
1 
 
 

 

 

ة(، وعلى المشترك اإلجاسؤالا  أحدَ عشر)عدد األسئلة   بة عنها مع مراعاة تعليمات األفرع الختياريَّ
 عالمة( 30)                         )إجباري(السؤال األول:  ▪
 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:        -
 )عالمتان(                 ﴾؟  ل  ب  كما أتّمها على أبويك من قَ ﴿  تعالى:باألبوين في قوله من المقصود  .1

 .  آدم وإبراهيم د.       . إبراهيم وإسحقج.      .      آدم ويعقوبب.     .  إسحق ويعقوب أ. 
 )عالمتان(           : )نثوب إلى الحجا(؟بقوله عبد هللا إلَم َيهدف  الملك أبو  .2

     . األخذ برأي أمه عائشة.د    . توحيد الجيش اإلسالمي.ج    صدي.مة والتَّ . المقاو ب  بول الصلح وتحكيم العقل.أ. قَ 
 )عالمتان(     ما غرض الستفهام في جملة: "هل يستطيع  الغ زاة  الغ َرباء أن  ي ذِهلوا قلَب األّم عن  أبنائها"؟ .3

 النفي. د.               الستنكار. ج.    التوبيخ.  .ب    التقرير.  .أ 
 )عالمتان(       يروحها العبد في سبيل هللا"؟ حة و  : "والرَّ () في قوله ( حةو  الرَّ )ما معنى كلمة  .4

 . د. الّسير ليالا       .ج. السير آخر الّنهار  . الّسير وسط الّنهار .ب      . الّسير أّول الّنهار .أ 
 )عالمتان(       ؟ل"إليك مثل البدر أكتم  ت  أتي   إن  في قوله: " الفعل الماضي)إن( الشرطية مع ما دللة استخدام  .5

 ج. رغبة الشاعر في مغادرة الوطن قريباا.          الهجرة وترك الوطن. أ. احتماليَّة
 الهجرة وترك الوطن. الشاعر استبعاد د.   ب. رغبة الّصديق في العودة إلى الوطن.            

 )عالمتان(     وما أبحرت منها شراعاتي؟   قول الشاعر حسن المرواني: هاجرت مدني عّني    عالَم يدل   .6
 . رسوخ حّبه لوطنه. د  . رحيله بّراا ل بحراا.            ج          جفاؤها وبقاؤه على حّبها. .ب           أ. غربته

 )عالمتان(        بم كاَن الملك  عبد هللا الصغير آخر  ملوك األندلس م حاطاا في قصره؟   .7
 د. بع مالَء وخَونةا.         ج. بخونٍة وعمالَء.      . ب. بخونَة وعمالءَ     مالٍء.     أ.  بخونٍة وع  

 )عالمتان(      ؟   يها ضوّ ي    اا نور   ه  وتوقدَ   ناراا       ه  دَ فتوقِ   با زيت  في الرّ   د  ع  لم يَ ما نوع الفاء والواو على الترتيب في قول الّشاعر:   .8
 . سببيَّة، عاطفة د.            .   عاطفة، عاطفة ج.    سببّية، حاليَّة. .      ب. واقعة في جواب الشرط، قسمأ.  

9.  )  )عالمتان(     السماء"؟ (: "ارحموا َمن  في األرض يرحمكم َمن  في في قوله ) على الترتيب ما إعراب )َمن 
 فاعل. ، ث. مفعول به  مفعول به.     ، ت. فاعل   مبتدأ. ، ب. خبر   خبر.  ، مبتدأأ. 

؟َعيني َوَأجَمل  ِمنَك َلم َتِلِد    ....َوَأحَسن  ِمنَك َلم َترَ :  عروضّياا في قول الشاعر  مناسبة    أي  الكلمات .10  )عالمتان(                 الِنساء 
 .  شخصاا . د                                    .أحداا .  ج                            .َقط  . ب                  . أبداا .  أ

 )عالمتان(          الوطني؟  التجاه شعراء من  سماؤهم أ  تيةي  الشعراء اآلأ  .11
 . الرصافيّ  د. معروف            .  فرحات  ج. إلياس     .  إبراهيم  ب. حافظ         . ريشة   أبو  عمرأ.  

                   )عالمتان(              إلم ترمز أسطورة "تّموز"؟    .12
 العذاب األبدّي. د.                     . البعثاقتراب ج.             الرحلة الشاقة.      ب.       . الِخصب والّنماءأ.  

