امتحان الدراسة الثانو ٌّة العامة الدورة ــــــــــــــــــــ
مدة االمتحان  :ســـاعتــان
المبحث  :اللغة العربٌة ( الدورة العامة )
الٌوم والتارٌخ  :ـــــــــــــــــ
الفرع  :األدبً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال األول  ٕٓ( :عالمة )
أ .اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
إرضاء هللا هو ما ٌطلبه الصادقون  ،إذ إ ّنه غاٌتهم المثلى  ،فال أج ّل وأرفع من رضوان هللا الذي
ن ّتكل علٌه لٌل نهار  ،وأيّ حبّ أجمل من حبّ هللا فٌا نب ينًّ علٌ بتوو هللا  ،وابح عن طاعته .
ٔ) الظرف الذي ٌلزم اإلضافة إلى جملة فً النص هو :
ج .ما
ب .إذ
أ .أيّ
ٕ) االسم المصغر الوارد فً النص :
ب .ن ّتكل
أ .نب ينً

ج .رضوان

د .حبّ
د .الصادقون

ا
ْ
مفعوال به تقدم على الفاعل وجو ابا هً :
تضمنت
ٖ) الجملة التً
ج .ابح عن طاعته
بٌ .طلبه الصادقون
أ .غاٌتهم المثلى
ٗ) الكلمة التً حصل فٌها إبدال فً النص :
ج .طاعته
بٌ .طلبه
أ .ن ّتكل

د .إرضاء .

 )5سبب كسر همزة ( إنّ ) فً جملة  (:إ ّنه غاٌتهم ) الواردة فً النص .
ْ
جاءت بعد ظرف
أ.

ب .اقترن خبرها بالالم المزحلوة

ْ
جاءت بعد حرف استفتاح
جـ.

ْ
جاءت فً أول جملة جواب الوسم .
د.

 )6الضبط الصحٌح آلخر كلمة ( هللا ) التً تحتها خط فً النص
أ .السكون

ب .الكسرة

ج .الفتحة

د .الضمة

ب -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ م ّما ٌلً  ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
 )1تص ّغٌر كلمة ( فتوة ) مع الضبط التام .
ج .نفـ يت ْـٌوة
ب .فنـ يتـ ٌْة
أ .فنـ يتـٌِّة

د .فنـ يتـٌّة

 )2مكبر كلمة ( ون يرٌْوات ).
ب .ورق
أ .ورقة

د .ورٌوة

ج .أوراق

 )3الجملة التً تودم فٌها الفاعل على المفعول به وجو ابا هً :

ٔ

فراس عبابنة  -إربد ٓ171ٖٓٔ77ٔ -

ن
الخبر
سمعت
أ.
ي

ب .إٌا أرافق

الكأس مال نكه
جـ .رفع
ي

كسر الول ند الزجا يج
د.
ي

 )4الضبط الصحٌح آلخر كلمة ( حٌث ) فً جملة  ( :كن حٌ ترٌد )
د .الضمة
ج .الفتحة
ب .الكسرة
أ .السكون

الســــؤال الثانً  ٕٓ(:عالمة )
أ -علل ا
كال م ّما ٌلً .
 )1تودم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا فً جملة  ( :يم ين ٌزرع ٌحصد ) ألنّ .
أ .ألنّ المفعول به من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم اسم شرط .
ب .ألنّ المفعول به ضمٌر نصب منفصل ٌدل على االختصاص .
ج.ألنّ المفعول به من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم اسم استفهام .
 )2تعرب كال إعراب االسم المقصور فً جملة  ( :كال المحاربٌن فً أرض المعركة ) .
ب .أل ّنها مضافة إلى اسم ظاهر
أ .أل ّنها مضافة إلى ضمٌر
ٌ
معلق باهلل ) أل ّنها مضافة إلى اسم .
 )3جواز فتح ٌاء المتكلم فً جملة  ( :قلبً
د .صحٌح اآلخر
ج .مثنى
ب .منووص
أ .موصور
 )4كسر همزة إنّ وجوبًا فً قول الشاعر ( :وهللا إنّ الدٌن النصٌحة ) .
ْ
ب .اقترن خبرها بالالم المزحلوة
جاءت بعد ظرف
أ.
ْ
جاءت بعد حرف استفتاح
جـ.

