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السؤال األول 01( :عالمة).
النص اآلتًُ ،ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
أ ) اقرأ
ّ
ُ
ك تدّخرهُ عندَ هللاِ تعالى ،فال تكنْ ك َمنْ داهم ْت ُه
الناس أم ٌر ٌَ ّتصفُ بالمروء ِة،
" صناع ُة المعروف َم َع
حٌث إ َّن َ
ِ
بائس أو مسكٌن ".
وهو فً غفل ٍة مِنْ أمره ،وتصدّق ولو بل ُ َقٌْمات تس ّد بها َر َم َق
الخطوبُ َ
ٍ
النص:
ٔ -استخرج من
ّ
أ -جملة تقدّم فٌها المفعول به على الفاعل وجوبا ً ب -اسما ً مص ّغراً ج -مضافا ً إلى ضمٌر
د -كلمة حصل فٌها إبدال هـ -ظرفا ً ٌالزم اإلضافة إلى جملة و -ظرفا ً ٌالزم اإلضافة إلى مفرد
النص؟
ٕ -ما سبب كسر همزة (إنّ ) الواردة فً
ّ
النص.
ٖ -اضبط آخر كلمة (المعروف) المخطوط تحتها فً
ّ
ضح اإلبدال فً كل ّ من الكلمتٌن( :مضطرب ،ومزدهً).
ب) و ّ
ج) ص ّغر الكلمات اآلتٌة ،مع الضبط التامَ ( :نجالء ،خالد ،إبرٌق).
ص َبٌةُ ،ج َب ٌْالتُ ،خ َب ٌِّرون) ؟
د) ما مك ّبر الكلمات اآلتٌةُ ( :
هـ) حدّد عناصر الجملة الفعلٌة فً ما ٌأتً:
فس.
 -1قال تعالىٌ":و َم ال ٌنف ُع الظالمٌن معذرتهم".
 -2ال ٌُر ِج ُع الما َل المفقو َد َّأال عفٌف النــ َّ ِ
و) حدّد ركنً اإلضافة فً كل ّ م ّما ٌأتً :
الو َش ِل.
 -1قال
الحٌاةُ الدُّنٌا َّإال متا ُع ال ُغرور" -2 .فً لُجَّ ِة ال َبحْ ِر ما ٌ ُْغنًِ َع ِن َ
تعالى":و َما َ
َ

السؤال الثاني 01( :عالمة).

أ ) علِّل ّ
كالً م ّما ٌأتً:
ْت ُ
َّ
وقد ُخوصِ م َ
سكت ْ
ب ال َّشرِّ مفتا ُح.
 -1كسر همزة (إنّ ) وجوبا ً فً :قالوا
الجواب لبا ِ
قلت لهم إِنَّ
َ
لكاذبىن " بالالم المزحلقة.
المنافقيه
ُ -2ت َسمَّى (الالم) في قىله تعالى " :وهللاُ يشه ُد ِإ َّن
َ
َ
ُ
األرض صاح ُبها).
ٌحرث
 -3تقدّم المفعول به على الفاعل وجوبا ً فً جملة( :
َ
ْ
أرشدت هدى موسى إلى الح ّل الصحٌح).
 -4جواز تقدّم الفاعل (هدى) وتأخٌره فً جملة( :
 -5نصغر كلمة (باب) على (ب َُوٌْب).
ُ -6ح ِذ َف ْ
ص ِة).
حتر ُم ناقِدَي الق َّ
ت نون المُضاف فً جملة( :أَ ِ
ُ
اخترت رفٌق ًَِ بعناٌ ٍة).
ٌ -7جوز فتح ٌاء المتكلِّم وتسكٌنها فً جملة( :
القصٌدتٌن).
شرح الطالبُ كلتا
ُ -8تعرب (كلتا) إعراب االسم المقصور فً جملةَ ( :
ِ

