
 (مالحظة: ما بني قوسني خبط غليظ هو اإلجابة النموذجية)

  الفرض الثاين يف الثالثي الثاين  نوية عمر املختار
  القسم: السنة األوىل جذع مشرتك آداب ........ االسم واللقب: ........................

  ن)06مصطلحات أدبية ونقدية: (
  ِمأل الفراغات مبا يناسب:ا  
، وقد حافظ )مسلم(...........، من شاعر )اإلسالمي العصر(ب يف عصر ...........تِ كُ   شعرٍ  إسالميا كلّ  ي شعراً سمّ نُ  -

شعراء اإلسالم  غري أنّ ، ...) املدح أو اهلجاء أو...... (....مثل: ، اجلاهلي عر اإلسالمي على معظم موضوعات الشعرالشّ 
 . )العذري الغزل(.......شعر ، و )احلنني(.......... شعر :أمهها ،جديدة موضوعاتٍ  واأبدع

وظهر عن األوطان،  )البعد......(، بسبب ...)األمل)، و.......(الشوق.(......... صفعر الذي يهو الشّ  :شعر احلنني  -
 :، ومن أهم خصائص شعر احلنني)الفتوح شعر(........... هذا الغرض حتت نوع من الشعر اإلسالمي هو:

 . الوطن وأحواله وأهله)يصف (............... -
 . (خياطب الطبيعة ويناجيها)............... -
  (يعتمد البحور املناسبة ويتجنب اخلفيفة مثل الرجز)/ (يصف املظاهر الغريبة يف البلدان املفتوحة)............. -

  ن)05(قواعد اللغة:
 :يت  عني نوع االسم املعرب، وحكمه فيما 
مبين  اسم ال النافية للجنسإال هللا: ........( إلهَ ال  -

 .)على الفتح يف حمل نصب
 مطلق مفعول(يف طلب العلم: .... االّتكاءَ ال أجلس  -

 )منصوب
 ألجله مفعول(يف رمحته: ...... طمعاي ِـ دعوت ربّ  -

 )منصوب

 ) منصوب متييز، فتصدقت به: ....(لـحـماً اشرتيت رطال  -
 مفعول به(....كتاب هللا فنفعتين:  آية من عشرينقرأت  -

  ).منصوب
  

 البالغةقواعد
 :لتفصيل اُذكر نوع الصورة البيانية 
 كناية عن(.....ربه: "نور أىن أراه":   وصف النيب -

 )موصوف
بيه مرسل تش(......كالريح يف الصدقة:   كان النيب -

 )مفصل

 :اُذكر نوع األسلوب يف اجلمل اآلتية 
 )خربي(ليس الكذب من خلق املؤمن: ....... -
 )إنشائي طليب(ك: .......ك مبا تُـحّب أن يعاِملَ ل غريَ عامِ  -
 )خربي(.......املسلم عزيز بدينه:  -
 )إنشائي غري طليب(ذا خصال املنافقني: .......ال حبّ  -
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 )استعارة تصرحيية(التقيت أسدا من أسود اجلزائر:....... -
 )بليغ تشبيه(اجلزائر جنة الثوار يف العامل: ...... -
  )مكنية استعارة(آملتين عالمات الفصل األول: ........ -

رك الصالة أبدا؟: .... -   )إنشائي طليب(هل يفلح 

  

 قواعد العروض
  ّلتفصيل: ،عهاُكتب البيت عروضيا، مث قط   واستخرج تفعيالته، والقافية وحروفها ونوعها، مستنتجا نوع البحر 
 ***    ختَِرُّ   َلُه   اجلََباِبَر  َساِجِديَنا      لََنا  َصِيبٌّ    ِإَذا  بـََلَغ  الِفطَامُ  البيت:                      -
 َناْ ِجِديْـ   َساْ   َجَباِبرَ ـــــــــــَلُه لْ  رُ ***    ختَِرْ      ُنيْ َصِبيْـ     َناْ ــــلَ  مُ اْ ــطَ ــفِ ـ لْ ـــبـََلغَ   ِإَذاْ الكتابة العروضة:           -
 0/0//  0/ //0//    0///0***    //     0/0//   0///0//   0///0//الرموز العروضية:           -
  مفاعلنت     مفاعلنت    فعولن     ***     مفاعلنت    مفاعلنت      فعولن               التفعيالت:   -
  

 الوصل  الّروي الرِّدف
 األلف  النون الياء

 مطلقةنوعها:  ديناالقافية:
 الوافر التام البحر:

  
  
  

  

  

هلِل وال تـَْعَجْز ****** ِاسْ  ِ  َتِعن 
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