2021

فريق اإلعداد
أ .حنان موسى ريان  /عبد الجواد

مشرفة تربوية – مديرية رفح

أ .علي أمين الخطيب

معلم – مديرية رفح

أ .اعتماد إبراهيم صبح

معلمة – مديرية رفح

أ .إيناس محمد العابد

معلمة – مديرية رفح
معلمة – مديرية رفح

أ .أسماء إياد الهمص

إشراف ومتابعة مديرية التربية والتعليم
أ .محمود عبد اهلل الفي

أ .إسماعيل إبراهيم حرب

رئيس قسم اإلشراف التربوي

مدير الدائرة الفنية

1

تقديم
تسع عععى و ارة التربية و التعليم إلى االرتباء بمسع ععتول التحصع ععيل للطلبة بشع ععحل عام ب وتولي تحصع ععيل طلبة

الثانوية العامة اهتماما خاصع ععا د فبد شع ععرع
التعليمية واإلياعة التعليمية ب حما قدم

الو ارة مني سع ععنوا

في السععنوا

االس ع ع ع ع ع ع عتعيحعار الجيعد وتحبيو أعلى العدرجعا

في تبديم الدروس المصع ععورة لهم عبر بوابة روافد

الماةععية نمايج تدريبية من االختبا ار لتسععاعد الطلبة على

ب ومواص ع ع ع ع ع ع علعة لهعيه الجهود تبعدم الو ارة اليوم هيا الجهد المتمثل في

تصع ع ععنيف أسع ع ععئلة اختبا ار الثانوية العامة للسع ع ععنوا

المبررة د لتسع ع ععهل للطالب عملية

السع ع ععاببة وفو الموةع ع ععوعا

المراجعة واختبار نفس ععن بنفس ععن باإلة ععافة إلى تدريب الطالب على حيفية التعامل مال أس ععئلة االختبارب خاص ععة وأن
طبيعة الدوام الج ئي لطلبة الثانوية العامة التي فرة ع ع ع ععتها حروف الجائحة لم تتح للطلبة خوت امار االختبا ار
المدرسية التي حان

تسهم في تدريب الطالب على حيفية التعامل مال االختبار النهائي .

وقد روعي في هيا التصععنيف أن يبتصععر على الموةععوعا

الموةع ع ع ععوعا

المبررة لهيا العامب فبد صععنف

ا سععئلة وفو

الواردة في الر م التعليمية في المباحر التي ص ع ع ع ععدر لها الر مب أما ببية المباحر فبد تم االعتماد

على النشع ع عرة المعدلة للموة ع ععوعا
على هيه الموة ع ع ع ع ععوعا

المبررة التي أص ع ععدرتها الو ارةد ويلك س ع عععيا من الو ارة إلى ترحي جهد الطالب

وعدم إرهاقنب حما حرصع ع ع ع ع ع

فرو إعداد هيه المادة على إلحاو اإلجابا

لمساعدة الطالب في تبييم أدائن بعد مراجعة حل مبحر.

النمويجية بها

والو ارة إي تبعدم لطلبتنعا ا ع اء هيا العمل لترجو من اهلل أن يوفبهم لتحبيو ما يصعع ع ع ع ع ععبون من مراتب عليا
تؤهلهم ليحونوا حملة مشعل البناء في وطننا الغالي فلسطين.
واهلل الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،

د .محمود أمين مطر
مدير عام اإلشراف والتأهيل التربوي

1

الوحدة األولى

1

فهرس محتويات الوحدة

م
1
2
3

الوحدة
ا ولى

موضوع الدرس

الصفحة

عوامل حهور المدارس الشعرية

5

مدرسة اإلحياء

7

مدرسة التفعيلة

12

1

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

شعرية الحديثة
عنوان الدرس :المدارس ال ّ

الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=khcflJfr5eI :
سنة الورود

رم QR

السؤال األول
* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :

الدورة ا ولى
2222م

اختبار الر مة
التعليمية

 .1ما العامل المباشر في يقظة العرب و نمو وعيهم ؟
أ .تأسيس مدرسة ا لسن .

ب .تولي محمد علي باشا الححم في مصر .

جع .تأسيس المجمال العلمي العربي .

د .الحملة الفرنسية على مصر .

 .2ما أثر مطبعة بوالق في نشر الوعي و النهضة العربية الحديثة ؟
أ .توليد وعي سياسي عام لدل أبناء ا مة العربية .
ب .إعادة نشر حتب الترار و الحتب الحديثة .
جع  .االطالع على معارف العرب و ثبافتهم .
د .إحياء المخطوطا

سنة الورود
2222م
اختبار تجريبي

البديمة و نشرها .

السؤال الثاني  :أ) أجب عن األسئلة التالية :
 .1اذكر طرائق اتصال العرب بالغرب و التفاعل معه .
 .2اذكر عاملين من العوامل التي هيأت لظهور المدارس الشعرية .

2212م

2

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :مدرسة اإلحياء
الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=Bng_SnXsWzw :
السؤال ا ول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة ا ولى
2222م

الدورة الثالثة
2212م

سنة الورود
الدورة ا ولى

 .1أي من الشعراء اآلتية أسماؤهم ينتمي إلى مدرسة اإلحياء ؟
أ .ميشيل معلوف .

ب .حافح إبراهيم .

جع .ميخائيل نعيمة .

د .أحمد عبد المعطي حجا ي .

 .2ما المدرسة التي أُطلق عليها اسم الكالسيكية ؟
أ .المهجر .

ب .الديوان .

جع  .أبولو .

د .اإلحياء .

السؤال الثاني  :أ) أجب عن األسئلة التالية :
 .1ما المراحل التي مرت بها مسيرة الشاعر محمود سامي البارودي ؟

2222م

الدورة ا ولى

 .2اكتب اثنتين من خصائص مدرسة اإلحياء .

2212م

سنة الورود
الدورة الثالثة
2212م

عرف كالً من :
ب) ّ
 .1المعارضة الشعرية .
 .2عمود الشعر العربي .

3

.

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

عنوان الدرس :مدرسة التفعيلة

الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=DodSyb_xBTE :

السؤال ا ول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة ا ولى
2222م

الدورة ا ولى
2222م

الدورة الثالثة
2212م

سنة الورود

 .1أي من األساطير اآلتية ترمز إلى العذاب األبدي ؟
أ .العنباء .

ب .سي يف .

جع .السندباد .

د .تمو .

إالم ترمز أسطورة السندباد ؟
َ .2
أ .الرحلة الطويلة الشاقة .

ب .الخصب .

جع  .العياب ا بدي .

د .تجدد الحياة .

 .3ما األسطورة التي ترمز إلى تجدد الحياة والبعث ؟
أ .سي يف .

ب .تمو .

جع .العنباء .

د .السندباد .

السؤال الثاني  :أ) علل لما يأتي :

الدورة ا ولى

ُ .1يعد شعر التفعيلة ثورة حقيقية في تاريخ الشعر العربي .

الدورة ا ولى

 .2تسمية مدرسة التفعيلة بهذا االسم .

2222م
2212م

سنة الورود
الدورة ا ولى

ب) ّعرف كالً من :
*أسطورة الفينيق .

2212م

4

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

.

اإلجابات النموذجية
الوحدة األولى

5

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة األولى
شعرية الحديثة
المدارس ال ّ
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
*المدارس ال ّشعرية الحديثة .

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

د

2

ب

 -2السؤال الثاني  :أ)
 .1طرائق اتصال العرب بالغرب  ،و التفاعل معه :
أ .احتالل الدول الغربية المتنفية بعت الدول العربية التي حان
ب  .بعثا

تح

الححم العثماني .

