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

الفصل الدراسي األول

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :الثاني ثانوي

) الشھر األول (

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
)  10عالمات (

السؤال األول :
 -1علل كسر ھمزة ) إن ( في الجملتين
• عاد الجنود و إنھم لفرحون بانتصارھم .

)

(2/

..............................................................................................................................................
• أما و  إن الظلم شؤم

و ما زال المسيء ھو الظلوم

.............................................................................................................................................
 -2ضع في كل مكان خالي مما يأتي ما يناسب من ) أن ( و ) إن (
• شاع ........األسعار مرتفعة .
• قالت الحكماء  ......التشدد مدعاة النفور
• الحقيقة  ..........صديقك مخطئ
• أال  .......األخالق الحميدة عنوان ا المجد والشرف
 -3مثل بجمله على وجوب كسر ھمزة إن في الحالة اآلتية
• في بداية جملة اإلضافة إلى الظرف إذ

)

)

(2/

(2/

..............................................................................................................................................
 -4ورد في النص موضعين يجب فيھما كسر ھمزة  .....حددھما  ،مبينا السبب ؟

)

(2/

يروى أن رجا ًل جاء إلى اإلمام أبى حنيفة ذات ليلة  ،وقال له  :إ ّني دفنت ماالً في مكان ما منذ مدة طويلة  ،ولكني نسيت ھذا
المكان  ،فھل تساعدني في حل ھذه المشكلة ؟  .ثم فكرلحظة وقال له  :فقال له اإلمام  :وَّ  Mإ َّن ھذا ليس من عمل الفقيه ؛ حتى
أجد لك ً
حاال .اذھب  ،فصل حتى يطلع الصبح  ،فإنك ستذكر مكان المال إن شاء َّ تعالى فذھب الرجل  ،وأخذ يصلي  .وفجأة
 ،وبعد وقت قصير ،وأثناء الصالة  ،تذكر المكان حيث إ َّن  .الما َل مدفو ٌن  ،فأسرع وذھب إليه وأحضره وفي الصباح جاء
الرجل إلى اإلمام أبى حنيفة  ،وأخبره أنه عثر على المال  ،وشكره  ،ثم سأله  :كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال ؟! فقال
اإلمام  :أال إني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي  ،وسيشغلك بتذكر المال عن صالتك .
..............................................................................................................................................

)  10عالمات (

السؤال الثاني :
 -1مثل لما يأتي
• فاعال متأخرا عن مفعوله وجوبا

(2/

)

.............................................................................................................................................
• مفعوال به تقدم على الفاعل وجوبا
............................................................................................................................................
 -2ما حكم تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا  ،مبينا السبب في العبارة اآلتية  ) :أحب الوطن أھله ( ؟ ) ( 1 /
.............................................................................................................................................
 -3ما حكم تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا  ،مبينا السبب في العبارة اآلتية  ) :ضرب موسى عيسى (؟ ) ( 1 /
.............................................................................................................................................
 -4اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
• العبارة التي تمثل تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا ھي :
 -2أكرم صديقي أبي
 -1سيحرر الوطن أبطاله
• العبارة التي تمثل تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا ھي :
 -2اسألوا أھل العلم
 -1أعجبني الرجل

(2/

)
 -3درس النحو أحمد
 -3حرث األرض مالكھا

 -5اقرأ العبارة اآلتية  ،ثم أجب عن األسئلة ال ًتي تلٌيه  ) :مدح رج ٌل قو ًما فقال  :أدبت  ،وأحك ْم ھم الحكمة ھم التجارب ُ ،
وقد أحسنوا المقال  ،وشفعوه بالمقال (
) (1/
• جملة فعلٌية تقدم ٌفھا المفعول به على الفاعل وجوبًا
..............................................................................................................................................
• جملة فعلٌية تقدم ٌفھا الفاعل على المفعول به وجوبًا.

) (1/

..............................................................................................................................................
• تقدم الفاعل على المفعول به وجوبًا فً جملة  ) :وشفعوه بالمقال (  .علل

ذلك.

