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 قال الشاعش صكٖ قٌصل فٖ قص٘ذحَ )البٌ اء(:
ييييييييييَ 0 ييييييييييش    . ٗبٌييييييييييٖ الُصييييييييييْس  ّكْ      

يييييييييييْ   ٗض يييييييييييش  فيييييييييييٖ هغيييييييييييال ِا. 7  الشَّ

يييييييييييييَ  لييييييييييييين   ،داهيييييييييييييٖ الفييييييييييييي اد. 3  ٗوض 

 عييييييييييش   النِيييييييييياد  )ٗييييييييييضٗي  جبِخييييييييييَ( .4

ييييييييييي   5 ي    ً ص   . ٗيييييييييييا ِّانصيييييييييييا  بيييييييييييال ِّ٘

يييييييييييي   . 6 ص  ييييييييييييذ   حيييييييييييي ُّ فعييييييييييييالم  ٗ غ   ِ نخ  ه 

 

ييييييييييييا حعيييييييييييي     ث  ح٘يييييييييييياة  كلُِّ  عيييييييييييياء 

) ٗف  هييييييييا حٌفيييييييي ُّ )حضيييييييي ش    ّالييييييييشِّ

يييييييييييَ عيييييييييييغ    ،رإّ النفيييييييييييْى  ٗعض 

ل خ ييييييييييييَ   يييييييييييي    حاجييييييييييييا  ع  ن   ُالييييييييييييت  ع 

ٖ ُ يييييييييييي    ٗ ييييييييييييْ   ّ   ّ خ ييييييييييييَ    عضٗو 

يييييييييييييي    ل٘فييييييييييييييْص   خص  غ   باللييييييييييييييزاث  ه 

 
 دسجاث(01)                                                    أفئذح، ف اد:  ٚجغّ   : ( 0:ٚاٌجٍٕخ اٌفىشٌخ ٚاٌؼبطفخ أٚالً: اٌّٙبساد اٌٍغٌٛخ

ًَ علٌها النّص؟                                                                           ( ٕ  درجات( ٓٔ)                          ما الفكرة العامة التً ُبن

 قر واالستغالل.معاناة البناء من الف -

ت الخامس هً:  )استغالل البنّاء ونهب  (ٖ ً: فكرة الٌب ٌأت ما  ن القوسٌن اإلجابة الصحٌحة ، ثمّ انقلها إلى ورقة إجابتك ٌف  درجات( ٓٔ)                         اختر مّما ٌب

  (.البّناء م والجوع فً، أثر كلٍّ من األلمواصلة البّناء العملَ رغم األلم والتعب تعبه وعرقه،

 (دسجاث 01)                                 بأعلْ  جو٘ل.                                                               الشابععب ش عي هعٌٔ الب٘ج ( 4

ًّ اٌذًٔء. -  ٌسزٕىش اٌشبػش أْ ٌُسَشق جٙذ اٌجٕبء ٚرؼجٗ، ٌٚظفش ثٗ اٌّسزغ

 دسجاث( 01)                             جغذ البٌاء فٖ الب٘ج الزالذ؟ ّها عب  رل ؟                                   ها الحالت الخٖ ّ ل إلِ٘ا( 5

 ، ٚآراٖ اٌُِ اٌشذٌذ، ٚرثٍذ ػٍٛٔٗ، ٚاشزذَّ جٛػٗ ٚفمشٖ.  لذ دًِ لٍت اٌجٕبء اٌىبدح -
ف رل  هي  الل فِو  الب٘ج الشابع.                            ( 6  دسجاث( 01)                           س ٓ الشاعش  ى  حع  البٌاء فخش  لَ. ّض 

 حٍٓ جؼً حجبد اٌؼشق وبٌزبج اٌزي ٌضٌّٓ سأسٗ. -

ًِّ ِوشاحُ  لئاً   فٌصاغ منهاعرُق الحٌاة ٌسٌلُ منك آلقال الشاعر أحمد الصافً النجفً:  (2  (تدسج 71)                                          للغن

 هي الٌص  الغاب  هي ح٘ذ الوضوْى. الشابعّاصى ب٘ي ُزا الب٘ج ّالب٘ج  -

س ػشق اٌىبدح ٚرؼجٗ. جؼً إٌجفً ػشق اٌفالح وبٌٌُئ، ثٍّٕب جؼٍٗ لٕظً وبٌزبج اٌزي ٌضْ سأسٗ. ّٛ  وال اٌشبػشٌٓ ٌظ

