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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    :انشاعش يحًٕد عايٙ انثاسٔد٘قال 

  إْن بسييي تْ  الغيييرس  شييييدوا الميييدارس    يييي .1
يييييية.2 ف  اك  ييييييا   ع  ف األ ْبن  يييييير  ْ ت  َب ييييييو

ل  ييييييو ع  ْغن    م 
ْ ييييل  .3 ييييل  ك  ييييْن ك  ييييام  ة الح ج  يييير  اش  يييين  ع     ييييي س 
يييييون  .4 ْجن  َب  ي  ْلييييي يييييل  ع  يييييْن ك  ة  م  ْهييييير  يييييتْ  ز  ب      ع 
يييييينب .5 رب ل س  يييييياع  ييييييْن ش  َْ م  ْييييييين    ف ب  يييييير  َْ ت  يييييي    ك 
َ  الح ييييييو   ب ييييييا.6 َب نييييييال  مييييييْن عليييييي    ونيييييياب

 

   َ ييييييين  الييييييين ع   م 
َعيييييييا  ْت ن  ييييييير  يييييييم  أ ْثم  ان    أ ْ ن 

  َ ييير  يييالَحْير   يييي الح  وس  ب يييم ْ ك  ر  ل يييو اليييد    ع 
ْنح   يييييييييييم   ييييييييييياد  م  ك  َ  )ي  يييييييييييل  ب يييييييييييالح ك  ْن    ( ي 

َ  تبعييييييييث  األروار   ييييييييي اليييييييير   بنفحييييييييةب   م
يييييييييَ ييييييييي،ب      اس  ْ أ ْو ح  ييييييييينب ات ييييييييي،ب   ح    أ ْو ك 

َييييييييييييية   ز  َ   م  يييييييييييي ك  يييييييييييية الح  ْلع  ييييييييييييْتم  خ  س  ْلب 
  أ 

 

والً: المستوى الفكرّي:أ  

درجة( )لكلّ إجابة صحٌحة عشر درجات( 8ٓأ. اقرأ األبٌات السابقة، ثمَّ اختر اإلجابة الصحٌحة: )  

. الفكرة العامة للنص الساب : 1  

بناء اإلنسان المدارس ج  المجتمع   قواَ العلَ د  عيلة العلَ والمعر ة  ،   َ تربية وأد، العل  أ 

.  كرة البيت الثالث:2  

انؼهى دكٛى غبنت انعهى كثٛش  طانة د  انعهى رٔ يكاَح طانة ج  انعهى رٔ شجاعح طانة ،   أ 

: التركي، )مغنو علوَ( يعود إلو. 3  

ا حل ات العلم د مناهل المياه العذبة  أ حال، العلَ ، معاهد العلم ج 
ٍْ ركش انشاعش يٍ ْؤالء فٙ انثٛد  .4 : انغادطَي  

انًثذعانُاشش  د انمبظٙ انَؼذل ِ   ، انًحاعة انذقٛق ج  َّٕ  أ انشاعش انًف
( ورد هذا المعنو  ي البيت:طهة انعهى عكٕف. )5  

 أ الثالث ، الرابع ج الثانً د السادس

. ترتي، الكلمات )لسنْ  حنْ أ نان( و   ورودها  ي معجَ يأخذ بأواخر الكلمات: 6  

فطن، أفنان، لسن  د  حنْ لسنْ أ نان  أ أ نانْ لسنْ  حن  ، لسنْ  حنْ أ نان ج 

 . من سمات االتباعية  ي النص:7

 أ الصور الت ليدية ، الصور المبتكرة ج وحدة الوزن وال ا ية د أ + ج

  )من درس م مة الشعر(: الشاعر رائد التجربة اإلنسانية ونَواص ا؛ ألنم .8

أعما  الوجود يسبر ، يحمح إلو المثل العليا ج يكشف مغالي  الحياة د كلّ ما سبق صحٌح  أ 
 درجة( 0ٓب. أجب على األسئلة اآلتٌة: )