الطلبة اليين درسوا في الدول الغربية د مما وفر لهم فرصة االطالع على ثبافا

وآدابها .
جع  .الترجمة .

ُ .2يكتفى من الطالب بعاملين فقط من العوامل التالية :
أ .نمو التعليم المهني .
ب .إنشاء المطابال .
جع  .حهور الصحف و المجال
د .إرسال البعثا

.

العلمية إلى أوروبا .

6

تللك الشعوب

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة األولى
مدرسة اإلحياء
 -1أسئلة االختيار من متعدد :أ)
موةوع الدرس

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

ب

2

د

*مدرسة اإلحياء.

 -2السؤال الثاني :
 .1المراحل التي مرت بها مسيرة الشاعر محمود سامي البارودي:
أ .مرحلة التدرب على حتابة قصائد شبيهة بالنمايج البديمة .
ب .مرحلة نحم المعارةا

الشعرية .

جع  .مرحلة النةج .

ُ .2يكتفى من الطالب اثنتين فقط من الخصائص التالية :
أ .التمسك بعمود الشعر العربي .
جع  .حهور شعر المعارةا

.

ب .التعبير عن روح العصر و قةاياه العامة .
د .حهور الشعر المسرحي .

عرف كالً من :
ب) ّ :
 .1المعارةة الشعرية  :هي نحم قصيدة على ارار قصيدة قديمة من حير البحر العروةي ب والبافية ب
وا لفاح الج لة ب وتناول الموةوع نفسن اليي تناولتن البصيدة البديمة .
 .2عمود الشعر العربي  :التباليد الفنية التي سار عليها الشعراء البدامى ب من حير بناء البصيدة ب وأسلوبها ب
ولغتها ب وموسيباها ب و أاراةها .
7

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة األولى
مدرسة التفعيلة
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
*مدرسة التفعيلة .

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

ب

2

أ

3

جـ

 -2السؤال الثاني  :أ)
ُ .1يعد شعر التفعيلة ثورة حقيقية في تاريخ الشعر العربي:
* نن حان تحوالً جيرياً عن الشعر السابو على صعيد البناء الموسيبي . .

 .2تسمية مدرسة التفعيلة بهذا االسم :
* العتمادها التفعيلة في بناء البصيدة ال البحر العروةي المحون من شطرين متساويين في عدد تفعيالتهما في
البصيدة حلها .

ال من :
عرف ك ً
ب)ّ :
** أسطورة الفينيو  :هي أسطورة ترم إلى تجدد الحياة و البعر بوهو طائر خرافي عندما يمو يحترو في
النار ب وبعد أن يتحول رماد ينهت من جديد .
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

الوحدة ال ّثانية
فهرس محتويات الوحدة
موضوع الدرس

الصفحة

م

الوحدة

االتجاه الوطني

15

مفحرة عاشو دمشبي " ن ار قباني"

17

3

االتجاه البومي

22

4

ما لم تبلن رقاء اليمامة " محمد عبد الباري "

22

1
2

الثانية

9

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :االتجاه الوطني
الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=Hd9Jv4S6u-0 :
سنة الورود

.

السؤال األول
* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :

الدورة ا ولى
2222م
اختبار الر مة
التعليمية
2221م

سنة الورود

 .1أي من العبارات اآلتية من الخصائص الموضوعية لشعر االتجاه الوطني ؟
أ .اإلشادة بأبطال العروبة .

ب .الدعوة إلى وحدة العرب وتماسحهم .

جع .اإلشادة ببيم الحرامة و الحرية .

د .االهتمام بالبةايا العربية المشترحة .

 .2أي من الشعراء اآلتية أسماؤهم من شعراء االتجاه الوطني ؟
أ .عمر أبو ريشة .
جع  .إلياس فرحا

ب .حافح إبراهيم .
د  .معروف الرصافي .

.

السؤال الثاني  :أ) أجب عن األسئلة التالية :

اختبار تجريبي  .1اذكر الخصائص الموضوعية للشعر الوطني .
2212م

سنة الورود
الدورة الثالثة

ال من :
ب) ّعرف ك ً
* الشعر الوطني .

2212م
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

عنوان الدرس :من مفكرة عاشق دمشقي

.

الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=SYnlqC7-I50 :
السؤال األول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
اختبار تجريبي  .1أي من الشعراء تُنسب إليه قصيدة " من مفكرة عاشق " ؟
2222م
ب .ن ار قباني .
أ .محمود درويش .
د .سميح الباسم .

جع .حافح إبراهيم .

اختبار تجريبي  .2أي من الدواوين اآلتية للشاعر نزار قباني ؟
2212م

ب .مرثية النار ا ولى .

أ .أنشودة المطر .
جع  .أبجدية الياسمين .

سنة الورود

د  .لمايا ترح

السؤال الثاني :

أ) اق أر األبيات اآلتية من قصيدة " من مفكرة عاشق دمشقي " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :
وقبر خالد في حمص نالمسن

الدورة ا ولى
2212م

الحصان وحيدًا .

أيا فلسطين من يهديك نببة

 .1بم يتسم شعر نزار قباني من خالل األبيات السابقة؟

فيرجف الببر من واره اةبًا
ومن يعيد ِ
لك البي اليي خربا
ُ

 .2عالم يدل اهتمام الشاعر بحديثه عن فلسطين ؟

 .3ينتمي النص إلى االتجاه الوطني  ،اكتب اثنتين من الخصائص الموضوعية لها االتجاه.
ب) اق أر النص اآلتي من قصيدة " من مفكرة عاشق دمشقي " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :
فرش

فوو ثراك الطاهر الهدبا

جرحي ال ةفاف لها
يا شام إن ا

اختبار تجريبي
2212م

 .1ما االتجاه الشعري الذي تمثله األبيات السابقة ؟

فيا دمشو لمايا نبدأ العتبا
فمسحي عن جبيني الح ن والتعبا

 .2ما الفكرة الواردة في النص الشعري ؟

 .3وضح جمال التصوير في البيت الثاني .

 .4ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في النص السابق ؟
 .5استحضر الشاعر في قصيدته القضية الفلسطينية  ،علل ذلك .

11

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

عنوان الدرس :االتجاه القومي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

.

الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=pEPoh20Hu-s :

السؤال األول

سنة الورود
* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة الثالثة
2212م

اختبار الر مة
التعليمية

 .1ما االتجاه الذي يمثله الشعر الذي يتناول القضايا العربية المشتركة ويتغنى بالعرب ؟
أ .الوطني .

ب .البومي .

جع .اإلنساني .

د .الوجداني .

 .2متى توسع مفهوم الشعر القومي ؟
أ .في فترة االحتالل البريطاني و الفرنسي و اإليطالي .
ب .في أواخر العهد العثماني .
ج .في فترة االحتالل الصهيوني لفلسطين .
د .بعد حصول الدول العربية على استباللها .

سنة الورود

السؤال الثاني  :أ) أجب عن األسئلة التالية :

اختبار تجريبي  .1اذكر الخصائص الموضوعية لالتجاه القومي.
2222م

سنة الورود
الدورة ا ولى

ال من :
ب) ّعرف ك ً
* الشعر القومي.

2222م
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :ما لم تَ ُق ْله زرقاء اليمامة

.

الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=gVhf_nL97Ig :
السؤال األول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
اختبار تجريبي  .1ما االتجاه الذي تمثله قصيدة " زرقاء اليمامة " ؟
2222م

أ .الوطني .

ب .اإلنساني

.

جع  .البومي .

الوجداني .

اختبار تجريبي  .2إالم ترمز أسطورة " زرقاء اليمامة " ؟
2212م

سنة الورود

أ .الحياة والبعر .

ب .العياب المستمر  .جع  .الخصب  .د .استشراف المستببل .

