امتحان تجرٌبً
المبحث  :اللغة العربٌة تخصص
الفرع  :األدبً والشرعً

مدة االمتحان ٕ:ٓٓ :
الٌوم والتارٌخ  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال األول  :اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ُ
حٌث ٌساع ُد هذا
قال لً صدٌقً  :تزدهر الحٌاة فً العمل واالجتهاد ومساعدة اآلخرٌن،
ذاك  ،ولتعلم أنّ دٌننا ٌقول ( :انّ ) العمل عبادة  ،هلل دره من ٌقدم العون للناس  ،لذلك تجد
صٌْحاب العقول ٌفكرون بالعمل قب َل ك ِّل شًْ ء وٌقبلون علٌه بج ٍّد واجتهاد  ،ما أجم َل العم َل !
أُ َ
به تزدهرُ حٌاتكم .
أ -استخرج من النص :
ٔ .كلمة حصل فٌها إبدال .
ٕ .أسلوب تعجب سماعً .
ٖ .ظر ًفا ٌلزم اإلضافة إلى جملة .
ٗ .اسمًا مصغرً ا .
٘ .اس ًما ٌلزم اإلضافة إلى مفرد .
 .ٙجملة تقدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبًا .

ب .ٔ -اضبط همزة إنّ الواردة فً النص .
ٕ .أعرب كلمة ( العمل ) المخطوط تحتها فً النص .
ٖ .اضبط ما تحته خط فً النص .
ٗ .ما األصل الثالثً لكلمة ( مزدحم )

ت .ٔ -حدد صورة المضاف إلٌه فً عبارة ( تزدهرُ حٌاتكم ) الواردة فً النص .
ٕ .بٌن حكم ٌاء المتكلم فً تركٌب ( صدٌقً ) الوارد فً النص .
ٖ .بٌن سبب كسر همزة ( إنّ ) فً عبارة ( أال إنّ الدعاء مستجاب ) .
ث .ٔ -وضح اإلبدال فً كلمة ( ٌ ّتسم ) .
ٕ .ما الحرف الذي أبدل فً كلمة ( اصطفى )
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ٖ .صغر االسمٌن ( كبٌر  ،هضاب ) .
ٗ .حدد عناصر جملة التعجب فً ( أجمل بها من أمة !)
ْ
أزالت الغموض فً تمٌٌز الفاعل من المفعول به فً عبارة .
٘.ما نوع القرٌنة التً
اشترى صدٌقً المقربُ رواٌتً .
السؤال الثانً :
أ -صوب الخطأ فً ما تحته خط .
ٔ .لعمرك أنّ السعادة تدرك بالتفوق والنجاح .
ُ
حٌث العلــ ِـم الناف ُع ٌ ،بدأ النهوض بالوطن .
ٕ.
أروع البترا ُء .
ٖ .ما
َ
ٌٗ .صتبر المسلم على الشدائد .
٘ .كال الطالبان مجتهدان .
 .ٙكلتٌهما لم تسمع الكالم
الموظف المراجعٌن .
 .7قاب َل
َ

ب -علل ا
كًل م ّما ٌلً .
الوطن أهله ) .
ٔ .تقدم المفعول به على الفاعل وجوبًا فً ( ٌحمً
َ
ٕ .تصغر تاج على ُت َو ٌْج .
ٖ .جواز فتح ٌاء المتكلم فً تركٌب ( :صدٌقً ) .
ُ
رجل
جلست مع
ٗ .ال تعرب كلمة جزائري مضاف إلٌه مع أ ّنها مجرورة فً جملة (
ٍ
جزائري )
ُ
َ
الصوت مرتفع ) .
٘ .تكسر همزة ( إنّ ) وجوبًا فً جملة (
سمعت الكالم ْإذ إنّ
 .ٙال تع ّد كلمة ( كرٌم ) تصغٌرً ا مع أنّ ثالثها ٌاء .
ٌ .7بنى الظرف قبل على الضم فً قوله تعالى ( هلل األمر من قب ُل ) .
ي).
 .8وجوب فتح ٌاء المتكلم فً تركٌب ( عصاْ َ
 .9حذف التنوٌن من آخر كلمة أقوال فً جملة ( ال تأخذٌنً بأقوال الوشاة ) .

