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 السؤال االول :

( امام        وعالمة ) ةالصحيح ة(مام العبار      ضع عالمة ) (أ)
    اخلطأ ةالعبار 

معاوية بن ايب من اخلطب الدينية يف العصر االموي خطبة سيدان  -1
 )       (             يزيد  هاليت دعا فيها لبيعه ولد سفيان

                                               العصر اجلاهلييعد زهري بن ايب سلمي  رائد املدح التكسيب يف  -2
                                                   )       ( 
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ال   ىالعربية فبلغت يف ذلك مد  ةمما ساعد علي انتشار اللغ -3
 ن الكرمي آخري القر أ  ةي لغأتعرفه 

 ذجا لشعر احلماسة يف العصر اجلاهلي  تعترب منو  ةقصيدة دريد بن الصم -4
 موي احلاكم جرير بن عطية من شعراء احلزب األ -5
 عجاب ابملمدوح  دافع املدح التكسيب هو اإل -6
 موي يف العصر األ ةخطب القصاص من اخلطب الديني -7
يف  ةالعناية بتجويد العبارة وتفخيمها من خصائص الكتابة الفني -8

 موي العصر األ
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سم الذي يناسبها يف اجلدول مام اإلأضع رقم العبارة املناسبة مما يلي  (ب)
 العبارات ::    دانه أ
 .يف ذلك  القدوةايل التصدق وتقدمي  ة/ الدعو 1
 .نفوس اجلاهليني  إىل/ من املوضوعات احملببة 2
 ./ تكثر احلكمه يف شعره 3
 .ج جنويب جند لولد ابلف/ 4
 .س بني الناس يف وجهك وعدلك وجملسك آ/ 5
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 رقم العباره املناسبة  االسم  

  عبد هللا بن قيس
  لبيد بن ربيعة 

  عمر  بن عبد العزيز
  الغزل

  شعري  األ ىبو موسأ
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 قال الشاعر :: )أ(السؤال الثاين 

 عبد هللا ذلكم الرديأ*** فقلت ردت اخليل فارسا أ افقالو  اتنادو 

 *** فما كان وقافا وال طائش اليد    عبد هللا خلي مكانهفإن يك  

                  جندأزار خارج نصف ساقه *** صبور علي العزاء طالع كميش اإل

بن إبيات هو .................شاعر األ -1: ىتجب عن اآلأ -
 ..............وهو فارس شجاع و ............. 
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 ............ .. العزاء .... : الردي ........ ىتآلما معين ا -2

  ىتوضح نوع الكناية والزم معناها يف اال -3

 :زار خارج نصف ساقه كميش اإل-

 ........... ......... ........نوعها .........الزم معناها .......

 :جند أطالع 

 ...... ............نوعها ...............الزم معناها ........... 
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ن املرثي يؤثر االخرين أاليت تدل علي  ةبيات اكتب العبار من األ -4
 ...........................................................ابلزاد 

 خيه عبد هللا ؟ أالسم   ما الذي تلمسه من تكرار الشاعر  -5
 ............................................................... 

ملاذا استخدم الشاعر عبارة )خلي مكانه ( بدال من )مات( وهو  -6
   يتحدث عن اخيه ؟

 ............................................................. 
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 : ة تيبيات اليت حتمل املعاين اآلا حتفظ اكتب األمم (ت)
 ** شباب تسامي للعال وكهول / وما قل من كانت بقاايه مثلنا 1

................................................................ 

 فليس له يف ودهن نصيب ** و قال ماله أس املرء أ ذا شاب ر إ /2

 ............................................................... 

