
 

 االطى:و/2028ايرحاٌانفصماألولإجاتاخصحانخااألَذنضثاَىيح
انًذج:طاػراٌنذواوانظهيزج)َظاوقذيى(ّيانهغحانؼزتيحانثانثانثاَىّيانؼهً
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:يحًذانفيرىريفي)أغاَيإفزيقيح(قالانشاػز

ي        ٍَ زا         اٍ ـانًاليي        .2 أفاقَ        دا

)ذثح      ث(ػ      ٍذاريخه      ا.خزج      دا2

.ف        اَظزايص        زاَرف        يأػيُه        ا3

      ٍمأريتػزي     دايف     .ي     اأخ     ي4

ي      ٍذىاتي      د 5 را األط       .ق       ىذح      زت

 

ي      اذَزا       اي       األف      َ ص      ذا ا 

ػه    األريو ذا    اتؼ   ذأٌذا َ   دا

انثؼ      ث انجثا       ايجر      اع وص      ثاع 

ت       ذجا ا ي       ٍت       يا اوذغ ت       دا

نظا         َدأػجىترَه         اأويىييا          ا

 

درجح(08أوالً:انمهاراخانهغىَحوانثىُحانفكزَحوانعاطفح:)

درجاخ(20)يايؼُ ) زا ا(؟وياجًغانكثزجنكهًح)انؼيٍ(؟(2

.عُىن-كزاها:وىمها،أوغفهرها.-

اَأذٍاألوسةنُكىنانفكزجانعامحنهىّص:(2 انذػىجإن انرشثثتاألري،وحذجانًؼاَاجايَظاَيح،انُهىيتىػي)اخرزممَّ

درجاخ(20)(.انذعىجإنًانثىرجاإلوساوُحانشامهحايَظاٌنزفضواقؼه،

 درجات( ٓٔ)                                                                ن في البيت األول. ما هما؟مّجد الشاعر أمري (ٖ

 انطالقها فً ثورة حاشدة غفٌرة. -استٌقاظ الجماهٌر من غفلتها.  -

 درجات(ٓٔ)                                  برز في البيت الثالث إيمان الشاعر بانتصار الجماهير، هات دليلين على ذلك. (4

 فجر االنبعاث فوق جباهها. -اإلصرار فً أعٌنها  -

درجاخ(20)تَىػهّمانشاػزرفضهانذّلوانًىخفيانحياجفيانثيدانخايض؟(5

ذمحىَّطَعزض.تأناإلوساننُشأعجىتحَُرفّزجعهُها،والجس-

 (حدرج20)نىقزأواانرارَخماضاعدانقذُسوضاعدمهقثههاانحمزاءَُشارقثاَي:قالانشاػز(6

واسٌتيٍ ذاانثيدوانثيدانثاَييٍانُّصانظات يٍحيثانًضًىٌ.-

كالانشاعزَهَزيضزورجقزاءجانرارَخومعزفره.-

َزيوزارأوىاأضعىاانقذسواألوذنشنجههىاتانرارَخ.تُىماَزيانفُرىرٌأنانجماهُزأدركدأهمُحانرارَخ.-

درجاخ(20)         عاطفيا  برز في البيت الثالث، ثّم اذكر أداة من أدوات التعبير عنه مع مثال مناسب. هات شعورا   (7

انرزاكُة:صثاحانثعث،أواإلصزارفٍأعُىها،أواألنفاظ:صثاح،اإلصزار.األمم،أوانرفاؤل،أواإلصزار؛-

درجح(028ثاوُاً:انثىُحانفىُحوانقىاعذ:)

يُهًاانزاتغداطرخزجيٍانثي(2 درجاخ(20).أطهىتاًإَشائياً،وأطهىتاًخثزياً،وتيٍَّىع مٍّ

.–.َاأخٍ،وىعه:وذاء- ٍّ عزَدمهضُاها،أوذغطدتذجاها،وىعه:خثزاترذائ

 درجات( ٓٔ)                                                   إالَم رمز الشاعر بكلٍّ من الكلمتين اآلتيتين: ضياها، ُدجاها؟.( ٕ

