
اٌصف: اٌزاٌذ اٌزأوي اٌؼًٍّ   األوي                ِزاوشة اٌفصً عٍُ                                 رأوٌت األٔذٌظ اٌخاصت  

اٌّذة: عاػخاْ ؤصف                       اٌّادة: اٌٍغت اٌؼشبٍت                                                                 
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 لاي اٌشاػش جًٍّ صذلً اٌضهاوي:

1.  ً َ  حغفههههههههه   أال فأخبهههههههههتَّ ٌَِهههههههههش  خ ههههههههها

 بٍهههههذاا ِٕأههههها ٔشههههه ث  فمهههههذ ػهههههذ ثَّ أغهههههذَّ .2

 وهههههههههه ًٔ  باألوفههههههههههاْ حٕههههههههههذ   فخٍههههههههههتا  .3

ههههههههها .4   حواٌهههههههههجَّ ػٍٍأههههههههها اٌ ادرهههههههههاث  فىٍّ 

ً   ٍِىههههههاا فٍههههها  .5  ِغههههههشفاا فههههههً لٍّهههههت لهههههه

6.  ًَّ ههههههههههت  را لٍٍههههههههههـ ا حّأ هههههههههه  ِ  ال ح غههههههههههاَّ أ
 

   ً هههههه  اٌ هههههاي  ِههههها وٕهههههج  ح أههههه خَّ  ّ   أِههههها ػٍ 

  ً ههههههههههه  ػٍٍأههههههههههها ػهههههههههههواد  ٌٍهههههههههههذِاس ح ؼ  

  ْ َ  اٌضِهههههههها ي  ػٍههههههههٍأُ  را مهههههههها   اٌّؼههههههههو 

ً  ػٕأهههههها) هههههه ً   (حش   شههههههىَّ  ِ   ً ًم  هههههه شههههههىَّ  ِ 

  ٓ  وال هههههههو ٌؼهههههههذي ِوفهههههههوسم فهههههه  األِهههههه

  ً ن  فٍأهههههههههها اٌغههههههههههٍا  ال حخّأ هههههههههه  ح ههههههههههش 
 

ُ  اخخش اإلجابت اٌص ٍ ت:غابمتأوالا: الشأ األبٍاث اٌ ًّ  جابت ص ٍ ت ػشش دسجاث( 08) ، ر دسجت( )ٌى  
. إٌص ِٓ اٌشؼش: 1  

* اٌموًِ د االجخّاػً  أ اٌوفًٕ   اإلٔغأً س 
:خاِظ. فىشة اٌبٍج ا2ٌ  

* اٌظاٌُ أػّاي اعخٕىاس د ٌٍظاٌُ د   أ  ِأاي اٌٍّه اٌظاٌُ   االعخغ َ ٌٍظاٌُ س اٌخودُّ
ًَّ . اعخؼًّ اٌشاػش وٍّت )3 : ٌٍؼبّش ػٓ ِؼٕى( حّأ   

* حأذٌذ اٌظاٌُ ظاٌُجأً اٌ د   أ خذاع اٌظاٌُ   أخذاع اٌشبا   س 
: ػ لت ورٍمت بٍٓوشف إٌص اٌغابك ػٓ . 4  

االعخبذاد وحواًٌ 
 اٌّصائب *

االعخبذاد ولٍت  د
 اٌّصائب

االعخبذاد وشذة  س
 اٌّصائب

االعخبذاد وصواي   
 اٌّصائب

 أ

( وسد هزا اٌّؼٕى فً اٌبٍج:ح ّغش  األِت ػٍى شبابأا. )5  
ًٔاٌزا ٌذ *اٌزا س اٌشابغ د   أ اٌغادط   

. ِٓ عّاث االحباػٍت فً إٌص:6  
* ِخأت اٌخشاوٍب د اٌشِض  أ و ذة اٌّمطغ   اٌزاحٍت س 