ْ
جاءت فً أول جملة جواب الوسم .
د.

٘) تصغ ٌّر كلمة ( شاعرات ) مع الضبط التام .
ج .ن
ب .ن
أ .ن
ش يٌٌْـعِـرات
ش يوٌْـعِـرات
ش يوٌْـعِـرة

د .ن
ش يواعِ ـرات

 )ٙوضّح اإلبدال فً كلمة ( مضطـلع ) .
أ .أصلها ( متطلع ) بدلٌل ( طلع ) وألنّ فاء افتعل ( ط ) أبدلت تاء افتعل ( ط ).
ب  .أصلها ( مضتلع ) بدلٌل ( ضلع ) وألنّ فاء افتعل (ض ) أبدلت تاء افتعل ( ط ).
ج .أصلها ( مضتلع ) بدلٌل ( تلع ) وألنّ فاء افتعل ( ت ) أبدلت تاء افتعل ( ط ) .
 )1نوع القرٌنة التً ْ
ْ
رافقت علٌا موسى).
أدت إلى جواز تودم الفاعل على المفعول به فً جملة (:
ب .قرٌنة معنوٌة
أ .قرٌنة لفظٌة
 )7المجرد الثالثً من ( ٌصطرخ ) هو :
ج .صطر
ب .طرخ
أ .صرخ

ٕ

د .صارخ
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ٌ )9جب فتح ٌاء المتكلم فً واحدة من الجمل التالٌة :
ب .وطنً عزٌز .
أ .قلماي جدٌدان .
د .ربًّ ٌحمٌنً .
ج .مدرستً جمٌلة .
ٓٔ) الجملة التً ورد فٌها خطأ هً :
أ .أنّ الولب لٌحزن  .ب .إنّ الولب لٌحزن
ٔٔ) الجملة التً ورد فٌها خطأ هً :
ب .كتابًا كم اشترٌت
أ .كم كتابًا قرأت
ٕٔ) الجملة التً ورد فٌها خطأ هً :
قبل  .ب .ك ّنا هنا من قب نل .
أ .ك ّنا هنا من ِ
ٖٔ) الجملة التً ورد فٌها خطأ هً :
صٌ يْن الزٌتون .
أ .ال تكسرْ نغصِ ٌ يْن الزٌتون  .ب .ال تكسرْ نغ ي
ب .اإلعراب الصحٌح للكلمة التً تحتها خط :
ُ
الخالق .
ٔ) ٌسم ُعــنا
أ .ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل
ب .ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به
جـ .ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع ج مضاف إلٌه
ُ
حٌث ٌرٌد .
ٕ) سافر
أ .فاعل مرفوع بالضمة
ج .مضاف إلٌه مجرور

ب .ظرف مكان مبنً على الضم فً محل نصب
د .ظرف مبنً على الضم فً محل نصب

ٖ) كالم الحق واضح .
أ .مفعول به منصوب
ج .مضاف إلٌه مجرور

ب .فاعل مرفوع بالضمة
د .ظرف زمان منصوب

السؤال الثالث ( ٕٓ عالمة )
أ) ختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ م ّما ٌلً  ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
َ
والخلقٌة
 )1فن شعري ٌعنى بمدح النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم وتعداد صفاته ال ُخلقٌة
ج .شعر المواومة
ب .شعر المدٌح النبوي
أ .شعر رثاء المدن

