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                                                                                                                                          (رجةد 190) :: النّصوص أولا 
                                                                                                                                                :)ابن حمديس( في وصف ليلة مطيرةقال الّشاعر    

 د  ــمــو جـــوٍر لــحــنـــل در   أي            رد ــى األرض بـلـع و  ـجـر الـثـن .1

   مـنـهـا مـا وعـد   الـبـارقـــحـب الـتـي          أنـجـز أصـدافه الــس   لـؤلـؤ   .2

  د  ـكـنوص ـغـالـر بد  ـال واكتساب            د ـــكــن نـم ا  ـــاريـــع هـتـحـنــم   .3

  (د  ـمــخ  ) ب  ــــما شـل ـ ك رامٍ ـضـب           اذف  ـــحا ـهـيــف رق  ــبـال أن  ـــوك .4

  د  ـاألس يل  ـلـي الـف الق  ب الحمل  ـق    ا       ــما  كر  ـمـحـم ار  ـصـاألب ر  ـذعـي .5

  د  ـبز  ـر الـواريـه قـيـت فـح  ـبـــس           ـتــأقٍ ـم رٍ ـــديـــغ ل  ـــكرى ـــوت .6

 : ممتلئأقمت ،ن أجفان العين باط الحمالق:  ، أوعية من زجاج  قوارير:  ،  ما يعلو الماء من رغوة الزبد:  والمشقة  ،العسر  النكد: :شرح المفردات
 

                                                                 د 10                                                                                                       ؟  (حاذف) معنىوما  ، (جمد)ما ضد  (1

    د20 ء.البرق في السما ناستمرار لمعا ب(    ل رغوة ذات أشكال جميلة.تدفق الماء شك   أ( البيت المناسب: إلى كل  فكرة  يانسب (2

                                                              د 20                                                                      وما أثره؟                  ؟الخامسشبه الشاعر البرق في البيت  بم   (3

 د20                    ك. وضحي ذل البرد،ات والسبيل إلى اكتساب حب   بين السبيل إلى اكتساب الدر   ز الشاعر في البيت الثالثمي   (4

 د    20                                                                                                      .شرحا  وافيا   األولمعنى البيت  ياشرح (5

  د10                                                                                                .الثانيرا  عاطفيا  تجلى في البيت هاتي شعو (6

 د20                                  .           الالمع( حبات المطر كالدر  ليه إلى تشبيه بليغ فيما يأتي: )دي أركان التشبيه ثم حو  حد   (7

                                                                                       د 10                                                           . ليه إلى أسلوب إنشائيثم حو   خبريا ،أسلوبا   استخرجي من البيت السادس (8

 د30                   حيدر )لنا الجوالن( للشاعر عبد الرحمن -اآلتيتين :  أا تحفظين من إحدى القصيدتين اكتبي ثالثة أبيات مم   (9

يف( )الفالح وال -ب                                                                                       محمد  لشاعر نديملر 

                                                                                       د 10                                    كي ات الد ما كانت حياها    نبت البالد وليس بدعا         ززكا   ت اآلتي إلى قائله: يانسبي الب (10

                                                                                                                   د20  ط رد  ين عجال تكثعاب  فجرت منه سيول حولنا   ي البيت اآلتي إلى ورقة إجابتك ثم اضبطي أواخر الكلمات بالشكل: انقل (11

ا   (رجةد 200) :قواعد اللّغة :ثانيا

                            د 20                                                                                . هواذكري نوع به،مفعوال   السادست ياستخرجي من الب (1
 د20( نسكب المطريأتي: )افيما ومرة أخرى بحال جملة مراعية الضبط الصحيح  مفردة،بحال  الموضوعة بين قوسين مرة  أكملي الجملة  (2

 د20                                          . (!هأفعل)ما ( مستخدمة صيغة بالغوص وارد فيما يأتي: )اكتسب الدر  بي من الفعل التعج   (3

 د20                                       .اجعلي كلمة )الد ر( مخصوصا  بالمدح مستخدمة  )نعم( على أن يكون الفاعل معرفا  بـ )ال( (4

 د60                                                                          أعربي ما تحته إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.  (5

 د20  ...........:..هل  مصدرفع :ب، قل   ..............: اسم مشتق نوعه:ا  حمر  م  املئي الفراغ بما يناسبه ثم انقليه إلى ورقة إجابتك.  (6

 د20                                                                                   إلى ورقة إجابتك: اثم انقليه اختاري اإلجابة الصحيحة (7

 ( مزيد بحرفين - مجرد -بحرفمزيد  منحته : فعل )    ،       مشتق( -جامد معنى  -جامد ذات الزبد: اسم )

 د20                                                            (.ت( والتاء في )سبح  اكتسابعللي كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) (8

ا    (رجةد 50) :القراءة :ثالثا
 جاء في مقالة )القدود( لعبد الرحمن جبقجي ما يأتي:

  ود ...( وس ماها القد ومضمونا ،دا  لها وزنا  وشكال  ومجد   للموشحات،را  مطو   الجندي  اعر أمين لقد كان الش  ) 

 د20                     ن حلب من غنائها وصونها؟إليها؟ وما الذي مك   ما الذي اكتسبته القدود من دمشق عندما انتقل الجندي   (1

                                                                                 د10                                                                                  (.ال  ك  ش   ،حات)الموش  : الكلمتين وزن كل  مناذكري  (2

                                                                  د20                                                                      ؟ يأخذ بأوائل الكلمات ( في معجمكان) كلمة ين معنىأين تجد (3

ا:  درجة( 160) :التعبير رابعا

 د( 100) :يّ ختيارلتعبير الا -أ 
 اكتبي في واحٍد من الموضوعين اآلتيين: 

ن بناء الوط ل فيادور العم   عا  تصفين فيه هذا الحفل، مبرزة  اكتبي موضو زين،المتمي  ال حفال  لتكريم بعض العم   حضرت   -1

ال. نة  مبي   وتنميته،  واجبنا نحو العم 

  .قافي(كوين الثالت االجتماعي، )التكويناكتبي موضوعا  تتحدثين فيه عن سيرته الشخصية مراعية   ماهر. اح  قريبك جر   -2

 د( 60)التعبير اإلجباري:  -ب 

 . عناصر كتابة الط لب الح خط هاتفه المنزلي، مراعية  أحمد( إلى مدير مؤسسة االتصاالت يطلب فيه إص)يوجهه اكتبي طلبا  
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