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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  41مركز القرية  –مجعية نوبيا للتنمية التعليمية  

  الشهادة السودانية لطالب  –اللغة العربية -ورقةعمل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:ة الصحيحة ضع دائرة حول رقم االجاب -1 -: السؤال االأول
 لبيد بن ربيعة / 3      امرئ القيس / 2       زهير بن ابي ُسلمي / 1:  أمير شعراء الجاهلية هو / أ

 هـ 2/ 3هـ           4/ 2هـ         3/ 1 -:البدايات االولي لمعرفة الشعر كان في القرن / ب
 البساطة /3        الصدق/2      االيجاز / 1      -:من الخصائص اللفظية للشعر الجاهلي / ج
 المغت  زواج/3        االوالد /2وأد البنات قتل     / 1           -:من العادات الجاهلية المرزولة / د

 جمال العبارات /3ُحسن الكناية       /2االصالة والتجديد     /1            -: المثلمن خصائص / ه
- :رتب هذه االبيات ترتيبًا صحيحاً  -2
 عني رسالة أبلغ اال االحالف*** هل اقسمتم كل مقسم عني رسالة / أ

...................................................................................................... 
 الهلها ما ال تغل لكم فتغلل ***  درهم قفيز بالعراق قري / ب

...................................................................................................... 
- :هات أبيات تحمل هذه المعاني  -3
 ..........................................ان رجال قبيلتنا ال تدنس اعراضهم بعار وال تفسد افعالهم / أ

 ........................................م اذا اجتمعت القبائل ال يسودهم اال رجل منا يقمع الخصو / ب
- :في موضعه المناسب ( ُهْم  –ُهُم ) ضع الضمير  -4

 وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فوارسها و ـــــــــــــــــــــ حكامها ***  أفظعتوُهُم السعاة اذا العشيرة 
 ...............................................؟  في البيت  اعاله( هم)لماذا كرر الشاعر الضمير  /1
 .................العشيره ............ افظعت .......................الُسعاة: هات معاني المفردات / 2
 ...........الغرض ............... ما المحذوف فيما تحته خط وبين الغرض من الحذف؟ المحذوف / 3
 .....توفي عام...............ومعناه .............. ويسمي ...............أعاله هو شاعر االبيات / 4
 ...............................................................بم يفخر الشاهر في البيت اعاله ؟ / 5
 اكتب البيت؟  –بقدر ما يفهم الجاهليون الدين  بيت من ابيات لبيد بن ربيعة فيها نزعة دينية  -6

...................................................................................................... 
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  واحكم امر الناس مجتمعا شتي  أموركلهف نفسي ان كانت  يا
 الدب اسرعاأمسوا اليكم كأمثال ***   أال تخافون قومًا ال ابا لكم 

وكم أبناء قوم    نفعا اهلل أم أضر اليشعرن***       علي حنق   تاوَّ
 ال يهـجــعون اذا ما هجــعــا***  في كل يوم  يسنون الحراب لكم 

 ...وهو من قبيلة ............شاعر جاهلي قديم عاش في ..............شاعر االبيات اعاله هو  -1
 .....................................................وهذه القصيدة قال النقاد عنها  ..................

 (...........اموركم شتي...)(...............احكم امر الناس مجتمعا: )وضح اللون البياني ونوعه  -2
 ...... (....أال تخافون)والغرض من االستفهام ............؟ (يالهف نفسي)من النداء ما الغرض  -3
 ................فيم استخدمه الشاعر؟ ( للذم والتعجب)ة انشائية تستخدم جملة دعائي( أال ابا لكم) -4
 .................................تشبيه ضمني وضح المشبه والمشبه به ؟ (الدبا  كأمثالأمسوا )  -5
 ..........................................؟(أبناء قوم)المحذوف والغرض من الحذف في قول بين  -6
وكم)الي ماذا يشير الشاعر بعبارة-7  .............................................................؟(تأوَّ
 ..........................................................وضح المحسن البديعي فيما تحته خط ؟  -8

 :يقول المفضل الُنكري 
 من النوح الحلوق فقد صحلت   ***يجاوبن النياح بكل فجر  

 العذوق كأن سواد لمته  ***     قتلنا الحارث الوضاح منهم
 كريما لم تؤشبه العروق   *** وقد قتلوا به منا غالمًا    

 ...............لقب بالمفضل النه ............من قبيلة ........ بن ..... شاعر االبيات أعاله هو /    1
 .....................................................................؟ (يجاوبن النياح)أشرح عبارة / 2
 ........................................... الثالثما هي الصفة التي وصف بها الغالم في البيت /  3
 ............................................................وضح اللون البياني في البيت الثاني ؟ / 4
 .................................بّم تفرد المفضل النكري في البيت االول عن عبد الشارق الُجهني؟ / 5
  (:ال)او (بنعم )أجب- 
 )         (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيها الشاعر قومه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنصفات قصائد يتصف / 1
 )         (ـــــــــــــــــــــــالوثنية هي الديانة التي تعبد اهلل علي التوحيد الخالص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 2
 )         (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الشارق الُجهني من قبيلة ُجهينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 3
 (      )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلو الشِّعر الجاهلي من المبالغة ـــــــــــــــــــــــــــــــ/ 4

