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  رج ج  ل    إجا   صحيح  عشر  رجاتج 88                                                   ث   اخرت اإلجا   الصحيح :اقر  األ يات ال ا ق ْ  :ال ؤال األول 

 . اهفلسٝ اهعاًٞ هوِص اهطابق: 1

طّ آالَ ج اهفسح باهػسبٞ د فساق األٓى ٗاألحبٞ  أ احلِني إىل اه٘طّ ب اهػسٞب باهبعد عّ ا٘ه

 . فلسٝ اهبٚت اخلاًظ:2

فظ اهػاعس ٗتسفُّعٕ ٞ  اهدا٢ٍ اإلحطاع ج ٗ إمياْعصٝ اه٘طّ ق٘ٝ  د عصُّٝ   أ اضتطالَ اهػاعس هوظوٍ ب باهػسب

 : ًّ دٗافع اهلذسٝ هد٠ اهػاعس يف اهبٚت اهجاُٛ. 3

 أ طوب اهسشق ب طوب اهعدي ج ضٚق اهعٚؼ د طوب اهػِٟ

 . بدا اهػاعس يف اهبٚت اهجاُٛ: 4

 أ زاضًٚا ب ًطتطوًٌا ج ًتفا٢اًل د ضاخطًا

 ( ٗزد ٓرا املعِٟ يف اهبٚت:املعاناة من أصناف الصكاء. )5

 أ اهجاهح ب اهسابع ج اهجاُٛ د اهطادع

 : أبد٠ اهػاعس يف اهبٚت اهجاهح. 6

ّ اهظٍو ٕ يف اخلالصً   أ زغبتٕ املوّخٞ يف اهػِٟ ب زغبتٕ يف اهع٘دٝ إىل اه٘طّ ج ُدًٕ عوٟ فساق األحبٞ د زغبت

 ( ٗفق ٗزٗدٓا يف ًعذٍ ٙأخر بأٗاخس اهلوٌات: انفرد، حصد، شّدةتستٚب اهلوٌات ). 7

 أ اُفسد, حػد   غّدٝ, ب اُفسد, غدَّٝ, حػد  ج حػد, اُفسد, غّدٝ د حػد, غّدٝ, اُفسد

 (من درس رسالة الصرم): . أثس اهػٔ٘ات اهط٘د إذا ًا اضتفخى أًسٓا8

 أ اهعبح بِتاج اهعقى ب ًصدز فسح ٗضعادٝ ج احلٚاٝ ُقطٞ اُطالق يف د اهعبح باه٘طّ ًٗقدزاتٕ

                                                                                                                           درجة(  04) أِجب عن األسئمة اآلتية: :الجان ال ؤال 
ّٜ. ٓات دهٚوني ًِٕ ٙجبتاْ ذهم.                           ج1  دزدات( 11)     اُتٌا١ اهػاعس إىل ٗطِٕ يف اهبٚت األٗي عٌٚق ق٘

 دزدات( 11مَب ُٙخظُّ اهػاعس عوٟ اهسغٍ ًّ كجسٝ اهِاع ح٘هٕ يف اهبٚت اهطادع؟ ٗملاذا؟                                 ) ج2

 إال فـا املـمقاي أب٘ اهفطى اه٘هٚد:  ج3
ُ
 األىـٌت

ُ
 دزدٞ( 21)   ن  ـم يكـني لـن ًالبـم أكـي لـا ليحنـي      ن  ـل ًالٌطـراق

 , ٗبّّٚ إىل أٌّٙٔا متٚى ًعّواًل. ٗاشْ بني ٓرا اهبٚت ٗاهبٚت اهجاهح ًّ اهِّص ًّ حٚح املطٌْ٘ -



 

 درجة( 04: )امأل الفراغ مبا يناسبى فيما يأتي، و انكمى إىل ورقة إجابتك :الجالحال ؤال 
ّٛ اهػاهب يف اهبٚت اخلاًظ ٓ٘: ... ج1  (دزدٞ 21) ............ ًجى: ................ ًّٗ أدٗات اهتعبري عِٕ: ................اهػع٘ز اهعاطف

ّٚٞ يف اهبٚت اهجاُٛ: ج2  دزدات(     11)                    ....... ............................ ًجى: .......................... ًّ ًصادز امل٘ضٚقا اهداخو

ّٜ. ُ٘عٕ: .. ج3  دزدات( 11)                  ...... ............................ ًجاهٕ: ........................يف اهبٚت اهطادع حمطّ بدٙعٛ ًعِ٘

 دزدات( 11) ...... ...............................................( اهدالهٞ عوٟ: ..ِجراُح الُيِتـِم يف قمب الولداالمسٚٞ ) ٞأفاد اضتعٌاي اجلٌو ج4

 درجة( 114) أِجب عن األسئمة اآلتية: الرا ع :ال ؤال 

ٍّ مّسٔا, ٗاغسح ٗظٚفٞ اهػسح ٗاهت٘ضٚح فٚٔا.         هن درى الدهُريف ق٘هٕ: ) ج1  دزدٞ(  21)               ( ص٘زٝ, حّوؤا, ث

