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 بسم هللا  الرحمن الرحيم

 مدرسة حلفا الثانوية بنين 

  –ورقة عمل – مطبوعات ألاستاذ :  محمد املصطفي 

 الصــــــــــــــــــــــــــــف الاول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال ألاول )ألادب ( :   )أ(اكمل النقص في الابيات :

....................................... ...................................................................وجبريل  -1                                       

..........................................................................................................تري الربا  -2                                      

...............................................................................................................يرمون -3                                     

..............................................................................................................أخي ان  -4                                    

............................................................................ ولقب بــــــ.................... شاعر البيت الاول هو/ أ                                   

...........................................جالد يوم ..................البالء...............الجزاء:  هات معاني الكلمات الاتية /ب                     

....................................................................................................؟ (بروح القدس ) ود ما املقص/ ج                      

....................................... وتخرج في كلية............. ولد عام.................... شاعر البيت الثاني هو/ د                        

..............................و ................................و  ............................... ومن دواوينه.................... ثم  سافر الي                       

تعنيه ابعاد الحياة ونبضها     فيلج في واحاتها استفهاما   

جوانح طائر    جاعت ودائعه فرقا وحامايهفو كما تهفو   

 ابد يحط علي العرائش والندي     يشتار منه فردا وتؤاما

.............................................ولد في قرية ............ ..........................شاعر الابيات هو / 1                    

...............................................................................ما املقصود بالواحات في البيت الاول ؟  /2                    

...............................................يلج .................. ...........................يشتار هات معاني املفردات الاتية ؟ / 3                     

..........................................................................................................................بم شبه الشاعر املعلم ؟ / 4                     

.........................عرائش .....................ودائع .....................ابعاد ..................جوانح : هات مفرد الكلمات / 5                     

 السؤال الثاني )النـــــــــــحو(:-

 

................ ...خبرها................. اسمها ( ما ينفك الشباب عاملين من اجل الوطن )  :بين اسم كان وخبرها في / أ  

...............................................(ما زالا )هما داعيان الي الخير : ادخل علي هذه الجملة الفعل الذي امامه / ب  

:عبر عما ياتي مستخدما أحد افعال الشروع او املقاربة او الرجاء / ج  

....................... الحجاج الي الاراض ي املقدسة بداية توافد -2............................رجاء عودة املحاربين منتصرين  -1  

.........................و......................... و.......................... و.....................................تكسر همزة ان إذا وقعت / د  

.........................و..................................... و................................ التي تعمل عمل ليس  (ال )من شروط / ه  

-:ميز ال العاطفة من الجازمة / و  
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  /2.........................................................ال تعمل في الخفاء   -1 
ً
.....................................كتبت مقاال ال واجبا  

-: في الجدول ادناه بين همزة القطع من الوصل مع ذكر السبب  /ن  

 

 م الكلمة  نوع الهمزة  السبب  

 1 القوافي   

حب   
ُ
 2 أ

قتطعا    3 

 4 استظل   

--:بين اسم الفعل ومعناه في آلاتي /   ل  

 الجملة اسم الفعل معناه

ئ القرآنصه اذا قر     

 أٍف ملن اسلم قياده هواه  

                                        

  -:السؤال الثالث 
  -:بين نوع التشبيهات الاتيه / 1

................................................................................ وأطراف الاكف عنم   ****النشر مسك والوجوه دنانير / أ  

.....................................................................نهر تدفق في حديقة نرجس ****هذه املجرة والنجوم كانها  / ب  

........................................................................فالسيل حرب للمكان العالي  ***التنكري عطل الكريم عن الغنى / ج  

(........................................................................................................تربي املدارس اطفاال ) وضح عالقة املجاز في / د  

-: فيما ياتي ميز الاستعارة التصريحية من املكنية /  هـــــ  

.................................والقفر زينه الخميل املورق              الليل شرده الصباح املشرق                                                      

.......................................دنانير تفر من البنان              ألقي اشرق فيها من ثيابي                                                      

-:بين نوع الكناية والزم املعني في الاتي / و  

 م الجملة الزم املعني نوع الكناية

 1 سامش ي رافعا راس ي بارض النيل والطهر  

 2 يسير خائن وطنه برأس مخفوض  

الفتنه خيامها في دارفور نصبت     3 

 

                                                    

محمد المصطفي محمد /أ  


