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................................................................. الشعبة ..................  االسم                                         األدبي الفرع :   

 قال ابن خفاجة مخاطبا الجبل:  .1

بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا   الننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  طننننننننننن نننننننننننا    وأرعنننننننننننن 

 
 

النننننننننننننننفننننننننننننننن    ننننننننننننننن  ننننننننننننننن عننننننننننننننن ننننننننننننننن   ننننننننننننننن نننننننننننننننر   ه وقنننننننننننننننور 
 

ال نننننننننننننننننننننن ننننننننننا   ننننننننننغننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننار    أ نننننننننن ننننننننننا    يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناول 

اقننننننننننن   النننننننننننعنننننننننننو منننننننننننفننننننننننن نننننننننننر  ننننننننننن   النننننننننننلنننننننننننينننننننننننا ننننننننننن    طنننننننننننوال 
 

 الف ية لشعر وصف النبيعة    العصر األ دلس ي التي تتج      البيتي  ال ابقي : الخصيصة 

 استخدام التشخيص  .ب بروز النزعة الدينية  .أ

 استخدام األلفاظ االجتماعية األندلسية  . د استخدام األساليب اإلنشائية  . ج

 قال ابن عبدو     رثا  دولة بني املظفر    )بنليوس(: .2

1.   

2.   

3.   

4.  

و     م ننننننننننننننننننننننناملنننننننننننة فنننننننننننالننننننننننند نننننننننننر  نننننننننننر    أبننننننننننند  

مننننننننننن   ننننننننننن وا ننننننننننننننننننننننننننننننننننن رواسننننننننننننننننن    نننننننننننا نننننننننننوا هللا  أرض   ي 

قنننننننننننننواعننننننننننننند   أرسننننننننننننننننننننننننوا  الننننننننننننن    اوبنننننننننننننا    أينننننننننننننن 

أصنننننننننننننننننننفننننننننوا  نننننننننننننننننننرا ننننننننعننننننننه  النننننننن    الننننننننوفننننننننا    أيننننننننن 
 

وال ننننننننننننننننننن ننننننننر   الننننننننبننننننننينننننننن   منننننننن ننننننننل  والننننننننبننننننننينننننننن    وال نننننننننننننننننننود 

فنننننننني بنننننننن ننننننننن  اسنننننننننننننننننننتنننننننننننننننننار   تننننننننقننننننننر  نننننننننننننننننننننننننننننننن عنننننننناننننننننيننننننننا  ولننننننننم    ننننننننا 

ومننننننننن  ننننننننفننننننننر   عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  دعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ننننننننم   عنننننننن نننننننن  

عننلنننننننننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننننننننننننندر   منناننيننننننننننننننننننننننننننننم  أ نننننننننننننننننننننننننننننننند  يننننننننننننننننننننننننننننرد   فننلننننننننننننننننننننننننننننم 
 ج

 الح  ة التا عة من التجار  املرير : البيت ال   و ف فيه ابن عبدو  

 الرابع  . د الثالث  . ج الثاني  .ب األول  .أ

 اتصف التصوير     عر املرأ  األ دل ية بخلو  من: .3

 التكلف  . د العاطفة  . ج الجمال  .ب البساطة  .أ

 ات  ت  و ية أبي البقا  الر د     رثا  املد  وامل الك    األ دلس ب نيا:  .4

 خلت من النزعة الدينية  . د بدأت بحكمة عامة  . ج رثت مدينة بعينها  .ب انتهت بحكمة عامة  .أ

 األسبا  التي من أجل ا  ظ ت املرأ  األ دل ية  عر املد : من .5

 تحقيق رغبات غير ذاتية  .ب التعبير عن كبريائها والتباهي بنفسها  .أ

 إظهار املقدرة على النظم  . د التعبير عن مشاعر الود واإلخالص  . ج

 وت تي ع   قدر ال رام املكارم       ع   قدر أ ل الع م ت تي الع ا م       تفيد الج لة التي تحتيا خط    بيت املت بي: .6

 الحدوث والثبوت . د الثبوت والتجدد  . ج التجدد واالستمرار  .ب التجدد والحدوث  .أ

 الج لة التي تحو  خبرا إ كاريا : .7

 أال ليس تحقيق التفوق عنك بعيدا  .ب ليس تحقيق التفوق عنك ببعيد  .أ

  . د التفوق ليس بالتمني يمكن تحقيق  . ج
 
 ي لواثق أن ليس تحقيق التفوق عنك ببعيد إن



 

  

 

 

 األمر ال   ي  ل صور  من صور األمر الحقيقي يتج     : .8

 قوله تعالى: )وإن كنتم في ريب يما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون هللا إن كنتم صادقين( .أ

 ( امهللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي قوله تعالى: )إن   .ب

 فطاملا استعبد اإلنسان إحسان    قول أبي الفتح البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهـم  . ج

 فعساه يصبح تائبا مما جنى      قول صفي الدين الحلي: صبرا على وعد الزمان وإن لوى  . د

 الج لة التي   ر  فييا      )إ .9
 
 ؛ لوقوع ا    أول ج لة جوا  الق م:با( وجو  

 ا نرفع أكف الضراعة له؛ ليجنبنا الجائحة وهللا أعلم، إن   .ب الجائحة ا نرفع أكف الضراعة؛ ليجنبنا هلل إن   .أ

 ا عباده، وسيجنبنا الجائحة، فلنواصل الدعاء وهلل الحكم، إن   . د ا نرفع أكف الضراعة له؛ ليجنبنا الجائحة وهللا، إن   . ج

10.  
 