. اٌىٍّاث اَحٍت: )اٌخطب، اٌؼٕف، اٌغٍا، ػغفأُ( حٕخًّ  ٌى ِ اي: 7  
* اٌّؼأاة س اإلص ح د اٌخوف  أ اٌخذاع   

ل، ٌعدلالترتٌب الصحٌح للكلمات اآلتٌة: ) . ( وفق ورودها فً معجم ٌأخذ بأوائل الكلمات هو:تعّجل، معوَّ 8 
ل، ٌعدل، تعجل معوَّ ل * د  ل ج تعّجل، ٌعدل، معوَّ ل، ٌعدل ب ٌعدل، تعّجل، معوَّ  أ تعّجل، معوَّ

درجة( ٓٗب.  أجب على األسئلة اآلتٌة:  )  
دسجاث( 18)                                              فً اٌبٍج األوي ِا األِشاْ اٌخطٍشاْ اٌٍزاْ اعخٕىشهّا اٌشاػش. 1  

اندٓم ثحمٍمخ انٕالغ. -غفهخ أثُبء انٕغٍ.    - 
ُ  ٌطاٌب. 2 دسجاث( 18)   وٌّارا                                                              اٌشبا   اٌؼشبً فً اٌبٍج اٌزأً ب  
ألٌ انًصبئت رٕانذ ػهٍّ ْذيبً. -ثإَمبر انٕغٍ.   - 
ضْت بخرابها األقدارُ وقال ابن خفاجة ٌصف ما حل بمدٌنته:   .3  دسجت( 28)  أرٌض تقاذفِت الخطوُب بأهلها   وتمخَّ

ٌّهما تمٌل مع التعلٌل. ٌّن إلى أ َّْ بٍٓ هزا اٌبٍج واٌبٍج اٌشابغ ِٓ  ٍذ اٌّضّوْ، وب  واص
 كال الشاعرٌن ٌتحّدث عن المصائب التً حلَّت بالبالد. -
 تتقاذف المصائب أهل البالد لدى ابن خفاجة.تعاقبت المصائب على البالد لدى الزهاوي. بٌنما  -

 الحكم: أجاد ابن خفاجة أكثر؛ ألنه ذكر أثر المصائب فً البالد وفً أهلها.
دسخخ( 0ٓ) امأل الفراغ بما ٌناسبه فٌما ٌأتً, وانقله إلى ورقة إجابتك: -ثانٌاً: أ  

ًّ اٌغاٌب فً اٌبٍج ا1ٌ (اتدرج 10)   ........ ِزً: .........   :هو: ...... وِٓ أدواث اٌخؼبٍش ػٕت زأً. اٌشؼوس اٌؼافف  
التراكٌب أو األلفاظ: أغث بلداً.الحّب أو الغٌرة.  -  
ٌّة فً البٌت 2 درجات(  10)   : ....... .                                        هلا: ....... مثالرابع. من مصادر الموسٌقا الداخل  
ل. -التكرار: مشكل, أو الجناس الناقص: حلّ   -     ترحَّ
. نوعه: .......... السادس. ورد فً البٌت 3 ًّ درجات( 10)                                 مثاله: .............    أسلوب إنشائ  
النهً, ال تغظ, أو األمر تمّهلْ. -  
ًّ المعنوّي فً البٌت 4 دسجاث(  18)              ِزاٌت: ...............                       ....... : نوعه:الخامس. المحسن البدٌع  
   ظهًّ # ٌؼذل، غجبق إٌدبة.  -
دسجاث( 18)                        فً اٌذالٌت ػٍى: ........... . اٌشابغ( اٌواسد فً اٌبٍج ّضاسع )حغفً. أفاد اعخؼّاي اٌفؼً ا5ٌ  
ٔردّذدْب.اسزًشاس انغفهخ  -  

 
 



