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 وذج تدريبي  ـــــــــــنم                     دولة اإلمارات العربية المتحدة

 الثالث الفصل                                                                    وزارة التربية والتعليم 

الصف الحادي عشر                                                                        2قطاع هـ نطاق 

 عشر يــــــــــــوالثان                                                 مدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي  

 السؤال األول : 

 : أجب ثم اقرأ "عمر أبي ريشة" الشاعر من قصيدة

 مــــــلأو للق         للسيف        منبر           األمم              بين  لك   هل    أمتي – 1          

 رمـــــالمنص        أمسك  من    خجًل              مطرق         .. وطرفي     أتلقاك- 2 

  م  ــــــاألل      .. كبرياء        ..... ببقايا                ا عابثً        يهمي الدمع      ويكاد  -3          

 مــــالنغ    مــــــــيتي      كل     وتري               أوحت إلى     التي    دنياك     أين - 4         

        مم  ــالش      ومغنى       العز        لعب  م                    هأصدائ        على   تخطيت     كم -5                     

 مــاألنج      جباه     فوق        مئزري                   ساحب     كأني .....  وتهاديت   - 6                        

                                                        فم    في          علك     نجوى  خنقت                    دامية        ة  غص     كم   أمتي - 7        

 يلتئم            فلم           اآلسي       فاته                 راعف      في إبائي    رح  ج   ي  أ -8         

 ضع دائرة حول االختيار الصحيح فيما يأتي :      

 أمتي تعرب : متي هل لك بين األمم ..؟ أ -   1

 منادى .                د حال . -.                 جخبر -مبتد أ  .               ب -أ

 

 العاطفة المسيطرة على الشاعر في البيت السادس عاطفة : -2

 الفخر والزهو . -الفرح والسعادة .     د  -الثورة والغضب .      ج  -الحزن والحسرة.    ب -أ

 

 منبر للسيف صورة خيالية :-3

 تشبيه تام األركان .                   كناية .    -ج            استعارة مكنية -تشبيه بليغ .     ب-أ

 

 مغنى الشمم كلمة مغنى مشتق نوعه : -4

 اسم مكان . -د                 اسم زمان .  -ج       اسم فاعل .   -ب       اسم مفعول .  -أ
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 (  ؟بين األمم" هل لك  األسلوب اإلنشائي  االستفهام في قوله :من الغرض البلغي   -

 التقرير  - .  د    التهكم والسخرية        – ج     الحزن والتحس ر.   - ب      الفخر. -أ

 

قأتلقاك وطرفي مطرق : نوع المشتق في كلمة -6  : م طر 

 صيغة مبالغة . -د        اسم فاعل .   -ج      ة .    صفة مشبه -ب     اسم مفعول .    -أ                     

 

 البيت الذي يعبر عن شعور الشاعر بالحياء من ماضي األمة العريق هو :--7

 الثاني . -د      الثامن .                -ج            بع .      السا - ب.            األول  -أ            

 السؤال الثاني : 

 ثم أجب: رأاق " لنجيب محفوظبين القصرين"من رواية 

 وهتفت زينب :

 ياسين ، "سي "   وأيقظت فرأيتهم  من النافذة  أنا التي سمعتهم ثم أطللت  -

 وواصل ياسين الحديث قائلً:

لقد نقرت على باب والدي حتى استتتتتيقخ وأخبرته ولما ربهم بنفستتتته أمر أال يغادر البيت أحد وأال  -

توجد في البلد حكومة ال أعلون ؟.... وما عستتى أن نصتتنع ؟...يرفع مزالج البيت، ولكن ماذا هم فا

 تحبنا ؟....

 فقال له فهمي: 

 ال أظنهم يتعرضون لغير المتظاهرين ... -

سنظل محبوسين  - ساء واألطفال فكيف يعسكرون ولكن إلى متى  في بيوتنا ؟ ! ...إن البيوت مألى بالن

 تحتها ؟

 فغمغم فهمي في ضيق :

 سيجري علينا ما يجري على غيرنا سنصبر وننتظر ..... -

 تفت زينب في عصبية ظاهرة :هو

، ) اللهم عليك بالظالمين ( عند ذاك فتح كمال عينيه لم نعد نستتتمع أو نرى إال الرعب والحزن  -

ظار، ثم جلس في فراشتتتته وتطلع إلى فرددهما دهشتتتتا  في المجتمعين في حجرته  على غير انت

رأت ير ثم قرأستته الكب دها الباردة علىمه بعينين متستتائلتين فاقتربت منه في فراشتته وربتت بيأ