ا ّسد فٖ الب٘ج الزالذ.           ع( 2  دسجاث(01)                          ِوج األلفاظ ّالخشاك٘  فٖ إبشاص شعْس الحضى. هز ل  ل لٍّ هٌِوا هو 

 ِٓ اٌِفبظ لٌٛٗ: أٌُ، ٌّضٗ، ٌؼضٗ...، ِٚٓ اٌزشاوٍت لٌٛٗ: داًِ اٌفؤاد...

 دسجاث(01)                                          (.األلمكلمات تنتمً إلى مجال ) استخرج من النّص خمس (0جٍٕخ اٌفٍٕخ ٚاٌمٛاػذ:ثبٍٔبً: اٌ

 ٌّضٗ، ٌؼضٗ، داًِ، راٚي، سغت. -
، ُاث  (7 ( فٖ الٌص   ٕ ،  بش  ٖ  (اثجدس 01)                           هي الٌص  هزا   ل لِّ هٌِوا.       اعخخذم الشاعش  علْب٘ي هخخلف٘ي )إًشان

..أسٍٛ - ََ ٌُغَظت حكُّ  ة خجشّي: ٚوٛخٗ خشة أٚ غٍش٘ب، أسٍٛة إٔشبئً: ٌب غبئظبً، ػال

3                         : ٖ  الُذٗن بشصحا فٖ الٌص  ا ب٘ي الُْع٘ي عوخ٘ي هي عواث الوزُ  الْاقع  دسجاث(01)                          ( ا خش هو 

 ، حون٘ذ العُل(.رظٌٛش اٌٛالغ رظٌٛشاً رسجٍٍٍبً  الغٌان٘ت ّالزاح٘ت، ،ثبٌزفظٍالد اٌذلٍمخاٌؼٕبٌخ )النٌْح إلٔ الخ٘ال،             
 (دسجت 31)                         (  ْسة ب٘اً٘ت. اششحِا، ّعنِّ ًْعِا، ّاركش ق٘وخِا الفٌ٘ت.                 ػشق اٌجٙبدفٖ قْل الشاعش )( 4

 اٌّشجٗ ثٗ، ٚأثمى ػٍى طفخ ِٓ طفبرٗ ػٍى سجًٍ االسزؼبسح اٌّىٍٕخ، إثبسح ِشبػش اٌُِ.، حزف ٌؼشقثئٔسبْ  اٌجٙبدشجَّٗ  -

ِٓ ال ََٔظت  ق  ع عشّض٘ ا  الش ش اٙحٖ: )( 5  دسجت( 31)                                                               (. رن  عنٍّ بحشٍ.ٌب غبئظبً ثبٌطٍِّ

ِٓ ال /ٌب غبئظبً   ِْزفبػٍٓ/ ِْزفبػٍٓ/ فؼٍٓ، ِٓ اٌجحش اٌىبًِ.: ََٔظت   /ثبٌطٍِّ

  دسجاث( 01)                            اركش هصذسا  هي هصادس الوْعُ٘ا الذا ل٘ت بشص فٖ الب٘ج الزالذ، ّهز ل لَ.                               ( 6

                   اٚي اٌجفْٛ. أٚ أي ِظذس ِٕبست.اٌجٕبط إٌبلض ثٍٓ: ٌّّضٗ ٌٚؼّضٗ، اٌزٛاصْ ثٍٓ: داًِ اٌفؤاد، ر -

 درجة( 7ٓ)                                             ب٘ي قْع٘ي إعشا  جول.  ّها ،ححخَ  ط إعشا  هفشداثّضع  عش  هي الٌص  ها  (7
)ٌزٌن( رفع خبر، ٌوهً: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على  -)تضطرب( نصب خبر ما ٌنفّك،  –خرب: خبر مرفوع...  -

 لٌفوز: الم التعلٌل، فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. -حّق: نائب فاعل مرفوع..  –الٌاء.. 
( علٔ  اجعل كلوت )البٌ اء( هخصْ ا  بالوذح هغخخذها   (2 ن   (دسجاث 01)  ى ٗ ْى الفاعل ضو٘شا  هغخخشا  هوَّ٘ضا  باعن ً شة.                  )ً ع 