دسخبد( ٓٔٔأخت ػٍ األسئهخ اَرٍخ:   )  -ة  
ن  فٍأا اٌغٍا  فً لوي اٌشاػش ) .1 أا، ح ش  ّّ ُّ ع دسجت( 28)        واششح ولٍفت اٌششح واٌخومٍح فٍأا. ( صوسة،  ٍٍّأا، ر  
اسزؼبسح يكٍُخ. ّٔظحذ انصٕسح يؼُى انغٍع ٔانعٍك .... -  
 دسجاث( 18)            ِخصوصاا باٌّذح ِغخؼّ ا )ٔؼُ( ػٍى أْ ٌىوْ اٌفاػً اعّاا لاهشاا.    ؼذي(اجؼً وٍّت )اٌ. 2
 َؼى انخهُك انؼذُل. -
 درجات( 10)                         ال رزًٓم، أدارّ: ال. -   استخرج من البٌت السادس أسلوب نفً، وحّدد أداته.. 3
 دسجت( 48وِا بٍٓ لوعٍٓ  ػشا  جًّ.                                         )أػش  ِا ح خت خطّ  ػشا  ِفشداث،  .4
 ملكاً: منادى نكرة غٌر مقصودة منصوب... -)ترحل( فً محل جر مضاف إلٌه.  -المعول: مبتدأ مرفوع ...  -
 قلٌالً: نائب مفعول مطلق منصوب... -الموفور: خبر مرفوع...  -
 دسجاث( 18)                (.           تجهلاذكر اسم المفعول من الفعل )و ،(أغثما العلة الصرفٌة فً كلمة: ) .5
 مجهول. -إعالل بالحذف.  -
 درجات( 10)     (.                     فتٌة(، والتاء مربوطة فً كلمة: )نتبه. علل كتابة الهمزة األولٌة فً كلمة: )ا6
 فتٌة جمع تكسٌر ال ٌنتهً مفرده بتاء مبسوطة. -همزة وصل, ألنه أمر افعل خماسً.  -
دسجاث( 18)                                      حتُّ انٕغٍ -وا ذة ِٕأا.  اٌزأً. صخش إٌص بمٍُ ِخّٕوػت، اعخخشس ِٓ اٌبٍج 7  

( : ًّ درجة( ٕٓٔثالثاً: المستوى اإلبداع  
 دسجت( 08)                                                                                                     اوخب فٍّا ٌ حً:  . 1

فصّوسوا خٍبت اٌّغخؼّش اٌغشبً فً  اٌ ذٌذ، اٌؼصش فً اٌؼش  األدباء اهخّاَ واٌموٍِّت اٌوفٍّٕت اٌمضاٌا شغٍج) لًٍ:
  .بفىشة إٌضاي فً عبًٍ اٌوجود(اٌؼش   حّّغه ِبشصٌِٓؤو ذٌٓ رباث اٌ ك فً ِواجأت اٌّؼخذٌٓ،  ،اٌبماء فوق أسمٕا

 :اَحً اٌشاهذ ِولّفاا  إٌّاعبت، باٌشواهذ  ٌٍت حزهب ِا وأٌّذ اٌغابك، اٌّوموع ٔالش
ِْ                                      :اٌشاػش حوفٍك صٌ ادلاي  ٌُ أنَف يشَّ إْٔ  