ٖ
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 )2كتاب ٌجمع معلومات شتى من العلوم والمعارف فً مختلف مٌادٌن المعرفة أو مٌدان منها
د .الوصة
ج .الرسالة
ب .الموسوعة
أ .السٌرة
ٖ) من الخصائص الفنٌة للشعر االجتماعً .
أٌ .عتنً بالوصف وبذكر التفاصٌل.
بٌ .مٌل إلى المعانً البسٌطة وٌوظف الصور الشعرٌة السهلة.
جـٌ .كثر من استخدام أسالٌب اإلنشاء .
ب) الموضوع الذي ٌمثله كل بٌت من أبٌات شعر المدٌح النبوي .
هــول مِـن األهوال مقتحم
ٔ) هو الحبٌب الذي ترجى شفاعته
لــكــل ْ
أ.مدح الرسول صلى هللا علٌه وسلم والتغنً بصفاته وسٌادته وقٌادته للعرب والعجم .
ب.التوسل إلى الرسول –صلى هللا علٌه وسلم -وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار .
ً
مفصال دقٌ ًوا .
ج.وصف معجزاته  ،وخاصة حادثة اإلسراء والمعراج وص ًفا
د.ذكر غزواته وفضٌلة جده عبد المطلب .
أقصى المساجد لٌس بالوسنان
ٕ) أسرى من البٌت الحرام به إلى
أ.مدح الرسول صلى هللا علٌه وسلم والتغنً بصفاته وسٌادته وقٌادته للعرب والعجم .
ب.التوسل إلى الرسول –صلى هللا علٌه وسلم -وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار .
ً
مفصال دقٌ ًوا .
ج.وصف معجزاته  ،وخاصة حادثة اإلسراء والمعراج وص ًفا
د.ذكر غزواته وفضٌلة جده عبد المطلب .
ج) علل ا
كال م ّما ٌلً :
غزٌرا رقٌ اقا.
ٔ) كان اإلنتاج الشعري فً وصف الطبٌعة فً العصر األندلسً
ا
أ .لكثرة الشعراء فً بالد األندلس .
ب .لجمالها المتمثل فً تنوع التضارٌس.
جـ .لوجود أسواق للشعر ٌتبارز فٌها العراء .
الرندي أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس.
ٕ) تعد نونٌة أبً البقاء
ّ
أ .أل ّنها أول شعر قٌل فً الرثاء .
ب .أل ّنها تصف المدٌنة وجمالها .
جـ .تعبر عن تجربة حوٌوٌة عاشها الشاعر.

ٗ
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س ّمً شعر المدائح النبوٌة مدحا ولٌس رثاء.
ٖ) ُ
أ .ألنّ الرسول صلى هللا علٌه وسلم حً فً نفوس المسلمٌن.
ب .أل ّنها تصفه بدقه وتذكر كل صفاته .
جـ .ألنّ الشاعر ٌعبر فٌها عنه حبه للرسول.
ْ
لٌست من ألقاب أبو علً عبد الرحٌم بن علً البٌسانً :
 )4واحدة من األلقاب التالٌة
د .الواضً الفاضل
ج .نور الدٌن
ب .مجٌر الدٌن
أ .محًٌ الدٌن
 )5واحدة من الخصائص التالٌة من خصائص شعر المدائح النبوٌة :
ب .تعالج عاطفة الحب من منظور إنسانً.
أٌ .ستخدم التشخٌص
دٌ .كثر من استخدام أسالٌب اإلنشاء
جٌ .شٌع فٌها فن المعارضات

السؤال الرابع  ٕٓ ( :عالمة )
ٔ) عد القاضً الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً أل ّنه .
أ .أل ّنه كتب الكثٌر من الرسائل .
ب .أل ّنه عبر فً رسائله عن آرائه الشخصٌة .
جـ .ألنّ ك ّتاب الرسائل فً عصره ساروا على طرٌوته فً الكتابة.
ٕ) ٌعد ذو قٌمة علمٌة كبٌرة كونه وثائق تارٌخٌة وجغرافٌة واجتماعٌة وثقافٌة .
 .3الوصة
 .2الرسائل
أ .أدب الرحالت
ٖ) تسمٌة ابن شهٌد رسالته بـ " التوابع والزوابع " .
أ .جعل مسرحها عالم اإلنس .
ب .جعل مسرحها عالم الجن .
جـ .جعل أبطالها من العبٌد .
ٗ) لُقب ابن بطوطة بأمٌر الرحالة المسلمٌن .
أ .أل ّنه زار جمٌع دول العالم ومات فً رحالته .
ب .أل ّنه أول الرحالة وأكثرهم حبًا للسفر .
جـ .أل ّنه أشهرهم و رحلته أطول رحلة.
٘) تمتاز قصائد المدٌح النبوي بطولها .
ب .خطأ
أ.صح

