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اريــــخ :       الـــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــرع : األدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي         
ّ
 اليوم والت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 عدد الّصفحات )6ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )       

ّ
 ( . 4( ، علًما بأن

 عـــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــة(  20ــــــــــــــــــــــــــــؤال األّول : )الـــــــــــــــــــــــــّســــــــــــــــــــــ       
 عالمات(10)      اقرأ األبيات اآلتية للّشاعر )محمود شهاب الّدين الحلبّي( ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :أ(        

 ب  ـلـط  ــمن ال ت  وم الستحي  ؤياه في الن  ر   ت ـبـلط  ـال لو ماآل تـانـك وــذي لــذا الــه 
 ب ـــشـــولم ت وال  ـبها ه   د  ـيــولــال اب  ـش ــا         ن  ــتــت فـأشـد أنــم قــكــروب فــحــال م  أ    

 ب ـج  ي الح  ـاء فر  ـغـة الـبـعـكـالـره شـبـب ت ــجــهــتــح وابـتـفـذا الــهــا لـ  نـيـع ر  ـق  ـف  
 ()عالمتان        كبيًرا بتحرير عّكا ؟  الش عراءكان ابتهاج  لماذا -1
 ()عالمتان      تمثّله األبيات الّسابقة ؟  الجهادِمن شعر  الّشعريالمضمون ما  -2
 ()عالمتان        في البيت األخير ؟  الواردالمقصود بالفتح ما  -3
 ()عالمتان         ما الّسمة الفنّيّة البارزة في األبيات ؟  -4
ن  -5  ()عالمتان        الّسابقة ؟  األبياتالقائد الممدوح في م 
 
 (عالمات10)                علّل ما يأتي : -ب

 يُعّد أدب الّرحالت ِمن أبرز الفنون األدبيّة والنّثريّة وأمتعها وأقرب إلى القّراء . -1
 حظيت الموسيقا الّشعريّة في الموّشحات باهتمام الوّشاحين . -2
 أو الّركاكة والّضعف .تتفاوت اللغة في الموّشحات تفاوتًا كبيًرا بين الفصاحة  -3
 سّمي شعر المدائح النّبويّة مديًحا وليس رثاًء .  -4
 صار رثاء المدن والممالك في األندلس فنًّا شعريًّا قائًما بذاته . -5

      

ــــــــــــــؤال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّســـــــــــــــالـــ     
ّ
 عـــالمــــة( 20ــي : )ــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــث

 )عالمتان(         ِمما يأتي ِمن شعر رثاء المدن والممالك :كل  بيت  المظهر الّشعرّي الذي يمثّله حد د -أ     
سا   بخيلك خيل هللا أندلس اأدرك  -1  إن  الس بيل  إلى منجاتها د ر 
 ومحا محاسنـك الـبـلـى والن ار    عاثت بساحتك العدى يا دار  -2

 )عالمتان(              الموّشحات في األندلس .نشوء اثنين ِمن عوامل  اذكر -ب     
 عالمات( 3)             المقصود بمفهوم )الكتابة التّأليفيّة( .وض ح  -ج     
 عالمات( 3)             المديح النّبوّي . أبرز شعراءاذكر ثالثة ِمن  -د     

 
 )عالمتان(   هـ. اذكر اثنين ِمن العوامل االجتماعيّة التي ازدهرت بسببها الّرسائل في العصرين األيوبّي والمملوكّي .       

 عالمات(4)                   النّهضة العلميّة في بالد الّشام .بيّن دور المدارس والجامعات في  -و     
  عالمات(4)   عر االجتماعّي في العصر األندلسّي ِمما ورد في الكتاب الُمقّرر .     اكتب أربعة أبيات شعريّة ِمن الشّ  -ز     

 
 يُتبَع الّصفحة الثّانية ،،،،،،،،،،،،،                



 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّســــــــــــــــــــــــــــــــالـــ       
ّ
 عالمة( 20ــث : )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

 )عالمتان(                   شعر الّطبيعة :مظاهر ِمن  اآلتي البيتلمظهر الّشعرّي الّذي يمثّله احد د  -أ        
اح الذ ؤابة بـاذخ                ي طاول  أعـنان  الس ـمـاء  بـغــارب  وأرعن طم 
 )عالمتان(          في العصرين األيوبّي والمملوكّي .  الموسوعاتعاملين ِمن عوامل نشوء  اذكر -ب        
 ()عالمة       ما تحته خّط في ما يأتي : يمث له جزء الموّشح الّذي  سم   -ج        