ْحًٓا. .ٔ  درجات( 11)                                                                     فٙ انثٛد األٔل عثة َٔرٛجح. ٔضِّ
 النتٌجة: ارتقاء األمة بثمرة العلم. -السبب: بناء المدارس.   -
 دسجاخ( ٓٔ)                                 انعهى يٍ انعهى فٙ انثٛد انشاتع؟ ٔيا أششِ فّٛ ٔفٙ انًجرًع؟يارا ٚجُٙ طانة . ٕ
 ٚشّد نٓب دٛبرٓب ٔدعبسرٓب ٔرمذيٓب. - انؼهٕو انًخزهفخ. -
ّٙ  يعشٔف انشاعش ٚقٕل .ٖ ب    ػهٗ انكٌٕ فٛكى ٔانذٛبح دنٛمُ  :انّشصاف  دسجح( ٕٓ)             أَبشذكى أٍٚ انًذاسُط إََّٓ
 .انًضًٌٕ حٛس يٍاألٔل  انثٛد يع انغاتق انثٛد ٔاصٌ -
 ٚجٍٛ انجبسٔد٘ أثشْب فٙ األيخ ٔاألفشاد. ثًُٛب ٚجؼهٓب انشصبفٙ دنٛم دٛبح. -كال انشبػشٍٚ ٚذػٕ إنٗ ثُبء انًذاسط.  -

 : ّٙ  ثبَٛبً: انًغزٕٖ انفُ
 دسجح( 0ٓ)   إلى ورقة إجابتك:امأل الفراغ بما ٌناسبه فٌما ٌأتً، وانقله  -أ
ّٙ انغانة فٙ انثٛد انشاتع ْٕ ٔ  درجة( 21) صْشح...يصم  ..األنفبظ.ٔيٍ أدٔاخ انرعثٛش عُّ  ..اإلػجبة.. انشعٕس انعاطف
 درجات(   11)                ...سن، عاشرة..مثل  ..حروف الهمس.. من مصادر الموسي ا الداخلَية  ي البيت الثالث 2
   درجات( 11)               ..التوازن..نوعم:  ..أَْو َكاتٍِب َفِطٍن، أَْو َحاِسٍب َفِهم... المحسن البديعي  ي البيت الخامس: 3
 د( ٓٔ)اعزًشاس انجُٙ ٔرجذدِ.)ٚجٌُٕ( انٕاسد فٙ انثٛد انخايظ فٙ انذالنح عهٗ .. ضاسع. أفاد اعرعًال انفعم انًٗ
حٓا، (،كبنطٛش فٙ انذشو األَْبَناَء َعاِكَفةَتَرى فٙ قٕل انشاعش: ) .٘  دسجح( ٕٓ)ا.      ٔظٛفرٓ ٔتٍّٛ صٕسج تٛاَٛح، ٔضِّ

رشجّٛ ربو، انًشجّ: األثُبء، األداح: انكبف، انًشجّ ثّ: انطٛش، ٔجّ انشجّ: ػبكفخ. ٔظٛفزٓب: انششح ٔانزٕظٛخ؛  -

 ٔظذذ انصٕسح يالصيخ غالة انؼهى انًذساط ٔرؼهمٓى ثٓب.

 



: ثبنثبً: ّ٘  دسجح(0ٓ) أجت ػٍ األعئهخ اٜرٛخ: - انزطجٛك انهغٕ

 دسجح( ٖٓأعشب يا ذحرّ خظّ إعشاب يفشداخ، ٔيا تٍٛ قٕعٍٛ إعشاب جًم.                                              ). ٔ

ّ يجشٔس...  -انغشط: خجش يشفٕع ...  - ػاليخ سفؼّ ثج -انذجب: يعبف إٛن ّ يٍ األفؼبل ٚجٌُٕ: فؼم يعبسع يشفٕعٔ  ٌ ألَ ٕد انُٕ