 بصوت مهموس وعقل شارد الفاتحة ، فسألها الغلم:

 ماذا جاء بكم إلى هنا ؟ -

 :رأت أن تبلغه الخبر في أحسن صورة ممكنة فقالت برقة 

 لن تذهب اليوم إلى المدرسة .. -

 فتساءل بابتهاج :

 بسبب المظاهرات ؟ -

 فقال فهمي في شيء من الحد ة :

 الطريق!اإلنجليز يسدون  -
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أدرك كمال بأنه أدرك ستتتتتتر تجمعهم فقلب عينيه في الوجوه مذهوال،وذهب إلى النافذة ونظر 

 من خصاصها ) الفتحات الضيقة(طويلً ثم عاد وهو يقول باضطراب البنادق أربع أربع .

 نظر إلى فهمي كالمستغيث وتمتم في خوف :

 سيقتلوننا ..؟-

 اهرينلن يقتلوا أحداً جاءوا لمطاردة المتظ  -

 

 من خلل المقتطف اختر اإلجابة الصحيحة : -

 

 صاحب السلطة والقرار في البيت : -8

 األب. -د                 .  ياسين -ج              األم .    -ب                    . .زينب -أ

 

 أثار تواجد اإلنجليز ببنادقهم  شعور كمال : -9

 بالقلق . -4       بالخوف .           -3       .           بالحزن -ب          بالفرح .    -أ

 

البيت  كلمة )مزالج (مشتق  مزالجولما ربهم بنفسه أمر أال يغادر البيت أحد وأال يرفع  -10

 نوعه :

 اسم بلة . -د                 اسم مفعول .    - ج            اسم مكان . - ب          اسم فاعل. - أ

 

 :التقنية المسيطرة على المقتطف السابق -11 

.  -د    الحوار الخارجي  .        - ج    الوصف .    -ب           السرد .  -أ  الحوار الداخلي 

 

 عن : توتعددها كشفمن األب كثرة األسئلة الصادرة  -12

                                              قلق األب وتوتره .   – ب                                               ضعف األب .  -أ

 معاقبة أسرته.رغبة األب في  – د                               خوف األب على نفسه . -ج 

 

 أجب عما يأتي:من رواية " رجال في الشمس "

 ن الشخصية القيادية في الرواية ؟م -

............................................................................................................................ 

 اً في تحديد النهاية المأساوية ؟ وضح ذلك .هل كان للخوف دور -

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 .؟مع التعليلمن المنتصر في رواية رجال في الشمس من وجهة نظرك  -

............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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 لوطلب منك تغيير النهاية كيف كنت ستنهيها ؟ -

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 السؤال الثالث :

أبريل  الخامس من أكاديمية الشتتتتتعراء" ستتتتتلطان فيصتتتتتل الرميثي " التاري ::   من األعمدة الصتتتتتحفي ة "

 : م"2017

أكاديمية الشتتتعراء  1996أبريل هو شتتتهر الشتتتعر المحلي في أميركا، وهي مبادرة وطنية أطلقتها عام         

األميركية، بهدف زيادة الوعي بقيمة الشعر واحتفاًء باألعمال الشعرية الجديدة في الواليات المتحدة، يضج 

ج بمهرجان ختامي كبير ي   رعى من قبل شتتركات القطاع هذا الشتتهر بالعديد من االحتفاالت والمناشتتي، ويتو 

 الخاص.

     ثلى لمحو األميتتتة في المجتمع تعتقتتتد أكتتتاديميتتتة الشتتتتتتعراء األميركيين أن الشتتتتتتعر هو الطريقتتتة الم                 

ألف ديوان شتتعر مجاني في جميع الواليات األميركية خلل الشتتهر الوطني  100األميركي، وتنشتتي بتوزيع 

د ور النشر على إصدار الدواوين الشعرية خلله، وتحفز المدارس والجامعات للشعر، كما تشجع األكاديمية 

على تخصتتتتيا هذا الشتتتتهر لقراءة الشتتتتعر حصتتتترياً، ومن المبادرات المتميزة لألكاديمية عقدها تصتتتتويتاً 

 عجماهيرياً للشتتتتعراء الذين أث روا الستتتتاحة الثقافية األميركية، لي كرم الشتتتتاعر األكثر جماهيرية ب صتتتتدار طاب

بريدي يحمل صتتتتتتورته، وفي مناستتتتتتبات عديدة د عي الشتتتتتتعراء المتميزون لحفل تكريم في البيت األبي ، 

والمبادرة األجمل هي التمازج بين الشتتتتتتعر والفنون األخرى، حيث يدعى الفنانون لخي لوحات لقصتتتتتتتائد 