                      )عالمتان(              ؟الشخصية التي تبقى على صورتها التي رسمها الكاتبماذا ت سّمى  .13
   .مركزية د.  .                        ثانوية ج.   .                            ثابتةب.                      .محوريةأ. 

                      )عالمتان(      َلم  َتَر َكي َف َضَرَب َّللاَّ  َمَثالا َكِلَمةا َطيَِّبةا َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة﴾؟  أ ما نوع التَّشبيه في قوله تعالى: ﴿ .14
َمل. أ.  ل. ب.             م رَسل م ج  َسل مفصَّ ل. ج.          م ر  د مفصَّ د مجمل. د.            مؤكَّ  مؤكَّ

ه   َفَتضاَحَكتته  َوالَبحر  َكم ساَءل   .15 مواج  عِ  أَ                           )عالمتان(          ما نوع  الجمال في الجملة المخطوطة؟.  ِمن َصوِتَي الم َتَقطِّ
 .  استعارة تصريحيَّةد.                   .  استعارة مكنيَّةج.                 .  تشبيهب.                    مجاز مرسل.أ. 
 

 
 

                                                  طينــــــــــــــة فلســـــــــــــــــــولد                  
          

 
 ــــــربيوزارة الت

 
 العالي                                      م ــعلية والت

             

ة لإلشراف والتأهيل   التربوي اإلدارة العام 
ة العام   انوي 

 
ز للث                                                                                                                ة  ــــــامتحان التمكين والتمي 

                              
ــــ ــــــــالـــ امـ ـــــــــعــــــــــــــ لــــا                  ــــ ـــدراســـــــــــــــــ  م( 2021) يــــــــــــــــ

فدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع                    (7ات )ــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصَّ

ــــــــرعــــــــ               
 
                                           ـــــــي  ــــ الفـــــــــــــــــرعــــــــان: األدبــــــــــــــــــي  والش

                                                                                         

   

غ   
 
ــــــــــــــــــــــــــاملبحث: الل         ةـــــــــــــــــــ ة العربيَّ

م                                                                اتــــــــــــــــــــالث ساعـــ ـــــــــــــثــــــــــن: ــــــــالز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ:        
 
       م                                                                              2021/      / الت
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          عالمة(27)المطالعة                           
شترك  )يجيب  ال   السؤال الثاني:  ▪  عالمة( 12)                عن فرعين من ثالثة(  م 
 عالمات( 6)             اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن األسئلة التي تليها: .أ

َزل ناه  ق ر آناا َعَرِبيًّا َلَعلَّك م  َتع ِقل وَن  (1)الر ِتل َك آيات  ال ِكتاِب ال م ِبيِن ﴿ َسَن ال َقَصِص ِبما َأو   (2)ِإنَّا َأن  َك َأح  ن  َنق ص  َعَلي  نا ِإَلي َك  َنح  َحي 
ِلِه َلِمَن ال غاِفِليَن   َت ِمن  َقب  ن  ر آَن َوِإن  ك  ف  أِلَِبيِه يا َأبَ  (3)هَذا ال ق  م   ِإذ  قاَل ي وس  َقَمَر َرَأي ت ه  م َس َوال  َكباا َوالشَّ ِت ِإنِّي َرَأي ت  َأَحَد َعَشَر َكو 

ي   (4)ِلي ساِجِديَن  داا ِإنَّ الشَّ وا َلَك َكي  َوِتَك َفَيِكيد  ياَك َعلى ِإخ  ؤ  ص  ر  ص  ن ساِن َعد وٌّ م ِبين  قاَل يا ب َنيَّ ل َتق  ِ  ﴾(5) طاَن ِلْل 
 ( عالمتان)   (. ما معنى األولى؟ وما إعراب الثانية؟  كوكباا   تبيك،ج  يَ )   الكلمتان:وردت في اآليات  .1
 ( عالمتان)     ﴾؟  ﴿وإن كنت من قبله لمن الغافلين تعالى:من المخاطب في قوله  .2
 ( عـالمــــة)   ﴿ل تقصص رؤياك على إخوتك﴾؟ : () لبنه يوسف ( ) لماذا قال يعقوب  .3
ي طانَ  ِإنَّ : ﴿ما عالقة  قوله تعالى .4 ِن سانِ  الشَّ وٌّ  ِلْل   ( عـالمــــة)     بما قبلها؟  ﴾م ِبين    َعد 
 عالمات(6)         اقرأ النص اآلتي من درس )القدس بوصلة ومجد( ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  .ب
وى َيد  آِثمة  على قَ   " أن  ي ذِهلوا قلَب األّم عن  أبنائها؟ وهي   -َمهما بَلغت  َسطوت هم -َدر هللا؟ وهل يستطيع  الغ زاة  الغ َرباء  وهل  َتق 