 أهوى بي منك أم لمم  يا شقيق الروح من جسدي      
 بين العذل والعذلضعت                                   

  وأنا وحدي على خبل                                          
       
 (عالمتان)               اقرأ الفقرة اآلتية ، ثّّم أجب عّما يليها ِمن أسئلة : -د          

 ويجعلنه في أيديهّن وأرجلهّن عوًضا ِمن األسورةوجميع النّساء بجزيرة سيالن لهّن القالئد والياقوت الملّون ، "                  

 " .والخالخيل ... ولقد رأيُت على جبهة الفيل األبيض سبعة أحجار منه ، كّل حجر أعظم ِمن بيضة دجاج              

                   ؟ الّسابقةقائل الفقرة حدّد  -1  

                 الفقرة الّسابقة ؟ تمثّلهالنّثرّي الذي الفّن ما  -2             

 عالمات(3)                        ألصحابها : اآلتية هـ. أنسب الكتب         

 .اكب الدّرية في مدح خير البريّة ، الكو الوافي بالوافيات نهاية األرب في فنون األدب ،

       

 إجابتك  دفترإجابات ، واحدة منها صحيحة فقط ، انقل إلى أربع ( فقرات ، لكّل فقرة 10الفرع ِمن )هذه يتكّون  -و       

 عالمات(10)           رقم الفقرة ورمز اإلجابة الّصحيحة على التّرتيب :            

 اختار  ابن شهيد لرسالته اسم )التّوابع والّزوابع( ألنّه جعل مسرحها عالم : -1

 الجنّ  -د     ُكتّاب توابع الّشعراء وال -ج  الفضاء  -ب  اإلنسان  -أ 

 اسم الكتاب الّذي صنّفه كاتبه في هيئة رسالة تصف الُحّب ومعانيه وأسبابه وأغراضه : -2

 حّي بن يقظان  -د                   األغاني -ج طوق الحمامة  -ب أعالم النّبالء  سير -أ 

 كان هدف ابن طفيل ِمن تأليف قّصته )حّي بن يقظان( هو : -3

 وسيلة للتّعبير عن فكره وفلسفته وآرائه -ب    إظهار قدرته األدبيّة وبراعته  -أ 

 تغيير بعض العادات الّسيئة المنتشرة -د    تصوير الّظلم المنتشر أنذاك -ج

 يُسّمى كّل شطر  ِمن أشطر  المطلع أو القفل أو الخرجة في الموّشح : -4

 البيت -د  الغصن  -ج  الّسمط  -ب  الّدور  -أ 

 القصيدة التي تُعّد ِمن أروع ما قيل في رثاء األندلس كلّها هو :صاحب  -5

 ابن اللّبّانة -د  أبو البقاء الّرنديّ  -ج ابن خفاجة األندلسّي  -ب ابن سفر المريني -أ 

 الكتاب الذي يُعّد ِمن اوسع كتب التّراجم في العصر المملوكّي : -6

 سير أعالم النّبالء -د       عشى في صناعة اإلنشاصبح األ -لسان العرب        ج -الوافي بالوافيات      ب -أ 

 يُنسب كتاب )الحيوان( لـ : -7

 ابن حزم -د      لسان الدين بن الخطيب -ج     القلقشنديّ  -ب       الجاحظ  -أ

 مؤلّف موسوعة )نسيم الّصبا( هو : -8

 القلقشنديّ  -د      ابن فضل هللا العمريّ  -ج بدر الّدين الحلبيّ  -ب  الذّهبّي  -أ 

 الموّشح األقرع هو الموّشح الّذي : -9

 ليس فيه أسماط -د      ليس فيه أغصان -ج ال يبدأ بالمطلع  -ب ال ينتهي بالخرجة  -أ

 الفّن النثرّي الذي يعتني بالوصف ودقّة التّفاصيل هو :  -10

 الموسوعات -د       الخطابة  -ج  الرحالت  -ب  الّرسائل  -أ

        

 ،،،،،،،،،،،،يُتبَع الّصفحة الثّالثة 



 

 

 عـــــالمــــــــــة( 23ــع : )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرابـــــــــــــــــــــــــــؤال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــ       
 عالمة(17)      التي تليه : األسئلة، ثُّم أجب عن  اآلتياقـرأ النّص  -أ       

  ، علمحيثما كنت، وكن طالب  هللااتّق ِ  :بُنّي إيّاك أعني فاسمْع ما أقولوعظ أحد الحكماء ابنه زيدًا ، فقال : أْي "                 

 على أداء عمله، واصطبَر على الّشدائد ،  المثابر، وال يفوز في معتركها إاّل (كفاح)ّن الحياة واعلم أ، ُخْلق وصاحب           

 الّصالح وعلمه النّافع ،  عملهما ينفع اإلنسان تتكلّم إاّل وأنت واع قولك؛ فإنّ أْي بُنّي ، ال . يعلو به منزاًل  لنفسه واختار            