ٙ يذم سفغ فبػم.  ٕأ: ظًٛش يزصم يجُٙ ف ٔان ّ يُصٕة... -)ُٚٓم(: َصت خجش كبد.  -انخًغخ،   صْشح: يفؼٕل ث

، فؼم انششغ: ثغمذ، جٕاة انششغ: أثًشد. -. ْاخ يٍ األتٛاخ أعهٕب ششط، ٔحّذْد أسكاَّ. ٕ ٌْ  دسجاخ( ٓٔ)   أداح: إ

ّٕل . ٖ ٕاسد انفعم ح ثُٙ صٛغح إٗن اٜذٛح انجًهح فٙ ان جٕٓل اًن َ  ) :نًه  م ن  الن ع 
َعا  ْت ن  ًَِش غطٌّ يٍ انُؼى. - (.أ ْثم ر   دسجاخ( ٓٔ) أُْث

نب  ي قولم: ). ٗ رب ل س  اع  ْن ش  َْ م  ْين    ف ب  َْ ت ر   دسجاخ( ٓٔ)           (ْ كَ خبريةْ اجعل ا استف اميةْ ونَيْر ما يلزَ تغييره.  ك 

 نغُبً رشٖ ثُٛٓى؟ أٔ كى رشٖ ثُٛٓى شبػشاً نغُبً؟كى شبػشاً  -

 درجات( 11)  .اسم فاعل. (: مشت : نوعم:عاكفة) - .ٌنفعل..(: ين ل  وزن ) - ..ذات. (: اسَ جامد. نوعم:الغرس) -. 5
  ..إلباساً ..)ألبستم(.  علْ مصدره:  -
 درجات( 11)   علو صورت ا  ي: )نفحة(.                   التا   . علل كتابة األلف علو صورت ا  ي: )مغنو(ْ كتابة6
ًّ ولم تسبق بٌاء. -  نفحة: اسم مفرد مؤنث. - مغنى: وقعت األلف فً اسم فوق الثالث
ا ٚأذٙ: )قْف، انًذٖ(.  .7 ًّ  درجات(11)      المدى: إعالل بالقلب. - قف: إعالل بالحذف. -عىِّ انعهّح انصشفّٛح فٙ كمٍّ ي

: )رابعا :  ًّ  درجة( ٕٓٔالمستوى اإلبداع
ا ٚجٛش فٙ َفٕط األدتاء، فذعٕا إنٗ انٕقٕف تخشٕع أياو ( لٛم: )ٔ ًَّ ّٙ ذعثٛشاُ صادقاً ع  دسجح( 0ٓ)  ُٚعّذ انشعش انٕجذاَ

 (.ٙ انطثٛعح يالراً نٓى يٍ أحضآَىانٕطٍ ٔذاسٚخّ، ٔعثّشٔا عٍ اعرًشاس حثّٓى انٕطٍ إنٗ يا تعذ انًٕخ، ٔٔجذٔا ف

 نًٕضٕع انغاتق، ٔأّٚذ يا ذزْة إنّٛ تانشٕاْذ انًُاعثح، يٕظِّفاً انشاْذ اٜذٙ:َاقش ا

ٙ راْت إنٗ انغبة ػهِّٙ    فٙ صًٛى انغبثبد أدفٍ ثؤعٙقال انشاعش أتٕ انقاعى انشاتٙ:    إََُّ

 د(.٘انخبرًخ: ) - د(٘انًمذيخ: ) -

 انفَِكش:  -

 (.ٔ،ٕػذَبٌ يشدو ثك: )دػٕا إنٗ انٕلٕف ثخشٕع أيبو انٕغٍ ٔربسٚخّ:  -

 (.ٗػجّشٔا ػٍ اعزًشاس دجّٓى انٕغٍ إنٗ يب ثؼذ انًٕد: ػذَبٌ يشدو ثك: ) -

ٙ راْت إنٗ انغبة ػهِّٙ    فٙ صًٛى انغبثبد أدفٍ ثؤعٙٔجذٔا فٙ انطجٛؼخ يالراً نٓى يٍ أدضآَى: انشبثٙ:  -  إََُّ

