
 

[نصا ً اكتب]  
 

/ لواء بني عبيذعلٌم وزارة التربٌة والت  

 هــذارس تقـــارب

ثانيالفصل الذراسي ال  

م2021/2022للعام الذراسي   

 

 

 

 سؤاال كل سؤال له عالمتان. 44مالحظة: االمتحان ٌتكون من 

 السؤال األول : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة:

 1. ٌفٌد حرف الجر ) على ( فً قوله تعالى) وآِت المال على حبه(

المصاحبة. -السببٌة.         د -االستعالء المجازي.           ج -االستعالء الحقٌقً.        ب -أ  

ٌُغلِِه المهُر ( :  2. نوع ) َمْن ( فً جملة ) منْ  خطب الحسناء لم 

النافٌة. -د         الشرطٌة.  -ج          .           الموصولٌة -االستفهامٌة.             ب -أ  

 3. نوع ) ال ( فً قوله تعالً ) ذلك الكتاب ال رٌب فٌه ( :

النافٌة. -النافٌة للجنس.        د -ج              الناهٌة.            -ب          العاطفة.       -أ  

 4. الضبط الصحٌح للكلمة المخطوط تحتها ) ال تتأخر عن مواعٌدك ( :

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

الكلمة التً طرأ علٌها اعالل بالحذف مما ٌلً هً :. 5  

عً.الدا -قاٍض.              د -ج         ٌعتقدون.            -ب        ذرائع.              -أ  

أصل كلمة ) سحائب ( قبل حدوث االعالل :. 6  

سحائٌب. -سحااب.            د -ج          سحاوب.            -ب         سحاٌب.        -أ  

 

ثانوي أدبي ثانيال :والشعبت الصف                  .......................:............اسن الطالبـ/ـت  

...........................التاريخ:... اليوم                 تخصص                 اللغت العربيت /الوادة :  ً 
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 7. ُتعرب الكلمة المخطوط تحتها فً جملة ) َمْنُح المعلم الطالَب جائزة ٌحّفزه ( :

مضافاا إلٌه مجرور. -ب      مفعوالا به ثاٍن السم المفعول.             -أ  

ا للمصدر.                       د -ج مفعوالا به ثاٍن للمصدر. -فاعالا مرفوعا  

الجملة التً عمل فٌها اسم الفاعل عمل فعله مما ٌأتً :. 8  

  هل أنت ُمنجٌز واجبك؟ -ب                            ُمصمُم البناٌة قدٌر. -أ

لمكرِم الضٌف أجٌر عظٌم. -د                         تأن.ٌا صاعَد الجبِل،  -ج  

ا لسانه ( ألنها مجردة من  ا ( عمل فعلها فً جملة ) اُحبُّ المرَء عذبا  9. عملت الصفة المشبهة ) عْذبا

 ال التعرٌف ووقعت :

.                     ج -مضافاا.               ب -أ ا. -صفة.                  د -حاالا خبرا  

االسم المنسوب فً جملة ) أنِت فتاة جامعٌة مهّذبة ( :. 14  

أنتِ  -مهذب.                 د -جامعة.                   ج -جامعٌة.             ب -أ  

ننسب إلى كلمة ) قبٌلة ( فنقول :. 11  

.              ب -أ ًّ .                   -قبٌل ًّ .       -ج    َقبل ًّ . -د           قِْبل ًّ قُْبل  

ًّ (؛ ألنه :. 12 ننسب إلى كلمة ) بناء ( فنقول ) بِنائ  

اسم ممدود همزته منقلبة عن واو. -اسم ممدود همزنه أصلٌة.                      ب -أ  

اسم ممدود همزته زائدة. -اسم ممدود همزته منقلبة عن ٌاء.           د -ج  

جاه الكالسٌكً هو :الشاعر الذي ٌعد رائد االت. 13  

حافظ إبراهٌم. -محمد مهدي الجواهري.       د -محمود سامً البارودي.   ج -أحمد شوقً.    ب -أ  

