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 وزارة التّربية والتّعليم

  )التّجريبّي( الّدورة الّشتويّةم / 2017ّم الّدراسّي شهادة الّدراسة الثّانويّة العاّمة للعاامتحان 

  د     س                                                             

                                                                        2     00 ُمـّدة االمتحان :     ( / المستوى الثّالثربيّة )تخّصصـاللغة الع : المبحــــــث

         الـيـوم والـتّـاريـخ :                                                                     ّشرعيّ الفــرع : األدبّي وال 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .3( ، علماً بأّن عدد الّصفحات )5ددها )سئلة اآلتية جميعها وعحوظة : أجب عن األمل 

 
ل : )   عالمة(  20الّسؤال األوَّ

 اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :   

   فهو كذا وزاد على كذا أس أْن يقول : بع هذا الثّوب فما لّسمسار بأساً، وقال ابن عبّاس : ال بلم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر ا "  

 المسلمون "  : وسلّم ، وقال النّبّي صلّى هللا عليه وبينك فال بأس بهي ـبينفما كان ِمن ربحٍ فهو لك أو  كذا ـب إذا قال بعه: ، وقال ابن سيرينلك     

 " .عند شروِطهم      

 عالمات(4)                 ِمن النّّص الّسابق : استخرج أ(
   حرف جّر يفيد بيان الجنس .تركيباً يتضّمن دد ، ظرفاً مالزماً لإلضافة ، إضافة معنويّة ، كناية عن ع   

 

 )عالمتان(                في النّّص .الواردة )ما(  نوع بيّن ب(      

 

 )عالمتان(             في النّّص .الواردة ل بعه بكذا( )قالجملة اإلعرابّي الموقع  جـ( ما      

 

 عالمات( 4)                   إعراباً تاّماً .ما تحته خّط في النّّص د( أعرب        

 

 عالمات( 4)           في ما يأتي :     تحتهالمخطوط  حرف الجرّ المعنى الذي أفاده ما  -2  

 ـنـا أيـتـام  حـتّى وددنا أنّ   آبائهم عن   وتكفّل األيتام   (أ

 ي نكرونه  أشقياء مابـ  ه مْ    إنّما ي نِكر  الدّيانات  قوٌم   (ب

 جنود  الّسماواِت واألرِض( .ـلـه لــ وقال تعالى : )جـ( 

س  على التّقوىد(   أّوِل يوٍم أحقُّ أْن تقوم  فيه(ِمْن   قال تعالى : )لمسجدٌ أ ّسِ

 

 عالمات( 4)                    (إلى الّرشاد هاديّ لعقل  ا) : في جملة ياء المتكلِّمفتح وجوب  علِّل : أ( -3

 ( .إنّا أعطيناك الكوثر) وجوباً في قوله تعالى : )إّن(همزة  كسرب(             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة(  20لّسؤال الثّاني : )ا

 عالمات( 3)               ما المعنى الذي أفادته اإلضافة في الجمل اآلتية : -1 

رسلو النّاقِة(  : قال تعالى -جـ        نور الّسماوات واألرض( )هللاقال تعالى: -ب بعها أذى  ة  حّق خير ِمن صدقة يتكلم -أ    )إنّا م 

 

 ّصوب الخطأ اللغوّي في ما يأتي :  -2

ّب الوطن واجٌب .أّن  وهللا -أ  ح 

 واجبهما محمودان .المؤديان   -ب

 طريٍق أتيت  ؟أيَّ  ِمن  جـ.

 ولن أتراجع  عنهما . ، رأيايْ هذان  د.

