
 

 
  

 

 

 

 
 

 . منها فقط (ثني عشرا)، أجب عن  سؤالا ( ثالثة عشرمالحظة: عدد أسئلة الورقة ) 

   عالمة( 30: )السؤال األول
 : ، ثم انقلها إلى دفتر إجابتكرمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي اختر

 ؟ ا ولكّن الُجهود ِعجافُ ُجهد   لو نستطيُع دفاَعُه لم َنأُلُه  : على لسان َمن قيلت هذه العبارة في مسرحّية )غروب األندلس( -1
 . د. عائشة                  .ج. ابن سراج                  .ب. أبي القاسم               . أبي عبد هللاأ.   
 ماذا تعكس مالحقة اآلخرين على مواقع التواصل االجتماعي؟  -2
 . احترام خصوصّية اآلخرين ب.                                          .أ. الحرية الشخصّية  
 اللغوية الفاحشة.  د. الوقوع في األخطاء                                 .المستوى األخالقي المتدّنيج.   
 َمن أّول َمن مّهد للمدن الّذكّية؟  -3
 . كيس ند. مارك بر                 .ستيفسكيج. دو           .ب. مارشال ماكلوهن          .أ. نابليون بونابرت  
 ما األمر المترّتب على كون مواقع الّتواصل االجتماعّي منابر حّرة؟  -4
 .ب. احترام خصوصّية اآلخر                                  .أ. حصول خالفات وُمناكفات  
 . د. إدخال البهجة والسرور في نفوس اآلخرين                                           . ج. تحّمل المسؤولّية  

 ؟ )أّنات حائرة( َمن مؤّلف ديوان -5
 . د. عزيز أباظة             .ج. كريم الّشاذلي         . ب. عبد الّلطيف عقل                 . أحمد بخيت أ.  
ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي ساجدين"المقصود بالّشمس والقمر في قوله تعالى: " نم -6  ؟َوالشَّ
 .د.  إبراهيم وإسحاق                 . ج. ابنا يعقوب              .ب. واِلدا يوسف               .والدا يعقوبأ.   
 ؟ شكلة انقطاع الّتّيار الكهربائيّ تتغّلب المدينة الّذكّية على م ف كي -7
 ب. األلواح الّشمسّية.                                   .أ. بناء المصانع والُمنشآت   
 . د. الّتوّسع العمودي في شوارع الُمدن الّذكّية                              ج. زيادة المساحات الخضراء.     
 عالم يدّل قول الشاعر: واستوطن األغراب في بلدي؟  -8
 د. ارتباط محبوبته بغيره.           .ج. هجرته إلى ليبيا           . ب. كره ليلى للشاعر      .احتالل أمريكا للعراقأ.   
 ما العاطفة الغالبة على الشاعر في قصيدة "أنا وليلى"؟ -9
 د. الرحمة والرأفة.              . ج. األمل والتفاؤل              .ب. الحزن واألسى          .أ. اإلعجاب بالذات  

 الصوت؟أي العبارات اآلتية وّظف الشاعر عبد اللطيف عقل فيها  -10
 . تورق في شفاه الحقل . د     .تسرق خضرة الزيتون  . ج  .أنا جذر يناغي عمق هذي األرض .ب  .صبحها الخضل .أ   

 ؟ما معنى كلمة )موّله( في قول الشاعر: وأنا على مرمى الحنين موّله -11
 . د. مدّلل                  . ج. مشغول                       .ب. تائه             .أ. معّذب بالعشق  

 ؟ أّناتيما مفرد الكلمة المخطوط تحتها في قول الشاعر: آثرت قتلي واستعذبت  -12
 د. آّنة.              ج. أنة.                أ. أّنة.                       ب. أّنه.                    
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 ( 2)يتبع الصفحة  الحظ الصفحة التالية  



 

 ؟ لتي ال تشتمل على ممنوع من الصرفما الجملة ا  -13
    .ب. في الكتاب سبُع قصائدَ                   . أ. شهدت األندلس فتراِت حكم قادٍة عظماءَ   
 .د. تهدف المدينة الذكّية إلى استثماٍر أمثَل للوقت                       . ج. سيطر الطالب على مواّد االمتحان  

 ما الكلمة المخالفة من حيث أصل الهمزة؟  -14
 . د. الفائق                   . ج. النماء                    . ب. القضاء                     .الغذاءأ.   