السؤال الثاني :

أ) اق أر األبيات اآلتية من قصيدة "ما لم تقله زرقاء اليمامة " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :
يعبوب تلك نبوءتي
نادي يا
ُ
قال اتخي هيا الحالم خريطة

الدورة ا ولى
2212م

ال تبتئس البئر يوم واحد

 .1ما مناسبة القصيدة ؟

الغيمة الحبلى هنا لن تمط ار

عند الصباح سيحمد البوم السرل

واداً تؤمرك الرياح على البرل

 .2وضح جمال التصوير في ( الغيمة الحبلى هنا لن تمط ار ).

 .3اكتب اثنتين من الخصائص الموضوعية لالتجاه الذي يمثله هذا النص .
 .4ما داللة ما تحته خط " أحتاج دمع األنبياء لكي أرى .

ب) اق أر األبيات اآلتية من قصيدة "ما لم تقله زرقاء اليمامة "  ،ثم أجب عن األسئلة التالية :

اختبار تجريبي
2212م

سبال مرة فلتح نوا
ستجيء ٌ
سبال عجاف فاةبطوا أنفاسحم

أشتم رائحة البميص و طالما

 .1ما المناسبة التي جاءت فيها القصيدة ؟
 .2ما االتجاه الشعري الذي يمثله النص ؟

من ححمة الوجال المصابر ُسح ار
من بعدها التاريخ يرجال أخة ار

هطل البميص على العيون وبش ار

بين داللتهما .
 .3وظف الشاعر التناص الديني مرتين في األبيات السابقة ّ ،
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

اإلجابات النموذجية
الوحدة الثانية
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة الثانية
االتجاه الوطني
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
* االتجاه الوطني .

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

جـ

2

ب

 -2السؤال الثاني  :أ)
 .1الخصائص الموضوعية لالتجاه الوطني:
 .1التعبير عن مشاعر حب الوطن ب و االنتماء لن ب و الحنين إلين .
 .2استنهات الشعب للثورة ةد المستعمر .
 .3اإلشادة بأبطال الوطن ب وشخصياتن النةالية ورمو ه .
 .4اإلشادة ببيم الحرامة و الحرية .

ال من :
عرف ك ً
بّ .
* ( الشعر الوطني )  :هو الشعر اليي يتناول قةية وطنية و يعبر عن االنتماء إلى الوطن و التةحية من
أجلن و الحنين إلين ب ورفت العبودية فين ب والحرص على نموه وا دهاره .
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة الثانية
قصيدة " من مفكرة عاشق دمشقي "
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
*قصيدة " من مفكرة عاشق دمشقي .

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

ب

2

جـ

 -2السؤال الثاني  :أ)
 .1يتسم شعر نزار قباني  :بسهولة اللغة و بساطتها  ،والخروج على قواعد اللغة – أحيا ًنا للحفاظ على
الوزن .

 .2يدل على مركزية القضية الفلسطينية عند معظم الشعراء وحسرتهم على ما آلت من ضياع .
ُ .3يكتفى من الطالب باثنتين فقط من الخصائص التالية :
 التعبير عن مشاعر حب الوطن واالنتماء لن .


استنهات الشعب للثورة على المستعمر .



اإلشادة بأبطال الوطن ب وشخصياتن النةالية ورمو ه .

 اإلشادة ببيم الحرامة و الحرية .

ب .1 .االتجاه الوطني.
 .2تصوير الشاعر حبن لوطنن بال د الشام ب و تحسره على واقعها وواقال فلسطين .
 .3شبن الشاعر جراحن ببحر ال ةفاف لن .
 .4عاطفة الحب و الحنين لوطنن بالد الشام ب و عاطفة التحسر على واقعها وواقال العرب .
 .5ليدلل على مرح ية البةية الفلسطينية عند الشعراء و حسرتهم على ما آل
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إلين من ةياع .

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة الثانية
االتجاه القومي
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

ب

2

د

* االتجاه القومي .

 -2السؤال الثاني  :أ – الخصائص الموضوعية لالتجاه القومي :
 .1استنهات الشعوب العربية للثورة على االحتالل ب وفةح جرائمن .
 .2اإلشادة بأبطال العروبة وشخصياتها النضالية  ،ورموزها.
 .3التعبير عن المشاعر و الهموم القومية  ،والدعوة إلى وحدة العرب وتماسكهم .
 .4تصوير التحام العرب بالقضايا المصيرية  ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

ال من :
عرف ك ً
بّ -
** الشعر القومي  :هو الشعر اليي يتناول البةايا العربية المشترحة ويتغنى بالعرب و بمجد تاريخيهم ب
ويدعوهم إلى الثورة و الوحدة ب والبحر عن الحرية .
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة الثانية
قصيدة " مالم تقله زرقاء اليمامة "
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
*قصيدة مالم تقله زرقاء اليمامة .

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

جـ

2

د

 -2السؤال الثاني :
أ .1 ).جاء

هيه البصيدة في بداية الربيال العربي و االحتجاجا

السلمية في البلدان العربية ب ولحن الشاعر

بدا اير متفائل بحالة الفرح التي سيطر على الشعوب العربية د ويلك لما لمحن من اياب الوعي ب و الحالة
الةبابية التي طغ

فيها المصالح الخاصة على مستببل البالد.

 .2شبن الثو ار بغيمة وشبن الغيمة بالمرأة الحبلى.
ُ .3يكتفى من الطالب باثنتين فقط من الخصائص التالية :
أ -استنهات الشعوب العربية للثورة على االحتالل ب وفةح جرائمن .
ب -اإلشادة بأبطال العروبة وشخصياتها النةالية ب ورمو ها.
 التعبير عن المشاعر و الهموم البومية ب والدعوة إلى وحدة العرب وتماسحهم .ر -تصوير التحام العرب بالبةايا المصيرية ب وعلى رأسها البةية الفلسطينية .
 .4يدل على عج الشاعر عن رؤية ما ستنتهي إلين هيه الثو ار ب فهو يحتاج إلى االستعانة برؤية ا نبياء
الصادقة .
ب)  .1جاء

هيه البصيدة في بداية الربيال العربي و االحتجاجا

السلمية في البلدان العربية ب ولحن الشاعر

بدا اير متفائل بحالة الفرح التي سيطر على الشعوب العربية د ويلك لما لمحن من اياب الوعي ب و الحالة
الةبابية التي طغ

فيها المصالح الخاصة على مستببل البالد.

.2االتجاه البومي .
 .3للداللة على أن المحن سترافو الثو ار العربية حما رافب

يوسف ب ولحن نهايتها ستحون خيرة حير سيعود

البصر و النور لألمة العربية حما عاد البصر ليعبوب علين السالم .
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

الوحدة الرابعة
فهرس محتويات الوحدة
م
1
2

الوحدة
الرابعة

موضوع الدرس

الصفحة

الشعر الفلسطيني الحدير

33

التشرد في الشعر الفلسطيني الحدير "أبد الصبار " /محمود درويش

33
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :الشعر الفلسطيني الحديث
الرابط:

.

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=514

السؤال األول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة ا ولى
2212

 .1من الشاعر الفلسطيني الذي برز اسمه زمن االنتداب البريطاني؟
أ .رائد حسين .

ب .إبراهيم طوقان.

جع .أبو سلمى .

د .سميح الباسم .

سنة الورود
اختبار

السؤال الثاني :
* علل  :أُستخدمت اللغة الخطابية في الشعر الفلسطيني وخاصة في المرحلة األولى .

الر مة التعليمية
2221م
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

عنوان الدرس :التشرد في الشعر الفلسطيني قصيدة " أبد الصبار "
الرابط:

.

