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 اإلنجاز

والشرعي   العلوم االنسانيةالفرع :   

  

 

 

 مالحظة: عدد أسئلة الورقة )ستة( أسئلة، أجب عنها جميعا  

 عالمة( ٢٠أوال : المطالعة )

 عالمات ( ١٠: ) السؤال األول

 ثّم أجب عن األسئلة التي تليها:أ. اقرأ اآليات الكريمة اآلتية، 

ال تعالى: "ويوم نبعث من كّل أّمة شهيدا ثّم ال يؤذن للذين كفروا وال هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فال يخفف ق
إليهم عنهم وال هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤالء شركاؤنا الذين كنّا ندعو من دونك فألقوا 

 القول إنّكم لكاذبون".

 ))عالمة                                      ما الفكرة العامة التي تناولتها هذه اآليات الكريمة؟                                    -١  

 )عالمة(                           وضح الموقف الذي رسمته اآليات لكل من األتباع والمتبوعين.                                 - ٢  

 )عالمة(                                     فّرق في المعنى بين ما تحته خط فيما يأتي:                                             -٣    

 قومي على فقري. يعاتبني.                        ب. "يستعتبون وال هم"أ.       

 )عالمة(                    وضح المجاز المرسل في كلمة )العذاب( في قوله تعالى: " وإذا رأى الذين ظلموا العذاب" .        -٤  

 )عالمة(                        وبين غرضه.                                                    ،استخرج من اآليات أسلوبا إنشائيا -٥  

 عالمات( ٣)                                             " .اكتب من قوله تعالى: " وهللا أخرجكم من بطون ... ومتاعا إلى حين  -٦  

 )عالمتان(                                                    اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي، وانقلها إلى دفتر إجابتك:             ب. 
 (؟ القصور والبيوت القديمة في أرجاء فلسطين)  ما مفرد كلمة أرجاء في العبارة: -١  
 .أرجىد.                ج. رجأ                             رجاب.            . رجاء       أ        

 به وجه آخر دخيل (؟ األصيل ليستبدل هاطمس وجه ما المحسن البديعي في العبارة: ) -٢  

 د. طباق.                    ج. ترادف              ب. تورية               جناس       أ.    

 عالمات( ١٠: )السؤال الثاني  

 من خالل دراستك لدرس "السياحة الفضائية"، وبعد قراءتك الفقرة اآلتية، أجب عن األسئلة التي تليها: أ.  
بين يديه، حتى أصبح تّواقا  إلى أن يجعل من و" لقد تحّول الخيال إذن إلى حقيقة، وأصبح الفضاء الخارجّي تحت ناظرّي اإلنسان 

 تلك البحث واالستكشاف والتجربة رحالت سياحية تهدف إلى االستمتاع بمشاهدةالرحالت الفضائية العلمية التي تقوم على 

 المناظر الساحرة عن كثب".

 )عالمة(                كيف تحّول الخيال إلى حقيقة؟                                                                                . ١   

 )عالمة(             ما الذي أصبح يبغيه اإلنسان من رحالته الفضائية؟                                                            .٢   

 )عالمة(                     في: " أصبح الفضاء الخارجي تحت ناظري اإلنسان وبين يديه".                    البيان وضح  .٣   

 عالمات(٣)          ، الخيال، المناظر(                                                             اورد في النص الكلمات) تّواق  .٤   

 لألولى؟ وما ضد الثانية؟ وما إعراب الثالثة؟                                                       بنى الصرفيما الم        

 )عالمتان(                                      الدوران ؟                اتما الهدف من ضرورة خضوع سائح الفضاء لتدريب   .٥   

 )عالمتان(                      فلسطين؟                                               ي ب. أين تكمن أهمية التراث الثقافي المعماري ف

 ساعتان ونصف مدة االمتحان: 
 ١٧/١٢/٢٠١٧األحد  اليوم والتاريخ: 

 ( عالمة٧٥جمموع العالمات )