 دسجبد(.  ٓٔنكّم فكشح: ) -

 دسجبد(. ٓٔنكّم شبْذ: ) -

 دسجخ(.  ٘ٔفكشح انزٕظٛف يغ انشبْذ: ) -

ع: نهًُٓج انؼمهٙ ) ٘ٔنألعهٕة:  - ّٙ )٘دسجخ، رُٕصَّ  د(.ٓٔد( ٔنألعهٕة انهفظ

ْب(. - ذ شْب ظٛفٔ  ٙ فكشح انٕز ٍ األخطبء. )ٚذزف خًظ دسجبد نهخطأ ف ٛبً ي ذ خبن ظٛف إال إرا ركش انشْب ُبل انطبنت دسجخ فكشح انٕز  الٚ 

-  ّ٘ ( رذزف دسجخ، ػهٗ أال ٚزجبٔص انذزف دسجخ انشبْذ. نكّم خطأ فٙ انشبْذ )نغٕ ّ٘  أٔ َذٕ

 ُٚذزف نهطبنت دسجزبٌ إرا أغفم اعى انشبػش أٔ أخطأ فّٛ. -

- . ّٙ  ُٚذزغت انخطأ اإليالئٙ يشح ٔادذح، ٔرذزف دسجخ نكّم خطأ، ػهٗ أال ٚزجبٔص انذزف دسجخ األعهٕة انهفظ

ا ٌأتً:           ( 2  درجة( 41)                                                              اكتْب فً موضوع واحد ممَّ
 ( قٕل انشاعش حافع إتشاْٛى:األدب االجرًاعٙجاء فٙ انقشاءج انرًٓٛذٚح ) -أ

 األػشاقِ  غّٛت شؼجــبً  أػذْددَ  أػذدرَٓب    إرا يذسعـــخ   األو  
 األتُاء ذشتٛح عهٗ قادسجً  ٔذعهًٛٓا؛ نركٌٕ انجٓم عثٕدَّٚح يٍ انًشأجترحشٚش  انًطانثح ز فّٛ عٍاكرة يٕضٕعاً ذرحذّ   

 .يغرفٛذاً يٍ ذأيهك انثٛد انغاتق األعشج شؤٌٔ ٔإداسجِ 

 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: ) -

 د(.ٓٔ: )ٔرؼهًٛٓب انجٓم ػجٕدَّٚخ يٍ ثزذشٚش انًشأح انًطبنجخ -

 د(.ٓٔ: )األعشح شؤٌٔ ٔإداسحِ  األثُبء رشثٛخ ػهٗ لبدسحً  نزكٌٕ -

.ٓٔنألعهٕة: ) - ّٙ  د(. َصفٓب نهًُٓج انؼمهٙ، َٔصفٓب نألعهٕة انهفظ

 اكت، م اال  صحفيا  تتحدث  يم عن أهمية عودة المغتربين إلو بلدهَ للمساهمة  ي الد اع عن الوحنْ وإعادة إعماره. -،
 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: ) -

 د(.ٓٔ: )أهمٌة عودة المغتربٌن إلى بلدهم -
 د(.ٓٔ: )المساهمة فً الدفاع عن الوطن، وإعادة إعماره -

.ٓٔنألعهٕة: ) - ّٙ  د(. َصفٓب نهًُٓج انؼمهٙ، َٔصفٓب نألعهٕة انهفظ

 

 انت و السلَ



 االسَ:                       الثانيالفصل مذاكرة  إجابات                          ثانوية األندلس الخاصة
 ة ونصفالمدة: ساع           الثالث الثانوَي العلمَي اللغة العربية                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    :انشاعش يحًٕد عايٙ انثاسٔد٘قال 

