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                                                    احُلينينينينينينينينينر  بلنينينينينينينينينينينينوا  ال  ينينينينينينينينينينيندْ   (ي ره ينينينينينينينينين  
                                                جيلينينينينينينينينينينيند  هالا تينينينينينينينينينينين  ال اينينينينينينينينينينين  ا ينينينينينينينينينينيندْد   
                                                                ر ب  م ْصينينينينينينينينيندر فيينينينينينينينينينين  بينينينينينينينينينينالر وح  انفينينينينينينينينينينردْ 
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 درجة( )ل ّ  هجابة عصر درجات( 88)                                                                    :ال ابقةل ث   اخرت اإلجابة الصحيحة اقرأ األبيات :ال ؤال األول 

 : ج٘زج صٚدح ًّ أدباء. 1

 د املٔجس اهشٌاهٛ
اهعصبٞ األُدهطٚٞ ٗ 

 اهسابطٞ اهقوٌٚٞ
ٞٚ ج  أ اهعصبٞ األُدهطٚٞ ب اهسابطٞ اهقٌو

 :مل ٙعّبس اهشاعس يف املقطع األٗي عّ. 2

ٞ عّ اه٘طّ طّ ج تقدٙس اه٘طّ د أضباب اهػسب  أ اُتٌائٕ هو٘طّ ب تعوقٕ با٘ه

 : اهفلسٝ اهسئٚطٞ هوٌقطع اهجاُٛ يف اهِّّص. 3

 ب عصهٞ اهشاعس يف اهػسبٞ ج املعاُاٝ ًّ اهِلد د املعاُاٝ ًّ شقاء اهػسبٞ
ًعاُاٝ اهشاعس يف 

 ُٕفط ٞاهػسبٞ ٗ عٍف
 أ

 : أقّس اهشاعس يف اهبٚت اهسابع. 4

ادٖ عٟو اهدعاء ج كجسٝ ًاهٕ ٗ أصدقائٕ د كجسٝ ًٌٕٓ٘ ٗ ًاهٕ ٕ ٗ اعٌت  أ ًعاُاتٕ ًّ اهفقس ب عفٍت

 :ٙعاُٛ اهشاعس يف اهبٚت اخلاًظ ًّ. 5

 د اآلالَ يف اهػسبٞ داحتشا
ًعاُاتٕ اهِفطٚٞ ًّ 

 اهلٌَ٘ املرتاكٌٞ
 أ األصخابقٍوٞ  ب اهعصهٞ عّ األصخاب ج

 :يف اهبٚت األٗيبدا اهشاعس . 6

طِٕ  ّٗ ٖ ع ٌاً هبعد ٙتَا د ًطتطو ٕ األ ِائ ٕ عِٕ ج ًتعوقاً بأب ٗ أثس غسبت  ٕ ٗ أثس اهبعد عِٕ ب ًتعوقاً بأٚب  ٕ طِ  أ ًتعٍوقاً ٘ب

 : ٗزد يف ُص )أدب املقاًٗٞ( هولاتبٞ جناح اهعطاز أْ شعس املقاًٗٞ ٙطتٌد عسٗبتٕ ًّ. 7

 أ ذزٝ اهرتاب ب خضسٝ اهصٙتْ٘ ج اهشسٗق ٗ اهػسٗب د كى ًا ضبق صخٚح

 اهلوٌات: بأٗائى ( ٗفق ٗزٗدٓا يف ًعجٍ ٙأخر أنواع، النكدانفزد، . تستٚب اهلوٌات )8

 أ أُ٘اع,اُفسد,اهِلد ب اهِلد,أُ٘اع,اُفسد ج اُفسد,أُ٘اع,اهِلد د اُفسد,اهِلد,أُ٘اع

                                                                                                                           درجة(  04) أِجب عن األسئلة اآلتية: :الجان ال ؤال 
 (دزجات 11)       .                     ّٗضح تعٍوق اهّشاعس ب٘طِٕ ًّ فٌٔم اهبٚت اهجاُٛ, ثٍ بّّٚ ً٘قف اهّشاعس ًّ اهّدٓس (1

 دزجات( 11)                                                                         .كالًّ ًٌِٔا اهجاهح ضبب ُٗتٚجٞ. ٗضِّْحبٚت يف اه (2

ام ترتد الصبا     دون أن حتمل مه سلماي رد            : صٚدح يف اهقصٚدٝ ذاتٔاقاي  (3
ّ
 دزجٞ( 21)           وطىً حت

ت مه جند   لقد زادوً مسراك وجدًا على وجد  :ٗ قاي اهشاعس ابّ اهدًِٚٞ
ْ
 أال ٌا صبا جندٍ مىت هج



 

ٍّ بّّٚ إىل أٌّٙٔا متٚى ًع اهتعوٚىًّ حٚح ني اهبٚتّٙ ٗاشْ بني ٓر -  .املعِٟ, ث

 درجة( 04: )امأل الفزاغ مبا يناسبه فيما يأتي، و انقله إىل ورقة إجابتك :ال ؤال الجالح
 (دزجٞ 21)     ............  ًجاي: .................  ًّٗ أدٗات اهتعبري عِٕ:.............  األٗي:يف اهبٚت اهرٜ جتٍوٟ اهشع٘ز اهعاطفٛ  (1

