
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/om/12arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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:اختاري اإلجابة الصحيحة : األول السؤال   
 

فصبرا في مجال الموت صبرا      فما نيل الخلود بمستطاع -1  
:الصيغة التي جاء عليها األمر في البيت السابق   

 
مصدر نائب عن فعل األمر -فعل أمر                                               ب -أ  

اسم فعل أمر -د                       مضارع مقترن بالم األمر   -ج  
 

:البيت الشعري الذي جاء االستفهام فيه بغرض التعظيم -2  
فكيف أتيت أنت من الزحام   أبنت الدهر عندي كــــــــل بنت   -1  
دت بفقدك نيرا ال يطلعــمن للمحافل والجحافل والسرى     فق -2  
وإال ضيقة وانفراجها هل الدهر إال غرة وانجالؤهــا      وشيكا -3  
هل بالطلول لســــــائل من رد       أم هل لها بتكلم من عهــــد -4  
 

أروني بخيال طال عمرا ببخله     وهاتوا كريما مات من كثرة البذل  -3  
:الغرض البالغي من األمر في البيت السابق   

 
التخيير -النصح واإلرشاد                       ب -أ  

الدعاء -د                                 التعجيز -ج  
 

"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول: "قال تعالى  -4  
:الغرض من النداء في اآلية الكريمة السابقة   

 
التمجيد -ب                       االتحبب          -أ  

الندبة -د             طلب اإلقبال             -ج  
 

ال تحسبوا البعد ينسيني مودتكم           هيهات هيهات أن تنسى على الزمن -5  
:الغرض من النهي في البيت السابق  

 
اللتماسا -النصح واإلرشاد                       ب -أ  

التوبيخ -التعجيز                                 د -ج  
 

"ق نحن نرزقهم وإياكموال تقتلوا أوالدكم خشية إمال: "قال تعالى  -6  
:الغرض من النهي في اآلية السابقة   

 
المعنى الحقيقي -ب                       االلتماس          -أ  

التهديد -التعجيز                                 د -ج  
 

:، يكون النداء بغرض والتقريب  وددعندما ننادي وال نقصد مجرد اإلقبال ، وإنما الت -7  
التعجب   -االختصاص          د -حبب              جالت -ب                       التمجيد -أ  
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:السؤال الثاني   
:اقرئي األبيات اآلتية ، ثم أجيبي عن األسئلة  

 
ال تعذليه فإن العذل يولــــــعه         قد قلت حقا ولكن ليس يسمعــــــــه  -1  
جاوزت في لومه حدا أضر به         من حيث قدرت أن اللوم ينفعـــــــه -2  
فاستعملي الرفق في تأنيبه بدال       من عنغه فهو مضنى القلب موجعه -3  
اره وعفت مذ غبت أربعهــــــــــــباهلل يا منزل العيش الذي درست     آث -4  
ي التي أمضته ترجعهـــــــــليالالـــــــــان معيد فيك لذته       أم هل الزم -5  
ا وتجمعهــــجسمي ستجمعني يوم       علَّ الليالي التي أضنت بفرقتنا   -6  
 

اشترك أسلوبان من أساليب اإلنشاء الطلبي الواردة في األبيات السابقة في الغرض البالغي  -1
.نهماحددي موضع هذين األسلوبين ، وبيني نوعهما ، والغرض البالغي م.نفسه   

 
استعمل الشاعر في البيتين الثالث والرابع ، أسلوب إنشائي طلبي للتحسر على فراق زوجته ،  -2

.استخرجي موضع هذا األسلوب ثم بيني نوعه  
 

.في النص السابق ، استفهام حدديه ، ثم اذكري الغرض منه -3  
 

"عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم : "قال تعالى  -4  
.عللي ذلك. ية الكريمة السابقة ، شاهدا على األمر الحقيقي تعد األ  

 
 
 

:السؤال الرابع   
:أكمــــــــــــــــــــلي  

......................األمر هو  -1  
.....................و..................قد تجتمع أداتان للنداء  -2  
..............................يفيد االستفهام عادة  -3  
....................المعاني البالغية لألساليب اإلنشائية تفهم من  -4  
..........همزة االستفهام إذا طلب بها تعيين أحد الطرفين فهي همزة  -5  
...........للنهي صيغة واحدة وهي  -6  
 
 

:السؤال الخامس   
 

 ال تجلس مع أصحابك
/ النصح واإلرشاد / التوبيخ )السابقة بغرض  وضحي حال المخاطب إذا كان النهي في الجملة -

( .الدعاء  / االلتماس / التهديد   
 

  -انتهت األسئلة   -
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