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 امتحان تجرٌبً
ٌّة الدراسة امتحان     ــــــــــــــــــــ الدورة العامة الثانو

 ســـاعتــان:     االمتحان مدة                    (       تخصص)  العربٌة اللغة:  المبحث

   ـــــــــــــــــ :  والتارٌخ الٌوم                                    والعلمً األدبً:    الفرع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة ( ٕٓ) السؤال األول :
 اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه . . أ

ًّ والسمو إذ إّنها فاقتِ تّتسم عادتنا وتقالٌد         الحضاراِت ، وٌّتضح ذلك من كونها ما  نا بالرق

 حًٌة إلى ٌومنا هذا فقد كانت من قبل وما زالْت مستمرًة ألّن العرب ٌستمّدونها من حضارة زالت

 فهً ُجَزْيٌء حقٌقً من مكونات المجتمع فقد علّمتنا العادات األخالق النبٌلة التًعرٌقة لذا 

 .   ساعدْت فً نهوض المجتمع
   

 :استخرج من النص  (ٔ

 . مصغًرا اسًماج. غالبا     لإلضافة مالزًما ظرًفا ب.      . كلمة حصل فٌها إبدال . أ

    وجوًبا  فاعلالعلى المفعول به  تقدم فٌهاجملة  . د
 

 .الواردة فً النص ( إّنها فاقْت الحضارات فً جملة )(  إنّ همزة )  كسر سببما  (2

 المخطوط تحتهما فً النص .(  العادات،  المجتمع ) الكلمتٌن آخر ضبطا (3

 كلمة ) الحضارات ( الواردة فً النص  أعرب (4

 

 ( مع الضبط التام . أمّ كلمة )  صّغر - ب

 .( ُجَبٌالتكلمة )  مكبرما  - ج

 :  الصحٌحة فً كلّ مّما ٌلً ، ثم انقلها إلى دفتر إجابتكاختر اإلجابة  - د

 :  هو  مفردالذي ٌلزم اإلضافة إلى  الظرف( 1

 كال. د                   أيّ . ج               كلتا. ب           قبل   . أ   

 هو : ر كلمة ) ظرٌف (ٌتصغ( 2

ٌِّف     أ.     ٌِّفد.   ٌِّف              ُظرِ ج.      ف      َرٌّ ظُ ب.     َظَر          ُظَر

 :  هً وجوًبا الفاعل على المفعول به فٌها تقدم التً الجملة( 3

ٌّاه أعنً. ب    قبلوا الهدٌة. أ     أطٌعا هللا .  د           أخذْتها الفتاة. ج        إ

 ( ومن قبلهلل األمر من بعد : )  قوله تعالى( فً  بعد كلمة ) آلخرالصحٌح  الضبط( 4

 د. الضمة   ج. الفتحة                    أ. السكون        ب. الكسرة         

 هو :(  اضطراب) منالفعل المجرد ( 5

 ضربد.      ج. طرب                      ضاربب.         ضربأ. ا   
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   عالمة (  ٕٓ)السؤال الثانً  :

  مّما ٌلً .علل كاًل  - أ

 . (ضٌعُته فً األمس):  وجوًبا فً جملة المفعول بهعلى  الفاعلتقدم  .1

ٌْب)  على(  ناب)  كلمةتصغر  .2 ٌَ  . ( ُن

 . () رتبُت منزلً : فتح ٌاء المتكلم فً جملة  جواز .3

 ( )غادر مسلمً األردن إلى الحج فً جملة(  مسلمٌن)  فً كلمةنون الجمع  حذف .4

 ( . تدرٌب لشاقٌ : فهمُت إّن ال عاد المدرب قائاًل : ) جملةهمزة إّن وجوًبا فً قول  كسر .5

 .  مع الضبط التام(  فدوى)  كلمةصّغر  - ب

 ( . اضطرّ  )  فً كلمة اإلبدالوّضح  - ج

 ( إكرامكم الضٌف واجب  : )  المضاف والمضاف إلٌه فً جملةحدد  - ح

 (.باع أبً منزلً ):م الفاعل على المفعول به فً جملةالتً أدْت إلى جواز تقد القرٌنةما نوع  - د
 