ق، ترابها تر اثا م زيّ   فا،ا وواقِعاا اّلتي َتعرف هم ِبسيماه م، وإن  َحَفر األعداء  في تاريخها أخاديَد كاذبة، واّدعاءاٍت باطلة، وأقاموا فو 
عوما بال   " قّوة والَجَبروت.َمد 

 ( عالمتان)        (؟فاا م زيّ ما مفرد كلمة )أخاديد(؟ وما المعنى الّصرفي لكلمة ) .1
 )عـالمـــــة(                        .                         ص  له النَّ مثِّ ذي ي  الَّ  الفنَّ األدبيَّ  سمِّ .2
 ( عالمتان)       بم صور الكاتب مدينة القدس في الفقرة؟ وعالم يدل ذلك؟  .3
 )عـالمــــة(            وضح الصورة الفنية في عبارة: "َحَفر األعداء  في تاريخها أخاديَد كاذبة"                          .4
بوّي الّشريف اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:اقر .ج  عالمات(6)                    أ الحديث النّ

م   أَحبِّك م   ِمن   ِإنَّ  ":قالَ  ( )  َّللّاِ  َرسولَ  أنَّ (   (َجاِبر  َعن   ِلساا  ِمّني  إِليَّ َوأق َرِبك  مَ  َمج  القاا، ال ِقياَمةِ  َيو  م   وِإنَّ  أحاِسَنك م  أخ  َغَضك   أب 
َعَدك م  ِمّني ِإَليَّ  مَ   وأب  ثارونَ  ال ِقياَمةِ  َيو  قونَ  الثَّر  ِهقونَ  َوال م َتَشدِّ نا  َقد    !َّللّا  َرسولَ  يا  :قالوا  ، "َوال م َتَفي  ونَ  َعِلم  ثار  قوَن، الثَّر   َوال م َتَشدِّ
ِهقوَن؟ َفما   ". ) ال م َتَكبِّرون :)قال ال م َتَفي 
ل ق.                                                  .1  )عالمتـــان(                بّين الّنعيم الذي يحظى به المسلم جزاءا لحسن الخ 
ق والم تفيهق أبعد الّناس عن رسول هللا  .2  )عالمتـــان(   (؟                                           ) ِلَم كان الم تشدِّ
(  حرف الجّر    ماذا أفاد .3  ( مــــــــة)عال    : "ِمن  أحّبكم".                                                       التركيبفي  )ِمن 
ثارونَ ما األصل اللغوي لكلمة ) .4 نا عَ  َقد  في جملة: "  (؟ وما نوع الواوالثَّر  ونَ  ِلم  ثار  قوَن" الثَّر   )عالمــــــــة(              ؟َوال م َتَشدِّ
 عالمة( 15)                              السؤال الثالث:  ▪
ص اآلتي، ثّم أجب  عن األسئلة التي تليه: .أ  عالمات( 8)                      اقرأ النّ
الحاجة   ه وصاحِب قّ ستحِ ه إلى م  ، ووصول  كثير    اإلحسان    موضعه!  منه أن يحل محلَّه، ويصيبَ   ، وأجمل  جميل    شيء    اإلحسان  "

 بائس، ول أنَّة محزون.   كاةَ ل شَ ي  في ظلمة اللَّ   ع سامع  مِ ع فيه لما سَ إلى إحسانه إصابة الموِض   إليه قليل، فلو أضاف المحسن  
أ  قد يكون نفاقاا ورياءا   فالعطاء    -الناس  ة  كما يظن عامَّ -هو العطاء    ليس اإلحسان     ؛ بولة ينصبها المعطيح  ، وقد يكون 

  عاطفة    إنما اإلحسان  .  كثيراا   ويربحَ ،  ليبذل قليالا   ؛جر فيه صاحبها يت  مالٍ   فوس، وامتالك األعناق، وقد يكون رأَس لصطياد الن  
ويسمونه    -قاء، فلو أّن جميَع ما يبذله الناس من المال  م لمناظر البؤس، ومصارع الشَّ فس، تتألَّ من عواطف النَّ   كريمة  