 أداؤها.ينها وأميركية، ويدعى المطربون إلحياء حفلت فنية ي تغنى فيها بأبيات شعرية لم يسبق تلح

للكاتب واإلعلمي الشتتهير، غاريستتون « واشتتنطن بوستتت»شتتدتني فكرة مقالة نشتترتها قبل أيام صتتحيفة      

يدعو فيها عامة الناس في شهر أبريل إلى التعبير عن مشاعرهم تجاه أحبابهم « بهجة الشعر»كيلور، بعنوان 

شعرية يصف فيها االبن امتنانه العظيم لوالد ه، يه، واألبوان حبهما الجم ألبنائهما، الزوج لزوجتبكتابة أبيات 

والمواطن لوطنه، وهكذا دواليك، يقول كيلور: لنتعلم القليل من قواعد الشتتتتتتعر، ولنكتب الكثير من الحب في 

 شكل أبيات نبهج بها قلوبنا واآلخرين.

نحو  شهية المتلقي العربي الفكرة التي راودتني وأنا أقرأ حول شهر الشعر األميركي، هي حاجتنا إلى فتح   

الشتتتعر، هناك الكثير من القامات الشتتتعرية العربية التي أ هملت خلل العقود الماضتتتية، والعديد من القضتتتايا 

 التي ك تبت أحداثها ولم ت دون المشاعر التي رافقتها وال العواطف التي الزمتها.

  ) جريدة اإلمارات اليوم ( 

 من خلل العمود السابق :

 العظيم لوالديه مرادف ) امتنانه ( : امتنانهيصف فيها االبن  -13

 اهتمامه . -شكره .                                د - بره .                  ج - شعوره .             ب -أ

 : مألنه نيمريكا يتم تكريم الشعراء المتميزفي أ-14

   أعلى مكانة اجتماعية .  - ب                                            أكثر شعراً.    -أ
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  .جماهيرية أكثر -د                     .   ما في موضوعاتهتنويعً  أكثر - ج

 الفكرة التي لم ترد في العمود الصحفي  :-15

    . القلوب يبهج الشعر -ب                   الشعر في أمريكا مرتبي بالفنون األخرى . -أ

  .كيينأمري لشعراء شعرية نماذج تقديم- د              الحاجة لفتح شهية المتلقي العربي  الشعرية . -ج

 واحدة من السمات اآلتية ليست تمثل شخصية الكاتب : -16

 . بالشعر العربي   االهتمام -ب                                                 سعة.  االثقافة الو-أ 

 قراءة الجرائد العربية.االقتصار على    -د                                      القدرة على تقديم حلول. -ج 

 السؤال الرابع:  

  خيرزائر"    من قصيدة الشاعر أحمد شوقي" إلى عرفات هللا يا

  عرفات    في   هللا   سلم     عليك***      زائر   خير     يا   هللا  عرفات  إلى  

 والقسمات   البشر   مجالي  وسيم***      اناضرً    البيت  وجهة  تولى  ويوم

   منفجرات   المعسول   الكوثر  من***      أعينا   عينيك  بين  تجري  وزمزم

 رفات    لسان   من   ثناء   ورب***      بصالح   الراشدون   عليك  ويثني

  والعرصات   الساح   طهور  لبيت***      جمعتهم  الحجيج  رب يا الدين لك

   وشتات   غربة   من  انتهوا  إليك***      بقعة  كل  ومن اأصنافً  الناس أرى

    الجبهات   من   العاتي  لها  يدين***      جبهة  المقدس الترب في لك عنت

ً عينيك وأ المحسن البديعي  بين -17  :عينا

 تصريع . -جناس.                  د  -جسجع .                       - .              ب تضاد -أ

 "مشتق نوعه: طهورالساح والعرصات كلمة "  طهورلبيت  -18

  صفة مشبهة . -د         اسم مفعول .        ج صيغة مبالغة .         -اسم فاعل .       ب-أ

 مشتق نوعه :" خير "كلمة  زائر   خير   يا   هللا  عرفات  إلى  -19

  صيغة مبالغة.-صفة مشبهة.                  د -ج        اسم تفضيل . -اسم فاعل.    ب -أ

 التوكيد المعنوي  في المثال :      . أصنافًا " كلهم"الناس أرى -20

 .مجزوم -د       منصوب.      -ج                مجرور. -ب      .        مرفوع -أ

       

 توفيق والنجاح نياتي بالمتمع                                                                               

 يوندللبراهيم اإ/ محمد  أ                                                                                

 ن جبيرعيد بدرسة سماللغة العربية بمعلم                                                                         