 

 اباً تاّماً :أعرب ما تحته خّط في ما يأتي إعر -3

 ( .آياِت هللا ت نكرونـــأيَّ فوي ريكم آياته قال تعالى : ) -أ      

ل  الجلوس   -ب        العلماء  جالسون  .حيُث  أفّضِ

 ( .لكارهون   ِمن المؤمنين  إّن فريقاً  وقال تعالى : ) ـ.ج       

 كانت أ ميتْت وأخرى منك تنتظر    ِمن شريعِة عدٍل قد سننت  لهم كم  -د        

 شاركون في المسيرة الوطنيِّة ؟سار المكم ميالً  -هـ

 

 



 

 علِّل : )كسر همزة إّن في ما يأتي( : -4

 .( واستعينوا بالّصبر والّصالة وإنّها لكبيرة إال على الخاشعينقال تعالى : ) -أ     

 وقفت حيث  إنّك واقٌف . -ب    

 أال إّن أقواكم عندي الّضعيف . ـ.ج     

 هندسته . يؤمُّ الّسيّاح  قصر الحمراِء ؛ إذ إنّهم مأخوذون بروعة -د      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة(  20الّسؤال الثّالث : )

 (عالمات4)                     علِّل ما يأتي :  -أ

 جعل بعض شعراء األندلس ِمن الّطبيعة مقدمة لكثير ِمن قصائدهم . -1

 أواخر عهد األندلس باإلسالم . فساد أذواق الخطباء في -2

 حظيت قّصة )حّي بن يقظان( بإعجاب المسلمين وتقدير األوروبّيين . -3

 ميل الوّشاحين في كثير ِمن األحيان إلى التّساهل اللغوّي . -4

 

 )عالمتان(                   أنسب ُكالً ِمّما يأتي إلى مؤلِّفه :  -ب

 منتخب الهداية -2   إحياء علوم الدّين  -1

 

د محور الّشعر الّسياسّي الذي يُمثِّله البيت اآلتي : جـ.      ()عالمة                  حّدِ

 ومحا محاسنك البِلى والنّار     عاثت بساحتك العدى يا دار   

 

 ()عالمة                  سّم جزء الموشَّح الذي يُمثّله ما تحته خّط في ما يأتي :  -د    

تّكا    ذبت  شوقاً للذي كان معي عندما الح لعيني الم 

فأيُّها البيُت العتيُق      الُمشرَّ

سِرف     جاءك  العبد  الّضعيف  الم 

 

ر ؟ هـ.    عالمات(4)                                                        اكتب أربعة شعريّة ممثّلة لشعر الّطبيعة ِمما ورد في الكتاب الُمقرَّ

    

 )عالمتان(                  اذكرهما . اتّجاهين ،في  ملوك الّطوائففي عهد الخطابة سارت  -1 .و   

رتجى ِمن تأليف قصةّ ما  -2      ()عالمتان                                                                      )حّي بن يقظان( ؟الهدف الم 

  )عالمتان(                                             التّوابع والّزوابع ؟في رسالة )ابن شهيد( ن األمور التي تناولها مِ اذكر اثنين  -3    

(عالمتان)      ؟ في األندلسالكاتب لفظة  تُطلق عليهاالّطبقات التي كانت ما   -4       

             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة( 20الّسؤال الّرابع : )

 عالمات(3)              األيوبّي والمملوكّي ؟في العصرين  الّشعر االجتماعيالجوانب التي تناولها ما  -1 -أ 

 )عالمتان(              الموسوعات ؟التي ساعدت على ظهور األسباب اثنين ِمن اذكر  -2    

 

 )عالمتان(                : الذي تناوله كّل بيت ِمّما يأتيشعر التّصّوف موضوع بيّن  -ب 

ـشتـاق   -1   اِء م  ـّرِ إعـالق    إنّي إلى الـكـعـبِة الـغـرَّ  فـيـهـا لـعـاشـقـيهـا فـي الـّسِ

كمي على الك لّ   نسْخت  بحبّي آية  العشِق ِمن قبلي -2      ْندي وح   فأهل  الهوى ج 

 عالمات(3)             ؟ في العصرين األيوبّي والمملوكيّ  لشعر الجهادالفنيّة  الّسماتثالثاً ِمن كتب ا -1  جـ. 