 . "ه  عَ ِض و  لما تجاوز محلَّه، ول فارق مَ  - ريفة الشَّ  العاطفةِ  صادر  عن تلك -إحساناا 
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 ة(ــــ )عالم                                                                 الكاتب؟من اإلحسان كما يرى  ل  مَ ما األج   .1
 (                                                                                                عالمتان)                                                      . َفي ن لْلحسان، وّضحن مختلِ ي  يَ نَ ع  فّرق الكاتب بين مَ  .2
 ة(ــــــ )عالم                                              موضعه؟ا وافق متى يكون ما يبذله الناس من المال إحسانا  .3
ا ينصبه المعني لصطياد النفوس(.                 ) .4  (عالمتانوضح الصورة الفنّية في عبارة )قد يكون العطاء شركا
 ة(ـــــ ن البديعي في عبارة )ليبذل قليالا ويربح كثيراا(؟                                                  )عالمسِّ حَ ما الم   .5
 ة( ـــــ)عالم           أسلوب الكاتب بكلمة واحدٍة فقط.ِصف   .6
 عالمات( 7)                             المدرسّي:  مّما وردَ معَك في الكتاب  أجب  عن األسئلة اآلتية .ب
 )عالمـــــة(                      عندما ألقاه إخوته في الجّب؟  ماذا أوحى هللا عّز وجّل إلى يوسف .1
 )عالمـــــة(                   ؟(غروب األندلس) الفكرة العاّمة الَّتي تدور حولها مسرحّيةما  .2
 )عالمـــــة(                . )القدس بوصلة ومجد( ّص نذكر ثالثةا من َمعالم القدس الواردِة في ا  .3
ِط أحَ التعبير اآلتي: "عالَم يدل   .4  )عالمـــــة(        "؟ ّنة خير  من الدنيا وما عليها جَ من ال    م  ك  دِ موضع  َسو 
 )عالمـــــة(                هم الهزليَّة؟  اتِ محاكَ م  األسرى على المشاركة في  الحتالل   لماذا ي جِبر   .5
 )عالمـــــة(           بالفؤوس(؟ هم يقاتلون : )إنَّ غّسان كنفاتي عالم يدل قول الكاتب .6
 عالمــــة( )   الفراغ.   لأكم (. ......)من لما ترتبط به البومة في المأثور الشعبّي   ترجمة  )البومة في غرفة بعيدة( قّصة  .7

ة ال                                      صوص الّشعريَّ  عالمة( 19والعروض )ن 
شترك  عن فرٍع    : ّرابعالسؤال ال ▪  (اتعالم10)                 (  واحدٍ فقط)يجيب  الم 
 عالمات(10)                أجب عن األسئلة التي تليها: )أنا وليلى(، ثمَّ من قصيدة  اقرأ األبيات الشعرية اآلتية .أ

، عاني ت  ل ــــت  نــــي عــــاَني  ــــــــز  ــتِ    بـــه أبــــوح ح  ريــنَ   ولـَـس   م عـانـاتـي   عــن شـيـئـاا  َتــد 
شـــــــي  ـــــحـــك   َأم  ـِتـضاراتي  الـّنـاس َعـــنِ  أ َخـّبـي عـّلـي   م ـــكـــاَبــــرةا  ليـــلى يـــا  وأضــ   اح 

ـــري  مــــا   َتع ــــــِرف    الّنـــاس ل ـــــهم َسبــــيلَ   ول   َفَتع ــــــــذ َرني  أم  ـــــواســاتي  فــــي  َلــــَدي   مــ 
 ـســامـاتي ــتِ اب  ، اءَ ــــإذا شــ ،ــتــبــيــح  ــس  ويَ  مــي  دَ  ـص  ـــــمـيَ   ــرمــان  حِ  يَّ ــــــنَ ف  جَ ـو بِ ـــ ســـر  يَ 
 ـمـاقاتي ـت حَ ـك بـل كــانَـ ـبـ  نـ  ذَ  ــب  ن  ل الــذَّ  ـــلي  مَ لـــي أَ  ــتِ ض  ــــــهَ أج   ن  أَ ِت أن   ذورة  ــــــعـ  مَ 

