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نموذج امتحان مراجعة
لمرحلة الثـانـیةلاللغة العربیة 
التعبیر:أوال

: اكتب في موضوع واحد من الموضوعات اآلتیة في حوالي ثماني فقرات
واطنة ،-1 لم ا افة  ترسیخ ثق دة ل ی دستوریة جد قبة  قبل مصر على ح مقراطیةت الدی فھوم  تعمیق م ھاض قوى و تن واس

.واجتماعیة سلیمة لھذا الوطن العریق المجتمع وطاقاتھ لبناء حیاة سیاسیة
فما  . تخیل انك رشحت لتكون مســئوال عن تطویر التعلیم في مصر حتى یكون مواكبا لنظیره في الدول المتقدمة -2

البرنامج الذي تحرص على تنفیذه ، ویؤھلك ألن تكون ذلك المسئول؟
عن الجادة وانخرط في الرذیلة ،ففقد مالھ،وخسـر سولت لھ نفسھ األمارة بالسوء أن یجعل الشیطان قائده ،فانحرف -3

.اكتب قصتھ) الذي یشتریھ الشیطان یبیعھ الشیطان إن(صحتھ ،واعتزل رفاقھ ،وصدقت علیھ الحكمة القائلة 

القراءة:ثانیا
) :امـاألی(من كتاب : أوال 

:أجب عن سؤال واحد من السؤالین اآلتیین
فلن یعود إلیھ   ّتنبت بینھ وبین الُكاإلیھ أن األمر قد وكان قد خیل( :من الجزء األول-1 لن یرى   ،اب ومن فیھ ،  و

) .فأطلق لسانھ في الرجلین إطالقا شنیعا ، وأخذ یظھر من عیوبھما وسیئاتھما ما كان یخفیھ .الفقیھ وال العریف
: ما یأتىمسین في ضوء فھمك لمعاني الكلمات في سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة فیما بین القو) أ(

) انعدم -اندثر-انقطع -غرسان:( "انبت"عنىم-
) حسنا -زائدا –كثیرا –عظیما :( "شنیعا"مضاد -

.ا رأیكنوضح ذلك مبی. ذكر الصبي مبررا لسلوكھ)ب(
لماذا ظن الصبي أنھ لن یعود إلي الكتاب ؟ وھل تحقق ظنھ ؟ ولماذا ؟ )ـج(

والمازح الباسم الذي وكان منھم الصارم الحازم الذي لم یكن ثغره یعرف االبتسام إال قلیال ،( : من الجزء الثالث-2
إال نادرا   وس  ب الع عرف  ی یكن وجھھ  لعلم الع   ..لم  ذو ا نھم  كان م لقلوب        مو یسحر ویذكر ا یبھر و العریض الذي  یق 

.)..ذو العلم الضحل والثقافة الرقیقةوالعقول ،و
:ما یأتى مي الكلمات فى سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة فیما بین القوسین في ضوء فھمك لمعان)أ(

) الرائج -القلیل-العمیق-رالغائ:( "الضحل"عنىم-
) الساخر-النازح-المتمرد-الباكي:("المازح"مضاد -

."رأفتإسماعیل"و "حفني ناصف"وضح من الفقرة الصفات التي تالئم كال من األستاذین )ب(
.استدل على ذلك . أروع مثل لتواضع األستاذ مع تالمیذه "حفني ناصف"ضرب )ـج(

:القراءة المتعددةموضوعات من : المجموعة الثانیة
: جب عن سؤال واحد من السؤالین التالیینأ
:)العلم في اإلسالم(: من موضع -3
وسلم   -قول الرسول ،دد بحد معینن العلم في اإلسالم غیر محأداللة على ھلومما(  یھ  علم  أنتم  أ" :-صلى اهللا عل

تعلق    ،وھذا مما یفتح الباب واسعا أمام العقل لیستنبط من أنواع العلوم ما ال حصر لھ،" بشئون دنیاكم ا ما ی ومنھ
.)..بشئون السیاسة و االقتصاد و االجتماع و غیرھا مما لم یرد فیھ نص 

