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أوال .النحو والصرف(10ن)
النص :
تطور الخطابة
كان ظهور اإلسالم إيذانا بتطور واسع في الخطابة؛ إذ اتخذها الرسول صلى هللا عليه وسلم أداة للدعوة إلى
الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة ،حيث ظل ثالثة عشر عاما يعرض على قومه قريش وكل من
يلقاه في األسواق آيات القرآن الكريم ،وهو في أثناء ذلك يخطب في الناس داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة
والموعظة الحسنة...
وهاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ،فاتصلت خطابته ،واتسعت جنباتها ،بما أخذ يشرع

للمسلمين ويرسم لهم من حدود دولتهم ونظم حياتهم التي ينبغي أن تقوم على اإلخاء والمساواة والتعاون في
سبيل الحق والخير ،وهو في تضاعيف ذلك يأخذهم بآداب رفيعة من السلوك السامي ،مبينا لهم معاني
اإلسالم الروحية التي تقوم على معرفة هللا الواحد األحد والصلة به ،كما تقوم على معرفة العمل الصالح....
وما يزال يعرض أوامر الدين ونواهيه ،واضعا الحلول لكثير من المشاكل الدنيوية.

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول صلى هللا عليه وسلم متممة للذكر الحكيم ،وتحتفظ كتب الحديث

بما اتخذه فيها من سنن وتقاليد ثبتت إلى اليوم.
شوقي ضيف ،العصر اإلسالمي ،ط  ،7دار المعارف( ،د.ت) ،ص.107-106 :

-------------------------------------اق ار النص قراءة متأنية ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

 -1أبرز مضمون الفقرة األولى من النص.

 -2استخرج من النص أربعة ألفاظ أو عبارات دالة على الحقل الديني.

( 1ن)

( 1ن)

 -3انقل ،واضبط بالشكل التام من بداية النص " كان ظهور "...إلى " ...آيات القرآن الكريم"

( 3ن)

 -5استخرج من النص مصدرين ،أحدهما لفعل ثالثي ،واآلخر لفعل رباعي ،مع تحديد وزنيهما.

( 2ن)

 -4أعرب ما تحته خط إعرابا تاما.

 -6صغ جملة مفيدة تشتمل على نائب فاعل لفعل رباعي.

( 2ن)

( 1ن)
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ثانيا .البالغة والعروض ( 10ن)
 .1البالغة (6ن)
أ  -وضح طرفي التشبيه ،وعين نوعه ( ضمني – تمثيلي) فيما يأتي:
* قال الشاعر:
* وقال آخر:

َّ
الم َي ُحف َها
كأن الث َريا وال ّ
ظ ُ

(2ن)

ض ٍة َعلى ِث ٍ
ط ُع ِف َّ
ياب ُسوِد
ِق َ

ِ ِ
طيب الم َّ
ِ
عط َر َي ْع َبق
دد ُت نو ار وبهج ًة
صح ْبتُ ُكمْ ،
فاز ْ
َو َم ْن َي ْ
ص َحب ال ّ َ ُ
ب ـ ميز اإلنشاء الطلبي من غيره ،واذكر الصيغة ،فيما يأتي:

(2ن)

* قال الشاعر:
* وقال آخر:

لعمرك ما ِ
اإل ْسراف ِف َّي طبيعة
ُْ
َه ْل في يدي إلَّ قصيد خالد

ولكن طبع الب ْخ ِل عندي كالح ْت ِ
ف
َّ ْ ُ
َ
َ
أُزِج ِ
ِ
لإلتحاف
يه ْبين يديك
ْ
(2ن)

ج -حدد جملة القصر ،وعين طرفيه وطريقته فيما يأتي:
* قال تعالى " : :وإذا قيل لهم ال تفسدوا في الرض ،قالوا إنما نحن مصلحون" البقرة.10 .
* قال الشاعر:

كرني َق ْومي ِإذا َجَّد ِجدهم
َسي ْذ ُ

وفي الليلة ال َ ِ
الب ـ ْد ُر
ظْلماء ُيْف ُ
تقد َ

 .2العروض ( 4ن)
(2ن)

عر ْف ما يأتي :الشكل ـ الحذف
أّ .

وبين نوع العروض والضرب فيه:
وعين بحرهّ ،
ب .اكتب البيت اآلتي كتابة عروضيةّ ،
* قال عنترة:

يا دار عبل َة ِبال ِجو ِاء تَ َّ
كلمي
َ ْ

ِ
اسلمي
َو ِعـمـي صباحا َ
دار عبل َة و ْ

(2ن)

