ﻤﻠﺨﺼﺎت  /اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت) اﻝﺸﻬر اﻷول و اﻝﺜﺎﻨﻲ و اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ (
اﺴم اﻝﻤﻌﻠم  :ﺸﺎدي ﻤﺠﻠﻲ ﺴﻜر

اﻝﻤﺎدة  :اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  /ﺘﺨﺼص

اﻝﺼف  :اﻷول ﺜﺎﻨوي

اﻝﻔروع  :اﻷدﺒﻲ

اﻝﻤوﻀوع  :اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت ) اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول و اﻝﺜﺎﻨﻲ ( ﻫﺎﺘف 0796679064 :
اﻝﻌﻨوان

رﻗم اﻝﻬﺎﺘف

اﺴم اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ

اﻝﻤﻨطﻘﺔ

مكتبة صويلح

صويلح

مكتبة زيد الخير

تالع العلي

مكتبة العلم نور

ابو نصير

مكتبة الجاردنز
مكتبة المدينة

الجاردنز

0795605094

المدينة الرياضية

0795177765

مكتبة النرجس

بيادر وادي السير

0795633743

مكتبة إقرأ

بيادر وادي السير

0777775926

مكتبة خلدا

خلدا

0795024662

مرج الحمام

مكتبة أم القرى

0799852188

مكتبة الطالب

جبل الحسين

مكتبة االمين

البقعة

0796692739

مكتبة الجاحظ

البقعة

0788278134

مكتبة الدلتا

عجلون

مكتبة الجذور

الزرقاء

مكتبة اللوتس

طبربور

0799350333

مكتبة الحكيم

جبل عمان

0795551535

مكتبة أبو طوق

ضاحية الحج حسن

0796465131

مكتبة الطالب المبدع

المفرق

0797192936

مكتبة النسيم

اربد

مكتبة أمين العناسوة

السلط

مكتبة اإليمان

جرش

0777796356

مكتبة شومان

مادبا

0777335514

065563055
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
اسم الطالب :

الفصل الدراسي األول

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

) الشھر األول (

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
 3عالمات

السؤال األول :
بين سبب مجيء الحال جامدة في ما يأتي :

 -1باع التاجر الزيت لترا بخمسة دنانير ................................................................................... :
 -2تفقد القائد الفرقة العسكرية جنديا جنديا ................................................................................. :
 -3كر الالعب في الملعب أسدا ............................................................................................. :
 3عالمات

السؤال الثاني :
عين الحال و بين نوعه في الجمل اآلتية :
 -1أستقبل الضيوف بسرور
الحال :

نوعه :

 -2لن يضام األردن و أھله متحدون
الحال :

نوعه :

 -3جاء المذنب يعتذر عن ذنبه
الحال :

نوعه :
 3عالمات

السؤال الثالث :
أعرب ما تحته خط إعرابا تاما :
 -1ال تشربوا الماء و أنتم متعبون

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

3

ثانيا  :القضايا األدبية
 3عالمات

السؤال األول
تضمنت الخطابة في عصر صدر اإلسالم مجموعة من الخصائص  ،أذكر ثالثة منھا .

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
عالمتان

السؤال الثاني
اذكر أبرز شعراء الدعوة اإلسالمية .

........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ثالثا  :البالغة و النقد
 3عالمات

السؤال األول
بين أركان التشبيه في العبارات اآلتية :
 -1حديث األديب يشبه الشھد حالوة

........................................................................................................................................
 -2قلبي مثل النار في حرھا و اشتعالھا
........................................................................................................................................
 -3جعفر كأسد في الشجاعة
........................................................................................................................................
 3عالمات

السؤال الثاني
بين أقسام التشبيه في العبارات اآلتية :
 -1القلوب كالطير في األلفة إذا أنست

........................................................................................................................................
 -2قال عليه الصالة و السالم  ) :الصبر ضياء ( .
........................................................................................................................................
 -3أنت كالليث
........................................................................................................................................
4

بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
امتحان الفصل الدراسي األول للعام 2017 / 2016
اسم الطالب :

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
السؤال األول :
ميز أسلوب الشرط في ما يلي :
 إن تجتھد تفز . ما أھمل زيد واجباته . -من يزرع يحصد .