فى سیاقھا  فى ضوء فھمك معانى )ا( مات  ین مفیدتین   " دنیاكم "جمع  و ، "یستنبط "عنى مضع الكل من  فى جملت
.تعبیرك

.استدل على ذلك من خالل فھمك للموضوع .أرسى الرسول الكریم قواعد الدیمقراطیة و احترام الرأي اآلخر )ب(
ابھ فقط؟ من یزعمون أن اإلسالم یھتم بعلوم الدین و آدأكیف صوبت الفقرة خط)ـج(

):األرقام العربیة األصیلة:(من موضوع-4
وذلك على عكس ،صل ھند ى بال إثباتأأرقامنا العربیة ذات أن لقد حفلت بعض األدبیات وبعض المنتجات بادعاء(

امنا     بي ألرق لعر ا تثبت األصل  والتي  ینا  مخطوطات التي بین أید ل فریة       ،ا ثة  لحدی ا بیة  اسو لح اسات ا لدر ما دحضت ا ك
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ألصیل       ،لھندي للرقم العربي األصیلاألصل ا ا بي  لعر ا الرقم  مة وشكل  نظو یة م قض ة في  لمی لعرب الع دة ا ا ،لتجلى ری
.)..برز إنجازات العقل البشرىأوالذي ھو أحد 

من  ، فى جملتین مفیدتین"دحضت" مضاد ، و"ادعاء"عنىمضعفى ضوء فھمك معانى الكلمات فى سیاقھا)ا(
.تعبیرك

م  تتكون منظومة الرقم العربي ؟  وما دلیلك على أن األرقام العربیة ولیدة الحضارة العربیة ؟م)ب(
؟الشأنإالم انتھت دراسات المجامع اللغویة في ھذا ) ـج(

األدب والبالغة:ثالثا
:جب عن السؤالین التالیینأ
:األدب-5
.مال إلى التقلید في بعض خصائصھا وضح ذلكنھ أإلى التجدید فى القصیدة إال "مطران"رغم اتجاه )أ(
؟حوارما نصیب القصة القصیرة في كل من مبدأ الوحدة وال)ب(
:عن المسجد األقصى لشاعر معاصر:البالغة-6

دــــالعشت إن لم تعش في عزة األبدــــــــلبیك بالمال بل بالنفس والول
إن یرم بالسھم كان السھم في كبدىنــــالم من وطــــــــلبیك لبیك یا إس

دــــدر وعن أحــوقل إذا شئت عن بحدث إذا شئت عن عمرو وعن عمر
دــلـان والبــمـن اإلیـــا عـاعـن دفـلكم یشھروا السیف عدوانا ومأثمةـــل

.بیاتامتزج فكر الشاعر بوجدانھ فجاءت التجربة الشعریة جیدة وضح ذلك من خالل األ)أ(
؟وما غرضھ البالغي؟"العشت إن لم تعش" ما نوع األسلوب في قولھ)ب(
.صورة جمیلة وضحھا" كان السھم في كبدى "في قولھ)ـج(

ص األدبیة:رابعا النصو
:تي أجب عن السؤال اآل

:صالح منتصرـل)سید قرارك: (من نص-7
یھ عبدا    ،من ھذا السجن اللعینفبكلمة منك تستطیع أن تخرج ..أنت سید قرارك( بحت ف لسیجارة  "الذي أص " ل

.)..وأعصابك،ومفاصلك،وضغطك،وقلبك،وحقال خصبا لكل الكوارث والمصائب التي تفعلھا في صدرك
اصل  " ومفرد  ، "تستطیع "عنىمضعفى ضوء فھمك معانى الكلمات فى سیاقھا)أ( ین مفیدتین   "  مف من  فى جملت

