س

 ..................................................      .   واقتادوه إلى السجن فكبلوهرجال الشرطة في أحد اللصوص  ارتاب    

كم.  -2س  ..........................................................................   وظف الفعل ) نفذ ( في تعبير من إنشائك في مجال الح 

 ....................، وجمع  )فراش( ....................   (مفرد )غرماء.      صالح خزيمة الغرماء وأصلح فراش بيته -3س

 .........................................................ص غ تصريفا من مادة ) جبر ( ثم وظفه في تعبير في مجال الطب.     -4س

 ثالثا : أسئلة التذوق الفني : 

 تضمنت الفقرة السابقة على عقدة وحل ، وضح ذلك. -1س

            .................. ............................................................................................................................العقدة :  -   

  ................................................................................................................................................الحل :  -  

 ...........( في التعبير السابق  ولزم بيته أغلق بابه)  -2س

 مقابلة (          -        كناية          -           استعارة          -         تشبيه)                       

 رابعا : أسئلة السالمة اللغوية :

 .) قال األب البنه : يا ب ني احذر من أ صيحاب السوء ، وال تتكاسل في الدراسة قبيل االختبارات ( -1س

 مبينا االسم المكبر لكل منها وداللة تصغيرهأخرج من العبارة السابقة ثالثة أسماء مصغرة     

           ................................           .....................................        .................................... االسم المصغر : -      

 ..................................         ......................................        ....................................االسم المكبر :    -       

 ...................................            ........................................         .......... .............................داللة التصغير :  -      

 .صغر كل اسم مما يأتي ثم ضعه في جملة  -2س

 .................................................................................................................شمس :  -      

  .................................................................................................................شجرة :  -      

  ............................................................................................................... قرطاس : -      

 

 :ما تحته خط صوب الخطأ النحوي في -3س

 ......................................................تعيش األسرة الفقيرة في منيزيل صغير.                     -     