 6عالمات
(
(
(

)
)
)

السؤال الثاني :
بين داللة أداة الشرط الجازمة و غير الجازمة المخطوط تحتھا في ما يأتي :

 8عالمات

 من يدل بصوته في االنتخابات النيابية يؤد واجبا وطنيا .........................................................................................................................................
 لو تدرب الفريق جيدا لحقق الفوز ........................................................................................................................................
 حيثما تجتھد يقدر  لك نجاحا ........................................................................................................................................
 لوما التواضع لساد التكبر .........................................................................................................................................
السؤال الثالث :
 6عالمات

بين موقع الجمل اآلتية من اإلعراب :
 التعددية الفكرية تدل على حضارة األمة ال تستخدم الھاتف و أنت تقود السيارة قال مشرف المشروع  :إن قيسا يؤدي واجبه بإخالص و أمانة5

)
)
)

(
(

ثانيا  :القضايا األدبية
السؤال األول
 6عالمات

وضح المقصود بما يلي :

 -1الغزل العذري ............................................................................................................ :
........................................................................................................................................
 -2الھاشميات ................................................................................................................ :
........................................................................................................................................
السؤال الثاني :
عدد أھم مضامين القصائد الھاشميات للشاعر الكميت بن زيد األسدي .

 4عالمات

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

ثالثا  :البالغة و النقد

)  10عالمات (

السؤال األول
 5عالمات

وضح المقصود بالنقد األدبي .

لغة ................................................................................................................................ :
اصطالحا .......................................................................................................................... :
........................................................................................................................................
السؤال الثاني :
 5عالمات

اذكر خصائص النقد األدبي في العصر الجاھلي .

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
اسم الطالب :

الفصل الدراسي الثاني

الصف  :األول ثانوي

) الشھر األول (

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (
الفرع  :األدبي

....................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
)  3عالمات (

السؤال األول :
عين المبتدأ و الخبر في الجمل اآلتية
 -1من بالباب ؟
 -2أن نقتصد في استھالكنا أنفع لمستقبلنا
 -3الذي يحب الوطن يضحي من أجله

المبتدأ  ...................... :الخبر ............................ :
المبتدأ  ...................... :الخبر ............................ :
المبتدأ  ...................... :الخبر ............................ :
) عالمتان (

السؤال الثاني :
بين سبب حذف المبتدأ في ما يأتي
 -1سمع و طاعة
 -2تصدق على الفقير المسكين

) عالمتان (

السؤال الثالث :
بين سبب حذف الخبر في ما يأتي
 -1كل إنسان و عمله
 -2لوال الوعي الصحي النتشرت األمراض

) عالمتان (

السؤال الرابع
أعرب ما تحته خط إعرابا تاما
 -1متى السفر ؟

متى ............................................................................................................................... :
 -2العسل فوائده كثيرة
العسل ............................................................................................................................. :
7

ثانيا  :القضايا األدبية
)  4عالمات (

السؤال األول :
بين العوامل التي ساعدت على ازدھار األدب و تطوره في العصر العباسي .

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

) عالمتان (

السؤال الثاني :
وضح مظاھر تأثر شعر أبي تمام بالفلسفة و علم الكالم .

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

ثالثا  :البالغة و النقد
السؤال األول :
)  3عالمات (

عرف ما يلي :
 -1االستعارة

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 -2المجاز المرسل
....................................................................................................................................
................................................................................................................................
) عالمتان (

السؤال الثاني :
بين االستعارة في قوله تعالى  ) :و لما سكت عن موسى الغضب ( .