 دزدات(11)           ( يف اهبٚت األٗي, فسعٚٞ أَ أصوٚٞ؟ ٗملاذا؟                                       أبيأعالًٞ إعساب كوٌٞ ) ج2

 دزدات( 11)        (.    ـال(, عوٟ أْ ٙلْ٘ اهفاعى ًعسَّفًا بـ )ِنِعَم) ًطتددًًا( خمص٘صًا باملدح العودة إىل الوطنادعى ) ج3

 دزدٞ( 31)        أعسب ًا حتتٕ خّط إعساب ًفسدات, ًٗا بني ق٘ضني إعساب مجى.                                              ج4

 دزدات( 11)              (؟                                    موجر(, ًٗا ُ٘ع االضٍ املػتق )يرجوًا اهعوٞ اهصسفٚٞ يف كوٌٞ: ) ج5

 دزدات( 11)             (.                               درى(, ٗاألهف يف كوٌٞ: )أدعوكٝ األٗهٚٞ يف كوٌٞ: )عوى كتابٞ اهلٌص ج6

ّ٘عٞ, اضتدسج ًّ اهبٚت اخلاًظ ٗاحدٝ ًِٔا.                                            ج7  دزدات(  11)          شخس اهِص بقٍٚ ًتِ

 دزدات( 11)    ( هولاتبٞ أهفٞ اإلدهيّب عوٟ هطاْ اهبطوٞ ًا ٙأتٛ:                        زندمصل يا بشمة احلٗزد يف زٗاٙٞ ) ج8

 كِت أصػس أخ٘تٛ اهجالثٞ, ٗكاْ أبٛ ٙػٔد هٛ أًأًٍ أُّين أكجسٍٓ ادتٔادًا ٗأملعٍٔ ذكا١ً, ٗإْ أَُظ ال أَُظ أبدًا َٙ٘ 

٣ً٘ٙر اىل اهبٚت أمحى ٗزقٞ عالًيت اهيت تػري إىل أُّين دمخت اُتٔت اهطِٞ اهدزاضّٚٞ ٗدمخت إىل اهّصف اهسابع, عدت 

 بدزدٞ دّٚد دّدًا.

-  ٍّ  مّما ٗزد يف املقتطف اهطابق.ًّجى ّٗضح اهطسٙقٞ اهيت اتبعتٔا اهلاتبٞ يف تقدٍٙ اهػدصٚٞ, ث

 درجة( 124املشتوى اإلبداعّي: ) الرا ع :ال ؤال 

درجة(  04)                                                                                                                                                     . انتب يف املوضوع اآلتي:                  1  

وعّبزوا عو دّو الصهيوني، حظيت قضية فمشطني باهتمام األدباء العزب يف العصز احلديث، فهّددوا جبزائم العقٚى: )

 (.بانتصار تشزيو، وتفاءلوا جبين املقاومة وقدراته الفزحِة

 دزدٞ( 81)                          ُاقؼ امل٘ض٘ع اهطابق, ٗأِّٙد ًا ترٓب إهٕٚ باهػ٘آد املِاضبٞ, ً٘ظِّفًا اهػآد اآلتٛ: -

 ًجيـاء جشريــج: : قاي اهػاعس ُصاز قباُٛ خماطبًا دًػق
َّ
 إن

ُ
ه جشريـا سـرٍ، مــبكثي      َ ـك  أحلـن

ُّ
؟ــر

ُ
 ن

 دزدٞ( 41)                                        :                                                                    انتِب يف موضوع واحد مّما يأتي. 2

 ٙوٚا أبٛ ًاضٛ:دا١ يف اهقسا١ٝ اهتٌٔٚدٙٞ )اهػسبٞ ٗاالغرتاب يف األدب املٔذسٜ( ق٘ي إ - أ

ــــي
ِّ
  ن

و
ــــك ي 

ع
ج  بٌ 

ع
ــــل ج 

و
ــــي ال ج ــــا أ                                              ي

ــــو ــــرٍ ًإلي ــــن الث ــــي م  مثل
و
ــــث                                                                                         أن

.                           
 

  
و
 ًال أنــــث

 
أجــــ 

و
 مــــا أنــــا ف

ع
                                                  فرقـــــــ 
 
 
 ًال ــــ 

ُ
يــــو

ِّ
                                                                                                                                                                    فلجــــااا يــــا تــــاحبي الح

. 

ّٚٞ هد٠ أدبا١ املٔذس, ٗتطّوعٍٔ إىل حٚاٝ ًجوٟ ال حسٗب فٚٔا ٗال خصاَ   اكتب ً٘ض٘عًا تتخدخ فٕٚ عّ اهسضاهٞ اإلُطاُ

 ., ًطتفٚدًا ًّ تأًوم اهبٚتني اهطابقني

 :(االعتذاُر سموك إنشانّي راٍق، يهزُع األحقاد مو الهفوِس، ويهشُز الوفاَق بني الهاسقٚى: ) - ب

  .اهق٘ي اهطابق, ًبًِٚا أٌٓٚٞ ٓرا اهطو٘ن, ٗأثسٖ يف بِا١ اهِفظ ٗاجملتٌعض١٘ اكتب ً٘ض٘عًا يف 

**انتهت األسئلة**
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