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  Time : 3 Hours                                       Maximum Marks : 75 
------------------------------------------------------------------  

 
 

I.  ّّبالصحيحّمماّبينّالقوسينلّالفراغّكم: ( 15 X 1 = 15 marks )                                     

          ّ
 .أٌضا ----- المعلقات السبع تعرف بـ .1

 (المذهبات/  المفضلٌات/  األصمعٌات)
 . فٌها عمر بن الخطاب توفًالشاعر الذي ولد فً اللٌلة التً هو  ------ .2

 ( األخطل/  عمر بن أبً ربٌعة/  الحطٌئة) 
 .---- غٌاث بن غوث هو االسم األصلً للشاعر .3

 ( الفرزدق/  األخطل/  النابغة) 
 .أشهر الخطباء فً العصر الجاهلً ----- ٌعتبر .4

 ( عمرو بن كلثوم/  الحجاج بن ٌوسف/  قس بن ساعدة) 
 من الشعراء المخضرمٌن. -------- .5

 ( كعب بن زهٌر/  امرؤ القٌس/  جرٌر)
 .من أصحاب الغزل العذري فً العصر األموي ------- .6

 ( عمر بن أبً ربٌعة/  األحوص/  مجنون لٌلى) 
 هو قائل البٌت المشهور:  ----- .7

 "حتى لبست من اإلسالم سرباال  الحمد هلل الذي لم ٌأتنً أجلً "

 ( الخنساء/  لبٌد بن ربٌعة/  عبد هللا بن رواحة) 
 .الجاهلًهو من أنواع النثر  ------- .8

 ( الحكم واألمثال/  النقائض/  القصٌدة) 
 .هو المعروف بصاحب الرسائل فً األدب العربً أوال ------ .9

 ( علً بن أبً طالب/  عبد الملك بن مروان/  عبد الحمٌد الكاتب)
 .-------اشتهر القائد طارق بن زٌاد فً فن   .11

 ( الخطابة/  القصة/  الشعر) 
 .----- وصفـٌمثل حاتم الطائً ب .11

 ( الضٌافة/  الوفاء/  الجود) 
 .من الصحاح الستة ------- .12

 (جامع الترمذي/  المسند/  الموطأ)
 .أصح كتاب بعد كتاب هللا ------ٌعتبر  .13

 ( سنن أبً داود/  صحٌح البخاري/  صحٌح مسلم) 
 .من أشهر النقاد فً العصر األموي ----- .14

 ( خطابعمر بن ال/  النابغة الذبٌانً/  ابن أبً عتٌق)
 .خصائص النثر الجاهلًمن  ------ .15

 ( وصف األطالل/  اإلٌجاز/  التشبٌب) 
 

II. ّأجبّلعشرةّمنّاألسئلةّاآلتيةّموجزا: ( 10 X 2 = 20 marks )                                            

          ّ
 ما هً العالقة بٌن الشعر الجاهلً والحٌاة البدوٌة ؟ .1

 ؟ فً الشعر العربً القدٌمما المراد بالتشبٌب  .2



 ؟ لَم سمً شعر زهٌر بن أبً سلمى بـالحولٌات .3

 ؟ للشعر الجاهلً المهمةما هً المصادر  .4

 اذكر أهم أغراض الشعر العربً فً العصر األموي. .5

 ؟أشار عمر بن الخطاب إلى جمع القرآن لمَ  .6

 ؟ سمً حسان بن ثابت بـشاعر النبً لمَ  .7

 ؟ وق عكاظ فً تارٌخ الشعر العربً الجاهلًما هً منزلة س .8

ٌّن دور الحروب فً تطور الشعر فً العصر الجاهلً .9  .ب

 ما المراد بإعجاز القرآن .11

 ؟ جامع القرآن مع أن أبً بكر هو الذي جمعه أوالـعفان ببن ٌطلق على عثمان  لمَ  .11

 ؟ ما الفرق بٌن الغزل الصرٌح والغزل العذري فً الشعر األموي .12

 اء المخضرمون ؟من هم الشعر .13

 ؟ النثر الجاهلً أقل من الشعر الجاهلً. لمَ  .14

 ؟ صلى هللا علٌه وسلمما الفرق بٌن مدح حسان بن ثابت وكعب بن زهٌر للنبً  .15

 

III. ّاكتبّمذكرةّوجيزةّعنّاثنينّمنّاآلتية: ( 2 X 5 = 10 marks )                                        

          ّ
 امرؤ القٌس .1

 فً العصر األمويالنقائض  .2

 المعلقات السبع .3

  الشعرمن  النبًموقف  .4

 

IV. اشرحّثالثةّمنّاآلتيةّمعّذكرّالسياق: ( 3 X 5 = 15 marks )                                              

                                        ّ
روف الذي لم ٌشكر، والظلم الذي وأٌن اآلباء واألجداد؟ أٌن المع ؟ثمود وعادٌا معشر إٌاد ! أٌن  .1

، علٌهله وأفضل من دٌنكم الذي أنتم  ىأرضلم ٌنكر؟ ٌقسم قس باهلل قسما ال إثم فٌه إن هلل دٌنا هو 
 فطوبى لمن أدركه فاتبعه، ووٌل لمن خالفه.

 
 مولو نال أسباب السماء بسلـّ   من هاب أسباب المناٌا ٌنلنه .2

 م نفسه ال ٌكّرمومن ال ٌكرّ  ومن ٌغترب ٌحسب عدوا صدٌقه
 

 والعفو عند رسول هللا مأمول  أنبئت أن رسول هللا أوعدنً .3

 القرآن، فٌه مواعٌظ وتفصٌل  مهال: هداك الذي أعطاك نافلة
 

واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب، أكرمكم عند هللا أتقاكم، إن أٌها الناس: إن ربكم  .4
 هم اشهْد !فضل إال بالتقوى. أال هل بلـّغُت ؟ اللّ  هللا علٌم خبٌر، ولٌس لعربً على عجمً

 
مختلفة بٌن أهلها، فمن ة بالكره والسرور، وجعل فٌها أقساما ففإن هللا تعلى، جعل الدنٌا محفو .5

دّرت له بحالوتها، وساعده الحظ فٌها، سكن إلٌها ورضً بها، وأقام علٌها، ومن قرصته 
 عنها، وذمها ساخطا علٌها، وشكاها مستزٌدا لها.بأظفارها، وعضته بأنٌابها، قالها نافرا 

 

V. أعدّمقالةّواحدةّمنّاآلتية:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ( 1 X 15 = 15 marks )

                                          ّ
 "الشعر دٌوان العرب"، ناقْش. .1

 وتطوره العربً القدٌماألدبً النثر  .2