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
اسم الطالب :

الفصل الدراسي الثاني

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

) الشھر الثاني (

الفرع  :األدبي

....................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
)  3عالمات (

السؤال األول :
عين اسم الفعل في ما يأتي  ،و بين نوعه من حيث الزمن
اسم الفعل

الجملة

نوعه

صه عن قول ال ينفع
سرعان ما يھتدي صاحبھا
واھا أليام الشتاء  ،ما أبردھا !
) عالمتان (

السؤال الثاني :
أعرب ما تحته خط إعرابا تاما :
حي على إنجاز مشروعات ريادية

حي ................................................................................................................................. :

) عالمتان (

السؤال الثالث :
عين التمييز و اذكر نوعه في ما يأتي :
 -1تقدمت البالد صناعة .
 -2أعطى التاجر جاره ذراعا حريرا .

التمييز ........................ :
التمييز ........................ :

السؤال الرابع

نوعه ......................... :
نوعه ......................... :
) عالمتان (

أعرب ما تحته خط إعرابا تاما
 -1ألقى الشاعر قصيدة
قصيدة .............................................................................................................................. :
 -2رأيت الطفل مبتھجا
مبتھجا .............................................................................................................................. :
9

ثانيا  :القضايا األدبية
)  4عالمات (

السؤال األول :
اذكر خصائص شعر الزھد في العصر العباسي .

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

) عالمتان (

السؤال الثاني :
بين موضوعات شعر الزھد في العصر العباسي .

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

ثالثا  :البالغة و النقد
السؤال األول :
)  3عالمات (

عرف ما يلي :
 -3الكناية

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 -4المجاز المرسل
....................................................................................................................................
................................................................................................................................
) عالمتان (

السؤال الثاني :
بين المجاز المرسل و عالقته في العبارة اآلتية  ) :تلد األردنيات جنودا أوفياء ( .

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء وادي السير
امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2017 / 2016
اسم الطالب :

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
السؤال األول :
 9عالمات

اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب عما يليه :

وددت لو تتأنى جيدا قبل اتخاذ قرار في أمر شخصي أو جمعي  ،فما أجمل أن تجلس جلسة المتأمل الواثق بنفسه  ،و أن
تنظر فيه نظرة بعد أخرى  ،و لكن من دون تردد أو وجل ! فأن تتأمل و تتأنى فتصيب خير لك من ) أن تتعجل (
فتخطئ .
) ( 4/
– اسم مرة ...................................... :
– مصدرا صريحا ............................. :

 -1استخرج من النص :
 مصدر مؤول .............................. : -اسم ھيئة ................................... :

 -2بين الموقع اإلعرابي للمصدر المؤول الذي بين القوسين ) أن تتعجل ( .

)

( 2/

......................................................................................................................................
 -1أعرب ما تحته خط  :زرت المكتبة لكي أطالع المجالت العلمية المتخصصة .

)

(3 /

أطالع ............................................................................................................................ :
11عالمات

السؤال الثاني :
بين أسلوب النداء ) المنادى المعرب و المبني (  ،مع ذكر السبب في العبارات اآلتية :
العبارة
الرقم
يا أكرم  ،أطع والديك
1
2

يا رجل  ،الناس سواسية في الحقوق

3

يا عالما  ،انھض باألمة

4

يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه

أسلوب النداء

11

نوعه )المعرب/المبني (

السبب

ثانيا  :القضايا األدبية
السؤال األول
 3عالمات

وضح المقصود بما يلي :

 -3فن المقامة ................................................................................................................ :
........................................................................................................................................
السؤال الثاني :
انسب الكتب اآلتية إلى مؤلفيھا .
الكتاب
كليلة و دمنه
اإلمتاع و المؤانسة

 4عالمات
الكتاب

المؤلف

المؤلف

البخالء
األدب الصغير
 3عالمات

السؤال الثالث :
تعد المقامة سجال لحياة األمة في وقتھا  ،وضح ذلك

........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ثالثا  :البالغة و النقد
السؤال األول
اذكر أبرز المعايير النقدية التي ميزت البيئة الحجازية .