 دولة فلسطني            
 وزارة الرتبية والتعليم العايل        

 طولكرم-مديرة  الرتبية  والتعليم
 المبحث: اللغة العربية

 الورقة: األولى

 

 

  (٢لصفحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    يتبع ا



 

 عالمة( ٤٥) دب والنصوصثانيا : األ

 عالمة(١٥:   )السؤال الثالث

 عالمات(٦)                                       . اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي، وانقلها إلى دفتر إجابتك:                       أ  

 فعبرت عن الذات، وجددت في موضوعات شعرها؟. ما المدرسة األدبية التي تأثرت بالثقافة اإلنجليزية، ١      

 د. مدرسة التفعيلة.             ج. مدرسة المهجر         ب. مدرسة اإلحياء        . مدرسة الديوان      أ         

 "األجنحة المتكسرة"؟ . ما اللون األدبي الذي تمثله٢      

 د. المعارضات.               ج. الرسائل           ب. الشعر األسطوري         أ. الرواية                       

 . من ناظم قصيدة )هل كان حبا(؟٣      

 د. ت.س. إليوت.       ج. بدر شاكر السيّاب            ب. نازك المالئكة      أ. عبد الرحمن شكري             

 من اآلتية ليست من التقاليد التي تمّسكت بها مدرسة اإلحياء؟ ي. أ٤       

 د. تعدد القافية في القصيدة.          ج. أسلوب القصيدة              أ. البناء التقليدي للقصيدة    ب. لغة القصيدة            

 ؟أفق دمشق أفال؟   ما الغرض الذي يمثله البيت الشعري: يا نجم دين هللا من          . ٥        

 .تأريخ الشعريد. ال         مراسالت الشعريةج. ال            ء       رثاب. ال           طرد والعكسأ. ال           

 . َمن ِمن اآلتية أسماؤهم ليس من شعراء المهجر الشمالي؟٦        

 د. ميخائيل نعيمة.             ج. إلياس فرحات          نسيب عريضة   .ب    أ. جبران خليل جبران            

 ب. اقرأ النص الشعري اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

 ال أرى البن حّرة                         لدّي يدا أغضي لها حين يغضب عيوفاخلقت     

 األحالم حيرى تشعبوإني إذا ما الشك أظلم ليله                             وأمست به    

 من الرأي ال يخفى عليه المغيّب. صدعت حفافي طّرتيه بكوكب                            

 )عالمة(                             . ما المدرسة األدبية التي ينتمي إليها النص؟                                                     ١ 

 )عالمة(                            . ما الصفة التي افتخر بها الشاعر في البيتين الثاني والثالث؟                                    ٢ 

 )عالمة(                     . وضح جمال التصوير في البيت الثالث.                                                                   ٣ 

 )عالمة(                  . علل: الشاعر ال يحيد عن الحّق، وال يغيّر موقفه السترضاء اآلخرين.                                   ٤ 

 عالمات(٣)          ، حيرى، حفافي( ما مرادف األولى؟ وما مذكر الثانية؟ وما جمع الثالثة؟طّرتيه. وردت في النص الكلمات)٥ 

 )عالمة(              ؟                                                       ب(بكوك(في قول الشاعر  )الباء(. ماذا أفاد حرف الجر ٦ 

 )عالمة(                 . أعرب ما تحته خط في النص.                                                                                ٧ 

 

 عالمة(١٥: )السؤال الرابع 

 ن األسئلة التي تليها:أجب ع من)المساء(، ثمّ  سطر الشعرية اآلتيةأألاقرأ  -أ 

 مات النهار ابن الصباح فال تقولي كيف مات       

 إّن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة      

 فدعي الكآبة واألسى واسترجعي مرح الفتاة      

 قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهلاّل    

 فيه الشاشة والبهاء      

 ليكن كذلك في المساء      

 