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=518

السؤال ا ول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة ا ولى
2222م
إحمال الدورة
الثانية

2222م
إحمال الدورة
الثانية

2222م
الدورة ا ولى
2212م

سنة الورود

 .1ما العاطفة التي برزت واضحة في قصيدة (أبد الصبار) للشاعر محمود درويش ؟
أ .ا مل بالعودة ودحر االحتالل .

جع الحنين إلى ايام الطفولة.

ب  .اليأس من العودة إلى الوطن .

د .اإلعجاب بالطبيعة .

 .2ماذا تمثل قصيدة (أبد الصبار) للشاعر محمود درويش ؟
أ .ا رت والثورة في الشعر الفلسطيني .

جع التشرد في الشعر الفلسطيني.

ب حاهرة االاتراب.

د .مدرسة المهجر .

الصبار)؟
 .3ما داللة وصف الحصان بأنه أصبح
ً
وحيدا في قصيدة (أبد ّ

أ .الندم وجلد اليا .

جع  .الع ة والحرامة.

ب .البوة والشجاعة.

د .التحدي واإلصرار.

الصبار) للشاعر محمود درويش؟
 .4ما الوظيفة التي أوكلت للحصان في قصيدة (أبد ّ

أ .إةفاء ا نس على البي .

ج .وسيلة للر و والعمل.

ب .البتال في المعرحة.

د .التفاخر بالشجاعة.

السؤال الثاني :

الصبار " ،وأجب عن األسئلة التي تليها :
أ) اق أر األسطر الشعرية التالية من قصيدة " أبد ّ
وحان اد طائش يمةغ الريح خلفهما
في ليالي الشتاء الطويلة

الدورة ا ولى
2222م

وحان جنود (يهوشال بن نون) يبنون
قلعتهم من حجارة بيتها
وهما يلهثان على درب (قانا) هنا مر سيدنا يا
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يوم.

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

سنة الورود

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

تابع  /السؤال الثاني :
 - .1لم وظف الشاعر رمز (سيدنا) الدال على المسيح في األسطر السابقة؟

الدورة ا ولى
2222م

- .2يمثل النص السابق موضوع التشرد ،اكتب موضوعا آخر من موضوعات الشعر
الفلسطيني.

- .3ما داللة ما تحته خط ؟
- .4اذكر حالتين تاريخيتين أشارت إليها األسطر السابقة.
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

اإلجابات النموذجية
الوحدة الرابعة
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة الرابعة
الشعر الفلسطيني الحديث
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
* الشعر الفلسطيني الحديث .

 -2السؤال الثاني :
*علل :للتحريت على مواجهة المحتلب وخاصة في المراحل ا ولى.

24

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

ب

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة الرابعة
الصبار "
التشرد في الشعر الفلسطيني قصيدة " أبد ّ
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
الصبار ".
* التشرد في الشعر الفلسطيني قصيدة " أبد ّ

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

أ

2

جـ

3

أ

4

أ

الصبار " :
 -2السؤال الثاني  :من قصيدة " أبد ّ
 .1وحف الرم للتأحيد على قدسية هيه ا رت.
 . 2يحتب الطالب أحد الموةوعا

التالية.

 تصوير الثو ار ورثاء رمو ها. التغني با رت. بر روح ا مل بحتمية العودة ب و وال االحتالل.( ** . 3اد طائش) داللة على ةبابية المستببل ب واستمرار التشرد.
** (ليالي الشتاء) داللة على استمرار االحتالل بوعدم تحبو التحررب وأمل العودة حتى اآلن.
 * .4مرور المسيح ببانا الجليل.
* دخول يهوشال البدس ومحاصرتها ب وأخيها من الحنعانيين.
* مجيء اليهود للتدمير ب ومحو تاريخ فلسطين ب وبناء بيوتهم على أنبات منا ل الفلسطينيين.
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

الوحدة الخامسة
( البالغة )
فهرس محتويات الوحدة
م
1
2

الوحدة
الخامسة

موضوع الدرس

الصفحة

التشبين المفرد

45

التشبين التمثيلي

42
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :التشبيه المفرد

.

الرابطhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=610 :

السؤال ا ول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة ا ولى
2222م

إحمال الدورة
الثانية

2222م
الدورة الثانية
2222م

الدورة ا ولى
2212م

الدورة الثانية
2212م

الدورة الثالثة
2212

 .1ما نوع التشبيه في قوله تعالى  ":وهي تجري بهم في موج كالجبال".؟
أ .مرسل مفصل .

ب .مؤحد مفصل .

جع .مرسل مجمل .

د .مؤحد مجمل .

 .2ماذا نسمي التشبيه الذي حذفت أداته؟
ال .
أ .مرس ً

ال .
ب .مجم ً

جع  .مؤحدًا .

ال .
د .مفص ً

 .3ما نوع التشبيه في قول الشاعر" :العيش نوم والمنية يقظة " ؟
أ .بليغ .

ب .مؤحد مفصل .

جع .ةمني .

د .مرسل مفصل .

 .4ما نوع التشبيه في ":أنت نجم رفعة وضياء

تجتليك العيون شرقاً وغرباً " ؟

أ .مرسل مفصل .

ب .مرسل مجمل.

ج .مؤحد مفصل.

د .مؤحد مجمل.

ب ِ
ليل كأنه الصبح في الحسن " ؟
 .5ما نوع التشبيه في ُ " :ر ّ

أ .مرسل مفصل.

ب .مرسل مجمل.

ج .بليغ.

د .مؤحد مفصل.

 .6ما أكثر أنواع التشبيه بالغة وفصاحة؟
أ .المؤحد المجمل.

ب .المرسل المجمل.

ج .المرسل المجمل.

د .المؤحد المفصل.
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

سنة الورود
الدورة ا ولى
2222م
محرر الدورة

الثالثة 2212م

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

السؤال الثاني  :أ) أجب حسب المطلوب بين القوسين مقابل كل منها :
(عين أداة التشبيه ،واذكر نوعها) .
 .1يا شبين البدر حسناً وةياءّ .
مجمال مرة أخرى)
ومرسال
ال مرة ،
 .2أن مثل الشمس ةياء( .اجعل التشبيه
مؤكدا مجم ً
ً
ً
ً
ب )  :مثّل لكل ما يلي:
*تشبين بليغ .

* تشبين أداتن فعل .

ج )  :عل ّل لما يلي:

الدورة ا ولى

 .1يعد التشبين البليغ أقول أنواع التشبين.

الدورة الثانية

د )  :أجب حسب المطلوب:

2222م

2222م
الدورة الثانية

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

 . 2تسمية التشبين المرسل بهيا االسم.

مجمال) .
مرسال
أسدا في الشجاعة واإلقدام ( .اجعل التشبيه
ً
ً
* حن ً
تامة لكل مما يأتي:
* مثّل بجملة ّ
 -تشبين مرسل مفصل.

 -تشبين أداتن اسم.

محرر مال الدورة
وضح التشبيه فيما يأتي  ،واذكر نوعه:
* ّ
الثالثة 2222م  -قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم":-الساعي على ا رملة والمسحين حالمجاهد في سبيل اهلل".
الدورة الثالثة
2212م

الدورة ا ولى
2222م

هـ )  :اذكر نوع التشبيه المفرد فيما يأتي:
نور وبهاء.
-1الشهداء يشبهون البناديل ًا

-2قال تعالى  ":والبمر قدرناه منا ل حتى عاد حالعرجون البديم".
وضح طرفي التشبيه  ،واذكر نوعه:
و)ّ :
حأن أخالقك في لطفها
*مثّل لكل مما يأتي:

ورقة فيها نسيم الصباح .