ب) ما الحرف الذي أ ْبدِل فً كل ّ من الكلمات اآلتٌةُ ( :م ّتكل ،ا ّطالع ،المدّعون) ؟
مصوبا ً الخطأ فً ما تحته خ ّط:
ج) أعد كتابة الجمل اآلتٌة
ِّ
َ
زرت َمنْ فً هذا المسا ِء؟
االستماع مهارةٌ من الضرور ِة إتقانــُها-2 .
هللا ،أَنَّ
 -1و ِ
َ
ٌ
ُ
جئت إذ ٌنز ُل المطرُ.
-4
ٌانعة على ضِ َّفتــٌَن الــ َّنه ِْر.
 -3األشجا ُر
د) أعرب ما تحته خط فً كل ّ م ّما ٌأتً إعرابا ً تا ّماً:
وجههَِ -2 .جحدتــُها و َك َت ُ
ك قب َل ال َمغٌب.
َ -1منْ تقاب ْل فابتس ْم فً
صل ُت َ
مت الســَّه َم فً َك ِبديَ -3 .و َ
ِ
هـ) اضبط بالشكل آخر كل ّ كلمة مخطوط تحتها فً ما ٌأتً:
الموقف مِنْ قبل.
أر هذا
َ
ٌ -1حمً الوطن أهله -2 .اللٌَّالً َت ِز ٌْ ُنها األقمار -3 .ل ْم َ
و) اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ م ّما ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
ُ
األخٌر زما ُن ُه آل ٍ
ت ِبما لم َت ْس َتطِ ْع ُه األوائل ُ:
كنت
 )5كغشخ هًضة (إٌّ ) وجىتا ً فً :وإ ِّنً وإنْ
َ
أ  -ألنها جاءت فً أول الجملة المحكٌة بالقول ب -ألنها جاءت فً أول جملة جواب ال َقسم
د -القتران خبرها بالالم المزحلقة
ج -ألنها جاءت فً بداٌة الكالم
ٕ) الجملة التً تقدّم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبا ً م ّما ٌأتً هً:
صافح خالً العزٌ ُز أخً د -صاف َح هذا ذاك
صافح علًٌ زٌداً ب -صاف َح ٌحٌى زٌدا ً ج-
أ-
َ
َ
ٖ) الجملة التً احتوت على قرٌنتٌن لفظٌة ومعنوٌة م ّما ٌأتً هً:
ْ
صافح خالً العزٌ ُز أخً د -قرأ عمً كتابً
أرشدت ٌحٌى هدى ج-
أ  -وجد أبً محفظتً ب-
َ
ٗ) الجملة التً تقدّم فٌها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً م ّما ٌأتً هً:
َ
دروسك؟
أقرأت
أ  -ه ْل مِنْ مُسْ َتغفِر؟ ب -إٌَّاكِ أعنً واسْ معً ٌا جارة ج -ه ّنأ ٌحٌى سلوى د-
َ
٘) الكلمة التً لم ٌحصل فٌها إبدال م ّما ٌأتً هً:
ضطرب
دُ -م
ج -ادّعاءات
ب -ال ُمزدهر
أ  -مُـ ّتبع
ِ
ْ
جاءت فاء افتعل فً كلمة (اصطرخ) صاد؛ فأبدلت تاء االفتعال:
)ٙ
د -طاء
ج -تاء
ب -ضاد
أ  -صاد
 )0الوزن الصرفً لكلمة (ٌ ّدكِر) هو:
دٌ -تفعل
جٌ -نفعل
بّ ٌ -تعل
أ ٌ -فتعل
 )8الفعل المج ّرد من (اضطجع) هو:
دَ -ط َج َع
ض َج َع
ب -أَ ْط َج َع
أ  -أَضْ َج َع
جَ -
 )5الكلمة التً لم ُت ْبدَ ل فٌها تاء االفتعال م ّما ٌأتً هً:
ضطرب
دُ -م
ج -ادّعاءات
ب -ال ُمزدهر
أ  -ال ُم ّتقً
ِ
بانتظام):
غادر ال ُم َت َف ِّرجونَ ُب َع ٌْ َد المبارا ِة
ٓٔ) المعنى الذي أفاده التصغٌر فً جملةَ ( :
ٍ
د -تقلٌل الحجم
ج -تقرٌب المكان
ب -تقلٌل العدد
أ  -تقرٌب الزمان
ٔٔ) تصغٌر كلمة (حاسوب):
دُ -ح ٌٌَْسِ ب
جُ -ح ٌٌَْسٌب
ب -ح َُوٌْسٌب
أ  -ح َُوٌْسِ ب
ٕٔ) الظرف الذي ٌالزم اإلضافة إلى الجملة الفعلٌة فقط م ّما ٌأتً هو:
ُ
حٌث
د-
ج -قبل
ب -إذا
أ  -إذ
ٖٔ) ٌجب كسر المضاف إلى ٌاء المتكلم فً واحدة من الجمل اآلتٌة:
عصاي".
"هً
ب -قال تعالى:
أ ٌ -ا صدٌق ًَِ ،ال تغبْ عنً.
َ
َ
مسعاي فً تقرٌب وجهات النظر بٌن صدٌقًَّ .
د -أفلح
ج -كانت لٌالًَّ فً الغربة طوٌلة.
َ