 

 أوالً: المستوى الفكرّي:

درجة( )لكلّ إجابة صحٌحة عشر درجات( 8ٓأ. اقرأ األبٌات السابقة، ثمَّ اختر اإلجابة الصحٌحة: )  

. الفكرة العامة للنص الساب : 1  

فً الحٌاة أثر المتعلمٌن ج  بنا  الحعارة العلَ د  عيلة العلَ والمعر ة  أ أثر التربية  ي الحياة ، 

:الخامس.  كرة البيت 2  

ٚخهذ انًشء  زكشتان د انًٕخ أقٕٖ يٍ انخهٕد م ٚخهذ انًشءعتانف ج   أ ثبنؼهى ٚخهذ انًشء ، 

: الرابع أَن السعادة  ي الحياة تكون بـ يرف الشاعر  ي البيت. 3  

 أ منجزات المر  ، مكارَ األ عال ج عالً الخصال د نايات الخير والبرَ 

  األيش فٙ انثٛد انغادط: أعهٕب انشاعش اعرخذو .4

ٔانرشجٛع نهحسّ  ، نهُصح ٔاإلسشاد ج نهزُجّٛ ٔانزذزٚش د نالعرُكاس ٔانرعجة  أ 
( ورد هذا المعنو  ي البيت:انعهًاءهللا ذعانٗ يُضنح أعهٗ . )5  

 أ الثالث ، الرابع ج الثاني د الخامس

. ترتي، الكلمات )امتازْ المعادْ يخلد( و   ورودها  ي معجَ يأخذ بأواخر الكلمات: 6  

امتاز، المعادٌخلد،  المعادْ امتاز يخلدْ ج امتازْ يخلدْ المعاد  د   أ امتازْ المعادْ يخلد ، 

 :لــ فٙ انثٛد انصانس ٔاالعرصُاء انُفٙ انشاعش اعرخذو .7

 أ النفي ، التخصٌص ج المدر د االستثنا 

  )من درس م مة الشعر( : ي وجدت الرومانسية الرؤية الشعرية وح ي ت ا .8

انحضاسٚح انرجشتحِ  اإلَغبََّٛخِ  انزجشثخِ   د  األدتٛح انرجشتحِ  ج  انُقذٚح انرجشتحِ  ،   أ 

 درجة( 0ٓاآلتٌة: )ب. أجب على األسئلة 
  درجات( 11)                                      يٍ انقٕو انزٍٚ ذصهح انذَٛا تٓى؟ ٔيارا ٚحقّقٌٕ نهًجرًع انز٘ ٚثَُّٕ؟. ٔ
 تصلح الدنٌا، وٌحقَّق العدل واإلنصاف. -القوم المتعلمون.  -
 دسجاخ( ٓٔ)                                                      يارا ٚشرشط انشاعش نرحقُّق انعذل فٙ األيح فٙ انثٛد انصاَٙ؟. ٕ

 أٌ ٚثجذ انؼهى كبنججم انشبيخ. -

ّٙ  يعشٔف انشاعش ٚقٕل .ٖ وِ  :انّشصاف  دسجح( ٕٓ)             ٔأَشػَ ثبنؼهى انؼضائَى ٔاثزُٗ     ألْهّٛ يجذاً نٛظ ثبنًزٓذِّ

 .انًضًٌٕ حٛس يٍ األٔل انثٛد يع انغاتق انثٛد ٔاصٌ -

 ٚشٖ انجبسٔد٘ أَٓى ٚذممٌٕ انؼذل ثبنؼهى، ثًُٛب ٚشٖ انشصبفٙ أَٓى ٚجُٙ ألْهٛٓى انًجذ. - كال انشبػشٍٚ ًٚجذ أْم انؼهى. -