٘
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 )ٙمؤلف كتاب ( خرٌدة القصر وجرٌدة العصر فً ذكر شعراء العصر ).
ج .ابن جبٌر
د .ابن العطار
ب .العماد األصفهانً
أ.ابن بطوطة
 )1مؤلف كتاب (تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار).
د .ابن العطار
ب .العماد األصفهانً
أ.ابن بطوطة

ج .ابن جبٌر

ب) من خالل قرأتك رسالة التوابع والزوابع ( أجب ع ّما ٌلً ) .
ٔ) مؤلف الرسالة :
أ.ابن طفٌل

ب .ابن شهٌد

د .ابن العطار

ج .ابن جبٌر

ٕ) الهدف من تألٌف الرسالة :
أ .وسٌلة للتعبٌر عن فكره وفلسفته وآراءه
ب .لم ٌنل من أدباء عصره وعلمائه إال النود
ج .لشرح أفكاره التً تبناها فً حٌاته
ج) المظهر الذي ٌمثله كل بٌت من أبٌات شعر رثاء المدن والممالك .
ْ
وتمخـضت بخـرابها األقـدار
ٔ) أرض تقـاذفــت الخطـوب بأهلـها
أ .تصوٌر ما حل بالمدن من خراب ودمار
ب .الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها
ت .ذكر أسباب الهزٌمة من ضعف المسلمٌن
 .االستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض هممهم
ٕ) أدرك بخـٌـلـــــك خـــٌـــــل هللا أنـدلســــــا
أ .تصوٌر ما حل بالمدن من خراب ودمار
ب .الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها
ت .ذكر أسباب الهزٌمة من ضعف المسلمٌن
 .االستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض هممهم

إن السبٌــــل إلــى منجاتهـــا درســــا.

د) اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ م ّما ٌأتً ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
 )1الموسوعة التً تحدثت فً تراجم الرجال واألعالم هً :
ب .سٌر أعالم النبالء
أ .الوافً بالوفٌات
د.صبح األعشى فً صناعة اإلنشا
ج .نسٌم الصبا

ٙ
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 )2أشهر علماء العرب فً الصٌدلة هو :
ب .ابن بطوطة
أ .ابن خلدون

ج .ابن البٌطار

د .الجاحظ

السؤال الخامس  ٕٓ ( :عالمة )
أ) اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ٌحرص اآلباء على أنْ ٌأخذوا بٌد أبنائهم إلى غد أسعد  ،على أنّ هنا آباء ٌخطئون فً توجٌه
أبنائهم جهالً بطبائعهم  ،وخٌر اآلباء من ٌكشف مٌول ابنه  ،وٌستهدي بما له من مواهب  ،حتى ٌضع
خطاه على الطرٌق الصحٌح  ،فلنكن من خٌر اآلباء .
خبرا طلبً .
ٔ) استخرج من النص ا
أٌ .حرص اآلباء على أنْ ٌأخذوا بٌد أبنائهم
ب .خٌر اآلباء من ٌكشف مٌول ابنه .
ج .أنّ هنا آباء ٌخطئون فً توجٌه أبنائهم
ٕ) الصٌغة التً جاء علٌها األمر فً ما تحته خط فً النص :
أ .مضارع مورون بالم األمر

ب .اسم فعل أمر

ج .مصدر نائب عن فعل األمر

ُ
(أتعوق غٌرك عن السٌر فً الطرٌق)
ٖ) المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً جملة :
أ .النفً

ب .التورٌر

ٗ) الجملة الخبرٌة فً الجمل اآلتٌة هً :
ب.ما اسم
أ .ما أجمل الحٌاة !

