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 بسم الله الرحمن الرحيم                                                             

 امتحان نهاية الفصل الدراسي األول                                    دولة فلسطين       

  وزارة التربية والتعليم           

  اليوم :                           العلوم اإلنسانية: الفرع                          مديرية التربية والتعليم / أريحا

  ساعة ونصفالزمن :                                ( دب والبالغةاأل)                                   المبحث: اللغة العربية   

 م0201/ /   :  التاريخ الورقة الثانية                                                         : .......................... االسم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (02مجموع العالمات )                                 . ( أسئلة ، أجب عنها جميعا أربعة أسئلة الورقة )مالحظة : عدد 

 (  عالمة12)     الصحيحة فيما يأتي :                                                              اإلجابةاختر  : السؤال األول

                                                               

 ؟  سيزسفترمز أسطورة  إالم -1

   استشراف المستقبل د.            االنبعاث ج.               العذاب األبدي ب.           الخصبأ. 

 ؟  إماما للشعر المسرحي الشاعر الذي يعد   من   -0

  جبران خليل جبران د.      أحمد شوقي .ج         معروف الرصافي ب.    بدر شاكر السياب    أ. 

 ؟  ما األسلوب الذي استخدمه الشاعر محمود درويش في قصيدته ) أبد الصبار ( -3

  التاريخي د.                     القصصي ج.                   الملحمي ب.           الغنائيأ. 

 ؟ جبران جبران خليلتنسب للشاعر  اآلتيةالنثرية األعمال أي  -4

  النبيد.                    نهج البردة ج.            المواكب ب.     أبجدية الياسمين أ. 

 ؟  أي من الشعراء التالية أسماؤهم من أعالم الشعر الحر في لبنان -0

  ةنازك المالئك د.                        أدونيس ج.         نزار قباني ب.            خليل حاويأ. 

 ؟  اإلحياءتعد من خصائص مدرسة  اآلتيةأي الخصائص  -6

  تنوع القافية في القصيدة ب.             مشكالت العصر وقضايا اإلنسانالتعبير عن  أ.

  التعبير عن روح العصر وقضاياه العامة د.           التأثر بالمذهب الرومانسي القائم على التأمل ج.

 ؟  معاناة السجناء وويالت السجون األدب الذي كتب حولما  -7

 أدب الثورة .د               أدب السجون .ج              أدب الحروب ب.          أدب المقاومةأ. 

 ؟ أداة التشبيه في قول البحتري ) ذهبت جدة الشتاء ووافا   م   نا شبيها بك الربيع الجديد (ما نوع  -8

 حرف .د                       اسم فعل .ج                           فعل .ب                  اسمأ. 

 ؟ أداة التشبيهمنه  تماذا يسمى التشبيه المفرد الذي حذف -9

 مجمال .د                           مؤكدا .ج                       مفصال .ب              مرسالأ. 

 ؟ وجه الشبه منتزعا من متعددالذي يكون فيه ماذا يسمى التشبيه  -12

 مفردا .د                           ضمنيا .ج                        تمثيليا .ب                بليغاأ. 

 عالمة ( 01: ) السؤال الثاني 

            ) عالمتان (                                                   عمود الشعر العربي*   الرابطة القلميةعرف كل من : *  -أ -1

 ) عالمتان (                                                    ؟ الموضوعية الوطنيالشعر أكتب اثنتين من خصائص  -ب    

 ( عالمة)            ؟ تغليب اللغة الخطابية المناسبة في الشعر الفلسطيني وخاصة في مراحله األولى علل ،  -ج    

 ) عالمتان (                                                           أذكر موضوعين تناولهما الشعراء الفلسطينيون ؟  -د    

 ( ثم أجب عن األسئلة التي تليها : أبد الصبارمن قصيدة )  اآلتيةاقرأ األسطر الشعرية  -0