)

(2/

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

ثانيا  :القضايا األدبية
)

السؤال األول  :علل ما يلي

(7/

 -1تطور مضامين الشعر و أساليبه في العصر األندلسي
..............................................................................................................................................
 -2توسع شعراء األندلس في رثاء المدن و الممالك حتى أصبح عندھم غرضا شعريا قائما بذاته
..........................................................................................................................................
 -3يتصف شعر رثاء المدن و الممالك بحرارة العاطفة
.........................................................................................................................................
)

السؤال الثاني :

(6/

 -1استنتج المظھر الذي يمثله البيت مما يأتي من مظاھر شعر وصف الطبيعة :
أندلس تل َت ُّذ نعماء
في أرض
ٍ

ُ
القلب سرّ ا ُء
يفارق فيھا
وال
َ

.........................................................................................................................................
 -2استنتج المظھر الذي يمثله لبيت مما يأتي من مظاھر التعايش و التفاعل في األندلس :
أما الوراقة فھي أنكد حرفة  ...أغصانھا وثمارھا الحرمان
.........................................................................................................................................
 -3استنتج الغرض الشعري الذي يمثله البيت التالي :
ھي ال ّشمسُ مسكنھا في السّماء

َف َع ِّز الفؤاد عزا ًء َجميال

.........................................................................................................................................
) (3/

السؤال الثالث  :اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة في األندلس .

..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
السؤال الرابع  :اذكر ابرز شعراء الموضوعات الشعرية اآلتية :
-1
-2
-3
-4

)

(4/

شعر وصف الطبيعة ......................................................................................................... :
شعر رثاء المدن و الممالك .................................................................................................. :
شعر المرأة .................................................................................................................... :
الشعر االجتماعي ............................................................................................................. :

ثالثا  :البالغة
السؤال األول :
 -1وضح المقصود من علم المصطلحات البالغية .
• علم المعاني :

(6/

)

..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
• الخبر :
..........................................................................................................................................
• اإلنشاء :
..........................................................................................................................................

 -2وضح فائدة علم المعاني .

(3/

)

..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 -3ميز الجملة التي أفادت التجدد من الجملة التي أفادت الثبوت في كل مما يأتي :
• الحفاظ على البيئة مسؤولية كل فرد
• ينحقق النجاح بالعزيمة و اإلصرار
-4
•
•
•
•

حدد ضرب الخبر في كل مما يأتي :
إن أخاك قادم
قال تعالى  ) :إن ھذا لھو القصص الحق (
األردن وطن حرية و إبداع
أال إن فن الرسم التشكيلي وسيلة إبداع و ابتكار

-5
•
•
•
•
•

ميز اإلنشاء الطلبي من غير الطلبي في ما تحته خط في كل مما يأتي  ،محددا أسلوب اإلنشاء :
ما أبدع إنشادك الشعر !
 Mأشكو قلبك القلبا
أھكذا حتى و ال مرحبا ؟
خلق زاك ومن عزم شديد
ال يحيط الشعر في ما فيك من
و   ،ألحافظن على نظافة بيئتي .
تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن الحديث

)

(2/

)

(4/

)

(5/

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

الفصل الدراسي األول

المادة  :اللغة العربية ) تخصص (

الصف  :الثاني ثانوي

) الشھر الثاني (

الفرع  :األدبي

........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
السؤال األول :
اصطحبت صديقا إزدات في شمائله بأكرم القالئد واتسم بالوفاء إذ حاد عنه عائد ،وكان رأس من عظمه في عيني صغر الدنيا
في عينيه كان خارجا من سلطان بعينه ولسانه فال يستھي ماال يجط وال يقول ملال بعلم واليماري فيما علم  ،وكان خارجا بين
سلطان الجھالة .فال يتقدم إال على يقة بمنفعة وال يد على فضال عند نعمة وال يضطرب عند مصيبة .
 -1استخرج من النص الكلمات التي وقع فيھا اإلبدال .
الكلمة

أصلھا

اإلبدال الحاصل

 -2ھات الثالثي المجرد مما يأتي :
الكلمة
اتكال
اصطالح

)
سببه

)

(2 /

الفعل الثالثي المجرد

 -3استخرج من الجمل التالية الكلمة المصغرة وحدد وزنھا
الكلمة المصغرة
العبارة
جلست بجوار شجيرة القندول
جاء عبيد  إلى المنزل
أعطتني أمي بضع دريھمات
 -4صغر الكلمات اآلتية وحدد التغيير الذي لحقھا
تصغيرھا
الكلمة
ساق
جبال
كواكب

(5/

)

(3/

وزنھا

)
التغييرالذي لحقھا

(6/

) القضايا األدبية (
السؤال األول  :قارن بين الكتب اآلتية  :من حيث  ) :المؤلف  ،سبب التأليف  ،موضوع الكتاب ( .
الكتاب
طوق الحمامة

المؤلف

سبب التأليف

)