 ي احملبيناأ**** إن طاملا غري النأنيكم عنا يغريان  ا/ ال حتسبو 3
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 ...............................................................                          
 غتنامها ابدر اب  ةفإذا الحت فرصمن ال يفوت فرص املكارم   / منا4

 ............................................................... 
 ال متاداي إ** وال كثرة الناهني ال صبابةإ/ وال زادين الواشون 5

................................................................ 
 ل فقري بكرمك فأنت رجل أرحيي أز / 6

................................................................. 
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 السؤال الثالث :
نسان يف مجيع  مثل الشعر وما خضع اإل  نساناإلال مؤثر يف نفس   (أ)

انطقا وصامتا أما    الشعرحب الناس  أال للشعر ولقد  إادوار حياته  
من الشعر فهو كالتماثيل  اليت ما الصامت  أالناطق فقد عرفته و 

العظماء    حياة  خواطر   تصور  اليت  ةاملوسيقي  والنغماتتصور 
ء امواج يعترب شعرا النه ميثل عظمة اجلبارين وبكالقلوب وهدير األ

 .البني  ةولوع الفراقنه  ميثل فجيعة احلمائم شعر أل
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 جب عما أييت :أاقرأ ما سبق مث  
 ذكر مثالني للشعر الصامت ا عرفت الشعر الناطق ف/   1

 ...... ................. -..........ب ................ -أ
 ................................ / مل يعترب بكاء احلمائم شعرا ؟2
 / ما الذي يصور عظمة اجلبارين يف رأي الكاتب ؟ 3

 .............................................................. 
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نواع الشعر الصامت أتعترب أ/ عطفا علي ما ذكره الكاتب من 4
 جابتك بتسامة احلسناء شعرا؟ علل إلا

.................................................................
................................................................. 

 خر الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل الصحيح آ/ اضبط 5
 الفراق   –تصور  –النغمات  –الشعر  –نسان اإل           
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قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : ) ال يكن أحدكم إمعة  (ب)
ساؤوا أسأت ولكن أأحسنت وإن   احسنو أ ان مع الناس إن أيقول 
  اساؤوا ان جتتنبو أوإن  احسن الناس أن حتسنو أنفسكم إن أ اوطنو 
 هتم (ءإسا

 وقال دريد بن الصمة : 

                 رشدأغويت وإن ترشد غزية *** ان إالمن غزية إن غوت أوما 



14 
 

 هللا عليه وسلم ؟  ىصل ى/ فيم خالف دريد قول املصطف1

 ............................................................ 

 رغم علمه أبهنم علي خطأ؟لقومه  ه/ مب علل دريد متابعت2

 ............................................................ 

 تبعه دريد يف بيته هذا ؟ اسلوب البالغي الذي / ما األ3

 ............................................................. 
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 :السؤال الرابع 

 قال  قيس بن امللوح :  (أ)
 وقد علمت نفسي مكان دوائيا  ***صابه  أبه داء عياء  اوقالو 

 وقال مجيل بثينة :
 ليا  ىبقيت إال رثأنضو ما   ى*** ير  ىوأنت اليت ما من صديق وال عد
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 وحبها عليه ؟   ثر احملبوبة أكيف عرب كل من الشاعرين عن 
 ........................................................ قيس :
 .................................................. مجيل :

 مسه :فيما يلي سم احملسن البديعي اب  (ب)
                *** لكنها يوم اهلياج صخور هار الرايض نضارة ز /وجوه كأ1
 ابذاذا جتد الثغور ع ***  فألجل/ قد طيب األفواه طيب ثنائه 2
                اجلبابر ساجدينا ه*** ختر ل إذا بلغ الفطام لنا صيب   /3
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 يزال علية طائر   ا/ ومشبه ابلغصن قليب  م4
 مام الشافعي :)ج(  قال اإل

 محق أغريه فهو  هوالم علي ***فشي سره بلسانه أإذا املرء -
 :يضا أوقال 

 كثرا أهن نلكان الفلس م **بفلسعلي ثياب لو تباع مجيعها  
 جل وأكربا أكانت   ىنفوس الور  **)فيهن( نفس لو تقاس ببعضهاو

  ىأين وجهته فر  اإذا كان بتار **ف إخالق غمده  يوما ضر نصل الس
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اسم شرط غري جازم وبني معناه   ول استخرج / من البيت األ1
 ابلفاء  هووضح سبب اقرتان جواب

 .........................معناه : .................اسم الشرط : 
 :........................................ابلفاء  جوابه سبب اقرتان

 ول ؟ بيات بعد البيت األ/ ما  نوع  التشبيه يف ثالثة األ2
 .............................................................. 

