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، والجشء الثاوي، والجشء الثالث. وعلى الطالب أن  حشخمل هذه الىركت على ثالثت أجشاء: الجشء ألاٌو

 ًجُب مً ألاجشاء ولها.

ت واملطلىب إجابتها ولها وليل  -1  (5x2=10)                        ضؤاٌ ركمان.ٌشخمل الجشء ألاٌو على خمطت أضئلت إجباٍر

 (2x5=10)      .ًحخىي الجشء الثاوي على أربعت أضئلت واملطلىب إجابت أي مً إلاثىين منها وليل ضؤاٌ خمطت أركام -2

 (1x10=10)                      ثالثت  أضئلت  واملطلىب إجابت ضؤاٌ واحد منها وله عشزة أركام. مًًخيىن الجشء الثالث  -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 .موضوعيةأسئلة     -2

 رائد الشعز إلاباحي: .1

(a)عمز بً أبي ربُعت  (bجمُل بثِىت)  (cحطُئت) (d) بشار بً بزد 

 اضم اليامل ألبي جمام: .2

(aحبِب بً أوص) (b عمز) بً بحز و  (cثابذ بً أوص الطائي) (dدمحم بً ضعُد بً حماد)  

شھز مً لیظ .3
ٔ
 :الجاھلیت في املداحين ا

 (a ) اللیظ امزٔو  (b )بي بً سھير
ٔ
عش ی( c) ضلمی ا

ٔ
 الذبیاوي الىابغت( d)  الا

هہ فیہ كیل الذي الشاعز ۔4
ٔ
 "بحز مً یغزف" ا

 (a )جزیز (b )الفزسدق   (c )خطل
ٔ
بي بً سھير( d)  الا

ٔ
 ضلمی ا
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 إلی جيخمي ‘‘ضعاد باهذ’’ املشھىرۃ اللصیدۃ ۔5

 (a )بي بً سھير
ٔ
 البىصيري ( d) ربیعت أبي بً عمزو ( c)  سھير بً کعب( b) ضلمی ا

***** 

 (2x5=10) الجزء الثاني -2

 إلاجابة القصيرةأسئلة   -0

  اهخب جزجمت ألاشعار الخالُت و بين جىاهبها الفىُت: -1

 أبتتتتتتتتتتتذ عُىتتتتتتتتتتتان بال طتتتتتتتتتتتً الزكتتتتتتتتتتتادا
 

 و أهىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزث ألاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبالدا 
 

 لعمتتتتتتتتتتتتتتزن إن هفتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتعاد عىتتتتتتتتتتتتتتتي
 

 هفعتتتتتتتتتتتتتتي عتتتتتتتتتتتتتً ضتتتتتتتتتتتتتعاداملصتتتتتتتتتتتتتزوف و  
 

 فتتتتتتتتتتتال دًتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتلُذ ودًتتتتتتتتتتتذ  أهلتتتتتتتتتتتي
 

 بلخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي مطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخفادا 
 
 وال كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىدا

 

 ألتّما صاحبي هشر ضعاد
 

 للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزب مشارهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا و را البعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادا 
 

 فخىشتتتتتتتتتتتً أن حشتتتتتتتتتتت  بىتتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتذوف
 

 جيتتتتتتتتتتتتتتتل هُادهتتتتتتتتتتتتتتتا الللتتتتتتتتتتتتتتت  الجُتتتتتتتتتتتتتتتادا 
 

  إلاضالمي؟ الشعز خصائ  ھي ما -2

 ۔الىلائض شعز عً معلىماجک  سجل -3

 ۔شزحہ م  لدیک املفضل شعزہ مً بیخا اکخب املخىبي؟ مً -4

****** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 طويلةأسئلة ذات أجوبة  -3

 اهخب عً حُاة امزئ اللِظ، وبين امليزاث الفىُت للصُدجه. .1

بي صیذ  اع  ملا ا .2
ٔ
  العباس ي؟ العصز في املخىبي الطیب ا

 مطاهماث عبد هللا بً رواحت في الشعز العزبي.اهخب  .3
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، والجشء الثاوي، والجشء الثالث. وعلى الطالب أن  حشخمل هذه الىركت على ثالثت أجشاء: الجشء ألاٌو