 احتوت على اسم فعل؟ التي ما الجملة من اآلتية  -15
ا  رويدك ال .ب   .احذر مصاحبة اللئيمأ.    ا"    .الشهيد حّي عند رّبه .ج  .تظّن بأخيك سوء   .د. "فمهل الكافرين أمهلهم رويد 

 ؟ لفعل )تزدريه(ما الحالة اإلعرابّية ل  ترى الّرجل النحيف فتزدريه   وفي أثوابه أسٌد هصور.  -16
 . د. مبني                   . ج. منصوب                    .ب. مجزوم                     .مرفوعأ.   

 يها إبدال؟فما الكلمة التي لم يحصل  -17
 . "إّن هللا يحب المّتقينتعالى: "قال  ب.          . وسلم: "كلوا الزيت واّدهنوا به"قال صلى هللا عليه أ.   
 قال تعالى: "إّن هللا اصطفى آدم ونوحا ". د.            . وإسحق" إبراهيم آبائياّتبعت مّلة قال تعالى: "و . ج  

 ما الجملة التي اشتملت على واو حال؟ -18
 . د. قرأت القصص ومجالت كثيرة   .ج. رجع علّي وقد تحققت أمانيه    ."عشر "والفجر وليالٍ ب.     .خرجت وضوء الفجرأ.   

 ما التفعيلتان الرئيستان لبحر الطويل؟ -19
 . د. فعولن مفاعيلن           .ج. مستفعلن فاعلن            .ب. فعول مفاعيلن           .مفاعلتن فعولنأ.   

 المناسبة لملء الفراغ بما يتناسب مع الوزن والمعنى في البيت اآلتي؟ما الكلمة  -20
 (  لْم نعتقْد بعَدكْم إاّل .... لكم   //   رْأي ا ولم نتقّلْد غيرُه دين ا  )      
 . د. الحبّ                     .ج.  الّشوق                  .ب. اإلخالص                     .الوفاءأ.   

 ما وجه الشبه بين قصائد البارودي والنماذج الشعرّية القديمة؟  -21
 د. األغراض.                   .ج. الموسيقا            .ب. الّلغة واألسلوب             .لفاظأ. تشابه األ   

 بَم يرتبط مصطلح العصبة األندلسّية؟  -22
 الشمالي والجنوبي.  يند. المهجر         . ج. المهجر الجنوبي            . ب. مدرسة التفعيلة           .أ. المهجر الشمالي  

 وطويناه كما يطوى الكتاب(؟)يا فرنسا قد مضى وقت العتاب        ما االّتجاه الّشعرّي الذي يمّثله البيت:  -23
 د. الوطنّي.                       .ج. القوميّ                   .ب. الوجدانيّ                  . أ. االجتماعي  

 ما المدرسة التي تأثرت بالمذهب الرومانسي؟  -24
 حياء. د. مدرسة اإل             .ج. مدرسة الديوان            .ب. مدرسة التفعيلة             .أ. مدرسة المهجر   

 أي الطرق ال تعّد من طرائق اّتصال العرب بالغرب؟ -25
 . ب. الترجمة             .توليد الوعي السياسي لدى أبناء األّمة العربية أ.  
 د. بعثات الطلبة الذين درسوا في بالد الغرب.                  .ج. احتالل الدول الغربية بعض الدول العربية  

 ؟ للشاعر عّز الدين مناصرة أّي الدواوين اآلتية  -26
 أبجدّية الياسمين. .د               هل كان حّبا؟ .ج            . يا عنب الخليل  .ب          . مرثّية الّنار األولى .أ   
 

 2021لعام                                العلمي والريادة واألعمالالفرع:                               مبحث: اللغة العربيةال

 ( 3)يتبع الصفحة  الحظ الصفحة التالية  



 