- :وضح سبب اقتران جواب الشرط بالفاء /1 -:السؤال الثاني 
 ............................................. ...........فأذهب يحفظك اهلل  ان عزمت علي المسير/ أ
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 ......................................................................ان تكرم جارك فأنت مؤمن حقاً /ب
- :بين الموقع االعرابي لما تحته خط / 2
 ........................................................................ يوم سافرواودعت أصدقائي / أ

 ........................................................................ةوهي واقف تموت االشجار/ ب
 ((كلمتا دخلت أمة لعنتها))  -:بين فعل الشرط والجواب وما تفيده االداة / 3

 ................وما تفيده االداة............... االداة................ الجواب.............. فعل الشرط 
 (....................................ما تاخرت عن الحضور اليكم  البعدلوال : )أعرب ما تحته خط / 4
تنل  ال تبخل علي المساكين)في جملة وضح المضارع المجزوم في جواب الطلب وعالمة جزمه/ 5

 ..................................عالمة الجزم ........ ............................المضارع  ؟(الجزاء
- :ما الفرق بين الجملتين فيما تحته خط/ 6
 ................................................شِّعر المتنبئ وجدت فيه كثير من الِحكم  اذا ما قرأت/ أ

 ...................................................شِّعر المتنبئ وجدت فيه كثير من الِحكم اذا قرأت/ ب
- :هات مصادر االفعال اآلتية وبين ما حدث/ 7

 ...................الن.........................ما حدث ........................................انسي 
 ...................الن.........................ما حدث ........................................أرضي 

 ...................................وبين ما حدث مع ذكر السبب؟(يقود)هات اسم الفاعل من الفعل  /8
 ................................................................؟ (ثائر)هات الفعل الماضي للفعل / 9

 ..............جائر .................سائل..................زائر  المنقلبةميز الهمزة االصليه من / 11
  -:أمأل الجدول التالي مع بيان المضارع واسم الفاعل / 11
- :مثل لما يأتي / 12

 ...........واو وقعت متوسطة ساكنة بعد كسر / 2............واو وقعت متوسطة ساكنة بعد كسر / 1
 ..........................................منهما ساكنة كلمة وكان السابق اجتمعت الواو والياء في / 3

 ...................................................متي تبدل تاء االفتعال طاءًا؟ ومتي تبدل دااًل؟ / 13
 ميز الواو المنقلبة من االصلية ؟/ 14

 .....................نوقش ...............................موحش..............................مورق 
 -:الثالسؤال الث

- : بين نوع الجناس فيما يأتي/ 1
 ............................................... كفيهوأطلق ما بين  هفكيما بين  رحم اهلل أمرًأ أمسك / أ

 ....................................................................سائل اللئيم يرجع ودمعه  ائلس /ب
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- :والمقابلة من  الطباق ميز / 2

 ...............................................................كدر الجماعة خير من صفوة الفرقة / أ

 .......................................شمسواذكره لكل غروب  الشمس صخرًا  طلوع يذكرني/ ب

- :المحذوف والغرض من الحذف فيما تحته خط بين /  3

 ................الغرض.......... المحذوف . اذا الشر أبدي ناجزيه لهم     طاروا اليه زرافات قوم  /1

 ......................................لمبلغك الواشي أغش وأكذب عن خيانة    ُبلغت  لئن كنُت  قد/ 2

 .......(.................خالد يعطي  -خالد يعطي الدنانير) -:ق بين الجملتين وأيهما أبلغ ما الفر/ 3

 يجيز من استجار  وعباس ***يّصد الخطب عّنا    فعباس /4

 ..............الغرض منه ................... هذا االسلوب البالغي يسمى( عباس)تكرار كلمة  -

 .....................اشكو الي اهلل.............. انت الناجح/ 1: تي بين الغرض من التقديم في اال /5

 -:بين المقصور والمقصور عليه وطريقة القصر ونوع القصر باعتبار طرفيه/ 6
 نوع القصر بطرفيه  طريق القصر  المقصور علية   المقصور  الجملة 

     إياك نعبد

     ال افخر بالمال بل بالعلم 

     ري شاعرانما البحت

     ما الشاعر اال البحتري

- :بين الغرض من واالستفهام فيما يأتي / 7
 (أتامرون الناس بالبر وتنسوا أنفسكم )/ 1

................................................................................................ 

 ريقي فتي الينامأنيري ط   نجمة لمعت في الظالم  أينما /2

.............................................................................................. . 

 ُتصح والشيب فوق رأسي ألماً  متي المثاب ألمًا    أفؤادي/ 3

................................................................................................ 