 تشبين مفرد مؤحد مفصل. -تشبين أداتن اسم (.مكرر)

الدورة ا ولى
2212م

عرف ( :التشبين المرسل المفصل ).
)ّ :
مشبها به مرة  ،واستعارة تصريحية مرة
*استخدم كلمة ( بدر) في جملتين بحيث تكون
ً
أخرى.
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

سنة الورود
الدورة ا ولى
2212م

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

تابع  /السؤال الثاني :
حول االستعارة إلى تشبيه:
ح)ّ :
" أتاك الربيال الطلو يختال ةاح ًحا ".
ط )  :مثّل لما يأتي بجملة مفيدة:

الدورة الثانية

-تشبين بليغ.

2212م

مرسال مرة أخرل.
وتشبيها
استخدم حلمة (النسر) بحير تحون استعارة تصريحية مرة بً
ً

الدورة الثالثة
2212م
محرر الدورة

ا ولى 2222م
محرر الدورة

ي ) :أجب حسب المطلوب:
مجمال).
مرسال
نور وبهاء( .اجعل التشبين
*الشهداء مثل البناديل ًا
ً
ً
ك )  :مثّل بجملة مفيدة لكل مما يلي :
*تشبين بليغ

الثانية 2212م
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :التشبيه التمثيلي

.

الرابطhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=558 :

السؤال ا ول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة ا ولى
2222م

تمثيليا ؟
تشبيها
أي من اآلتية يعد
ً
ّ -1
ً
أ .ال تنحري عطل الحريم من الغنى

فالسيل حرب للمحان العالي.

ب .إن الصبا حالورد في نةرتن

وعمره واللون منن الشيا.

جع .إن الحبائو حالصباح جميلة

للناحرين وحالنجوم عوار.

د .يه الجيش حولك جانبين
الدورة
االستحمالية

 .2ما نوع التشبيه في قوله تعالى ":مثل اليين اتخيوا من دون اهلل أولياء حمثل
بيتا وان أوهن البيو لبي

العنحبو اتخي

الثالثة 2212م أ .مرسل مفصل.
اختبار الر مة
التعليمية
2221م

سنة الورود
الدورة ا ولى
2222م

الدورة الثانية
2222م

إحمال الدورة

الثانية 2222م
الدورة الثانية
2222م

حما نفة

جناحيها العباب.

ب .مرسل مجمل.

العنحبو لو حانوا يعلمون"

ج .تمثيلي.

د .ةمني.

 .3ماذا نسمي التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منتز ًعا من متعدد ؟
د .مرسل مجمل.
ج .ةمني .
ب .تمثيلي.
أ .مرسل مفصل.

تابع  /السؤال الثاني  :أ) أجب حسب المطلوب:
" .1يحاؤه ينح

عمره حما

 .2ا م تعتني بأطفالها.

يأحل السيف الصبيل امده" (اشرح التشبيه  ،واذكر نوعه) .
مشبها به في تشبيه تمثيلي) .
(اجعل العبارة
ً

 .3قال تعالى  " :واليين حفروا أعمالهم حسراب ببيعة يحسبن الحمآن ماء"
عين أداة التشبيه في اآلية  ،واذكر نوعها ) .
( ّ
وضح التشبيه فيما يلي:
ّ .4
والشيب ينهت في الشباب حأنن
30

ليل يصيح بجانبين نهار.

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

سنة الورود
الدورة الثالثة
2222م
الدورة ا ولى
2212م

إحمال الدورة
الثانية

2212م

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

تابع  /السؤال الثاني :
وضح طرفي التشبيه في األبيات التالية  ،واذكر نوعه:
جّ .

حأنني صارم في حف منه م.

تبلدتني الليالي وهي مدبرة

د .وضح اللّون البالغي فيما يلي  ،واذكر نوعه:

اصفا سيف الدولة:
قال المتنبي و ًيه الجيش حولك جانبين

وضح التشبيه فيما يأتي  ،وبين نوعه:
هـ ّ .
والبدر في حبد السماء حدرهم
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حما نفة

العباب.
جناحيها ُ

ملبى على ديباجة رقاء.

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلجابات النموذجية
الوحدة الخامسة

32

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة الخامسة
التشبيه المفرد
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
* التشبيه المفرد.

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

جـ

2

جـ

3

أ

4

جـ

5

أ

6

أ

 -2السؤال الثاني  :أ) أجب حسب المطلوب.
 .1ا داة :شبين ب نوعن  :اسم.
 .2أ .أن

شمس.

ب .أن

حالشمس.

ب*:).المعلم بحر العلوم ب المعلم يشبن البحر .
ج) علل -1 :نن جعل المشبن في ححم المشبن بن تماما.
-2إلهمالن التأحيدب فاإلرسال يعني اإلهمال.

د ) :أجب حسب المطلوب:
 -1حن مثل ا سد.

*التمثيل بجملة مفيدة.
 -2يا شبين البدر رفعة وةياء .

-1الطفلة مثل الوردة في جمالها .

*توضيح التشبيه  :شبن الساعي على ا رملة والمسحين بالمجاهد في سبيل اهلل (تشبين مفرد مرسل مجمل).
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

هـ ) -:نوع التشبيه-1:مفرد مرسل مفصل .

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

-2مفرد مرسل مجمل.

و ) :المشبه :أخالو الممدوح بالمشبه به :نسيم الصباح األداة :حأن ب وجه الشبه :اللطف والرقة ( تشبين مفرد
مرسل مفصل).
*التمثيل بجمل-1 :لسان الشاعر سيف في حدتن( تشبين مفرد مؤحد مفصل) .
تم اإلجابة .عنه) (تشبين أداتن اسم) .
*مكرر ( ّ
ز )  :التشبيه المرسل المفصل :هو التشبين اليي يحر فين ا داة ووجن الشبن.
-1الفتاة مثل البدر.

-2تحدث

مال البدر.

إنسانا.
ح )  :أتاك الربيال
ً

ط )  :مثّل بجملة:
ا م مدرسة .حامال سالحن (استعارة تصريحية).
 حلمة النسر :هجم النسر على ا عداءً
** انبت المباوم على جنود االحتالل حالنسر (تشبين مرسل) .
ي )  :الشهداء مثل البناديل.
ك) :تم اإلجابة عنن سابباً .

إجابات الوحدة الخامسة
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

التشبيه التمثيلي
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

د

2

جـ

3

ب

* التشبيه التمثيلي.

 -2السؤال الثاني  :أ) أجب حسب المطلوب:
 .1شبن اليحاء الحاد اليي يأحل من عمر صاحبن بصورة السيف الحاد البوي اليي يأحل من امدهب وجن الشبن:
ويهلك ما يحيط بن لحدتن ومةائن ب نوع التشبين ( تمثيلي).
صورة الشيء البوي اليي ُيفني وعاءه ب ُ
 .2تنحني النخلة الحبرل على ا شتال الصغيرة حا م التي تعتني بأطفالها.
 .3ا داة  :الحاف ب نوعها :حرف التشبين.
ب)  :صور الشاعر صورة بيات الشيب وهو يمحو سواد الشعر ا سود بصورة النهار وهو يمحو سواد الليلب
وجن الشبن (صورة شيء أبيت يمحو شيء أسود).
ج ) :شبن صورة الشاعر وقد أتتن الدنيا وهو في آخر العمر بصورة السيف الحاد الباطال في يد المنه م آخر
المعرحةب وجن الشبن (صورة الشيء يأتي بعد فوا

ا وان)ب نوع التشبين (تمثيلي).

د) :شبن صوة جانبي الجيش وما فيها من حرحة واةطراب وسيف الدولة بينهما ب بصورة ُعباب تنفت جناحيها
ووجن الشبن (وجود جانبين للشيء في حالة حرحة وتموج)ب التشبين (تمثيلي).