.تعبیرك
.وضحھ من خالل فھمك للفقرة.رسم الكاتب منھجا عملیا للتخلص من عادة التدخین السیئة )ب(
لم آثر الكاتب التعبیر بضمیر المخاطب في أول الفقرة ؟ وما قیمة العطف بالواو في آخرھا ؟)ـج(
؟ ولماذا؟ أي التعبیرین السابقین أفضل " كنت عبدا للسیجارة" ،" أصبحت عبدا للسیجارة " )د(
ما نوع المقال من حیث الشكل ؟ وكیف تستدل على أنھ یتمشى مع الطابع الصحفي العام ؟) ـھ(

أجب عن سؤال واحد من السؤالین اآلتیین:
:لمطران)اءـالمس(من نص -8

تكون دوائى–قالوا–في غربة إنى أقمت على التعلة بالمــــــنى  
أیـلـطـف النیـران طـیـب ھـواء؟ئھا   إن یشف ھذا الجسم طیب ھوا

عـبث طوافى في البالد وعلـــــة        فـي عـلـة مـنـفـاى السـتـشـفـــاء
مـتـفـرد بـصـبـابـتـى مـتـفــــرد          بـكـآبـتــى مـتـفــرد بـعـنـائــــــى

:لقوسین فى ضوء فھمك لألبیات السابقة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین ا) أ(
)اللھو -التشاغل-النفى-المرض" :( التعلة " معنى -1

) انحرافى -تعبى-تقدمى-إقامتى" : ( طوافى" مضاد -2
.وضح ذلك–عبر الشاعر فى األبیات عن موقف ، ثم بین رؤیتھ لھ ذاكرا النتیجة مؤكدة بالدلیل ) ب(
وغرضھ ؟ وما نوع الخیال فیھ؟  ما نوع األسلوب " أیلطف النیران طیب ھواء ) " جـ(
قصیدة مطران تمثل غرضًا شعریًا قدیمًا فما ھو؟ وكیف جدد وطور فیھ؟) د(
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: لشكري) الشاعر وصورة الكمال(من نص -9

مجود الشعر شریف المقـالقد حدثوا عن شاعر نابغ 
ھام ببكـر مـن بنات الخیـــاللـم یعـشـق الغیـد لكنــــھ 
وحدھا في الحسن حد الكمالصورة حسن صاغھا لبھ 
ھـاج لـھ أطماعـھ في المحالفصار كالطفل رأي بارقــا

:فى ضوء فھمك لألبیات السابقة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ(
)منشد –مؤلف –متقن –متذوق :( " مجود " معنى -1

)التھور –التملك –اللھو –البراءة : (تعبیر یوحي بـ" اصار كالطفل رأي بارق" -2
عن أي شيء انصرف الشاعر ؟ ولماذا ؟ وبم تصفھ ؟ )ب(
.ھات من البیت الثالث لونا بیانیا ، ومحسنا بدیعیا ، ووضح نوع كل منھما وقیمتھ الفنیة)جـ(
.اكتب ثالثا منھا–مدرسة الدیوان توجد فى ھذه األبیات بعض سمات )د(

النــحـــو:خامسا

مكث عمر سنة ال   : قالوا  0الناس  بین للقضاء -رضى اهللا عنھما-" عمر" كلف أبو بكر في خالفتھ " تصم ف یخ
ال ھذا،یختصمون علیھ؟ كالىءشالبشر؟ أم لم یكن لھم ائعالناس حینئذ تختلف عن طبطبیعةھل ألن ،إلیھ اثنان 

."الصدق الذي یحجز كال المتنازعین على أن یصور الخالف لنفسھ كما یشتھىھووإنما ،وال ذاك
.أعرب ما تحتھ خط في العبارة السابقة ) أ(
:استخرج من العبارة ما یأتي )ب(

.وأعربھ، نعتا مفردا -1
.ملحقا بالمثنى-2
.اسما من األسماء الخمسة-3
.واذكر نوعھ،اسم فاعل-4
.، وبین سبب المنعالصرف ممنوعا من -5
.واذكر نوعھ، خبرا لحرف ناسخ -6
.وآخر مجزوما،فعال منصوبا-7
.واذكرھا،فعال معربا بعالمة فرعیة-8
.واذكرھا،مفعوال بھ معربا بعالمة مقدرة-9