 !األنبياء فما أروع خلقهم وما أجلّه  ، فعليك بالُخلق الحسن فإنّه خلق توثقه عدا عليك لسانك  كالّسبع إْن لمفلعمري إّن            

 ، ورحم الّشاعر الذي قال : وهلل دّره           

 فكْن طالبًا في النّاس أعلى المراتب "   وما المرُء إاّل حيث يجعل نفسه 

 

 (عالمات 6)       على كّل ِمن :  واحدًاِمن النّّص مثااًل استخرج  -1

 فيها إبدالحصل كلمة  -ب  والفاعل وجوبًا  الفعلفيها المفعول به على  تقدّمجملة  -أ

 إلى جملةاإلضافة ظرفًا يالزم  -د      قياسّي  تعّجبأسلوب  -ج

 مصغًّرا  اسًما -و      سماعيّ هـ. أسلوب تعّجب 

 ()عالمتان   في النّّص .الواردة في جملة : )فلعمري إّن لسانك كالّسبع(  (همزة إنّ ) كسرسبب بيّن  -2

ا . الّسابق في النّّص  خط تحتهما  أعرب -3  عالمات( 8)      إعرابًا تامًّ

 ()عالمة        الّسابق .النّّص الواقعة بين القوسين في  (كفاح)كلمة اضبط  -4

      

 )عالمتان(    بيّن الموقع اإلعرابّي للجملتين اآلتيتين المخطوط تحتهما في ما يأتي :  -ب      

 ثاني اثنين( . أخرجه الذين كفرواقال تعالى : )إذ  -2    !  أغرب الدّهرَ ما  -1

 عالمات( 4)        صّوب الخطأ الوارد في الجمل اآلتية :  -ج      

   أْن أدخل الجنّةمناْي  -2     حرث األرُض أصحابُها  -1

 حضر الّطالبان كليهما  -4    هلل أنّك ِمن خيرة األصحابتا -3

 

   عالمة( 73س : )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــّس       
 عالمات(4)          كالًّ ِمّما يأتي :  علّل -أ

 وجوبًا في جملة : )أحبّْت سلمى ليلى( . المفعول بهعلى الفاعل تقّدم  -1
 . الغاشية " أتاك حديثُ في قوله تعالى : " هل  وجوب ا المفعول به على الفاعلتقد م  -2
 )أخ( على )أُخّي( . كلمةتُصغّر  -3
 الُمتكلّم في كلمة )هادّي( . ياءفتح وجوب  -4

ا :إعرابًا ما تحته خّط فيما يأتي أعرب  -ب  عالمات( 6)       تامًّ

 ربّه( . إبراهيمقال تعالى : )وإذ ابتلى  -1
 وما أقّل المعتبر . الِعبرما اكثر  -2
 بهم وأبصْر " أسمعْ قال تعالى : "  -3

 

 عالمات( 3)   بيّن القرينة التي أزالت الغموض في تمييز الفاعل ِمن المفعول به في ما يأتي : -ج      

 قرأ روايتي أخي -3  أكرمت  مصطفى ليلى  -2 حف ز معلمي الم خلص  أخي  -1

 عالمات( 6)        حّدد عناصر الجملة الفعليّة في ما يأتي : -د      

ن  ي كابده . -2   كريم ، وما أهانهن  إال  لئيم  ما أكرم  النساء إال   -1  ال يعرف  الش وق إال  م 

جد   -3          ي اقتصاد األردن  زيادة اإلنتاج . -4     لن ينال الن جاح إال  الم   يقو 

 عالمات( 3)        هـ. اضبط ما تحته خّط في العبارة اآلتية :       

 الِفعال " .وشفعوه ب المقال، قد احسنوا  التجارب، وأحكمتهم  الحكمةمدح رجل قوًما فقال : أّدبتهم "           

با  ِمن جملة )لم يستذكر الّطالب درسه(تعج ب  -و       )عالمتان(     قياسيًّا .تعج 

 (عالمات 3)      االتّكال .ِمن إبدال :  اآلتيةى الكلمة علطرأ بيّن ما  -ز     
 يُتبع الّصفحة الّرابعة ،،،،،،،،،،،،



 

 

 ( فقرات ، لكّل فقرة أربع إجابات ، واحدة منها صحيحة ، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة 5يتكّون هذا الّسؤال ِمن ) -ح     
 عالمات(10)            ورمز اإلجابة الّصحيحة لها على التّرتيب :          

 تصغير كلمة )جبال( على : -1
ي بالأ   -أ ب ي الت -ب    ج  ب ي ل -ج    ج  ب ي ل -د    ج   ج 