َُ وبدحبً اٌجّٕبُء                      -  ِْٔؼ

حِا. ( 9  دسجاث(01)                                                                                         عن  العلت الصشف٘ت فٖ كلوت )ِّانصا (، رن  ّض 

 إثذاي، أثذٌذ اٌٛاٚ ّ٘ضح ٌٛلٛػٙب ػٍٕبً فً اسُ اٌفبػً اٌّظٛؽ ِٓ اٌفؼً اٌثالثً اِجٛف )غبص ٌغٛص(. -

ُّ أمٍٗ إٌى ٚسلخ إجبثزه فٍّب ٌ( 01 دسجت(                                         31)                                                                          أرً:اِّ اٌفشاؽ ثّب ٌٕبسجٗ، ث

)مسالك( اسم مشتق. نوعه:   -.....، ذات)تاجاً( اسم جامد، نوعه:.. - ...،فؼزٗ(: ..)علخَ...، ّصى كلوت اضطشاة( فعل. هصذسٍ: ..)حض ش  -
 ......صفة مشبهة باسم الفاعل)َخِرب( اسم مشتق. نوعه: ... -....، معنى)تعب( اسم جامد. نوعه: ... -.....، اسم مكان..

أقول: إذا اخترع أحدنا اختراعاً أعلنه حاالً، وطلب إلى )جاء فٖ ًص  )ع اى كْك  الضُشة( ألً ْاى الصُال ها ٗأحٖ: ثبٌثبً: اٌمشاءح ٚاٌّطبٌؼخ: 
  (.أّما المختِرع فإّنه ٌنقل إلى مدٌنة القضاة، ألّنها مسكٌن لكّل من تفّرد بشًءٍ ، وتوزٌعه ٌساعدوه على تعمٌمهالناس أن 

 (دسجت 31)                                                              قْت بها نبوءة الكاتب فً هذا العصر؟ما المخترعات العلمٌة التً تحق (0

ٌَّة - المطفئة:  -الجاذب: )المسبار أو القسطار(  -( االنترنت) :بخاطِ المُ  -أو األقمار الصناعٌة(  الجّوال: )السمَّاع - (المركبة الفضائٌة: )المركبات النـُّْور

ة(  ــٌَّ  الكابح: )العصا الكهربائٌة(. -)الطاف
 (دسجاث 01)                   (.                          ا فٖ )ا خشاعكخابت الخاء علٔ  ْسحِا فٖ: )الُضاة( ّالِوضة علٔ  ْسحِ علل( 7

. -اٌمضبح: جّغ رىسٍش ال ٌٕزًٙ ِفشدٖ ثزبء.  - ًّ  اخزشاع: ّ٘ضح ٚطً ِٔٗ ِظذس ٌفؼً خّبس



 

 دسجاث( 01)                       ( فٖ هعنن ٗأ ز بأّانل ال لواث؟                                             ٗي حنذ هعٌٔ كلوت )ٗغاعذٍّ( 3

 سؼذ: ثبة اٌسٍٓ ِغ ِشاػبح رشرٍت اٌؼٍٓ ٚاٌذاي. -

سّا الوعاًاة هي )اُخن  األدباء بُضاٗا الونخوع العشق٘ل: اٌزؼجٍش اْججبسّي:  -ساثؼبً: أ  ْ ، فص  ٖ  دسجت( 061)     ا عخغالل، ّاًخشاس النِل ب

ٖ  ٗغْدٍ  حزُ  إلَ٘ بالشْاُذ  ًاقش الُْل الغاب ، ّ ٗ ذ ها العذل ّالغالم، ّعب شّا عي الوحبت الو لُت لإلًغاى(.ّالخشافت، ّحلوْا بعالن هزال

  أال ٌٍذ ًٌ ِٓ رشثخ اٌشٚح لّحخ ِشجغ جٛع اِسع ِٓ ٚفش أغالًٌ  :قال الشاعش ًعوت قاصاى  ، هْظِّفا  الشاُذ اٙحٖ:الوٌاعبت

.األدباء بُضاٗا الونخوع العش اُخوام اٌّمذِخ:  ٖ  ب
سٚا اٌّؼبٔبح  -0العشض:  ّٛ  (. 7،8)اٌجضاس: اٌحع اٌؼبثشط