 5عالمات

-1
-2
-3
-4
-5
السؤال الثاني :
 5عالمات

اذكر خصائص النقد األدبي في عصر صدر اإلسالم .
-1
-4

12
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
اسم الطالب :

الفصل الدراسي األول

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

) الشھر األول (

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
 3عالمات

السؤال األول :
عين الفعل الناقص و اسمه و خبره في الجمل اآلتية :
 -1أخذ الشاب يتأمل جمال الطبيعة
الفعل :

خبره :

اسمه :

 -2حرى نتائج المسابقة أن تعلن قبل نھاية العام
الفعل :

خبره :

اسمه :

 3عالمات

السؤال الثاني :
عين الحال و بين نوعه في الجمل اآلتية :
 -1أستقبل الضيوف بسرور
الحال :

نوعه :

 -2لن يضام األردن و أھله متحدون
الحال :

نوعه :

 -3جاء المذنب يعتذر عن ذنبه
الحال :

نوعه :
 3عالمات

السؤال الثالث :
أعرب ما تحته خط إعرابا تاما :
 -1عسى العلم أن يبدد ظالم الجھل

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 -2استمتعت بجمال الثلج فوق الجبال
14

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

ثانيا  :القضايا األدبية
 3عالمات

السؤال األول
تضمنت المعلقات في العصر الجاھلي مجموعة من الخصائص الفنية  ،أذكر ثالثة منھا .

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
عالمتان

السؤال الثاني
وضح العوامل التي ساعدت في ظھور شعر الصعاليك في العصر الجاھلي .

........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ثالثا  :البالغة و النقد
 3عالمات

السؤال األول
انسب الكتب اآلتية إلى مؤلفيھا
• معاني القرآن ................................. :
• أسرار البالغة ................................ :
• فن القول ...................................... :

 3عالمات

السؤال الثاني

اذكر ثالثة من شروط فصاحة الكالم  ) .كما وردت في الكتاب (
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
اسم الطالب :

الفصل الدراسي األول

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

) الشھر الثاني (

الفرع  :األدبي

......................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
عالمتان

السؤال األول :
بين سبب مجيء الحال جامدة في ما يأتي :
 باع التاجر الزيت لترا بخمسة دنانير -كلمت الوزير وجھا لوجه

عالمتان

السؤال الثاني :
بين داللة أداة الشرط الجازمة و غير الجازمة في ما يأتي :
)

(

 -حيثما تجتھد يقدر  لك نجاحا

 -كلما تشارك الرجل و المرأة في خدمة الوطن نما و تطور )

(

 4عالمات

السؤال الثالث :
بين سبب اقتران جواب الشرط بالفاء في ما يأتي :
 أي قرار تأخذ فأنت مسؤول عنه إن حدثك أحد بالسر فاحفظه من أسدى إليك نصيحة فليتك تشكره -مھما تفعل من خير فسوف تجزى به

16

ثانيا  :القضايا األدبية
 3عالمات

السؤال األول
تضمنت خطبة حجة الوداع مجموعة من المضامين  .......اذكر ثالثة منھا .

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 3عالمات

السؤال الثاني
علل  :اعتنى الخطباء الجاھليون بالخطابة عناية شديدة  ) .اذكر ثالثة أسباب (

........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ثالثا  :البالغة و النقد
 3عالمات

السؤال األول

) المعلم نبع (  :العبارة السابقة تشبيه بليغ  ،اجعله مرة تاما  ،و مرة مرسال مجمال  ،و مرة مؤكدا مفصال .
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 3عالمات

السؤال الثاني
عين أركان التشبيه اآلتية  ) :المشبه ( و ) المشبه به ( و ) وجه الشبه (
 -لي صديق كالظل في مالزمتي

......................................................................................................................................
 وجه الكريم يشبه الندى صفاء......................................................................................................................................
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بسم  الرحمن الرحيم

وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
امتحان الفصل الدراسي األول للعام 2018 / 2017
اسم الطالب :

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
 8عالمات

السؤال األول :
اقرأ النص اآلتي قراءة جيدة  ،ثم استخرج ما يلي

قال صديقي  :األردن يحتضن مؤسسات و مراكز ترعى الريادة و اإلبداع و التميز  .منھا مركز الملكة رانيا للريادة  ،إذ
يدعم ھذا المركز البرامج التقنية الريادية التي يتقدم بھا المواطنون  ،من رواد األعمال و المھنيين و الطلبة  .إن المركز
يمضي في تأدية رسالته و ھو واثق من نجاحھا  ،فقد نفذ منذ تأسيسه في العام  2004م كثيرا من البرامج الريادية .
-1
-2
-3
-4

جملة مقول القول :
جملة في محل رفع خبر إن :
جملة في محل جر مضاف إليه :
جملة صلة الموصول :
 8عالمات

السؤال الثاني :
ميز الجمل التي لھا محل من اإلعراب من الجمل التي ال محل لھا من اإلعراب  ،مع التعليل
 -خرجت من المنزل حين توقف المطر

........................................................................................................................................
 في مدرستنا مسرح يتسع لمئتي شخص.......................................................................................................................................
 ما أجمل اللوحة التي أبدعت رسمھا سعاد !.......................................................................................................................................
 غادر الطلبة قاعة االمتحان يستبشرون بالتفوق .........................................................................................................................................
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 6عالمات

السؤال الثالث :
صغ أعدادا ترتيبية مما بين األقواس في الجمل اآلتية  ،مراعيا أوجه المطابقة بين العدد الترتيبي و معدوده
وقفت عند الصفحة )  ( 100من ديوان الشاعر األردني حسني فريز .

)

(

جلس السائح في المقعد )  ( 15من الحافلة .

)

(

تفتتح الساعة العاشرة فعاليات المھرجان ) ( 17

)

(

ثانيا  :القضايا األدبية
السؤال األول
 6عالمات

وضح المقصود بما يلي :

 -5الغزل العذري ............................................................................................................ :
 -6الھاشميات ................................................................................................................ :
السؤال الثاني :
اذكر أنواع الرسائل التي ظھرت في العصر األموي  ،مع ذكر مثال على كل واحدة منھا .

 4عالمات

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........
ثالثا  :البالغة و النقد
السؤال األول
 5عالمات

وضح المقصود بالنقد األدبي .

لغة ................................................................................................................................ :
اصطالحا .......................................................................................................................... :
السؤال الثاني :
 5عالمات

اذكر خصائص النقد األدبي في العصر الجاھلي .

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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الفصل الدراسي الثاني
العام الدراسي ) ( 2018 / 2017
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
اسم الطالب :

الفصل الدراسي الثاني

الصف  :األول ثانوي

) الشھر األول (

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (
الفرع  :األدبي

....................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
)  3عالمات (

السؤال األول :
استخرج من النص اآلتي ما يلي :

كلمات أمي تمنحني قوة و رغبة في الحياة  ،كلمات مؤثرة تتردد في ذاكرتي  " :يا بني "  ،من يستسلم للفشل فلن ينجح ،
ولكن إن حدث وفشلت فال تيأس  ،فما الفشل إال خطوة أولى في طريق التميز  ،و أن تحاول من جديد خير لك "  .حقا
كلمات تستحق التقدير .
 -1مبتدأ ) مصدر مؤول (  -4 ............................. :مبتدأ ) اسم شرط ( ..................................... :
 -2خبر ) جملة فعلية (  -5 ................................. :خبر ) مفرد ( .......................................... :
 -3مبتدأ ) نكره (  -6 ...................................... :مبتدأ تقدم على الخبر)سببه ألفاظ الصدارة( ........... :
السؤال الثاني :
بين سبب حذف المبتدأ في ما يأتي  ،مع بيان التقدير اإلعرابي :