 إعراب كلمة )الوطن( في جملة : )أعظم بالوطن !( : -2
 اسم مجرور لفظ ا مرفوع محالا على أن ه فاعل -ب     اسم مجرور لفظ ا ومحال   -أ

 اسم مرفوع لفظ ا ومحال   على أن ه فاعل  -د  اسم مجرور لفظ ا منصوب محالا على أن ه مفعول به -ج
 يدّل التّصغير في قولنا : )وصلُت بُعَْيد المغرب( على : -3

مان يتق ر -ب   ب المكان يق رت -أ      صغر الحجم -د   الت حبُّب -ج  ب الز 
 ُكسرت همزة )إن( في قوله تعالى : " والعصر إّن اإلنسان لفي ُخسر " ألنّها : -4

ل جملة القسم -أ  أ + ج -د   اقترن خبرها بالالم المزحلقة -ج وقعت بداية الكالم -ب  وقعت أو 
 المجّرد الثاّلثي لكلمة )اضطلع( هو : -5

 ضطع  -د  اضع  -ج  طلع  0ب  ضلع  -أ
      

 عالمـــة(  30ــادس : )ـــــــــــــــــــــــّس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــ     
       اقرأ النّّص اآلتي ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :  -أ       

 قة لها ، والوحدة سبيل دة لألفكار ال مفر  ن  الوحدة الوطنية رابط متين يجمع بين كل أفراد المجتمع . وهي موح  إ)                 )            
ن وحدة ، ابط وحدتنا الوطنية، فنعم  الر  عوب تدرك قيمتها و تحرص عليهافليت الش  قي و التقدم، إلى الر                           . (وأكرم بها م 
 (عالمات4)           استخرج ِمن النّّص : -1

ن الخبر جاء طلبياا   . جملة أفادت الت جدد، جملة إنشاء طلبي  ، جملة إنشاء غير طلبي  ، ضرب ا م 
 عالمات( 6)     المقصود بكّل ِمن : اإلنشاء ، الخبر ، علم المعاني .وض ح  -2      
 ()عالمة         ِمن األمر في قول الّشاعر : البالغي  بيّن الغرض  -3      

 كريًما مات ِمن كثرة البذلهاتوا و  بخيال طال عمره ببخلهأروني                 
 

 عالمات( 4)      ، الحوليّات . األدبي  المذهب  : المقصود بكّل ِمنوض ح  -ب     
 عالمات( 3)   في العصر العباسّي . د األدبي  الن قالتي أّدت إلى تميّز األسباب اذكر ثالثًا ِمن  -ج     
 )عالمتان(       ِمما ياتي :عبارة المذهب الذي تمثّله كل  حد د -د     

   . ي طلق العنان للعاطفة والخيال -1
كز على جوانب الش ر والفساد فيه -2  . يتناول مشكالت المجتمع وقضاياه وير 

      
 ( فقرات ، لكّل فقرة أربع إجابات ، واحدة منها صحيحة ، انقل إلى دفتر إجابتك رقم 5يتكّون هذا الّسؤال ِمن )هـ.      

  عالمات( 10)     ورمز اإلجابة الّصحيحة لها على التّرتيب :    الفقرة 
 فمنهّن بيض في العيون وسوُد   ضرب الخبر في قول الّشاعر : أال إّن أخالق الفتى كزمانه  -1

 ال شيء مّما ذُكر  -د  طلبيّ  -ج  إنكارّي  -ب   ابتدائيّ  -أ

 أّي ِمن الجمل اآلتية تمثّل األمر الحقيقّي : -2

 ساعدني في إزالة هذه الثلوج -ب   المدير للمعلّمين : راعوا الفروق الفرديّة بين الّطلبة -أ

 اللهّم اغفر لنا ذنوبنا -د    " فأتوا بسورة ِمن مثله:  "  قال تعالى -ج

 لمعنى البالغّي الذي يفيده االستفهام في قوله تعالى : " هل جزاء اإلحسان إاّل اإلحسان " هو :ا -3

  شويقالتّ  -د   التّعّجب -ج   اإلنكار -ب    النّفي -أ

 صيغة األمر في قوله تعالى : )يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضّركم َمن ظّل إذا اهتديتم " هي : -4
  مضارع مقرون بالم األمر -د     المصدر النائب عن فعل األمر -ج   اسم فعل األمر -ب     فعل األمر -أ

 ما الجملة التي تمثّل اإلنشاء غير الّطلبّي في ما يأتي : -5

 ال تشُك أمرك لغير هللا -ب   أحبْب لغيرك ما تحّب لنفسك -أ

 " الّذي يشفع عنده إاّل بإذنهَمن ذا قال تعالى : "  -د  أخلْق بذي الّصبر أْن يحظى بحاجته -ج

 
 انتهت األسئلة                                                               