 ( لوقوع ا    أول الج لة املح ية بالقول: الج لة التي   ر  فييا      )إ 

 ها دقائق وثوان الحياة؛ إذ إن   تغرنكقال سعيد: ال   .ب الحياة دقائق وثوان  قال سعيد: إن   .أ

 الحياة دقائق وثوان  قال سعيد: أما إن   . د الحياة دقائق وثوان  قال سعيد: أال إن   . ج

11.  
 
 ارتدا  ال  امة ضرور ؛ إ  تقي ا العدو ( وقوع ا    أول: سب    نر      )إ (    ج لة )س عت أبي يقول: أال إ 

 الجملة االستفتاحية  .ب جملة جواب القسم  .أ

 الجملة املسبوقة بالظرف )إذ(  . د الجملة املحكية بالقول  . ج

12.  
 
 ( فييا :الج لة التي  و  خبر ا الما م  لقة، فوج    ر      )إ 

 النجاح لصيق بكل مجتهد مثابر ليوم يبعثون  إن   .ب لإلنسان حقوقا، وعليه واجبات يؤديها  إن   .أ

  . د املدارس مللتزمة باإلرشادات الصحية  إن   . ج
 
 هللا الطموح ملا يصبو إليه  ليوفقن  ي متيقن  وهللا، إن

 الج لة التي  و  قري ة مع وية ميز  الفاعل من املفعول به: .13

 أصدقائي  سامح عيس ى املخلص   .ب هذه تلك في املسألة  ناقشت   .أ

 غادر املنتدى خالي مدة وجيزة  . د ودعت اختي معلمتي وداعا حارا  . ج

 الج لة التي يعر  فييا ما تحته خط اس ا مبنيا    محل  ص  مفعول به مقدم وجوبا: .14

 شكر هذا ذاك  .ب الكتب قرأتها؟  أي   .أ

 كم مسألة حللتها  . د ماذا قرأت اليوم؟  . ج

اقع البيئي واالجت اع  دور    .15 بروز ا ما عدا    ل م ا ي تي من الجوا   األدبية التي تتصل بالشعر األ دلس ي والتي  ا  للو

 : عر

 الجهاد  . د املرأة . ج رثاء املدن واملمالك  .ب وصف الطبيعة  .أ

 :الوصف  رض من األ راض الشعرية التي ت اول ا  عر املرأ  األ دل ية، وم اله وصف .16

 قصر الزاهي في إشبيلية  . د املساجد والكنائس  . ج كساد حرفة الوراقة  .ب وادي آش .أ

 



 

  

 

 

 :ا ورقيقا؛ لرقة وس سة  وق األ دلس ير الشعر األ دلس ي ال   جا  إ تاجه   ي .17

 الشعر االجتماعي  . د رثاء املدن واملمالك شعر  . ج شعر وصف الطبيعة  .ب شعر املرأة  .أ

 :الشعر األ دلس ي ال   ي ثر من استخدام أسالي  اونشا  النلبي،  تى  دا  لك خصيصة من خصا صه الف ية  .18

 الشعر االجتماعي  . د شعر رثاء املدن واملمالك  . ج شعر وصف الطبيعة  .ب شعر املرأة  .أ

 :الشعر األ دلس ي ال   يتصف بج ال تصوير ،  عر .19

 رثاء املدن وشعر رثاء املمالك .ب املرأة وشعر وصف الطبيعة  .أ

 املرأة وشعر رثاء املدن واملمالك  . د الطبيعة وشعر رثاء املدن واملمالك  . ج

   :به أ وال اللفظ العربي التي بها ينابق مقتض ى الحال(  و تعرفما ) .20

 علم األلفاظ  . د اإلنشاء  . ج علم املعاني  .ب الخبر .أ

 : الج لة اآلتية: )األرد  وطن الحرية وسياد  القا و ( أفاد  .21

 االستمرار  . د الحدوث  . ج التجدد  .ب الثبوت  .أ

  الج لة  .22
 
 التي ت
 
 :أو الشاك املترددق  ع   املخاط  ل

 الفقر في الوطن خير من غنى في الغربة  .ب الفقر في الوطن لخير من غنى في الغربة  إن   .أ

 الفقر في الوطن لخير من غنى في الغربة  أال إن   . د الغربة لفقر في الوطن خير من غنى في  . ج

 م ك ب م ل اوصبا وما            أال أييا الليل النويل اال ا جل .23

 :املعنى الب غ  لفعل األمر املخنوط تحته    يصبح ال ابق يت  ل    تعبير الشاعر عن

 وقته؛ لينبلج الصبح تمنيه على الليل أن ينقض ي  .أ

 التماسه من الليل أن ينقض ي وقته؛ لينبلج الصبح  .ب

 تعجيزه الليل بعدم قدرته على انقضاء وقته؛ لينبلج الصبح . ج

 دعائه ورجائه الليل بأن ينقض ي وقته؛ لينبلج الصبح  . د

 
 