 : ّٙ  ثبَٛبً: انًغزٕٖ انفُ

 دسجح( 0ٓ)   امأل الفراغ بما ٌناسبه فٌما ٌأتً، وانقله إلى ورقة إجابتك: -أ
ٔ ّٙ  درجة( 21) .أعؼذ..يصم  ..األنفبظ... ٔيٍ أدٔاخ انرعثٛش عُّ اإلػجبة.انشاتع ْٕ .. انغانة فٙ انثٛد . انشعٕس انعاطف
    د(11).أهل الجد والفهم.مثل  التناغم بٌن حرف الهمس والجهر.الثالث  . من مصادر الموسي ا الداخلَية  ي البيت2
     درجات( 11)              .....طباقنوعم:  أو تصلح، وفسدت .الذئب والغنم... المحسن البديعي  ي البيت األول: 3
 د(  ٓٔ)اعزًشاس انشفؼخ ٔرجذدْب.. أفاد اعرعًال انفعم انًضاسع )ٚشفع( انٕاسد فٙ انثٛد انخايظ فٙ انذالنح عهٗ .ٗ

حٓا، (،ركن العدلفٙ قٕل انشاعش: ) .ب  دسجح( ٕٓ)ا.                                     ٔظٛفرٓ ٔتٍّٛ صٕسج تٛاَٛح، ٔضِّ

رشجّٛ ثهٛغ، انًشجّ: انؼذل، انًشجّ ثّ: انشكٍ، دزف األداح ٔٔجّ انشجّ، ٔظٛفزٓب: انششح ٔانزٕظٛخ؛ ّٔظذذ  -

أٔ اعزؼبسح يكُٛخ؛ شجّ انؼذل ثجٛذ نّ سكٍ، دزف انًشجّ ثّ ْٕٔ انجٛذ، ٔأثمٗ ػهٗ  انصٕسح أثش انؼهى ثزذمٛك انؼذل.

 صفخ يٍ صفبرّ ...

1.  َ ييييييْو ْصييييييل ح   ق  َْ ت  يييييي اب    ْني  تْ  الييييييد  ييييييد  ا   س    إ ذ 
  وكييييييف  يثبيييييت  ركييييين  العيييييدل   يييييي بليييييدب .2
يييييييييي.3   ر  هللا  لألبييييييييييدان  أ ئييييييييييدةوَ مييييييييييا ص 
د  الَنيييياس  .4 يييينْ وأ ْسييييع  ييييدب  م  ييييو إ ل ييييو أ م    أ ْ ع 
يييييييل ة  اللييييييوال  .5 ،ب  ف ع  ي أ د  ْخل ييييييْد ل ييييييذ  َْ ي    ل يييييي
   مْت ييييييييده لينظييييييير  المييييييير    يميييييييا قيييييييدَ .6

 

   َ يييييين  ْئ،  والغ  ييييييْين  الييييييذ  ييييييْدل  ب  ْفيييييير    الع    وي 
يييييا ل ل ْين    يييييْ، ب  ْنت ص  َْ ي  يييييْن ل ييييي َ  م  ْلييييي َ  ع  ل ييييي   ؟ع 

ييييييييييع  إ الَ  ْر   َ   ل ي  يييييييييي ييييييييييد  والف    ْهييييييييييل  الج 
  أ 
ْ و َ   امتيياز   ييي الفعييل    بالعييالي ميين  الشييي

  َ يييد  يييْوت  والع  ْعيييد  الم  ل يييو اليييَدْهر  ب  ْكييير  ع    ذ 
ْ  ييييي ييييياد  ع  ْبيييييل  الم  ْمييييير  ق  َ  )إ َن الع  يييييد  َْ ي   (ل ييييي

 



:ثبنثبً: انزطجٛك  ّ٘  دسجح(0ٓ) أجت ػٍ األعئهخ اٜرٛخ: - انهغٕ

 دسجح( ٖٓأعشب يا ذحرّ خظّ إعشاب يفشداخ، ٔيا تٍٛ قٕعٍٛ إعشاب جًم.                                              ). ٔ

 غ: فؼمنٛشف - ػهى: اعى يجشٔس نفظبً يشفٕع يذالً ػهٗ أَّ فبػم. - انذَٛب: فبػم يشفٕع... - لٕو: خجش يشفٕع... -

ايزبص: فؼم يبٍض يجُٙ  - يٍ: اعى يٕصٕل يجُٙ فٙ يذّم سفغ خجش. - يعبسع يُصٕة ٔػاليخ َصجّ انفزذخ انظبْشح.

