
                                                        

 

 درجة( 091: ) أوالً: النصوص

 جمٌل بثٌنة:قال الشاعر 
 ورــمسـاء أّم الــقـلـى لــنـمـإّن  ال             صرِ ـأقٌا صاح عن بعض المالمة  .1
 ريــذكـٍح أن تُ ـالـصـن بــلو تعلمٌ         ً    ـّرنـم و ٌســكـبـٌـظ ؼـً ألحفــإنّ  .2
 درـــقــلم ٌ مـكـائـقـل ومُ ــٌان ـإْن ك              ة  ــتـؽـبة ـمنٌّ ـى الـقـً ألـتنـٌـا لـــٌ .3
 هجريتُ  رائٌع أنْ  -لعمرك -حدٌث             ا   ـرتك( طائعـً )هجً أنّ ـبـال تحس .4
 رــاألقبن ـداك بٌـداي صـْع صـٌتب          ت    ـأم إنْ ـف ؤادُ ـالفٌهواك ما عشُت  .5

 األسئلة:

 د(11)                                                                                                      ما ضّد )ؼٌبكم(؟ و ما مفرد )المنى(؟ -1
 د(21)                                                                                  ص:نه فً النّ ا ٌأتً إلى البٌت الذي ٌتضمّ  ممّ انسبً كاّل   -2

 ابتعاد الشاعر عن المحبوبة أمٌر خارج عن إرادته. -مرار العشق إلى ما بعد الحٌاة.       باست -أ
 د(21)                                                    ما الذي ٌسعد الشاعر؟ و كٌؾ عّبر عن وفائه لمحبوبته كما ورد فً البٌت الثانً؟ -3
 د(21)                                                  وّضحً ذلك. .عة المحبوبة، و ؼضبهتجلّى فً البٌت األول حرص الشاعر على سم -4
 د(21)                                                                                      اشرحً البٌت الثالث من النص السابق شرحا  وافٌا . -5
 د(11)                                                                                               البٌت الرابع.ى فً هاتً شعورا  عاطفٌا  تجلّ  -6
 د(21)                    أّن الهجر كالمرض فً إضعاؾ القوى(. ٌرى الشاعردي أركان التشبٌه ثم حّولٌه إلى تشبٌه بلٌػ فٌما ٌأتً: )حدّ  -7
 د(11)                                                                            ا  من البٌت الخامس، و اذكري نوعه.بدٌعٌّ  نا  استخرجً محسّ  -8
 د(31)                                                                 )رسول الهدى( للبوصٌري. :قصٌدةثالثة أبٌات من  نا تحفظٌاكتبً ممّ  -9

 د(11)                                                            تك للمفاخر أن ٌمٌد.   انسبً البٌت اآلتً إلى قائله: كاد القرٌض إذا ذكر  -11
 د(21)                                                             بالشكل:إجابتك. ثم اضبطً أواخر الكلمات  انقلً البٌت اآلتً إلى ورقة  -11

 إنً إلٌك بما وعدت لناظر    نظر الفقٌر إلى الؽنً المكثر.
 درجة( 011: )ثانياً: قواعد اللغة

1- ) ٌّة )سمعُت طائرا  ٌؽّرُد ألحانا  عذبة   د(21)                                                                    حّولً جملة النعت إلى جملة حال
 د(21)                                                                    لبٌت الرابع مصدرا  مؤوال ، و اذكري محلّه من اإلعراب.هاتً من ا -2
 د(11)                         ة  أخرى مراعٌة الضبط الصحٌح:مرّ  بعض من كلّ  ، و ببدلِ ة  مرّ  أكملً الجملة اآلتٌة بمفعول مطلق مناسبٍ  -3

 )استمعُت إلى قصٌدة المتنبً .............. (.
 د(31)                                                                           استبدلً باألرقام اآلتٌة أعدادا  مكتوبة  مراعٌة  الضبط بالشكل: -4

 طالبا  فً المدرسة. (13( من العام الماضً سّجَل )9فً الشهر )
 د(61)                                                                   تحته خّط إعراب مفردات، و ما بٌن قوسٌن إعراب جمل.أعربً ما  -5
 د(21)                                                                           املئً الفراغ بما ٌناسبه، ثم انقلٌه إلى ورقة إجابتك فٌما ٌأتً: -6

 )ٌهواك( فعل، اسم الفاعل منه: ............    . -)طائع( اسم مشتق، نوعه: ............                    -
 د(21)                                                      اختاري اإلجابة الصحٌحة مما بٌن قوسٌن، ثم انقلٌها إلى ورقة إجابتك فٌما ٌأتً: -7

 مزٌد بحرفٌن( –مجّرد  –ألقى: فعل )مزٌد بحرؾ  -مشتق(       –جامد معنى  –اسم )جامد ذات  :لقائكم -
 د(21)                                                                      عللً كتابة الهمزة قطعا  فً )أقصر(، و التاء مبسوطة فً )أمت(. -8

 درجة( 01) ثالثاً: القراءة:

      ورد فً درس مفهوم األدب و أنواعه ))تدّل كلمة أدب فً المعجم على معاٍن متعّددة تطّورت عبر العصور منها دعوة الناس إلى مأدبة 
 .و منها تهذٌب النفس((

 د(21)                                                                      ٌرى ابن خلدون؟ ماأٌن تكمن البراعُة فً تذّوق األدب و إنتاجه ك -1
 د(11)                                                      دعوة( مراعٌة  الضبط الصحٌح. -اذكري وزن كل من الكلمتٌن اآلتٌتٌن: )مأدبة  -2
 د(21)                                                                                 أٌن تجدٌن كلمة )معاٍن( فً معجم ٌأخذ بأوائل الكلمات؟ -3

 درجة( 011: )التعبير االختياري -رابعاً: أ

 اكتبي في واحد من الموضوعين اآلتيين:
1- . ًّ  احتفلت مدرستك بعٌد المعلم العرب

ٌّنٌناكتبً كلمة تلقٌ  واجبنا نحوه.مبرزة  دوره فً بناء األجٌال، و فٌها الجهود التً ٌبذلها المعلّم فً أثناء تأدٌة عمله نها فً هذه المناسبة، تب
فً صراع نفسً بٌن إكمال دراسته فً كلٌة الطب نزوال  عند رؼبة والدٌه و تحقٌق حلمه فً الدخول إلى كلٌة  )نضال( طالب متفوق وقع -2

 الفنون الجمٌلة لتنمٌة موهبة الرسم التً أحبها منذ الصؽر.
 ة  فً أسلوب عرض الحوادث بٌن السرد و الحوار.عة قصٌرة عن ذلك الطالب منوّ اكتبً قصّ 

م )ماهر( إلى مدٌر التربٌة فً محافظته ٌطلب فٌه االنتقال إلى مدرسة جدٌدة هه المعلّ اكتبً طلبا  ٌوجّ  درجة( 01: )التعبير اإلجباري -ب

 ر مكان إقامته مراعٌة  عناصر كتابة الطلب.بسبب تؽٌّ 

 االســـن:......................
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