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    :الهابغة اجلعديقال الشاعر 

 اهلل إذ )جـــبا ـبىــــ    تبْعــــرس ولــــ َ . 1

ــب ةوضـــوةقـــ عس  اـــو او  ـــ     . 2  ـفعِاهـ

ــ ن نـعــــــــــ   س   ــا ـــــــــــب  . 3   إنَّــــــــب ةنـــــــــــب

4 .     ََّ ــ ــ َ  اوــــ َس لــــ ــ ــ ا س تس َكــــ ــب ةوــــ    ا ــــ

  جســــــ   سنب جمــــــ سنبـاْغ ــــــب او َّــــــ بَا . 5
  

ـــَا    َ   ن ـــ ــــــــ ـــ ـَـــــــــ ـــبــب  ب ـــ    ـــــــ   ل ــُاــــــ

ــ     ـَ س  ـــــ ــبو ا ــَا  ْ ـــــــرس اـــــــو او َّـــــ  ة جـــــ

ــَا  ـــَ   ت ِفــــــ ـــب ة  َت  ـــــــ  إذا اـــــــــب او  ـ  ـــــــ

َس اَ ــ َ      اةشــ َاــو اوعنعــو    َّــو اَ ــ

ــَا   ــ َ  ذوــــــــ  َا هــــــ ــب و َجســــــــ   ــــــ   إنَّــــــ
 

درجة( )لكّل إجابة صحيحة عشر درجات( 910)   ، ثمَّ اخرت اإلجابة الصحيحة:السابقةأواًل: اقرأ األبيات   

 . الفهسٗ العام٘ لليص الطابل: 1

ٌُ د بػجاعتُافتداز الػاعس  ًِ إىل الدعُْٗ ج ّىصسُتُ الػاعِس إميا  أ املطلنني ظِٔؼ اإلغادُٗ ب اهلِل دٓ

 . فهسٗ البٔت الجالح:2

 أ الفساز مً املعسن٘ ب الجبات يف املْاجَ٘ ج اهلجْو مً غأىيا د خٔليا ال تجبت يف احلسب

 : ( يف البٔت األّلاجملرَّةمعيٙ نلن٘ ). 3

 أ الطناٛ ب الهْانب ج الػنظ د الكنس

 : (بلِغنا السناَء جمُدنا وجدوُدناأزاد الػاعس مً قْلُ: ). 4

 أ غّٔدىا البْٔت العالٔ٘ ب نجست أعدادىا ج عُظَه غأىيا د اضتػَد أنجُسىا يف احلسب

 :( ٍٕالقتالالهلن٘ اليت ال تيتنٕ إىل احلكل املعجنٕ جملال ). 5

 أ اخلٔل ب الطعً ج السّع د الطناٛ

 :( يف البٔت الجالحخيلمفسد نلن٘ ). 6

 أ خَّٔال٘ ب خٔل٘ ج ال مفسد هلا مً لفظَا د خْٔل

 : غسض الػاعس يف األبٔات .7

 أ املدح ب الفدس ج السثاٛ د احلناض٘

 : ( ألّىُالنابغةُضنِّٕ الػاعس ). 8

ّٕ العكل حاضس الرًٍ كْل الػعس ثهَّ ىبؼ د ذن ٗ الٓ  ٗ  ج أقاو مدَّ ْل الػعس ثهَّ أضلهأقاو مدَّ ْل الػعس ثهَّ ضهت ب ٓك ك  ٓٗ  أ أقاو مدَّ

 ( ّفل ّزّدٍا يف معجه ٓأخر بأّاٜل الهلنات: التقينا، األلوان، أقيه. تستٔب الهلنات )9

 أ التكٔيا, األلْاٌ, أقٔه ب التكٔيا, أقٔه, األلْاٌ ج أقٔه, التكٔيا, األلْاٌ د األلْاٌ, التكٔيا, أقٔه

 : ( يف البٔت السابعُتنلُرضد نلن٘ ). 10

ُّ ب ىػّٔس ج جنَل د ىعسف  أ ىظ

 : األّل. الػعْزاٌ البازشاٌ يف البٔت 11

 أ الفسح ّاألضٙ ب احلّب ّاإلعجاب ج الػْم ّاحليني د الطدط ّالػضب

 : ( الْازدٗ يف البٔت األّليتلوالْشٌ الصسيف لهلن٘ ).12

 أ ٓفتعل ب ٓفعل ج ٓفعْ د ٓعلْ

 : امظيف البٔت اخل( جمدنا).13

 أ اضه ذات ب اضه تفضٔل ج اضه معيٙ د نّل ما ضبل صخٔح



 