(3/

الموضوع

التوابع و الزوابع
قصة حي بن يقظان

) (3/
السؤال الثاني  :اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصليبي في أشعارھم .
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................................................................................................................
السؤال الثالث  :استنتج المضمون الذي يمثله كل مما يلي :

(4/

)

 -1قال الشاعر محمد بن أحمد األبيوردي :
ق ِﻤﻨﺎ ﻋرﺼﺔٌ ِﻝَﻠﻤر ِ
ﻤزﺠﻨﺎ دﻤﺎء ﺒﺎﻝ دﻤوِع اﻝ ﺴو ِ
اﺤم
اﺠم
َﻓَﻠ ْم َﻴ ْﺒ َ
َْ َ
ً
........................................................................................................................................
 -2قال ابن أبي اليسر :

لسائل الدمع عن بغداد أخبار

فما وقوفك واألحباب قد ساروا

.............................................................................................................................................
السؤال الرابع  :وضح المقصود من مصطلح  :المدائح النبوية  ،موضحا سبب التسمية .

)

(4/

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

) البالغة (
)

السؤال األول  :بين المعنى البالغي الذي خرج إليه األمر في كل مما يلي

(3/

 -1قول المتنبي مخاطبا سيف الدولة :
فأنت الذي صيَّرتھم لي حُ سَّدا
حسدَ الحُ سَّاد ع ِّني بكبتھم
أز ْل َ
........................................................................................................................................
 -2قول امريء القيس لخليليه :
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
........................................................................................................................................
 -3قول الشاعر امرئ القيس :
أال أيھا الليل الطويل أال انجل بصبح وما اإلصباح منك بأمثل
.......................................................................................................................................
)

السؤال الثاني  :بين المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفھام في كل مما يلي

(3/

ِين ال َيعْ َلمُون ( .
ُون َوالَّذ َ
ِين َيعْ َلم َ
 -1قال تعالى َ ) :ھ ْل َيسْ َت ِوي الَّذ َ

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

اب (
ون ْال ِك َت َ
اس ِب ْال ِبرِّ َو َتن َس ْو َن أَنفُ َس ُك ْم َوأَن ُت ْم َت ْتلُ َ
ُون ال َّن َ
 -2قال تعالى ) :أَ َتأْ ُمر َ

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

ار ٍة ُت ْن ِجي ُك ْم مِنْ َع َذا ٍ
ب أَل ٍِيم ( .
 -3قال تعالى َ ) :ھ ْل أَ ُدلُّ ُك ْم َع َلى ت َِج َ

........................................................................................................................................
السؤال الثالث  :انسب المؤلفات اآلتية إلى مؤلفيھا .
الكتاب
البيان و التبين
صناعة الشعر و نقده
دالئل اإلعجاز
عيار الشعر

)
المؤلف

(4/

بسم  الرحمن الرحيم

وزارة التربية و التعليم  /لواء الجامعة
امتحان الفصل الدراسي األول للعام 2019 / 2018
المادة  :اللغة العربية ) تخصص (
اسم الطالب :
الفرع  :األدبي
الصف  :الثاني ثانوي
........................................................................................................................................
أوال  :النحو و الصرف
ملحوظة  :أجب عن جميع األسئلة اآلتية جميعھا و عددھا ) (  ،علما بأن عدد الصفحات ) (
السؤال األول  :اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه
المودة بين األصدقاء وثيق اتصالھا  ،و ما أنبل العالقة التي تقوم على اإليثار و تنمو في سويداء القلب ! إذ إنّ الصديق الحق
يبني جسرا متينا مع صديقه  .و  Mدرھا من عالقة يكون شعارك فيھا  :إن أحسن صديقي شكرته  ،و إن تجاوزت عنه !
-1
-2

استخرج من النص :
جملة جاء فيھا فاعل و مفعول به ضميرين متصلين  - ..................... :كلمة حصل فيھا إبدال ................. :
– اسما مصغرا .......................... :
ظرفا يالزم اإلضافة إلى المفرد ....................... :
ما سبب كسر ھمزة ) إن ( الواردة في النص ؟

..............................................................................................................................................
 -3ما الضبط الصحيح آلخر كلمة ) العالقة ( المخطوط تحتھا في النص ؟
.............................................................................................................................................
 -4صغر كلمة ) ميزان  ،شاعر ( مع الضبط التام .
..............................................................................................................................................
 -5ما مكبر كلمة ) وريدة ( ؟
..............................................................................................................................................
 -6وضح اإلبدال في كلمة ) اضطراب ( .
.............................................................................................................................................
 -7علل كال مما يأتي :
 تقدم المفعول بع على الفعل و الفاعل وجوبا في جملة  ) :أي معجم استخدمت لمعرفة معنى الكلمة ؟ ( ...............................................................................................................................................

