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      االختبار األول 

 األستاذ: حممد أبو اهليجاء  

ة )  المبحث ٌّ ًّ                                                     :   الفرع       ( / المستوى الثالث . التخصص: اللغة العرب       األدبً والشرع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد الصفحبت )     5  ملحىظة : أجب عه األسئلة اآلتية مجيعهب وعددهب )
َّ
ب بأن

ً
 (  .    3 ( , علم

 السؤال األول : اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة اآلتٌة : 

من أجمل ما جاء فً أعمال شكسبٌر األدبٌة قوله : ال تكسر أبداً كل الجسور مع من  إِن  أي بنً، 

لكما ٌوما لقاء آخر ٌعٌد ما مضى، وٌوصل ما انقطع، فاذا كان العمر الجمٌل  األقدارتحب، فربما شاءت 

قررت أن تترك حبٌباً أو صدٌقاً فال تترك له  . وإذامن قبل قد رحل، فمن ٌدري فربما ٌنتظرك عمر أجمل 

جرحاً، فمن أعطانا قلباً ال ٌستحق منا أن نغرس فٌه سهما أو نترك له لحظة تشقٌه. ما أجمل أن تستقر فً 

فال تتذكر لمن تحب غٌر كل احساس  األٌامفإن فرقت بٌنكما       الزمن الجمٌل مع روحٌكما دائماً لحظات

ا عن انسان أحببته فال تحاول تشوٌه الصورة الحلوة لهذا اإلنسان الذي ارتبطت صادق. وإذا سألوك ٌوم

به، فاجعل من قلبك مخبأ حٌث األسرار والحكاٌا؛ فالحب الصادق لٌس مشاعر وأحاسٌس فقط، بل حب 

 مزدان بأخالق نبٌلة وقٌم عظٌمة.

 استخرج من النص السابق ما ٌأتً   -( أ 

  . وجوًبافاعل تقدم على المفعول به     -2    . وجوًبا به تقدم على الفاعل مفعواًل   - 1  

 .                    إن  وجوًبا جملة ُكِسرت فٌها همزة   -3  

 ص.( المخطوط تحتهما فً النّ  األقدار , األٌامب( ما الضبط الصحٌح آلخر كلً من الكلمتٌن )  

 ج( اجعل المفعول به مقدًما على الفاعل وجوًبا بقوله : " ٌحب طالب العلِّم العلَم "

 السؤال الثانً : 

 أ ( علل ُكاّلً مّما ٌلً : 

ٌّاَك نستعٌُن (( .  -1    ٌّاَك نعُبُد وإِ  5سورة الفاحتة تقدم المفعول به وجوًبا على الفعل والفاعل بقوله تعالى : )) إِ

 انًفعىل ته عهى انفعم وانفاعم تقىنه : كى كراتًا قزأَخ فً انعطهِح انّصٍفٍّح ؟ ذقّذو  -2     
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ٍَ أههُهُ , وٌعشُق األرَض أصحاتُها .  -3      ذقّذو انًفعىل ته عهى انفاعم تقىنه : ٌحًً انىط

 ذقّذو انفاعم عهى انًفعىل ته تقىنه : هُّأخ سهًى َُهى تًُاسثح عىدذها يٍ انّسفز . -4    

    5-  . ًًّ  ذقذو انفاعم عهى انًفعىل ته  تقىنه : اسرقثم صذٌقً انعزٌُز ع

 ذقذو انفاعم عهى انًفعىل ته تقىل انشاعز حافظ اتزاهٍى : -6     

رُّ كامٌه                         فهل سألىا الغىاَص عه َصدفاتي .                أوا الثحُر في أحشائِه الدُّ

 ل ته عهى  انفاعم تقىنه ) أكزيد ٌحٍى نثُى ( .ذقذو انًفعى -7     

 ب ( ما القريىح التي أزالت الغمىض في تمييس الفاعل مه المفعىل ته تقىله :    

سً يُُذ كُُد صغًٍزا .  -1         صقَم يهارذً فً انخظ يذرِّ

ذٌزجُ : اسرعارخ صذٌقرً كراتً نحاجرها إنٍه . -2     ًُ  قاند ان

 ٌعقىَب  انًىخ .َحَضز  -3    

 "  حٌث أقام األهل فً وطن ٌعشقنا ونعشقه أقمنا  " تاًما : الجملح اآلتيح اعراتًاهـ ( أعرب   

 تيه سثة كسر همسج ) إِنَّ ( في ُكّل مه الجمل اآلتيح :  -1و (   

 . قزٌةنَ  هللا َصز ٌّ إِ  أال -أ           

 .ذهًهه وال فاغرًُه,  كانسٍف انىقد ٌّ إِ :  انعزتً انًثم فً قٍم -ب           

 ( .انعانًٍٍ رب هلل ويًاذً ويحٍاي وَسكً صالذً ٌّ إِ  قم: )  ذعانى قال  -ج           

ٌ   حٍثُ ,  األخثار َقم فً االسرعجال عذوُ  األفضم يٍ -د              ٌِ  وانرأيم انرّزٌّثَ  إِ  . األيىر حقٍقح نك ٌكشفا