ت -أعرب ما تحته خ ّط فً ما ٌأتً إعرا ابا تا اما .
ٔ .إنّ السعاد َة مفتا ُح الحٌاة .
ُ
حٌث ال أدري .
ٕ .دخل الناس من
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ْٖ .
قابل ُه الموظفون بحفاوة .
ٌٗ .ا قاص َد التوب ِة أقب ْل .
ْ
شاركت هدى تقوى .
٘.
 .ٙرافقتك إذ غابت الشمس .
ث -ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة .
 .1جاءت إنّ مكسورة الهمزة فً جملة ( أال إنّ النجاح سهل ٌ ) أل ّنها وقعت .
ب .فً بداٌة الكالم
أ .أو جملة المضاف إلٌه
د .بعد حرف استفتاح
ج .فً أول جملة جواب القسم
ٕ .الجملة التً تحركت بها ٌاء المتكلم بالفتح وجوبًا هً :
ب .العقل هاديّ إلى الرشد
تجاربً
أ .أتعلم من
َ
ُ
ُ
خدمت الوطن
نفسً على
عودت
د.
لصدٌقً حقه
ج .أحفظ
َ
َ
ٖ .الجملة التً تقدم بها الفاعل على المفعول به وجو ابا .
ب( .إٌاك نعب ُد وإٌاك نستعٌن )
أ .استلم الجائز َة مستحقُها
د .شارك هذا ذاك .
ج .رافقتهم السالمة
ٗ .الكلمة التً أبدلت بها الواو تاء هً .
ج .اصطفى
بٌ .تاجر
أ .اوتسع

د .م ّتسم

٘ .الحرف الذي أبدل فً كلمة ( ادخار ) .
ْ
ْ
أبدلت تاء افتعل ً
واوا
ب.
أبدلت الواو تاء
أ.
أبدلت تاء افتعل ً
ْ
ْ
أبدلت تاء افتعل واو
د.
داال
ج.
 . ٙتصغر كلمة ع ّمال إلى :
بُ .ع َمٌِّلون
أ .ع َُو ٌْمِلون

جُ .ع َمٌِّل

دُ .ع َمٌِّالت

.7تعرب كًل إعراب الملحق بالمثنى فً جملة .
ُ
قرأت كال القصتٌن
ب.
أ .كال العاملٌن فً المصنع
ُ
ج .دخل كالهما إلى االمتحان .
رأٌت كلتا المعلمتٌن
د.
ُ
سافرت قب َل الفجر )
 .8صورة المضاف إلٌه فً جملة( :
ج .جملة اسمٌة
ب .جملة فعلٌة
أ .مفرد ضمٌر

د .مفرد اسم ظاهر

 .9الجملة التً تشتمل على اسم ٌلزم اإلضافة مضاف إلى جملة فعلٌة هو:
ُ
ُ
حٌث الهوا ُء العلٌ ُل موجود
جلست
ب.
أ .عاد العامل إذ العم ُل انتهى
د ( .والضحى واللٌل إذا سجى )
ج .أقبل اإلمام قبل الناس
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ٓٔ .الفعل الذي ال ٌتعجب منه هو :
ب .قٌل
أ .أحسن

ج .نعم

د .خضر

ٔٔ .الجملة التً تقدم بها المفعول به على الفعل والفاعل وجو ابا هً :
ب .هللاَ ٌعب ُد الناسُ
أ .ما دخل من أحد
األرض مال ُكها .
د .زرع
ج .ما تقرأ أقرأ .
َ
السؤال الثالث 33( :عًلمة )
أ) علل ما ٌلً :
ٔ.

تتفاوت لغة الموشح تفاوتا كبٌرا بٌن الفصاحة والتزام قواعد اللغة أحٌانا  ،والركاكة
والضعف أحٌانا أخرى.

ٕ.

اختار ابن شهٌد اسم التوابع والزوابع لرسالته .

ٖ.

غدا رثاء المدن والممالك غرضا شعرٌا قائما بذاته .

ب) ٔ .عرف  :الرسائل التألٌفٌة

،

الموشح األقرع .

ٕ.اذكر العوامل التً أدت إلى ظهور الموشحات.
ٖ.اذكر عاملٌن من العوامل التً ساعدت على ظهور الموسوعات .
ج)حدد المظهر الذي تمثله األبٌات من مظاهر شعر وصف الطبٌعة
ٔ.وارعن طماح الذؤابة باذخ
ّ
تلـتـذ نعـاء
ٕ.فً أرض أندلس

ٌطاول أعنان السماء بغارب
وال ٌـفارق فٌها القلب سـراء

د) انسب كل من الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها .
ٔ.تحفة النظار فً غرائب األمصار وعجائب األسفار
ٕ.تذكرة باألخبار عن اتفاقٌات األسفار .
هـ) ٌتكون هذا الفرع من سبع فقرات لكل فقرة أربع إجابات  ،واحدة منها صحٌحة  ،انقل إلى
دفترك رمز اإلجابة الصحٌحة.
ٔ .صاحب كتاب الحٌوان هو
أ .األصفهانً
ج .القاضً الفاضل
4