 

   -14لشعر الذي ٌتقٌد بالوزن وٌتحرر من القافٌة وٌعد من مظاهر التجدٌد فً الشعر العربً :ا  -14

شعر المعارضات. -الشعر المرسل.         د -شعر المناسبات.         ج -الشعر العامودي.       ب -أ  
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   من مظاهر احٌاء الشعر العربً " االتجاه الكالسٌكً " :.  15

التطورات السٌاسٌة واالجتماعٌة. -ب        التأثر بأدب المهجر.         -أ  

االنفتاح على اآلداب الغربٌة. -انتشار شعر المعارضات.          د -ج  

الشعرٌة :امام المعارضات . 16  

أحمد شوقً. -محمد مهدي الجواهري.      د -فؤاد الخطٌب.           ج -حافظ إبراهٌم.          ب -أ  

والملحمً:ٌعود الفضل فً تطوٌع الشعر العربً للقصص التارٌخً . 17  

شوقً.أحمد  -حافظ إبراهٌم.       د -أحمد محرم.         ج -محمود سامً البارودي.          ب -أ  

أول مجموعة قصصٌة أردنٌة والتً حددت بداٌة القصة القصٌرة األردنٌة :. 18  

ال شًء مما ذكر. -فً القطار.             د -أول شوط.               ج -أغانً اللٌل.             ب -أ  

:تدفع المسرحٌة إلى النمو باستمرار هً شخوص لها أدوار محددة مكملة للدور الرئٌسً . 19  

.متطورةشخصٌة نامٌة  -شخصٌة مسطحة.  د -جشخوص ثانوٌة.  -شخصٌة رئٌسٌة محورٌة.  ب -أ  

 24. المحسن البدٌعً فٌما تحته خط فً عبارة ) لٌكن اقدامك توكالا ، واحجامك تأمالا  ( :

تورٌة. -طباق اٌجاب.                 د -طباق سلب.                  ج -سجع.              ب -أ  

تورٌة فً قول الشاعر:  فٌهاللفظ الذي وقع . 21  

 هلل إن الشهد ٌوم فراقهم               ما لّذ لً، فالصبر كٌف ٌطٌب

لّذ. -د                الشهد.                -الصبر.                  ج -ٌطٌب.             ب -أ  

ٌُعذر فً الّتٌه ( :المحسن البدٌعً الذي تتضمنه عبارة ) من زاد فً . 22 الّتٌه، ال   

الجناس. -د      المقابلة.                 -السجع.                ج -الطباق.             ب -أ  

منهج نقدي ٌدرس العمل األدبً بوصفه ُبنٌة متكاملة ذات عالقات بٌن مفرداته هو :. 23  

المنهج المقارن. -المنهج البنٌوي.            د -المنهج االجتماعً.   ج -المنهج التارٌخً.   ب -أ  
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المستوى الذي تدرس فٌه الكلمات لمعرفة دالالتها اللغوٌة وعالقتها بمضمون النص :. 24  

المستوى الصرفً. -المستوى المعجمً.      د -جالمستوى الصوتً.   -المستوى الداللً.  ب -أ  

استكتبت جماعة ابولو فً مجلتها الشاعر :. 25  

أحمد شوقً. -العقاد.     د ودمحمعباس  ج     جبران خلٌل جبران. -أحمد زكً أبو شادي.   ب -أ  

الداللة الرمزٌة لقصٌدة ) النهر المتجمد ( :. 26  

جمٌع ما ذكر. -االنسان المحب لخٌر غٌره.  د -ج  االنسان األنانً. -القلب الذي تجمدت أمانٌه.  ب -أ  

ً المهجر :رئٌس الرابطة القلمٌة ف. 27  

  شوقً أحمد -د      الشاعر رشٌد الخوري.  -ج    جبران خلٌل جبران. -ب  أحمد زكً أبو شادي. -أ

