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بلت أن جييت عنهب مجيعًب 
ّ
 ملحىظة: عدد أسئلة الىرقة )أرثعة( أسئلة، وعلى الط

الً: األدة )
َّ
 عالمة( 53أو

 
 
 الس

َّ
 (     ةعالم 53: )لؤال األو

حيحة فيما يأتي، ثمَّ انقميا إلى دفتخ اإلجابة: -أ  عالمات( 7)          اختخ اإلجابة الرَّ

 ة الحجيثة؟يزة العخبيّ ما أثخ تأسيذ مجرسة األلدن في نذخ الهعي والشّ  -1

 تولقد وعي دقاديٍّ عامٍّ لدى أبـاء األمَّة.  -ب  االرِّالع عؾى معارف الشُّعوب وثؼافاتفم.  -أ

 التُّراث والؽتب احلدوثة. إعادة نشر كتب -د  إحقاء املخطورات الؼدمية ونشرها.  -ج

د و أي األساطيخ اآلتية تخمد إلى  -2  البعث؟التَّججُّ

 .الػقـقؼ -د  مّتوز.  -ج  دقزوػ.  -ب   . السِّـدباد -أ

  :أبي سمسىمو قهل الّذاعخ حي يسثِّ الَّ  عخيُّ جاه الذِّ ما االتِّ  -3

 وكيف السمتقىفمدطين يا 
 

 ؟ىْل أرى بعَج الشَّهى أقجس ُتْخبِ  
 

 
 

 .  الوريّن -د  . اإلنسانّي -ج  الوجدانّي.  -ب   . الؼومّي -أ

 تي تحّجث عشيا الّذاعخ راشج حدين في قهلو:ما السجدرة الَّ  -4

 أحدبت أقالم الّخصاص بشادقا  
 

 ؟غار جحافلوبأّن صبيتشا الّر  
 

 .صـدلة -د   .كػر قادم -ج   .دور وادني -ب  .صربا وذاتقال -أ

 ؟ حي أبجعو ندار قبانيالّ  ياسيُّ الّذعخ الدِّ دم بَم يتَّ  -5

 والػوضى. ةبالعبثقَّ -د   .باملوضوعّقة -ج  والّؾني. باهلدوء -ب  .ة واملواجفةباحلدَّ -أ

 السحجثين؟  العخب عخاءمتى ظيخت السذاعخ القهمّية عشج الذُّ  -6

  .عفد االنتداب الربوطانّيمن يف الػرتة األخرية  -ب   .يف الػرتة األخرية من العفد العثؿانيِّ -أ

  .بعد احلرب العاملقَّة الّثانقة -د   .يف الػرتة األوىل من العفد العثؿانيِّ -ج

  

  دولة فمدطين
 
 

ل
َّ
ة للفصل األو

َّ
غة العرثي

 
د يف الل

َّ
 االمتحبن املىح

 

 الّدمن: ساعة ونرف. 
خعّي( الّثاني الّثانهّي )األدبيّ : فّ الرَّ  عميمالتَّ خبية و وزارة التَّ   والذَّ

 م.2021اريخ:          /      /التّ  الخميل/  عميمالتَّ خبية و ة التَّ مجيخيَّ 

 عالمة( 50مجمهع العالمات : ) / األدب والبالغة انيةالثّ  :الهرقة
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 ة؟ اللة عمى ضخورة الحفاظ عمى ذاكخة األجيال حيَّ لمجِّ  ؛(اربّ أبج الرَّ رىا محسهد دروير في قريجة )تي كخَّ ما الكمسة الَّ  -7

 .تذكَّر -د   .احلصان -ج   .مػتاحه -ب    .نرجع -أ

 

 عالمات( 5)  تي تمييا:أجب عن األسئمة الَّ  (، ثمَّ اقخأ األبيات اآلتية من قريجة )ما لم تقمو زرقاء اليمامة -ب

 شيء يطّل اآلن من ىحي الّحرى 
 
 
 

 أحتاج دمــــــــــــــــــــع األنبياء لكي أرى  
 

 
 
 

 النَّصُّ لمعّخاف والتَّأويل لي
 

 ــــخا، وفدَّ قــــــــــــال   ىنـــاك   دان  يتذاك   
 لي قال   بهءة  النُّ  فانهس   ،ال سخَّ  

 
 خى مــــا ج   ع  طال   ماذا سيـــــجخي حين   

 آدم   يأكل  ي ســاآلت سم ه  في الم   
 

 خاغف  ي   ن  ل   و  ب  وذن   ن  ي  ت  احتفّ  
 

 
 )عالمة(      حي يخاه؟بَم خالف الّذاعخ العّخاف في تفديخ الهاقع الَّ  -1

 )عالمتان( هرات؟ة في بجاية الثَّ عهب العخبيَّ تي سيطخت عمى الذُّ الّذاعخ غيخ متفائل بحالة الفخح الَّ  لساذا بجا -2

 )عالمة(     ؟"أحتاج دمع األنبياء لكي أرى ": اللة قهل الّذاعخدِ  بيِّن -3

 )عالمة(        في البيت الّخابع؟ شاّص ما نهع التَّ  -4

 (عالمات 3)                  اني.اعخ ندار قبّ لمذّ  ،(خة عاشق دمذقيّ  من مفكّ  من قريجة )اكتب ثالثة أبيات  -ج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
بنيؤال الس