 )عالمتان(               ؟العصر المملوكّي  موسوعاتاثنتين ِمن  سمِّ   -2    

 

 عالمات(4)                         علّل ُكاّلً ِمّما يأتي : -د 
                                              األيوبّي والمملوكّي . وازدهاره في العصرينالمدائح النّبويّة شعر تطّور  -1       

 .ملحوظاً جموداً  شعر التّصّوف في القرن الخامس شهد -2       

 

 ()عالمة                   بِم  ابتدأ البوصيري قصيدته )البُردة( ؟ -1. هـ 

                                                                                                                   وّضح ذلك .   ة الّدائمة في البحث والتّعلّم ،تُصلح رحلة )ابن بطوطة( أْن تكون مثاالً ممتازاً للتآلف البشرّي ، ومدّونة كبيرة تؤّرخ للّرغب -2     

      

 عالمات( 3)             

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   

  عالمة( 20الّسؤال الخامس : ) 

    ة :اقرأ النّص اآلتي ، ث ّم أجب عّما يليه ِمن أسئل أ(   

ين، وابدأوا "   قال عبد الحميد الكاتب يوصي أهل صناعته بمحاسن اآلداب :)         تنافسوا يا معاشر الُكتّاب في ُصنوف اآلداب، وتفّهموا في الّدِ

 رووا األشعار  واعرفوا غريبها ومعانيها وأيّام بِعْلِم كتاِب هللا عّز وجّل ثُّم العربيّة؛ فإنّها ن ف اق  ألسنتكم، ثُّم أجيدوا الخّط فإنّه ِحليةُ ُكتُبِكم، وا       

ِم وأحاديثها وسيرها، فإّن ذلك ُمع         ِب والع ج   . يٌن لكم على ما تسمو إليه هممكم(الع ر 

   عالمات( 4)                     استخرج ِمن النّّص :  -1

  ضرباً ِمن الخبر جاء طلبياً .  ، ، جملة إنشاء طلبيّ  طباقاً ، سجعاً ، جملة إنشاء غير طلبيّ  

 )عالمتان(             )قال عبد الحميد الكاتب( . حّدد الُمسند والُمسند إليه في جملة : -2

 )فإّن ذلك معيٌن لكم( . يّن الّضرب الذي جاء عليه الخبر في جملة :ب -3

 )عالمتان(                      . (يحيا األمن، ويموت  الخوف) اذكر المحسن المعنوّي في ما تحته خّط : -4

 ما الغرّض الذي خرج إليه األمر في جملة )تنافسوا يا معاشر الُكتاب( . -5

 )عالمتان(                                    هللا وأطيعوا الّرسول( . )وأطيعوا علِّل : جاء األمر في معناه الحقيقّي في قوله تعالى -6

)عالمتان(                      وّضح المقصود بــ )التورية( ؟ -1  ب(

                                 

د المعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في قول الّشاعر : -2        )عالمتان(                       حّدِ

حامِ   أبنت الدّهر عندي ك لُّ بنٍت     فكيف  وصلِت أنِت ِمن الّزِ

 )عالمتان(                        بيّن موضع رد العجز على الّصدر في قول الّشاعر :  -3      

 وال ك لُّ مؤٍت ن ْصحه بلبيبِ  بمؤتيك ن ْصحه وما ك ّل ذي ل ّبٍ           

 )عالمتان(                        بيّن الغرض ِمن إلقاء الخبر في قول احدهم لصديقه :  -4     

 . (أنت  تحسن  الّسباحة  ؛ فقد رأيتك تعوم  في البركِة بمهارةٍ ) 

 )عالمتان(                    جاء عليها :  حّدد المقصور والمقصور عليه في الجملة اآلتية ، مبيّناً الّطريقة التي -5      

  اإلنساُن ابُن يوِمه ال ابُن أمسه( .)             

 

 

 