 : فً كّل منها  ما تحته خطّ  فًالخطأ  اصوبً كتابة الجمل اآلتٌة مأعد  - ه

 .  العلم محفوظ أنّ أما  (1

 .  قواعد اللغة إٌاكنتعلم  (2

 . العلم طالبٌ قدم  (ٖ
 

 أعرب ما تحته خط : - و

 أسكنٌسكُن صدٌقً حٌُث  (1

        .  كتاًبا خمسٌناشترٌُت من البائع  (2

 مرتاح يضمٌر (3

 

 عالمة (  ٕٓالسؤال الثالث ) 

 كّل ما ٌأتً :  وّضح ( أ

 : رسالة طوق الحمامة( 2      :  النبوي المدائح (1
 

 .  المرأةالخصائص الفنٌة لشعر  اذكر ( ب
 

 . رثاء المدن والممالك شعر اآلتٌة من مظاهر بٌاتاأل من بٌت كل ٌمثله الذي المظهرحدد  ( ج

 بخرابها األقدار الخطوب بأهلها           وتمخضتْ  تقاذفتأرض  (1

 لهم تحَت الدجى قدر       هوى بأنجمهم خسًفا فما شعرواناموا وأسرى  (2
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 :  علل كاًل مّما ٌلً ( د

 . العاطفة بحرارة والممالك المدن رثاء شعر ٌتصف  (1

 . رسالته شهٌد ابن تسمٌة (2

 . غدا رثاء المدن والممالك غرضا شعرٌا قائما بذاته (3
 

 مّما ورد فً الكتاب المقرر. المدائح النبوٌة اكتب أربعة أبٌات ممثلة لشعر  ( ه

 .قارن بٌن رسالة طوق الحمامة والتوابع والزوابع من حٌث سبب التألٌف والموضوع  ( و

 :  اختر اإلجابة الصحٌحة فً كلّ مّما ٌأتً ثم انقلها إلى دفتر إجابتك ( ي

 : ) وادي آش ( هً االندلسٌة التً وصفت الشاعرة (ٔ

 الهناء أم -د      التمٌمٌة حسانه -جـ       الركونٌة حفصة -ب        زٌاد بنت حمدة -أ
 

 :   فً الحمامة طوق ٌقع (ٕ

 .باًبا خمسٌن -د.       باًبا أربعٌن -باًبا             جـ ثالثٌن -ب.         باًبا عشرٌن -أ 

 : بـ كناه شخص إلى رسالته شهٌد ابن وجه (ٖ

 شهٌد أبو -د          هشام ابن -جـ                بكر أبو -ب            الفتح أبو -أ

 : والممالك األندلسًرثاء المدن  أشهر ما قٌل فً (ٗ

 رثاء دولة بنً المظفر -د سقوط بلنسٌة     -جـ      رثاء إشبٌلٌة -نونٌة أبو البقاء     ب -أ

 

 عالمة (  ٕٓالسؤال الرابع : ) 

 كاًل مّما ٌلً :  علل ( أ

 . : األٌوبً والمملوكًازدهار الخطب السٌاسٌة والدٌنٌة فً العصرٌن  -1

 .رحالتهم فً الرحالة اهتمامات اختالف -2

 .ح النبوٌة مدحا ولٌس رثاء سمً شعر المدائ -3

 .المسلمٌن الرحالة بأمٌر بطوطة ابن لُقب -4

 . بطولها النبوي المدٌح قصائد تمتاز -5

 . كبٌرة علمٌة قٌمة الرحالت ألدب -6
 

 . بٌن أهمٌة الخطابة فً العصرٌن : األٌوبً والمملوكً  ( ب

 . لم عد القاضً الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً ( ج

 . اذكر الخصائص الفنٌة األدب الرحالت ( ح

  ب التً تناولها ابن جبٌر فً رحلته . أبرز الجواناذكر  ( خ
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 انسب المؤلفات اآلتٌة إلى أصحابها : ( د

 .   األغانً. 2               .الحٌوان   -1
 

 . الغزو المغولً شعر اآلتٌة من بٌاتاأل من بٌت كل ٌمثله الذي المضمون ما ( ه

 ملك جاءنا بعزم وحزٍم                  فاعتززنا بُسمره وببٌِضهْ  -1

 تاج الخالفة والّربع الّذي شرفت            به المعالم قد عّفاه إقفار -2

 