ب .ابن بطوطه
د .الجاحظ
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ٕ.نشأ شعر المدٌح النبوي فً العصر .
ٖ .صدر اإلسالم
ٕ .العباسً
ٔ .األموي

ٗ .الجاهلً

ٖ .المرأة األندلسٌة التً كان لها نفوذ سٌاسً هً .
ٕ .تمٌمة بنت ٌوسف
ٔ.حسانه التمٌمٌة .
ٗ .أسماء بنت غالب
ٖ.حفصة الركونٌة .
ٗ .رائد الموشح هو :
ٔ .مقدم بن معافى
ٖ.ابن سهل اإلشبٌلً

ٕ.ابن باجة
ٗ .ابن بقً.

ٌ٘.قع كتاب طوق الحمامة فً :
ٕ.ثالثٌن بابًا
ٔ .عشرٌن بابًا
ٗ.أربعٌن بابًا
ٖ.خمسٌن بابًا
 .ٙوجه ابن شهٌد رسالته إلى شخص ك ّناه :
ٕ .أبو ُ
ٖ .أبو مٌالد
ش َهٌْد
ٔ .أبو بكر

ٗ .أبو الفتح

 .7واحدة من األلقاب التالٌة اشتهر بها أبو علً عبد الرحٌم بن علً البٌسانً.
ٕ .تاج الدولة
ٔ .مجٌر الدٌن
ٗ .ناصر الدٌن
ٖ .عماد الدٌن
 .8كانت بداٌة التألٌف الموسوعً فً العصر :
ٖ .اإلسالمً
ٕ .العباسً
ٔ .األموي

ٗ.العثمانً

السؤال الرابع (33عًلمة ) .
أ) علل ما ٌلً.
ٔ.تعد نونٌة أبً البقاء الرنديّ أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس.
ٕ.اذكر الخصائص الفنٌة لشعر المرأة .
ٖ.ماهً العوامل االجتماعٌة التً أدت إلى ازدهار فن الرسالة فً العصرٌن األٌوبً
والمملوكً .
ب) علل كل مما ٌلً :
ٌٔ.عد أدب الرحًلت ذو قٌمة علمٌة كبٌرة .
5
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ٕ.سبب انتشار اللهجة العامٌة وتراجع إبداع الناس فً اللغة وتراجع حضورها فً العصر
العثمانً .
ٖ.سمً شعر المدائح النبوٌة مدحً ا ولٌس رثا ًء علل ذلك .
ج)ٔ .اذكر اهم العوامل التً أسهمت فً تنشٌط فن الخطابة وازدهاره فً العصرٌن األٌوبً
والمملوكً .
ٕ.اكتب خمسة أبٌات ممثلة لشعر الجهاد (مما ورد فً الكتاب المقرر)
د) ٔ .ما هً أسباب طول قصائد المدٌح النبوي .
ٕ .بٌن الهدف من تألٌف قصة حً بن ٌقظا
السؤال الخامس 33( :عًلمة )
اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ما رسالتً هذه ّإال حب ُل مود ٍة فً هللا  ،وإنْ هً ّإال صلة رحم بٌن الناس  ،فلتكنْ تقًٌا محبًا ،
ٌحبك الناس ،سبحان منْ خلق اإلنسان لٌتعاٌش مع اآلخرٌن  ،فال تكنْ بخٌال  ،إنّ البخٌ َل عدوّ
نفسه .
أ-استخرج من النص .
ٔ.ضربًا من أضرب الخبر جاء طلبًٌا .
ٕ.جملة إنشاء غٌر طلبً .
ٖ.أمرً ا جاء على صٌغة المضارع المقرون بالم األمر .
ْ
أفادت التجدد .
ٗ.جملة
٘.جملة خبرٌة .
ب-علل ما ٌلً :
ٔ.تفٌد جملة (الصدق منجاة ) الثبوت .
ٕ.تفٌد جملة ( ٌشارك الناس فً االحتفال ك ّل عام ) التجدد .
ٖ.جاء ضرب الخبر ابتدائ اٌا فً جملة ( العلم عبادة )
ٗ .خرج االستفهام إلى معنى النفً فً قوله تعالى  (:هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )
6
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٘.جاء األمر بمعناه الحقٌقً فً جملة  ( :أٌن تقع العقبة )
.ٙخرج االستفهام إلى معنى التشوٌق فً قوله تعالى  ( :هل أدلكم على تجارى تنجٌكم من
عذاب ألٌم )
جـ-
ٔ .حدد المعنى البًلغً الذي خرج إلٌه األمر فً جملة ٌ (:ا سماء أمطري ) .
ٕ .حدد المعنى البًلغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً جملة :
( ألستم خٌر من ركب المطاٌا وأندى العالمٌن بطون راح )
ٖ .اذكر نوع اإلنشاء فً جملة  :لٌتك تدرس فً كل األوقات .
ٗ .عرف علم المعانً .
د -انقل إلى دفترك رقم الفقرة ورمز اإلجابة الصحٌة .
ٔ.الجملة التً تفٌد الثبوت هً :
ب .هل أدلكم على طرٌق الخٌر
أ .أكتب الدرس
دٌ .ساعد الناس بعضهم .
جـ .األردن وطنً
ٕ.أفادة الجملة التالٌة  :تحقٌق النجاح بحاجة إلى أصرار
ب .التجدد والحدوث
أ .التجدد واالستمرار
د .الثبوت
جـ  .الثبوت واالستمرار
ٖ.طرٌقة اإلنشاء فً جملة ( ال تكثر من الكالم )
جـ .التمنً
ب .التعجب
أ .األمر