 رمز الظلم. دجاها: - أو الحرٌة ضٌاها: رمز العدل. -

(اخدرج20)ثّم سمِّ نوعها، واذكر قيمة من قيمها الفنية مع التوضيح.(، صباح البعثالصورة اآلتية: ) حلّل(3

إثارجمشاعزاألمم.ذشثُهتهُغ،انمشثه:انثعث،انمشثهته:صثاح.حذفاألداجووجهانشثه،-

درجاخ(20)،ويثّمنه.ولاأل(اطرخزجيصذراًيٍيصادرانًىطيقاانذاخهيحتزسفيانثيد4

انرصزَع:كزاها،صذاها.انجىاسانىاقص:كزاهاوذزاها.-

 درجة( ٓٗ)                        أػزبيٍانُّصياوتغذحرهخطإػزابيفزداخ،وياتيٍقىطيٍإػزابجًم.(٘
ًّ على الفتحة..  -)تبحث( فً محل نصب حال.  -المالٌٌن: مبتدأ مرفوع...  - فعل مضارع  ٌجتاح: -تاه: فعل ماٍض مبن

 األسى: مضاف إلٌه مجرور.. -ع... مرفو
َى(،ػه أٌيكىٌانفاػمتًيزاًيظررزيًيتشاًتاطىَكزج.(6 درجاخ(20)اجؼم هًح)ايصزار(يخصىصاًتانًذعتأطهىب)َ ؼا

وعمعمالًاإلصزاُر.-

 (اخدرج20)    .نصفهمأل األفَق  -.   بكلَّه مأل الصدى األفقَ  -واذكر نوع كلٍّ منهما فيما يأتي: أ حّدد البدل والتوكيد، (7
 ه: بدل بعض من كلّ منصوب...نصف -كلَّه: توكٌد معنوي منصوب....  -

 درجة( ٕٓ)                                                  امأل الفراغ بما ٌناسبه، ثّم انقله إلى ورقة إجابتك فٌما ٌأتً:(8
ت -، ...إفاقة ( فعل مصدره:أفاق) - )اإلصرار( اسم  -، ....ذات)أرض( اسم جامد. نوعه:... -...، ت  تفعَّ (:..وزن كلمة )تغطَّ

....معنىجامد، نوعه:...




 

أقول: إذا اخترع الزهرة( ألنطوان الصقال ما يأتي: ) جاء في نّص )سكان كوكبدرجح(.08ثانثاً:انقزاءجوانمطانعح:)
أّما المختِرع فإّنه ينقل إلى مدينة القضاة، ، وتوزيعه أحدنا اختراعا  أعلنه حاال ، وطلب إلى الناس أن يساعدوه على تعميمه

(.ألّنها مسكٌن لكّل من تفّرد بشيء  

 درجة( ٕٓ)                    قْت بها نبوءة الكاتب في هذا العصر؟                     ما المخترعات العلمية التي تحق (ٔ

ٌَّة - ر )المسبار أو  الجاذب: -( االنترنت) :بخاط  الم   - أو األقمار الصناعية( الجّوال) :السمَّاع -(المركبة الفضائية) :المركبات النـُّو 
 )العصا الكهربائية(. الكابح: -)الطافــَّية(  المطفئة: -القسطار( 

 درجات( ٓٔ)                      (.      علل كتابة التاء على صورتها في: )القضاة( والهمزة على صورتها في )اختراع( ٕ
. -. مبسوطة ٌنتهً مفرده بتاءال القضاة: جمع تكسٌر  - ًّ  اختراع: همزة وصل ألنه مصدر لفعل خماس
 درجاخ(20)انكهًاخ.(وف ورود افييؼجىيأخذتأواخزذؼًيى،ذىسيغ،انًخرزعرذّةانكهًاخاآلذيح:)( ٖ
 .اخترع، توزٌع، تعمٌم -