) عالمتان (

السبب  ........................................... :التقدير .............................. :
 -1سمع و طاعة
 -2تصدق على الفقير المسكين السبب  ........................................... :التقدير .............................. :
) عالمتان (

السؤال الثالث :
بين سبب حذف الخبر في ما يأتي  ،مع بيان التقدير اإلعرابي :

السبب  ............................... :التقدير ...................... :
 -1كل إنسان و عمله
 -2لوال الوعي الصحي النتشرت األمراض السبب  .......................... :التقدير ......................... :
) عالمتان (

السؤال الرابع
بين الركن المتقدم من ركني الجملة اإلسمية موضحا سبب تقدمه في ما يأتي :
 -1متى السفر ؟

........................................................................................................................................
 -2ما أجمل اللغة العربية الفصيحة !
........................................................................................................................................
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ثانيا  :القضايا األدبية
)  4عالمات (

السؤال األول :
بين العوامل التي ساعدت على ازدھار األدب و تطوره في العصر العباسي  5 ) .نقاط (

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
) عالمتان (

السؤال الثاني :

اشتھر الشعراء في العصر العباسي بوصف معالم الحضارة و ذلك على نحو واسع  ،أجب عما يلي :
 -1اذكر أبرز الشعراء الذين اشتھروا في وصف ھذه المعالم .
........................................................................................................................................
 -2دلل مما تحفظ على وصف الشعراء للقصور و البرك و الحدائق
........................................................................................................................................
ثالثا  :البالغة و النقد
السؤال األول :
)  3عالمات (

عرف ما يلي :

 -5االستعارة
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 -6المعنى الحقيقي
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
) عالمتان (

السؤال الثاني :
بين نوع االستعارة في العبارات اآلتية .

 -1النار تخلف رمادا
........................................................................................................................................
يكسو السيوف على الزمان مضاء
 -2يقول الشاعر  :يا أيھا السيف المجرد بالفال
.......................................................................................................................................
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بسم  الرحمن الرحيم
وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
اسم الطالب :

الفصل الدراسي الثاني

الصف  :األول ثانوي

) الشھر الثاني (

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (
الفرع  :األدبي

....................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
)  6عالمات (

السؤال األول :
أجب عن المطلوب في الجدول

التالي:

• أواه من خيانة الصديق .
• حي على الجھاد .
اسم الفعل

* صه أيھا الثرثار .
* ھاك حقك .
زمنه

* وراءك يا فتى .
* أف لكم ولما تعبدون
نوعه ) الزم  /متعد (

معناه

) عالمتان (

السؤال الثاني :
أعرب ما تحته خط  ) :ھيھات خلود الظلم

(؟

ھيھات ............................................................................................................................ :
الظلم .............................................................................................................................. :
)  3عالمات (

السؤال الثالث :
حدد التمييز و المميز وبين نوعه في الجمل التالية :
العبارة

المميز

التمييز

شارك في الحرب ألف جندي
ارتفع المتواضع شأنا عند 
حرث الفالح ھكتار أرض
السؤال الرابع :

نوعه

) عالمة (

أعرب ما تحته خط  ) :امتأل رأسه شيبا ( ؟
شيبا ....................................................................................................................... :
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ثانيا  :القضايا األدبية
) عالمتان (

السؤال األول :

كان أبو تمام كثير االطالع  ،واسع الثقافة  ،مما انعكس على ذلك على شعره فتميز بمجموعة من الخصائص ...اذكرھا .
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................
) عالمتان (

السؤال الثاني :

اشتھر أبو العالء المعري في العصر العباسي بغلبة الفلسفة التشاؤمية  ،فاعتزل الناس و حرم على نفسه الطيبات  ،أجب
عما يلي :
 -1دلل مما تحفظ على ذلك .
......................................................................................................................................
 -2وضح المقصود بــ ) اللزوميات ( .
......................................................................................................................................
ثالثا  :البالغة و النقد
السؤال األول :
) عالمتان (

عرف ما يلي :

 -1المجاز المرسل
....................................................................................................................................
................................................................................................................................
) عالمتان (

السؤال الثاني :
بين نوع العالقة ) المجاز المرسل ( في العبارات اآلتية .