ج .التشوٌق

جٌ .ا طالب العلم أقبل

د .اإلنكار

د.نزل المطر

ب) من خالل دراستك النقد األدبً فً العصر العباسً أجب عن كل م ّما ٌلٌه .
 )1من ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما نظموا وألّفو من أجل االرتقاء بنتاجهم األدبً هم
أ .الصدق فً الشعر ب.أدباء ّ
د.شعراء الحولٌات
ج .أدباء الصّنعة
الطبع
 )2نوع الحافز إلى اإلبداع األدبً فً ما ٌأتً  :قٌل ألحد الخطباء  ":إن لتكثر  ،فوال  :أكثر
لتمرٌن اللسان " .
أ .باع نفسً ب .اإلكثار من ممارسة التألٌف األدبً ج .السعً إلى تحصٌل المعارف

1
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 )3مؤلف كتاب ( طبقات فحول الشعراء ) :
ب .قدامة بن جعفر
أ .الجاحظ
 )4مؤلف كتاب (نقد الشعر لقدامة) :
ب .قدامة بن جعفر
أ .الجاحظ

د .ابن طباطبا

د .ابن طباطبا

ج.ابن سالم الجمحً

ج.ابن سالم الجمحً

 )5الناقد الذي رأى أنّ العالقة بٌن اللفظ والمعنى كالعالقة بٌن الجسد والروح هو :
ج.ابن سالم الجمحً
د .ابن طباطبا
ب .قدامة بن جعفر
ب .الجاحظ
ج) من خالل دراستك المذاهب األدبٌة فً العصر الحدٌث أجب ع ّما ٌأتً :
ٔ) رائد المذهب الكالسٌكً هو :
د .محمود سامً البارودي
ج .أحمد شوقً
ب .على الجارم
أ .حافظ إبراهٌم
 )2المذهب الذي شخصٌاته من الطبوة الوسطى أو طبوة العمال هو .
د .الرومانسً
ج .الرمزي
ب .الكالسٌكً
أ .الواقعً
 )3المذهب الذي ٌوازن بٌن العقل والعاطفة .
ج .الرمزي
ب .الكالسٌكً
أ .الواقعً

د .الرومانسً

 )4مذهب أدبً ٌعتمد اإلٌحاء فً التعبٌر عن المعانً الكامنة فً نفس األدب.
د .الرومانسً
ج .الرمزي
ب .الكالسٌكً
ب .الواقعً
 )5استخدم الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة األلفاظ السهلة ذات البعد العاطفً.
أ .لٌتناسب مع توجهات الرومانسٌٌن العاطفٌة
ب .لٌفهمها اإلنسان البسٌط وٌتفاعل معها
ج .أل ّنه ٌحبّ االبتعاد عن التعوٌد فً اللغة
 )6دعا اتباع الرومانسٌة إلى التحرر من قٌود القافٌة .
أ .أل ّنها تلزم الشاعر بحرف واحد فً نهاٌة ك ّل بٌت
ب .أل ّنها بحاج إلى شاعر متمرس
ج .أل ّنها تحد من إبداع الشاعر
 )7المذهب الواقعً ٌستخدم ألفاظ .
أ .مستمدة من لغة الحٌاة الٌومٌة.
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ب .سهلة العاطفٌة
ج .معودة تعتمد على الرمز

 )7واحدة من الخصائص اآلتٌة لٌست من خصائص المذهب الرومنسً :
أ .يلتزمبالتقاليدالموروثتفيبنيتالقصيدةالعربيت
ب .يستمدالصورالشعريتمنالطبيعت

ج .يرفضالقواعدواألصول


9

اإلجابات على صفحة الفيس بوك

االستاذ فراس عبابنه ،اللغة العربية

تابعوا كل ّ جدٌد على الفٌس بوك

تابعوا كل ّ جدٌد على الفٌس بوك
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