السؤال الثالث 01( :عالمة).
أ ) ٔ -وضح الخصائص الفنٌة للشعر االجتماعً فً األندلس.
ٕ -بٌن الهدف من الكتابة التألٌفٌة.
ٖ -قارن بٌن أسلوب القاضً الفاضل وابن عبد الظاهر من حٌث استخدام األلفاظ.
ب) علل ما ٌلً:
 -1نونٌة أبً البقاء الرندي أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس.
 -2علل تسمٌة شعر المدائح شعرا ً ولٌس رثاءً.
ُ -3ت َع ّد الخطابة من أهم الفنون األدبٌة فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً؟
ج) اكتب أربعة أبٌات ممثلة لصدى الغزو المغولً فً الشعر( .مما ورد فً الكتاب المقرر)

السؤال الرابع 01( :عالمة).
اختر رمز اإلجابة الصحٌحة لكل فقرة مما ٌلً وانقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ -استخدام التشخٌص من الخصائص الفنٌة لشعر  ...فً األندلس:
أ -وصف الطبٌعة ب -رثاء المدن والممالك ج -المرأة د -االجتماعً
ٕ -المظهر الذي ٌمثله البٌت الشعري :لذاك ٌبسم فٌها الزهر من طرب والطٌر ٌشدو ولألغصان إصغا ُء:
ب -وصف الحدائق والرٌاض والزهور
أ -وصف البٌئة األندلسٌة على نحو عام
د -مناجاة الطبٌعة وبث الهموم والمشاعر إلٌها
ج -وصف المائٌات
ٖ -المضمون الذي ٌمثله البٌت الشعري :عاثت بساحتك العِـــــــدا ٌا دار ومحا محاسنك البلى والنـا ُر:
أ -تصوٌر ما ح َل بالمدن من خراب ودمار وما نزل بأهلها من كرب وضٌق.
ب -الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها.
ج -ذكر أسباب الهزٌمة من ضعف المسلمٌن وانقسامهم وما آلت إلٌه أحوالهم.
د -االستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.
ٗ -غلبة ا لنزعة الدٌنٌة والحكمة النابعة من التجارب المرٌرة من الخصائص الفنٌة لشعر  ...فً األندلس:
أ -وصف الطبٌعة ب -رثاء المدن والممالك ج -المرأة د -االجتماعً
سمـــا لكن د َ
َ
ُهٌت لشقوتً بالمشتري:
٘ -الغرض الذي ٌمثله البٌت الشعري :ولقـــد
علمـــت بأننً بدر ال ّ
د-الوصف
ج -الفخر
ب -الهجاء
أ -المدح
 -ٙالمظهر الذي ٌمثله البٌت الشعري :وقور مثل ركن الطود ثبتـا ً ومختال من الحسن اختٌاال:
أ -تصوٌر عادات األندلسٌٌن وتقالٌدهم فً األفراح واألتراح.
ب -وصف المهن التً ٌعمل بها الناس ،وتصوٌر معاناتهم.
ج -مشاركة المسٌحٌٌن فً األندلس مناسباتهم ،ومنحهم حرٌة العبادة وإقامة الكنائس.
د -وصف مظاهر التطور العمرانً كالقصور والمساجد والكنائس.
 -0جاء فً معظمه قصائد ومقطوعات شعرٌة قصٌرة من الخصائص الفنٌة لشعر  ...فً األندلس:
ب -رثاء المدن والممالك والمرأة
أ -وصف الطبٌعة والمرأة
د -االجتماعً ووصف الطبٌعة
ج -المرأة واالجتماعً
 -8الشعر الذي ٌتصف بالواقعٌة وٌكثر فٌه استخدام فنون البدٌع وٌتمٌز بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر:
أ -شعر الجهاد ب -شعر المدائح النبوٌة ج -شعر وصف الطبٌعة د -الشعر االجتماعً
ٌ -5تمٌز بطول الموضوع وطول القصٌدة وتتأثر مضامٌنه بالقرآن الكرٌم وٌشٌع فٌه فن المعارضات:
أ -شعر الجهاد ب -شعر المدائح النبوٌة ج -شعر وصف الطبٌعة د -الشعر االجتماعً