 حذفت نون المضاف في جملة  ) :أحترم ناقدي القصة ( ...............................................................................................................................................
السؤال الثاني  :صوب الخطأ في ما تحته خط في كل مما يأتي :
 -1حفز إيانا المعلم على االجتھاد .
 -2و   ،أنك من المخلصين .

الصواب ........................................................... :
الصواب ........................................................... :

السؤال الثالث  :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي
 -1الجملة التي تقدم فيھا المفعول به على الفاعل وجوبا في ما يأتي ھي :
ُ
 يعشق األرض أبناؤھا حقق النجاح أخيقرأت ؟
 -كم مِنْ كتابا

 -أنت تحترمين المعلمات

 -2الضبط الصحيح آلخر كلمة ) قبل ( في جملة  ) :لم أر ھذا الموقف من قبل ( ھو :
 الضمة السكون -الفتحة

 -الكسرة

 -3الثالثي المجرد من ) مدخر ( ھو :
 مخر -دخر

 -ذخر

 -تخر

 -4يجوز فتح ياء المتكلم و تسكينھا في واحدة من الجمل اآلتية :
 العقل ھادي إلى الصواب  -أحب والدي حبا عظيما -اخترت رفيقي بعناية

 -أنا أعمل وسواي يقلد

السؤال الرابع  :أعرب ما تحته خط  :يجمعنا ھدف واحد  ،إعرابا تاما .
.............................................................................................................................................

ثانيا  :القضايا األدبية
السؤال األول :
أ ( عرف بكل مما يأتي في النثر في العصر األنلسي :
 -1الرسائل األدبية التأليفية :
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 -2قصة حي بن يقظان :
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ب ( اذكر ثالثا من الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة في األندلس .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ج ( حدد الغرض الشعري الذي يمثله كل بيت مما يأتي من األغراض الشعرية التي نظمت فيھا المرأة في األندلس :
 -1وقانا لفحة الرمضاء وا ٍد

سقاه مضاعف الغيث العميم

.........................................................................................................................................
 -2اِبن الھشامين خير الناس مأثرة

َوخير منتجع يوما ً لروّ ا ِد

.........................................................................................................................................
د ( علل كال مما يأتي :
 -1استأثرت الطبيعة باھتمام الشعراء األندلسيين .
.........................................................................................................................................
 -2غدا رثاء المدن و الممالك غرضا شعريا قائما بذاته في العصر األندلسي .
..........................................................................................................................................
ھـ ( اكتب أربعة أبيات شعرية ممثلة للشعر االجتماعي في األندلس ) مما ورد في الكتاب المقرر ( .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
و ( اختراإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي .
 -1البيت الذي يعد مثاال على مظھر ) الموازنة بين ماضي المدن و حاضرھا ( من مظاھر شعر الرثاء المدن و الممالك
في األندلس ھو :
فاليوم ال عاكف فيھا وال باد
• وكعبة كانت االمال تعمرھا
 أندلُ َسا ً
إنَّ الس َِّبي َل إ َلى َم ْنجاتِھا دَ َر َسا
• أَ ْد ِركْ ِب َخ ْيل َِك َخي ِْل َّ ِ
وتمخضت بخرابھا األقدار
• أرض تقاذفت الخطوب بأھلھا
• ناموا وأسرى لھم تحت الدجى قدر ھوى بأنجمھم خسفا وما شعروا
 -2الموسوعة الحافلة بالفوائد القيمة و المعلومات الواسعة في التراجم و التاريخ و الجغرافية  ،ھي :
 مسالك األبصار في ممالك األمصار صبح األعشى في صناعة اإلنشا الوافي بالوفيات غرر الخصائص الواضحة و عرر النقائض الفاضحة -3صاحب كتاب ) خريدة القصر و جريدة العصر في ذكرشعراء العصر (  ،ھو :
 محيي الدين بن عبدالظاھر القاضي الفاضل -العماد األصفھاني

 -عالءالدين بن غانم

السؤال الثاني :
أ ( اذكر اثنين من العوامل االجتماعية التي أدت إلى ازدھار فن الرسائل في العصرين  :األيوبي و المملوكي .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ب ( اذكر اثنين من دواعي الخطابة و محفزاتھا التي توافرت في العصرين  :األيوبي و المملوكي .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ج ( وضح كال مما يأتي :
 -1مفھوم للمديح النبوي
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 -2كان ديوان اإلنشاء عامال من عوامل نشاط التأليف الموسوعي في العصرين  :األيوبي و المملوكي .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

د ( علل كال مما يأتي :
 -1يشكل شعر المديح النبوي ظاھرة تسترعي االنتباه في العصرين  :األيوبي و المملوكي .
..............................................................................................................................................