    ؟القرى الفلسطينّية وقعت مجزرة صندلةّي في أ  -27
 .          د. أم الرشراش                    . المقيبلة .ج                 .الطنطورة .ب                  .م الزيناتأ  .أ   

 أّي التشبيهات المفردة اآلتية أكثر بالغة وفصاحة؟  -28
 . ب. الكلمة الطّيبة كالشجرة الطّيبة                                       . أ. العلماء قناديل األمة  
 د. المؤمن كالنخلة.                          . لسان الشاعر سيف قي المضاء .ج  

 )غيداء زان جمال خّدك شامة          فكأّنك اإلصباح واإلشراق(؟:  ما نوع التشبيه الوارد في البيت اآلتي -29
 د. مؤّكد مفّصل.                .ج. مؤّكد مجمل              . ب. مرسل مجمل               .أ. مرسل مفّصل  

 )والبدر في وسط السماء قد انطوى       طرفاه حتى عاد مثل الزورق(؟  ما نوع أداة التشبيه في قول الشاعر: -30
 سم. د. ا                    .ج. اسم فعل                    .ب. حرف                         .أ. فعل  

 قروء ة وفهم الممطالعلا
 عالمات(10السؤال الثاني: )

 ثم أجب عّما يليه من أسئلة: ، كم حياة ستعيش"اقرأ الّنص اآلتي من درس " (أ )
جن؛ فقد كان يحتفظ في ذهنه بأحداث رواياِتِه، وبعَد  " ا له بالِكتابة في السِّ قضى الّرجل فترة الُعقوبِة وألّنه لم يكن مسموح 

، حّتى إّن أصدقاَءُه كانوا يرْوَنه وهو يمشي في الّشاِرِع ُمتمتم ا بحواراِت أبطاِلِه، غارق ا في حُبكاِت  إبداعاِتهُخروِجِه، رأى العالُم 
 " الّتجرَبِة.نه، بل كان يشعر بامتنان لتلَك  جْ صِه. كان يغضب مّمن يتحّدث بشفقٍة عن أّيام سَ ِقص

 )عالمة(                           عّمن تتحّدث الفقرة الّسابقة؟                                                       -1
 )عالمة(                                                              لماذا كان يحتفظ في ذهنه بأحداِث رواياِتِه؟      -2
 )عالمة(                                                                                  ما معنى كلمة )حُبكات(؟   -3
 )عالمة(   أعرب ما تحته خط في الّنص.                                                                            -4
 )عالمتان(                                       .ه( كما وردتا في النصنجْ ن، سَ ج)السِّ كلمتي بين  فّرق في المعنى   -5

 )عالمتان(                      ؟ التي تحدث عنها النص ّشخصّيةاذكر الّلحظة الحاسمة اّلتي مّثلت تحّوال  في حياة ال  -1)ب(
 )عالمتان(                                         .عّلل: وصف الكاتب األشخاص الفاعلين في الحياة بأّنهم ُمقاتلون  -2

 عالمات( 10: )السؤال الثالث
      )الُقدس بوصلة وَمجد(، ثّم أجب عن األسئلة اّلتي تليها: من درس اآلتيةاقرأ الفقرة  

التاريخ ساطعا بحقائقه التي ال يخالطها الّشك، وال تزّيفها الخرافات واألساطير، أسواقها تنبئ بالحقيقة  "في القدس يطّل 
 كّل مّدٍع، وتكّذب كّل أّفاك، فتتجّلى القدس مدينة عربية مؤمنة إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها".  قول تقطع   ونقوشها 

   )عالمتان(                                                                الفن األدبي الذي يمثله الّنص السابق؟ما  -1
   )عالمتان(                                    يظهر في الفقرة ما يبطل كّل خرافة تريد تزوير تاريخ القدس. وّضح ذلك. -2
 )عالمتان(                                                  ".وّضح التصوير في العبارة: "يطّل الّتاريخ ساطعا بحقائقه -3
 )عالمتان(              . ما الوزن الصرفي لألولى، وما اإلعالل الحاصل في الثانية؟(مّدٍع، حقائق)وردت المفردتان:  -4
  )عالمتان(                                                        ؟بئون القّبة في حدقاتهمخي  العبارة اآلتية:ما داللة  -5

