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السؤال األول  03( :عالمة )
أ .اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ً
ٌا رجال اسمعوا النصٌحة ،إنّ فً حٌاتنا المنزلٌة نق ً
طوًٌل ُب َعٌدٌن عن
صا سببه قضاء اآلباء وق ًتا
ٌر الطفل أباه ولم ٌ ّتصل به إال ً
قلًٌل ،
منازلهم  ،فكم أ ٍ
ب ٌغٌب عن أبنائه وهو ُم ِعٌْنهم األول  ،فإذا لم َ
ولم ٌوفر له ما ٌسد حاجته  ،فما الفرق بٌنه وبٌن الٌتٌم ؟.
 )1استخرج من النص :
أ .كلمة حصل فٌها إبدال  .ب .ظر ًفا مًلزمًا لإلضافة .
د .فاعل تقدم على المفعول به وجوبًا .

ج .اسمًا مصغرً ا .

 )2ما سبب كسر همزة ( إن ) الواردة فً النص .
 )3ما الضبط الصحٌح آلخر كلمة ( الٌتٌم ) التً تحتها خط فً النص ؟
ب -صغر كلمة ( نجوى ) مع الضبط التام .
ج -ما مكبر كلمة ( ٌُ َدٌَّة ).
د -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل مما ٌلً  ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
 )1الجملة التً تقدم فٌها المفعول به على الفعل و الفاعل وجوبًا هً :
ُ
رأٌت المكان
أ.

ب .إٌاك أحتر ُم

جـ .سقى النبت َة زارعها

د  .أطعمه الغنًّ

 )2الضبط الصحٌح آلخر كلمة (المحتاج ) فً جملة  ( :قفْ مع المحتاج أنى َ
كنت )
أ .السكون

ب .الكسرة

ج .الفتحة

د .الضمة

السؤال الثانً  03(:عالمة )
أ -علل ً
كال مما ٌلً .
 .1تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا فً جملة  ( :إٌّاكم ٌكلّم القاضً ) .
 .2تعرب كال إعراب االسم المقصور فً جملة  ( :كًل المصنعٌن فات ٌح أبوبه ) .
 .3جواز فتح ٌاء المتكلم فً جملة  ( :امتحانًِ سه ٌل ) .
 .4كسر همزة إنّ وجوبًا فً قول الشاعر ( :وإ ّنً لتعرونً لذكراك هزة ) .
ب -صغر كلمة ( رقاب ) مع الضبط التام .
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ج -وضّح اإلبدال فً كلمة ( ٌدكر ) .
د -ما نوع القرٌنة التً ْ
أدت إلى جواز تقدم الفاعل على المفعول به فً جملة (:أخذ أخً مفتاحً).
ه -صوب الخطأ فً ما تحته ّ
خط فً ك ّل مما ٌأتً :
 )1أال أنّ الحق واض ٌح .
ثمن .
)2
ٍ
رجل كم باع وطنه بًل ٍ
 )0ك ّنا هنا من قب َل .
 )4جلست قُ َبٌل الشروق متأمًلً .
و -أعرب ما تحته خط :
 )1عمري خمسون عامًا .
 )2سحب السٌارة صاحبها .
ُ
ْ )3
حٌث أتٌت .
عد من
ي -اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتً  ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
ف ) هو :
 )1الحرف الذي أبدل فً كلمة ( مصط ٍ
أ .الواو تاء

ب .التاء دال

ج .التاء طاء

د .الصاد طاء

ٌ )0جب فتح ٌاء المتكلم فً واحدة من الجمل التالٌة :
ب .أخً شاع ٌر .
أ .مساعدِي ملتزم .
د .زمًٌلي فً المكتب .
ج .أصدقائً مسافرون .

السؤال الثالث (  03عالمة )
أ) وضح ك ّل ما ٌأتً :
 )1مفهوم المدٌح النبوي :

 )2مفهوم الموسوعة :

ب)اذكر ً
ثًلثا من الخصائص الفنٌة للشعر االجتماعً .
ج) حدد الموضوع الذي ٌمثله كل بٌت من أبٌات شعر المدٌح النبوي .
لــكــل ْ
هــو ٍل مِـن األهوال مقتحم
 )1هو الحبٌب الذي ترجى شفاعته
أقصى المساجد لٌس بالوسنان
 )2أسرى من البٌت الحرام به إلى
د) علل ً
كال مما ٌلً :
 )1كان اإلنتاج الشعري فً وصف الطبٌعة فً العصر األندلسً غزٌرً ا رقٌ ًقا.
 )2تعد نونٌة أبً البقاء الرنديّ أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس.
 )3تعد قصٌدة البردى للبوصٌري من أشهر قصائد المدائح النبوٌة .
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ه) اكتب أربعة أبٌات ممثلة لشعر وصف الطبٌعة فً العصر األندلسًّ ممّا ورد فً الكتاب المقرر.

و) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتً ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
ْ
لٌست من ألقاب أبو علً عبد الرحٌم بن علً البٌسانً :
 )1واحدة من األلقاب التالٌة
د .القاضً الفاضل
ب .مجٌر الدٌن ج .نور الدٌن
أ .محًٌ الدٌن
 )2واحدة من الخصائص التالٌة من خصائص شعر المدائح النبوٌة :
ب .تعالج عاطفة الحب من منظور إنسانً.
أٌ .ستخدم التشخٌص
دٌ .كثر من استخدام أسالٌب اإلنشاء
جٌ .شٌع فٌها فن المعارضات

السؤال الرابع  03 ( :عالمة )
أ) علل ً
كًل ممّا ٌلً :
 -1عد القاضً الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً .
ٌ -2عد أدب الرحًلت ذو قٌمة علمٌة كبٌرة .
 -3تمتاز قصائد المدٌح النبوي بطولها .
 -4تسمٌة ابن شهٌد رسالته بـ " التوابع والزوابع " .
ب) لماذا لُقب ابن بطوطة بأمٌر الرحالة المسلمٌن .
ج) انسب المؤلفات اآلتٌة إلى أصحابها :
 -1خرٌدة القصر وجرٌدة العصر فً ذكر شعراء العصر .
 -2تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار .
د) من خًلل قرأتك رسالة التوابع والزوابع ( أجب عمّا ٌلً ) .
ب -ما الهدف من تألٌف الرسالة .
أ -من مؤلف الرسالة
ه) ما المظهر الذي ٌمثله كل بٌت من أبٌات شعر رثاء المدن والممالك .
ومحا محاسنك البلى والنار
 -1عاثت بساحتك العدا ٌا دار
 -2على الجبال التً ه َّد ْ
ت األرض منهم ذات أوتـــاد
ت قواعدها
وكان ِ
و) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتً ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
 )1الموسوعة التً تحدثت فً تراجم الرجال واألعالم هً :
ب .سٌر أعًلم النبًلء
أ .الوافً بالوفٌات
د.صبح األعشى فً صناعة اإلنشا
ج .نسٌم الصبا
 )2أشهر علماء العرب فً الصٌدلة هو :
ب .ابن بطوطة
أ .ابن خلدون
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ج .ابن البٌطار

د .الجاحظ

فراس عبابنة  -إربد 3171031771 -

السؤال الخامس  03 ( :عالمة )
أ) اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
أوصى حكٌم ولده فقال ؛ أيْ ُب َنًّ  ،ألز ْم نفسك بالصبر ،إنّ الصبر لمفتاح للخٌر  ،وزٌّن قلبك
بالتقوى  ،وهل أدلك على ما ٌعٌنك علٌها ؟ إ ّنها الصًلة وأعظم بالصًلة من معٌن ! فهٌّا إلى الصًلة
لنرٌح قلوبنا !
 )1استخرج من النص .
أ .خبرً ا إنكاري
ْ
أفادت التجدد.
د  .جملة

ج .إنشاء غٌر طلبً

ب .إنشاء طلبً

هـ .أمرً ا جاء على صٌغة اسم الفعل

ُ
(أتعوق غٌرك عن السٌر فً الطرٌق)
 )2ما المعنى البًلغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً جملة :
ب) من خالل دراستك النقد األدبً فً العصر العباسً أجب عن كل مما ٌلٌه .
 .2الكذب فً الشعر
 )1ما المقصود بكل من  .1 :الحولٌات
 )2مٌز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبً فً ما ٌأتً  :قٌل ألحد الخطباء  ":إنك لتكثر  ،فقال :
أكثر لتمرٌن اللسان " .
 )3انسب المؤلفات اآلتٌة إلى أصحابها :
 .1طبقات فحول الشعراء :
 .2نقد الشعر لقدامة :
ج) من خالل دراستك المذاهب األدبٌة فً العصر الحدٌث أجب عما ٌأتً :
 )1وازن بٌن الكًلسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث الصور الفنٌة .
 )2علل  :ظهور المذهب الواقعً فً األدب العربً .
 )3اذكر خصائص المذهب الرمزي فً األدب العربً .
ح) اختر رمز اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتً  ،ثم انقله إلى دفتر إجابتك :
 )1رائد المذهب الكًلسٌكً هو :
د .محمود سامً البارودي
ج .أحمد شوقً
ب .على الجارم
أ .حافظ إبراهٌم
 )2المذهب الذي شخصٌاته من الطبقة الوسطى أو طبقة العمال هو .
د .الرومانسً
ج .الرمزي
ب .الكًلسٌكً
أ .الواقعً
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اإلجابات على صفحة الفيس بوك

االستاذ فراس عبابنه ،اللغة العربية

تابعوا كل جدٌد على الفٌس بوك

تابعوا كل جدٌد على الفٌس بوك
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