 ( ـــــة )عالم        األبيات الّسابقة؟  الرئيسة التي تدور حولها فكرة ال ما  .1
 ( ـــــة )عالم        ؟  "ليمَ لي أَ  ــتِ ض  ـهَ أج  ذا يقصد الّشاعر بقوله: "ما  .2
 )عالمتان(     . ، هات من األبيات الّسابقة ما يدّل على ذلكداخليال راع ّص يعيش  الّشاعر  حالةا من ال  .3
 )عالمتان(         ما دللة وصف الشاعر همومه وأحزانه بالحتضارات؟  .4
سو بَجفَنيَّ حــرمـان  يمــص  دميقول الشاعر: "جمال التصوير في  وّضح .5  )عالمتان(      ".  َيــر 
ط ر شعريَّة مّما تحفظ من قصيدة "رسالة إلى صديق قديم".                                  )عالمتان( .6 ت ب  أربعة أس   اك 
ة اآلتية من قصيدة )وصية لجئ(،  .ب تي تليها:ثمَّ اقرأ األبيات الّشعريّ  عالمات(10)                أجب عن األسئلة الّ
 
 
 

 

بــــوع   ِتل ك   الا ـــــ ِطف ـ  َعـــَرَفت كَ  َقد   هناك  الر 
ني نا  َيج  الا  َيجوب   حينَ  والزَّهر السَّ  َحق 

  الا ـــوظ مـــاءا  رياضــــــها  عليك فاضت
م  أه ــالا  األحــــداث   َلكَ  َدَهَمت   َقد   وال َيو 

َرجــــوك   رجوَك َفـــع د  إلى َمن  أخ    ه م  َأخ 
ـــــــها َأبــــــــوك   رعــ   َفهناَك أرض  كاَن َيز 
د ال م ــــذاب   ه    َقد  ذ ق َت ِمن  َأث ماِرهــا الشَّ

ك ـــها؟ ألل   ؟ َفـــِإلَم َتت ر   ِسِنــــــــِة ال ِحـــــراب 
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 )عالمتان(                  (؟  ِظلّ كلمة )جمع (؟ وما  فاضتكلمة )  ضدّ ما  .1
 )عالمتان(       وبم يو حي قوله  )فاَضت  عليك(؟   السابقة؟ما المقصود بالربوع في األبيات  .2
 )عالمتان(        . تشف  األبيات  الّسابقة عن أمٍل تحّول إلى ألم، وّضح بإيجاز .3
 )عالمتان(      ؟في األبيات السابقة  ذلك"لم يخرج الالجئ الفلسطيني من وطنه بإرادته"، من أين تفهم  .4
ت ب   .5  )عالمتان(            في الّسؤال الّرابع. غي ر األبيات المذكورةمّما تحفظ من قصيدة )أنا وليلى(   بيتيناك 
 عالمات(9)                                 السؤال الخامس:  ▪
ّم أجب عن األسئلة التي تليها:  بياتاقرأ األ .أ ة اآلتية، ث   عالمات( 5)            الشعريَّ

 َوك ل  ِبساط عيٍش سوَف ي طوى        وإن  طاَل الّزمان به وطابا                  
ـــــلَّ آونـــــٍة إهابــــا                    نيـــاك أفعـــى         ت بــّدل  ك   أخــــا الّدنيا أرى د 
ن                   ت  ِبها فأبليت  الّثيابـ ــ َفَمـــــن يغتـــــّر بالد   ا ــيـــا فإّنـــــي         َلِبس 
 لمــاِل داءا         ول مثَل البخيل به م صابا َل جمِع ا ــ َوَلــم  أَر مث                  

 )عالمة(              للّشاعر في الّدنيا رأي وّضحه.                                                                          .1

 )عالمة(                                                   بّين موقف الّشاعر من جمع المال.                                                         .2

 وّضح الّصورة الفنّية في البيت الّثاني.                                                                      )عالمة(  .3
( بّين سبب صرف األولى، وأعرب  .4 نياك، داءا  الّثانية.                             )عالمة( ورد في األبيات الكلمتان: )د 

.            )عالمة(   .5  استخرج من األبيات ما يّتفق وفكرة: وهذه الّدار ل تبقي على أحٍد    ول يدوم على حاٍل لها شان 

ا فقط من البي .ب ا واحدا  عالمات(4)          تين اآلتيين، واكتب تفعيالته، وبحره:                 قّطع بيتا
ـــــلَّ آونـــــٍة إهـــــــــابــــا                           نيـــاك أفعـــى         ت بـــــــّدل  ك   أخــــا الّدنيا أرى د 

     ! الرجـل ؟ أّيها  َوداعـاا  ت طيق   وهل     م رتِحـــــل   الّركبَ  إنّ  ه َريـرةَ  َوّدع  
ة )القواعد                                           حويَّ  عالمة( 19النَّ