اإلنجاز/٢٠١٧والشرعي        الورقة : األولى        لعام  العلوم اإلنسانية أسئلة مبحث : اللغة العربية      الفرع :   
-٢- 

  (٣يتبع الصفحة )                    الحظ الصفحة التالية                                                                            



  

                                          عالمة(                                                                                                                       )            قائل النص؟                                                                                                     من . ١ 

 )عالمة(                                . علل: نهى الشاعر عن تأّمل الماضي والرجوع إليه.                                        ٢ 

 )عالمتان(                . ورد في األسطر الشعرية الكلمتان)البشاشة، دعي( ما إعراب األولى؟ وما المادة المعجمية للثانية؟  ٣ 

 )عالمة(                   استرجعي مرح الفتاة"؟                           ما المعنى البالغي الذي خرج إليه األمر في قوله:". ٤ 

 )عالمتان(                   . سادت القصيدة عاطفتان متناقضتان، علل ذلك.                                                         ٥ 

 )عالمة(                                                                            "؟              المساء. ما الداللة الرمزية لكلمة "٦ 

 عالمات( ٣)                       ب. اكتبي ثالثة أبيات مّما تحفظين من قصيدة مناجاة الحبيب.                                        

 عالمات(٣)                    . وازن بين المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي من حيث: األصالة والتجديد.                   ١ ج. 

 )عالمة(                    . علل: أغرق الخديوي إسماعيل مصر في الديون.                                                   ٢     

 

 عالمة(١٥): الخامسالسؤال 

 )عالمتان(                                 . ظهر في العصر العثماني نوعان من النثر، اذكرهما.                                   ١أ. 

 )عالمتان(                          . وضح المقصود بالتقريظ مع التمثيل عليه ببيت من الشعر.                                  ٢   

 )عالمتان(                                  . ما العامالن اللذان أعانا البارودي على النهضة بالشعر؟                            ١ب. 

       )عالمتان(                                                          لشعر الحر وريادته. ان حول أسبقية يف النقاد والدارساختال . علل:٢    

 عالمات(٣)                           . عالم اعتمدت النزعة الدرامية في مدرسة التفعيلة؟                                       ١  ج.

 )عالمتان(                                   . ما الغاية من نشر كتاب الديوان؟                                                     ٢     

 )عالمة(                                                                     لصاحبيهما:                  اآلتيين . انسب المؤلفين٣     

  . ضوء الفجر.٢. عابر سبيل   ١               

 )عالمة(                              . ما أثر المطبعة األميرية على الحياة الفكرية في مصر؟                                   ٤     

 

 عالمات ( ١٠ثالثا: النقد ) 

  عالمات ( ١٠)  السؤال السادس: 

 )عالمتان(                                                               أ. اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي، وانقلها إلى دفتر إجابتك:  

 من الشاعر الذي لقبه األندلسيون ببحتري األندلس؟ -١   

 ابن دراج القسطلي       د.           ابن حمديس أ. ابن زيدون              ب. ابن خفاجة          ج.      

 ما األسطورة التي وّظفها السياب في قصيدته ) ليلة في باريس (؟ -٢    

 أ. سيزيف                ب. العنقاء                ج. عشتار                د. زرقاء اليمامة      

       )عالمتان(                                                                 عّرف:  * الشعر المهموس             * األسطورة. -١ب.   

 )عالمتان(                                               علل: وصف العقاد قصيدة شوقي في رثاء مصطفى كامل بكومة رمل. -٢

 )عالمتان(                                                                    وّظف اإلنسان األسطورة ألغراض عدة، اذكرها. -١ج.    

 )عالمتان(                             ما داللة العبارة ) فال تشمت بمن دانا ( الواردة في قصيدة ) أخي ( لميخائيل نعيمة؟ -٢      

 

 

 انتهت األسئلة

-٣- 
اإلنجاز/٢٠١٧العربية      الفرع : العلوم اإلنسانية  والشرعي        الورقة : األولى        لعام أسئلة مبحث : اللغة   