 -2اختالف اھتمامات الرحالة في ما ينقلون من مشاھداتھم في البالد التي جابوھا في العصرين  :األيوبي و المملوكي .
.............................................................................................................................................
ھـ ( اقرأ البيتين اآلتيين من قصيدة البن القيسراني  ،ثم أجب عما يليھما :
ﻫذي اﻝﻌزاﺌم ﻻ ﻤﺎ ﺘدﻋﻲ اﻝﻘﻀب

وذي اﻝﻤﻜﺎرم ﻻ ﻤﺎ ﻗﺎﻝت اﻝﻜﺘب

وﻫذﻩ اﻝﻬﻤم اﻝﻼﺘﻲ ﻤﺘﻰ ﺨطﺒت

ﺘﻌﺜرت ﺨﻠﻔﻬﺎ اﻷﺸﻌﺎر واﻝﺨطب

 -1ما المضمون الذي يمثله البيتان السابقان من مضامين صدى الغزو الصليبي في الشعر في العصرين  :األيوبي و
المملوكي ؟
..............................................................................................................................................
 -2من الشاعر الذي عارضه ابن القيسراني في قصيدته التي أخذ منھا البيتان السابقان ؟
..............................................................................................................................................

ثالثا  :البالغة
السؤال األول  :اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب عما يلي
ترتاح عين اإلنسان و تتسع عند الجمع بين األلوان في صورة واحدة أو رسم واحد  ،و قد تضيق نفسه  ،فما أعجب ذلك ! و ما
مرد ھذه الراحة أو ھذه الراحة أو ھذا الضيق ؟ إن االنسجام ألساس من أسس الجمال  ،و كذا األلوان قد تجتمع على جمال  ،و
قد تجتمع على غيره  .فاعقل ذلك .
 -1استخرج من النص جملة تمثل :
 خبرا إنكاريا .................................................................................................................... : إنشاء غير طلبي ............................................................................................................... : -2ما الصيغة التي جاء عليھا األمر ) فاعقل ذلك ( في ما تحته خط في النص ؟
..............................................................................................................................................
السؤال الثاني  :من خالل دراستك النقد األدبي في العصر العباسي  ،أجب عن كل مما يأتي :
 -1ما المقصود بكل من  ) :الفحولة الشعرية  ،العقد – في صورة األخذ المحمود  ( -؟
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 -2وضح سبب استحسان النقاد العباسيين أصحاب مبدأ ) أعذب الشعر أصدقه ( الصورة في قول ليلي األخيلية :
قوم رباط الخيل وسط بيوتھم

وأسنة زرق يخلن نجوما ً

..............................................................................................................................................
 -3اذكر ثالثة من العوامل التي تعين األدباء على نظم الشعر و تأليف الخطب للوصول إلى النتاج األدبي الجيد من وجھة
نظر النقاد العباسيين .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
السؤال الثالث  :من خالل دراستك المذاھب األدبية في العصر الحديث  ،أجب عن كل مما يأتي
 -1من أين يستمد الشاعر صوره الشعرية من وحھة نظر المذھب الرومانسي ؟
..............................................................................................................................................
 -2علل  :استحدث أتباع المذھب الكالسيكي أغراضا شعرية جديدة لم تكن معروفة من قبل في الشعر العربي .
..............................................................................................................................................

 -3ما الفرق بين الواقعية النقدية و الواقعية االشتراكية من حيث إيجاد الحلول لمشكالت المجتمع ؟
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 -4اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
أ ( الشاعر الذي برزت الرمزية في شعره على نحو واضح  ،ھو :
 -علي الجارم

 -مجمود درويش

 -جميل صدقي الزھاوي

 -محمد مھدي الجواھري

ب ( المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفھام في قول الشاعر مادحا :
ألستم خير من ركب المطايا  hوأندى العالمين بطون راح
 -النفي

 -التقرير

 -التشويق

 -اإلنكار