د .النهً

ٗ .جاء ضرب الخبر فً جملة ( قد ٌنتشر الحق )
جـ  .إنكارًٌا
ب .ابتدائًٌا
أ .طلبًٌا

د .سماعً

٘ .خرج األمر فً جملة ( صبرً ا على مصائب الزمان ) إلى معنى :
د .النصح واإلرشاد
ج .االلتماس
ب .التحسر
أ التمنً
 .ٙخرج االستفهام فً قولهٌ(:ا ابنة الٌم ،ما أبوك بخٌل
د .التشوٌق
جـ التعجب
أ .التقرٌر ب .النفً

1

ما له مولع بمنع وحبس) إلى معنى
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هـ .علل ما ٌلً .
ٔ .أصبح النقد فً العصر العباسً نقدا منهجٌا
ٕ .ظهور المذهب الواقعً فً األدب العربً .
ٖ .علل كثرة استخدام الرمز لدى اتباع المذهب الرمزي .
و.
ٔ .عالم تقوم العالقات بٌن ضروب المجاز وفكرة النظم  ،مثلما ٌرى الجرجانً ؟
ٕ .مٌز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبً فً كل مما ٌأتً  :قٌل ألحد الخطباء ":إنك لتكثر ،
فقال  :أكثر لتمرٌن اللسان.
ٗ.وضح رأي الجاحظ فً قضٌة اللفظ والمعنى.
٘.اذكر أقسام اللفظ والمعنى عند ابن قتٌبة .
 .ٙمن رائد المذهب الكالسٌكً.
 .7وضح الخصائص الفنٌة لمدرسة اإلحٌاء والنهضة .
ٌ .8ضم المذهب الرومانسً عدة جماعات أدبٌة  ،اذكر اثنتٌن منها
 .9وازن بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث  :بناء القصٌدة  ،والعاطفة .
ن.
ٔ .ما المقصود بكل مما ٌلً :
أ .القصائد الحولٌات :
ب .الواقعٌة االشتراكٌة :
ج .الفحولة الشعرٌة :
د .اإلغارة.
ه .الصدق فً الشعر :
ٕ.انسب الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها .
أ .طبقات فحول الشعراء
ٕ .البٌان والتبٌن
متنياتي لكم بالتوفيق
7
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إجابات امتحان 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج -استخرج من النص :
ٔ .تزدهر.
ٕ .هلل دره.
ُ
حٌث.
ٖ.
صٌْحاب.
ٗ .أ ُ َ
٘ .قب َل.
ٌ .ٙساع ُد هذا ذاك.
ح .ٔ -إنّ .
ٕ .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .
العقول ( الكسرة ) .
ٖ .الحٌاةُ (الضمة ) ،
ِ
ٗ .زجم
خ .ٔ -مفرد ضمٌر .
ٌٕ .جوز فً الٌاء الفتح أو التسكٌن .
ٖ .وقعت بعد حرف االستفتاح ( أال ) .
ْ
ْ
أبدلت الواو تاء ثم
جاءت واوا
د .ٔ -اصلها موتسم بدلٌل الفعل المجرد وسم وألنّ فاء افتعل
أدغمت التاء األولى بالثانٌة .
ْ
أبدلت تاء افتعل طاء
ٕ.
ُضٌْبات .
ُٖ .ك َبٌِّر ه َ
ٗ ( .أجمل  :فعل التعجب  ،بـ  :حرف جر زائد  /ها  :متعجب منه )
٘.لفظٌة .
السؤال الثانً :
ث -صوب الخطأ فً ما تحته خط .
ٔ ( .إنّ )
ٕ .العل ُم
ٖ .البترا َء .
ٌٗ .صطبر
9