 :  ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع السؤال الثالث : 

 ُكِسرت همزة ) إِنَّ ( وجوًبا بقوله : وهللا , إِنً سأبُذل قُصارى ُجهدي حّتى أُحقَِق طموحاتً .. 1

ٌّة بالقول  -.     ب جاءت فً بداٌة الكالم   -أ  .     جاءت أولّ جملة جواب القسم  -.   ج جاءت أول جملة المحك

ٌُذهبَن السٌئات الضبط الصحٌح لكلمة  .0  السٌئات بقوله : إِّن الحسنات 

 .     السٌئاتُ  -ج                                        السٌئاِت   -ب                           السٌئاَت   -أ 

 "علَمتنً الحٌاة أنَّ الذٌن ٌبنون قصورهم  باألوهام  تهدمها الحقائق "  بقوله :الضبط الصحٌح للكلمات المخطوط تحتهما  -4

 .ِق الحقائِ ,  همرُ قصو,   الحٌاةُ  -ج.    الحقائِقُ ,  همرُ قصو,   ةَ الحٌا -ب.   هم , الحقائِقُ الحٌاةُ  , قصورَ    -أ
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 السؤال الرابع : 

ة اآلتٌة , ثم أجب عن ما ٌأتً .اقرأ األبٌات الّشعأ (  ٌّ  ر

  

 

 

 

 أجب عن األسئلة اآلتٌة :

ة األبٌات تمثله الذي األدبً المظهر ما -1 ٌّ  ؟ اآلتٌة الّشعر

 من الخصائص الفّنٌة لوصف الطبٌعة ) التشخٌص ( وضح ذلك   ؟  -0

 معانً المفردات والتراكٌب التً تحتها خط ؟  وضح -4

 وضح الصورة الفّنٌة فً البٌت الثالث ؟ -8

ٌّة ممثلة فً شعر ) رثاء المدن والممالك ( فً العصر األندلسً .  ب ( اكتب خمسة أبٌات شعر

 : الخامس السؤال 

 أ ( علل ما ٌلً :

 نونٌة أبً البقاء الرندي أشهر ما قٌل فً شعر رثاء المدن والممالك فً األندلس . -1 

 حظٌت المرأة األندلسٌة بمكانة كبٌرة فً العصر األندلسً . -0 

 تسمٌة ابن شهٌد رسالته ) التوابع والزوابع ( بهذا االسم . -4 

 ا اسم ) الفردوس المفقود ( .أطلق على األندلس اسم ) جنة هللا على أرضه ( وأطلق علٌه -8 

 تطور مظامٌن الشعر فً العصر األندلسً . -5 

 ب ( اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبٌعة األندلسٌة .

 ج( اذكر المظهر األدبً الذي ٌمثله البٌت الشعري اآلتً . 

 عاثت بساحتِك العدا ٌاداُر        ومحا محاسنِك البلى والَناُر                   

 واذا تردد فً َجنابِك ناظٌر       طال اعتباٌر فٌِك واستعبارُ               

ََََأْرَعننننننننننننننننن ََوَ   ِ َ اااااااااااااااااذ ح َ        ااااااااااااااااا ح ِح َط ّماااااااااااااااااذ
َ

ََ َ ح ااااااااااااااااااااااذ ح ح َ    اااااااااااااااااااااامذ ح َر ب  ااااااااااااااااااااااذ   ُِ َُيطااااااااااااااااااااااذوح

َ

ح اااااااااا َ  َوح    ِ َُ اااااااااا اااااااااا   َمح َ  ااااااااااّ ي ح َي ُ ااااااااااا َم ح اااااااااا  
َ

ُ ُ َ  ااااااااااااااااااااا   َُ اااااااااااااااااااااح  ُ ََ ي ااااااااااااااااااااا   َِباْلَمناِكنننننننننننننننننننننِ َو 

َ

اااااااااااااااُ َ َ    ااااااااااااااا  حَ       ةااااااااااااااا َ  ح ااااااااااااااا ح َب  قاااااااااااااااو   َو 

َ

ََ َ ااااااااااااااا َ    و قحااااااااااااااا ح َ  ة ياااااااااااااااذ  َُم   حااااااااااااااا    ِ َط اااااااااااااااو 

َ

َ  ِ ااااااااااذمح اااااااااا  ُ َص  َر َّ  ااااااااااو   ٌ ََح  ي اااااااااا حَو  ُِ ااااااااااَّ  َر ص 

َ

َ    ااااااااااااااااااااا   َ حذ    ذ حااااااااااااااااااااا َحَ ُِ ااااااااااااااااااااا ِ   َ  ي  َ   اااااااااااااااااااااا 
َ