 2021لعام                               األدبي والشرعيالفرع:                       مبحث: اللغة العربية        ال

 ( 4)يتبع الصفحة  الحظ الصفحة التالية  



 

 عالمات( 8: )السؤال الرابع
 اقرأ الّنص الخارجي اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

بنّي، ُكّف األذى وارفض البذا، وال تصاحب    حّق هللا في تأديبك، فأّد إلّي حّق هللا في االستماع مّني. أي مؤدّ ، إّني ُبنيّ  أي"
الباغي، وال تجالس الطاغي، فالّطاغي ال يؤمن جانبه والباغي ال يؤمن مكره. استعن على الكالم بطول الفكر في المواطن اّلتي 

ساعاٍت يضّر فيها الخطأ، وال ينفع فيها الصواب، واعلم يا بنّي، إذا احتجت وجدته  تدعوك فيها نفسك إلى الكالم، فإن للقول 
 . نائما، ووجدت هواك يقظان، فإياك أن تستبّد برأيك، وال تفعل فعال إال وأنت على يقين أن عاقبته ال ُترديك"

 )عالمة(                                                                                         فّسر معنى )البذا(. -1
 )عالمة(                                                  استخرج العبارة التي تضّمنت معنى: "في التأّني السالمة".  -2
 )عالمة(                                                  علل: دعا األب ابنه إلى االستعانة على الكالم بطول الفكر. -3
 )عالمتان(                                  تضمنت وصية األب البنه مجموعة من القيم الخلقية. اذكر اثنتين منها. -4
 )عالمة(                                                  ورد في الّنص كلمة ممنوعة من الصرف، بّين عّلة منعها. -5
 )عالمة(                                                                             عالل في كلمة )نائم(.وّضح اإل -6
 )عالمة(                                                                              أعرب ما تحته خط في الّنص.  -7

 الّنصوص 
 عالمات(10): السؤال الخامس

 عالمات(5)  اقرأ األسطر الشعرّية اآلتية من قصيدة "رسالة إلى صديق قديم"، للشاعر عبد اللطيف عقل، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها: )أ( 

 الغزل وتحت ظالل زيتون الجليل أهّمني   عمق هذه األرض/ مذ كانت/ ومنذ تكّون األزل/ وكّون لحمها لحمي/ ُيناغيأنا ِجذٌر  
   )عالمة(                                                                    الفكرة التي يتحدث عنها الّشاعر في األسطر السابقة؟ ما  -1
 )عالمة(                                                                  .اللطيف عقلاذكر عمال نثرّيا للشاعر عبد  -2
 .  (، يناغياألزلأهّمني، )اآلتية: المفردات ورد في النص  -3

 عالمات(  3)               .الثةوالجذر اللغوي للث ،ثانيةل ل  اللغوي  معنىال و  ،هات المعنى المستفاد من الزيادة في األولى    

 عالمات(5)        )ب( اقرأ األبيات الشعرّية اآلتية من قصيدة "رام هللا"، للشاعر أحمد بخيت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها:
 ضوء على كتف المالك ودمعة           وبال مدّرعة وقائد حملة       
 لم ينتصر كذبا ولم يهزم ولم            يفطم على البارود طفل قبله      
 قبلة لدماء طفل في شوارع غزة                أقم الصالة فكل طفل      
 لك يا بن حزن السنديان ويا فتى          تلد الغيوم قصيدة لتظّله      
 )عالمة(                                       "لدماء طفل أقم الصالة"؟ ماذا أّكد الشاعر في وصفه الدماء في قوله: -1
 )عالمة(                                     الشاعر الطفل الفلسطيني في غزة كما جاء في األبيات السابقة؟بم وصف  -2
 )عالمة(                                    .   وّضح الصورة الفنّية في قول الشاعر: ولم يفطم على البارود طفل قبله -3
                             )عالمتان(                               .   الّسابقة غير األبيات المذكورةبيتين شعريين مما تحفظ من القصيدة اكتب  -4