فراس عبابنة  -إربد 3171331771 -

٘ .الطالبٌن .
 .ٙأكر ْم
 .7كلتاهما.
 .8الموظفُ .
ج -علل ا
كًل م ّما ٌلً .
ٔ .ألنّ الفاعل اتصل بضمٌر ٌعود على المفعول به .
ٕ .اسم ثالثً ثانٌه ألف ترد األلف إلى أصلها عند التصغٌر .
ٖ .ألنها مضافة إلى اسم صحٌح األخر .
ٗ .ألنّ ما قبلها منون
ْ
وقعت فً بداٌة جملة المضاف إلٌه .
٘ .وقعت بعد الظرف إذ  ،وٌجوز
 .ٙالحرف األول غٌر مضموم والثانً غٌر مفتوح والثالث غٌر مشدد .
 .7مقطوع عن اإلضافة .
 .8مضافة إلى اسم مقصور .
 .9ألنها مضافة .
ح -أعرب ما تحته خ ّط فً ما ٌأتً إعرا ابا تا اما .
ٔ .اسم إنّ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .
ٕ .ظرف مكان مبنً على الضم فً محل جر بحرف الجر وهو مضاف .
ماض مبنً على الفتح  /ــه  :ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به
ٖ .فعل ٍ
ٗ .ما  :اسم تعجب مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ مقدم وجوبًا .
٘ .التوب ِة  :مضاف إلٌه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره .
 .ٙهدى  :فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر
ْ .7إذ  :ظرف زمان مبنً على السكون فً محل نصب مفعول فٌه ٌدل على الزمن الماضً
وهو مضاف .

السؤال الثالث :
أ) علل ما ٌلً :
.1ألن الغاٌة الغنائٌة للموشح وتناسبه مع العامة قادت الوشاحٌن أحٌانا إلى التساهل اللغوي  ،وعمدوا
إلى استخدام األلفاظ العامٌة العربٌة واإلسبانٌة فً الخرجة .
.2ألنه جعل مسرحها عالم الجن  ،واتخذ كل أبطالهاـ فً ما عداه ـ من الشٌاطٌن .
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 .1 .3حالة الضعف واالنقسام والتفكك التً شهدها الحكم اإلسالمً إبان عصر ملوك الطوائف.
ْ
سادت ذلك العصر واشتداد المواجهة بٌن المسلمٌن وأعدائهم .
ٕ .التقلبات السٌاسٌة التً
ٖ .ما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسالمٌة مدٌنة تلو األخرى  ،وانتها ًء بسقوط األندلس كاملة .
فكثر نظم الشعراء فً هذه الموضوعات  ،فجادت قرائح الشعراء بقصائد طوال تنبئ عن حسرة وألم
شدٌدٌن على مدن ذاهبة  ،وممالك زائلة
ب)  .1عرف :
الرسائل التألٌفٌة  :وهً مجموعة رسائل أدبٌة تتنوع أهدافها بٌن الترفٌه عن النفس بما تلذ قراءته ،
وشرح الحقائق بأسلوب قصصً خٌالً  ،مصورة عواطف الناس وأهواءهم فً حٌاتهم الخاصة والعامة .
الموشح األقرع :الموشح الذي ٌبدأ فً األبٌات و ٌتألف من خمسة أقفال وخمسة أبٌات .
.2اذكر العوامل التً أدت إلى ظهور الموشحات.
.1التجدٌد الموسٌقً الذي أدخله زرٌاب وتالمٌذه فً األلحان والغناء  ،وما اشتمل علٌة هذا التجدٌد من
تنوٌع فً اإلٌقاع والنغم  ،وقد اقتضى التجدٌد فً الموسٌقى
التنوٌع فً الغناء التجدٌد فً بنٌة القصٌدة ؛ما ساعد على ظهور الموشح .
ٕ.مٌل األندلسٌٌن لإلبداع واالبتكار والخروج على األوزان التقلٌدٌة .
ٖ.طبٌعة الحٌاة التً عاشها األندلسٌون  ،وشٌوع أجواء الحرٌة واالنفتاح ،
وانتشار مجالس السمر فً بٌئة جمٌلة .
.3اذكر عاملٌن من العوامل التً ساعدت على ظهور الموسوعات .
.1الغزو الصلٌبً والغزو المغولً وما أحدثاه من تدمٌر ثقافً وفكري لمقدرات األمة اإلسالمٌة فً
العراق والشام .
ٕ.دٌوان اإلنشاء .
ٖ.انتشار المكتبات الضخمة التً أوقفت لخدمة طلبة العلم .
ٗ.استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرٌن من أقطار أخرى .
ج) حدد المظهر الذي تمثله األبٌات من مظاهر شعر وصف الطبٌعة .
ّ
وبث الهموم والمشاعر إلٌها وجعلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم.
.1مناجات الطبٌعة
ٕ.وصف البٌئة األندلسٌة على نحو عام ،وبٌان محاسنها والتغنً بجمالها
د) انسب كل من الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها .
.1البن بطوطة
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ٕ .البن جبٌر
هـ) ٌتكون هذا الفرع من ثًلث فقرات لكل فقرة أربع إجابات  ،واحدة منها صحٌحة  ،انقل إلى دفترك
رمز اإلجابة الصحٌحة.
 .1صاحب كتاب الحٌوان هو
أ .األصفهانً