 عالمات(9)                                        إجبارّي( السادس: )السؤال  ▪
ّص اآلتي، ثّم أجب عّما يليه من أسئلة: .أ  عالمات(6)                     اقرأ النّ

 كلّ   دة حليفة الكآبة، كما أنها أليفة  ح  الوَ ؛ ألنَّ  دةح  وَ تؤلمها بال  ف  ض على القلوبقوية األعصاب، تقبِ   ،حريرية  اد أي  للكآبةِ   "
مام،  عند خروجها من الكِ   ، الوحدة وتأثيرات الكآبة شبيهة بالزنبقة البيضاء  الصبي المنتصبة أمام عوامل   حركة روحية. ونفس  

المالهي تضم أوراقها بمرور أخيلة المساء، فإن لم يكن للصبي من  ث مَّ  ة الفجر،  أشعّ و قلبها    تفتح  ثمَّ  أمام النسيم،    ترتعش  
خيوط األمِل فيطرد  ل يرى في جوانبه  اا،  ضيِّق  فقد استحالت  حيات ه حب ساا ما يشغل فكرته، ومن الرفاق من يشاركه في الميول،  

 ".صوَت الّسعادة فيتبّدد الّشقاء ، ول يسمع من زواياه  األلم
 عالمات(6)                                        :  الّسابقةِ  استخرج من الفقرة  .1

 فاء واقعة في جواب الّشرط.  . ج      .  اطفةب. فاءا ع  .      أ. فاءا سببيَّة
ِرَفت  بسبب اإلضافة رف . كلمة ممنوعةا من الّص و .      ه. واواا عاطفة   .  ل نافيةد.   .  ص 
 عالمات(3)                  أجب عّما يأتي:  .ب

كل ضبطاا صحيحاا.     .حريرية  اد أي للكآبةِ  .1 ِن بالشَّ  )عالمـــة(                    اضِبط آخَر الكلمتين المخطوطَتي 
 )عالمـــة(     ليستقيم المعنى. ". حّول واو المعيَّة إلى واو حاليَّة مضيفاا ما يلزم الفجر ةَ أشعّ و قلبها  تفتح  " .2
 ( عالمـــة)                           أعرب ما تحته خط إعراباا تاّماا.  .3
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شترك  عن فرٍع واحدٍ فقط(     :ّسابعالسؤال ال ▪  (عالمات10)          )يجيب  الم 
 عالمات(10)                                         ، ثّم أجب وفق المطلوب أمام كّل منها:ةاقرأ الجمل اآلتي .أ

 .(مع ضرورة ضب ِط آخر الكلمة بالّشكل"  حضرموت"كلمة  قصراستبدل باأل)  . على آثاٍر تاريخيَّة ق صرتشتمل  مدينة  األ   .1
َمع  كلم )       . حكَم المملكَة سلطان عظيم .2 لطانتي " اج  َع َتك سير، " وعظيم، س   .  (ر الكلمتين بالّشكلمع ّضبط آخِ َجم 
ف    أَلَنتَ َقال ٓوا  َأِءنََّك ﴿ .3    )اذك ر نوع الاّلم في الكلمة المخطوطة(.           .                ﴾ي وس 
َش رّبه فسين ج  من الّنار. َمن   .4  . (في الجملة الّسابقةالّنحويَّ صّوب الخطأ )            َيخ 
َرى َوَل ﴿ .5 َر أ خ     اآلية الّسابقة؟(. ما المعنى الّنحوّي اّلذي أفادته )ل( في )               ﴾. َتِزر  َواِزَرة  ِوز 
ل لكّل مّما يأتي بجملة  .ب  عالمات(  10)                          مع الّضبط الّتام:  تامةمثّ

                .     اسم ممدود منتٍه بألف وهمزة زائدتين للجمع .1
         .    ل الّناهية متلّوةا بالفعل )ترجو( .2
 .  الستفهاميَّةما  .3
                                       .  جّر اسم مجرورمن الموصولة في محّل  .4
   واو القسم. .5

 عالمة(40) والبالغة دباأل                                         
 ( 14عالمة )                                     )إجباري( :ّثامنالسؤال ال ▪
ار(، ثمَّ أجب عن األسئلة التي تليها.  .أ ة اآلتية من قصيدة )أبد الّصبّ  عالمات(7)   اقرأ األسطر الشعريّ