ٓٔ -البٌت الذي ٌمثل تصوٌر سقوط بٌت المقدس بأٌدي الصلٌبٌٌن:
للمراحــــــــم
أ -مزجنــا دمـــــاء بالدمــــوع السواجــم فلم ٌبق منا عرضـــة
ِ
ب -فانهض إلى المسجد األقصى بذي لجب ٌولٌك أقصى المنى فالقدس مرتقبُ
ج -جلت عزمـــاتـــــك الفتــــح المبٌنـــــــا فقد قرت عٌـــــــــون المسلمٌنــــا
د -هللا أكبـــــــر صـــوت تقشعــــــــر لـــــه شم الذرى وتكاد األرض تنفطــــــ ُر
بالوسنان :
ٔٔ -الموضوع الذي ٌمثله البٌت :أسرى من البٌت الحرام به إلــى أقصى المساجد لٌس
ِ
أ -التغنً بصفات الرسول صلى هللا علٌه وسلم وقٌادته للعرب والعجم ،وحاجة الناس إلى شفاعته.
ب -التوسُّل للرسول صلى هللا علٌه وسلم وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار ،فاآلمال معقودة علٌه.
ج -وصف معجزاته وال سٌما حادثة اإلسراء والمعراج وصفا ً مفصال ً دقٌقا ً .
د -ذكر غزواته وفضٌلة جده عبد المطلب ،وذكر النبً علٌه السالم والثناء علٌه فً الكتب السماوٌة.
ٕٔ -معركة مثلت بداٌة تحرٌر البالد اإلسالمٌة من االحتالل المغولً:
د -حطٌن
ج -عكا
ب -بغداد
أ -عٌن جالوت
ٖٔ -الموقعة الفاصلة فً التارٌخ اإلسالمً ،انتصر فٌها المسلمون بقٌادة صالح الدٌن األٌوبً على
الصلٌبٌٌن ،وتمكنوا من تحرٌر بٌت المقدس ثم تحرٌر معظم ما كان محتال ً من دٌار اإلسالم فً بالد الشام:
د -دمشق
ب -عٌن جالوت ج -عكا
أ -حطٌن
ٗٔ -هو أشهر من ٌمثل ظاهرة المدائح النبوٌة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً:
د -كعب بن زهٌر
ج -ابن الساعاتً
ب -الصرصري
أ -البوصٌري
٘ٔ -قائل القصٌدة التً مطلعها (بانت سعاد فقلبً الٌوم متبول متٌم إثرها لم ٌفد مكبولُ) هو:
د -كعب بن زهٌر
ج -ابن الساعاتً
ب -الصرصري
أ -البوصٌري
 -ٔٙكان موضوعها الحب فً نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن السعادة والتعاسة فٌه:
ب -رسالة التوابع والزوابع البن شهٌد
أ -رسالة طوق الحمامة فً األلفة واألالف البن حزم
د -تحفة النظار فً غرائب األمصار البن بطوطة
ج -قصة حً بن ٌقظان البن طفٌل
 -ٔ0تأثرت مضامٌنه بالقرآن الكرٌم ،واعتمد التأمل والتفكٌر فً الخلق والكون ،وعنً بدقة الوصف والسرد:
أ -رسالة طوق الحمامة فً األلفة واألالف البن حزم ب -رسالة التوابع والزوابع البن شهٌد
د -تحفة النظار فً غرائب األمصار البن بطوطة
ج -قصة حً بن ٌقظان البن طفٌل
 -ٔ8أول عالمات الحب عنده :إدمان النظر ،ثم اإلقبال بالحدٌث: ...
د -ابن بطوطة
ج -ابن طفٌل
ب -ابن شهٌد
أ -ابن حزم
 -ٔ5مؤلف كتاب (بشرى اللبٌب بذكرى الحبٌب) هو:
أ -ابن سٌد الناس الٌعمري .ب -ابن نباتة المصري .ج -ابن العطار الدنٌسري .د -ابن عربشاه الدمشقً.
ٕٓ -صاحب كتاب (تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار) هو:
د -ابن األثٌر
ج -ابن نباتة
ب -ابن بطوطة
أ -ابن جُبٌر
ووصف نهر النٌل فً رحلته:
وصف األطعمة وأنواعها وطرٌقة صناعتها،
ٕٔ -هو الذي
َ
َ
د -ابن األثٌر
ج -ابن نباتة
ب -ابن بطوطة
أ -ابن جُبٌر
ٌٕٕ -ع ّد أهم أعمدة كتاب الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً:
أ -القاضً الفاضل .ب -العماد األصفهانً .ج -محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر .د -عالء الدٌن بن غانم.
ٖٕ -صاحب كتاب (خرٌدة القصر وجرٌدة العصر فً ذكر شعراء العصر) هو:
أ -القاضً الفاضل .ب -العماد األصفهانً .ج -محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر .د -عالء الدٌن بن غانم.