ِْ أٌ  رُذِخهٕا انفٍَم ثثمِت إِْثَش  
 ِْ  يٍ أٌ رًٍزٕا ثبظطٓبدكى ٔيٍَط فكش

 مخطط الموضوع:
 د(.0انخبرًخ: ) - د(0انًمذيخ: ) -
 انفَِكش:  -
 (.ٖ,ٗ: أبو رٌشة: )خٍجخ انًسزؼًش انغشثً فً انجمبء فٕق أسظُب رصٌٕش .ٔ
 (.0: )أثٕ سٌشخ: ثجبد انحك فً يٕاخٓخ انًؼزذٌٍ رأكٍذ .ٕ
 انؼشة ثفكشح انُعبل فً سجٍم انٕخٕد: رٕفٍك صٌبد. رًّسك إثشاص .ٖ
 دسخبد(.  ٓٔنكّم فكشح: ) -
 دسخبد(. ٓٔنكّم شبْذ: ) -
 دسخخ(.  0ٔفكشح انزٕظٍف يغ انشبْذ: ) -
ع: نهًُٓح انؼمهً ) 0ٔنألسهٕة:  - ًّ )0دسخخ، رُٕصَّ  د(.ٓٔد( ٔنألسهٕة انهفظ
ظٍف إال إرا - ُبل انطبنت دسخخ فكشح انٕز ْب(. الٌ  ذ شْب ظٍفٔ  ً فكشح انٕز ٍ األخطبء. )ٌحزف خًس دسخبد نهخطأ ف ٍبً ي ْذ خبن  ركش انشب
 نكّم خطأ فً انشبْذ )نغّٕي أٔ َحّٕي( رحزف دسخخ، ػهى أال ٌزدبٔص انحزف دسخخ انشبْذ. -
 ٌُحزف نهطبنت دسخزبٌ إرا أغفم اسى انشبػش أٔ أخطأ فٍّ. -
.ٌُحزست انخطأ اإليالئً يشح ٔاحذح، ٔرحز - ًّ  ف دسخخ نكّم خطأ، ػهى أال ٌزدبٔص انحزف دسخخ األسهٕة انهفظ
 درجة( 40). اكتب فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن:                                                                             ٕ
  :اٌ اِذ اٌذٌٓبذس جاء فً اٌمشاءة اٌخّأٍذٌت )اٌمضاٌا اٌوفٍٕت واٌموٍِت( لوي اٌشاػش  -أ

 بوُ ــــٍَ إسغٍبغـبٌج ٔنهجـــنُب اثزٓ   بـــِء ْٕ انّذٍَب ٔصْٕرُٓالٌُٕو اند
ٍُ آسبد انحًى َبيٕا                                   ًَّ انًٍبيٍ ً خذٌس   ف  نٕ رُطك األسُض لبنْذ إََُّ
ٕت وِا ،عوسٌت ػٓ اٌفشٔغً اٌّغخؼّش ج ء اوخب ِوموػاا حخ ذد فٍت ػٓ   ّّ ْ   ِٓ ٌخض  اٌؼواًِ ِبٍّٕاا  عاٍِت، ولٍُ ِؼا

 ، ِغخفٍذاا ِٓ ح ٍِه اٌبٍخٍٓ اٌغابمٍٓ.ح مٍمت فً أعأّج اٌخً
 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: ) -
ٕت وِا ،عوسٌت ػٓ اٌفشٔغً اٌّغخؼّش ج ء - ّّ ْ   ِٓ ٌخض  د(.ٓٔ: )عاٍِت ولٍُ ِؼا
 د(.ٓٔ: )اٌ  ء ح مٍك فً أعأّج اٌخً اٌؼواًِ -
.ٓٔنألسهٕة: ) - ًّ  د(. َصفٓب نهًُٓح انؼمهً، َٔصفٓب نألسهٕة انهفظ

 الشابكة )االنترنت( نافذة نطلّ منها على العالم.ب. 
 اكتب موضوعاً تبٌن فٌها أهمٌة هذه الوسٌلة، مبرزاً اآلثار الناجمة عن سوء استخدامها، مقترحاً كٌفٌة التعامل النافع معها. - 
 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: ) -
 د(.ٓٔ: )أهمٌة هذه الوسٌلة -
 د(.ٓٔ: )ترحاً كٌفٌة التعامل النافع معهااآلثار الناجمة عن سوء استخدامها، مق -
.ٓٔنألسهٕة: ) - ًّ  د(. َصفٓب نهًُٓح انؼمهً، َٔصفٓب نألسهٕة انهفظ

األسئلة..........................................................................................................................انتهت   