 2021لعام                               األدبي والشرعيالفرع:                       مبحث: اللغة العربية        ال

 

 الحظ الصفحة التالية   ( 5)يتبع الصفحة 



 

 عالمات( 8: ) لسؤال السادسا 
 عالمات(   5)                                                    ليه من أسئلة:ثّم أجب عّما ي لّنص الشعري الخارجي،اقرأ ا )أ(  

 أقبل على الّنفس واستكمل فضائلها                 فأنت بالّنفس ال بالجسم إنسان     
 وكن على الّدهر معوانا لذي أمل                   يرجو نداك فإّن الحّر معوان      

 الّناس قاطبة                    إليه والمال لإلنسان فّتانمن جاد بالمال مال       
 قرير العين جذالن  وْهوَ  من سالم الّناس يسلم من غوائلهم                   وعاش      
 ( عالمة)                اإلنسان بأخالقه ال بمظهره. ما البيت اّلذي يتفق مع هذه العبارة؟                             -1
 ( عالمتان)             وردت اللفظتان: غوائلهم، معوان. هات معنى األولى. وما المعنى الّصرفي للثانية؟               -2

 ( عالمة)                                                 استخرج محّسنا بديعّيا وبّين نوعه.                            -3
 ( عالمة)           ما داللة العبارة: )وعاش قرير العين(؟                                                            -4

 عالمات(3)                                              .، واذكر تفعيالته واسم البحراآلتيين ّطع بيتا واحدا من البيتينق )ب(
 . الّشمس صخر ا                                 وأذكره لكّل غروب شمسِ يذّكرني طلوع  -1
 . فال ُيغرَّ بطيب العيش إنسانُ                             لكّل شيٍء إذا ما تم نقصانُ  -2

 دقواعلا
 عالمات(10) :السابعالسؤال 

 اقرأ الّنص اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه: 
على    رمضان جمع المسلمين في شهر    ما فقد اّتصف بعدله، وسرعان  عظيمة،  ال فضائل  الكثير من ال   اإلسالم   ي الخطاب ف )لعمر بن  

 . صالة التراويح، وعندما هاجر إلى يثرب خاطب أهل مّكة وهو شاهٌر سيفه: َمن أراد أن تثكله أّمه فليلقني وراء هذا الوادي 
د أّن رابطة العقيدة أشّد وأقوى من رابطة الدم، ويوم أمسكت السماء وأصبحت األرض  في غزوة بدر قتل خاله العاص بن هشام ليؤكّ 

 اللهم ارزقنا مثل عمر َفنْنعم بالعدل.(   فدعاؤنا   عدلت فأمنت فنمت،   ، واسمع ما قاله الرومّي فيه: الخلّ جرداء لم يأكل إاّل الّزيت و 
   فاء سببية* ممنوعا من الصرف لعّلة  *   صفة ممنوعة من الصرف* استخرج من الفقرة:  -1

 عالمات(5)                                        .واو حال*       كلمة طرأ عليها إبدال*                         
 ( )عالمة                                                               وّضح اإلعالل الوارد في كلمة )دعاؤنا(.  -2
 )عالمة(                                                               اضبط كلمة )مّكة( حسب ورودها الّنص. -3
 عالمات(3)                                                                                 .أعرب ما تحته خط -4

 

 عالمات(9) :سؤال الثامنال 
 عالمات(5)                                                   :أجب حسب المطلوب بين القوسين مقابل كل جملة مما يأتي )أ(

 )صّوب الخطأ في العبارة(                       .اجتمعت بوجهاَء القرية وغروُب الشمس -1
                                           )أعرب ما تحته خط(                 .وتذهب ريحكم" فتفشلوا "وال تنازعوا قال تعالى:  -2
 )وّضح اإلعالل فيما تحته خّط(                                     .يكون اإليضاح اإليجاز مع  -3
 التي تحتها خّط(  ة)اضبط الكلم                 .مبدعون علماء تخّرج فيها   معاهدفي فلسطين  -4
 (  شتان؟شّتان ما بين الثرى والثرّيا.                                     )ما نوع   -5