ل  نِدياِن األخيـــَـــ َعد  َمعي تلّ ــــواص          تفتح  األَبِدّية  أبواَبها ِمن  بعيٍد ِلسّيارِة اللَّي   رة ـــــــ َة السِّ
ر: هن ـــــ ، تيّ ــــــن يا ب              ٍف، ــــ ى قمٍر خائ ــــري عل وي ذئاب  البرا ــــتع  ا وقَع اإلنكشاري  ـــــذكَّ

َك ــــوّياا َكجَ ـــــ ن  قَ ــــِه: ك  ـــــول  أب  لبنِ ــــويق   عي لنعود ــــ ِة الحرِب، فاصم د  مــــــعن بغل            دِّ
 ( عالمــــة)                 دواوينه؟  من قائل  النّص؟ وما أبرز  .1
 ( عالمــــة)              )اصعد، اإلنكشاري(، ما ضّد الكلمة األولى؟ وما المقصود بالثانية؟   .2
عري   .3  ( عالمــــة)                 ؟ ما الفكرة  العاّمة  الَّتي يتناول ها النَّص  الشِّ
 ( عالمــــة)               الّشاعر: )هنا وقَع اإلنكشاري  عن بغلِة الحرِب(؟ما دللة قول  .4
 )عالمــــة(              استحضَر الّشاعر  الليل؛ لتصوير حالة الخوِف التي انتابت الطفل أثناء هروبه مَع أبيه، وضح. .5
عر الفلسطينّي التي وّظفها محمود درويش في قصيدة )أبد الّصّبار(.ا خصائص  اثنتين من  كر  اذ .6  ( عالمتان)                  لشِّ

 عالمات(7)   اقرأ النّص النثري اآلتي من قصة )نافخ الدواليب(، ثمَّ أجب عن األسئلة التي تليها.  .ب
ت  كلَّ ما في جيبي ِمن  ق روشٍ كل  ما .ولم  أدِر ما أقول .. ت   فعلت ه  هَو أّنني لعن ت  الّدنيا، ثمَّ أخرج  فضيٍَّة دفعت ها إليه، وأدر 

َة أن  تطاِلَعني عيناِن يسكن هما كبرياء  َجريح.   َوجهي َخشي 
 )عالمــــــة(        اكتب سمة من سمات لغة الكاتبة تظهر في هذا النص.   .1
 )عالمــــــة(             تكشف القصة؟   عمَّ  .2
 )عالمــــــة(      ما الطريقة التي استخدمت في سرد أحداث القصة كما يظهر في هذا النص؟   .3
 ( عالمتان)    كرهما، وبين نوعهما من حيث عالقتهما باألحداث.  ذيظهر في هذا النص شخصيتان، ا  .4
 ( عالمتـان)          .)نافخ الّدواليب( بّين العقدة في قّصة .5
ن السؤال من ثالثة أفرع، يجيب المشترك عن اثنين فقط) :ّتاسعالسؤال ال ▪  ( 14عالمة )                       . (يتكوّ
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 عالمات(7)      . أجب  عن األسئلة اآلتية مّما وردَ معَك في الكتاب المدرسّي  .أ
عر عّرف عمود .1 .   الشِّ  )عالمــــــــة(                          العربيِّ
عر  تاريخ في حقيقيَّة ثورة التَّفعيلة  شعر ي َعد   .2 ، الشِّ  )عالمــــــــة(        .ذلك علِّل  العربيِّ
 )عالمــــــــة(          من الّتجاه القومّي. شاعراا عربّياا   سمّ  .3
 عالمــــــــة( )     دمشقّي"؟من مفكِّرة عاشق  نّص "كما يظهر في  نزار قّباني سبب حزن الّشاعر  ما  .4
ح .5 را هطل القميص على العيون قول الّشاعر: " في التَّصوير  جمال وضِّ    )عالمــــــــة(       ."وبشَّ
 )عالمتــان(          اكتب بيتين مما تحفظ من قصيدة )زرقاء اليمامة(.  .6
 عالمات(7)      . أجب  عن األسئلة اآلتية مّما وردَ معَك في الكتاب المدرسّي  .ب
ل .1 ة ما أوَّ  )عالمــــــــة(         العربي؟  الوطن في ظهرت قصيرة  قصَّ
 )عالمــــــــة(   أو مجموعة أحداث تجري في مكان محدود وزمن قصير؟   ثري الذي يقدم حاّلا نما السرد ال  .2
 )عالمــــــــة(       إلم تنقسم الشخصيات في القصة حسب عالقتها بالحدث؟  .3
 )عالمــــــــة(      الدواليب؟ تذكر الكاتبة اسم المدينة التي حدثت فيها قصة نافخ   َلم  مَ لِ  .4
   )عالمــــــــة(    خاللها.  اذكر اثنتين من التقنيات التي يلجأ عدد من الكتاب إلى سرد األحداث من  .5
 .                                                                       )عالمــــــــة( لصراع في القصة نوعان اذكرهما ا  .6
رد في القّصة القصيرة بين كاتب وآخر، وّضح. .7  )عالمــــــــة(        تختلف طريقة السَّ
 عالمات(7)      . أجب  عن األسئلة اآلتية مّما وردَ معَك في الكتاب المدرسّي  .ج
 )عالمــــــــة(       َثمَّ قواسم  مشتركة  بين القّصة القصيرة والمسرحية من حيث العناصر، وّضح. .1
 )عالمــــــــة(                          .  عّرف الحدث في المسرحيَّة .2
 )عالمتــان(           الّصراع في المسرحيَّة نوعان، ما هما؟ .3
 )عالمتــان(       نوعين، اذكرهما.   إلىدرَج الن ّقاد على تقسيم المسرحيَّة  .4
ن السؤال من فرعين، يجيب المشترك عن واحد فقط(.                              :عاشرالسؤال ال ▪  ( 12)عالمة )يتكوّ
 عالمة(12)                  . ألسئلة اآلتيةأجب  عن ا .أ