 ولها.ًجُب مً ألاجشاء 

ت واملطلىب إجابتها ولها وليل ضؤاٌ ركمان. -1  (5x2=10)                        ٌشخمل الجشء ألاٌو على خمطت أضئلت إجباٍر

 (2x5=10)     ًحخىي الجشء الثاوي على أربعت أضئلت واملطلىب إجابت أي مً إلاثىين منها وليل ضؤاٌ خمطت أركام.  -2

 (1x10=10)           ثت  أضئلت  واملطلىب إجابت ضؤاٌ واحد منها وله عشزة أركام.           ًخيىن الجشء الثالث مً ثال -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 موضوعية:أسئلة  -2

 كصُدجه:مطل  اشتهز الشاعز البىصيري في املدًح الىبىي، و  .1

(a) الخير والشز عاداث       (b) ضالمت هللا عدة رمل خبذ 

(c ) ًجذهز جيران بذي ضلمأم    (d ) 
 
 إ ا هىذ في ول ألامىر معاجبا

 ثلم الضزاب" ملً هذا الشعز؟ "بغير ن راعُا عبث الذئاب  .2
 
 وغيرن صارما

(aاملخىبي )  (bأبى جمام ) (cأبى هىاص )  (d ابً الزومي ) 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیإ ميطىبت ال ىلیاث. 3

(a )ربیعت بً لبید  (b )العبد بً دزفت   (c )بي بً سھير
ٔ
 شداد بً عىترۃ( d) ضلمی ا

 على ألافم الغزبي ورضا مَشعشعا، كائل هذا البِذ: وكد رهلذ شمظ ألاصُل وهّفضذ. 4
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(a )أبى جمام (b )املخىبي (c )الطغزائي (d )ابً الزومي 

 ۔ الصعالیک شعزاء مً۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔5

(a ) شىفزی (b )ربیعتأبي  بً عمز (c )خيطاءال (d )ثابذ بً حطان 

***** 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابة الأسئلة  -0

 ؟وأدبهم صعالًُالشعزاء الما حعزف عً  .1

 شيل وجزجم ألاشعار الخالُت، واشزح اليلماث التي جحتها خ . .2

غدو   بال هىاٌ ٌطخثُبَو
 

 وهُلً وله ال للثىاب 
 

 ولمتتتتتتتتتتتتتتتتتا ل طتتتتتتتتتتتتتتتتتذ وجبلتتتتتتتتتتتتتتتتت  ججتتتتتتتتتتتتتتتتتدد
 

 وجخلتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتي ال جتتتتتتتتتتاب ابختتتتتتتتتتذلذإ ا  
 

 سادث ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُاء أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزسثإ ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 وجىخاهتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتي الىلتتتتتتتتتتتتتتاب حبتوحشتتتتتتتتتتتتت 
 

 ولِطذ بالعىان العيظ عىدي
 

 الىعتتتتتتتتتتتتتتتابوال هتتتتتتتتتتتتتتتي مىتتتتتتتتتتتتتتتً بتتتتتتتتتتتتتتتالبىز  
 

 سمتتتتتتتتتتتتان مىتتتتتتتتتتتتً عشتتتتتتتتتتتتىا ًبعتتتتتتتتتتتتدفتتتتتتتتتتتتال 
 

 بىضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزجه وروهلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ال جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 
 

 .اهخب ملالت وجيزة حٌى شعز ابً الزومي .3

 .عباس ياهخب الخصائ  الفىُت وألادبُت في الشعز ال .4

****** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 إلاجابة الطويلة:أسئلة  -3

بیاث اشزح .1
ٔ
 الدشکیل م  الخالیت الا

 أصالت  الزأي صاهخني عً الخطل
 

 وحلُت الفضل ساهخني لدي العطل 
 

 مجدي أخيرا ومجدي أوال شزع  
 

 في الطفلوالشمظ رأد الضحى والشمظ  
 

 فُم إلاكامت بالشوراء ال ضىني
 

 بها وال هاكتي بها وال جملي 
 

 هاء عً ألاهل صفز الىف مىفزد
 

 والطُف عزي مخىاه عً الخلل 
 

 فال صدًم إلُه مشخي  حشوي
 

 وال أهِظ إلُه مىخهی جدلي 
 

 اهخب الخصائ  الفىُت للصُدة أبى هىاص. .2

دب ۃالبرد ۃدیمً اشخھز بلص .3
ٔ
 ؟یتوما ھي خصائصھا الا