 عالمات(4)                   :                                               ، مع الضبطلكّل مّما يأتي بجملٍة تاّمة ل مثّ  )ب(
 .جواب الشرطفاء واقعة في  -2                  .رمؤنث تأنيثا لفظيا مجرو علم  -1
  . على وزن َفعالِ اسم فعل  -4        .إلى واوكلمة طرأ عليها إعالل بقلب الياء  -3

 اآلتيين )الثامن والتاسع(أجب عن سؤال واحد من السؤالين 
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 ( 6)يتبع الصفحة  الحظ الصفحة التالية  



 

 عالمات(9) :السؤال التاسع
 عالمات(5)                                                : أجب حسب المطلوب بين القوسين مقابل كل جملة مما يأتي )أ(

 )ضع مكان الفعل اسم فعل مناسب(                     أتعّجب المرئ يخون وطنه.                   -1
 )وّضح اإلعالل فيما تحته خط(             .ضحكت هند وقالت بعد غدٍ     ميعادنا كلما قلت متى  -2
 )حّول واو المعّية إلى واو حال وغّير ما يلزم(                                    .رجعت من عملي وهدوء الليل -3
 إعرابا تاّما( ما تحته خط)أعرب                . من التعّفف" أغنياء"يحسبهم الجاهل  قال تعالى:  -4
 في العبارة( الوارد )صوب الخطأ                .للمقابالت الوزارة ساعاٍت ومواعيٍد محدّدة حددت  -5
 عالمات(4)                                                                                         أعرب ما تحته خط: )ب( 
 .أحمق ال ينكر فضل العلماء إال -1
 على أبطال روايته.  وخصائصأضفى الكاتب صفات   -2
 . وال تنهرهما" أفّ وال تقل لهما "قال تعالى:   -3
 فوزا عظيما".  فأفوز"يا ليتني كنت معهم قال تعالى:  – 4

 التعبير 
 ( عالمة 15) :السؤال العاشر

 من الموضوعات اآلتية   فقط واحد  موضوع اكتب في
   "وأمرهم شورى بينهم".قال تعالى:  -1
 شتاء لندن.   ئ معطفها قادٌر أن يدفّ ُمقتنيات أّمي ُتشبه قلبها كثير ا، حقيبتها ال ينضُب خيُرها، تأكل وتشرب وَتتداوى منها،   -2
 قيل قديم ا: الّصّحة تاٌج على رؤوس األصّحاء، ال يعرف قيمتها إاّل َمن فقدها.  -3

 ألدبا
 عالمة( 14) :الحادي عشرالسؤال 

 ة اآلتية: سئل أجب عن األ (أ )
 )عالمتان(                     اذكر سمتين من سمات مدرسة التفعيلة.                                               -1
 )عالمة(                      .                                     من أشكال االغتراب االغتراب الزماني، وضح ذلك -2
 )عالمة(                     ي نشر الوعي والنهضة العربّية الحديثة.                    اذكر أثر المطبعة األميرّية ف -3

 عالمات(7)             : ا عن األسئلة اّلتي تليه بوأج ،(رة عاشق دمشقيمن مفكّ من قصيدة )  ةاآلتي ة الّشعريّ  بياتاقرأ األ (ب)
 ببا على ذراعي وال تستوضحي السّ        حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية            
 عّمن كتبت إليه وهو ما كتبا        هل من فلسطين مكتوب يطمئنني        
 ومن يعيد لك البيت الذي خربا        أيا فلسطين من يهديك زنبقة           
 عن الحنان ولكن ما وجدت أبا       شردت فوق رصيف الدمع باحثة           

 )عالمة(                         من المحبوبة التي يقصدها الشاعر في البيت األول؟                                 -1
 )عالمة(                     ما العاطفة التي دفعت الشاعر لنظم القصيدة؟                                          -2
 )عالمة(                      ن الحنان فما وجدت أب ا(؟                                      )ع ما داللة قول الشاعر -3
 )عالمة(                     وضح الصورة الفنية في البيت الثاني.                                                    -4
 )عالمة(                    تمّيز شعر نزار قباني بسهولة الّلغة وبساطتها، وّضح ذلك.                               -5
 )عالمتان(                      عّلل: حضور قضّية فلسطين في شعر نزار قباني.                                      -6