ٕٗ -أشهر رسائله :رسالته فً فتح المظفر قطز للشقٌفٌ ،صف فٌها قوة الجٌش للعدو بالبسالة ،لتأكٌد قٌمة
النصر الذي أحرزه المسلمون:
أ -القاضً الفاضل .ب -العماد األصفهانً .ج -محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر .د -عالء الدٌن بن غانم.
ٌٕ٘ -عد أشهر خطباء العصرٌن األٌوبً والمملوكً:
ب -العماد األصفهانً .ج -محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر .د -عالء الدٌن بن غانم
أ -ابن الزكً
 -ٕٙالموسوعة التً وصفت الطبٌعة واألخالق واألدب هً:
ب -مسالك األبصار فً ممالك األمصار.
أ -سٌر أعالم النبالء.
د -نسٌم الصبا.
ج -صبح األعشى فً صناعة اإلنشا.

السؤال الخامس 01( :عالمة).
أ) قارن بٌن رأي ابن قتٌبة ورأي ابن طباطبا فً النظرة لقضٌة اللفظ والمعنى.
ب ) ما المبدأ النقدي فً موضوع الصدق والكذب الذي ٌتفق مع مضمون بٌت حسان بن ثابت:
ٌ
أحسن بٌ ٍ
بٌت ٌُقا ُل إذا أنشدته صدقا
ت أنت قائلُ ُه
وإنَّ
َ
ج) وازن بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث :بناء القصٌدة ،العاطفة.
د ) اختر رمز اإلجابة الصحٌحة لكل فقرة مما ٌلً وانقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ -الجملة التً تفٌد التجدُّد من الجمل اآلتٌة ،هً:
أ -مكانة المرء بحسن أخالقه ب -الحفاظ على البٌئة مسؤولٌتنا ج -الصالة عبادة د -زرع الفالح األرض
ٕ -العبارة التً تمثل خبرا ً طلبٌاً:
أ -إنَّ الذوق السلٌم لٌأبى النزاع ب -إ َّنك صحٌح الجسم ج -األردن وطن األحرار د -األمة على خٌر
ٖ -واحدة من الجمل اآلتٌة تمثل إنشا ًء غٌر طلبً:
أطٌب الربا!
أ -كم ثمن هذا الكتاب؟ ب -ال تكن لٌنا ً فتعصر ج -فلٌتك تحلو والحٌاة مرٌرة د -ما
َ
ٗ -الصٌغة التً جاء علٌها األمر فً جملة( :هٌَا ننظف حدٌقة المنزل):
أ -فعل األمر ب -المضارع المقرون بالم األمر ج -اسم فعل األمر د -المصدر النائب عن فعل األمر
٘ -واحدة من العبارات اآلتٌة تمثل أمرا ً حقٌقٌاً:
أ -قائد ٌأمر جنوده بالقٌام بواجباتهم تجاه الوطن :احموا وطنكم بأرواحكم.
ب -قال تعالى على لسان نوح علٌه السالم( :ربِّ اغفرْ لً ولوالديَّ ولمن دخل بٌتً مؤمناً).