 -1تلد األردنيات جنودا أوفياء
......................................................................................................................................
ون فِي ب ُ
ون أَم َْوا َل ْال َي َتا َم ٰى ُ
ُطون ِِھ ْم َنارً ا (
ظ ْلمًا إِ َّن َما َيأْ ُكلُ َ
ِين َيأْ ُكل ُ َ
 -2قال تعالى ) :إِنَّ الَّذ َ
.....................................................................................................................................
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بسم  الرحمن الرحيم

وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 / 2017
اسم الطالب :

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :األول ثانوي

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
السؤال األول :
 10عالمات

اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب عما يليه :

حكيم ينصح ابنه يا بني  ،إن أردت أن تكسب احترام اآلخرين  ،قتقبل رأيھم  ،و ال تسارع إلى الحكم عليه قبل أن تنظر
فيه نظرة فاحصة  ،و عاملھم معاملة حسنة  ،إن تفعل ذلك سرعان ما ترى المودة و االحترام في عيونھم .
-1
-

) ( 8/
استخرج من النص :
– اسم مرة .............................................. :
مصدر صريح ............................... :
– أسلوب نداء .......................................... :
اسم فعل ماض ............................... :
 خبر جملة فعلية ..................................... :مبتدأمرفوع ................................... :
مصدر مؤول )مفعول به(  - ..................... :مصدرمؤول)مضاف إليه( ......................... :

) ( 1/
 -2حول المصدر المؤول إلى مصدر صريح الذي تحته خط في النص السابق )ما ترى ( .
......................................................................................................................................
) (1 /
 -1أعرب ما تحته خط  :نستھلك في األسبوع رطال سكرا .
سكرا ............................................................................................................................ :
10عالمات

السؤال الثاني :
بين أسلوب النداء ) المنادى المعرب و المبني (  ،مع ذكر السبب في العبارات اآلتية :
الرقم
العبارة
يا فاطم  ،لك مستقبل زاھر
1
يا رجل  ،الناس سواسية في الحقوق
2
3
4

أسلوب النداء

يا عالما  ،انھض باألمة
يا أبا مؤنس  ،أحبب الناس يحبوك .
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نوعه )المعرب/المبني (

السبب

ثانيا  :القضايا األدبية
السؤال األول
تحدث عن الكتب التالية من حيث  ) :المؤلف  ،المضمون  ،سبب التسمية (

 6عالمات

 -1سقط الزند ................................................................................................................ :
 -2كليلة و دمنة .............................................................................................................. :
 -3البخالء .................................................................................................................... :
عالمتان
السؤال الثاني :
من خالل دراستك لشعر الزھد في العصر العباسيبين الموضوع الذي يشير إليه البيت اآلتي  ،قول أبو العتاھية :
ِذاك مِنْ َخي ِْر َزا ِد
عن ال ُّد ْنـ .. .......ـيا َت َز َّو ْد ل َ
أَيُّھا الُم ُْز ِم ُع ِ
......................................................................................................................................
 2عالمات

السؤال الثالث :
بين موضوع المقامات األدبية اآلتية :

 المقامة القريضية ......................................................................................................... : المقامة الملوكية .......................................................................................................... :ثالثا  :البالغة و النقد
السؤال األول
 3عالمات

اذكر أنواع الكناية  3 ) .نقاط (

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
السؤال الثاني :
 2عالمات

اذكر خصائص النقد األدبي في عصر صدر اإلسالم .

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
السؤال الثالث :
اذكر أبرز المظاھر النقدية التي ميزت البيئة الحجازية  5 ) .نقاط (

 5عالمات

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