ه )  :شبن البدر المنير وسط السماء ال رقاء الصافية بدرهم المال ملبى على ديباجة رقاء ووجن الشبن (صورة
شيء مستدير المال وسط شيء أ رو )ب نوع التشبين(تمثيلي).
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

الوحدة السادسة
فهرس محتويات الوحدة
موضوع الدرس

الصفحة

م

البصة البصيرة

55

قصة "نافخ الدواليب"  /سميرة ع ام

31

3

المسرحية

74

4

من مسرحية " مغامرة رأس المملوك جابر"  /سعداهلل ونوس

77

1
2

الوحدة
السادسة
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :القصة القصيرة

الرابطhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=609 :

سنة الورود

.

السؤال األول
* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :

الر مة

التعليمية
2221م

القصة القصيرة في الوطن العربي ؟
القصة التي تعتبر ميالد
 .1ما
ّ
ّ
د .أرت البرتبال الح ين.
جع .في البطار.
ب نافخ الدواليب.
أ.حفنة تمر.
القصة في فلسطين؟
 .2أي األسماء اآلتية من أعالم
ّ
جع اسان حنفاني  .د .الطاهر وطار.
ب .حريا تامر.
أ.يوسف إدريس .
القصة حسب عالقتها بالحدث؟
شخصيات في
 .3إالم تنقسم ال ّ
ّ

أ .نامية وثابتة.

ب .رئيسة وثانوية.

جع .ثابتة وثانوية.

َ .4من رائد فن القصة القصيرة في األدب العربي؟

أ.محمد مندور.

جع .سعداهلل ونوس.

ب .محمد تيمور.

القصة حولها؟
شخصية التي تدور أحداث
 .5ماذا أُطلق على ال ّ
ّ
جع  .ثانوية.
ب  .رئيسة .
أ .ثابتة .
القصة والمسرحية؟
 .6ما العنصر الذي يوفر التشويق في
ّ
جع .العبدة .
ب .المحان .
.
أ.الشخصيا

د .نامية ورئيسة.
د  .اسان حنفاني.

د  .نامية .
د .ال مان.

 .7من أول من نشر القصة القصيرة في الوطن العربي ؟
أ .حريا تامر.

ب .يحيى حبي .

جع .سميرة ع ام.

د .محمد تيمور.

 .8ماذا نسمي األسلوب الذي يسرد فيه كاتب القصة مجموعة من األحداث ،ثم يعود إلى
سرد حدث قبلها ؟
أ السرد.

ب .االسترجاع .
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جع .الوقفة .

د .الحوار.

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

سنة الورود
الدورة ا ولى

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

السؤال الثاني  :أجب عن األسئلة التالية :
. 1علل تنسب نشأة فن القصة القصيرة إلى الغرب وليس الى العرب؟

2222م

الدورة الثانية

القصة القصيرة.
عرف
ّ
ّ .2

الدورة الثالثة

القصة القصيرة في فلسطين.
. 4اذكر اثنين من أعالم
ّ

2222م
2222م

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

ار.
. 3علل :ال يصح أن تكون القصة كلها حو ًا
السرد ؟
. 5ما المقصود باالستباق في ّ
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :قصة نافخ الدواليب

.

الرابطhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=642 :

سنة الورود

السؤال الثاني :
أ) اق أر الفقرة التالية من قصة " نافخ الدواليب " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :
" وما لم أدر أقول  ...كل ما فعلته هو أنني لعنت الدنيا  ،ثم أخرجت كل ما في جيبي من قروش فضية

الدورة ا ولى
2222م

دفعتها إليه  ،وأدرت وجهي خشية أن تطالعني عينان يسكنهما كبرياء جريح " .

القصة ؟
عم تكشف
ّ
ّ .1
. 2ما الطّريقة التي استخدمت في سرد أحداث القصة كما يظهر في النص ؟

. 3يظهر في هذا النص شخصيتين اذكرهما وبين نوعهما من حيث عالقتهما باألحداث .

ب) اق أر الفقرة التالية من قصة " نافخ الدواليب " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :
أخا وأختّا  ،يعيشون على إبرة أمي  ،و ما أربحه أنا من وراء نفخ العجالت  ،إنني أعمل
ُماً و ّ
" إن ورائي أ ّ
في الورشة حتى الخامسة مساء لقاء قروش قليلة  ،ثم يمضي "المعلم " تارًكا الورشة لي  ،وهذه فرصتي

الدورة الثانية
2222م

دروسا تحث على األمانة
شا آكل بها  ،كم أشعر بالخجل حين أسمع في المدرسة الليلة
الوحيدة ألكسب قرو ً
ً
مضطر إلى هذا السلوك " .
ًا
والخلق القويم  ،ثم أجدني في النهار

.1عالم اعتمدت أسرة الصبي في تأمين عيشها ؟
. 2ما السلوك الذي أشار إليه الصبي ؟

وضح الصراع النفسي في هذه الفقرة .
ّ .3

بين العقدة في القصة ( .مكرر2019م)
ّ.4

ج) اق أر الفقرة التالية من قصة " نافخ الدواليب " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :

لن جاجة من شراب بارد  .ولعلن أحس بعيني

رحنا ب وطلب
" و أخيتن إلى مبهى قريب ب و انتحي بن ً
تتفرسان في وجهن ب وراح يعبر بأصابعن بحرحة عصبية وقطع

الدورة الثالثة
2222م

تريد أن تبول ؟ ال شيء  .....فبط أرد

علين  ....صمتن الحائر حين سألتن  :مايا

دنيئا ؟ "
أن أسأل  :هل تحنني ً

 .1ما القضية التي تعالجها القصة ؟

(مكرر2019م)

. 2ماذا فعل الصبي عندما أحس بعيني السارد تتفرسان في وجهه؟
الصبي ؟
السارد ب ّ
. .3كيف التقى ّ
الصبي أن يوصف بالدناءة؟
 .4لماذا رفض ّ
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

سنة الورود

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

السؤال الثاني :
أ) اق أر الفقرة التالية من قصة " نافخ الدواليب " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :
د) اقرأ الفقرة التالية من قصة " نافخ الدواليب " ،ثم أجب عن األسئلة التالية :
" األمر في نظر مسالم المثلي أتفه من أن يضطرني للذهاب إلى المركز ....ما تشغل به رجالها "

الدورة ا ولى
2212م

. 1ما القضية التي تعالجها القصة ؟ (مكرر)

. 2ما نوع الحوار في الفقرة ؟

وضح العقدة في قصة) نافخ الدواليب ) ( .مكرر)
ّ .3

.4علل :عدم ذكر الكاتب اسم المدينة التي حدثت فيها القصة .
ه) أجب عن األسئلة التالية :

اختبار
الر مة التعليمية

مبكر من قاعة السينما؟
 . 1لماذا انسحب الراوي وخرج ًا
 . 2ما الذي دفع الصبي الى تفريغ عجالت الدراجات من الهواء؟
 . 3أين بلغت القصة ذروتها ؟
. 4ما مرادف ( :الغسق).

نوضح الصورة الفنية في عبارة ( :وقد لفتها عتمة الغسق ).
ّ .5
 .6اذكر اثنين من األعمال األدبية للكاتبة سميرة عزام.
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :المسرحية

.

الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=2RoOKYN4EdM:

السؤال األول

سنة الورود
* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الر مة

التعليمية
2221م

 .1ما العنصر األساسي في البناء المسرحي الذي يكشف أبعاد الشخصية الفكرية
والنفسية واالجتماعية؟
ا .الصراع .

جع  .الحدر .

ب .الحوار .

د .الحبحة.

 .2ما جنسية الكاتب ( سعداهلل ونوس) ؟
ا .مصرية .

جع  .فلسطينية.

ب .سورية .