ج -قال الشاعرٌ :ا دار عبلــة بالجـــواء تكلمـــً وعمً صباحا ً دار عبلـــة واسلمـــً
ْ
ولتستفد من كل ثانٌ ٍة فٌه.
وقتك،
د -قال معلم ألحد طلبته :لتنظ ْم
َ
 -ٙالمعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً قوله تعالى( :وإنْ كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
د -التعجٌز
ج -التمنً
ب -الدعاء
أ -االلتماس
من مثله):
 -0مؤلف المجموعة القصصٌة( :المعذبون فً األرض) هو:
دٌ -وسف إدرٌس
ج -توفٌق الحكٌم
ب -نجٌب محفوظ
أ -طه حسٌن
 -8المذهب النقدي الذي ٌعتمد بصورة أكبر على الكتابة القصصٌة والروائٌة والمسرحٌة:
د -الرمزي
ج -الواقعً
ب -الرومانسً
أ -الكالسٌكً
 -5المذهب النقدي الذي ٌستخدم التعبٌرات الرمزٌة اإلٌحائٌة بوصفها أداة فاعلة للتعبٌر:
د -الرمزي
ج -الواقعً
ب -الرومانسً
أ -الكالسٌكً
ٓٔ -صاحب كتاب( :العمدة فً صناعة الشعر ونقده):
أ -ابن رشٌق القٌروانً ب -ابن سالم الجمحً ج -قدامة بن جعفر د -اآلمدي

اإلجابات النموذجٌة:
السؤال األول 01( :عالمة).
النص:
أ) ٔ -استخرج من
ّ
الخطوب.
أ -جملة تقدّم فٌها المفعول به على الفاعل وجوبا ً :داهم ْت ُه
ُ
ب -اسما ً مص ّغرا ً :لُـ َقـ ٌْمات.
ج -مضافا ً إلى ضمٌر :أمره.
صف  /تدّخرهُ.
د -كلمة حصل فٌها إبدالّ ٌَ :ت ُ
ُ
حٌث.
هـ -ظرفا ً ٌالزم اإلضافة إلى جملة:
و -ظرفا ً ٌالزم اإلضافة إلى مفردَ :م َع.
ُ
(حٌث).
ٕ -سبب كسر همزة (إنّ ) :ألنها وقعت بعد الظرف
ٖ -الضبط الصحٌح :المعرو ِ
ف  /أو الكسرة.
ب) مضطرب :أصلها (مضترب) بدلٌل المجرد (ضرب) جاءت فاء افتعل ضاد فأبدلت تاء االفتعال طاء.
مــزدهـً :أصلها (مزتهً) بدلٌل المجرد (زها) جاءت فاء افتعل زاي فأبدلت تاء االفتعال دال.
ج) تصغٌر الكلماتُ ( :ن َج ٌْالءُ ،خ َو ٌْلد ،أ ُ َب ٌْرٌق).
د) ما مكبّر الكلمات اآلتٌة( :صِ ْبٌةِ ،جبالُ ،خبراء).
هـ) عناصر الجملة الفعلٌة:
 -1الفعلٌ :نف ُع .الفاعل :معذرة .المفعول به :الظالمٌن.
 -2الفعلٌُ :ر ِج ُع .الفاعل :عفٌف .المفعول به :المال َ.
و) ركنا اإلضافة -ٔ :المضاف :متا ُع  /المضاف إلٌه :ال ُغرور -ٕ .المضاف :لُج ِة  /المضاف إلٌه :ال َب ْح ِر.

السؤال الثاني 01( :عالمة).