 )نى ٚذو(: فٙ يذّم سفغ خجش. -ػهٗ انفزذخ انظبْشح. 

 درجات( 11)        صٌغته: مضارع مسبوق بالم األمر. ؛لٌنظر - أسلو، أمرْ وحَدْد صيغتم. استخرج من األبيات. 2
 درجات( 11)                                                 .أعهٕب اعرفٓاو، ٔحّذْد أداذّ، َٕٔعٓا، ٔاعرعًانٓا اعرخشض .ٖ

 ٔكٛف ٚثجذ...؟ أدارّ: كٛف، َٕػٓب: اعى، اعزؼًبنٓب: نهذبل. -

(. )أَكد الفعل المعارع بنون التوكيد الث يلة  ي الجملة اآلتيةْ وحَدْد  .ٗ  درجات( 11حكَ التوكيد والسب،: ) لينظر المر  

ٌَّ انًشء، دكى انزٕكٛذ: جبئض، انغجت: دل ػهٗ غهت، أٔ أيش. -  فهُٛظَش

 درجات( 11)  (: العالي) - ..ٌفتعل..(:ينتص،وزن ) - ..معنى. (: اسَ جامد. نوعم:العدَ) - امأل الفراغ بما ٌناسب:. 5
 ....معنى )الموت(: اسَ جامدْ نوعم: - ..اسم تفضٌل. )الدنيا(: مشت ْ نوعم: -.اسم فاعل. مشت : نوعم:

 درجات( 11)   علو صورت ا  ي: )نفحة(.                   التا   . علل كتابة األلف علو صورت ا  ي: )مغنو(ْ كتابة6
ًّ ولم تسبق بٌاء. -  نفحة: اسم مفرد مؤنث. - مغنى: وقعت األلف فً اسم فوق الثالث
ذْو(. .7 ، نىٚ  : )انعاٙن ٚأٙذ ًّا  ٙ كمٍّ ي : إعالل بالتسكٌن، أو إعالل بالقلب. - عىِّ انعهّح انصشفّٛح ف  درجات(11) ٌدْم: إعالل بالحذف. - العاًل

: )رابعا :  ًّ  درجة( ٕٓٔالمستوى اإلبداع
ا ٚجٛش فٙ َفٕط األدتاء، فذعٕا ( لٛم: )ٔ ًَّ ّٙ ذعثٛشاُ صادقاً ع  دسجح( 0ٓإنٗ انٕقٕف تخشٕع أياو )ُٚعّذ انشعش انٕجذاَ

 (.ٙ انطثٛعح يالراً نٓى يٍ أحضآَىانٕطٍ ٔذاسٚخّ، ٔعثّشٔا عٍ اعرًشاس حثّٓى انٕطٍ إنٗ يا تعذ انًٕخ، ٔٔجذٔا ف

 َاقش انًٕضٕع انغاتق، ٔأّٚذ يا ذزْة إنّٛ تانشٕاْذ انًُاعثح، يٕظِّفاً انشاْذ اٜذٙ:

ٙ راْت إنٗ انغبة ػهِّٙ    فٙ صًٛى انغبثبد أدفٍ ثؤعٙقال انشاعش أتٕ انقاعى انشاتٙ:    إََُّ

