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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (:   إفريقية أغاني) قصيدته يف الفيتوري حممد الشاعر قال

 هنااااااا  أجااااااا ا   واريااااااا  هنااااااا  هااااااا . 1

 أباااااااا  بعاااااااا    ماااااااا  أناااااااا  وسأقضاااااااا . 2

 لناااااااااااا  إفري ياااااااااااا  أرض   وساااااااااااا ب   .3

  منااااااااااا  عليهااااااااااا  أهرقنااااااااااا  نحااااااااااا . 4

                              أعالمنااااااااااااااا  فوقهااااااااااااااا  وركزنااااااااااااااا . 5
.                                                            

وا وهاااااااااا    كفناااااااااا  ثراهاااااااااا  اخ اااااااااا ر 

ن  مااااااااا  ولااااااااا   وسي ضااااااااا   َبعااااااااا  

 (غيَرناااااا  ل ااااااو    ك ناااااا    ماااااا ) فهاااااا 

 َعظَمنااااااااااااااا  بثراهااااااااااااااا  ومزجنااااااااااااااا 

ين  و                             الزمنااااااااااااااا  عليهااااااااااااااا   حااااااااااااااا  
. 

 درجة( 90)أواًل: املهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة: 
 درجات( 10)                                                                       . الربوة -دفنُت  - ؟(الرُّبا) ما معنى )واريُت(؟ وما مفرد( 1

 درجات( 10)                                         .           الدعوة إىل التمّسك باألرض -ما الفكرة العامة اليت ُبين عليها النّص؟      ( 2

 درجات(                   10)               اخرت اإلجابة الصحيحة مّما بني القوسني، ثمَّ انقلها إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: فكرة البيت الثالث هي:( 3

           .(، الدعوة الختيار إفريقيا موطنًادوام أرض إفريقيا ألصحابهاباء، اغتصاب املستعمر إفريقيا، إفريقيا مثوى اآل)    

 درجات( 10)                   وهي مثوى لألبناء. -األرض مثوى لآلباء   -.    برز يف البيت الثاني انتماء اإلنسان لألرض، هات دليلني على ذلك( 4

 درجات( 10)                   بأنها مثوى األجداد، وهي اختيارهم لتكون مقرهم األخري. -   ؟بيت األولعّلل الشاعر تشّبثه بأرضه يف ال مَب (5

 درجات( 10)                هات من النّص ما يؤّيد ذلك. .(بالثورة سبياًل للخالص اإلميانتسّلح بالوعي، و)الاألدب امللتزم  مسات من (6

 أهرقنا عليها دمنا.  –وستبقى أرض إفريقيا لنا.  -    

 (ةدرج 20)                           نامــوا احلمـى آسـاد املياميــن فـي        جـدٌث إنـي: قالـت األرض تنطـق لـو: بدر الدين احلامد قال الشاعر( 7

 من حيث املضمون. هماوازن بيندلَّ على البيت الذي تلتقي فكرته فكرة هذا البيت، ثّم  -    

حتّدث عن دفن األجداد باألرض ، احلامد :حتدث عن دفن الفيتوري  –. يتحد ث أن األرض حتتضن أجساد أبنائهاكال الشاعرين  –. األولالبيت  -   
 . األبطال يف األرض

 درجات(10)   اإلصرار والتحّدي، األمل. –االعتزاز، االفتخار  -تبقى أرضُ إفريقيا لناأهرقنا عليها دمنا، سما الشعور العاطفي البارز يف كلّ من الرتكيبني اآلتيني: )( 8

  درجة( 220: )ثانيًا: البنية الفنية والقواعد
 درجات(10)                                                                                                      . تصريع: كفنا # هنا -حمسنًا بديعيًا، واذكر نوعه.  األولالبيت من  هات( 1

 درجات( 10)                                          .ركزنا= قد  ركزنا ًا ابتدائّيًا، ثمَّ اجعله خربًا طلبّيًا.خرباخلامس استخرج من البيت  (2

  درجات( 10) أهرقنا، مزجنا. -عمد الشاعر إىل إضفاء احلركة على مسرية نضال املستعَبدين. هات من البيت الرابع فعلني يدالن على ذلك. ( 3

 (ةرجد 30)                                  اشرحها، ثّم اذكر قيمة من قيمها الفنية مع التوضيح. ،يف قول الشاعر: )ثراها كفنا( صورة فنية( 4

 تشبيه بليغ، املشبه: ثراها، املشبه به: كفنًا، حذف األداة ووجه الشبه، قيمته الفنية: إثارة مشاعر احلّب لألرض. -    
 درجات(10)     ....تكرار: هنا، التصريع بني هنا وكفنا، تكرار حرف النون - ، ومّثل له.األولمصدرًا من مصادر املوسيقا الداخلية برز يف البيت ذكر ا( 5

نا عليها/ دمنا = فاعالتن، فاعالتن، فعلن، من البحر الرمل. - (.حنن أهرقنا عليها دمناقّطع عروضيًا الشطر اآلتي، وسمِّ حبره: )( 6 ـ /ـ   درجة( 30) حنن أهرْق

 درجة( 70)                                             أعرب من النّص ما وضع حتته خط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل. ( 7

 .جر باإلضافةضمري متصل مبين يف حمل  :الياء، ومفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم  :اجدادي -  

 رفع فاعل.ضمري متصل مبين يف حمل  :و الواو فعل ماض مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة :اختاروا -    

 .مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة املقدرة على األلف للتعذر :افريقيا -    

 متييز منصوب.... سيوفًا: –      ضمري منفصل مبين يف حمل رفع مبتدأ.  حنن: -     يف حمل رفع خرب..  )ما كانت..(    -

