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ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها ( )5علما ً بأن عدد الصفحات ()5
الســـــــــــــــــــــــــــــؤال األول :

أ) الرأ النص اآلتً  ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
بره بأبٌه وأ ّمه ،فل ّما أسلم وصاحب النبً
ُ
ف أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه ّ
ع ِر َ
ص َ
طفى ملسو هيلع هللا ىلص جمع بٌن الفطرة والحنان ؛ وعندما توفً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص استلم الخالفة
ال ُم ْ
ي الرجال مثلن بالعدل والمساوة ؟
وسارعلى نهجه وزمانه ٌسوده العد ُل والمساوة،أ ّ
وسار كما جاء ِمن بع ُده من الخالفاء الراشدٌن على نهج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ّ
إن كلٌهما لنموذج
مر السنٌن .
من العدّل والمساوة ٌُ،حتذى به على ِ ّ
النص:
)1أستخرج من
ّ
أ -اس َّما مصغرا ً:

ب -كلمة حصل فٌها إبدال  :ج -ظرفًا لزم اإلضافة إلى ُمفرد :

د -ظرفا ً ممطوعا ُ عن اإلضافة :

هـ -مفعول به تمدم على الفا ِعل وجوبًا:

إن ( ّ
)2بٌن سبب كسر همزة ّ
إن كلٌهما ) المخطوط تحتها فً النص السابك؟
 )3ما الضبط الصحٌح آلخر كلمة (الرجال) المخطوط تحتها فً النص السابك ؟
 )4ما مصغر كلمة ( صاحب ) الواردة فً النص السابك؟
 )5ما ُمكبر كلمة ( فُ َدٌَّا ) و( ُح َذٌْفة) و ( ُرلٌَّة )؟
الســـــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني:
أ)صوب الخطأ المخطوط تحته فً ك ّل مما ٌأتً :
 -1نالش هذا ذون
ّ -2
متمٌزان
الطالبان
إن كال
ِ
ِ
َ
حٌث دخ َل أبً
 -3دخلتُ من
ب)أعرب ماتحته خط إعرابًا تا ًما :
 -1استلم الجائزة مستحمها

ُ
 -2ألمتُ
حٌث ٌمٌم أهلً

ب)علل كالا مما ٌأتً :
كر َم ْ
ت عٌسى لٌلى ).
 -1بٌن نوع المرٌنة فً جملة ( ّ
 -2كسر آخر ال ُمضاف (صدٌك) فً جملة ٌا صدٌ ِم ًْ ْ ،
ألبل على الحٌاة .
س َوٌْعات)
 -3تصغٌر كلمة (ساعات)على ( ُ
ج)صغر الكلمات اآلتٌة مع الضبّط التّام :
 -2أسطر:
ِ -1مٌْراث :
د) وضح اإلبدال فً كلمة ( ُمزدهر)

 -3حصوة :

ج) ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة.
 )1المعنى الذي ٌفٌده تصغٌر كلمة شوٌعر فً جملة ( الشعراء ثالثة  :شاعر
وشوٌعر وشعرور):
أ -التحبٌّب

ب -تمرٌب الزمان

ج -تمرٌب ّ
الزمان

د -التّحمٌر

ُ
الشعوب هو :
حٌث ال ِعلم تَرلى
)2الضبط الصحٌح آلخر كلمة (العلم) فً جملة
ُ
أ -الفتحة

ب -الكسرة

)3الثالثً ال ُمجرد لكلمة ( اضطرام )
ضٌم
أ -طرم
بَ -

ج -الضمة

ض َوم
جَ -

د -السكون

ضرم
دَ -

)4سبب كسر همزة َّ
إن فً لوله تعالى ( :إنَّن لعلى ُخلك عظٌم)
أ -بداٌة الكالم

ب -لمتران خبرها باالم المزحلمة

ج -بعد جملة المحكٌة بالمول

ي أتوكأ علٌها" ألنها جاءت:
)5سبب فتح ٌاء المتكلم فً لوله تعالى ":لال هً عصا ْ َ
ج -مثنى
ب -اسم منموص
أ -اسم ممصور
 )6الجملة التً تمدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا :
بَ -من زرت هذا المساء ؟
أٌام
زار زٌد جاره لبل ٍ
أَ -
الكتاب من المكتبة؟
د -هل اشترٌت
ج -لمٌتُ صدٌمً فً السوق
َ

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث :
أ)من خالل لراءتن رسالة (طوق الحمامة فً األلفة واألُالّف) أجب ع ّما ٌلً :
ب -من مؤلف الرسالة؟
أ -ما موضوع الرسالة ؟
ب)أدرن بخـــٌلــــن خٌــــل هللاِ أندلـــسا
س ْ
ت
وهَبْ لنا من عزٌز النصر ما الت َم َ