 )عالمــــــــة(           ؟ متى ي صبح  الّتشبيه استعارةا  .1
هداء  مثل  القناديل نوراا وبهاءا " .2  )عالمتــان(         ."، حّدد أركان التشبيه األربعة الواردة في الجملة السابقةالش 
 )عالمتــان(         مّثل لما يأتي بجملة تاّمة من إنشائك.   .3

 .                    ب. تشبيه تمثيلي. جملتشبيه مؤّكد م .أ 
 عالمات(3)    ، الستعارة المكنيَّة(.  مجمل، التشبيه ال مفّصلعّرف ما يأتي: )التشبيه ال  .4
 عالمات( 4)                 :  اآلتيوّضح الستعارة في  .5

ثنا الّتاريخ  الفلسطيني  عن أمجاد أمَِّتنا وأبطالنا؛ فنشعر بالفخر والعتزاز .أ    .  يحدِّ
 . إلى َقَمٍر ِمَن اإليواِن بادِ      يؤّدوَن التَّحيََّة ِمن  بعيدٍ  .ب

 عالمة(12)                  . أجب  عن األسئلة اآلتية .ب
 )عالمــــــــة(        ؟ أداة التشبيهحذف منه تماذا ي َسّمى التَّشبيه الَّذي   .1
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ذا الشاعر: ما المشبَّه والم شبَّه به في قول  .2 ه  والشَّ ِن ِمن  َرِتِه وع م رِِه واللَّو  ِد في َنض  با كالَور   ــان()عالمت           إنَّ الصِّ
 )عالمتــان(         مّثل لما يأتي بجملة تاّمة من إنشائك.   .3

 . مجمل تشبيه  .                    ب. مرسل مفّصلتشبيه  .ب
 عالمات(3)     (.  تصريحية، الستعارة ال وجه الشبه، التشبيه المفردعّرف ما يأتي: ) .4
 عالمات( 4)                 :  يما يأتيوّضح الستعارة ف .5

 ". على خمس  سالم  ب ِنَي اإل: " () هللا قال رسول   .أ 
ي ف   أي ها  يا  .ب يوَف على الزَّماِن َمضاءَ ي     د  بالَفال  الم َجرَّ  السَّ سو الس   . ك 

 ( عالمة15) التعبير
 ( 15عالمة )                            وعات اآلتية:اكتب في واحد فقط من الموض: لحادي عشرالسؤال ا ▪
 ن  ا در هيمازج صفوَ   مصداقة  ل         لها       وأمث أنواع   الّصداقةَ  نَّ إ  .1
م  الجاهلون َقال وا  َساَلماا ﴿قال تعالى:  .2 ناا َوِإَذا َخاَطَبه  وَن َعَلى األرض َهو  َمِن الَِّذيَن َيم ش  ح   . ﴾َوِعَباد  الرَّ
وطني المعّبق بالبارود خير من هواء الغربة  يا    ؤكوقال: هوا   بالهواءمأل رئتيه  "بـالعبارة اآلتية:    قصيرة تنتهيقّصة   .3

 ".الملّوث بالمذّلة
 انتهت األسئلة...بالتوفيق والنجاح