 (.7،6،7أزشبس اٌجًٙ ٚاٌخشافخ: اٌجٛا٘شي: ) -2

: ٔبصن اٌّالئىخ ) - ًّ  (.7،6( أٚ )2،2اٌحٍُ ثؼبٌُ ِثبٌ

 اٌزؼجٍش ػٓ اٌّحجخ أْسبٍٔخ: لبصاْ )اٌجٍذ( ِغ حسٓ رٛظٍفٗ ٌٍفىشح. -

 ّع.خ: رٍخٍض ِٛجض ُِ٘ فىش اٌّٛعاٌخبرّ

:( 0اوزت فً ٚاحذ ِٓ اٌّٛضٛػٍٓ اَرٍٍٓ:  اٌزؼجٍش االخزٍبسّي: -ة  ٖ    دسجت( 21)                                     قال الشاعش هحوذ الفشاح

يييييييا. 0  حوشيييييييٖ الوصيييييييالف  فيييييييٖ  قيييييييالم  دّلخٌ 

 . هيييييييا إى  ٗيييييييش ُّ ليييييييَ قلييييييي   عل٘ييييييي   ّلييييييي7ْ

عييييا   .3 و  ييييذ  فييييٖ ِّييييذ  فاحغيييي   لييييَ ج   إى  قييييال  ع 

  

ييييْ     ييييـضٍّ هييييي الصُّ ٖ  الخٌيييياف ظ  فييييٖ ج  يييي  هش 

 سآ  حشييييييييٌ    فييييييييٖ حبييييييييل  هييييييييي الل٘ييييييييف  

ييييييْٗف ييييييل  ّح غ   ّضييييييَّ٘ع  الْق ييييييج  فييييييٖ ه   

 

 (.عواث الوعاًٖعت  دب٘ت هي ح٘ذ البٌ٘ت الف شٗت ه خف٘ا  بـ: )الف شة العاهت، الف ش الفشع٘ت، عوخ٘ي هي ادسط األب٘اث الغابُت دسا -

 التعبٌر االختٌارّي: الموضوع األول: -ب  
 درجات(. ٓٔالمقدمة والخاتمة ) -ٔ
 الفساد فً األداء اإلدارّي والعمل. –درجات(  ٘) الفكرة العامة: -ٕ
 درجة( ٕٓ) :الفكر الفرعٌة -ٖ

 :األبٌات تتضّمن
 إٌهام المراجع بإنجاز معاملته. –المماطلة والتسوٌف فً إنجاز المعامالت.  –قسوة قلب الموظف الفاسد.  – .تفشً الفساد فً دوائر الدولة -
 درجات(. ٓٔوفلسفته ورؤاه الحٌاتٌة. )قدرة المعانً على الكشف عن فكر الشاعر ( ٗ
 الترابط والتسلسل أو متوافقة ومنسجمة فٌما بٌنها، أو متعاقبة بعالقة السببٌة أو الزمنٌة. -درجة( ٘ٔ) سمات المعانً: -ٗ
 الوضوح أو البعد عن الغموض أو خالٌة من الصعوبة والغرابة. -
 االبتذال أو المعانً قدٌمة مطروقة. -
ًّ أو اعتماد العقل. - ًّ ما تقبله النفس، والصدق العلم  الصدق األدب

 درجات(. 5درجات(، وللشاهد ) 5)ٌكتفى بسمتٌن، وشاهد واحد لهما، لكلّ سمة )
   درجات(. ٓٔاألسلوب ) -٘

*    *    * 
ٌِّد ومعارض لتحدٌد عدد أفراد األسرة.( 7     اختلفت اآلراء بٌن مؤ
 ولدٌن فً األسرة الواحدة.اكتب مقاالً فً هذا القول مبٌناً اآلراء المختلفة حول تحدٌد النسل واالكتفاء بولد أو  -

 المقالة الموضوع الثانً: -
 درجات( ٓٔ) :مقدمة وخاتمة -ٔ
 درجة( ٕٓ) :اآلراء المختلفة حول تحدٌد النسل -ٕ
ٌِّد وال -ٖ  درجة( ٕٓ) :معارض لتحدٌد عدد أفراد األسرةالمؤ
 درجات(. ٓٔاألسلوب ) -ٗ

 