 درجات(10)                                                 اخرت اإلجابة الصحيحة مّما بني القوسني، ثمَّ انقلها إىل ورقة إجابتك مع التعليل:  (8

 .إىل ياء املتكّلمعالمة إعراب أصلية، ألنه أضيف  -عالمة إعراب كلمة )أبي( يف البيت الثاني هي: )عالمة إعراب أصلية، عالمة إعراب فرعية(. -  
 درجات(10)                                 !أن نتحدى الزمنما أروَع  - (، مستخدمًا صيغة )ما أفعله!(.حتّدينا الزمنتعّجب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: )( 9

 

 



 

 

 

 درجة(  30امأل الفراغ مبا يناسب، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:                                                 )( 10

 ..... إهراقًا)أهرق( فعل. مصدره:..-           ...اسم إشارة)هنا( اسم مبيّن، نوعه:..-      .. افتعلواوزن )اختاروا(: ..-     

 ....ذات)دمنا( اسم جامد، نوعه:..-                                        ... مواري )مواٍر(فعل: اسم الفاعل منه:..)واريت(. -     

 .. إعالل بالقلبالعلة الصرفية يف كلمة )كانت(:...-     

   درجة( 50)ثالثًا: القراءة واملطالعة:

 والتشكيك القهر من سنوات رغم جنحت عربّيًة كنت فقد: )يأتي ما السمان لغادة( لصادروه رأسي فتَّشوا ولو) مقالة يف جاء

 (.العظيم العربّي وبشعبها بنفسها ثقتها على واحملافظة والكرامة، بالعّزة شعورها تهريب يف واإلذالل

 (ةدرج 30)                         ما النوعان املتناقضان من التعامل اللذان مّرت بهما الكاتبة يف أثناء جتواهلا يف أوروبا؟               (1

 التعامل األول بعد هزمية حزيران، فقد عاملوها معاملة مزرية، ألنهم اعتقدوا أن العرب ضعفاء جبناء، ُهزموا يف ستة أيام. -
 ، واستّلوا سالح الكرامة والعزة.التعامل الثاني بعد نصر تشرين، إذ أصبح جواز السفر العربيّ يثري التّوتُّر يف أي مطار غربّي، ألن العرب صّمموا على غسل عار النكسة -

 درجات(10) إذالل: همزة قطع ألنه مصدر لفعل رباعّي. –العزة: اسم مفرد مؤنث.  -، واهلمزة على صورتها يف )إذالل(. (العزّةعلل كتابة التاء على صورتها يف: )( 2

 درجات(10)   شكك، قهر، وثق. -التشكيك( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات.  ثقتها، القهر، ( رّتب الكلمات اآلتية: )3

                                                                        درجة( 80)اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني: التعبري االختيارّي: :رابعًا

 :اإلنس   يخ طب م ض  أبو إيلي  الش عر ق ل( 1
هااااااا ا. 1   اء   بااااااا  ومااااااا  الشااااااا ك  أي 
اااااا   . 2 اااااا    فاااااا  هاااااازارا   ك  اااااا  عشِّ  ي غنَّ
اارا األرض   فاا  يسااير غاا يرا   كاا   . 3  رق 

 

 جماااايال الوجااااو   اااارَ  جماااايال   كاااا  
 الكباااااوال يبااااا ل  ال الكبااااال ومااااا 
 الح اااوال ج نبيااا  مااا  فيسااا   قااا   

 

                                   ادرس األبيات السابقة دراسة أدبية من حيث البنية الفكرية مكتفيًا بـ: )الفكرة العامة، املعاني، مسات املعاني(. - 

 درجات(. 10)املقدمة واخلامتة  -1

 الدعوة إىل اغتنام الفرص يف العيش الكريم. –   درجات(  10)الفكرة العامة:  -2

 درجة( 25)دراسة املعاني:  -3

 مآل من حيشد األحزان على نفسه. –االستمتاع باحلياة قبل زواهلا.  -مآل اإلنسان ومصريه.  - املعاني اليت عرض بها الكاتب فكره، وتتضّمن: -أ

 احلياتية.قدرة املعاني على الكشف عن فكر الشاعر وفلسفته ورؤاه  -ب

 الشعور(، ولكّل جانب منهما عشر درجات(. -الفلسفة  -ُيكتفى بذكر جانبني مّما سبق )املعاني ربط املعاني باملوقف االنفعالّي وقدرته على جتلية شعور الشاعر. ) -ج

 السببية أو الزمنية.الرتابط والتسلسل أو متوافقة ومنسجمة فيما بينها، أو متعاقبة بعالقة  -درجة( 25)مسات املعاني:  -4

 االبتذال أو املعاني قدمية مطروقة. -      الوضوح أو البعد عن الغموض أو خالية من الصعوبة والغرابة. -                                    

 درجات(. 5)وللشاهد  درجات(، 10) ةيكتفى بسمتني، وشاهد واحد هلما، لكّل مسالصدق األدبّي ما تقبله النفس، والصدق العلمّي أو اعتماد العقل.) -

   درجات(. 10)األسلوب  -5

*    *    * 
 .ي  من جة، وراعية للمج م ، وص نعة لألجي ل المرأة ( (2
 .اكتب مقالة تبّين فيها أهمية تعليم المرأة، ومنحها حقوقها، وتمكينها من أداء دورها في بناء المجتمع واالرتقاء به -

 املقالةاملوضوع الثاني:  -

 درجات( 10)مقدمة وخامتة:  -1

 درجة( 20): أهمية تعليم املرأة -2

 درجة( 20)منحها من حقوقها:  -3

 درجة(20)متكينها من أداء دورها يف بناء اجملتمع واالرتقاء به:  -4

 درجات(. 10)األسلوب  -4
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