د .ج ائرية.

 .3من صاحب مسرحية البخيل ؟
ا .موليير

ب .مارون النباش .

.

جع  .سوفوحليس .

د .يوربيديس.

. 4ما العنصر الذي يوفر التشويق في القصة والمسرحية؟
ا.الشخصيا

.

جع  .العبدة.

ب .المحان .

د .ال مان.

. 5من كاتب مسرحية البخيل ؟
ا .سوفوحليس .

سنة الورود
الدورة ا ولى

جع  .مارون النباش.

ب .يوربيديس

د .موليير.

السؤال الثاني  :أجب عن األسئلة التالية :
. 1ما مفهوم المسرحية؟

2212م

الدورة الثانية

قسم النقاد المسرحية إلى ملهاة ومأساة  ،وضح المقصود بكل منها .
ّ .2

الدورة الثالثة

سم اثنين من أعالم كتاب المسرحية  ،أحدهما من اليمن والثاني من مصر .
ّ .3

2212

2212م
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

عنوان الدرس :مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر

.

الرابطhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=641 :

السؤال األول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الر مة التعليمية
2221م

سنة الورود
الدورة ا ولى

.1ما الموضوع الذي تناوله سعداهلل ونوس في مسرحية مغامرة أرس المملوك جابر؟
ا .تاريخي .

ب .سياسي .

ج .اجتماعي.

د .ديني .

السؤال الثاني  :أجب عن األسئلة التالية :
. 1تدور أحداث مسرحية)مغامرة أرس المملوك جابر ( في إطارين زمنيين وضحهما.

2212م
الدورة الثالثة

(رس المملوك جابر) ؟
 .2ما داللة عنوان المسرحية أ

2212

 . 3اقرأ النص من مسرحية مغامرة أرس المملوك جابر ،ثم نجيب عن األسئلة التي تليها :
" ال ينبغي أن أدس أنفي فيما ال يعنيني ...يريد أن تخرج سالمة من بغداد "
. 3على لسان من ورد النص السابو ؟
الر مة التعليمية
2221م

. 4ما الحدر الرئيس للمسرحية ؟

. 5ما الخطة التي اقترحها المملوك جابر إليصال الرسالة الى حير يريد الو ير؟
. 3أي نوع من أنواع المسرحية يمثلن هيا النص ؟

. 7بين أوجن االختالف بين البصة والمسرحية من حير  ):الحوارب المحان ) .
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

اإلجابات النموذجية
الوحدة السادسة
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة السادسة
القصة القصيرة
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
* القصة القصيرة .

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

جـ

2

جـ

3

ب

4

ب

5

ب

6

جـ

7

د

8

ب

 -2السؤال الثاني * :أجب حسب المطلوب.
 . .1ن الححايا

والبصص التي شاع

في ا دب العربي البديم والتي تناولتها المباما

في العصر العباسي

بدائيا ب ولم يرت ِو إلى المستول الفني للسرد البصصي ا دبي بمفهومن الحدير .
لم تعد حونها ً
سردا ً
. 2البصة البصيرة سرد نثري يبدم حدثًا أو مجموعة أحدار تجري في محان محدود و من قصير للتعبير عن
موقف او جانب من جوانب الحياة.

. 3حتى ال تصبح مسرحية .
. 4اسان حنفانب سميرة ع ام .
. 5االستباو )السرد االستشرافي) :هو حل مبطال ححائي يروي أحداثًا ساببة عن أوانها ب أو يمحن توقال

حدوثها الستشراف مستببل ا حدار ب والتطلال إلى ما سيحصل من مستجدا
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في البصة .

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

إجابات الوحدة السادسة
نافخ الدواليب
* : .1أجب حسب المطلوب:
أ) . .1تكشف القصة عن التناقض في المجتمع  ،وصراع القيم الذي يعيشه طفل أجبرته الفاقة على العمل
واالحتيال لتأمين لقمة العيش في ظل غياب المؤسسات المجتمعية  ،ونظام التأمين والتكافل االجتماعي .
 .2الطريقة التي استخدمها الكاتب في سرد أحداث القصة هي  :أنه أناب عنه إحدى شخصيات القصة لتروي
األحداث بضمير المتكلم ..
 .3ظهر في النص شخصيتان هما :
أ .السارد  :نوعها من حيث عالقتها بالحدث  :رئيسة .
ب .الصبي  :نافخ الدواليب نوعها من حيث عالقتها بالحدث  :رئيسة .
ب)  .1اعتمدت أسرة الصبي في عيشها على :
أ .إبرة أمه .

ب .عمل االبن في ورشة الدواليب .

 .2تفريغ عجالت الدراجات من الهواء إلجبار أصحابها على نفخها من جديد .
 .3تمثل الصراع في شعور الصبي بالخجل حين يسمع في المدرسة الليلية درو ًسا تحث على األمانة والخلق
القويم  ،ثم يضطر في النهار إلى هذا السلوك .
.4تتمثل العقدة في إمساك السارد بالصبي وشعور الصبي بالخوف من إبالغ السارد الشرطة عنه وخاصة أن
طريق بيت السارد تؤدي إلى مركز الشرطة .
ج)  .1قضية عمالة األطفال  ،والفقر المدقع الذي يدفع طفالً إلى الخداع .
 .2خفض رأسه وراح يعبث بأصابعه بحركة عصبية .
 .3التقى السارد بالصبي عندما خرج من السينما  ،ووجد الصبي ينحني على دوالب دراجة السارد  ،ويفرغ
العجل من الهواء .
 .4رفض أن يوصف بالدناءة ؛ ألنه ليس دنيئا في حقيقته وجوهره بل إنه مضطر لهذا السلوك ؛ لتأمين لقمة
العيش ألسرته .
د) ( .1مكرر تم اإلجابة عنه ) .
 .2الحوار داخلي .
 .3تتمثل العقدة في شعور الصبي بالخوف من إبالغ السارد الشرطة عنه  ،وال سيما أن طريق بيته تؤدي إلى
المركز .
 .4ألن القصة تحدث في أي مكان وأية بقعة جغرافية .
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

هـ)  .1ألنه لم يعجبه الفيلم  ،وضاق ذرعا ً بالرواية .
 .2الفقر المدقع دفع الصبي إلى تفريغ عجالت الدراجات من الهواء ؛ إلجبار أصحابها على
نفخها من جديد مقابل مبلغ من المال إلعالة أسرته الفقيرة .
 .3العقدة تتمثل في إمساك السارد بالصبي وخوفه من الشرطة .
 .4ظلمة الليل .
 .5شبه عتمة الغسق بثوب أسود يلفها .
 .6الظل الكبير  -أشياء صغيرة .
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة السادسة
المسرحية
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

ب

2

ب

3

أ

4

جـ

5

د

* المسرحية .

 -2السؤال الثاني  :أ) أجب حسب المطلوب:
االبا ما يحتب ليمثل على خشبة المسرح أمام الجمهور يتناول قصة
 .1المسرحية هي فن أدبي نثري أو شعري ً
أو فحرة معينة يؤيدها ممثلون على شحل حوار.
. 2الملهاة الحوميديا :هي المسرحية المةححة ب وشخصياتها من عامة الناس.
ب .المأساة ) التراجيديا ( هي المسرحية الح ينة ب وشخصياتها يا
. 3من اليمن ) على أحمد با حثير( ب من مصر )توفيو الححيم ).
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محانة اجتماعية .

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة السادسة
مسرحية ( مغامرة رأس المملوك جابر )
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

ب

* مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر .

 -2السؤال الثاني  :أ) أجب حسب المطلوب:
 .1تدور أحدار المسرحية في إطارين هما :
أ .االطار الواقعي  :يمثلن مبهى بغداد في ال من الماةي ب حير يجلس الححواتي يبص البصص على ال بائن
ب .اإلطار التاريخي  :تدور أحدار المسرحية التي يرويها الححواتي في بغداد ب في أواخر الخالفة العباسية .
 .2عنوان المسرحية مغامرة ب يدل على وجود مغامرة فيها إثارة وتشويو لما سيبدم علين البطل  .حلمة رأس
تدل على خطورة هيه المغامرة وهو أحد المماليك واسمن جابر ب والمملوك رم العبودية واليل وفبدان الحرامة .
 .3المملوك جابر .
 .5صراع الخليفة المستعصم وو يره على الححم فترة سبوط بغداد في أيدي التتار و المغول .
 .5يبدم جابر رأسن ويحلبن حالو الو ير ب ويحتب الو ير رسالتن وبعد أن ينمو الشعر الحباً يخرج جابر الرسالة
إلى قائد المغول .
 .3يمثل النص مسرحية سياسية جادة ( تراجيديا ).
 .7أوجن الشبن واالختالف بين البصة والمسرحية من حير الحوار ب المحان :

م
1

الحوار

2

المكان

القصة
غير أساسي يظهر في بعض أجزاء
القصة .
مفتوح  ،يستطيع الكاتب إدخال
التفصيالت كساحات تتحرك فيها
جيوش وأساطيل .
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المسرحية
أساسي  ،ال تقوم المسرحية إال به و المسرحية في
جوهرها حوار.
محصور بخشبة المسرح فال يتسع للجيوش و
األساطيل .

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

الوحدة السابعة
فهرس محتويات الوحدة
م
1
2

الوحدة
السابعة

موضوع الدرس

الصفحة

االستعارة المحنية

57

االستعارة التصريحية

22
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

عنوان الدرس :االستعارة المكنية

الرابطhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=516 :

السؤال األول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
شعري تُعد استعارة مكنية ؟
الدورة ا ولى
 .1أي من كلمات البيت ال ّ
أمواجن من صوتي المتبطال .
والثانية والثالثة والبحر حم ساءلتن فتةاحح
2222م

الدورة الثانية
2212م

ا .أمواجن.

ب .المتبطال

.

 .2أي من اآلتية ال يتمثل فيها بالغة االستعارة؟
جع .تحدر تأثي اًر موسيبيًا .

أ .تبرب الصورة .
ب  .تعمو المعنى .

الدورة الثالثة
2212م

د .تترك أث ًار في النفس .

. 3أي من اآلتي فيما تحته خط يعد مثا ًال على االستعارة المكنية ؟

أ .تفتح

أ هار السماء .

جع .حةر بحر العلم
سنة الورود

جع  .البحر .

د .صوتي.

ب. .فلنصم عن المنحر.

د .يحدثنا التاريخ عن أمجاد أمتنا .

.

السؤال الثاني  :أجب عن األسئلة التالية :

الدورة ا ولى

.عرف االستعارة المكنية.
ّ 1

الدورة الثانية

وضح االستعارة فيما يلي مبي ًنا نوعها :
ّ .2
أمواجن من صوتي المتبطال.
والبحر قد ساءلتن فتةاحح

الدورة ا ولى

 .3فيم تتمثل بالغة االستعارة ؟

2222م
والثالثة

2212م

حول االستعارة فيما يلي إلى تشبيه ( :أتاك الربيال الطلو يختال ةاح ًحا ) .
والثانية 2212م ّ .4
وضح االستعارة  ،واذكر نوعها فيما يلي:
.5
الدورة الثانية
ّ
2212م

الدورة الثالثة
2212م

.قال تعالى  " :والصبح إيا تنفس" .

وبين نوعها :
ّ .6
وضح االستعارة ّ ،
أامة
وعلى شاطئ الغدير ورود
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عينها لمطلال فجر.

.

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

عنوان الدرس :االستعارة التّصريحية

.

الرابطhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=517 :

السؤال األول

سنة الورود

* اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
الدورة ا ولى

 .1أي من الجمل التالية تشتمل على استعارة تصريحية؟

والثانية والثالثة ا  .هو بالباب واقف والردل منن خائف .
2212م

ب  .تباهي التاريخ بالعلماء العرب .

2222م

بحر يجود بالعطاء على الفبراء .
ًا
جع  .رأي
د .إني أرل رؤو ًسا قد أينع ب وحان وق قطافها.

التعليمية

بالمشبه به؟

و

الر مة

سنة الورود
الدورة ا ولى

والثانية والثالثة

..2ما المصطلح البالغي الذي يطلق على التشبيه الذي حذف منه المشبه وصرح
.

أ .المجا المرسل .

ب .الحناية

جع .االستعارة المحنية .

د .االستعارة التصريحية .

السؤال الثاني  :أ) أجب عن األسئلة التالية :
عرف االستعارة التصريحية .
ّ .1
. 2استخدم كلمة( بدر) في جملة مفيدة بحيث تكون استعارة تصريحية .

2222م

الدورة ا ولى
2212م

الدورة الثانية
والثالثة

2212م

وضح االستعارة فيما تحته خط  ،واذكر نوعها:
ّ .3
أ .ألبى الشاعر درة من ديوانن ا خير .

. 4استخدم كلمة النسر في جملة بحيث تكون استعارة تصريحية.
 .5قال المتنبي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة :
وأقبل يمشي في البساط فما درل

وضح االستعارة المكنية ،مع ذكر نوعها .
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إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتبي

تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

المبحث /اللغة العربية

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

اإلجابات النموذجية
الوحدة السابعة
( البالغة )
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة السابعة
االستعارة المكنية
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
* االستعارة المكنية .

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

أ

2

جـ

3

د

 -2السؤال الثاني :
 .1االستعارة المكنية تشبيه حذف منه المشبه به  ،وأشير إليه بشيء من لوازمه .
 .2شبه األمواج بإنسان يضحك ذكر المشبه ( األمواج )  ،وحذف المشبه به اإلنسان ( تشخيص)
 ،نوعها  :استعارة مكنية .
 .3تتمثل بالغة االستعارة بأنها تقرب الصورة  ،وتعمق المعنى في ذهن المتلقي  ،وتترك أثرها
في نفسه .
 .4أتاك الربيع كاإلنسان الذي يختال ضاحكاً.
 .5شبه ( الصبح بإنسان أو كائن حي يتنفس ) وحذف المشبه به ( اإلنسان أو الكائن الحي )
وأشير إليه بشيء من لوزمه وهو ( التنفس ) استعارة مكنية .
 .6شبه الورود باإلنسان وحذف المشبه به (اإلنسان ) ،وذكر الزمة من لوازمه وهي ( العين )
علي سبيل( االستعارة المكنية ).
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تصنيف نماذج امتحانات
الثانوية العامة

الفرع /األدبي

اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي

المبحث /اللغة العربية

إجابات الوحدة السابعة
االستعارة التصريحية
 -1أسئلة االختيار من متعدد:
موةوع الدرس
* االستعارة التصريحية

.

رقم السؤال

الخيار الصحيح

1

جـ

2

د

 -2السؤال الثاني :
 .1االستعارة التصريحية هي تشبيه حذف من المشبه  ،وصرح بالمشبه به .
 .2تحدثت مع البدر .
 .3شبه القصيدة بالدرة في جمالها حذف المشبه( القصيدة) ،وصرح بالمشبه به (درة)  ،نوعها استعارة تصريحية.
ً
حامال سالحه .
 .4هجم النسر على األعداء
 .5شبه سيف الدولة بالبحر  ،وحذف المشبه ( سيف الدولة )  ،وصرح بالمشبه به ( البحر )  ،نوعها :استعارة
تصريحية.
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