 عالمات( 3)                                                 يدة )أبد الصّبار(.        سطر مّما تحفظ من قصأ ج( اكتب ستة )
 ( 7)يتبع الصفحة  الحظ الصفحة التالية  
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    عالمة(14) :الثاني عشرالسؤال 
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها:                                     ،(غريب على الخليجتية من قصيدة )اقرأ األسطر الشعرية اآل (أ )

 وعلى الّرمال على الخليج 
 جلس الغريب يسّرح البصر المحّير في الخليج

 ويهّد أعمدة الضياء بما يصّعد من نشيج 
 ، ومن الّضجيج أعلى من الُعّباب يهدر رغوه

 صوت تفّجر في قرارة نفسي الّثكلى : ِعراقْ 
 تصرخ بي: ِعراقْ  الريح

 )عالمة(          الُعباب؟                                                                              المقصود ب ما  -1
 )عالمة(                                                                  ؟ما الفكرة العامة التي تدور حولها القصيدة -2
 )عالمة(                                                                      ؟  ما داللة تكرار كلمة العراق في النص -3
 )عالمة(             (.               نشيج يهّد أعمدة الضياء بما يصّعد من وضح جمال التصوير في قول الشاعر: )  -4
 رسم الشاعر في قصيدته لوحة يتجّلى فيها التناقض، الذي يعكس الصراع النفسي عند الشاعر، وّضح ذلك. )عالمة(  -5
 مة( اعر.                                  )عالاستخرج من النص مفردتين تصّوران الحالة النفسّية المتوّترة عند الش -6
 )عالمة(          عّلل: واجه الشاعر بدر شاكر السّياب كثيرا من المضايقات وفصل من عمله عّدة مّرات.              -7

 (ب)
 )عالمتان(                                    عّرف كال من: المعارضات الشعرّية، شعر المقاومة.                     -1
 ة( )عالم                               * توظيف الّرموز التاريخّية واألسطورّية في الشعر الفلسطينّي.           عّلل: -2
 )عالمتان(                                                                   * تراجع الشعر في العصر العثماني.          

 ( تان)عالم      قارن بين المهجر الشمالي والجنوبي من حيث األصالة والتجديد.                                     -3

 البالغة 
 عالمة( 12): الثالث عشرالسؤال 

 عالمات(8)                         :يأتيجملة مّما  اقرأ العبارات اآلتية، وأجب حسب المطلوب بين القوسين مقابل كلّ  (أ )
 عّين طرفي التشبيه( )            .ال تنكري عطل األمير من الغنى             فالّسيل حرٌب للمكان العالي -1 
 )اشرح التشبيه(               ض الزهر في الّشطين فصال        والماء يفصل بين رو                -2 

 . كبساط وشٍي جّردت                        أيدي القيون عليه نصال      
 )اجعل التشبيه مرسال مفّصال(                      تقف أمهاتنا أمام المحتّل أشجار زيتون ونخيل.                  -3 
 : يقول المتنبي مخاطبا سيف الدولة -4 
 )وّضح وجه الشبه(          كما نفضت جناحيها العقاب.                     يهّز الجيش حولك جانبيه       

 (ب)
 )عالمتان(                                                                            : ا يأتيممّ   لكلّ  مفيدة ة بجمل مّثل  -1 

 يكون المشّبه به زراعة الورد بين األشواك.          * تشبيه تمثيليّ       األداة فعال مضارعا.  فيه * تشبيه تكون      
                                                     )عالمة(                                                                  *علل: تسمية التشبيه المفرد الذي حذفت منه أداة التشبيه بالمؤّكد.                      -2 
 )عالمة(                                                               لتشبيه الضمني؟                    متى نلجأ ل  -3 

 انتهت األسئلة 
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