ج .القاضً الفاضل د .الجاحظ

ب .ابن بطوطه

.2نشأ شعر المدٌح النبوي فً العصر .
 .1األموي

 .3صدر اإلسًلم  .4الجاهلً

 .2العباسً

 .3المرأة األندلسٌة التً كان لها نفوذ سٌاسً هً .
 .2تمٌمة بنت ٌوسف

.1حسانه التمٌمٌة .

 .4أسماء بنت غالب

.3حفصة الركونٌة .
 .4رائد الموشح هو :
 .1مقدم بن معافى

.2ابن باجة

.3ابن سهل اإلشبٌلً

 .4ابن بقً.

ٌ.5قع كتاب طوق الحمامة فً :
 .1عشرٌن با ابا

.2ثًلثٌن با ابا

.3خمسٌن با ابا

.4أربعٌن با ابا

 .6وجه ابن شهٌد رسالته إلى شخص ك ّناه :
 .1أبو بكر  .2أبو ُ
ش َهٌد  .3أبو مًٌلد  .4أبو الفتح
 .1واحدة من األلقاب التالٌة من األلقاب التً اشتهر بها أبو علً عبد
الرحٌم بن علً البٌسانً.
 .1مجٌر الدٌن

 .2تاج الدولة

 .3عماد الدٌن4

ناصر الدٌن

 .7كانت بداٌة التألٌف الموسوعً فً العصر :
 .1األموي
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.4العثمانً
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السؤال الثانً (33عًلمة ) .
أ) علل ما ٌلً.
.1

الرندي أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس.
تعد نونٌة أبً البقاء
ّ
أل ّنها ال ترثى مدٌنة بعٌنها بل ترثى األندلس فً مجموعها مدنا وممالك .

ٕ.

تعبر عن تجربة حقٌقٌة عاشها الشاعر  ،وبدأها بحكمة عامة .

ٖ.

صور ما حل باألندلس من خطوب جلٌلة ال عزاء فٌها وال تأسًّ دونها .

.2

اذكر الخصائص الفنٌة لشعر المرأة.

1

-1

جاء فً معظمه قصائد قصٌرة ومقطوعات تتصف بوحدة الموضوع .

ٕ-

ٌتصف التصوٌر ببساطته وجماله وخلوه من التكلف  ،فصوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة ،

.3

ماهً العوامل االجتماعٌة التً أدت إلى ازدهار فن الرسالة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً .

 .1علو منزلة كتاب الرسائل عند السالطٌن والملوك  ،حٌث قاربت منزلتهم منزلة الوزراء وكبار
القضاة.
ٕ .اتخاذ الرسائل وسٌلة تواصل اجتماعً  ،فكانت تستخدم فً التهنئة والمدح والتعزٌة والمواساة
والشكر  ،وغٌر ذلك .

ب) علل كل مما ٌلً :
.1كونه وثائق تارٌخٌة وجغرافٌة واجتماعٌة وثقافٌة ٌعتمد علٌها لمعرفة أحوال البالد المكانٌة والسكانٌة .
.ٔ .2سبب انتشار اللهجة العامٌة وتراجع إبداع الناس فً اللغة وتراجع حضورها فً العصر العثمانً .
ٕ.بسبب فرض اللغة التركٌة على البالد العربٌة حٌن أصبحت هً اللغة الرسمٌة للدولة
مدحا ولٌس رثا اء علل ذلك .
.3سمً شعر المدائح النبوٌة ا
ألنّ الرسول صلى هللا علٌه وسلم حً فً نفوس المسلمٌن برسالته وسنته ومبادئه التً بعث من أجلها

ج)  .1اذكر اهم العوامل التً أسهمت فً تنشٌط فن الخطابة وازدهاره .
.1

13
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تقرٌب السالطٌن للخطباء ورفع منزلتهم .