إن السبٌل إلى َمنجاتها َد َرســــا
فلم ٌَزَ ل ِمنن ُّ
عز التّصر ُملتمسا

 -2ما المضمون الذي ٌمثله البٌتان السابمان (فً شعر رثاء المدن والممالٌن)
-3اذكر الخصائص الفنٌة لشعر اإلجتماعً.
-4اكتب أربعة ابٌات شعرٌّة من شعر وصف الطبٌعة ؟
ج)علل كال م ّما ٌأتً :
ا -نظم الموشح فً الغزل ووصف مجالس السمر ووصف الطبٌعة والتغنً بجمالها.
سمً المدٌح النبوي مدٌحا ً ال رثا ًء .
ُ -2
ٌُ-3عد ادب الرحالت من أبرز الفنون االدبٌة النثرٌة وألربها إلى نفوس االدباء
والمراء .
َّ
-4علل تُعد نونٌة أبو البماء الرندي أشهر مالٌل فً رثاء المدن والممالٌن.
ٌُ -5شكل شعر المدٌح النبوي ظاهرة تسترعً اإلنتباه فً العصرٌن :األٌوبً
والمملوكً.
 -6انسب المؤلفات اآلتٌة إلى أصحابها :
أ -الوافً بالوالٌات :
ب-معارج األنوار فً سٌرة النبً المختار
ج-صبح األعشى فً صناعة اإلنشا
د-رسالة التوابع والزوابع
هـ -مسالن األبصار فً ممالن األمصار
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د) اختراإلجابة الصحٌحة فً ك ّل مما ٌاتً
 -1مؤسس علم االجتماع هو :
أ -ابن البٌطار ب -ابن خلدون ج -الماضً الفاضل د -العماد األصفهانً
 -2الموسوعة التً وصفت الطبٌعة واألخالق واألدب هً :
ب -مسالن األبصار فً ممالن
أِ -سٌر أعالم النبالء
صبا
ج -صبح األعشى فً صناعة األنشا
د -نسٌم ال َّ
الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع :
أ)الرأ النص ثم أجب عن االأسئلة التً تلٌه:
بالصبر َّ ،
إن الصبر لمفتاح للخٌر .وزٌّن
ً ،علٌن
ّ
(أوصى حكٌم ولدهُ فمال :أي بُن َّ
للبن بالتموى ،وهل أدلُّ َن على ما ٌُعٌنُ َن علٌها ؟ إنَّها الصالة ُ  ،تصدٌما ً لموله
عٌن) .
بر وال َّ
تعالى":واستَّعٌنوا بال َّ
ص ِ
صالةِ" وأعظم بالصالةِ من ُم ِ
استخرج من النص:
أمرا ً جاء على صٌغة اسم فعل.
ّ -1
ضربا من أضرب الخبر جاء إنكارٌا ً.
ّ - -2
 -3بٌن المعنى الذي أفاده االستفهام فً عبارة" :هل أدلُ َن على ما ٌُعٌنُ َن علٌها ؟ ".
 -4جملة إنشاء غٌر طلبً
ب)علّل جاء األمر فً معناه الحمٌمً فً لوله تعالى":وأطٌعوهللا وأطٌعوا الرسو َل"
ج)الغرض الذي خرج إلٌه االستفهام فً لوله تعالى " :أل ْم نُهلن األولٌن "
ً فً لوله تعالى:
د) ما الطرٌمة التً أتى علٌها اإلنشاء غٌر طلب ّ
ْص ْر ٌَ ْو َم ٌَأْتُونَنَا"
"أ َ ْس ِم ْع بِ ِه ْم َوأَب ِ
الســـــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس :
أ)  -1عرف المذهب الرمزي (فً األدب العربً الحدٌث)  -2حركة التجدٌد
ب)اذكر خصائص المذهب الوالعً فً االدب العربً .

ج)علل ما ٌأتً:
ٌ -1رى الجاحظ أن المٌمة الجمالٌة فً النص الفاظه أكثر من معانٌه.
 -2توسع النماد فً لضٌة السرلات الشعرٌة.
 -3ال لواعد محددة للرومانسٌة.
ٌ -4ستخدموا اصحاب المذهب الرمزي التغٌرات الرمزٌة اإلٌحائٌة بوصفها
أداة فاعلة للتعبٌر.
 -5تمٌزالنمد األدبً فً العصر العباسً مما كان علٌه فً العصور السابمة.
د) وازن بٌن المذهب الوالعً والمذهب الرمنسً من حٌث األلفاظ.
هـ)ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة
 -1صاحب كتاب عٌار الشعر
أ -لدامة بن جعفر ب -ابن طباطبا

د-اآلمدي

ج -الجاحظ

 -2رائد مدرسة اإلحٌاء والنهضة
أ -أحمد شولً

ب -عبد المنعم الرفاعً

 -3من شعراء المهجر
أ-عبّاس العماد ب -نسٌب عرٌضة
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ج -محمود سامً البارودي

ج -إبراهٌم ناجً

د -إبراهٌم المازنً
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