أ ) علِّل ّ
كال ً ممّا ٌأتً:
ْ
جاءت فً أول الجملة المحكٌة بالقول.
ٔ -ألنها
ٕ -ألنها زحلقت (نقلت) من صدر الجملة إلى خبرها كراهٌة ابتداء الكالم بمؤكدٌن
(األرض).
(صاحب) بضمٌر ٌعود على المفعول به
ٖ -التصال الفاعل
َ
ُ
ٗ -لوجود القرٌنة اللفظٌة (تاء التأنٌث).
٘ -ألنه اسم ثالثً وثانٌه حرف ألف؛ نر ّد األلف إلى أصله الواوي ونصغره على وزن (فُ َع ٌْل).
 -ٙألن المضاف جاء مثنى.
 -0ألن المضاف إلى ٌاء المتكلِّم جاء صحٌح اآلخر.
 -8ألن (كلتا) أضٌفت إلى اسم ظاهر.
ب) الحرف الذي أ ْبدِل:
ُم ّتكـــــــل  :جاءت فاء افتعل واو فأبدلت الواو تاء ثم أدغمت فً تاء االفتعال.
ا ّطـــــالع  :جاءت فاء افتعل طاء فأبدلت تاء االفتعال طاء ثم أدغمت الطاء فً الطاء.
المدّعون :جاءت فاء افتعل دال فأبدلت تاء االفتعال دال ثم أدغمت الدال فً الدال.
مصوبا ً الخطأ فً ما تحته ّ
خط:
ِّ
ج) أعد كتابة الجمل اآلتٌة
َ
زرت فً هذا المساءِ ؟
ٔ -وهللاِ ،إِن
االستماع مهارةٌ من الضرور ِة إتقانــُهاَ -ٕ .منْ
َ
ٌ
ُ
جئت إذ نزل َ المط ُر.
ٗ-
ٌانعة على ضِ فتــًَ الــن ْه ِر.
ٖ -األشجا ُر

د) اإلعراب:
َ -1منْ  :اسم شرط مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوباً.
ماض مبنً على السكون .والتاء :ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل رفع
َ -2جحدتــُها :جحد :فعل ٍ
فاعل .ها :ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به.
 -3قبــــل َ :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ال َمغٌب :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
هـ) اضبط بالشكل آخر ك ّل كلمة مخطوط تحتها فً ما ٌأتً:
الموقف مِنْ قبل ُ.
أر هذا
َ
ٌٔ -حمً الوطنَ أهلُه -ٕ .اللٌالً َت ِز ٌْ ُنها األقما ُر -ٖ .ل ْم َ
و) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
 )5د -القتران خبرها بالالم المزحلقة ٕ) د -صاف َح هذا ذاك ٖ) أ  -وجد أبً محفظتً
ض َج َع
واسمعً ٌا جارة ٘) أ ُ -مـ ّتبع  )ٙد -طاء  )0أ ٌ -فتعل  )8جَ -
ٗ) ب -إٌاكِ أعنً ْ
تغب عنً.
 )5أ  -ال ُم ّتقً ٓٔ) أ  -تقرٌب الزمان ٔٔ) بُ -ح َو ٌْسٌب ٕٔ) ب -إذا ٖٔ) أ ٌ -ا صدٌق ًَِ ،ال ْ

السؤال الثالث 01( :عالمة).
أ )  -1الخصائص الفنٌة للشعر االجتماعً فً األندلس:

 -5جاء فً يؼظًه يقطىػاخ شؼشٌح قصٍشج.
ٌ -2ىظف انهغح انغههح واألنفاظ االجرًاػٍح انغائذج فً انًجرًغ األَذنغً.
ًٌٍ -3م إنى انًؼاًَ انثغٍطح وٌىظف انصىس انشؼشٌح انغههح.
 -2الهدف من الكتابة التألٌفٌة :انرشفٍه ػٍ انُفظ تًا ذهز قشاءذه ،وششح انحقائق تؤعهىب قصصً
خٍانً يصىسج ػىاطف انُاط وأهىاءهى فً حٍاذهى انخاصح وانؼايح.
 -3قارن بٌن أسلوب القاضً الفاضل وابن عبد الظاهر من حٌث استخدام األلفاظ.