ٕ.

ٖ .توافر دواعً الخطباء ومحفزاتها  ،كالغزو الصلٌبً والغزو المغولً  ،والظروف السٌاسٌة
والعسكرٌة التً عملت على ازدهار الخطابة وال سٌما الخطابة السٌاسٌة والدٌنٌة .
.2اكتب خمسة أبٌات ممثلة لشعر الجهاد ( مما ورد فً الكتاب المقرر)
د)  .1ما هً أسباب طول قصائد المدٌح النبوي .
 .وسٌادته وقٌادته
بسبب تعدد موضوعاتها  :فهً تتغنى بصفات الرسول – صلى هللا علٌه وسلم –
للعرب والعجم ووصف معجزاته  ،وخاصة حادثة اإلسراء والمعراج وصفا مفصال دقٌقا وحاجة الناس
إلى شفاعته.
 .2بٌن الهدف من تألٌف قصة حً بن ٌقظان.
لكً تكون وسٌلة للتعبٌر عن فكره وفلسفته وآراءه

السؤال الخامس 33( :عًلمة )
اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ما رسالتً هذه ّإال حب ُل مود ٍة فً هللا  ،وإنْ هً ّإال صلة رحم بٌن الناس  ،فلتكنْ تقًٌا محبًا ٌ ،حبك الناس
،سبحان منْ خلق اإلنسان لٌتعاٌش مع اآلخرٌن  ،فال تكنْ بخٌال  ،إنّ البخٌ َل عدوّ نفسه .
أ-استخرج من النص .
ٔ .إنّ البخٌ َل عدوّ نفسه
ٕ .سبحان منْ خلق اإلنسان.
ٖ .فلتكنْ تقًٌا محبًا.
ٌٗ .حبك الناس.
ٌ٘ .حبك الناس .إنّ البخٌ َل عدوّ نفسه  .ما رسالتً هذه ّإال حب ُل مود ٍة فً هللا  .وإنْ هً ّإال صلة رحم
بٌن الناس
ب-علل ما ٌلً :
ٔ.ألنها جملة اسمٌة .
ٕ .أل ّنها جملة فعلٌة .
ٖ.أل ّنه خال من المؤكدات وألقً على خالً الذهن
ْ
جاءت أداة االستفهام للنفً وٌمكن إحالل أداة النفً محلها.
ٗ.
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٘ .ألنه جاء بمعنى طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء
 .ٙفقد قصد السائل تشوٌق السامع ألمر من األمور .
جـ-
ٔ .التمنً .
ٕ .التقرٌر
ٖ .إنشاء طلبً
ٗ .هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربً التً بها ٌطابق مقتضى الحال.
د -انقل إلى دفترك رقم الفقرة ورمز اإلجابة الصحٌة .
ٔ.الجملة التً تفٌد الثبوت هً :
ب .هل أدلكم على طرٌق الخٌر
أ .أكتب الدرس
دٌ .ساعد الناس بعضهم .
جـ .األردن وطنً
ٕ.أفادة الجملة التالٌة  :تحقٌق النجاح بحاجة إلى أصرار
ب .التجدد والحدوث
أ .التجدد واالستمرار
د .الثبوت
جـ  .الثبوت واالستمرار
ٖ.طرٌقة اإلنشاء فً جملة ( ال تكثر من الكالم )
د .النهً
جـ .التمنً
أ .األمر ب .التعجب
ٗ .جاء ضرب الخبر فً جملة ( قد ٌنتشر الحق )
جـ  .إنكارًٌا د .سماعً
ب .ابتدائًٌا
أ .طلبًٌا
٘ .خرج األمر فً جملة ( صبرً ا على مصائب الزمان ) إلى معنى :
د .النصح واإلرشاد
ب .التحسر ج .االلتماس
أ التمنً
 .ٙخرج االستفهام فً قوله ( ٌا ابنة الٌم  ،ما أبوك بخٌل
معنى .
د .التشوٌق
جـ التعجب
أ .التقرٌر ب .النفً