.ثم اكتب الجملة صحیحة" ما " احذف " إنما ھو الصدق " )ـج(
نویا "كال" اجعل كلمة ."فالصدق یحجز كال المتنازعین عن الخال) " د( لسابقة   توكیدا مع لة ا لجم ا یر ما   في  وغ

.یلزم
."تندممختلفا عن طبائع البشر تكنال " )ھـ(
.تخیر الصواب)مرفوع-مجزوم في جواب الطلب-مجزوم في جواب الشرط( :" تندم " الفعل -1
.تخیر الصواب)بالنونممتنع التوكید-جائز التوكید بالنون-واجب التوكید بالنون ( :" تكن" الفعل -2
.وبین سبب الضبط ،اضبط كلمة الصدق" .  إذا كان الصدق اختفى الخالف" -1) و(

.استخدم طریقتین مختلفتین؟ " القضاء " عن كلمةفى معجمك كیف تكشف -2
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)اإلجـابـة( 
التعبیر:أوال

:فى موضوع واحد مراعیا ما یلى یكتب الطالب -
.اإللمام واإلحاطة باألفكار الرئیسة والفرعیة للموضوع ، والعمل على ترتیبھا-1
زالكتابة بأسلوب سلیم ، وبنظام الفقرات-2
.االلتزام بعالمات الترقیم، واالھتمام بتحسین الخط-3
زتنوع األسلوب بین الخبر واإلنشاء-4
.منطقیة والواقعیة ، واالستشھاد باألدلة النقلیة واألقوال المأثورةاإلقناع بذكر األدلة والبراھین ال-5

راءةــالق:ثانیا
":امـاألی"من قصة : المجموعة األولى 

.حسنا–.انقطع–)أ(-1
لصبي  سلك ) ب( ان یلتقى              ا ا ك یف حینم عر وعیوب ال ا ،  ن ھر عیوب سید ذ یظ نھ خ أ با وھو  ا معی لوك قھ عندما   س برفا

، وھو سلوك       ریف  الع ھ وال  ی فق ن یرى ال ل اب ، و لكت ا لى  ود إ لن یع أنھ  لك  فى ذ ان مبرره  ، وك اب  تّ كُ فون من ال نصر ی
.قبیح مشین ، فیھ جحود وإنكار لفضل معلمیھ وأساتذتھ

بى ساعة أو  ظن الصبى أنھ لن یعود إلى الكتاب ؛ ألن فقیھا آخر كان یختلف إلى البیت فى كل یوم ، ویق) جـ( لص رئ ا
.ساعتین ، وما ھو إال شھر ویذھب إلى القاھرة برفقة أخیھ الشیخ

لشیخ            ار ا نتص ینحمل ا یستطع أن  لم  نا  لك ألن سید ادتھ ؛ وذ تدم سع ولم  لجواد   " ولم یتحقق ظنھ ،  علیھ ،  " عبد ا
اب متى   فتوسل إلى الشیخ والد الصبى بأن یعید الصبى إلى الكتاب ، فاستجاب الشیخ وأم الكت إلى  لعودة  ا الصبى ب ر 

.أصبح ، فعاد كارھا 

.الباكى–.القلیل–) أ(-2
بھر    " حفنى ناصف"من صفات األستاذ ) ب( ا عظیما ی ان عالم عبوس ، وك ل یعرف وجھھ ا ا ،ال  باسم مازحا ،  ان  نھ ك أ

ارما حازما ، الیعرف ثغره االبتسام ، فكان یقبل فكان ص" إسماعیل رأفت" أما األستاذ .ویسحر العقول والقلوب
.عابسا ، وینصرف عابسا إال أنھ كان عالما عظیما

متواضعا ، فكان یخلط نفسھ بطالبھ كأنھ واحد منھم ، وقد سعى إلى الفتى فى بیتھ ، " حفنى ناصف"كان األستاذ )جـ(
.ھمومعھ شعرالمتسابقین فى الجریدة لیحكما بینھم ، ویختاران أفضل