 ....: فيهن :بني القوسني  اليت  عرايب لشبه اجلملة/ وضح  املوقع اإل3
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 يت : ضافة اليت حتتها خط بني اآل/ من اإل4
 ................ضافة معين اإل  - ..................ضافة   نوع اإل -
 :.........................................  ةضاففائدة اإل -
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 السؤال اخلامس :

ْا ِإىَل  ٱْعتَ َزْلُتُموُهْم َوِإِذ  قال تعايل : ))  (أ) َوَما يَ ْعُبُدوَن ِإالا ٱَّللاَ فَْأُوۥٓ
 مِ ْرفَ ًقاٱْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم مِ ن رامْحَِتِهۦ َويُ َهيِ ْئ َلُكم مِ ْن َأْمرُِكم 

َوتَ َرى الشاْمَس ِإَذا طََلَعت ت اَزاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا 
َماِل  ِمْن آاَيِت مِ ْنُه َذِلَك  َوُهْم يف َفْجَوة  َغَرَبت ت اْقِرُضُهْم َذاَت الشِ 

ُ  اَّللاِ   ((ُه َولِيًّا مُّْرِشًداَوَمن ُيْضِلْل فَ َلن جتََِد لَ  فَ ُهَو اْلُمْهَتدِ َمن يَ ْهِد اَّللا
 اجلمل  اليت حتتها خط  هعرايب للجمل وأشبا / وضح  املوقع اإل1
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 .............وهم يف فجوة منه :.....................اعتزلتموهم 
 ..................... فهو املهتد .................ايت هللا آمن 

جواب الطلب وبني ايت فعل مضارع جمزوم يف / استخرج  من اآل2
  هعرابإ  ةعالم

 :..................... هعرابإ عالمة .................... الفعل : 
 ضافة فيه : ضافة وبني نوع اإلامسا مالزما لإلايت اآل/ استخرج من 3

 ............... :ضافةاإلنوع  ......................االسم :  
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 يغرقون الليل يف ينبوع نور  **لولدان وحور   املوج / صفق 1 ( ب )
 تتلمس احلرية احلمراء  **ة  / جرح يصيح علي املدي وضحي  2
 من حر أنفاسي فكنت الذائبا  **أذيبه ت وبسمن عن برد خشي/ 3

 .............................فيما حتتة خط : ةاجر االستعار  -
 ...............د رَ ب َ  ................جرح    وضح نوع االستعاره يف   -
 به وصورة التشبية البليغ يف : ينبوع نور : هوضح املشبه واملشب -

 .........صورة التشبيه البليغ :......... املشبه به  ........:   هاملشب
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          ....................... وضح نوع املشتق :حور )املفرد حوراء (:    
 ...................... الذائب : .....................احلمراء : 
 تية :مساء اآلانسب إيل األ -

 ....... احلمراء :.........ة :ضحي   .........: ى املد...........نور :
 أمام العبارة اليت ال حتوي قصرا   )ج( ضع عالمة )    (

 الرماء   )     (متأل الكنائن قبل  - قبل الرماء متأل الكنائن )     ( -
 إمنا متأل الكنائن قبل الرماء )    ( -
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   -)د( أعرب ما حتتة خط :

هبذا  ااثرهم إن مل يؤمنو آعلي  ابخع نفسكقال تعايل : )) فلعلك  
 احلديث أسفا ((

 ........................... نفس : .......................ابخع :
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 السؤال السادس :
ونوع الفاعل تية فعل املدح وفاعله / عني من اجلملة اآل1 (أ)

 مني واملخصوص : نعم صاحبا األ
 .....................الفاعل ....................فعل املدح : -
 .................. املخصوص ابملدح  ...................نوعه  -
 : يت / وضح سبب كسر مهزة إن يف اآل2 -
 ................................... إن هللا مع الصابرين  -
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 ......................................... لعمرك إن احلق لغالب  -