ما له مولع بمنع وحبس ) إلى

 .7الجملة الخبرٌة فً الجمل التالٌة هً :
ب .لٌت السماء تمطر ذهبًا
أ .السماء ال تمطر ذهبًا
د .ال تمطري ٌا سماء ذهبًا
ج .أمطري ٌا سماء ذهبًا
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هـ .علل ما ٌلً .
ٔ .أصبح له قواعده وأصوله العلمٌة التً ٌقاس بها  ،وألفت كتب نقدٌة وتنوعت آراء النقاد فٌها .
ٕ .ظهر المذهب الواقعً فً األدب العربً لتصوٌر الواقع العربً بمشكالته االجتماعٌة وقضاٌاه
السٌاسٌة  ،فأبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر الحرمان والبؤس قصد اإلصالح
ٖ .ألنّ التعبٌر عن األشٌاء حسب تأثٌرها فً نفوسنا أدق وأكثر عم ًقا من محاولة التعبٌر عنها فً ذاتها .
و.
ٔ .تقوم العالقة على أن األلفاظ التً تشكل ضرب المجاز ٌجب أن تكون متوافقة معنوٌا  ،فٌكون كل منها
مناسبا للسٌاق الذي ورد فٌه  ،وٌكون انتظامها متوافقا مع قواعد اللغة وأعرافها .
ٕ .اإلكثار من ممارسة التألٌف األدبً.
ٗ .إنّ القٌمة الجمالٌة والفنٌة فً النص تكمن فً ألفاظه أكثر من معانٌه ؛ ألن المعانً معروفة ومشتركة
بٌن األدباء  ،أما األلفاظ فتختلف فً مستواها وقٌمتها من أدٌب إلى آخر بحسب أسلوب األدٌب وقدرته
وثقافته اللغوٌة .
٘.ٔ .ضرب حسن لفظه وجاد معناه .
ٕ.ضرب حسن لفظه وحال  ،فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة فً المعنى .
ٖ.ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه .
ٗ.ضرب تأخر معناه وتأخر لفظه .
 .ٙمحمود سامً البارودي
ٌ -ٔ .7حاكً القدماء فً بناء القصٌدة العربٌة من حٌث تعدد الموضوعات .
ٌٕ -لتزم القافٌة الواحدة .
ٌٖ-حافظ على سالمة األلفاظ  ،وجزالتها  ،وفخامتها  ،وٌحرص على فصاحة التراكٌب واألسالٌب
واللغوٌة .
ٌٗ-بتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصورة الشعرٌة الحسٌة والمادٌة  ،فٌوازن بذلك بٌن العقل والعاطفة
.
 .8جماعة الدٌوان  ،شعراء المهجر  ،جماعة أبولو
 .9وازن بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث  :بناء القصٌدة  ،والعاطفة .
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من حٌث

الكالسٌكٌة

الرومانسٌة

بناء القصٌدة

تلتزم البناء التقلٌدي للقصٌدة إذ
تبدأ القصٌدة بمقدمة طللٌة ،
وتتعدد الموضوعات التً تتناول
القصٌدة  ،وتلتزم وحدة القافٌة

تبتعد عن المقدمات الطللٌة وتبدأ
بموضوع القصٌدة مباشرة  ،وتتسم
القصٌدة بالوحدة الموضوعٌة  ،وال تلتزم
وحدة القافٌة .

العاطفة

تحتكم إلى العقل وتبتعد عن
اإلسراف العاطفً والخٌال
الجامح

تطلق العنان للعاطفة والخٌال  ،وتهتم
بالفرد ومشاعره

و.
ٔ .ما المقصود بكل مما ٌلً :
ً
كامال فً نظمها ،فٌقلِّب فٌها رأٌه ونظره قبل أن ٌخرجها
أ .األشعار التً كان ٌمضً شعراء العرب عامًا
إلى الناس .
ب .وهً تجعل العمل األدبً قائما على تصوٌر الصراع الطبقً بٌن طبقة العمال والفالحٌن من جه
وطبقة الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة ثانٌة ،وتجعل الثانٌة مصدرا للشرور فً الحٌاة ،فتدٌنها
وتكشف عٌوبها ،وتنتصر للفالحٌن والعمال وتظهر جوانب الخٌر واإلبداع فٌهم  .والواقعٌة االشتراكٌة
تقدم حلوال للمشكالت التً تتناولها .
ج .قدرة الشاعر الفنٌة وتمٌزه .
ُروى له
د .وهً أنْ ٌنظم الشاعر بٌ ًتا وٌخترع معنى حس ًنا فٌتناوله شاعر أعظم منه ذكرً ا وأبعد صٌ ًتا فٌ َ
دون قائله .
ه .والمقصود هنا أن تكون الصورة معبرة عن تجربة شعورٌة حقٌقة  ،وٌستخدم فٌها الشاعر الخٌال
المقبول القرٌب التناول من غٌر الخروج على حدود المنطق
ٕ.انسب الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها .
أ .ألبن سالم الجمحً
ٕ .للجاحظ
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