ّ
 (     بتعالم 51: )الث

ة، اذكخىا.كان اتّ رال العخب بالغخب من  -أ  عالمات( 3)      خالل طخائق عجَّ

عخ العخبّي. :عّخف -ب جهن.  *عسهد الذِّ  عالمتان()         *أدب الدُّ

 عالمات( 5) : تي تميياأجب عن األسئمة الَّ  ، ثمَّ عخية اآلتية من قريجة )غخيب عمى الخميج(اقخأ األسطخ الذّ  -ج

 يا أنتما، مرباح روحي أنتما، وأتى المداء  
جاه  فال أتيو   ، فمتذّعا في د   والمَّيل  أطبق 

م ل  المّ قاء   ت  في البمج  الغخيب  إليَّ ما ك   له جئ 

 )عالمة(   كخة العامَّة الَّتي تجور حهليا القريجة اّلتي ُأِخحْت مشيا األسطخ الّدابقة؟ما الف -1

  )عالمة(        ماذا قرج الّذاعخ بالّزسيخ )أنتسا(؟ -2

 )عالمة(       .طخ الّثانيرهيخ في الدَّ ح جسال التَّ وضِّ  -3

 )عالمتان(   عمى لهن.  كمسة تجلُّ *  .عمى الكهيت عبارة تجلُّ * : ّز استخخج من الشَّ  -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بلثؤال الس

ّ
 (     بتعالم 51: )الث

ي ن اآلتيي ن من حيث:                                                                  وازن بين  -أ  عالمات ( 4)  النَّرَّ

عخيَّة الَّتي يشتسي إلييا. -1 سة الفشِّيَّة األبخز فيو. -2  السجرسة الذِّ  الدِّ

ل:   جبخان خميل جبخان في قريجة )المهاكب(: يقهلالنَّصُّ األوَّ

 وغنِّ  يَ أْعِطشي الّشا
 
 
 

 األقهياءْ  مَ مْ ظُ  َذ وانْ  
 

 
 
 

 أس  ك قُ بَ نْ الدَّ  ساإنَّ 
 

ماءْ  ال  مشَّجىل   لمجِّ
 ل  عجْ  الغاباتِ يذ في ـــــــــــــــــل 

 
 اْب العق فيياال وال  

باح في قريجة ): انيالثّ  صُّ النَّ    :(ة األرضسيمفهنيَّ تقهل الّذاعخة سعاد الرَّ

 ىحا السطْخ  رائع  

 ْخ جَ يسذي الذَّ  وأنْ  األرُض  قَ طِ تشْ  أنْ  رائع  

 هارعْ الذَّ  في قمبِ  كاألعذابِ  يشسهنَ  مْ ىُ  ىا

                                                          )عالمة(      من مؤلّ ف كتاب )تخميص اإلبخيد في تمخيص باريد(؟ -ب

ح ذلك. -ج عخاء العخب الهطنّيين في كلّ  بمج دور عظيم، وضّ    عالمات( 3)     كان لمذُّ

 (عالمتان)            :ما يأتي لعمّ   -د

  )عالمة(      .عخ الفمدطيشيّ ة في الذِّ غة الخطابيَّ استخجام المُّ  -1

  )عالمة(      .الغخبة شكال  من أشكال االغتخاب السكانيِّ  عجُّ تُ  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة( 53ثبنيًب: الجالغة )

 
 
اثعؤال الس

ّ
 (     ةعالم 53: )الر

حيحة فيما يأتي، ثمَّ انقميا إلى دفتخ اإلجابة: -أ  (اتعالم 3)          اختخ اإلجابة الرَّ

دما -1 بو وصفا  مشتدعا  من متعجِّ  ؟ذا ُيدّسى التَّذبيو الَّحي يكهن فيو وجو الذَّ

 مػردًا. -د  .بؾقغًا -ج  .ضؿـّقًا -ب   .متثقؾّقًا -أ

 "؟بسّيت إيالم ح  ما لجخ   اليهان عميوِ  من يين يديلِ الّذاعخ: " ما نهع التَّذبيو في قهل -2

 .بؾقغ -د   .ضؿيّن -ج   .متثقؾّي -ب    .مػرد -أ
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  ؟التَّذبيوالسقرهد بطخفي ما  -3

 .املشبَّه واملشبَّه به -د  .األداة ووجه الشَّبه -ج  .املشبَّه به واألداة -ب   .املشبَّه واألداة -أ

 

 )عالمتان(          مثّ ل لما يأتي بجممة مفيجة: -ب

ج مجسل.  * تذبيو مفخد أداتو اسم.   * تذبيو مؤكَّ

 (عالمات 6)        ، واذكخ نهعو:ذبيو فيما يأتيالتَّ أركان ح وضّ   -ج

  .جامِ قواإل ـجاعةِ الذَّ  يث فيكالمَّ  أنتَ  -1

 ".قيل غسجهيف الرَّ عسخه، كسا يأكل الدَّ  تُ ذكاؤه يشحِ ام: "قال الفيمدهف الكشجّي واصف ا ذكاء أبي تسّ  -2

  ولكن معجن الحَّىِب الخِّغامُ  فييم يم بالعيرمشوما انا  -3

، وغيّ خ ما بميغاً ، تذبييًا (، كالجهاىخ أمام العميانمن ال يعخفهن قيمتيبين م   العمماء  في عبارة ) مثيميَّ التَّ ذبيو اجعل التّ  -د
 (تان)عالم             يمدم.
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سشّي. يمجأ -2 ث أحيانا  إلى التَّذبيو الزِّ  )عالمة(       الستحجِّ
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