قيل: )اهتّم األدباء بقضايا اإلنسان، فدعوه إلى اإلقبال على الحياة بروح متفائلة، درجة(  ٓٓٔ) اإلجبارّي:التعبٌر  -رابعاً: أ
 ، وتغنَّوا بالوطن ومّجدوه إلى حّد التقديس(. خير الوطنوا تضحياته من أجل ومّجد

فا  الشاهد اآلتي: ر، موظِّ  ناقش القول السابق، وأّيد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة مّما ورد في كتابك المقرَّ
وطنً لو ش غلت بالخلد عنه   نازعتنً إلٌه فً الخلد نفسًقال الشاعر أحمد شوقي:  

 .األدباء بقضاٌا اإلنسان اماهتم انمقذمح:
 (.11، 14، 11: أبو ماضً: )إلى اإلقبال على الحٌاة بروح متفائلة ةدعوال (1العرض: 

 سطران مناسبان خٌر الوطن: سمٌح القاسم: )المقطع األول(.مّجدوا تضحٌاته من أجل  (1
وا بالوطن ومّجدوه إلى حّد التقدٌس (3 انثُد...: شوقً:تغنَّ

انخاذمح:ذهخُصمىجزوتارعألهّمفكزانمىضىع.
:-ب ٌّ درجح(60)ةفٍواحذمهانمىضىعُهاِذُُه:اكرانرعثُزاالخرُار

قالانشاػزيحًذيهذيانجىا زّي:(2

واألنً       ا.2 ٌَ انح       ش خ  َش       زا ن       ىاط       ر ؼد 

ط                 ي هحقىٌفهظ                  يُاًتأَ                 ذنضت.2

هتق                   حً.3 ويظ                  هثىََ تغ                   ذاداًوج 

 

ٍَ ظ        ٍىداًنه        اَػهًَ        اػه         فهظ         ي ي 

ف        ىٌػهيه        اانثي        َدوانحَزي        ا ويؼ  

ويرز ىَ            َ النحً            اًوالَوَت            ًا

 

(.انفكزجانؼايح،انفكزانفزػيح،فهظفحانشاػز،طًريٍيٍطًاخانًؼاَييكرفياًتـ:)انثُيحانفكزيحادرصاألتياخانظاتقحدراطحأدتيحيٍحيث-

 المستقبل.مقدمة عن الشاعر واستشرافه  -
سلب  -إلحاق فلسطٌن باألندلس ثّم مكة المكرمة.  -حزن الشاعر على فلسطٌن  -الفكرة العامة: استشراف ضٌاع فلسطٌن. الفكر الفرعٌة:  -

 بغداد ودمشق ونهبهما..
 بً والعلمً.الصدق األد -سمتٌن من سمات المعانً: الترابط والتسلسل المنطقً، الوضوح، التقلٌد وتقدٌمها بقالب جدٌد،  -
 الخاتمة المناسبة. -

.انمزأجَذمىرجح،وراعُحنهمجرمع،وصاوعحنألجُال(2

ا رةيقانحذثيٍّفيهاأ ًيحذؼهيىانًزأج،ويُحهاحقىقها،وذًكيُهايٍأداءدور افيتُاءانًجرًغواالرذقاءته.-
 المقالة الموضوع الثانً: -
 درجات( ٓٔمقدمة وخاتمة: ) -ٔ
 درجة( ٘ٔ: )أهمية تعليم المرأة -ٕ
 درجة( ٘ٔ: )منحها من حقوقها -ٖ
 درجات( ٓٔتمكينها من أداء دورها في بناء المجتمع واالرتقاء به: ) -ٗ
 درجات(. ٓٔاألسلوب ) -٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