 دزجات( 11)                       ............................  ًجاي: ...............................اهجاُٛ ًّ ًصادز امل٘ضٚقا اهداخوٚٞ يف اهبٚت  (2

 دزجات(        11)         يف اهبٚت اهجاهح أضو٘ب إُشائٛ ٓ٘ ........................  ُ٘عٕ: ...............................                               (3

 دزجات( 11)                        .هدالهٞ عوٟ ..................................( يف اهبٚت اخلاًظ اانفزد)املاضٛ أفاد اضتعٌاي اهفعى  (4

 درجة( 114) أِجب عن األسئلة اآلتية: الرابع :ال ؤال 

ٍّ ( ص٘زٝ بٚاُٚٞ, حٍوؤا, درى الدهز الذي فزقنايف ق٘ي اهشاعس: ) (1  (دزجات 11)    . ٗ اشسح ٗظٚفٞ اهشسح ٗ اهت٘ضٚح فٚٔا, ٔامسِّث

 دزجات( 11)                        (. تا أفع  اهتعّجب اهقٚاضٚٞ ) ( ًطتددًًا صٚػٞطو م  ب    ت  رتعّجب ًّ اجلٌوٞ اآلتٚٞ ) (2

 دزجٞ( 41)               أعسب ًا حتتٕ خٍط إعساب ًفسدات, ًٗا بني ق٘ضني إعساب مجى.                                         (3

 (دزجٞ 21)                                              .(جيتدي(؟ ٗ ًا اضٍ اهفاعى ًّ اهفعى )يزجوًا اهعٍوٞ اهصسفٚٞ يف كوٌٞ ) (4

 (دزجات 11)                               .(تا  ل  ( ٗ اهتاء املبط٘طٞ يف كوٌٞ )درىعوى كتابٞ األهف عوٟ ص٘زتٔا يف كوٌٞ ) (5

 دزجات( 11)                                                       .شخس اهِّّص باهقٍٚ املتِ٘عٞ, اضتدسج ًّ اهبٚت اهجاُٛ قٌٚٞ ٗاحدٝ (6

ّٚٞ اهػسبٚٞ يف شبان املشلالت  (7 ًّ فٌٔم ُّص)زضاهٞ اهشسق املتجدد( هولاتب ًٚدائٚى ُعٌٚٞ, ملاذا تتدّبط املدُ

 دزجات( 11)                                     املعقدٝ؟                                                                                             

                                                                                                        درجة( 04: )التعبري األدبي : اخلاتسال ؤال 
عو فرحًم ظالء املستعمر الفرنسي عو أرض فعّبروا , األدباء العرب شغلت القضايا الوطهية و القومية ايتمام قٚى: )

 (., مربزيو اعتسازيم بتدمري حصوى الصًايهة يف حرب تشريو, متفائلني ظيل املقاومة لتحقيق نصر األمةالوطو

 ٞ(دزج 81)                          ُاقش امل٘ض٘ع اهطابق, ٗأِّٙد ًا ترٓب إهٕٚ باهش٘آد املِاضبٞ, ً٘ظِّفًا اهشآد اآلتٛ: -

دا: عبد اهسحٍٚ احلصيناهشاعس قاي 
ّ
ش ما ابتىن    حقد العداة مه احلصون و شٍ

ّ
حف املقد

ّ
 و وسفت بالس

                                                                                                        درجة(  04اإلبداعي: )املوضوع  :ال ادسال ؤال 
 دزجٞ( 41)                 :                                                                                  موضوع واحد مّما يأتياكتْب يف 

ٌٞ ٗ اُتٌاء (1  :اهوػٞ اهعسبٚٞ ٓ٘ٙ

ًربشًا اكتب ًقااًل مبا ال ٙتجاٗش عشسٝ أضطٍس تبّّٚ فٕٚ أٌٓٚٞ اهوػٞ اهعسبٚٞ يف اهت٘اصى بني أبِاء اه٘طّ, 

 اهتخدٙات ٗ املداطس اهيت ت٘اجٔٔا.

 :إٙوٚا أب٘ ًاضٛ اهشاعس قاي  (2

 هذذذذذطا اللفذذذذذل الصذذذذذ   مذذذذذ ك
ّ
                                                                                        إن

.                           
 

                                                                                                                                                                    كٍذذذذذف ترنذذذذذون أن ٌ ذذذذذون شذذذذذقٍا 
. 

 اهِامجٞ عّ شقاء األطفايتبّّٚ فٕٚ ضسٗزٝ االٓتٌاَ برتبٚٞ األطفاي ٗتعوٌٍٚٔ, ًربشًا املداطس اكتب ً٘ض٘عًا إبداعًّٚا  

 ًطتفٚدًا ًّ ًعِٟ اهبٚت اهطابق.

**انتهت األسئلة**
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