:من كتاب القراءة ذى الموضوعات المتعددة: المجموعة الثانیة
):علم فى اإلسالمال( من موضوع -3
.والجملة متروكة للطالب) وما فى معناھا( یستخرج : یستنبطمعنى -) أ(

.والجملة متروكة للطالبُدناكم: جمع دنیاكمو-
لرسول )ب( ا لمشاورة    -وسلمصلى اهللا علیھ -أرسى  ا ثیر  ا كان ك اآلخر حینم أى  لر م ا ا حتر دیمقراطیة ، وا ال اعد  قو

لدنیا ، فقال          ئون ا فى ش ھ  لرأی لفة  م وإن كان فى ذلك مخا یھ بداء رأ م إ لھ ھ ، وأتاح  بشئون    : " ألصحاب لم  نتم أع أ
لى با  " دنیاكم  ا خطر ع اإلسالم ، فربم لحكم فى  ا لنظام  ة شرعیة  اعد ق لمشورة  ا بحت  أحدھم ما لم    ومن ھنا أص ل 

تى من بعده من         ) صلى اهللا علیھ وسلم(یخطر على بالھ  یأ ة لمن  ، ویصیر سن ره  قتدى بھ غی لی ، و لدنیا  ا من شئون 
.أمتھ حكاما ومحكومین

كل أنواع         )جـ( امال ل اء ش اإلسالم ج م خاطئ ؛ إلن  ھ ا ف لومھ وأحكامھ فقط ، وھذ ع تم ب یھ اس أن اإلسالم  ن ال بعض  فھم 
اسة أو          النشاط اإلنسانى لسی فى ا لھ سواء  ا ال حصر  م م  لعلو ا نواع  من أ یستنبط  قل ل أمام الع ا  الباب واسع تح  وف  ،

.االقتصاد أو االجتماع أو غیر ذلك

):األرقام العربیة األصیلة(من موضوع -4
.والجملة متروكة للطالب) وما فى معناھا ( زعــم  ": ادعاء"معنى) أ(

.والجملة متروكة للطالب) وما فى معناھا(أكدت ": دحضت "مضاد 
ال فقط  : أولھا: من ثالثة عناصر رقام العربیة األتتكون منظومة )ب( قتصار على عشرة أشك یھا .اال استحداث  : وثان

ین إلى     اتجاه زیادة القی  : ثالثھا و.) اآلحاد والعشرات(نظام الخانات لتكوین األعداد األكبر من التسعة  لیم مة من ا
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یمة    .الشمال ، وھو نفس اتجاه الكتابة العربیة  قیمة من رسمھ وق كتسب  ی تسعة  من صفر إلى  م  ق لر لواحد ل لشكل ا ا ف
لك مع    أخرى من وضعھ ، فاألرقام العربیة جزء  نسة  كذ ة في ذاتھا ، ومتجا انس ة؛ ألنھا متج العربی نسیج لغتنا  من 

امة  لة وت ام بصورة ك لغتنا  وف  مل إلى          ، والدرحر الكا تمى ب تن ة األصیلة  ی ا العرب ن ثبتت أن أرقام ة أ لحاسوبی اسات ا
.الحضارة العربیة وأن العرب ھم أصحاب الریادة

واصل التراث    انتھت إلى التمسك باألرقام العربیة) جـ( اظ على ت ، وحف ا لغة ذاتھ ل ا اظ على  یھ حف ه األرقام ف ا بھذ تمسكن ف  ،
.العربي ذاتھ، وأن نبذ الرقم العربي تمھید لنبذ الحرف ة على ھویتناالعربى القدیم بزمننا الحاضر، ومحافظ