 . / استعني ابهلل 3

 ضافة كلمة اجعل اجلملة السابقه قصرا مث  بني طرفيه  إدون  -
 .................................... اجلملة قصرا :  -
 ...............املقصور عليه :...........................املقصور : -
 ...................... وضح الطريقه اليت استخدمتها يف القصر : -
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بيان    مع(يعتاد  )هات اسم الفاعل واسم املفعول من الفعل (ب)
 مضبوطا ابلشكل وزهنما 

 ................... :ه مضبوطا وزن...............اسم الفاعل :
 ....................:مضبوطاوزنه ..............اسم املفعول 
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ويل واالستعارة تشبيها يف  يف اجلملة األ ة)ج( اجعل التشبيه استعار 
 اجلملة الثانية :

 : هيتخبط الكافر يف ظالم ضالل -
 ................................................. 

 : ةيت بدرا يقطف زهرة من احلديقأر  -
......................................................... 
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 السؤال السابع :
 واسق املنازل غيداقا فغيداقا ** اي برق طالع راب احلمرا وزهرهتا  / 1
 لكنها رقصت من عدلكم طراب ** / وما زلزلت مصر من كيد يراد هبا 2
 أنت حممود وال الرأي انفعه فال  **/ فال تعطني الرأي  من ال يريده 3
 عشية هم صحبك ابلرواح   ***تصحو بل فؤادك غري صاح أ/ 4

 يت : وضح اآل ول األ من البيت -
 .............................. اسق (: –مر )طالع الغرض من األ



30 
 

 .............................. يف كلمة زهرة  ةاملعين القريب للتوري
 ......................... املعين البعيد  ...................: ةالقرين

 يت :من البيت الثاين وضح اآل -
 هبا الشاعر لزلزال مصر : أتىالعلة اليت 

................................................................ 
 هل كان الشاعر موفقا يف تعليله ؟ وملاذا ؟
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.................................................................

................ ........................................... 
 ......الغرض البالغي من النهي :  -يت :من البيت الثالث  وضح اآل -
 . ...................: جامد اسم معين : نفس البيت استخرج من  -

 .......... اسم فاعل : 
 يت : من البيت الرابع وضح اآل -
 ....................................الغرض البالغي من االستفهام : -
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 زلزاال شديدا (( ازلو / قال تعايل )) هنالك ابتلي املؤمنون وزل1)ب ( -
 ..................................... وف :ذة وضح احمليمن اآل

 ............................. ف ذالغرض البالغي من احل 
 كما ميشي الوجي الوحل   متشي اهلويىن**ول عوارضهاق/ غراء فرعاء مص2
 .................................ما نوع املشتق : مصقول ؟ -
 .....................................عراب عوارضها ؟إما   -
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 يت :  / وضح الغرض البالغي من التقدمي والتأخري يف اآل3

 ................. قال تعايل :)) جنات عدن يدخلوهنا ((

 ................................... يف بيته يؤيت احلكم 
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 التعبري  :الثامن   السؤال 

  تية فيما ال يزيد عن عشرين سطرا مراعيا اكتب يف واحد من املوضوعات اآل
 . ةسلوب وبعده من الركاكسالمة األ و  عالمات الرتقيم 

 صف ما تراه حتتك من    ة ،علي قمة جبل يف وسط منطقة ريفي ختيل أنك/ 1

 .مشاهد 

والبعد عن املعاصي من أهم املعينات علي حتصيل العلم وحفظ  ى / التقو 2
 .املعلومات 
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 . م مخالص يف العمل وإتقانه سبب فاعل يف هنوض األاإل /3

قصة شاب عصامي نشأ يف أسرة فقرية فجاهد وصرب حيت حقق ما عجز عنه  / 4
 غريه .

 املوضوع رقم )       (

.................................................................

.................................................................
 ...... 
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