 ح خلفهمايمضغ الري طائش   وكان غد                          

 في ليالي الشتاء الطويلة                        

 ) يهوشع بن نون ( يبنون وكان جنود                         

 قلعتهم من حجارة بيتهما                       

 ) قانا ( : هنا مر سيدنا ذات يوم  وهما يلهثان على درب                         

 يا بني تذكر غدا . وتذكر قالعا صليبية                        

 قضمتها حشائش نيسان                       

               بعد رحيل الجنود                       

   (2صفحة )يتبع ←                   الحظ الصفحة التالية                                                                           
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 ( عالمتان)                                                             ؟(  التي تناولتها قصيدة ) أبد الصبارما الفكرة العامة  -أ

      ) عالمة (                                                        ؟(  ما اسم الديوان الذي أخذت منه قصيدة ) أبد الصبار -ب

 (عالمة )                                                                         ؟ ماذا هدف الشاعر من ذكر لفظة ) تذكر ( -ج

 ( عالمة)                                                                        ( ؟ الشتاء الطويلة يليال)  : عبارةعالم تدل  -د

 ( عالمتان)     ؟التي مرت بها فلسطين ، أذكر هذه األحداث سرد األب البنه في القصيدة بعض األحداث التاريخية  -ه

 ومروره بقانا الجليل , علل ذلك ؟    ) عالمة ( –عليه السالم  –وظف الشاعر في األسطر السابقة رمز المسيح  -و

 

 

 عالمات(  31: ) الثالثالسؤال 

 ( ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها : ما لم تقله زرقاء اليمامةة ) يدقص اآلتية من تاألبيااقرأ  -1

 األنبياء لكي أرى دمع   من هذي الذرا      أحتاج   اآلنشيء يطل 

 النص للعراف والتأويل لي       يتشاكسان هناك قال ، وفسرا

 النبوءة قال لي   ماذا سيجري حين طالع ما جرى فانوس   ال سر  

 تفاحتين وذنبه لن يغفرا     ادم   سيأكل   اآلتيالموسم  في

 

 ( عالمتان)                                 ؟ ) ما لم تقله زرقاء اليمامة (جعلت الشاعر ينظم قصيدته التي  المناسبةما   -أ

 ( عالمة)                                                                                       ؟ ما االتجاه الذي تمثله القصيدة -ب

 ( عالمتان)                   ؟ استخدم الشاعر كلمة ) شيء ( بصيغة النكرة للتعبير عن الثورات العربية ، علل ذلك -ج

                                            ( عالمتان)            ؟                                (  ال سر فانوس النبوءة قال ليما داللة استخدام الشاعر لعبارة )  -د

 ( عالمتان)                                                   ؟ استخرج من األبيات مثاال على التناص الديني ، مبينا داللته -ه

 عالمات ( 4)                                                  أكتب أربعة أبيات من قصيدة ) من مفكرة عاشق دمشقي ( ؟ -و

 

 ( ة عالم10: ) السؤال الرابع

 

 ) عالمتان (                                        وجه الشبه ؟                             ،  التشبيه البليغعرف ما يأتي :  -أ

 

 ) عالمتان (                                               ؟     مؤكداعلل ، تسمية التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه  -ب

 

 عالمات ( 6)                                                                  أذكر نوع التشبيه ، موضحا أركانه فيما يأتي : -ج

 . قريب        كمثل الليل يتلوه الصباح لمة فرج  لكل م   -1

 ف أمهاتنا أشجار زيتون ونخيل ، شامخات أمام االحتالل الغاصب .تق -0

 . بعد امتداد ذاك الظل   يزول          أن   وال بد   كالظل   والمرء   -3

 والماء يفصل بين رو        ض الزهر في الشطين فصال  -4

 وشي جردت          أيدي القيون عليه نصال كبساط       

 

 ا ؟                          ) عالمتان (ه  ال العبارة اآلتية مشب  , جاع   إنشائكلتمثيلي في عبارة من شبيه ال على الت  مث   -د

 الكلمة الطيبة ال تثمر في النفوس الخبيثة .

 

 

 انتهت األسئلة