والبالغةاألدب: اثالث
: األدب-5
جدد خلیل مطران فى القصیدة العربیة إال أنھ قلد الكالسیكیة فى االرتباط بوحدة الوزن والقافیة ، ولذا یعتبره النقاد ) أ(
.مانسیةبین الكالسیكیة والرو) مرحلة انتقالیة(
احدا   : بدأ الوحدة م-1)ب( دف و الھ كون  ی لقصیرة أن  قصة ا ل یعة ا ب لقصیرة ، فط قصة ا ل ناء ا أسس ب ھرى من  ساس جو أ

ز، والفكرة واحدة ، والطریقة واحدة ، فال تسمح بعناصر مختلفة تدخل فى نسیجھا
ا وجد فإنھ ی       : حوار ال-2 ، وإذ تمل  قد التش یرة و لقص ة ا القص یھ  قد تشتمل عل یضاح      ف لى إ امال ع یكون ع أن  غى  نب

.الفكرة المراد التعبیر عنھا

:ةـالغـــالب- 6
فى صدر   شاعر یطر على التس)أ( قین  الساب دین  لمجاھ ا ابھ ب إعج ه و فخر قصى ،و أل مسجد ا ل ا ة حبھ واعتزازه ب عاطف

ألقصى بأعز   ..اإلسالم  مسجد ا ل ا اإلسالم و تدى  اعر یف الش انھ ، ف بوجد تزجة  اعر مم الش كار  أف اءت  یملك ،  وج ما
من قامو    ، و لوطن  ا ة و العقید ا عن  فاع انت د ا ك إنم لعدوان و ل تكن  اإلسالمي لم  لعصر  ا ارك فى  لمع ا یوضح أن  و

.بھذه المعارك كانوا رجاال عظماء ، ومقاتلین نبالء
.أسلوب خبرى لفظا إنشائى معنى للدعاء" العشت إن لم تعش" )ب(
فى ذكر  كنایة عن شدة حبھ لإل" كان السھم فى كبدى ) " جـ( یكون  یة  لكنا ال ا لھ ، وسر جم اء  فسھ فد سالم وتقدیم ن

.المعنى مصحوبا بالدلیل علیھ فى إیجاز

ص األدبیـالنص: رابعا ةـو

:صالح منتصرل) سید قرارك ( من نص -7
) والجملتان متروكتان للطالب(مفصل " : مفاصل"مفرد) وما فى معناھا(تقدر أوتتمكن ": تستطیع " معنى ) أ(
یمكنھ    الكاتب رسم ) ب( نفسھ ، ف مدخن مسئوال عن  ل ا نسان  اإل أن جعل  دخین السیئة ب لت ا من عادة  لص  تخ لل ا عملیا  منھج

.أن یتخذ القرار باإلقالع عن التدخین، ویجنب نفسھ األمراض الخطیرة التى تفتك بكل جزء فى جسمھ
طف بالواو    التعبیر بضمیر المخاطب یفید استحضار الصورة ، وكأنھ ) جـ( لع ا ، و اعھ قن ھ محاوال إ أمام مدخن  ل ا أحضر 

.یفید تعدد وتنوع مضار التدخین
لھذه            " أصبحت عبدا للسیجارة " التعبیر بقولھ ) د( یل  نھ عبد ذل دخین علیھ ، وكأ لت بین سیطرة عادة ا ی نھ  أفضل ؛ أل

.العادة ، وھى تتحكم فیھ تحكم السید فى عبده ، وھذا التفیده الجملة الثانیة
لق علیھ       ) ھـ( ویط  ، ل قصیر  مقا لشكل ھو  ال من حیث ا مق ل تمشى مع     .أو خاطرة " عمود صحفى   " ا ی قال  وھذا الم

اسم ،           یر ح لوب قص ا فى أس لى عالحھ مل ع ، ویع فة  تل لمخ ا اعیة  االجتم لمشكالت  ا م ب ت یھ لعام ؛ ألنھ  الصحفى ا ابع  لط ا
.یتناسب مع الواقع السریع للعصر الذى نعیشھ