انقاضً انفاضم :غشاتح تؼض األنفاظ / .اتٍ ػثذ انظاهش :يال إنى اعرخذاو األنفاظ انغههح.
ب) علل ما ٌلً:
 -1نونٌة أبً البقاء الرندي أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس.

ألَها ال ذشثً يذٌُح تؼٍُها تم ذشثً األَذنظ فً يجًىػها يذَاً ويًانك ،وذًثم حال األَذنغٍٍٍ
جًٍؼهى فً ذهك انحقثح ،وذؼثش ػٍ ذجشتح حقٍقٍح ػاشها انشاػش ،وتذأها تحكًح ػايح ،ثى ص َّىس يا
ع ًَ دوَها.
حم تاألَذنظ يٍ خطىب جهٍهح ال ػضاء فٍها وال ذؤ ِّ
حً فً َفىط انًغهًٍٍ
 -2علل تسمٌة شعر المدائح شعراً ولٌس رثا ًء :ألٌَّ انشعىل صهى هللا ػهٍه وعهى ٌّ
تشعانره وعُره ويثادئه انزي تُؼث يٍ أجهها.
ُ -3ت َع ّد الخطابة من أهم الفنون األدبٌة فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً:

فقذ أعهى فً انذفاع ػٍ انقٍى انفاضهح ،وإقُاع انجًاهٍش تآساء وأفكاس عٍاعٍح.
ج) اكتب أربعة أبٌات ممثلة لصدى الغزو المغولً فً الشعر.

(مما ورد فً الكتاب المقرر)

السؤال الرابع 01( :عالمة).
اختر رمز اإلجابة الصحٌحة لكل فقرة مما ٌلً وانقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ -أ ٕ -أ ٖ -أ ٗ -ب ٘ -ج  -ٙد  -0ج  -8أ  -5ب ٓٔ -أ ٔٔ -ج ٕٔ -أ ٖٔ -أ ٗٔ -أ
٘ٔ -د  -ٔٙأ  -ٔ0ج  -ٔ8أ  -ٔ5أ ٕٓ -أ ٕٔ -ب ٕٕ -أ ٖٕ -ب ٕٗ -ج ٕ٘ -أ  -ٕٙد

السؤال الخامس 01( :عالمة).
أ) قارن بٌن رأي ابن قتٌبة ورأي ابن طباطبا فً النظرة لقضٌة اللفظ والمعنى.
ٔ -ابن طباطبا :العالقة بٌن اللفظ والمعنى على نحو العالقة بٌن الروح والجسد.
ٕ -ابن قتٌبة :قسم الشعر فً ما ٌتعلق بقضٌة اللفظ والمعنى إلى أربعة أقسام ،ولم ٌعدهما وحدة متماسكة.
ب) المبدأ النقدي فً موضوع الصدق والكذب :أعذب الشعر أصدقه
ج) وازن بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث :بناء القصٌدة ،العاطفة.
الرومانسٌة
الكالسٌكٌة
الموازنة
بناء تلتزم البناء التقلٌدي للقصٌدة ،إذ تبدأ تبتعد عن المقدمات الطللٌة ،وتبدأ بموضوع
القصٌدة مباشرة وتتسم القصٌدة بالوحدة
القصٌدة القصٌدة بمقدمة طللٌة ،وتتعدد
الموضوعٌة وال تلتزم وحدة القافٌة.
الموضوعات التً تتناولها القصٌدة
وتلتزم وحدة القافٌة.
تطلق العنان للعاطفة والخٌال وتهتم بالفرد
العاطفة تحتكم إلى العقل وتبتعد عن اإلسراف
ومشاعره.
العاطفً والخٌال الجامح.
د) اختر رمز اإلجابة الصحٌحة لكل فقرة مما ٌلً وانقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ -د ٕ -ب ٖ -د ٗ -ج ٘ -أ  -ٙد  -0أ  -8ج  -5د ٓٔ -أ

احلمدُ هللِ الَّذي بنعمتِه تَتمُّ الصَّاحلاتُ
األسئلـة المتوقعـة لمبحـث اللُّغـة العربٌـة (مهارات) بعد عطلة العٌد
أعراركى انًحة :فرحً أتىقذٌشي