 د(.٘انخبرًخ: ) - د(٘انًمذيخ: ) -

 انفَِكش:  -

 (.ٔ،ٕدػٕا إنٗ انٕلٕف ثخشٕع أيبو انٕغٍ ٔربسٚخّ: ػذَبٌ يشدو ثك: ) -

 (.ٗػجّشٔا ػٍ اعزًشاس دجّٓى انٕغٍ إنٗ يب ثؼذ انًٕد: ػذَبٌ يشدو ثك: ) -

ٙ راْت إنٗ انغبة ػهِّٙ    فٙ صًٛى انغبثبد أدفٍ ثؤعٙٔجذٔا فٙ انطجٛؼخ يالراً نٓى يٍ أدضآَى: انشبثٙ:  -  إََُّ

 دسجبد(.  ٓٔنكّم فكشح: ) -

 دسجبد(. ٓٔنكّم شبْذ: ) -

 دسجخ(.  ٘ٔفكشح انزٕظٛف يغ انشبْذ: ) -

ع: نهًُٓج انؼمهٙ ) ٘ٔنألعهٕة:  -  د(.ّٓٔٙ )د( ٔنألعهٕة انهفظ٘دسجخ، رُٕصَّ

ْب(. - ذ شْب ظٛفٔ  ٙ فكشح انٕز ٍ األخطبء. )ٚذزف خًظ دسجبد نهخطأ ف ٛبً ي ذ خبن ظٛف إال إرا ركش انشْب ُبل انطبنت دسجخ فكشح انٕز  الٚ 

( رذزف دسجخ، ػهٗ أال ٚزجبٔص انذزف دسجخ انشبْذ. - ّ٘ ّ٘ أٔ َذٕ  نكّم خطأ فٙ انشبْذ )نغٕ

 أٔ أخطأ فّٛ.ُٚذزف نهطبنت دسجزبٌ إرا أغفم اعى انشبػش  -

- . ّٙ  ُٚذزغت انخطأ اإليالئٙ يشح ٔادذح، ٔرذزف دسجخ نكّم خطأ، ػهٗ أال ٚزجبٔص انذزف دسجخ األعهٕة انهفظ

ا ٌأتً:                                                                         ( 2  درجة( 41)اكتْب فً موضوع واحد ممَّ
 ( قٕل انشاعش حافع إتشاْٛى:األدب االجرًاعٙ) جاء فٙ انقشاءج انرًٓٛذٚح -أ

 األػشاقِ  غّٛت شؼجــبً  أػذْددَ  أػذدرَٓب    إرا يذسعـــخ   األو  
 األتُاء ذشتٛح عهٗ قادسجً  ٔذعهًٛٓا؛ نركٌٕ انجٓم عثٕدَّٚح يٍ ترحشٚش انًشأج انًطانثح ز فّٛ عٍاكرة يٕضٕعاً ذرحذّ   

 .يغرفٛذاً يٍ ذأيهك انثٛد انغاتق األعشج شؤٌٔ ٔإداسجِ 

 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: ) -

 د(.ٓٔ: )ٔرؼهًٛٓب انجٓم ػجٕدَّٚخ يٍ ثزذشٚش انًشأح انًطبنجخ -

 د(.ٓٔ: )األعشح شؤٌٔ ٔإداسحِ  األثُبء رشثٛخ ػهٗ لبدسحً  نزكٌٕ -

.ٓٔنألعهٕة: ) - ّٙ  د(. َصفٓب نهًُٓج انؼمهٙ، َٔصفٓب نألعهٕة انهفظ

 م اال  صحفيا  تتحدث  يم عن أهمية عودة المغتربين إلو بلدهَ للمساهمة  ي الد اع عن الوحنْ وإعادة إعماره.اكت،  -،
 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: ) -

 د(.ٓٔ: )أهمٌة عودة المغتربٌن إلى بلدهم -
 د(.ٓٔ: )المساهمة فً الدفاع عن الوطن، وإعادة إعماره -

.د(. َصفٓب نهًُٓج ٓٔنألعهٕة: ) - ّٙ  انت و السلَ         انؼمهٙ، َٔصفٓب نألعهٕة انهفظ