من رواد العصبة األندلسٌة :. 28  

ال شًء مما ذكر. -أ+ب            د -الٌاس فرحات.               ج -فوزي المعلوف.            ب -أ  

بأعز ما سمٌته وطنً           خمٌس من السنوات قد ذهبت  . 29  

 هذا البٌت من موضوعات شعر جماعة ابولو :

                           االهتمام بالحب والمرأة. -ب                            االنغماس فً الطبٌعة.  -أ

الرٌفاالستمتاع بحٌاة  -د                  للوطن.  الىوالشوق الحنٌن  -ج   

رفاتك فً الرمال لواء              ٌستنهض الوادي صباح مساءركزوا . 34  

 هذا البٌت ٌتضمن أحد مضامٌن شعر المقاومة :

وصف مشاهد المقاومة. -ابراز أهمٌة تضحٌات الشهداء.                      ب -أ  

تأكٌد مفهوم القومٌة. -استنهاض الهمم لمقاومة المستعمر.               د -ج  

31. الجناس الناقص فً عبارة ) رحم هللا امرأا أمسك ما بٌن فكٌه وأطلق ما بٌن كفٌه ( وقع من باب 

 الخالف فً :

نوع الحروف. -الحركات.           د -عدد الحروف.            ج -ترتٌب الحروف.               ب -أ  
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مؤلف كتاب ) فً األدب الجاهلً ( هو :. 32  

مجٌب محفوظ. -جمال مقابلة.               د -طه حسٌن.              ج -بشوقً ضٌف.           -أ  

مجلة الرائد مجلة أدبٌة نقدٌة قام باصدارها :. 33  

ندٌم المالح. -عٌسى الناعوري.    د -ج  أمٌن أبو الشعر. -األمٌر المؤسس عبد هللا األول.   ب -أ  

صاحب االنطباعٌة فً النقد :. 34  

جول لٌمٌتر. -ٌعقوب هاشم.               د -برونتٌر.          ج -طه حسٌن.                ب -أ  

ٌُعنى أتباعه بدراسة مظاهر التأثر والتأثٌر بٌن النصوص األدبٌة هو :. 35 اتجاه نقدي   

االتجاه الجمالً. -االتجاه النفسً.               د -جاالتجاه المقارن.      -االتجاه البنٌوي.    ب -أ  

المرحلة األدبٌة النقدٌة التً تمٌزت بظهور عدد من الجامعٌٌن المتخصصٌن فً النقد :. 36  

مرحلة التجدٌد. -مرحلة النشأة والتحرٌر.                      ب -أ  

حدٌثة.مرحلة الكتابة النقدٌة فً ضوء المنهجٌات ال -المرحلة المعاصرة.                           د -ج  

مؤلف كتاب ) المثاقفة وتحوالت المصطلح ( وهو كتاب نقدّي :. 37  

عٌسى الناعوري. -إبراهٌم السعافٌن.     د -زٌاد الزعبً.      ج -عبد القادر الرباعً.      ب -أ  

مؤلف كتاب ) عرار شاعر األردن ( :. 38  

عٌسى الناعوري. -وهبً التل.      دمصطفى  -إٌلٌا أبو ماضً.      ج -ٌعقوب العودات.        ب -أ  

:وأوراق ومذكرات األدٌب الذي جرت بٌنه وبٌن األمٌر مساجالت شعرٌة ونشأت حوله دراسات . 39  

ندٌم المالح. -عبد المنعم الرفاعً.    د –مصطفى وهبً التل.      ج  -ودٌع البستانً.     ب -أ  

والشٌاب ( للناقد محمد شاهٌن مثاالا على :تعد دراسة )إلٌوت وأثره على عبد الصبور . 44  

المنهج المقارن. -المنهج التارٌخً.          د -ج  المنهج االجتماعً. -المنهج البنٌوي.    ب -أ  

 مع أطٌب األمنٌات بالنجاح والتوفٌق

يالمعلمة خدٌجة البشتاو  