:لمطران" ءالمسـا"من نص -8

.إقامتى-2.التشاغل-1) أ(
تھ أنھ   -الموقف قرار سفره لإلسكندریة تلبیة لنصیحة أصدقائھ حیث یكون الدواء والشفاء من عللھ وأسقامھ) ب( ورؤی

أشوا         فف  فلن یخ لجسم ،  ة ا درا على تخفیف عل ان الھواء قا ؛ فإن ك فى جدوى ھذه الرحلة  المتعددة بل   یشكك  قھ 
.والنتیجة ھى تضاعف العلل وال مجال للشفاء ، والدلیل الوحدة التى یعانى منھا.سیضاعف العلل 

ان وحذف          ) النیران(أسلوب استفھام غرضھ النفى) ج( یر واق بالن لشاعر األش ھ ا یم حیث شب تجس یحیة  عارة تصر ست ا
.المشبھ وصرح بالمشبھ بھ ، وھى توحى بعذابھ
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ثر من   . قدیم ھو الوصفالغرض ال) د( یات أك لوجدان ا ھ على  اعر في وصف الش حیث اعتمد  ھ  فی د جدد مطران وطور  وق
لحسى، بل    ا وصف  ل تشاركھ            إا لم، و تحس، وتتأ  ، نات حیة ائ شخص عناصرھا، وجعلھا ك راح ی ة و بیع لط ا امتزج ب نھ 

.أفراحھ وأحزانھ
" : الشاعر وصورة الكمال" من نص -9

.البراءة-2.متقن-1)أ(
لجمالیة     الفتیات انصرف الشاعر عن عشق ) ب( الصورة ا ة و تكر عاني المب كلمات والم ال عشق جمال  ھ ی ن جمیالت ؛ أل ل ا

.الجدیدة ، ونصفھ بالطموح والتطلع إلى المثل العلیا
" حد  " األولى  و  " حد  " بین  –استعارة مكنیة تشخیص وتوحى بجمال الصورة و دقة الصنع " صاغھا لبھ ) " جـ(

.الثانیة جناس تام یعطى جرسا موسیقیا تطرب لھ األذن ویثیر الذھن
عضویة  -شیوع الروح الرومانسیة والتطلع إلى المثل العلیا:( من السمات ) د( ل وحدة ا ل فكرى    –ا نب ال الجا -وضوح 

.)تشاؤم الحزن وال-التجدید فى الموضوعات -الصورة الكلیة -التجربة الذاتیة 

وـــالنح: خامسا
:اإلعراب) أ(
.ظرف مكان منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة: بین-
.الفتحة الظاھرةوعالمة نصبھ اسم أن منصوب : طبیعة-
.الضمة الظاھرةوعالمة رفعھ مرفوع اسم یكون مؤخر :شىء-
.ضمیر مبنى فى محل رفع مبتدأ:ھو-
: االستخراج) ب(
.اسم موصول مبنى فى محل رفع نعت: الذى -1
.أبو-3.اثنان-2
.غیر ثالثى : نوعھ -المتنازعین ،                 -4
.ألنھ صیغة منتھى الجموع"  طبائع" ألنھ علم على وزن فعل ، أو" عمر"-5
.ة فعلیة جمل: نوعھ -،               ...تختلف-6
.یكن: الفعل المجزوم -یصور  : الفعل المنصوب -7
.ثبوت النون: یختصمون    ، عالمة الرفع -8
.الفتحة المقدرة: عالمة النصب -كال   ،           -9
." إنھ الصدق" ) جـ(
."الصدق یحجز المتنازعین كلیھما عن الخالف " )د(
.أمر مكروه مذموممرفوع ؛ ألنھ: )تندم ( الفعل -1)ھـ(
.جائز التوكید ؛ لداللتھ على الطلب ): تكن ( الفعل -2
." كان " فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة للفعل " الصدُق " -1)و(
كشف عنھا فى   " قضى " یكشف عنھا فى المعجم الوجیز فى مادة " القضاء " -2 ی یاء و الضاد مع ال فصل  قاف  باب ال

.باب الیاء فصل القاف: ط فى القاموس المحی


