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 قال الصاعر جورج صيدح:

                                        أدعينينينينينينو   أ ينينينينينين   (مينينينينينينا  ل ينينينينينين   ).وطينينينينينين   1 
                                             فّرق ينينينينينينينينين ا الينينينينينينينين    الينينينينينينينيندهر . هينينينينينينينين  در  2

                                                          .                                          
 

                                                     .وطينينينينينينينينين  طّومينينينينينينينينين    ينينينينينينينينين    م   ينينينينينينينينينٍر3 
                                        ال وال ي رجينينينينينينينينينينينو  و ي رج ينينينينينينينينينينين  شينينينينينينينينينينيناعٌر. 4
روِمينينينينينينينينِ                                                          شينينينينينينينين و يف ينينينينينينين     م ينينينينينينينينْ .ع ينينينينينينين    5

                          . 
 

                                            قلينينينينينينينينين  الولينينينينينينينينيندْ  الي ْتينينينينينينينينينينِ وِجينينينينينينينينينراح   
                                                           رومينينينينينينينينينينـا عينينينينينينينينين  ج ينينينينينينينينيندْ  فينينينينينينينينّر    أن ينينينينينينينين 

                                                                                                 .                                                               
 

                                                    احُلينينينينينينينينينر   لنينينينينينينينينينينينوا  ال  ينينينينينينينينينينينْد (ي رِهينينينينينينينينين  )
                                                جيتينينينينينينينينينينيند  هالا مينينينينينينينينينينين  اللاينينينينينينينينينينين  ا ينينينينينينينينينينيندْد   
                                                                ر ب  م ْصينينينينينينينينيندر فيينينينينينينينينينين   ينينينينينينينينينينالر وِح انفينينينينينينينينينينردْ 

. 

 درجة( )ل ّ  هجا ة عصر درجات( 66)                                                                    :اقرأ األ يات ال ا قة  ث   اخرت اإلجا ة الصحيحة :ال ؤال األول 

 : دْرج صٔدح مً أدباٛ. 1

 أ املَذز الغنالٕ  ب الزابط٘ الكلن٘ٔ ج العصب٘ األىدلضٔ٘ د الزابط٘ األدبٔ٘

 :( يف البٔت اخلامط عّ معيٙ نلن٘ ) . 2

 أ ىدر ّ قّل ب صار عشٓشًا ج تفاخز تباٍٙ ّ د ضاع ّ تاِ

ّّل مً اليص الضابل عً. 3  : مل ٓعرب الغاعز يف املكطع األ

٘ عً الْطً  أ تعلكُ بالْطً ب اىتناُٜ للْطً ج تكدٓز الْطً د أصباب الغزب

 : الفهزٗ الزٜٔض٘ للنكطع الجاىٕ مً اليص ٍٕ. 4

بعد الغاعز ّ عْقُ إىل 

 أٍلُ

التعلل باألصخاب ّ  د

 األٍل

 املعاىاٗ مً أىْاع اليهد ج

 ّ الغكاٛ

معاىاٗ الغاعز يف  ب

 الغزب٘ ّ عّف٘ ىفضُ

 أ

 :أقّز الغاعز يف البٔت الزابع. 5

نْمُ  ٍّ  ُ ُ ّ اعتنادِ عٙل الدعٛا ج نجزٗ مالُ ّ أصخابُ د اىفزادِ بأحشاى  أ معاىاتُ مً الفكز ب عفّت

 :بدا الغاعز يف البٔت اخلامط متأملًا مً. 6

تعاظه الغهْٚ ّ  د ما صبل صخٔحنل 

 اآلالو يف ىفضُ

اىفزادِ بآالمُ احملتغدٗ  ج

 يف قلبُ

 أ تزانه اهلنْو يف ىفضُ ب

                                                                                                                           درجة(  54) أِجب عن األسئلة اآلتية: :الجان ال ؤال 
 (دردات 11)         .                     ّّضح تعّلل الّغاعز بْطيُ مً فَنو البٔت الجاىٕ, ثه بًّٔ مْقف الّغاعز مً الّدٍز (1

 دردات( 11)                                                                           .نالًّ ميَنا بٔت الجالح صبب ّىتٔذ٘. ّضِّْحيف ال (2

 فحــاال: ٓكْل الغاعز بدر الدًٓ احلامد (3
ُ
 درد٘( 21)  سـقاك احليــا يا مربعـًا عبثت بـً       صــرَف الزمــان الغادرات

 .بني البٔت الضابل ّ البٔت الجاىٕ مً اليص مً حٔح املعيٙ ّاسٌ -

ّّل (4  دردات( 5)                                                           .سخز اليص بالكٔه املتيْع٘ اصتدزج ّاحدٗ ميَا يف البٔت األ