 ( يف البٔت السابع: جاء). العل٘ الصسفٔ٘ يف نلن٘ 14

 أ قلب الٔاٛ ٍنصٗ ب قلب األلف ّاًّا ج إبدال األلف ّاًّا د قلب الٔاٛ ألفًا

 :( بعد دخْل ألف االثيني علُٔميألالهتاب٘ الصخٔخ٘ للفعل ). 15

 أ ميآلٌ ب ميألاٌ ج ميألٌ د ميلٝاٌ

 : يف البٔت اخلامظ مجلتاٌ خربٓتاٌ, ىْعَنا. 16

 أ ابتدأٜتاٌ ب طلبٔتاٌ ج ابتدأٜ٘ ّإىهازٓ٘ د ابتدأٜ٘ ّطلبٔ٘

 : لألمجال العسبٔ٘ أىْاع ميَا. 17

ّٕ د أ ّ ج ّٖ ج املجل احلهن ّٖ ب املجل العفْ  أ املجل التصْٓس

 ٍٕ:حلسّف اجلّس أىْاع . 18

 أ أصلٔ٘ ب شاٜدٗ ج غبَٔ٘ بالصاٜدٗ د نّل ما ضبل صخٔح

ّٕ يف ) .19  :(جمدنا، جدودنااحملطًِّ البدٓع

 أ جياع تاّو ب تصسٓع ج طبام د جياع ىاقص

درجة( 950) ثانيًا: أجب على األسئلة اآلتية:  

 دزجات( 10)             . ملاذا تبع الػاعُس زضَْل اهلل صّلٙ اهلل علُٔ ّضّله؟ ّمَب ّصف الكسآٌ الهسٓه؟                                1

ُ٘ . ما2 ٌِ ذنِس مً إبساَشٍا الػاعُس أزاَد اليت الدالل  دزجات( 10)                اخلِٔل؟                                                      ألْا

ّٕ فساع أبْ قاَل .3  (٘دزج 20)                         رُب ــالق أو ـننَيالعال دوَن دُرـالّص اــلن       اـبيَنن َطـتوسُّ ال اٌسـأن ُنـوحن :احلِنداى

 ّاشٌ بني ٍرا البٔت ّالبٔت الجالح مً اليّص مً حٔح املضنٌْ.

ًِ ّظٔفتَا.كاجملّرة نيِّرًاكتابًا . يف قْل الػاعس: )4 ّٔ  (٘دزج 20)                            ( صْزٗ بٔاىٔ٘, اغسحَا, ّضهِّ ىْعَا, ّب

 دزج٘( 40)               . أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل.                                             5

 (٘دزج 20)             . اضتدسج مً األبٔات أضلْب تْنٔد, ّحّدِد مؤنِّدِ.                                                                6

 دزجات( 10)                     يف البني اخلامظ.                                                                         (إنَّ) ٍنصِٗ نطس . عّلل7

 دزج٘( 20)                                                              .عسّضًّٔا, ّضهِّ عسِ تكطٔعًا السابع قّطِع الػطس األّل مً البٔت .8

 درجة(960ثالجًا: املستوى اإلبداعّي: )
 املديَح ولكّو ، ممدوحيهم وصِف يف على املعاني التقليديَِّة اإلسالم قبل ما عصر يف الشعراء فحافَظ العصور، عرب العربيِّ األدِب يف املديح فوُّ ازدهَر)قيل:  .1

 دزج٘(100)        .( الصافية اإلسالميَّة املعاني اخللفاء مدحهم على وأضَفوا الهبويّ، املديح على الشعراء فانكبَّ ملحوظًا تطّورًا اإلسالميِّ العصِر يف شهَد

 املياضب٘, مْظفًا الػاٍد اآلتٕ:  بالػْاٍد إلُٔ ترٍب ما ّأّٓد الطابل املْضْع ىاقؼ  -

 ُهــه األمـِت بــض وائتنَّـنَّ الفرائــَس     ه ـاروق سريتـر الفـن عنـَت مـأشبهقال جسٓس يف مدح اخللٔف٘ عنس بً عبد العصٓص: 

 دزج٘( 60)                                                                      اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                                                    .2

 ,ِّ  .مطتفٔدًا مً إجابات أضٝل٘ االمتخاٌأ. قِه بتخسٓس أبٔات اليابػ٘ اجلعدٖ مً حُٔح املطتْٚ الفيِّ

 مدازنَه. تينٔ٘ يف األلعاب ٍرِ تطدري ُضبل مربشًا األطفال, يف اإللهرتّىٔ٘ األلعاب أثسفَٔا  بًّٔانتب مكال٘ علنٔ٘ تب. 

**انتهت األسئلة**
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