 اختر اإلجابة الصحٌحة فً كّل مّما ٌأتً ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :  ( و

 : دّون ابن جبٌر مالحظاته فً ٌومٌات اسماها    (ٔ

          الغرائب والعجائب -ب األسفار     وعجائب األمصار غرائب فً النظار تحفة -أ

 التوابع والزوابع -د                   . األسفار اتفاقات عن باألخبار تذكرة -جـ
 

 . والمملوكً األٌوبً: العصرٌن فً الرسائل كّتاب أعمدة أهم (ٕ

 الظاهر عبد بن الدٌن محًٌ -ب           غانم بن الدٌن عالء -أ

 األصفهانً العماد -د              الفاضل القاضً -جـ

 .موسوعة(  اإلنشا صناعة فً األعشى صبح) موسوعة (ٖ

 وطبٌعة وجغرافٌا تارٌخ و أدب موسوعة -ب                دب أ -أ

 وطبٌعة وجغرافٌا وتارٌخ تراجم -د              تراجم -جـ

 :لُقب ابن بطوطه بـ   (ٗ

 المسلمٌن الرحالة أمٌر -ملك الرحالة المسلمٌن                  ب -أ

 كبٌر الرحالة المسلمٌن -د                 تاج الرحالة المسلمٌن -جـ

 

 عالمة (  ٕٓالسؤال الخامس : ) 

 . تلٌه التً األسئلة عن أجب ثم التالً النص اقرأ ( أ

متواكاًل وكن مّتكاًل على هللا فما أسعد  فال تكنأْي بنً إّن اإلخالص فً العمل ٌقربك من هللا ، 

 . حٌاة اإلنسان المملوءة باإلٌمان 

 . النص من ( استخرجٔ   

ا خبًرا . أ      ًٌ          . إنشاء طلبً ب                  طلب

 التً جاء علٌها األمر فً ما تحته خط فً النص  . ما الصٌغة (2

 ما نوع اإلنشاء فً جملة  : ) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان( . (3

ا فً جملة : ) قد ٌمشً الطفل باكًرا ( (4 ًٌ  علل : جاء ظرب الخبر ابتدائ
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 . العباسً أجب عن كل مّما ٌلٌهمن خالل دراستك النقد األدبً فً العصر  ( ب

 أدباء الصنعة. 2       الشعرٌة الفحولة. 1من :  ما المقصود بكل (1

خذ من نفسك ساعة :"  الخطباء ألحد قٌل : ٌأتً ما فً األدبً اإلبداع إلى الحافز نوع مٌز (2

 " .نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إٌاك 

 ما هو مأخذ النقاد على قول المتنبً :  (3

 كفى بجسمً نحوال أننً رجل            لوال مخاطبتً إٌاك لم ترنً        

 البٌت اآلتً . مضمون مع ٌتفق الذي والكذب الصدق موضوع فً النقدي المبدأ ما (4

 كذب صدقه عن ٌكفً والشعر                 منطقكم حدود كلفتمونا

 :  انسب المؤلفات اآلتٌة إلى أصحابها (5

  : ٌومٌات نائب فً األرٌاف .1

  : األرض .2
 

 :  من خالل دراستك المذاهب األدبٌة فً العصر الحدٌث أجب عّما ٌأتً ( ج

 .وازن بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث : بناء القصٌدة (1

 .الرمزي كثرة استخدام الرمز لدى اتباع المذهب :  علل (2

 ما الفرق بٌن الواقعٌة النقدٌة والواقعٌة االشتراكٌة ؟ (3
 .الفنٌة لمدرسة اإلحٌاء والنهضة  الخصائص اذكر (4

 
 فً كّل مّما ٌأتً ، ثم انقله إلى دفتر إجابتك :  اختر رمز اإلجابة الصحٌحة ( ح

 : المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً قول الشاعر  (1

 إن كنت فً حاجٍة مرسال          فارسل لبًٌبا وال توصه 

 التمنً. د              الدعاء. ج       النصح واإلرشاد. ب            االتماس . أ

 

 : المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً جملة  (2

  ؟ألسَت خٌر من قال الكالم 

 اإلنكار. د            تقرٌرال. ج                النفً. التحسر              ب . أ

 

 

 

 

 

 

 

 