 درجة( 02: )امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, و انقله إىل ورقة إجابتك :ال ؤال الجالح
 دردات( 11)                                    ................................... ( الدالل٘ علٙ يره أفاد اصتعنال الغاعز الفعل املضارع )  (1

 (دردات 11)    ............  مجال: .............  مً أدّات التعبري عيُ: ّ............. :اخلامطيف البٔت الذٖ جتّلٙ الغعْر العاطفٕ  (2

 

 ) صزّف الشماٌ : مصاٜب الدٍز (     ) املزبع : األرض (



 

 درجة( 02) أِجب عن األسئلة اآلتية: الرا ع :ال ؤال 

 دردات( 11)                                                                       .يف البٔت الجاىٕ أصلْب خربٖ اصتدزدُ ّ صّه ىْعُ (1

 (٘درد 21)                                     . ( ثه مّسَا , ّ اعزح ّظٔف٘ التكبٔح فَٔا سّ  احل ِدحّلل الصْرٗ البٔاىٔ٘ اآلتٔ٘ : )  (2

 احلســــدِ : ٓكْل الغاعز دْرج صٔدح
ُّ
 ضـــاق بالىابـــغ صـــدرًا قـــُمــــً             فعلى لقمتــــً ســــم

 درجة( 54) أِجب عن األسئلة اآلتية: :اخلامسال ؤال 
 دردات( 5)      ٍٕ ......................................                                                       (جيتد )العل٘ الصزفٔ٘ يف نلن٘  (1

 دردات( 5)          ( ألىَا .......................                                                   طّوْم  نتبت التاٛ مبضْط٘ يف نلن٘ )  (2

ل الهلنات )  (3  دردات( 5.     )............. (انفرد  – أنوا  –ن د الرتتٔب الصخٔح للهلنات اآلتٔ٘ حضب ّرّدٍا يف معذه ٓأخذ بأّٜا

 دردات( 11.                                        )باملدح علٙ أٌ ٓهٌْ الفاعل امسًا ظاٍزًا( خمصْصًا العودة هىل الوط ادعل ) (4

 دردات( 11. ) ( إىل صٔغ٘ املبين للنذَْل , ّ اضبط بالغهل املياصب جيتد  م  اهلل ا ددحّْل الفعل الْارد يف اجلنل٘ اآلتٔ٘ )  (5

 درد٘( 41)      إعزاب لمل .                                          أعزب ما ّضع حتتُ خط إعزاب مفزدات ّ ما بني قْصني (6

 درجة( 02) القراءة و املطالعة: :ال ادسال ؤال 
 دردات( 11)            ( ؟   أدب ا قاومةما ّظٔف٘ أدب املكاّم٘ الفلضطٔين يف مْادَ٘ احملتل الصَْٔىٕ مً فَنو درظ )  (1

ّْر الهاتب مٔدأٜل ىعٔن٘ اىتفاض٘ الغزم يف درظ )  -2 (2  درد٘( 21)      ( ؟                رسالة الصر  ا ت ددنٔف ص

                                                                                                        درجة( 052: )املستوى اإلبداعي :ال ا عال ؤال 
 درجة ( 022اكتب فيما يأتي : )  أوال: 

كان األدب املوجري زفرة صادقة ملا يعرتي نفوس األدباء العرب يف بالد الغربة ، فصوروا معاناتوم من الّتمسق الروحي ، و قٔل: )

 أفصحوا عن أملوم و حلموم بالعودة ، مربزين آثار الغربة يف نفوشوم و أجصادهم .

 درد٘( 111)                       ّأِّٓد ما تذٍب إلُٔ بالغْاٍد املياصب٘, مْظِّفًا الغاٍد اآلتٕ:ىاقػ املْضْع الضابل,  -

            فـــي قلـــُب املٍ: ٓكْل الغاعز املَذزٖ معلْف
ٌ
ــريه جـــراح

ّ
 محلـــٌُا على اجلبـــاي اجلعــــادج

 درد٘( 41)                        :                                                                              اكتْب يف موضوع واحد مّما يأتيثانيًا: 

ّْخ يف حٔاتيا , مربسًا دّر املدرص٘ ّ  (1 انتب مكال٘ مبا ال تتذاّس عغزٗ أصطز تتخدخ فَٔا عً أٍنٔ٘ التْعٔ٘ مً التل

 الجكاف٘. األصزٗ يف ىغز ٍذِ

 : الغاعز عنز أبْ رٓغ٘ٓكْل  (2

ــــــــ 
ّ
                                                                                        أيـــــه ل القــــــدع ضـــــلُ    

.                           
 

                                                                                                                                                                    لــــــم سـمســــــٍا بوــــــابى عقـــــــرب 
. 

عاصز يف فضخَه ّ انتب مْضْعًا تتخدخ فُٔ عً دزاٜه االحتالل الصَْٔىٕ حبّل أبياٛ فلضطني مربسًا دّر اإلعالو امل 

 .تهذٓبَه

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 
 


